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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
dŒÈeÏÏ‰ּבקהל ּתהּלתֹו חדׁש ׁשיר להוי' ׁשירּו «¿»ְְֲִִִִַַַָָָָ

וחֹותם1חסידים וחרב2, ּבגרֹונם אל רֹוממֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶָ
מה מבאר הּוא זה ׁשּלאחר ּדּבהּפסּוקים ּבידם, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפיפּיֹות
ּבמקֹומֹו ּתהּלים ּבמדרׁש איתא והּנה וכו'. ּבחרב ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּיעׂשּו
אּלּו החסידים הם מי לבא: ּבלעתיד מדּבר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּדמזמֹור
חסידים נעׂשים הם הּקּב"ה את ׁשרֹואים זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,

ׁשּנאמר ׁשירה ואמרּו חסידים נעׂשּו ּבּים ראּוהּו אז3כו', ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ
נעׂשים הם הּבא לעֹולם אֹותֹו ּוכׁשּיראּו כו', ְְֲִִִֵֶַַָָָָיׁשיר
איתא וכן חסידים. ּבקהל ּתהּלתֹו ׁשּנאמר ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָחסידים
לעתיד הּוא זה ּדׁשיר ּבׁשּלח ּפרׁשת וילקּוט ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמכלּתא

זכר לׁשֹון חדׁש ׁשיר אֹומר ולכן מקֹומֹות4לבא, ּובכּמה , ְְְִֵֵַָָָָָָָָֹ
מצרים ּבגאּלת ואפּלּו נקבה, לׁשֹון חדׁשה ׁשירה ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻנאמר
ּבׁשיר ּוכדמבאר נקבה. לׁשֹון הּזאת הּׁשירה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹאֹומר

ונאוה אני ׁשחֹורה הּפסּוק (על רּבה זֹו5הּׁשירים נקבה ( ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
עממין ז' ארץ יׂשראל ירׁשּו ּכ כו' נכסים עּׂשּור ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָנֹוטלת
כו' נקבה ּבלׁשֹון ׁשירה אמרּו כו' אּמֹות ע' עּׂשּור ְְְִִֵֶָָָָֻׁשהּוא
הן לבא לעתיד אבל לה', הּזאת הּׁשירה כו' ֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר
אֹומרין כו' אביו נכסי לכל הּיֹורׁש ּכזכר לירׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָעתידין
ּבגרֹונם א-ל רֹוממֹות אֹומרֹו להבין וצרי זכר. ְְְְְְִִִֵָָָָָָּבלׁשֹון
העתידה, ּבּגאּלה ׁשּמדּבר ּדמאחר ּבידם, ּפיפּיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוחרב

ּכתיב לעתיד והרי החרב, ענין מהּו ּכן תּווכּת6אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
חרב. ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא לא גו' לאּתים ְְִִִֶֶֶַָָֹחרבֹותם
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יצא לא המאמר הוא . . מנחםֿאב חדש מברכים ש"ק מטותֿמסעי בש"פ שנאמר "המאמר (*

– המאמר וסיום התחלת וסיום"*. התחלה ובהוספת שינויים, איזה עם . [תרל"ב]. בסייף לא האיש

בסייף לא האיש יצא לא ד"ה למאמר דבר" ה"פתח לשון (* שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו

נב ע' תרל"ב בסה"מ ואח"כ תשט"ז), אב מנחם ה' – (קה"ת בפ"ע בקונטרס לאור שיצא תרל"ב

לקמן). נעתקו (חלקם שליט"א אדמו"ר מכ"ק והערות מ"מ איזה בתוספת א.1)ואילך, קמט, תהלים

(יהל2) הצ"צ רשימות וראה בגרונם. אֿל רוממות . . וחתם מסיני): ה' ויאמר (עה"פ ברכה ביל"ש

בסופו. תש ע' לתהלים א.3)אור) טו, ומשרז"ל4)בשלח – ב) (קטז, פסחים ונאמר תוד"ה ג"כ ראה

תשא. ע' לתהלים אור) (יהל הצ"צ רשימות עיין חדש שיר כו' וישרנה ב) כד, ה.5)(ע"ז א, שה"ש

ד.6) ב, ישעי'

    
הרע יצרו עם היהודי מלחמת הרוחנית, המלחמה עניין מבאר שלפנינו המאמר

והיהודי האדם, ממעשי כתוצאה אלוקית חיות המקבלים הטומאה וכוחות

חמשה זו במלחמה מפיהם. טרפם מוציא - ומצוותיה התורה - נשקו' ב'כלי

ממצרים בניֿישראל יצאו אלו ובכלים במשנה, שנמנו כליֿמלחמה סוגי

בניֿישראל עלו ("וחמושים

זמן בתחילת גם מארץֿמצרים").

בהם, יאחזו העתידה הגאולה

שלימות בזמן לאחרֿמכן, ורק

ישא "לא היעוד יקוים הגאולה,

רוח "את כי חרב" גוי אל גוי

הארץ". מן אעביר הטומאה

ÈL 'ÈÂ‰Ï eÈL dÈeÏÏ‰«¿»ƒ«¬«»ƒ
Ï‰˜a B˙l‰z L„Á»»¿ƒ»ƒ¿«

ÌÈ„ÈÒÁ1יסופר [=שבחו ¬ƒƒ
דוד)] (מצודת חסידים ,בקהל

Ì˙BÁÂ:[זה עניין 2[=ומסיים ¿≈
ÁÂ ÌB‚a Ï‡ ˙BÓÓB¿≈ƒ¿»¿∆∆

Ì„Èa ˙BiÙÈtבגרונם=] ƒƒ¿»»
תהיה וזה האֿל רוממות יספרו

חדודה (ֿחרב פיפיות לחרב להם

על לגבור הצדדים) משני

ÌÈ˜eÒt‰acהאויב] ,∆¿«¿ƒ
‡Ó ‡e‰ ‰ Á‡lL∆¿««∆¿»≈

נוסף: Áaעניין eÚi ‰Ó««¬«∆∆
‡˙È‡ ‰p‰Â .'ÂÎÂ[מובא=] ¿ƒ≈ƒ»

BÓB˜Óa ÌÈl‰z L„Óa¿ƒ¿»¿ƒƒƒ¿
זה] פרק ‰[=על BÓÓc¿ƒ¿∆

‡Ï „È˙ÚÏa a„Ó, ¿«≈¿∆»ƒ»…
‰ÌÈ„ÈÒÁומפרט Ì‰ ÈÓ :ƒ≈«¬ƒƒ

"תהלתו הפסוק מדבר [שעליהם

חסידים"] ‡elבקהל ≈
ÌÈ‡BL ÔÓ Ïk ,Ï‡Èƒ¿»≈»¿«∆ƒ
ÌÈÚ Ì‰ ‰a‰ ˙‡∆«»»≈«¬ƒ
Ìia e‰e‡ ,'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»«»
eÓ‡Â ÌÈ„ÈÒÁ eÚ«¬¬ƒƒ¿»¿

Ó‡pL ‰ÈL3ÈLÈ ‡ ƒ»∆∆¡«»»ƒ
B˙B‡ e‡iLÎe ,'ÂÎ¿∆ƒ¿
ÌÈÚ Ì‰ ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»≈«¬ƒ
B˙l‰z Ó‡pL ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ∆∆¡«¿ƒ»
‡˙È‡ ÔÎÂ .ÌÈ„ÈÒÁ Ï‰˜aƒ¿«¬ƒƒ¿≈ƒ»

ÏÈÂ ‡zÏÎnaËe˜(שמעוני) «¿ƒ¿»¿«¿
‰ ÈLc ,ÁlLa ˙Lt»»«¿««¿ƒ∆

È˙ÚÏ„(שבתהלים) ‡e‰∆»ƒ
ÈL ÓB‡ ÔÎÏÂ ,‡Ï»…¿»≈≈ƒ

Î ÔBLÏ L„Á4‰nÎe , »»»»»¿«»
˙BÓB˜Óֿבני שרו כאשר ¿

ÌÈÓישראל ˙l‡‚a elÙ‡Â ,‰˜ ÔBLÏ ‰L„Á ‰ÈL Ó‡∆¡«ƒ»¬»»»¿≈»«¬ƒƒ¿À«ƒ¿«ƒ
ÓB‡את ישראל ובני משה ישיר אז :.‰˜ ÔBLÏ ˙‡‰ ‰È‰ ≈«ƒ»«…¿¿≈»

a ‡Ó„ÎeמדרשÈ‡ ‰BÁL ˜eÒt‰ ÏÚ ‰a ÌÈÈ‰ ÈL ¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒƒ«»««»¿»¬ƒ
‰Â‡Â5(:ל'שירה 'שיר' בין Bהחילוק ‰˜מבית ויוצאת נישאת כאשר ¿»»¿≈»

ÌÈÒÎאביה eOÚ ˙ÏËB∆∆ƒ¿»ƒ
עשירית (נדוניה) עמה נוטלת

אביה eLÈמנכסי k 'ÂÎ»»¿
ÔÈÓÓÚ ' ‡ Ï‡Èƒ¿»≈∆∆¬»ƒ
בארץ שישבו אומות [=שבע

eOÚישראל] ‡e‰Lשבע - ∆ƒ
מ עשירית הם ‡Bn˙אומות 'ÚÀ

.'ÂÎֿבני דומים שהיו ומפני

לזאת לנקבה, ¿«‡eÓישראל
'ÂÎ ‰˜ ÔBLÏa ‰ÈLƒ»¿»¿≈»
˙‡‰ ‰È‰ 'ÂÎ Ó‡L∆∆¡««ƒ»«…
Ô‰ ‡Ï „È˙ÚÏ Ï‡ ,'‰Ï«¬»∆»ƒ»…≈
Îk LÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ«¿»»
ÂÈ‡ ÈÒÎ ÏÎÏ LBi‰«≈¿»ƒ¿≈»ƒ

'ÂÎֿבני ימשלו לעתידֿלבוא כך

כולו העולם בכל לכן.ישראל

.Î ÔBLÏa ÔÈÓB‡¿ƒ¿»»»
BÓB‡ ÔÈ‰Ï ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿
ÌB‚a Ï‡ ˙BÓÓB¿≈ƒ¿»
,Ì„Èa ˙BiÙÈt ÁÂ¿∆∆ƒƒ¿»»
‰l‡ba a„nL Á‡Óc¿≈««∆¿«≈«¿À»
e‰Ó Ôk Ì‡ ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ≈«
„È˙ÚÏ È‰Â ,Á‰ ÔÈÚƒ¿»«∆∆«¬≈∆»ƒ

È˙k6Ì˙BÁ e˙zÎÂ ¿ƒ¿ƒ¿«¿»
ÈBb ‡OÈ ‡Ï 'Â‚ ÌÈz‡Ï¿ƒƒ…ƒ»

Á ÈBb Ï‡כלי [=ישברו ∆∆∆
כלי מהם לעשות המלחמה

עוד יעשו לא כי אדמה, עבודת

'חרב יהיה מה ולצורך מלחמה]

העתידה הגאולה בזמן ?פיפיות'
שבכלי יביא, הבא בסעיף
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
dŒÈeÏÏ‰ּבקהל ּתהּלתֹו חדׁש ׁשיר להוי' ׁשירּו «¿»ְְֲִִִִַַַָָָָ

וחֹותם1חסידים וחרב2, ּבגרֹונם אל רֹוממֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶָ
מה מבאר הּוא זה ׁשּלאחר ּדּבהּפסּוקים ּבידם, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפיפּיֹות
ּבמקֹומֹו ּתהּלים ּבמדרׁש איתא והּנה וכו'. ּבחרב ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּיעׂשּו
אּלּו החסידים הם מי לבא: ּבלעתיד מדּבר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּדמזמֹור
חסידים נעׂשים הם הּקּב"ה את ׁשרֹואים זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,

ׁשּנאמר ׁשירה ואמרּו חסידים נעׂשּו ּבּים ראּוהּו אז3כו', ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ
נעׂשים הם הּבא לעֹולם אֹותֹו ּוכׁשּיראּו כו', ְְֲִִִֵֶַַָָָָיׁשיר
איתא וכן חסידים. ּבקהל ּתהּלתֹו ׁשּנאמר ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָחסידים
לעתיד הּוא זה ּדׁשיר ּבׁשּלח ּפרׁשת וילקּוט ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמכלּתא

זכר לׁשֹון חדׁש ׁשיר אֹומר ולכן מקֹומֹות4לבא, ּובכּמה , ְְְִֵֵַָָָָָָָָֹ
מצרים ּבגאּלת ואפּלּו נקבה, לׁשֹון חדׁשה ׁשירה ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻנאמר
ּבׁשיר ּוכדמבאר נקבה. לׁשֹון הּזאת הּׁשירה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹאֹומר

ונאוה אני ׁשחֹורה הּפסּוק (על רּבה זֹו5הּׁשירים נקבה ( ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
עממין ז' ארץ יׂשראל ירׁשּו ּכ כו' נכסים עּׂשּור ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָנֹוטלת
כו' נקבה ּבלׁשֹון ׁשירה אמרּו כו' אּמֹות ע' עּׂשּור ְְְִִֵֶָָָָֻׁשהּוא
הן לבא לעתיד אבל לה', הּזאת הּׁשירה כו' ֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר
אֹומרין כו' אביו נכסי לכל הּיֹורׁש ּכזכר לירׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָעתידין
ּבגרֹונם א-ל רֹוממֹות אֹומרֹו להבין וצרי זכר. ְְְְְְִִִֵָָָָָָּבלׁשֹון
העתידה, ּבּגאּלה ׁשּמדּבר ּדמאחר ּבידם, ּפיפּיֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻוחרב

ּכתיב לעתיד והרי החרב, ענין מהּו ּכן תּווכּת6אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
חרב. ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא לא גו' לאּתים ְְִִִֶֶֶַָָֹחרבֹותם
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יצא לא המאמר הוא . . מנחםֿאב חדש מברכים ש"ק מטותֿמסעי בש"פ שנאמר "המאמר (*

– המאמר וסיום התחלת וסיום"*. התחלה ובהוספת שינויים, איזה עם . [תרל"ב]. בסייף לא האיש

בסייף לא האיש יצא לא ד"ה למאמר דבר" ה"פתח לשון (* שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו

נב ע' תרל"ב בסה"מ ואח"כ תשט"ז), אב מנחם ה' – (קה"ת בפ"ע בקונטרס לאור שיצא תרל"ב

לקמן). נעתקו (חלקם שליט"א אדמו"ר מכ"ק והערות מ"מ איזה בתוספת א.1)ואילך, קמט, תהלים

(יהל2) הצ"צ רשימות וראה בגרונם. אֿל רוממות . . וחתם מסיני): ה' ויאמר (עה"פ ברכה ביל"ש

בסופו. תש ע' לתהלים א.3)אור) טו, ומשרז"ל4)בשלח – ב) (קטז, פסחים ונאמר תוד"ה ג"כ ראה

תשא. ע' לתהלים אור) (יהל הצ"צ רשימות עיין חדש שיר כו' וישרנה ב) כד, ה.5)(ע"ז א, שה"ש

ד.6) ב, ישעי'

    
הרע יצרו עם היהודי מלחמת הרוחנית, המלחמה עניין מבאר שלפנינו המאמר

והיהודי האדם, ממעשי כתוצאה אלוקית חיות המקבלים הטומאה וכוחות

חמשה זו במלחמה מפיהם. טרפם מוציא - ומצוותיה התורה - נשקו' ב'כלי

ממצרים בניֿישראל יצאו אלו ובכלים במשנה, שנמנו כליֿמלחמה סוגי

בניֿישראל עלו ("וחמושים

זמן בתחילת גם מארץֿמצרים").

בהם, יאחזו העתידה הגאולה

שלימות בזמן לאחרֿמכן, ורק

ישא "לא היעוד יקוים הגאולה,

רוח "את כי חרב" גוי אל גוי

הארץ". מן אעביר הטומאה

ÈL 'ÈÂ‰Ï eÈL dÈeÏÏ‰«¿»ƒ«¬«»ƒ
Ï‰˜a B˙l‰z L„Á»»¿ƒ»ƒ¿«

ÌÈ„ÈÒÁ1יסופר [=שבחו ¬ƒƒ
דוד)] (מצודת חסידים ,בקהל

Ì˙BÁÂ:[זה עניין 2[=ומסיים ¿≈
ÁÂ ÌB‚a Ï‡ ˙BÓÓB¿≈ƒ¿»¿∆∆

Ì„Èa ˙BiÙÈtבגרונם=] ƒƒ¿»»
תהיה וזה האֿל רוממות יספרו

חדודה (ֿחרב פיפיות לחרב להם

על לגבור הצדדים) משני

ÌÈ˜eÒt‰acהאויב] ,∆¿«¿ƒ
‡Ó ‡e‰ ‰ Á‡lL∆¿««∆¿»≈

נוסף: Áaעניין eÚi ‰Ó««¬«∆∆
‡˙È‡ ‰p‰Â .'ÂÎÂ[מובא=] ¿ƒ≈ƒ»

BÓB˜Óa ÌÈl‰z L„Óa¿ƒ¿»¿ƒƒƒ¿
זה] פרק ‰[=על BÓÓc¿ƒ¿∆

‡Ï „È˙ÚÏa a„Ó, ¿«≈¿∆»ƒ»…
‰ÌÈ„ÈÒÁומפרט Ì‰ ÈÓ :ƒ≈«¬ƒƒ

"תהלתו הפסוק מדבר [שעליהם

חסידים"] ‡elבקהל ≈
ÌÈ‡BL ÔÓ Ïk ,Ï‡Èƒ¿»≈»¿«∆ƒ
ÌÈÚ Ì‰ ‰a‰ ˙‡∆«»»≈«¬ƒ
Ìia e‰e‡ ,'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»«»
eÓ‡Â ÌÈ„ÈÒÁ eÚ«¬¬ƒƒ¿»¿

Ó‡pL ‰ÈL3ÈLÈ ‡ ƒ»∆∆¡«»»ƒ
B˙B‡ e‡iLÎe ,'ÂÎ¿∆ƒ¿
ÌÈÚ Ì‰ ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»≈«¬ƒ
B˙l‰z Ó‡pL ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ∆∆¡«¿ƒ»
‡˙È‡ ÔÎÂ .ÌÈ„ÈÒÁ Ï‰˜aƒ¿«¬ƒƒ¿≈ƒ»

ÏÈÂ ‡zÏÎnaËe˜(שמעוני) «¿ƒ¿»¿«¿
‰ ÈLc ,ÁlLa ˙Lt»»«¿««¿ƒ∆

È˙ÚÏ„(שבתהלים) ‡e‰∆»ƒ
ÈL ÓB‡ ÔÎÏÂ ,‡Ï»…¿»≈≈ƒ

Î ÔBLÏ L„Á4‰nÎe , »»»»»¿«»
˙BÓB˜Óֿבני שרו כאשר ¿

ÌÈÓישראל ˙l‡‚a elÙ‡Â ,‰˜ ÔBLÏ ‰L„Á ‰ÈL Ó‡∆¡«ƒ»¬»»»¿≈»«¬ƒƒ¿À«ƒ¿«ƒ
ÓB‡את ישראל ובני משה ישיר אז :.‰˜ ÔBLÏ ˙‡‰ ‰È‰ ≈«ƒ»«…¿¿≈»

a ‡Ó„ÎeמדרשÈ‡ ‰BÁL ˜eÒt‰ ÏÚ ‰a ÌÈÈ‰ ÈL ¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒƒ«»««»¿»¬ƒ
‰Â‡Â5(:ל'שירה 'שיר' בין Bהחילוק ‰˜מבית ויוצאת נישאת כאשר ¿»»¿≈»

ÌÈÒÎאביה eOÚ ˙ÏËB∆∆ƒ¿»ƒ
עשירית (נדוניה) עמה נוטלת

אביה eLÈמנכסי k 'ÂÎ»»¿
ÔÈÓÓÚ ' ‡ Ï‡Èƒ¿»≈∆∆¬»ƒ
בארץ שישבו אומות [=שבע

eOÚישראל] ‡e‰Lשבע - ∆ƒ
מ עשירית הם ‡Bn˙אומות 'ÚÀ

.'ÂÎֿבני דומים שהיו ומפני

לזאת לנקבה, ¿«‡eÓישראל
'ÂÎ ‰˜ ÔBLÏa ‰ÈLƒ»¿»¿≈»
˙‡‰ ‰È‰ 'ÂÎ Ó‡L∆∆¡««ƒ»«…
Ô‰ ‡Ï „È˙ÚÏ Ï‡ ,'‰Ï«¬»∆»ƒ»…≈
Îk LÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ«¿»»
ÂÈ‡ ÈÒÎ ÏÎÏ LBi‰«≈¿»ƒ¿≈»ƒ

'ÂÎֿבני ימשלו לעתידֿלבוא כך

כולו העולם בכל לכן.ישראל

.Î ÔBLÏa ÔÈÓB‡¿ƒ¿»»»
BÓB‡ ÔÈ‰Ï ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿
ÌB‚a Ï‡ ˙BÓÓB¿≈ƒ¿»
,Ì„Èa ˙BiÙÈt ÁÂ¿∆∆ƒƒ¿»»
‰l‡ba a„nL Á‡Óc¿≈««∆¿«≈«¿À»
e‰Ó Ôk Ì‡ ,‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ≈«
„È˙ÚÏ È‰Â ,Á‰ ÔÈÚƒ¿»«∆∆«¬≈∆»ƒ

È˙k6Ì˙BÁ e˙zÎÂ ¿ƒ¿ƒ¿«¿»
ÈBb ‡OÈ ‡Ï 'Â‚ ÌÈz‡Ï¿ƒƒ…ƒ»

Á ÈBb Ï‡כלי [=ישברו ∆∆∆
כלי מהם לעשות המלחמה

עוד יעשו לא כי אדמה, עבודת

'חרב יהיה מה ולצורך מלחמה]

העתידה הגאולה בזמן ?פיפיות'
שבכלי יביא, הבא בסעיף
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ּבּמׁשנהÔÈ‰Ïeב) ּדאיתא ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
האיׁש יצא לא ד) מׁשנה ו ּפרק ְִִֵֵֶֶַָָָֹ(ׁשּבת

ּבסיף לא ּבאלה7(ּבׁשּבת) ולא ּבתריס ולא ּבקׁשת לא ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹ
לֹו, הן ּתכׁשיטין אֹומר אליעזר רּבי כו', ּברמח ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַֹֹולא
חרבֹותם וכּתתּו ׁשּנאמר כו' אּלא אינֹו אֹומרים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָוחכמים
ּדסיף זין, ּכלי חמּׁשה נמנּו זֹו ּבמׁשנה והּנה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָלאּתים.
ׁשענינֹו ּתריס וּגם קׁשת, וכן זין, ּכלי ׁשהּוא חרב ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָהּוא
הּכלי ּבכלל ּכן ּגם הּוא ּובּלסטראֹות החּצים ּבעד ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָלהגן

ּבּגמרא ּפרׁש אלה וכן ׁשהּוא8זין, קלּפא, אלה מאי ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּכלי ּכן ּגם הּוא ּכן ואם עב, וראׁשֹו ּבֹו ׁשּמּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשבט

ּבירּוׁשלמי ואיתא ּפסּוק9זין. בני10על עלּו וחמׁשים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֻ
ּפרּוׁשים, ב' יׁש וחמׁשים ׁשּבתבת מצרים, מארץ ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׂשראל
מזּינים ׁשהיּו והינּו מזּינים, ּופרּוׁש חמׁש ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻֻּפרּוׁש
הּגרסא הּוא (ּדכן ּבהּמׁשנה ׁשחֹוׁשב זין ּכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבהחמׁשה

ּבירּוׁשלמי ּגאּלת11הּנכֹונה ּבין ההפרׁש להבין וצרי .( ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
וכּתתּו ּכתיב עתידה ּדבּגאּלה העתידה, לּגאּלה ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָָֻֻמצרים
זין, לכלי צרי היה מצרים ּובגאּלת לאּתים, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָֻחרבֹותם
לּמה ּכן אם ּגאּלה, ׁשל ענין ׁשהּוא מאחר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּדלכאֹורה,

זין. לכלי ְִִִֵַָצרי

החרבÔÈ‰Ïeג) ענין ּתחּלה להקּדים צרי זה, ¿»ƒְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ
רז"ל אמרּו ּדהּנה הּקֹורא12ּברּוחנּיּות. ּכל ְְְִִֵֵַַַָָָ

פּיֹות, ׁשּתי ׁשל חרב אֹוחז ּכאּלּו כו' ׁשמע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַקריאת
איז ׁשּיׁש מּזה פּיֹותּדמׁשמע ׁשּתי ׁשל ּבחרב מעלה ֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּבּזהר ּכדאיתא הּוא, והענין הוי',13ּדוקא. ּדא ּדחרב ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ
וא"ו, הּוא ּדחרּבא ּגּופא ּדהוי', יו"ד הּוא ּדחרּבא ְְְְֲֵַַַַָָָָָריׁשא
ׁשם הּוא ּדחרּבא נרּתקא ּדּלּה, ּפּיֹות ּתרין הן ה"א ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָה"א
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שליט"א.7) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה כאן א.8)עד סג, שם.9)שם יח.10)שבת יג, הנ"ל:11)בשלח האיש יצא לא ד"ה ראה

היא שהגי' בפי' כ' וביפ"מ חמשה, ל' וחמושים מל' שלמד ופי' חמשה, גורס בקה"ע אמנם עשר, חמשה הגי' שלפנינו "בירושלמי

עה"פ". זקנים הדר ג"כ וראה דרשב"י. ובמכילתא במקומו בילקוט ג"כ הוא "כן שם: ובהערה במכילתא". איתא ושהכי חמשה,

א.12) ה, ב.13)ברכות עדר, א. ערב, ח"ג

    
בזמן בניֿישראל מצויידים היו ובחמשתם סוגים, חמשה קיימים מלחמה

גאולה? של בזמן מלחמה בכלי צורך מה מובן: אינו שם וגם מצרים, גאולת

לרשות היחיד מרשות משא בשבת להוציא שאסור מבואר שבת במסכת

בתכשיטיו. וכן בלבושיו הרבים לרשות בשבת לצאת לאדם מותר אך הרבים,

אסור כלים אלו מונה המשנה

שאינם מפני בשבת בהם לצאת

כתכשיט. ולא כמלבוש נחשבים

LÈ ‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆≈
‡˙È‡c ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
Â ˜t ˙aL) ‰La«ƒ¿»«»∆∆
LÈ‡‰ ‡È ‡Ï („ ‰LÓƒ¿»…≈≈»ƒ

ÛÈÒa ‡Ï (˙aLa)7‡Ï ¿«»…¿«ƒ…
‡ÏÂ ÒÈ˙a ‡ÏÂ ˙L˜a¿∆∆¿…ƒ¿ƒ¿…
,ÂÎ ÁÓa ‡ÏÂ ‰Ï‡a¿»»¿…¿…«

ÊÚÈÏ‡ Èaחכמים על חולק «ƒ¡ƒ∆∆
BÏו Ô‰ ÔÈÈLÎz ÓB‡≈«¿ƒƒ≈

בשבת בהן לצאת ,ומותר
BÈ‡ ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ≈

‡l‡לגנאיÓ‡L ÂÎ ∆»∆∆¡«
ÌÈz‡Ï Ì˙BÁ e˙zÎÂ¿ƒ¿«¿»¿ƒƒ
יהיו לא תכשיטים היו ואילו

לעתיד LÓa‰בטלים ‰‰Â .¿ƒ≈¿ƒ¿»
,ÔÈÊ ÈÏk ‰ÓÁ eÓ BÊƒ¿¬ƒ»¿≈«ƒ
‡e‰L Á ‡e‰ ÛÈÒc¿«ƒ∆∆∆

ÔÈÊ ÈÏk[מלחמה ÔÎÂ[=כלי , ¿ƒ«ƒ¿≈
BÈÚL ÒÈz ÌbÂ ,˙L∆̃∆¿«¿ƒ∆ƒ¿»

Ô‚‰Ïבו האוחז Úa„על ¿»≈¿«
˙B‡Òle ÌÈÁ‰«ƒƒ«ƒ¿¿»

גדולות] Ôk[=אבנים Ìb ‡e‰«≈
‰Ï‡ ÔÎÂ ,ÔÈÊ ÈÏk‰ ÏÏÎaƒ¿««¿≈«ƒ¿≈»»

‡Óba Lt8‰Ï‡ È‡Ó ≈≈«¿»»«»»
L ‡e‰L ,‡tÏÀ̃¿»∆≈∆

BL‡Â[=מקל] Ba ÔÈkL∆«ƒ¿…
Ôk Ìb ‡e‰ Ôk Ì‡Â ,Ú»¿ƒ≈«≈

Â .ÔÈÊ ÈÏkאלו סוגים בחמישה ¿ƒ«ƒ
בצאתם ישראל בני הצטיידו

שכן ÈÓÏLeÈaממצרים, ‡˙È‡9˜eÒt ÏÚ10È eÏÚ ÌÈLÓÁÂ ƒ»ƒ«¿ƒ«»«¬Àƒ»¿≈
,ÌÈLet  LÈ ÌÈLÓÁÂ ˙˙aL ,ÌÈÓ ‡Ó Ï‡Èƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿»ƒ∆¿≈««¬Àƒ≈≈ƒ

ÌÈiÊÓ Lee LÓÁ Let[מצויידים=]ÌÈiÊÓ eÈ‰L eÈ‰Â , ≈»≈≈¿À»ƒ¿«¿∆»¿À»ƒ
LBÁL ÔÈÊ ÈÏk ‰LÓÁ‰a[מונה=]‡e‰ ÔÎc) ‰L‰a ¿«¬ƒ»¿≈«ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿≈

ÈÓÏLeÈa ‰BÎ‰ ‡Òb‰11ÔÈa L‰‰ ÔÈ‰Ï ÈÂ .( «ƒ¿»«¿»«¿«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈
e˙zÎÂ È˙k ‰„È˙Ú ‰l‡bc ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ ÌÈÓ ˙l‡b¿À«ƒ¿«ƒ«¿À»»¬ƒ»¿«¿À»¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈz‡Ï Ì˙BÁמלחמה לכלי יצטרכו ‰È‰ולא ÌÈÓ ˙l‡‚e , «¿»¿ƒƒƒ¿À«ƒ¿«ƒ»»
Ì‡ ,‰l‡b ÏL ÔÈÚ ‡e‰L Á‡Ó ,‰B‡ÎÏc ,ÔÈÊ ÈÏÎÏ È»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿»∆¿À»ƒ
ÔÈÊ ÈÏÎÏ È ‰Ï Ôk≈»»»ƒƒ¿≈«ƒ
פעולת יקדים זאת לבאר

ב"חיצונים" להלחם .ה"חרב"
- "חיצונים" - הטומאה כוחות

מצומצמת חיות מקבלים

להם שנקצבה כפי מהקדושה

עלֿמנת ביותר מוגבלת בצורה

את למלא (כדי להתקיים שיוכלו

בנסיון יעמוד שהאדם - מטרתם

במעשיו האדם עליהם). ויגבר

יותר שיקבלו לגרום יכול

בגאווה מתנהג אם מהקצבה:

ממקום החיצונים ליניקת גורם

- שפל באופן מתנהג ואם גבוה,

- העולם לתאוות עצמו משפיל

ממקום החיצונים יניקת גורם

זו חיות מהם להוציא בכדי שפל.

נדרשת המידה על יתר שקיבלו

כדלקמן: בחרב, מלחמה פעולת

È ,‰Ê ÔÈ‰Ïe (‚¿»ƒ∆»ƒ
ÔÈÚ ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
‰‰c .˙eiÁea Á‰«∆∆¿»ƒ¿ƒ≈

Ï"Ê eÓ‡12‡B‰ Ïk »¿««»«≈
el‡k ÂÎ ÚÓL ˙‡È¿̃ƒ«¿«¿ƒ
˙Bi ÈzL ÏL Á ÊÁB‡≈∆∆∆¿≈ƒ
(רש"י)] המזיקין. את ,[להרוג
BÊÈ‡ LiL ‰fÓ ÚÓLÓc¿«¿»ƒ∆∆≈≈
ÈzL ÏL Áa ‰ÏÚÓ«¬»¿∆∆∆¿≈
,‡e‰ ÔÈÚ‰Â .‡˜Âc ˙Biƒ«¿»¿»ƒ¿»

‰fa ‡˙È‡„k13זו שבחרב ƒ¿ƒ»«…«
שם של אותיות ד' מרומזים

c‡ברוחניותÁcהוי"ה, ¿∆∆»
שם] aÁc‡[=זה ‡LÈ ,ÈÂ‰[העליון קצהו החרב. ‰e‡[=ראש ¬«»≈»¿«¿»

ÈÂ‰c „"ÂÈÔÈz Ô‰ ‡"‰ ‡"‰ ,Â"‡Â ‡e‰ ‡aÁc ‡eb , «¬«»»¿«¿»≈¿≈
dlc ˙Bitפיות שתי של - פיפיות" "חרב שהוא כנ"ל, -‡˜z , ƒƒ≈«¿¿»

‡È„[=נרתיק] ÌL ‡e‰ ‡aÁc'הוי שם אור גילוי בתוכו .הכונס ¿«¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

      

ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין מריביו,14אֿדני. יחּתּו הוי' ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
הּמלחמה ונּצּוח הוי', על הּלֹוחמים אלּו ׁשּיׁשנם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהינּו,
חרב ידי ועל הוי', ּדא דחרב ּגּופא, הוי' ׁשם ידי על ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּוא
הוי'. על הּלֹוחמים אּלּו ּכנגד הּמלחמה מנּצחים ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהוי'

ÔÈÚ‰Âמּׁשני להיֹות יכֹול החּצֹונים יניקת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִִֵֵַַָ
הּצמצּומים, מרּבּוי הּוא א' אֹופן ְִִִִֵֶַַאֹופּנים.
יכֹולים אינם מּׁשם ּגּלּוי ּבבחינת סֹוף אין אֹור ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָּדכׁשּמאיר
ּבבחינת אּלא סֹוף אין אֹור הׁשראת ׁשאין לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלקּבל,
אין אֹור ּגּלּוי להיֹות יכֹול אינֹו יׁש ּבבחינת אבל ְְֲִִִִִֵֵֵַָָּבּטּול,

לדּור יכֹולים והּוא אני אין ּכי הּקלּפֹות15סֹוף, ולכן , ְְְֲִִִִֵֵַָָָ
ּגּלּוי, מּבחינת לקּבל יכֹולים אינם נפרד ודבר יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשהם
הם יכֹולים הּצמצּומים, רּבּוי ּבבחינת ּכׁשּנתצמצם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָאבל
ּבהם, יׁש ּבּטּול מעט ּפנים ּכל ׁשעל לפי יניקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקּבל

ּדאלקיא אלקא ליּה את16ּדקרּו ּגם מחזיקים ׁשהם אּלא , ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
יכֹולים ולכן ּבם, יׁש ּבּטּול מעט אבל למציאּות, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעצמם
הּוא הב' ואֹופן הּצמצּומים. מרּבּוי יניקה לקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָהם
מעֹולם הינּו והתנּׂשאּות, מהגּבהה יניקתם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמקּבלים
ּכלל, מקֹום ּתֹופס אינֹו ׁשּׁשם לתּקּון, ׁשּקדם ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתהּו

ּכאֹורה ׁשּכתּוב17וכחׁשיכה ּוכמֹו ׂשממית18ּבׁשוה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּנמצאת ּדכיון ,מל ּבהיכלי והיא ּתתּפׂש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבידים
ּגם הּנה לכן ּכלל, מקֹום ּתֹופס אינֹו ׁשּׁשם מל ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבהיכלי

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּתתּפׂש. ּבידים ּתגּביהי19ׂשממית אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּדר ּוכמֹו מאד, למעלה עצמם את ׁשּמגּביהים ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכּנׁשר,

ּבּׁשמים .20הּנׁשר ִֶֶַַָָ

‰p‰Â'ב ידי על יניקה לקּבל ׁשּיכֹולים גּופא זה ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדהּנה האדם. ּבעבֹודת ּתלּוי זה הרי אּלּו, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאֹופּנים

למׁשל21ּכתיב ּוכמֹו נחלתֹו, חבל ׁשראׁשֹו22יעקב החבל ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכׁשּמתנענע הּנה למּטה, א' וראׁשֹו למעלה קׁשּור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחד
זה ּדר ועל העליֹון. קצה ּגם מתנענע הּתחּתֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּקצה
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ז       

ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין מריביו,14אֿדני. יחּתּו הוי' ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
הּמלחמה ונּצּוח הוי', על הּלֹוחמים אלּו ׁשּיׁשנם ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהינּו,
חרב ידי ועל הוי', ּדא דחרב ּגּופא, הוי' ׁשם ידי על ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּוא
הוי'. על הּלֹוחמים אּלּו ּכנגד הּמלחמה מנּצחים ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהוי'

ÔÈÚ‰Âמּׁשני להיֹות יכֹול החּצֹונים יניקת ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִִֵֵַַָ
הּצמצּומים, מרּבּוי הּוא א' אֹופן ְִִִִֵֶַַאֹופּנים.
יכֹולים אינם מּׁשם ּגּלּוי ּבבחינת סֹוף אין אֹור ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָּדכׁשּמאיר
ּבבחינת אּלא סֹוף אין אֹור הׁשראת ׁשאין לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלקּבל,
אין אֹור ּגּלּוי להיֹות יכֹול אינֹו יׁש ּבבחינת אבל ְְֲִִִִִֵֵֵַָָּבּטּול,

לדּור יכֹולים והּוא אני אין ּכי הּקלּפֹות15סֹוף, ולכן , ְְְֲִִִִֵֵַָָָ
ּגּלּוי, מּבחינת לקּבל יכֹולים אינם נפרד ודבר יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשהם
הם יכֹולים הּצמצּומים, רּבּוי ּבבחינת ּכׁשּנתצמצם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָאבל
ּבהם, יׁש ּבּטּול מעט ּפנים ּכל ׁשעל לפי יניקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקּבל

ּדאלקיא אלקא ליּה את16ּדקרּו ּגם מחזיקים ׁשהם אּלא , ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
יכֹולים ולכן ּבם, יׁש ּבּטּול מעט אבל למציאּות, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעצמם
הּוא הב' ואֹופן הּצמצּומים. מרּבּוי יניקה לקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָהם
מעֹולם הינּו והתנּׂשאּות, מהגּבהה יניקתם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמקּבלים
ּכלל, מקֹום ּתֹופס אינֹו ׁשּׁשם לתּקּון, ׁשּקדם ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּתהּו

ּכאֹורה ׁשּכתּוב17וכחׁשיכה ּוכמֹו ׂשממית18ּבׁשוה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּנמצאת ּדכיון ,מל ּבהיכלי והיא ּתתּפׂש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבידים
ּגם הּנה לכן ּכלל, מקֹום ּתֹופס אינֹו ׁשּׁשם מל ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבהיכלי

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּתתּפׂש. ּבידים ּתגּביהי19ׂשממית אם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּדר ּוכמֹו מאד, למעלה עצמם את ׁשּמגּביהים ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכּנׁשר,

ּבּׁשמים .20הּנׁשר ִֶֶַַָָ

‰p‰Â'ב ידי על יניקה לקּבל ׁשּיכֹולים גּופא זה ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדהּנה האדם. ּבעבֹודת ּתלּוי זה הרי אּלּו, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאֹופּנים

למׁשל21ּכתיב ּוכמֹו נחלתֹו, חבל ׁשראׁשֹו22יעקב החבל ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכׁשּמתנענע הּנה למּטה, א' וראׁשֹו למעלה קׁשּור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחד
זה ּדר ועל העליֹון. קצה ּגם מתנענע הּתחּתֹון ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּקצה
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ח    

עבֹודת אֹופן ׁשּלפי יׂשראל, נׁשמֹות ּבעבֹודת ּגם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָהּוא
האדם ׁשּכאׁשר והינּו למעלה. ּכן ּגם נעׂשה למּטה ְְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהאדם
ׁשהיה זה ּדתמּורת ּגׁשמּיים, ּבדברים עצמֹו את ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָמׁשּפיל
ּתֹורה ּבתלמּוד לאלקּות רצֹונֹו ּפנימיּות להיֹות ְְְְְֱִִִִֶַָָֹצרי
ּבדברים עצמֹו את מׁשּפיל זה ּתמּורת הּנה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּותפּלה,
רּבּוי למעלה ּגם ּגֹורם הּוא זה ידי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּגׁשמּיים,
וכן החּצֹונים. יניקת מּזה להיֹות ׁשּיּוכל עד ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּצמצּומים
וגּסּות, התנּׂשאּות ּבבחינת עצמֹו את מגּביה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָּכׁשאדם
מּכל ׁשּלֹו, הּפחיתּות את היטב ּבעצמֹו ׁשּיֹודע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּדהגם
איתי רּוח הּנה ודעת, טעם ּבלא מתנּׂשא הּוא ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹמקֹום

וזהּו23רּוח מאד. ּגבֹוּה מּמקֹום החּצֹונים יניקת ׁשּגֹורם , ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
העֹורף אֹותּיֹות ּפרעה עֹורף24ענין מּבחינת ׁשּמקּבל , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּתלּוי זה וענין מאד, ּגבֹוּה ּבחינה ׁשהּוא ,ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹּדארי
פנים ולא עֹורף אלי ּפנּו ׁשּכאׁשר (ּכמֹו25ּבעבֹודה, ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפרעה ּבחינת נמׁש זה ידי על הּנה ּבהפטרה), ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּכתּוב
כו'. ּכאֹורה ּכחׁשיכה ׁשּׁשם אנּפין, ּדארי מעֹורף ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיֹונק
מב' יניקתם להכרית ּכדי פּיֹות, ׁשּתי ׁשל חרב ענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוזהּו

ִַָהאֹופּנים.

קּבלהÔÈ‰Ïeד) ּבספרי מבֹואר הּנה ּבפרטּיּות, הענין ¿»ƒְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ
ויציאת ּדמצרים ּבהּדרּוׁשים ְְְְֲִִִִִִַַַַוחסידּות
ג' יׁש ׁשּבּגרֹון הּגרֹון, מיצר הּוא ּדמצרים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמצרים,
ּפרעה ׂשרי ג' ענין ׁשהּוא ּוורידין, וׁשט קנה ,26ּבחינֹות, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכׁשם והּנה, האֹופים. וׂשר הּטּבחים ׂשר הּמׁשקים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָׂשר
יׁש כן ּכמֹו ּזה, ּבלעּמת פרעה ׂשרי וג' מצרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻׁשּיׁש
הּוא הּמׁשקים ּדׂשר ּבקדּׁשה. ּגם הּׂשרים וג' ְְְְְִִִִִַַַַַַָָֻמצרים
תענּוג מיני ּכל מצמיחים מים ׁשהרי הּתענּוג, ,27המׁשכת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

סדר ּבכל האלקי הּתענּוג המׁשכת ענין ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָָֹוהּוא
ּגידי יׁש ּדבּקנה הּקנה, הּוא האדם ּובגּוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָההׁשּתלׁשלּות.
הּגּוף, ּבכל מהּמֹוח הּתענּוג נמׁש הּגידים ידי ועל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָהּמֹוח

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

ב.23) קסב, זח"ב ועוד.24)ראה שמות. ר"פ שם וישב. ר"פ להאריז"ל כז.25)ל"ת ב, ג26)ירמי' קב, ואילך. ב נח, תו"א ראה

סע"ב).27)ואילך. (ה, פ"א תניא ראה
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˙eÓ ‰p‰ ,‰lÙ˙e ‰B eÓÏ˙ ˙eÏ‡Ï BBˆ ˙eÈÓÈt¿ƒƒ¿∆¡…¿«¿»¿ƒ»ƒ≈¿«

BÓˆÚ ˙‡ ÏÈtLÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆«¿
ÈÈ ÏÚ ,ÌÈÓL ÌÈƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏ Ì ÌB ‡e‰ ‰Ê∆≈«¿«¿»
Ú ÌÈÓeˆÓ‰ Èeƒ«ƒ¿ƒ«
˙ÈÈ ‰Ó ˙BÈ‰Ï ÏÎeL∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ«
Ì‡Lk ÔÎÂ .ÌÈBÁ‰«ƒƒ¿≈¿∆»»
˙ÈÁ BÓˆÚ ˙‡ ‰ÈÓ«¿ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«
Ì‰ ,˙eÂ ˙e‡˙‰ƒ¿«¿¿««¬«
˙‡ ËÈ‰ BÓˆÚ ÚBL∆≈«¿«¿≈≈∆
ÏkÓ ,BlL ˙e˙ÈÁt‰«¿ƒ∆ƒ»
‡Ï ‡˙Ó ‡e‰ ÌBÓ»ƒ¿«≈¿…
Áe ‰p‰ ,˙ÚÂ ÌÚË««»««ƒ≈«

Áe È˙È‡23האדם [=רוח «¿ƒ«
רוח וממשיכה מביאה

ÈÈ˙מלמעלה] ÌBL ,∆≈¿ƒ«
B ÌBÓ ÌÈBÁ‰«ƒƒƒ»»«
‰Út ÔÈÚ e‰ÊÂ .‡Ó¿…¿∆ƒ¿»«¿…

BÚ‰ ˙B˙B‡24, ƒ»∆
BÚ ˙ÈÁÓ ÏL∆¿«≈ƒ¿ƒ«∆

È‡שלגבה עליונה [=דרגה «¬ƒ
יני מפריע החיצונים]אין ,קת

,‡Ó B ‰ÈÁ ‡e‰L∆¿ƒ»»«¿…
,‰BÚ ÈeÏ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»»¬»

L‡kLמתנהגים בניֿישראל ∆«¬∆
הפסוק: ‡ÈÏכלשון et»≈«

ÌÈÙ ‡ÏÂ BÚ25BÓk) ∆¿…»ƒ¿
‰p‰ ,‰ËÙ‰ e˙kL∆»»«¿»»ƒ≈
˙ÈÁ LÓ ‰Ê ÈÈ ÏÚ«¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«
BÚÓ BL ‰Út«¿…∆≈≈∆
ÌL ,ÔÈt‡ È‡«¬ƒ«¿ƒ∆»
.ÂÎ ‰B‡k ‰ÎÈLÁk«¬≈»»»
ÈL ÏL Á ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»∆∆∆¿≈
˙ÈÎ‰Ï Èk ,˙BÙƒ¿≈¿«¿ƒ
.ÌÈpÙB‡‰ Ó Ì˙ÈÈ¿ƒ»»ƒ»«ƒ
ביניקת אופנים שני לסיכום,

ב. האדם. וגסות מהתנשאות כתוצאה - ביותר גבוה ממקום א. הקליפות:

"חרב צריך ולזה גשמיים. בדברים מהשפלה כתוצאה - צמצומים מריבוי

יבאר הבא בסעיף זו. יניקה מהם המוציא הבא) בסעיף (שיתבאר פיפיות"

המשקים שר פרעה: שרי שלשה ידי על היא (קליפה) לפרעה החיות שהמשכת

ומכריתים המבטלים בקדושה שרים ג' יש וכנגדם האופים. ושר הטבחים שר

לקליפה. שנמשכה זו חיות

‰Ï ÈÙ ‡BÓ ‰p‰ ,˙eËÙ ÔÈÚ‰ ÔÈ‰Ïe ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ≈¿»¿ƒ¿≈«»»
ÌÈLe‰ ,˙eÈÁÂ«¬ƒ¿«¿ƒ

ÌÈˆÓ¿ƒ¿«ƒ[=מאמרים]
ÌÈˆÓ ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈÂƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ

‡e‰:מלשוןÔB‰ ˆÈÓ≈««»
צר היותר מקום הוא הגרון -

להיות ותפקידו האדם, שבגוף

ללב המוח בין ,ממוצע
,˙BÈÁ  LÈ ÔBL∆«»≈¿ƒ

‰[הנשימה ËLÂ[=קנה »∆∆∆
המאכל ומעביר [=מקבל

[=מביאיםÔÈÈÂeומשקה] ¿ƒƒ
למוח] מהלב הדם חיות ,תמצית
È  ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»»≈

‰Út26,בפרשת המוזכרים «¿…
‰ÌÈLוישב: קנה - «««¿ƒ

 ÌÈÁ‰ ורידיםÂ «««»ƒ¿«
ÌÈÙB‡‰וושט -,‰p‰Â . »ƒ¿ƒ≈

Â ÌÈˆÓ LL ÌLk¿≈∆≈ƒ¿«ƒ¿
‰ ˙ÚÏ ‰ÚÙ È»≈«¿…ƒ¿À«∆
שלעומת הטומאה [=בכוחות

הקדושה] LÈכוחות ÔÎ BÓk ,¿≈≈
Ì ÌÈ‰ Â ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿«»ƒ«

L‰  .‰ÌÈ ƒ¿À»¿«««¿ƒ
,eÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«««¬
Ïk ÌÈÁÈÓˆÓ ÌÈÓ È‰L∆¬≈«ƒ«¿ƒƒ»

eÚ˙ ÈÈÓ27כשם - ƒ≈«¬
צמיחת עיקר שבגשמיות

מים כך ממים, הוא התענוגים

תענוגים מצמיחים הרוחניים

ÔÈÚרוחניים ‡e‰Â ,¿ƒ¿»
ÈÏ‡‰ eÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««¬»¡…ƒ
˙eÏLÏL‰‰  ÏÎ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
עליונים העולמות [=בכל

העולמות (ירידת ותחתונים

נמשלה לדרגה מדרגה הרוחניים

ממנה)] עליונה מטבעת ומשתלשלת נמשכת טבעת שכל eeלשלשלת, .¿
ÌÈÈ‰ ÈÈ ÏÚÂ ÁB‰ ÈÈ LÈ ‰ ,‰‰ ‡e‰ Ì‡‰»»»«»∆¿«»∆≈ƒ≈««¿«¿≈«ƒƒ

e‰ ÏÎ ÁB‰Ó eÚ‰ LÓתענוג מביאה במוח ההתבוננות - ƒ¿»««¬≈««¿»«
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רז"ל ּפריׁש28ּכמאמר וחד ללּבא ּפריׁש חד הוי קני ּתלת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
וזהּו ּכללּיים, אברים ׁשהם לכבּדא, ּפריׁש וחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלראה
ידי על מהּמֹוח הּתענּוג את ממׁשי ׁשהּוא הּקנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָענין
הּתֹורה לּמּוד הּוא ּובעבֹודה הּגּוף. ּבכל הּמֹוח ְֲִִֵַַַַָָָָּגידי
כן ּוכמֹו ׁשּמהּתֹורה, הּפנימּיּות הּוא ׁשהּתענּוג ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָּבתענּוג,
הּטּבחים וׂשר הּמׁשקים. ׂשר ענין ּדזהּו ּבתפּלה, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָהּתענּוג
ּבחינת ׁשהּוא ּבקדּׁשה, הּדמים רתיחת ענין הּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֻּבעבֹודה
אהבה ענין הּוא הּמׁשקים ּדׂשר אׁש, ּכרׁשּפי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָאהבה
הּטּבחים וׂשר ּכּמים, ׁשּנמׁשכת אהבה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבתענּוגים
והינּו ּתֹורה, הּוא האֹופים וׂשר אׁש. ּכרׁשּפי אהבה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהּוא

ׁשּנתּבאר זהּוּדהגם הּנה ּתֹורה, הּוא הּמׁשקים ּדׂשר לעיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
האֹופים, ׂשר ענין הּוא סתם ּתֹורה אבל ּדתֹורה, ְְְֲֲִִַַַָָָָָָהּתענּוג

כ"ב ּבגּמטרּיא חּטה, נקראת אתון29ּדתֹורה כ"ב , ְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו לחם, לעׂשֹות צרי ּומהחּטה 30ּדאֹוריתא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זה הרי לחם ּתהיה ׁשּמהחּטה ּובכדי בלחמי, לחמּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלכּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו אפּיה, ידי לחמכם31על נׁשים עׂשר ואפּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אׁש, ּכרׁשּפי האהבה חמימּות הּוא דתּנּור אחד, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּבתּנּור
הּקא הינּו אחד ותּנּור עֹולם, ׁשל יחידֹו הּוא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָואחד
ב' ּכאן ׁשּיׁש הרי עֹולם, ׁשל יחידֹו ּבענין אׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוהרׁשּפי
ׁשל יחידֹו וענין אׁש, הרׁשּפי ׁשהּוא הּתנּור ענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָענינים,
ׁשהּוא האֹופים ׂשר ענין וזהּו ּביֹותר, נעלה ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָעֹולם
וׂשר הּמׁשקים ּדׂשר קּוים הב' ּבין ממּצע ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֻהּתֹורה,

ִַַָהּטּבחים.

‰p‰Â'מהג החּיּות את ּכֹורתים ּדקדּׁשה אּלּו ׂשרים ג' ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ג' יׁש זה ּבלעּמת ּגם ּדהּנה ּזה. ּדלעּמת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻׂשרים
הּתענּוג הּוא ּזה ּבלעּמת הּמׁשקים ּדׂשר פרעה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֻׂשרי
מקֹום, מּכל הּתר, ּתאֹות ׁשהּוא ּדהגם ּגׁשמּיים, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבענינים
וׂשר אלקי. לענין ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו ּגֹורם ּבהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשקּוע
וּגם ּגׁשמּיים ּבדברים הּדמים רתיחת הּוא ְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָהּטּבחים
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הגוף בכל התענוג ולהמשיך להוריד הקנה גידי ידי ÏÊועל Ó‡Ók ,28 ¿«¬»««

LÈ „ÁÂ ‰‡Ï LÈ „ÁÂ ‡aÏÏ LÈ „Á ÈÂ‰ È ˙Ï¿«»≈¬≈«»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ»≈»¿«»ƒ
‡cÎÏיוצא ואחד לריאה יוצא אחד ללב יוצא אחד הם קנים [=שלושה ¿«¿»
ÌÈÏÏkלכבד] ÌÈ‡ Ì‰L כולו), הגוף חיות תלויה e‰ÊÂ(שבהם , ∆≈≈»ƒ¿»ƒƒ¿∆

ÈLÓÓ ‡e‰L ‰‰ ÔÈÚƒ¿»«»∆∆«¿ƒ
ÏÚ ÁBn‰Ó eÚ‰ ˙‡∆««¬≈«««
ÏÎa ÁBn‰ È„Èb È„È¿≈ƒ≈««¿»

‰„BÚe .eb‰האדם של «»¬»
‰B‰ „enÏ ‡e‰ƒ«»
‡e‰ eÚ‰L ,eÚ˙a¿«¬∆««¬

‰B‰nL ˙eÓÈ‰- «¿ƒƒ∆≈«»
הוא התורה שבחכמת הפנימיות

שבה ÔÎהתענוג BÓÎe ,¿≈
e‰Êc ,‰˙a eÚ‰««¬ƒ¿ƒ»¿∆

ÌÈLn‰  ÔÈÚ- ƒ¿»«««¿ƒ
לכל מהמוח תענוג המשכת

‰ÌÈÁahהגוף Â .¿«««»ƒ
˙ÁÈ˙ ÔÈÚ ‡e‰ ‰„BÚa»¬»ƒ¿»¿ƒ«

ÌÈÓc‰[להיטות=] «»ƒ
˙ÈÁa ‡e‰L ,‰„aƒ¿À»∆¿ƒ«

L‡ ÈLk ‰‰‡אהבה - «¬»¿ƒ¿≈≈
כאש הלב וחמימות בתוקף

בקרירות,להבה לאהבה בניגוד

ומגיעה כמים" "אהבה שהיא

שכלית: התבוננות »¿cמתוך
ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈLn‰««¿ƒƒ¿»
‡È‰L ÌÈeÚ˙a ‰‰‡«¬»¿«¬ƒ∆ƒ
,ÌÈnk ˙ÎLÓpL ‰‰‡«¬»∆ƒ¿∆∆««ƒ
‰‰‡ ‡e‰ ÌÈÁah‰ Â¿«««»ƒ«¬»

L‡ ÈLk)ÌÈÂÚ˙ ‰‰‡ ¿ƒ¿≈≈
:ÌÈÓÎ של רגש מתוך אהבה

בקרירות אהבה ודביקות, קירוב

היורדת המוח מהשגת מגיעה

נמשלה הלב. בכלי ומתיישבת

ממקום יורדים קרירות, למים,

נמוך. למקום È˘Îגבוה ‰‰‡

צימאון‡˘: רגש מתוך אהבה

ומגיעה בחמימות אהבה וריצה,

הלב כלי ביכולת אין כאשר

הפתילה את ומכלה למעלה עולה חמימות, לאש, נמשלה ההשגה. 'לתפוס'

ÏÈÚÏוכו') ‡a˙pL Ì‰c eÈ‰Â ,‰B ‡e‰ ÌÈB‡‰ Â .¿«»ƒ»¿«¿«¬«∆ƒ¿»≈¿≈
Ï‡ ,‰B˙c eÚ‰ e‰Ê ‰p‰ ,‰B ‡e‰ ÌÈLn‰ c¿«««¿ƒ»ƒ≈∆««¬¿»¬»
,‰hÁ ˙‡ ‰B˙c ,ÌÈB‡‰  ÔÈÚ ‡e‰ Ì˙ ‰B»¿»ƒ¿»«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»

Î ‡na29‡˙ÈB‡c ÔÂ˙‡ Î התורה], אותיות 22=], ¿ƒ«¿ƒ»«¿»¿«¿»
e˙kL BÓk ,ÌÁÏ ˙BÚÏ È ‰hÁ‰Óe30eÓÁÏ eÎÏ ≈«ƒ»»ƒ«¬∆∆¿∆»¿«¬

ÈÓÁÏיבא ללמוד הרוצה כל ואומרת מכרזת התורה חכמת הפסוק: [פירוש ¿«¿ƒ
התורה אותיות כ"ב שהם מה"חטה" הפנימי: הפירוש דוד). (מצודת וילמוד

"אפיה", ע"י לחם לעשות יש

hÁ‰nL‰וכדלהלן] È„Îe ,ƒ¿≈∆≈«ƒ»
ÏÚ ‰Ê È‰ ÌÁÏ ‰È‰ƒ¿∆∆∆¬≈∆«
e˙kL BÓk ,‰‡ È„È¿≈¬ƒ»¿∆»

31Úבתוכחה: e‡Â¿»∆∆
ep˙a ÌÎÓÁÏ ÌÈL»ƒ«¿¿∆¿«

,„Á‡בחסידות ומבואר ∆»
אינם בפנימיות אלו שקללות

ברכות ‰e‡אלא ep˙„ :¿«
ÈLk ‰‰‡‰ ˙eÓÈÓÁ¬ƒ»«¬»¿ƒ¿≈

‡e‰ „Á‡Â ,L‡ֿהקדוש - ≈¿∆»
- ÌÏBÚברוךֿהוא ÏL B„ÈÁÈ¿ƒ∆»

בעולמו] ‡Á„[=יחיד ep˙Â ,¿«∆»
‡‰ eÈ‰[להט=] «¿«»

B„ÈÁÈ ÔÈÚa L‡ ÈL‰Â¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿»¿ƒ
LL È‰ ,ÌÏBÚ ÏLÔ‡k ∆»¬≈∆≈«

e‰ ÔÈÚ ,ÌÈÈÚ ƒ¿»ƒƒ¿»««
ÔÈÚÂ ,L‡ ÈL‰ ‡e‰L∆»ƒ¿≈≈¿ƒ¿»
‡e‰L ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ¿ƒ∆»∆
ÔÈÚ e‰ÊÂ ,˙BÈa ‰ÏÚ«¬∆¿≈¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÌÈB‡‰ «»ƒ∆
ÔÈa ÚÓÓ ‡e‰L ,‰B‰«»∆¿À»≈
ÌÈLn‰ c ÌÈe ‰««ƒ¿«««¿ƒ

עליון] תענוג »¿Â[=המשכת
ÌÈÁah‰כרשפי [=אהבה ««»ƒ

-.אש] המשקים שר לסיכום,

- הטבחים שר תענוג. המשכת

האופים שר והתלהטות. חמימות

תורה לימוד - הקוין שני כולל -

קדושה. של להט מתוך

e‡ ÌÈ  ‰p‰Â¿ƒ≈»ƒ≈
˙‡ ÌÈ˙Bk ‰„cƒ¿À»¿ƒ∆
ÌÈ ‰Ó ˙eÁ‰««≈«»ƒ
Ìb ‰p‰c .‰f ˙nÚÏcƒ∆À«∆¿ƒ≈«
È  LÈ ‰Ê ˙nÚÏaƒ¿À«∆≈»≈
ÌÈÈÚa eÚ‰ ‡e‰ ‰f ˙nÚÏa ÌÈLn‰ c ,‰Ú«¿…¿«««¿ƒƒ¿À«∆««¬¿ƒ¿»ƒ
Ì‰a Úe‰ ,ÌBÓ ÏkÓ ,‰ ˙B‡ ‡e‰L Ì‰c ,ÌÈÓLb«¿ƒƒ«¬«∆«¬∆≈ƒ»»«»«»∆
‡e‰ ÌÈÁah‰ Â .ÈÏ‡ ÔÈÚÏ ÏÏk L BÈ‡L ÌBb≈∆≈«»¿»¿ƒ¿»¡…ƒ¿«««»ƒ
Â .ÌÈÓBÁ ÌÈca ÌbÂ ÌÈÓLb ÌÈ„a ÌÈÓc‰ ˙ÁÈ˙¿ƒ««»ƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«
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ט       

רז"ל ּפריׁש28ּכמאמר וחד ללּבא ּפריׁש חד הוי קני ּתלת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
וזהּו ּכללּיים, אברים ׁשהם לכבּדא, ּפריׁש וחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלראה
ידי על מהּמֹוח הּתענּוג את ממׁשי ׁשהּוא הּקנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָענין
הּתֹורה לּמּוד הּוא ּובעבֹודה הּגּוף. ּבכל הּמֹוח ְֲִִֵַַַַָָָָּגידי
כן ּוכמֹו ׁשּמהּתֹורה, הּפנימּיּות הּוא ׁשהּתענּוג ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָּבתענּוג,
הּטּבחים וׂשר הּמׁשקים. ׂשר ענין ּדזהּו ּבתפּלה, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָהּתענּוג
ּבחינת ׁשהּוא ּבקדּׁשה, הּדמים רתיחת ענין הּוא ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֻּבעבֹודה
אהבה ענין הּוא הּמׁשקים ּדׂשר אׁש, ּכרׁשּפי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָאהבה
הּטּבחים וׂשר ּכּמים, ׁשּנמׁשכת אהבה ׁשהיא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבתענּוגים
והינּו ּתֹורה, הּוא האֹופים וׂשר אׁש. ּכרׁשּפי אהבה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָהּוא

ׁשּנתּבאר זהּוּדהגם הּנה ּתֹורה, הּוא הּמׁשקים ּדׂשר לעיל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
האֹופים, ׂשר ענין הּוא סתם ּתֹורה אבל ּדתֹורה, ְְְֲֲִִַַַָָָָָָהּתענּוג

כ"ב ּבגּמטרּיא חּטה, נקראת אתון29ּדתֹורה כ"ב , ְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו לחם, לעׂשֹות צרי ּומהחּטה 30ּדאֹוריתא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זה הרי לחם ּתהיה ׁשּמהחּטה ּובכדי בלחמי, לחמּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלכּו

ׁשּכתּוב ּכמֹו אפּיה, ידי לחמכם31על נׁשים עׂשר ואפּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אׁש, ּכרׁשּפי האהבה חמימּות הּוא דתּנּור אחד, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָּבתּנּור
הּקא הינּו אחד ותּנּור עֹולם, ׁשל יחידֹו הּוא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָואחד
ב' ּכאן ׁשּיׁש הרי עֹולם, ׁשל יחידֹו ּבענין אׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוהרׁשּפי
ׁשל יחידֹו וענין אׁש, הרׁשּפי ׁשהּוא הּתנּור ענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָענינים,
ׁשהּוא האֹופים ׂשר ענין וזהּו ּביֹותר, נעלה ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָעֹולם
וׂשר הּמׁשקים ּדׂשר קּוים הב' ּבין ממּצע ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֻהּתֹורה,

ִַַָהּטּבחים.

‰p‰Â'מהג החּיּות את ּכֹורתים ּדקדּׁשה אּלּו ׂשרים ג' ¿ƒ≈ְְִִִֵֵֶַַַָָֻ
ג' יׁש זה ּבלעּמת ּגם ּדהּנה ּזה. ּדלעּמת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻֻׂשרים
הּתענּוג הּוא ּזה ּבלעּמת הּמׁשקים ּדׂשר פרעה, ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֻׂשרי
מקֹום, מּכל הּתר, ּתאֹות ׁשהּוא ּדהגם ּגׁשמּיים, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבענינים
וׂשר אלקי. לענין ּכלל ׁשּי ׁשאינֹו ּגֹורם ּבהם ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשקּוע
וּגם ּגׁשמּיים ּבדברים הּדמים רתיחת הּוא ְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָהּטּבחים
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י    

ענינֹו ׁשּבכללּות הּוא האֹופים וׂשר חֹומרּיים. ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָּבּדברים
ׂשרים הג' ידי ועל ּבגׁשמּיּות. אם ּכי ּבּתֹורה מּנח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻאינֹו
ׂשרי מהג' הּיניקה את מכריתים ּבקדּׁשה ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכמֹו
ּבקדּׁשה הּמׁשקים ׂשר ידי על ּדהּנה, זה. ּדלעּמת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻפרעה
המׁשכת הּוא ׁשענינֹו ּבּתענּוגים, ּדאהבה העבֹודה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
ׁשּזהּו החכמה, ספירת ידי על ּבהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּתענּוג

בינה קנה חכמה קנה הּקנה, הּוא32ענין זה ידי על הּנה , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּגב מּמקֹום ׁשּיֹונקים הּיניקה את ּדכאׁשרמכרית ֹוּה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

אי אזי ּבּטּול, ׁשענינּה החכמה ידי על היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה
הרי הּגבֹוּה, מּמקֹום ּׁשּיֹונקים מה ּכי לקּבל, להם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר
נמׁש ּכאׁשר אבל ּדוקא, מּקיף ּבבחינת ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָזה
ּבקנטרס ּכמבֹואר לּנק, יכֹולים אין אזי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָֹֻּבפנימּיּות,

הּיניקה33ּומעין ׁשּכֹורת הּמׁשקים ׂשר ענין וזהּו ּבארּוכה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּכֹורת הּוא ּבקדּׁשה הּטּבחים ׂשר ידי ועל הּגבֹוּה. ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻמּמקֹום
זה ידי על ׁשּנעׂשה צמצּומים, מרּבּוי הּיניקה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשעל והינּו ּגׁשמּיים, ּבדברים עצמֹו את מׁשּפיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשהאדם
נכלה ּבקדּׁשה, הּדמים ּורתיחת אׁש ּכרׁשּפי האהבה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻידי
על ּׁשּתרּגם מה ׁשּזהּו זה, ׁשּבלעּמת הּדמים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻרתיחּות
ּכדאיתא הּוא ׁשענינֹו קּטֹולּיא, רב הּטּבחים, ׂשר ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּפסּוק

ּפסּוק34ּבּגמרא את35על הּזֹובח ּכל יכּבדנני, ּתֹודה זֹובח ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
הרי ׁשּבקדּׁשה הּדמים רתיחּות ידי שעל והינּו כו', ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻיצרֹו
ּובמילא זה, ׁשּבלעּמת הּדמים רתיחּות את מכּלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻהּוא

הּצמצּומים. רּבּוי ׁשּמּצד הּיניקה ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָמתּבּטלת

e‰ÊÂּדאהבה העבֹודה ענין ׁשהּוא פּיֹות, ׁשּתי ׁשל חרב ¿∆ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הּוא ּובכללּות אׁש. ּכרׁשּפי ואהבה ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָּבּתענּוגים
למּטה, מּלמעלה היא ּדתֹורה לתפּלה, ּתֹורה ּבין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָההפרׁש
היא ּותפּלה הּמּקיף, ׁשּמּצד הּיניקה מכרית זה ידי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעל
ׁשעת צלֹותא דׁשעת מלחמה, ּבדר למעלה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָמּלמּטה

הּצמצּומים.36קרבא מרּבּוי הּיניקה מכרית זה ידי ועל , ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
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ה.32) ד, ואילך.33)משלי ח ב.34)מאמר מג, כג.35)סנהדרין נ, תי"ג36)תהלים זהר תקוני ב. רמ, ח"א א. רמג, ח"ג זהר ראה

ג. לה, ג. לד, תצא א. עב, בלק לקו"ת ב). (כט,

    
BÈÚ ˙eÏÏÎaL ‡e‰ ÌÈÙB‡‰התעניינותו שכלו, האדם: כחות (כללות »ƒ∆ƒ¿»ƒ¿»
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ו"שר גבוה, ממקום היניקה את
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‰„BÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L'בב ∆ƒ¿»»¬»
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‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓכמו התורה ƒ¿«¿»¿«»
ויורדת נמשכת למעלה שהיא

כתוצאה באה ואינה למטה,

בלימוד ולכן האדם, מהתעלות

גבוהה דרגה נמשכת התורה
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,È‰ „L ‰˜È‰«¿ƒ»∆ƒ«««ƒ

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰lÙ˙eבתפילה להתעלות האדם ,עבודת ¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»
היא האדם של זו ÚL˙ועבודה ‡˙BÏ ˙ÚL ,‰ÓÏÓ „a¿∆∆ƒ¿»»ƒ¿«¿»¿«

‡˜36ומזכך נלחם האדם התפילה בעת מלחמה] זמן הוא התפילה [=זמן ¿»»
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הּקלּפֹות ּביניקת האֹופּנים ּדב' הוי', ּדא חרב ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָוזהּו
הּמּקיף ׁשּמּצד דהּיניקה ּדוקא, הוי' ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָנכרתים
ּכּנׁשר ּתגּביהי אם ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָנכרתת
רּבּוי ׁשּמּצד הּיניקה וּגם הוי', נאם אֹוריד ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֻמׁשם
יניקת ׁשהרי הוי', ׁשם ידי על נכרתת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּצמצּומים
אלקים ּדׁשם הּצמצּומים רּבּוי מּצד היא ְְְֱִִִִִִִֵַַַֹהּקלּפֹות
אם ּכי אל"ה, מּבחינת זה אין ּגּופא ּובזה ְְִִִִֵֶֶַַָָָּדוקא,
ּבני אדמת יֹונקים אּלּו צרּופים ּדממ"ח י"ם, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַמּבחינת

הּיניקה.37חם מתּבּטלת הוי' ּדׁשם הּגּלּוי מּצד א , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
להכרית פּיֹות ׁשּתי ׁשל חרב ׁשהּוא הוי', ּדא חרב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָוזהּו
ּדתֹורה העבֹודה הּוא ּובעבֹודה האֹופּנים. ּבב' ְְְֲֲִִַָָָָָָָָיניקתם
מּלמּטה ׁשהיא ּבתפּלה מעלה ויׁש ּדתפּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָוהעבֹודה
ּדר ועל למּטה, מּלמעלה ׁשהיא הּתֹורה על ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּבעלי מעלת ּוכמֹו אתהּפכא, על ּדאתּכפיא ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַָָָהּמעלה
לאתבא אתא מׁשיח ׁשּלכן צּדיקים, על ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּתׁשּובה

ּבתיבּתא כו'38צּדיקּיא ׁשמע קריאת הּקֹורא ּכל וזהּו . ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
נקראת ׁשמע ּדקריאת פּיֹות, ׁשּתי ׁשל חרב אֹוחז ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַּכאּלּו
ׁשעל ּפרעה, ׂשרי מג' הּיניקה להכרית ּפיפּיֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹחרב
ּבקריאת מסּים ולכן מּמצרים, הּיציאה היא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָידי
מארץ אתכם הֹוצאתי אׁשר אלקיכם הוי' אני ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשמע

גו' .39מצרים ְִִַ

ּבעבֹודהe‡eה) ּבפרטּיּות זין ּכלי החמּׁשה ענין ≈ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָ
ּתפּלה זֹו קאי40ׁשּבּלב חרב ׁשהּוא סיף הּנה , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

עריצים לזּמר מּלׁשֹון ּדזמרה, ּפסּוקי ׁשעל41על ּדהינּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
צּוה הּוא ּכי הוי' ׁשם את יהּללּו ּבענין ההתּבֹוננּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָידי

הּוא42ונבראּו וקׁשת העריצים. את מזּמר הּוא הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עׂשרה, ותרּגםּבחר43ׁשמֹונה ּובקׁשּתי, ּבי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּגם ׁשּפֹועל הּוא הּקׁשת ּדמעלת ּובבעּותי, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבצלֹותי
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ד.37) קט, הוספות תו"א א. דרוש הפסח ענין הכוונות שער פ"ה. חהמ"צ שער פע"ח בא. ר"פ להאריז"ל הליקוטים ס' ראה

וש"נ.38) שיב. ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת וראה ב. קנג, זח"ג ראה

מא.39) טו, א.40)שלח ב, ה.41)תענית כה, ישעי' ה.42)ראה קמח, שם.43)תהלים ות"א כב. מח, ויחי

    
גופו גסות ‰ÌÈÓeˆÓv.את ÈeÓ ‰˜È‰ ˙ÈÎÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,¿«¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

e‰ÊÂ:הזוהר דברי ÈÈ˜˙ביאור ÌÈpÙ‡‰ 'c ,'ÈÂ‰ ‡c Á ¿∆∆∆»¬«»¿»«ƒƒƒ«
ÛÈw‰ „vL ‰˜È‰„ ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˙Î ˙tÏw‰«¿ƒƒ¿»ƒ«¿≈¬«»«¿»¿«¿ƒ»∆ƒ«««ƒ

Lpk È‰Èz Ì‡ e˙kL Ók ,'ÈÂ‰ È„È ÏÚ ˙˙Îאם ֿ) ƒ¿∆∆«¿≈¬«»¿∆»ƒ«¿ƒƒ«∆∆
ממקום חיות הקליפה תקבל

מקיפים) - כנשר «ÌLÓƒגבוה
'ÈÂ‰ Ì‡ „È‡כריתת - ƒ¿¿À¬«»

הוי' שם באמצעות תהי' ,היניקה
Èe „vL ‰˜È‰ ÌbÂ¿««¿ƒ»∆ƒ«ƒ
ÏÚ ˙˙Î ÌÈÓeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿∆∆«
È‰L ,'ÈÂ‰ ÌL È„È¿≈≈¬«»∆¬≈
„vÓ ‡È‰ ˙tÏw‰ ˙˜ÈÈ¿ƒ««¿ƒƒƒ«
ÌLc ÌÈÓeˆÓv‰ Èeƒ«ƒ¿ƒ¿≈

,‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡אלוקים שם ¡…ƒ«¿»
האור והסתר צמצום על מורה

שגם עד האלוקית וחיות

חיות יונקים Êe‰הקליפות ,»∆
˙ÈÁÓ ‰Ê È‡ ‡Ùeb»≈∆ƒ¿ƒ«

‰"Ï‡שבשם ה' ל' א' (אותיות

‡אלקים) Èk ,˙ÈÁÓ Ì ƒƒƒ¿ƒ«
Ì"È('מ י' Á"ÓÓc(אותיות ,¿ƒ

ÌÈ˜È el‡ ÌÈÙe≈̂ƒ≈¿ƒ
ÌÁ È ˙Ó„‡[48=חם]37, «¿«¿≈»

ידי על היא חיות המשכת כל -

קבלה בספרי ומבואר 'אותיות',

שם של האותיות חמשת שאת

ולהעמיד לסדר אפשר "אלקים"

72 ('צירופים'), אופנים ב120ֿ

הראשונה האות כאשר - מהם

ה', ל' א' האותיות אחת היא

באחת מתחילים - הנותרים ו48ֿ

הצירופים והם מ'. או י' האותיות

ומהן במדרגה, יותר הנמוכים

הקליפה. יניקת vÓ„היא C‡«ƒ«
'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰«ƒ¿≈¬«»
e‰ÊÂ .‰˜È‰ ˙Ï˙Óƒ¿«∆∆«¿ƒ»¿∆
‡e‰L ,'ÈÂ‰ ‡c Á∆∆»¬«»∆
˙Ù ÈzL ÏL Á∆∆∆¿≈ƒ

‰„Ú‰ ‡e‰ ‰„Úe .ÌÈpÙ‡‰ ' Ì˙˜ÈÈ ˙ÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»»¿»«ƒ»¬»»¬»
‰ÓlÓ ‡È‰L ‰lÙ˙ ‰ÏÚÓ LÈÂ ,‰lÙ˙c ‰„Ú‰Â ‰˙c¿»¿»¬»ƒ¿ƒ»¿≈«¬»ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿«»
‰ÏÚ‰ Cc ÏÚÂ ,‰ÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰L ‰z‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»««»∆ƒƒ¿«¿»¿«»¿«∆∆««¬»

‡ÈÙk˙‡c[רע במהותו שנשאר למרות הרע, ‡˙‰Ît‡[=כפיית ÏÚ ¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿»
לטוב] הרע ˆÌÈ˜Èc,[=הפיכת ÏÚ ‰eLz ÈÏÚ‰ ˙ÏÚÓ ÓÎe ,¿«¬«««¬≈¿»««ƒƒ

‡zÈ˙ ‡˜Ècˆ ‡˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ ÎlLעתיד [=משיח ∆»≈»ƒ«»»«¬»»«ƒ«»ƒ¿À¿»
ה'תשובה'] מעלת בהם לגלות בתשובה. הצדיקים 38Ïkלהשיב e‰ÊÂ .¿∆»

'ÂÎ ÚÓL ˙‡È˜ ‡w‰«≈¿ƒ«¿«
ÈzL ÏL Á ÊÁ‡ el‡k¿ƒ≈∆∆∆¿≈
ÚÓL ˙‡È˜c ,˙Ùƒƒ¿ƒ«¿«
˙ÙÈt Á ˙‡˜ƒ¿≈∆∆ƒƒ
È 'Ó ‰˜È‰ ˙ÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ»ƒ»≈
‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚL ,‰Út«¿…∆«¿≈∆ƒ
ÎÏÂ ,ÌÈˆÓ ‰‡Èˆ‰«¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»≈
È‡ ÚÓL ˙‡È˜ ÌÒÓ¿«≈ƒ¿ƒ«¿«¬ƒ
L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬«»¡…≈∆¬∆
‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆ‰≈ƒ∆¿∆≈∆∆

'Â ÌÈˆÓ39.חרב" לסיכום, ƒ¿«ƒ
הוא פיות, שתי של - פיפיות"

אופני ב' שכולל בעצמו, הוי' שם

(מלמעלה תורה העבודה:

(מלמטה ותפילה למטה)

יניקת כורתים ידו ועל למעלה),

בסעיף האופנים. מב' הקליפה

כלי חמשת יתבארו הבא

ב') בסעיף (שהובאו המלחמה

האדם. בעבודת

‰ÓÁ‰ ÈÚ e‡e ‰≈ƒ¿»«¬ƒ»
˙eÙ ÈÊ ÈÏk¿≈«ƒƒ¿»ƒ
Ê lL ‰„Ú»¬»∆«≈

‰lÙz40‡e‰L ÛÈÒ ‰p‰ , ¿ƒ»ƒ≈«ƒ∆
È˜eÒt ÏÚ È‡˜ Á∆∆»ƒ«¿≈
ÊÏ LlÓ ,‰ÓÊc¿ƒ¿»ƒ»¿«≈

ÌÈˆÈÚ,כריתה [=לשון »ƒƒ
החיצונים] יניקת את ,41להכרית

È„È ÏÚL eÈ‰c¿«¿∆«¿≈
ÈÚ ˙e˙‰‰הנאמר) «ƒ¿¿¿ƒ¿»

דזמרה') ‡˙ב'פסוקי eÏl‰È¿«¿∆
‰eˆ ‡e‰ Èk 'ÈÂ‰ ÌL≈¬«»ƒƒ»

e‡Â42וכל שהמלאכים ¿ƒ¿»
יתברך לגביו בטלים מעלה ,צבא

‡e‰ ˙L˜Â .ÌÈˆÈÚ‰ ˙‡ ÊÓ ‡e‰ È‰שב ÓL‰הבקשות ¬≈¿«≈∆∆»ƒƒ¿∆∆¿∆
e˙kL Ók ,‰Ú43È˙Ïˆ Ìb˙Â ,ÈzL˜e ÈÁ ∆¿≈¿∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

È˙eÚeבקשה - 'קשת' מפרש ‰e‡התרגום ˙Lw‰ ˙ÏÚÓc , ¿»ƒ¿«¬««∆∆
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יי       

הּקלּפֹות ּביניקת האֹופּנים ּדב' הוי', ּדא חרב ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָוזהּו
הּמּקיף ׁשּמּצד דהּיניקה ּדוקא, הוי' ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָנכרתים
ּכּנׁשר ּתגּביהי אם ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָנכרתת
רּבּוי ׁשּמּצד הּיניקה וּגם הוי', נאם אֹוריד ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֻמׁשם
יניקת ׁשהרי הוי', ׁשם ידי על נכרתת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּצמצּומים
אלקים ּדׁשם הּצמצּומים רּבּוי מּצד היא ְְְֱִִִִִִִֵַַַֹהּקלּפֹות
אם ּכי אל"ה, מּבחינת זה אין ּגּופא ּובזה ְְִִִִֵֶֶַַָָָּדוקא,
ּבני אדמת יֹונקים אּלּו צרּופים ּדממ"ח י"ם, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַמּבחינת

הּיניקה.37חם מתּבּטלת הוי' ּדׁשם הּגּלּוי מּצד א , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
להכרית פּיֹות ׁשּתי ׁשל חרב ׁשהּוא הוי', ּדא חרב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָוזהּו
ּדתֹורה העבֹודה הּוא ּובעבֹודה האֹופּנים. ּבב' ְְְֲֲִִַָָָָָָָָיניקתם
מּלמּטה ׁשהיא ּבתפּלה מעלה ויׁש ּדתפּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָוהעבֹודה
ּדר ועל למּטה, מּלמעלה ׁשהיא הּתֹורה על ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָלמעלה
הּבעלי מעלת ּוכמֹו אתהּפכא, על ּדאתּכפיא ְְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַַַָָָהּמעלה
לאתבא אתא מׁשיח ׁשּלכן צּדיקים, על ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּתׁשּובה

ּבתיבּתא כו'38צּדיקּיא ׁשמע קריאת הּקֹורא ּכל וזהּו . ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
נקראת ׁשמע ּדקריאת פּיֹות, ׁשּתי ׁשל חרב אֹוחז ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַּכאּלּו
ׁשעל ּפרעה, ׂשרי מג' הּיניקה להכרית ּפיפּיֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹחרב
ּבקריאת מסּים ולכן מּמצרים, הּיציאה היא זה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָידי
מארץ אתכם הֹוצאתי אׁשר אלקיכם הוי' אני ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשמע

גו' .39מצרים ְִִַ

ּבעבֹודהe‡eה) ּבפרטּיּות זין ּכלי החמּׁשה ענין ≈ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָ
ּתפּלה זֹו קאי40ׁשּבּלב חרב ׁשהּוא סיף הּנה , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

עריצים לזּמר מּלׁשֹון ּדזמרה, ּפסּוקי ׁשעל41על ּדהינּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
צּוה הּוא ּכי הוי' ׁשם את יהּללּו ּבענין ההתּבֹוננּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָידי

הּוא42ונבראּו וקׁשת העריצים. את מזּמר הּוא הרי , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עׂשרה, ותרּגםּבחר43ׁשמֹונה ּובקׁשּתי, ּבי ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּגם ׁשּפֹועל הּוא הּקׁשת ּדמעלת ּובבעּותי, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבצלֹותי
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ד.37) קט, הוספות תו"א א. דרוש הפסח ענין הכוונות שער פ"ה. חהמ"צ שער פע"ח בא. ר"פ להאריז"ל הליקוטים ס' ראה

וש"נ.38) שיב. ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת וראה ב. קנג, זח"ג ראה

מא.39) טו, א.40)שלח ב, ה.41)תענית כה, ישעי' ה.42)ראה קמח, שם.43)תהלים ות"א כב. מח, ויחי

    
גופו גסות ‰ÌÈÓeˆÓv.את ÈeÓ ‰˜È‰ ˙ÈÎÓ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,¿«¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

e‰ÊÂ:הזוהר דברי ÈÈ˜˙ביאור ÌÈpÙ‡‰ 'c ,'ÈÂ‰ ‡c Á ¿∆∆∆»¬«»¿»«ƒƒƒ«
ÛÈw‰ „vL ‰˜È‰„ ,‡˜Âc 'ÈÂ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˙Î ˙tÏw‰«¿ƒƒ¿»ƒ«¿≈¬«»«¿»¿«¿ƒ»∆ƒ«««ƒ

Lpk È‰Èz Ì‡ e˙kL Ók ,'ÈÂ‰ È„È ÏÚ ˙˙Îאם ֿ) ƒ¿∆∆«¿≈¬«»¿∆»ƒ«¿ƒƒ«∆∆
ממקום חיות הקליפה תקבל

מקיפים) - כנשר «ÌLÓƒגבוה
'ÈÂ‰ Ì‡ „È‡כריתת - ƒ¿¿À¬«»

הוי' שם באמצעות תהי' ,היניקה
Èe „vL ‰˜È‰ ÌbÂ¿««¿ƒ»∆ƒ«ƒ
ÏÚ ˙˙Î ÌÈÓeˆÓv‰«ƒ¿ƒƒ¿∆∆«
È‰L ,'ÈÂ‰ ÌL È„È¿≈≈¬«»∆¬≈
„vÓ ‡È‰ ˙tÏw‰ ˙˜ÈÈ¿ƒ««¿ƒƒƒ«
ÌLc ÌÈÓeˆÓv‰ Èeƒ«ƒ¿ƒ¿≈

,‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡אלוקים שם ¡…ƒ«¿»
האור והסתר צמצום על מורה

שגם עד האלוקית וחיות

חיות יונקים Êe‰הקליפות ,»∆
˙ÈÁÓ ‰Ê È‡ ‡Ùeb»≈∆ƒ¿ƒ«

‰"Ï‡שבשם ה' ל' א' (אותיות

‡אלקים) Èk ,˙ÈÁÓ Ì ƒƒƒ¿ƒ«
Ì"È('מ י' Á"ÓÓc(אותיות ,¿ƒ

ÌÈ˜È el‡ ÌÈÙe≈̂ƒ≈¿ƒ
ÌÁ È ˙Ó„‡[48=חם]37, «¿«¿≈»

ידי על היא חיות המשכת כל -

קבלה בספרי ומבואר 'אותיות',

שם של האותיות חמשת שאת

ולהעמיד לסדר אפשר "אלקים"

72 ('צירופים'), אופנים ב120ֿ

הראשונה האות כאשר - מהם

ה', ל' א' האותיות אחת היא

באחת מתחילים - הנותרים ו48ֿ

הצירופים והם מ'. או י' האותיות

ומהן במדרגה, יותר הנמוכים

הקליפה. יניקת vÓ„היא C‡«ƒ«
'ÈÂ‰ ÌLc Èelb‰«ƒ¿≈¬«»
e‰ÊÂ .‰˜È‰ ˙Ï˙Óƒ¿«∆∆«¿ƒ»¿∆
‡e‰L ,'ÈÂ‰ ‡c Á∆∆»¬«»∆
˙Ù ÈzL ÏL Á∆∆∆¿≈ƒ

‰„Ú‰ ‡e‰ ‰„Úe .ÌÈpÙ‡‰ ' Ì˙˜ÈÈ ˙ÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»»¿»«ƒ»¬»»¬»
‰ÓlÓ ‡È‰L ‰lÙ˙ ‰ÏÚÓ LÈÂ ,‰lÙ˙c ‰„Ú‰Â ‰˙c¿»¿»¬»ƒ¿ƒ»¿≈«¬»ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿«»
‰ÏÚ‰ Cc ÏÚÂ ,‰ÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰L ‰z‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»««»∆ƒƒ¿«¿»¿«»¿«∆∆««¬»

‡ÈÙk˙‡c[רע במהותו שנשאר למרות הרע, ‡˙‰Ît‡[=כפיית ÏÚ ¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿»
לטוב] הרע ˆÌÈ˜Èc,[=הפיכת ÏÚ ‰eLz ÈÏÚ‰ ˙ÏÚÓ ÓÎe ,¿«¬«««¬≈¿»««ƒƒ

‡zÈ˙ ‡˜Ècˆ ‡˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ ÎlLעתיד [=משיח ∆»≈»ƒ«»»«¬»»«ƒ«»ƒ¿À¿»
ה'תשובה'] מעלת בהם לגלות בתשובה. הצדיקים 38Ïkלהשיב e‰ÊÂ .¿∆»

'ÂÎ ÚÓL ˙‡È˜ ‡w‰«≈¿ƒ«¿«
ÈzL ÏL Á ÊÁ‡ el‡k¿ƒ≈∆∆∆¿≈
ÚÓL ˙‡È˜c ,˙Ùƒƒ¿ƒ«¿«
˙ÙÈt Á ˙‡˜ƒ¿≈∆∆ƒƒ
È 'Ó ‰˜È‰ ˙ÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ»ƒ»≈
‡È‰ ‰Ê È„È ÏÚL ,‰Út«¿…∆«¿≈∆ƒ
ÎÏÂ ,ÌÈˆÓ ‰‡Èˆ‰«¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»≈
È‡ ÚÓL ˙‡È˜ ÌÒÓ¿«≈ƒ¿ƒ«¿«¬ƒ
L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬«»¡…≈∆¬∆
‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆ‰≈ƒ∆¿∆≈∆∆

'Â ÌÈˆÓ39.חרב" לסיכום, ƒ¿«ƒ
הוא פיות, שתי של - פיפיות"

אופני ב' שכולל בעצמו, הוי' שם

(מלמעלה תורה העבודה:

(מלמטה ותפילה למטה)

יניקת כורתים ידו ועל למעלה),

בסעיף האופנים. מב' הקליפה

כלי חמשת יתבארו הבא

ב') בסעיף (שהובאו המלחמה

האדם. בעבודת

‰ÓÁ‰ ÈÚ e‡e ‰≈ƒ¿»«¬ƒ»
˙eÙ ÈÊ ÈÏk¿≈«ƒƒ¿»ƒ
Ê lL ‰„Ú»¬»∆«≈

‰lÙz40‡e‰L ÛÈÒ ‰p‰ , ¿ƒ»ƒ≈«ƒ∆
È˜eÒt ÏÚ È‡˜ Á∆∆»ƒ«¿≈
ÊÏ LlÓ ,‰ÓÊc¿ƒ¿»ƒ»¿«≈
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יב    

מה ּדכל הּיתר, את ׁשּמֹוׁשכין ידי על והּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָלמרחֹוק,
יֹותר, למרחֹוק החץ יּגיע יֹותר למּטה הּיתר את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּׁשּימׁשכּו
לׂשֹונא ּגם הֹורג ׁשהּוא סיף, על ּבקׁשת יׁש מעלה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָועֹוד
ּדׁשמֹונה ּבהעבֹודה ּגם הּוא כן ּוכמֹו רֹואהּו. ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָׁשאינֹו
ּׁשּירּגׁש מה ּכל הּנה ּבּקׁשה, הּוא עׂשרה ּדׁשמֹונה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻעׂשרה,
הּבּקׁשה ּומּלּוי הּבּקׁשה ּתהיה אזי ּביֹותר, החּסרֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאצלֹו
רחּוקֹו על יֹותר ׁשּיתמרמר ּדכל והינּו יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָּבעֹומק
ידי על יֹותר, למּטה הּיתר את ׁשּמֹוׁשכין ׁשּזהּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמאלקּות,
ׁשהֹורג זאת, ועֹוד יֹותר. ּבעֹומק הּבּקׁשה מּלּוי יהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה
ׁשהרי הרע, ּדּקּות ענין ׁשהּוא רֹואהּו, ׁשאינֹו לּׂשֹונא ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּגם

ּבעיניו יׁשר איׁש ּדר הּנה הּתפּלה לא44קֹודם ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכׁשּלמד ּובפרט תעׂשה, לא ּומצות עׂשה מצות על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעבר
עצמֹו, ּבעיני צּדיק הּוא הרי מצֹות ּומקּים מעט ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָּתֹורה
ער כאּפט עׂשרה, ּדׁשמֹונה להעבֹודה ּכׁשּמּגיע ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאמנם,
ּבׁשמֹונה הּבּקׁשה ׁשּזֹוהי עליו, ּומתחרט רע ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָזי
אׁשמנּו אֹומרים עׂשרה ׁשמֹונה ואחרי לנּו, סלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָעׂשרה
זה ידי ׁשעל האֹותּיֹות, כ"ב ּפרטי ּבכל וכו', ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבגדנּו
יניקת היא ׁשּמהם האֹותּיֹות מכ"ב החּיּות ְִִִִִִֵֶֶַַַָמֹוציאים

אחר ּבמקֹום ּכּמבֹואר זה, לפי45הּלעּמת הּוא זה וכל . ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּברּו אֹומרים עׂשרה ּדּבׁשמֹונה ּביֹותר, הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָׁשהּגּלּוי
ׁשּלמעלה ּדהוי' ההמׁשכה ענין ׁשהּוא הוי', ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָאּתה
העֹולם, מל ּבאלקינּו הּוא וההמׁשכה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהׁשּתלׁשלּות,
ּוכמֹו הרע, ּדּקּות את ּגם מעבירים האֹור רּבּוי מּצד ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָולכן

ּדלפי46ׁשּכתּוב ונֹורא, ּגדֹול אל וגו' הּצרעה את וּגם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ואלה הרע. ּדּקּות את ּגם נכרת לכן ּגדֹול, אל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

לרּדֹות מּקל רז"ל47ׁשהּוא ּכמאמר הּוא ּבעבֹודה ענינֹו , ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ
לעֹולם ּופרּוׁש הרע, יצר על טֹוב יצר אדם ירּגיז ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעֹולם
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ּגבּורֹות מּבחינת הּוא וטֹוב הרע ׁשּׁשרׁש לפי ְְְְִִִֶֶַַָֹהּוא
הרֹוגז. ענין ּתמיד להיֹות צרי הּגבּורֹות ּומּצד ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָוחסדים,
ּתיבין רמ"ח הּוא ּדרמח ׁשמע, קריאת הּוא ְְְְִִֵַַַַַַֹֹורמח

ׁשמע ּדׁשמע48ּדקריאת ּתיבֹות הוא"ו על רֹומז והוא"ו , ְְְְִִִֵֵַַַַַַ
ידי שעל הּוא, לרמח אלה ּבין ההפרׁש והּנה ׁשם. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּוברּו
ּבאלה ּכן ּׁשאין מה לגמרי, החּיּות נטילת נעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹרמח
ב' יׁש ּדבּמּדֹות ּבעבֹודה, וענינֹו ּבלבד. הּכאה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
ּדאּסּור הּמּדֹות הּנה ּדאּסּור, ּומּדֹות דהּתר מּדֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַֹּבחינת,
ּכן ּׁשאין מה רמח, ידי על וכל מּכל להחרימם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹצרי
ּולהׁשּתּמׁש להּכֹותם האלה, להיֹות צרי דהּתר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבמּדֹות
החּצים ּבעד להגן ׁשענינֹו והּתריס ּבקדּׁשה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבהם
ּותפּלין הּטּלית לביׁשת הּוא ּבעבֹודה ענינֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָּובּלסּתראֹות,
יׁש הּתפּלה ּבׁשעת ּדהּנה הּתפּלה, ּובׁשעת הּתפּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָקֹודם
ּכדאיתא מעבֹודתֹו, לבלּבלֹו זה הּלעּמת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהתּגּברּות

לבלּבלֹו49ּבּתניא לנגּדֹו העֹומד ערל ּכמׁשל ׁשהּוא ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּותפּלין טּלית לביׁשת ענין הּוא זה ועל 50מעבֹודתֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
כו'. החּצים ּבעד להגן להּנפׁש לבּוׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנעׂשים

‰zÚÓeהאיׁש יצא לא ׁשּבׁשּבת ׁשאמרּו הּטעם יּובן ≈«»ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּנה החֹול ימי ּדׁשׁשת ּבעבֹודה ּדהּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבסיף,
ׁשּבנפׁשֹו, הרע עם להּלחם קרבא ׁשעת היא צלֹותא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשעת
הּטֹוב, מן הרע נפרד חׁשכה עם ׁשּבת ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאמנם

כו'51ּוכמאמר ׁשלטנא ולית מּנּה מתעּברין ּדינין וכל ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ
מלחמה ענין ׁשּי אינֹו ּבׁשּבת ולכן כו', אתּפרׁשת ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָואיהי

הא יצא לא ׁשאמרּו וזהּו זיןהּנ"ל, ּכלי ּבחמּׁשה יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
רּבי אבל הּנ"ל. הּמלחמה זמן אינֹו ּבׁשּבת ּכי ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהּנ"ל,
והינּו לֹו, הן ּתכׁשיטין מקֹום ׁשּמּכל אֹומר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָאליעזר
הם ּבׁשּבת ּגם הּנה החֹול ימי ּדׁשׁשת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהּברּורים
מתעּלים החֹול ּדימי ּדהּתפּלֹות ּבהן, להתקּׁשט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָּתכׁשיטין
החֹול. ּבימי ׁשּנּצח להאדם קּׁשּוט והּוא ּדׁשּבת, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּבהּתפּלה
ׁשהרי זה, על ּוראיה ּתכׁשיטים, ׁשאינם אֹומרים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוחכמים
ּתכׁשיט היּו ואם לאּתים, חרבֹותם וכּתתּו ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָלעתיד
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יג       

ּגבּורֹות מּבחינת הּוא וטֹוב הרע ׁשּׁשרׁש לפי ְְְְִִִֶֶַַָֹהּוא
הרֹוגז. ענין ּתמיד להיֹות צרי הּגבּורֹות ּומּצד ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָוחסדים,
ּתיבין רמ"ח הּוא ּדרמח ׁשמע, קריאת הּוא ְְְְִִֵַַַַַַֹֹורמח

ׁשמע ּדׁשמע48ּדקריאת ּתיבֹות הוא"ו על רֹומז והוא"ו , ְְְְִִִֵֵַַַַַַ
ידי שעל הּוא, לרמח אלה ּבין ההפרׁש והּנה ׁשם. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּוברּו
ּבאלה ּכן ּׁשאין מה לגמרי, החּיּות נטילת נעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹרמח
ב' יׁש ּדבּמּדֹות ּבעבֹודה, וענינֹו ּבלבד. הּכאה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
ּדאּסּור הּמּדֹות הּנה ּדאּסּור, ּומּדֹות דהּתר מּדֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַֹּבחינת,
ּכן ּׁשאין מה רמח, ידי על וכל מּכל להחרימם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹצרי
ּולהׁשּתּמׁש להּכֹותם האלה, להיֹות צרי דהּתר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבמּדֹות
החּצים ּבעד להגן ׁשענינֹו והּתריס ּבקדּׁשה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבהם
ּותפּלין הּטּלית לביׁשת הּוא ּבעבֹודה ענינֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָּובּלסּתראֹות,
יׁש הּתפּלה ּבׁשעת ּדהּנה הּתפּלה, ּובׁשעת הּתפּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָקֹודם
ּכדאיתא מעבֹודתֹו, לבלּבלֹו זה הּלעּמת ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהתּגּברּות

לבלּבלֹו49ּבּתניא לנגּדֹו העֹומד ערל ּכמׁשל ׁשהּוא ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּותפּלין טּלית לביׁשת ענין הּוא זה ועל 50מעבֹודתֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
כו'. החּצים ּבעד להגן להּנפׁש לבּוׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנעׂשים

‰zÚÓeהאיׁש יצא לא ׁשּבׁשּבת ׁשאמרּו הּטעם יּובן ≈«»ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּנה החֹול ימי ּדׁשׁשת ּבעבֹודה ּדהּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבסיף,
ׁשּבנפׁשֹו, הרע עם להּלחם קרבא ׁשעת היא צלֹותא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשעת
הּטֹוב, מן הרע נפרד חׁשכה עם ׁשּבת ּבערב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָאמנם

כו'51ּוכמאמר ׁשלטנא ולית מּנּה מתעּברין ּדינין וכל ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻ
מלחמה ענין ׁשּי אינֹו ּבׁשּבת ולכן כו', אתּפרׁשת ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָואיהי

הא יצא לא ׁשאמרּו וזהּו זיןהּנ"ל, ּכלי ּבחמּׁשה יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
רּבי אבל הּנ"ל. הּמלחמה זמן אינֹו ּבׁשּבת ּכי ְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָהּנ"ל,
והינּו לֹו, הן ּתכׁשיטין מקֹום ׁשּמּכל אֹומר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָאליעזר
הם ּבׁשּבת ּגם הּנה החֹול ימי ּדׁשׁשת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשהּברּורים
מתעּלים החֹול ּדימי ּדהּתפּלֹות ּבהן, להתקּׁשט ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָּתכׁשיטין
החֹול. ּבימי ׁשּנּצח להאדם קּׁשּוט והּוא ּדׁשּבת, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּבהּתפּלה
ׁשהרי זה, על ּוראיה ּתכׁשיטים, ׁשאינם אֹומרים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוחכמים
ּתכׁשיט היּו ואם לאּתים, חרבֹותם וכּתתּו ּכתיב ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָלעתיד
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יד    

ּכלל, ּתכׁשיט ׁשאינם אּלא לעתיד, ּבהם מתקּׁשטים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיּו
עם הּמתאּבק ׁשּכל לפי הּוא הּדבר וטעם כו', ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָואּדרּבה

ּכן ּגם מתנּול ּכלל.52מנּול ּתכׁשיט זה אין ולכן , ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ÏÚÂלּגאּלה מצרים ּגאּלת ּבין ההפרׁש יּובן זה ּפי ¿«ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻֻ
ּכתיב העתידה ׁשּבּגאּלה היֹות ּדעם ְְְֱֲֲִִִִֶַָָָָָֻהעתידה,
מצרים ּבגאּלת מקֹום, מּכל לאּתים, חרבֹותם ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻוכּתתּו

ּכתיב ׁשּלעתיד לפי והינּו עלּו, וחמׁשים רּוח53ּכתיב ואת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָֻ
מצרים ּבגאּלת ּכן ּׁשאין מה הארץ, מן אעביר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻהּטמאה

ּבּתניא ּכּמבֹואר עדין, ּבתקּפֹו הרע ברח54היה ּכי ּבענין ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּכיון55העם אּלא ּבתקּפֹו, היה ׁשהרע לפי ׁשּזהּו ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

עין ּכהרף להיֹות צריכה היתה רצּו56ׁשהּגאּלה לא , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ
רע עדין ׁשהיה וכיון זה, עם (זי (טׁשעּפען ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהתעּסק
רּוח ׁשאת לעתיד ּכן ּׁשאין מה זין, לכלי הצטרכּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלכן
לאּתים. חרבֹותם וכּתתּו אזי הארץ, מן אעביר ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֻהּטמאה

‰p‰Â57,מדריגֹות ב' ּבכללּות, יהיה, העתידה ּבּגאּלה ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹו הארץ ּדּלעּמי ּבּנפׁש. וּגם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבּזמן

רב לערב הּקדׁש יהיה58ּבאּגרת הּגאּלה זמן ּובהתחלת , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
רז"ל מאמר דר על יׂשראל, ּבכל העֹולם59ּכן ּבין אין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ויהיה ּבלבד מלכּיֹות ׁשעּבּוד אּלא הּמׁשיח לימֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻהּזה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו חכם ּתלמיד אמנם כו', ּבחרב ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָצֹור
יהיה ּכ ואחר רב, מערב ׁשאינם ליׂשראל הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאּגרת
לא הארץ מן אעביר הּטמאה רּוח את אׁשר ּבכלל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּכן
לאּתים חרבֹותם וכּתתּו נאמר זה ועל לחרב, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָיצטרכּו
ּבידם, ּפיפּיֹות וחרב ּבגרֹונם אל רֹוממֹות אֹומרֹו וזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָגו'.

ׁשיר להוי' ׁשירּו הּמזמֹור ּבפתיחת ׁשּכתּוב ּכמֹו לבֹוא, ּבלעתיד מדּבר אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדאף
יהיה הּגאּלה זמן ּבתחילת הּנה מקֹום מּכל וכּנ"ל, חסידים ּבקהל ּתהּלתֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻחדׁש
ּבידם, ּפיפּיֹות וחרב ּבגרֹונם אל רֹוממֹות ׁשּיהיה אֹומר זה ועל זין. ּבכלי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָצֹור
וּגם אחד, ׁשכם לעבדֹו ׁשּיתּבררּו קֹודם הּגֹוים עֹוד ׁשּיהיּו בּגֹוים, נקמה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלעׂשֹות

ּתֹורה ּבלּקּוטי הּמבֹואר ּדר סבבּוני60על ּגֹוים ּכל ּפסּוק אׁשר61על הּגֹוי ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

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

ספכ"ח.52) תניא ב.53)ראה יג, ה.55)פל"א.54)זכרי' יד, מא.56)בשלח יב, בא ופרש"י מכילתא המאמר57)ראה סוף עד מכאן

שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הרמב"ם58)הוגה דברי ליישב יש ועפי"ז – סכ"ו. אגה"ק פל"ח. ח"ב הקודש עבודת א. קכה, זח"ג ראה

– ספ"ט תשובה בהל' ממש"כ ותריס ואלה וקשת וסייף ברומח בשבת יוצאין דאין רפי"ט שבת ובהל' ה"ז פ"ח תשובה הל'
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ÌÈLÓÁÂ È˙k ÌÈÓƒ¿«ƒ¿ƒ«¬Àƒ
„È˙ÚlL ÈÏ eÈ‰Â ,eÏÚ»¿«¿¿ƒ∆∆»ƒ

È˙k53‰‡Ó‰ Áe ˙‡Â ¿ƒ¿∆««À¿»
‰Ó ,‡‰ ÔÓ ÈÚ‡«¬ƒƒ»»∆«
ÌÈÓ ˙l‡‚a Ôk ÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿À«ƒ¿«ƒ
,ÔÈ„Ú Bt˜˙a Ú‰ ‰È‰»»»»¿»¿¬«ƒ

‡Èza ‡Bnk54ÔÈÚa «¿»««¿»¿ƒ¿»
מצרים: ביציאת Èkƒהנאמר

ÌÚ‰ Á55הוא "דלכאורה »«»»
היתה למה אילותמוה וכי כזאת

חפשי לשלחם לפרעה אמרו

מוכרח היה לא לעולם

אלא (תניא), ∆∆e‰fLלשלחם?"
,Bt˜˙a ‰È‰ Ú‰L ÈÏ¿ƒ∆»«»»¿»¿
‰l‡b‰L ÔÂÈkL ‡l‡∆»∆≈»∆«¿À»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿

ÔÈÚ ‰k56במהירות=] ¿∆∆«ƒ
Ú˙‰Ï˜גדולה] e ‡Ï ,…»¿ƒ¿«≈

CÈÊ ÔÚtÚLË)להתעסק=] ¿∆∆ƒ
ÔÂÈÎÂולהיאבק] .‰Ê ÌÚ (ƒ∆¿≈»

ÔÎÏ Ú ÔÈ„Ú ‰È‰L∆»»¬«ƒ»»≈
‰Ó ,ÔÈÊ ÈÏÎÏ eÎË‰ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ«
˙‡L „È˙ÚÏ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈∆»ƒ∆∆
ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Ó‰ Áe««À¿»«¬ƒƒ
e˙zÎÂ ÈÊ‡ ,‡‰»»∆¬«¿ƒ¿

.ÌÈz‡Ï Ì˙BÁ«¿»¿ƒƒ
‰p‰Â57‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba ¿ƒ≈«¿À»»¬ƒ»

 ,˙eÏÏÎa ,‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»
ÌbÂ ÔÓfa ,˙B‚È„Ó«¿≈«¿«¿«

ÚÏ L„‰ ˙b‡a e˙kL BÓk B‡ ‡‰ ÈnÚlc .Lpa«∆∆∆¿«≈»»∆¿∆»¿ƒ∆∆«…∆»≈∆
58C„ ÏÚ ,Ï‡È ÏÎa Ôk ‰È‰È ‰l‡b‰ ÔÓÊ ˙ÏÁ˙‰e , »¿«¿»«¿««¿À»ƒ¿∆≈¿»ƒ¿»≈«∆∆

Ï"Ê Ó‡Ó59‡l‡ ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡ «¬»««≈≈»»«∆ƒ«»ƒ«∆»
„ÈÓÏz ÌÓ‡ ,ÂÎ Áa CB ‰È‰ÈÂ „Ïa ˙BÎÏÓ „eaÚLƒ¿«¿Àƒ¿»¿ƒ¿∆∆¿∆∆»¿»«¿ƒ
e˙kL BÓÎe ÌÎÁ»»¿∆»
Ï‡ÈÏ L„‰ ˙b‡a¿ƒ∆∆«…∆¿ƒ¿»≈
Á‡Â , ÚÓ ÌÈ‡L∆≈»≈≈∆»¿««
L‡ ,ÏÏÎa Ôk ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈ƒ¿»¬∆
ÈÚ‡ ‰‡Ó‰ Áe ˙‡∆««À¿»«¬ƒ
eÎËÈ ‡Ï ‡‰ ÔÓƒ»»∆…ƒ¿»¿
Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁÏ¿∆∆¿«∆∆¡«
ÌÈz‡Ï Ì˙BÁ e˙zÎÂ¿ƒ¿«¿»¿ƒƒ
˙BÓÓB BÓB‡ e‰ÊÂ .Â‚¿∆¿¿
˙BÈt ÁÂ ÌB‚a Ï‡≈ƒ¿»¿∆∆ƒƒ
a„Ó L‡ ‡c ,Ì„Èa¿»»¿«¬∆¿«≈
BÓk ,‡BÏ „È˙ÚÏa¿∆»ƒ»¿
BÓÊn‰ ˙ÁÈ˙a e˙kL∆»ƒ¿ƒ««ƒ¿
L„Á ÈL ÈÂ‰Ï eÈLƒ«¬«»ƒ»»
ÌÈ„ÈÒÁ Ï‰˜a B˙l‰z¿ƒ»ƒ¿«¬ƒƒ
‰p‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ,Ï"pÎÂ¿««ƒ»»ƒ≈
‰l‡b‰ ÔÓÊ ˙ÏÈÁ˙aƒ¿ƒ«¿««¿À»
ÏÚÂ .ÔÈÊ ÈÏÎa CB ‰È‰Èƒ¿∆∆ƒ¿≈«ƒ¿«
˙BÓÓB ‰È‰L ÓB‡ ‰Ê∆≈∆ƒ¿∆¿
˙BÈt ÁÂ ÌB‚a Ï‡≈ƒ¿»¿∆∆ƒƒ
‰Ó˜ ˙BÚÏ ,Ì„Èa¿»»«¬¿»»
ÌÈBb‰ „BÚ eÈ‰L ,ÌÈBb«ƒ∆ƒ¿«ƒ
B„ÚÏ ea˙L Ì„B˜∆∆ƒ¿»¿¿»¿
Cc ÏÚ ÌbÂ ,„Á‡ ÌÎL¿∆∆»¿««∆∆
‰Bz ÈËeÏa ‡Bn‰60 «¿»¿ƒ≈»

ÌÈBb Ïk ˜eÒt ÏÚ«»»ƒ
ÈeÒ61ÈBb‰ ‡e‰L ¿»ƒ∆«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

      

ּפיפּיֹות62ּבקרּב לחרב ויצטרכּו הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָ
חרבֹותם וכּתתּו הּגאּלה ּבׁשלמּות ּכ ואחר ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻּבידם.
רּוח את ּכי חרב, ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא ולא גו' ְְִִִִֶֶֶֶַָֹלאּתים

ּבארץ ׁשלֹום ונתּתי הארץ, מן אעביר ידי63הּטמאה על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשלֹום העתידה,65ּדוד64ׂשר ּבהּגאּולה הּמׁשיח, מל ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּבימ ינּו.ּבמהרה ְְִֵֵָָ

1

2

3

4

5

6

מג.62) כח, נצבים ו.63)ע"פ כו, ה.64)בחוקותי ט, לישעי' תרגום מכתב65)ראה נ"ע (מהורש"ב) לאדמו"ר מכתבים קובץ ראה

עליהם. מלך דוד ועבדי וכמ"ש כו' דוד בן קאמר ולא דוד שיב], ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר [אגרותֿקודש בסופו ט

    
aa L‡62È ÁÏ eÈÂ ,ÈÓ‰a‰ LÂ eb‰ ¬∆¿ƒ¿¿«¿∆∆««¬ƒ¿ƒ¿»¿¿∆∆ƒƒ

Â È‡Ï Á eÂ ‰‡b‰ eÓÏLa C Á‡Â „Èa¿»»¿««»ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿«¿»¿ƒƒ
Ó È‡ ‰‡Ó‰ Áe ‡ È ,Á Èb Ï‡ Èb ‡È ‡ÏÂ¿…ƒ»∆∆∆ƒ∆««À¿»«¬ƒƒ

‡a ÏL ÈÂ ,‡‰63ÏL  È„È Ï64„Âc65CÏÓ »»∆¿»«ƒ»»»∆«¿≈«»»ƒ∆∆
‰Ïe‡b‰a ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿«¿»
eÈÓÈa ‰‰Óa ,‰„È‰»¬ƒ»ƒ¿≈»¿»≈
הרבי: אמר ההתוועדות בסיום

מאמר הוא היום, שנאמר המאמר

דיבור מהר"ש, אדמו"ר כ"ק של

(בשבת) האיש יצא לא המתחיל

ב'ספר (נדפס כו' בסייף לא

נב עמוד תרל"ב' המאמרים

מחשבת בענין נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק במכתב נזכר זה מאמר ואילך).

(נדפס התפילה קודם ותפילין בטלית חסידות] חיים. אלוקים [=דברי דא"ח

מאמר הי' לא הזמן כל במשך כד). ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר באגרותֿקודש

אמרתי עלי], שחביב [=מפני לי' דחביבא ואיידי ראיתיו, עתה וזה בידי, זה

שבת לאחר ה' ובעזרת זה. מאמר

להדפיסו כדי המאמר את אתן

יתברך השם ויתן עולם. לאור

מלחמות עוד יהיו שלא

עלֿ ידיֿחובה ויצאו בגשמיות,

ויהי' ברוחניות, מלחמה ידי

בגאולה שיהי' כפי שלום,

בימינו. במהרה העתידה
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טו       

ּפיפּיֹות62ּבקרּב לחרב ויצטרכּו הּבהמית, ונפׁש הּגּוף ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָ
חרבֹותם וכּתתּו הּגאּלה ּבׁשלמּות ּכ ואחר ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻּבידם.
רּוח את ּכי חרב, ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא ולא גו' ְְִִִִֶֶֶֶַָֹלאּתים

ּבארץ ׁשלֹום ונתּתי הארץ, מן אעביר ידי63הּטמאה על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשלֹום העתידה,65ּדוד64ׂשר ּבהּגאּולה הּמׁשיח, מל ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּבימ ינּו.ּבמהרה ְְִֵֵָָ

1

2

3

4

5

6

מג.62) כח, נצבים ו.63)ע"פ כו, ה.64)בחוקותי ט, לישעי' תרגום מכתב65)ראה נ"ע (מהורש"ב) לאדמו"ר מכתבים קובץ ראה

עליהם. מלך דוד ועבדי וכמ"ש כו' דוד בן קאמר ולא דוד שיב], ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר [אגרותֿקודש בסופו ט

    
aa L‡62È ÁÏ eÈÂ ,ÈÓ‰a‰ LÂ eb‰ ¬∆¿ƒ¿¿«¿∆∆««¬ƒ¿ƒ¿»¿¿∆∆ƒƒ

Â È‡Ï Á eÂ ‰‡b‰ eÓÏLa C Á‡Â „Èa¿»»¿««»ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿«¿»¿ƒƒ
Ó È‡ ‰‡Ó‰ Áe ‡ È ,Á Èb Ï‡ Èb ‡È ‡ÏÂ¿…ƒ»∆∆∆ƒ∆««À¿»«¬ƒƒ

‡a ÏL ÈÂ ,‡‰63ÏL  È„È Ï64„Âc65CÏÓ »»∆¿»«ƒ»»»∆«¿≈«»»ƒ∆∆
‰Ïe‡b‰a ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿«¿»
eÈÓÈa ‰‰Óa ,‰„È‰»¬ƒ»ƒ¿≈»¿»≈
הרבי: אמר ההתוועדות בסיום

מאמר הוא היום, שנאמר המאמר

דיבור מהר"ש, אדמו"ר כ"ק של

(בשבת) האיש יצא לא המתחיל

ב'ספר (נדפס כו' בסייף לא

נב עמוד תרל"ב' המאמרים

מחשבת בענין נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק במכתב נזכר זה מאמר ואילך).

(נדפס התפילה קודם ותפילין בטלית חסידות] חיים. אלוקים [=דברי דא"ח

מאמר הי' לא הזמן כל במשך כד). ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר באגרותֿקודש

אמרתי עלי], שחביב [=מפני לי' דחביבא ואיידי ראיתיו, עתה וזה בידי, זה

שבת לאחר ה' ובעזרת זה. מאמר

להדפיסו כדי המאמר את אתן

יתברך השם ויתן עולם. לאור

מלחמות עוד יהיו שלא

עלֿ ידיֿחובה ויצאו בגשמיות,

ויהי' ברוחניות, מלחמה ידי

בגאולה שיהי' כפי שלום,

בימינו. במהרה העתידה
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המשך ביאור למסכת שבועות ליום שני עמ' א



טז

      
מוגה בלתי

:להבין צריך – וגו'" ה' צוה אשר הדבר זה גו' משה "וידבר הפרשה בהתחלת שכתוב למה בנוגע .
אשר הדבר "זה כאן נתפרש מה לשם – הדיוק בתכלית הוא שבכתב, בתורה ובפרט בתורה, ענין שכל כיון

ה'? צוה אשר הדברים שהם משה ידי על שנאמרו הפרשיות בכל הוא כן הרי ה'", צוה

כך ואחר שעה, לפי אלא שאינו כיון באצבע, להראותו שצריך דבר על קאי הדבר" "זה שהלשון לומר ואין
זמן. בכל נוהגת אלא שעה, לפי אינה נדרים פרשת שהרי – להראותו יוכלו לא

שבתורה. הציוויים כל על להורות בא ה'", צוה אשר הדבר "זה זו בפרשה שכתוב שמה לומר, צריך כן ועל

:בזה להוסיף ויש .
חסידות בדרושי מלכות,1מבואר בחי' הוא "דבר" כי, ומלכות, יסוד יחוד ענין שזהו הדבר", "זה הפסוק על

ומלכות יסוד יחוד הוא הדבר" ו"זה יסוד, בחינת הוא .2ו"זה"

ומלכות יסוד יחוד ידי על כי, – באצבע עליו שמורים דבר על הוא "זה" שהלשון לעיל להאמור גם [ומתאים
בנבראים]. אלקות גילוי נמשך הדבר") ("זה

חיים עץ בפרי כדאיתא – המצוות כללות הוא ומלכות יסוד יחוד ענין לומר3והרי צריך מצוה כל שקודם
בתחתונים, ששוכנת המלכות, בחינת ממלא, בחינת – "שכינתי'" ושכינתי'": הוא בריך קודשא יחוד "לשם

וממלא סובב יחוד נעשה מצוה כל ידי שעל והיינו, יסוד, בחינת סובב, בחינת – הוא בריך שענינו4וקודשא ,
ומלכות. יסוד יחוד הוא בספירות

התורה: נצחיות בענין מתבטא זה ויחוד

חז"ל אמרו5אמרו ופעם כחדשים", בעיניך יהיו ויום יום שאף6"בכל והיינו, הדמיון). כ"ף (ללא "חדשים"
הקב"ה ושונה הקורא "כל כי, חדש, ענין תמיד זה הרי מקום, מכל שנים, ריבוי לפני ניתנה שהתורה פי על

כנגדו" ושונה מחדש.7קורא עתה שנותנם באופן אלא הפעם, עוד הדברים על חוזר רק שהקב"ה באופן זה ואין ,
הזקן רבינו שמדייק מה גם ישנו8וזהו יום) (בכל שתמיד כיון הוה, לשון התורה", "נותן התורה: ברכת בנוסח

מחדש. התורה דנתינת הענין

רז"ל שאמרו שכל9וזהו הבעש"ט בדרישת וכמודגש כו'", כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה
שישנו בדבר והתלהבות חיות שתהיה אפשר כיצד דלכאורה – והתלהבות חיות מתוך יהיו ומצוות התורה עניני

מחדש התורה נתינת ישנה שתמיד כיון – רב זמן מלפני .10כבר

הריב"ש בצוואת כדאיתא לתפלה, בנוגע מצינו זה דרך שתכלה11[ועל מוכן להיות צריך תפלה כל שקודם
חדשה]. תפלה זו הרי פעם בכל כי – כו' ושלשום אתמול התפלל שכבר אף בתפלה, נפשו

הדבר"): ("זה ושכינתי' הוא בריך קודשא דיחוד הענין מצד הוא התורה נצחיות וענין

שכן, נצחית, היא הרי הזמן בגדרי למטה נמשכת שהתורה כפי שגם – הוא התורה שבנצחיות החידוש
היא הרי הזמן, תחת למטה בהיותה שגם הוא לתורה בנוגע והחידוש נצחיים, הם הענינים כל הרי למעלה
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ואילך.1) א'רפד ע' (מטות) פרשתנו אוה"ת ראה
ש"כה"2) ב), מז, נצבים לקו"ת (ראה לחי" ד"כה הענין גם נתבאר

העולם, נברא באלול בכ"ה ענין וזהו מלכות, בחי' הוא ("כדמותנו")
המשכת ע"י היש, ביטול צ"ל ואח"כ ודבר, ליש העולם נראה להיות

מעשיך". תחלת היום "זה ר"ה, של ענינו שזהו זה, בחי'
אלול3) סה"מ בתו"מ הנסמן וראה ספ"ה. הזמירות) (שער ו שער

.60 הערה רמה ע'
ואילך.4) סע"א ט, ואתחנן לקו"ת סע"א. עב, יתרו תו"א ראה

ובכ"מ.
ס"ב.5) סס"א או"ח אדה"ז שו"ע ו. ו, ואתחנן ופס"ז ספרי
טז.6) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י
תתרלד.7) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
ג.8) פא, סוכות דרושי ב. מו, נצבים א. כג, תזריע לקו"ת
וש"נ.9) א. כב, ברכות

ב.10) סז, יתרו תו"א גם ראה
סל"הֿמב.11)

     

שייך ששם המלכות, בחינת שכינתי', בבחינת שגם – ושכינתי' הוא בריך קודשא יחוד מצד הוא זה וענין
הנצחיות. ענין נעשה זה שמצד הוא, בריך קודשא בחינת גילוי ישנו הזמן, גדר

:להבין צריך עדיין אך .
דוקא נדרים בפרשת נאמרה ה'", צוה אשר הדבר "זה המצוות, לכללות בנוגע הכללית שההוראה הטעם מהו
מזה, ויתירה נדר, לידור ולא שנה ק"כ לחיות אדם יכול שהרי חיובית, מצוה אינה נדרים שמצות בשעה בה –

שכתוב רשות?12כמו כמו שהם ממצוות אפילו פחות זה הרי כן, ואם גו'", תדור לא אשר "טוב

הרי דוקא, נדרים במצות נאמרה ה'", צוה אשר הדבר "זה המצוות, לכל בנוגע הכללית שההוראה וכיון
כללית. מצוה היא נדרים שמצות מובן,

פעמים כמה כבר שנתבאר (כפי הידוע פי על ויובן הבריאה13. מצד שהוא כפי העולם שכללות נחלק14), ,
כלל תיקון צריכה שאינה האלקית, הנפש גם נכללת שבזה קדושה, עניני (א) סוגים: הרע15לג' מציאות (ב) ,

קדושה. מזה לעשות הבירורים עבודת היא שבה הבריאה, ענין כללות שזהו הרשות, דברי (ג) כו', והקליפות
אחר במקום להמבואר בסתירה זה כיון16[ואין – הטמאות קליפות בג' גם בירור לפעול יכולים שלפעמים

העבודה. ענין עיקר הוא זה שלא

האלוקית ונפש הקדושה לענין בנוגע לעולם17וכמו וירידתה כלל, תיקון צריכה אינה עצמה שהנשמה שאף –
בעילוי עצמה הנשמה גם מתעלה למטה הירידה ידי על הרי הבהמית, ונפש הגוף תיקון בשביל רק היא הזה
בשביל אינה הירידה כוונת כן, פי על אף אבל הירידה, כל כדאי היתה זה שבשביל כך, כדי עד ערוך, שבאין

אלא הבהמית, ונפש הגוף בירור ידי על בתחתונים דירה יתברך לו לעשות כדי אם, כי הנשמה, עליית
תורה בלקוטי וכמבואר הנשמה, עליית גם האדם18נעשית בשביל אינו האדם בבריאת המכוון ש"תכלית

ש"זהו אלא קץ", לאין טוב שכר מגיע "להאדם שהרי מאד", נפלאה עלייתו שבאמת אף לבד, עצמו ,
ברי'". כל שכר לקפח שלא כדי

ידי על הטמאות קליפות ג' בירור להיות יכול שלפעמים שאף – והקליפות הרע לענין בנוגע זה דרך ועל
בסופו מצוותיך בדרך (כמבואר דנסיונות אגב19העבודה שבדרך ענין אם כי העבודה, עיקר זה אין מקום, מכל ,(

כו'].

כללית: מצוה היא נדרים שמצות הטעם מובן זה פי ועל

ללא גם קדוש שהוא קרבן, כמו קדושה, בעניני לא היינו, דוקא, הרשות בדברי הוא הנדרים ענין כללות
קרבן כמו הנדור, בדבר להתפיס רק (וצריך ברמב"ם20האדם הטעם כמבואר מצוותיך21, בדבר22ובדרך ולא ,(

דוקא. הרשות בדברי אם, כי האדם, ללא גם הוא שאיסורו האסור,

בירור הוא שענינה העבודה כללות עם קשור זה הרי – דוקא הרשות בדברי הוא הנדרים ענין שכללות וכיון
בריך קודשא יחוד ענין שהוא ה'", צוה אשר הדבר "זה נאמר זה ועל לאלקות, כלים לעשותם הרשות דברי

אלקות. עם היחוד בהם לפעול הרשות בעניני העבודה כללות על כח הנתינת שזוהי ושכינתי', הוא

יותר ובפרטיות תורה"23. שאסרה מה "דייך (א) הרשות: בעניני ההנהגה בסדר אופנים ג' יש (ב)24– ,
המותר מדבר גם שפורש הנדרים, מצד25ענין ולכן, בבינה, הוא הנדר ענין כי, חכם, ידי על נדרים התרת (ג) ,
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סע"א.12) ט, נדרים וראה ד. ה, קהלת
וש"נ.13) .211 ע' חכ"ז תו"מ ראה
ונפש.14) שנה דעולם הענינים פרטי בכל
ב).15) (מח, פל"ז בתניא הובא פ"א. כ"ו שער ע"ח
קצרות"16) והערות הגהות שב"מ"מ, פירושים" ב"לקוטי גם ראה

וש"נ. סה). (ע' פ"ז לתניא
ואילך.17) 247 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
ואילך.18) ד כח, ראה פ'
ב.19) קצא,
א.20) יד, נדרים
רפ"ב.21) נדרים שלו בפיהמ"ש

ואילך).22) סע"ב (מב, נדרים מצות להצ"צ סהמ"צ
תשי"ד23) מנ"א מבה"ח מטות, דש"פ הנדרים לה"ע ד"ה גם ראה

191 ע' חל"ג לקו"ש וש"נ. ואילך). 131 ע' חי"ב (תו"מ ואילך פ"ה
וש"נ. ואילך.

ה"א.24) פ"ג דעות הל' רמב"ם ה"א. פ"ט נדרים ירושלמי
המבואר25) ע"ד לבאר יש – גו'" תדור לא אשר "טוב ומש"נ

לו "נוח ב) יג, (עירובין מארז"ל בפירוש א) כט, ראה (פ' בלקו"ת
אפשר אי דזה נברא, שלא לו טוב ח"ו אמרו "ולא נברא", שלא לאדם
כו'", ונפלאה גדולה עלי' בשביל היא . . והבריאה הירידה שהרי לומר,

"ש אלא כו', טובתו שזוהי ובודאי ."'כו נברא שלא לו הי'
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יח     

בינונים צדיקים המדריגות ג' עם קשורים אלו אופנים וג' הנדר. התרת נעשה מבינה, שלמעלה החכמה בחינת
ורשעים.

ואילו המטות", "ראשי שכתוב ממה למדים מומחה יחיד ידי על נדרים התרת שדין הטעם גם יובן ובזה
הדיוטות" שלשה "להכשיר למדים נדרים) פרשת ענין עיקר מתחיל (שבזה הדבר" "זה שכתוב כי,26ממה –

(ועל מצוה נדרי בדוגמת היא לנדר ושייכותו הנדר, את להתיר בכחו שלכן הרשות, מעניני למעלה הוא החכם
שבדרך ענין רק שזהו הבהמית, ונפש הגוף דבירור העבודה ידי שעל הנשמה עליית בענין לעיל שנתבאר מה דרך
ענין שמצד (אלא להדיוטות שייך – דהדיוטא מילי הרשות, בדברי שהוא הנדר ענין עיקר ואילו טפל);

להתיר הכח ישנו הדיוטות שבשלשה הנדר).ההתכללות את

***

על פרשתנו27. שבסיום העדה" והצילו גו' העדה "ושפטו רז"ל28הכתוב אמרו קטנה29, ל(סנהדרין) "ומנין :
כו', עשרים כאן הרי מצלת, ועדה שופטת עדה העדה, והצילו העדה ושפטו שנאמר ושלשה, עשרים של שהיא

אותו "והשיבו בכתוב שמסיים מה להבין וצריך כו'". שלשה עוד להביא למהומנין מקלטו", עיר אל
בזה? וכיוצא שופטים דיינים, ולא עדה, בשם הביתֿדין את כאן גם הכתוב קורא

תמוז י"ב בהתוועדות שנתבאר מה פי על זה עשרה30ויובן בין פרהסיא לענין חילוק מצינו שלא הטעם
כוללים מישראל שעשרה כיון גדולה, הכי פרהסיא הוא מישראל עשרה בפני שנעשה דבר כי – מעשרה ליותר

העולם. בכל שנתפרסם כמו הוא עשרה בפני מפורסם דבר ולכן העולם. כל

עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים וכל מלא, עולם איבד כאילו מישראל אחת נפש "המאבד
נפש31מלא" הורג של דינו ולכן עשרה32. דוקא, עדה בפני הוא – מלא" ב"עולם הנוגע חטא – מישראל

במילואו. הפגם את הם מרגישים שלכן העולם, עניני כל את הכוללים מישראל,

רז"ל כמאמר הקוים, שלושת כל ידי על היתה העולם שבריאת העולם33כמו את אני בורא אם הקב"ה אמר :
אני הרי אלא לעמוד, יכול העולם היאך השמאל) (קו הדין במדת סגיאין, חטיי' הוי הימין) (קו הרחמים במדת
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בתחילה הקוין: שלושת ידי על הוא נפש, "34ההורג –" – כך אחר הדין), (מדת העדה"העדה"
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.האדם בעבודת ופרט פרט כל נוגע כמה עד – מזה וההוראה .

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

וש"נ.26) א. עח, נדרים
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טו.33) פי"ב, ב"ר
להאריז"ל34) הלקוטים ס' בתחלתו. בראשית (רש"י מארז"ל ע"ד
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מוגה). בלתי
התרת36) (בסדר בסידורו הזקן רבינו שהורה מה בדא"פ י"ל ובזה

בערב נדרים להתרת הטעם כי – שלימה" עדה שיהא "וטוב נדרים)
תיקון הוא לזה, וההכנה מחדש, העולם בנין הוא שבר"ה לפי הוא ר"ה
מצוה, סוגים: לג' נחלקים העולם עניני שכל (כידוע העולם כללות
בדברי הוא שבה, הבירורים ועבודת הבריאה, ועיקר ועבירה, רשות
התרת ועד"ז הרשות, בעניני קדושה המשכת – ענינם ונדרים הרשות,
עדה מישראל, עשרה ע"י אפשרי העולם כללות ותיקון נדרים*),

.העולם כל שלימות ,

      

     

בגמרא שהכריע37וכדאיתא אשריו אחת, מצוה עשה זכאי, וחציו חייב חציו כאילו עצמו אדם יראה "לעולם
רז"ל אמרו שבמצוות שכשם – בזה הפנימי והביאור כו'. להיפך זה דרך ועל זכות", לכף במצוה38עצמו "העוסק

מזו זו כלולות המצוות שכל לפי המצוה", מן כל39פטור ולכן, כו', כלולה עבירה שכל בעבירות, גם הוא כן ,
נפשו. לכללות נוגע ומצוות בתורה פרטי ענין

עצמו את שהכריע אשריו אחת, מצוה "עשה הרי רובו", אחר נידון "העולם שגם כיון – מזה ויתירה
 (צדיקים רובן להיות הוכרע העולם כל ידו שעל (כיון זכות" שכל40לכף כיון – בזה הפנימי והביאור .

העולם. לכל נוגע מישראל אחד כל של הפרטי מצבו ולכן מלא", "עולם היא מישראל אחת נפש

שהבעש"ט שמצינו כך, כדי ועד ושלום, חס להתייאש לו אין כו', ופגם חטא כאשר גם הנה זה, כל ולאחרי
כו' תקוה לו יש המדולדל אבר שגם באמרו, ומדיח, מסית על אפילו הענינים41בכה כל לתקן שביכלתו כיון ,

כו'. מקלט ערי ענין שזהו התשובה, ידי על

***

.'גו רב ומקנה המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

.חז"ל אמרו זה, קודש השבת ביום שמתברך מנחםֿאב חודש בשמחה".42אודות ממעטין אב "משנכנס
גופא בשמחה" ד"ממעטין שהענין מובן, הרי השמחה, ענין הוא שכללותה בתורה, ציווי הוא זה שענין וכיון

שמחה. מתוך להיות צריך

עצבות ולא מרירות, של ענין שזהו – הענין בכיה43ונקודת של באופן להיות יכול המרירות ענין והרי ,
דא מסטרא וחדווה דא .44מסטרא

פרטים: כמה – השמחה ובטעם

בשמחה. זאת לקיים יש הקב"ה, ציווי שזהו כיון א)

וציוויים הוראות לו נותנים כזה במצב גם כן, פי על ואף החטא, מצד היא הגלות שסיבת בידעו ובפרט ב)
כו', אנשים ושפל הדיוט לאיש המלך קירוב שמצד השמחה ובדוגמת בשמחה. לקיימם שצריך בודאי הרי – כו'

בתניא .45כמבואר

שכתוב וכמו החטא, לתיקון בנוגע הם וההוראות שהציוויים גם ומה ציון".46ג) בנות צואת את ה' "רחץ

רז"ל במאמר המבואר פי על העולם47ד) חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה
ענין הוא הזה בעולם טובים ומעשים התשובה ואילו נברא, רוח נחת ענין הוא הבא העולם שחיי לפי הבא",

בורא רוח קיום48נחת ואילו ההשתלשלות, לסדר בנוגע רק הוא כו' הגלות ענין שכל דידן, בנדון זה דרך ועל .
בורא. רוח נחת ענין הוא הקב"ה ציווי

רז"ל כמאמר הכיפורים, ליום ששייך באב, עשר שבחמשה השמחה ענין גם טובים49וזהו ימים היו "לא
עבודת לגבי התשובה עבודת מעלת מודגשת שבשניהם לפי – הכיפורים" וכיום באב עשר כחמשה לישראל

הצדיקים.

***
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כ     

יד אופנים. ב' ישנם הבירורים שבעבודת הגלות:50וע לזמן הבית זמן שבין החילוק שזהו –
העמים, בארץ שנמצאו הקדושה ניצוצות שגם והיינו, ממילא, בדרך הניצוצות בירור נעשה היה הבית בזמן

כו' טומאה עליה האבוקה51שגזרו כמשל ישראל, שבארץ הקדושה אור ריבוי מצד מאליהם מתקבצים היו ,
בה. להכלל אלי' נמשכים הניצוצות וכל במקומה שנמצאת

ולכן כו', הניצוצות את אליו לקבץ בכחו שאין בלבד, הנר אור בדוגמת זה הרי – הגלות בזמן כן שאין מה
רז"ל כמאמר כו', לבררו כדי הניצוץ נמצא שבו להמקום לבוא צורך וכו'",52יש לברבריא גולה מכם "אחד

תורה ללקוטי בהוספות (שנדפס הבעש"ט .53וכמאמר . רחוקים באיים הארץ מקומות בכל ישראל ש"נתפזרו (
כו'". הפשוטה באמונתם . . טמא שאוירה העמים ארץ לטהר כדי

אדמו"ר מו"ח כ"ק הנהיג זה בירור54ומטעם לפעול כדי שונים למקומות יסעו שבועות כמה שבמשך ,
שנתבאר (כמו הבעש"ט של עבודתו תחילת היתה שבזה שבויים, פדיון של ענין גם שזהו כו', הניצוצות

זה שלפני העמים55בהתוועדויות בארץ הבירור פועלים פשוטה אמונה ידי על אם וחומר: קל הדברים והרי ,(
בודאי הרי המעיינות, בהפצת ובפרט היהדות בהפצת המשלח רצון את ממלאים כאשר וכמה כמה אחת על –

כו'. הבירור שפועלים

כל צריך ולכן מקלט), ערי ובענין הנדרים בענין לעיל שנתבאר מה דרך (על כללי ענין היא זו שליחות וגם
שנשארים אלו את חובה ידי מוציא הוא הרי זה ידי שעל גם ומה זו, בשליחות חלק ליטול להשתדל אחד

בבתיהם.

***

עצמו מפי ש"משה גו'", משה דבר אשר הדברים "אלה – דברים פרשת לקרוא מתחילים מנחה בתפלת .
התוספות56אמרן" שכתבו (כמו הקודש" "וברוח שלפני57, הספרים ד' לגבי ירידה זה הרי כן, פי על אף אבל ,(

ניכר שלא בגילוי.זה, האלקות
אב, מנחם חודש בהתחלת זו פרשה שקורין הטעם וזהו כו', הגלות לענין מקום נתינת יש זו ירידה ומצד

כו'. התיקון קודם

נאמר דברים ספר בסיום הנה גיסא, בספרי58ולאידך ואיתא האחרון", הים דקאי59"עד האחרון", היום "עד
שכללות והיינו, המשיח, דביאת העילוי לתכלית באים הגלות ירידת ידי על דוקא כי, – המשיח דביאת הזמן על

ביותר. גדולה עליה נעשית זה ידי שעל ותיקון, בירור של ענין אם, כי בלבד, עונש אינו הגלות ענין

(בהמאמר לעיל שנתבאר דרך חטא60ועל (היפך גשמיים בענינים לעסוק לארץ שבהכניסה הירידה ידי שעל ,(
מאד" מאד הארץ ד"טובה להבחינה מגיעים .61המרגלים),

יותר. גדול לעילוי באים זה ידי שעל כו', הניצוצות לברר בכדי הנסיעות ענין גם וזהו

מבני קטן לחלק רק שייך זה הרי – לארץ נכנסו שלא ראובן ובני גד בני של העבודה סדר שישנו ואף
יהודה משבט אלא) השבטים, מעשרת (לא הם ישראל בני שכל הזה, בזמן ובפרט ישראל, בני לרוב ולא ישראל,

ובנימין.

משיחא. מלכא דא מר דאתי העליה תכלית נעשית הירידה ידי על שדוקא וכאמור,
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   יג כרך

ישראל בני שנצחו שלאחר מסופר, בפרשתנו
ציוה וכו', ומלקוח השבי את והביאו מדין, את

ובבהמההקב"ה באדם השבי מלקוח ראש את "שא
היצאים המלחמה תופסי בין המלקוח את וחצית וגו'
לאלו" וחציו לאלו ["חציו העדה כל ובין ]לצבא

נפש אחד וגו' המלחמה אנשי מאת לה' מכס והרמות
וגו' הכהן לאלעזר ונתתה וגו' המאות מחמש
וגו' החמשים מן אחוז אחד תקח ישראל בני וממחצית

הכתוב ומסיים וגו'" ללוים אותם משהונתתה "ויעש
משה". את ה' צוה כאשר הכהן ואלעזר

מין כל של המלקוח סכום הכתוב מפרט כך אחר
לתופשי השייך ומין מין כל של המחצית סכום ומין,
ומין מין ומכל ממנו, לה' המכס וחשבון המלחמה,
ומין, מין מכל ישראל בני מחצית סכום וכן בפרטיות,
מן אחד האחוז את ישראל בני ו"ממחצית ומסיים

מספרם. מפרט ואינו - החמשים"

כלל: מובן אינו ולכאורה

הכתוב מאריך והרילמה - אלו מספרים כל
ה' צוה כאשר הכהן ואלעזר משה "ויעש באמרו דיו
המלקוח מספר לדעת מינה נפקא מאי - משה". את

בפרט ומין מין כל ושל נאמרבכלל, אם ואפילו ?
פרטי כל להודיע שיהיה) טעם (מאיזה רוצה שהתורה
ומעצמו המלקוח, חשבון להודיע מספיק הרי המאורע,
וכמה המלחמה לתופשי השייכת המחצית מספר מובן

השנית המחצית מספר וכן מאות, מחמש אחד ?הוא

גם לכתוב צורך יש טעם) איזה (מצד אם ולאידך:
מן דאחד החשבון גם פרט לא למה - בפרטיות זה

ללוים? אשר החמשים

בלימוד הן אלו קושיות אשר כיון - ולהוסיף
לתרצן צריך רש"י היה הרי מקרא, כמהשל וכמדובר .

לבארפעמים התורה, על בפירושו רש"י של דרכו כי
ומכיון כתובים. של פשוטן בלימוד הקשה דבר

הוכחה מזה הרי הנ''ל, קושיות מתרץ רש"י שאין
מקום אין מקרא של פשוטו פי על הכתובים שבלימוד

אלו. לקושיות

מתרץ שיזכירהרמב"ן הזה לפרט הכתוב "הוצרך :
שלקחו היום מן כי להודיע המכס וכמה המחצה כמה
ממנו והפרישו אותו וחצו אותו שמנו עד הזה המלקוח
הזה הגדול המקנה מכל הכהן לאלעזר ונתנוהו המכס
ללוים". העדה במחצית וכן נס, וזה אחד אף מת לא

הכתוב פירט לא למה קשה שעדיין [מלבד אבל
מקרא של פשוטו פי על גם הרי] ללוים, השייך המכס

למגנא" ניסא קודב"ה עביד עשה"לא ולמה -
ישראל ממון יחסר שלא בשביל ואם זה? נס הקב"ה
למקום דרכים וכמה זה, בשביל נס עשיית מצינו לא -

ישראל. ממון יחסר שלא

:בזה הביאור
זה ולאחרי הקב"ה ציווי רק בתורה כתוב היה אם
גדולה לשאלה מקום יש - לא ותו וגו'" משה "ויעש
בשבי טבע, פי על הענינים: פשטות פי על ודוקא

הוא שכיח לא ובבהמה באדם כו' ומלקוח 
המספר אשר    עד מדוייק יהיה –

מין כל של שמחציתו כך כדי יחולק
שיוותר בלי מאות, חמש ושל חמשים של לקבוצות

חז"ל ובלשון לצמצםעודף! אפשר ובמילאאי .
אחד אחוז מכס ליקח היה שהציווי מכיון דידן, בנדון
מחלק מאות מחמש ואחד ישראל בני מחלק מחמשים
מה בהציווי הוספה להיות צריך היה הצבא, אנשי

להעודף. בנוגע לעשות
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כוֿל.1) לא,
כז.2) שם, פרש"י
לא.3) שם,
אף4) ועוג, סיחון במלחמת כו' השבי הכתוב פרט שלא וכמו

הכנעני במלחמת שרק מזה גם (וכמובן שבי הי' שם שגם שפשוט
הרי ציווי, לשום נוגע זה אין ששם ואף ג)). כא, (חוקת הכל החרימו

הציווי. לענין – בקרא המספר הודעת כלל נוגע אין כאן גם
והאוה"ח.5) הרמב"ן וכקושיית

וכן כו'''), מלגיו הי' שהמכס לגלות (ש"הוא האוה"ח שתי' ומה
מחצית מפרט למה הקושיא על עה"פ) שלמה (יריעות המהרש''ל תי'
והם כו' העדה לכל המחצית משה מסר שכבר לנו ("להודיע בנ"י
כו' צבא אנשי שיקחו לא אבל לה הי' הנאה וטובת כו' ללוים הפרישו

כלל. מרמזו רש''י אין - להם") והטובה
(6- השני' דמחצה סכום גם הכתוב מפרש למה להקושיא בנוגע

כוונת שזוהי ועוד) טוב דבק לדוד, משכיל (רא"ם, המפרשים פירשו
לבאר וכך", כך - העדה מחצת "ותהי מג) (לא, עה"פ במ"ש רש"י
מאמר כעין שהוא כ"א המחצה, סכום לפרש הכתוב כוונת שאין
א' ממנו משה לקח - וכך כך היתה שהיא - העדה שמחצית המוסגר

כו'. מחמישים
לגמרי מיותר הזה המוסגר מאמר כי: ביאור צריך זה גם אבל -

.(19 הערה לקמן (וראה
(7.1 הערה שם ובהנסמן 13 ע' ח"י לקו"ש ראה
עה"פ.8) מלבי"ם וראה
(9.49 ע' ח"ו ואילך 124 ע' ח"ה לקו"ש ראה

ב.10) נג, שבת וראה הא'. הקדמה ח' דרוש הר"ן דרשת ראה
ועוד.

מהענין11) וכו' וק"ו וש"נ.ובמכש"כ ב. כח, שבחולין
מכוונים12) המקדש כלי שהיו למדך פה) (ז, נשא מפרש"י להעיר

כו'.
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   יג כרך

ישראל בני שנצחו שלאחר מסופר, בפרשתנו
ציוה וכו', ומלקוח השבי את והביאו מדין, את

ובבהמההקב"ה באדם השבי מלקוח ראש את "שא
היצאים המלחמה תופסי בין המלקוח את וחצית וגו'
לאלו" וחציו לאלו ["חציו העדה כל ובין ]לצבא

נפש אחד וגו' המלחמה אנשי מאת לה' מכס והרמות
וגו' הכהן לאלעזר ונתתה וגו' המאות מחמש
וגו' החמשים מן אחוז אחד תקח ישראל בני וממחצית

הכתוב ומסיים וגו'" ללוים אותם משהונתתה "ויעש
משה". את ה' צוה כאשר הכהן ואלעזר

מין כל של המלקוח סכום הכתוב מפרט כך אחר
לתופשי השייך ומין מין כל של המחצית סכום ומין,
ומין מין ומכל ממנו, לה' המכס וחשבון המלחמה,
ומין, מין מכל ישראל בני מחצית סכום וכן בפרטיות,
מן אחד האחוז את ישראל בני ו"ממחצית ומסיים

מספרם. מפרט ואינו - החמשים"

כלל: מובן אינו ולכאורה

הכתוב מאריך והרילמה - אלו מספרים כל
ה' צוה כאשר הכהן ואלעזר משה "ויעש באמרו דיו
המלקוח מספר לדעת מינה נפקא מאי - משה". את

בפרט ומין מין כל ושל נאמרבכלל, אם ואפילו ?
פרטי כל להודיע שיהיה) טעם (מאיזה רוצה שהתורה
ומעצמו המלקוח, חשבון להודיע מספיק הרי המאורע,
וכמה המלחמה לתופשי השייכת המחצית מספר מובן

השנית המחצית מספר וכן מאות, מחמש אחד ?הוא

גם לכתוב צורך יש טעם) איזה (מצד אם ולאידך:
מן דאחד החשבון גם פרט לא למה - בפרטיות זה

ללוים? אשר החמשים

בלימוד הן אלו קושיות אשר כיון - ולהוסיף
לתרצן צריך רש"י היה הרי מקרא, כמהשל וכמדובר .

לבארפעמים התורה, על בפירושו רש"י של דרכו כי
ומכיון כתובים. של פשוטן בלימוד הקשה דבר

הוכחה מזה הרי הנ''ל, קושיות מתרץ רש"י שאין
מקום אין מקרא של פשוטו פי על הכתובים שבלימוד

אלו. לקושיות

מתרץ שיזכירהרמב"ן הזה לפרט הכתוב "הוצרך :
שלקחו היום מן כי להודיע המכס וכמה המחצה כמה
ממנו והפרישו אותו וחצו אותו שמנו עד הזה המלקוח
הזה הגדול המקנה מכל הכהן לאלעזר ונתנוהו המכס
ללוים". העדה במחצית וכן נס, וזה אחד אף מת לא

הכתוב פירט לא למה קשה שעדיין [מלבד אבל
מקרא של פשוטו פי על גם הרי] ללוים, השייך המכס

למגנא" ניסא קודב"ה עביד עשה"לא ולמה -
ישראל ממון יחסר שלא בשביל ואם זה? נס הקב"ה
למקום דרכים וכמה זה, בשביל נס עשיית מצינו לא -

ישראל. ממון יחסר שלא

:בזה הביאור
זה ולאחרי הקב"ה ציווי רק בתורה כתוב היה אם
גדולה לשאלה מקום יש - לא ותו וגו'" משה "ויעש
בשבי טבע, פי על הענינים: פשטות פי על ודוקא

הוא שכיח לא ובבהמה באדם כו' ומלקוח 
המספר אשר    עד מדוייק יהיה –

מין כל של שמחציתו כך כדי יחולק
שיוותר בלי מאות, חמש ושל חמשים של לקבוצות

חז"ל ובלשון לצמצםעודף! אפשר ובמילאאי .
אחד אחוז מכס ליקח היה שהציווי מכיון דידן, בנדון
מחלק מאות מחמש ואחד ישראל בני מחלק מחמשים
מה בהציווי הוספה להיות צריך היה הצבא, אנשי
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מחצית מפרט למה הקושיא על עה"פ) שלמה (יריעות המהרש''ל תי'
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כלל. מרמזו רש''י אין - להם") והטובה
(6- השני' דמחצה סכום גם הכתוב מפרש למה להקושיא בנוגע

כוונת שזוהי ועוד) טוב דבק לדוד, משכיל (רא"ם, המפרשים פירשו
לבאר וכך", כך - העדה מחצת "ותהי מג) (לא, עה"פ במ"ש רש"י
מאמר כעין שהוא כ"א המחצה, סכום לפרש הכתוב כוונת שאין
א' ממנו משה לקח - וכך כך היתה שהיא - העדה שמחצית המוסגר

כו'. מחמישים
לגמרי מיותר הזה המוסגר מאמר כי: ביאור צריך זה גם אבל -
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ב.10) נג, שבת וראה הא'. הקדמה ח' דרוש הר"ן דרשת ראה
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מהענין11) וכו' וק"ו וש"נ.ובמכש"כ ב. כח, שבחולין
מכוונים12) המקדש כלי שהיו למדך פה) (ז, נשא מפרש"י להעיר

כו'.



כב    

(כל גו'" המלקוח "ויהי הכתוב מפרט לכן
דיוקה דידן בנדון שהיה להודיע בפרטיות) מספרים

היה עצמו בפני מין דבכל אלו מספרים בכל נפלא
מדויק מחמשיםמספר אחוז אחד שלקחו באופן ,

כלל עודף היה ולא מהמחצית מאות מחמש - .ואחד

היפך נס שהוא זה על לומר (כאברהםואין
אין כי בזה), וכיוצא כשדים דאור בכבשן נשרף שלא

איןהטבע אבל מדויקים, המספרים יהיו שלא
שכיח זה .

דלכאורה צרכו, כל מובן אינו עדיין אבל
שכיחא דלא מילתא הוי קרהסוףֿסוף ולמה וכלל,

דידן? בנדון כן
הכתוב: בלשון - בזה והביאור

אנשי מאת לה' מכס "והרמות הציווי לאחרי
הכתוב חוזר גו'" המאות מחמש נפש א' גו' המלחמה
שהכתוב מזה גו'". ונתתה תקחו "ממחציתם ואומר

" אלומדגיש תיבות שלכאורה - תקחו"
הקב"ה שרצה מוכח - הן דאחדמיותרות שה"תקחו"

- המחצית מכל יהיה - מאות דחמש או מחמשים
כל הייתה לא עודף מאותו הרי - עודף היה ובאם

!קיחה

את לחצות צוה הקב"ה מובן: אינו עדיין אבל
שווים; חלקים ב' להיות שצריך אומרת, זאת המלקוח,
כמפורש גדול במספר היה שהמלקוח מכיון ולכאורה,
ועד למנות משהתחילו רב זמן משך עבר בודאי בקרא,

המנין. שגמרו את חצו - בקרא כמפורש -
המלקוח - גו' האדם מן המכס הרימו -

לא זה זמן כל שבמשך אפשר אי אףוכרגיל מת
מאות שמונה של עצום ממספר - והבהמה האדם מכל

אין - אחד רק אפילו מת היה ואם אלף! וארבעים
וכו'. מכס ממנו נלקח שלא עודף יש שווין, החצאין

ישראל, בני מחצית מספר הכתוב מפרט לכן
הא' חצי כסכום בדיוק היה הב' חצי שסכום להודיע
שלא וכלל, כלל רגיל בלתי נפלא ענין עוד נעשה כי
כנ"ל, בזה, וגם - והבהמה האדם מכל אחד אף מת

זה שבניאין בכדי הדבר וטעם ממש, הטבע
להיות צריך שלזה הקב"ה, ציווי לקיים יוכלו ישראל

בשוה ישראל בני הצבאמחצית אנשי למחצית

עודף. יהיה ושלא

לפרט צורך אין הנ"ל כל הכתוב שסיפר לאחרי
מעצמו), מובן שהוא (וכנ"ל, מחמשים אחוז האחד
ישראל בני ממחצית משה "ויקח - בכללות רק ומודיע

וגו'". החמשים מן אחד האחוז את

הנ''ל החילוק לתרץ יש ההלכה דרך על
לתופשי השייך החצי של המכס מספר מפרט (שהכתוב

ישראל): לבני השייך ולא המלחמה
היא גדולות" הלכות ה"בעל שהחיובשיטת ,

המצות. במנין הוא מדין משלל וכו' המכס ליטול
מצוהוהרמב"ם שאינה כיון ולדעתו, עליו, חולק

הרמב"ן המצות. במנין נמנית אינה לדורות הנוהגת
גדולות", הלכות ה"בעל שיטת מתרץ בהשגותיו
מדין שתרומת ס"ל גדולות" הלכות ה"בעל כי ומפרש
בזוהר זה על ומקשה לדורות. הנוהגת מצוה היא

בגמראהרקיע מפורש דהרי ,אינה" מדין שתרומת
ביהודה" ה"נודע ומתרץ לדורות". שרקנוהגת

(כי לדורות נוהגת אינה ישראל בני מחלק התרומה
להעם והמלקוח השבי מן חלק נותנים אין - לדורות
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מספר13) שבט בכל פעם בכל הי' בנ"י במנין שגם ולהעיר
הֿנ). כו, פינחס כבֿלד. ג, שם כֿמג. א, (במדבר לחמשים המתחלק
שרי משום ואי זה, על הטעם וצ"ע וכלל. כלל שכיח לא זה גם ולכאו'
איש מחמשים ולהעיר מאות. ושרי עשרות שרי גם יש הרי - חמישים
על המורה - ועוד) ט. א, מ"ב ועד"ז א. טו, (ש"ב לפניו רצים

כזו. בקבוצה החשיבות
המאות",14) מחמש נפש "אחד הציווי לשון דיוק יומתק עפ"ז

מעיקרא כי הידיעה, בה"א – ל) כח. (לא, החמשים" מן אחוז "אחד
מאות. חמש של שלם מספר רק שישנו רמז בהציווי

יג).15) כא, (משפטים לידו אנה והאלקים ע"ד
מקום16) שאין כמו - טעמא מאי בזה לשאלה מקום שאין ופשוט

וכו'. דוקא מחמישים אחד למה לשאלה
והרמת17) המנין הי' בנ"י דבמחצית כאן להאריז"ל מל"ת להעיר

שמגיע עד לא' א' למנות "צריך כ"א) הצבא, כבאנשי (דלא המכס
"אחד שנאמר כיון לנ'"  לא עודף הי' באם - וא"כ ."
ה)מנין. (גמר בו שייך

אשר18) בנ"י "וממחצית מב) (לא, הכתוב אריכות עפ"ז ויומתק
משה חצה  להזכיר כאן נוגע מה דלכאו' - "

חצה אשר בנ"י "וממחצית שם רש"י [ומ"ש הצובאים" "האנשים
כוונתו אין הרי הצובאים", האנשים מן להם והוציאה לעדה – משה

לפרש אלא כאן, נזכרו למה הטעם מחציתלפרש - התיבות
,[(שם מפרשים (ראה הצובאים האנשים מן שהוציא

הקדמה כעין זהו "אשרכי צ"ל שהי' מכיון שלאח"כ:
מן משה צ"ל הי' בנ"י שחלק מודגש שבזה "

ותהי אח"כ) (מפרט לכן הצובאים, האנשים של החלק מן (בשוה) חצי
וכבפנים. גו'", העדה מחצת

כך19) - העדה מחצית "ותהי בפירושו רש"י דכוונת י"ל ועפ"ז
המחצה סכום לספר הכתוב כוונת שאין ,(6 הערה לעיל (ראה וכך"
כ"א הנ"ל), בהערה הובא - המפרשים (כפי' המוסגר מאמר של באופן
(וכנ"ל אותו יודעים היינו לא בלא"ה כי הי', וכך ש"כך הסכום, להגיד

כו"כ). שמתו שמסתבר
ג.20) שרש להרמב"ם בסהמ"צ הובא
שם.21)
שם.22) ספהמ"צ על סופרים וקנאת במג"א הובא
ב.23) עז, מנחות
סר"א.24) סוף יו"ד מהדו"ת

    

תופשי ממחצית התרומה כן שאין מה בבית), היושב
הלכותהמלחמה ה"בעל (לדעת לדורות נוהגת

בארוכה. שם עיין וכו'), גדולות"

בהתרומה הכתוב אריכות לבאר יש זה פי על
מה לדורות, נוגע זה כי - הצבא יוצאי מחלק שלקחו
מכיון ישראל, בני ממחצית שלקחו התרומה כן שאין

בה מקצר לדורות, נוהגת .שאינה

:(מקרא של פשוטו פי (על הנ"ל מענין ההוראה
בני ידי על המצוות קיום חביבות גדולה כמה עד

שכיחי דלא ענינים וכמה שכמה – ישראל -
מצוה יקיימו ישראל שבני ובלבד ונעשו קרו

בשלימותה!

יהיו שלא הקב"ה מסבב המצוה קיום בעת רק ולא
גם אלא ומניעות, לקיוםבלבולים הזמן בוא

שלאחרי בכדי - וכו' סיבות מסבב בפועל, המצוה
,דידן וכבנידון בשלימותה. מצוה קיום יהיה -

של והבהמה היהשהאדם  מהם
מן אחד אף מת לא רב זמן במשך מדויק, במספר

וכו'. והבהמה האדם

במדין ישראל בני מלחמת שבעת שבכדי מובן והרי
של מדויק במספר מדין של והבהמה האדם יהיה
מדין, אנשי של ומתן המשא להיות צריך – אלפים

מקניהם גידול  !לזה המתאים באופן זה לפני
זמן אחר: הקב"הבסגנון סיבב המלחמה לפני

ומתן במשא מדין אנשי שיעסקו סיבות וכמה כמה
שיצטרכו הזמן, שבבוא כזה, באופן בהמותיהם ויגדלו
יוכלו מדין ומלקוח בשבי ה', מצות לקיים ישראל בני

בשלימותה! לקיימה

מכל להתרשם אין ואחד: אחד לכל ההוראה ומזה
אין כאילו נדמה לפעמים ואם ועיכוב, ומניעה בלבול
לבו יהיה נכון אלא יחוש, אל כו', מצוה לקיים ביכולת
לקיים שיוכל ועד סיבות ויסבב סיבב שהקב"ה בטוח

בשלימותן. המצות
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תופשי ממחצית התרומה כן שאין מה בבית), היושב
הלכותהמלחמה ה"בעל (לדעת לדורות נוהגת

בארוכה. שם עיין וכו'), גדולות"

בהתרומה הכתוב אריכות לבאר יש זה פי על
מה לדורות, נוגע זה כי - הצבא יוצאי מחלק שלקחו
מכיון ישראל, בני ממחצית שלקחו התרומה כן שאין

בה מקצר לדורות, נוהגת .שאינה

:(מקרא של פשוטו פי (על הנ"ל מענין ההוראה
בני ידי על המצוות קיום חביבות גדולה כמה עד

שכיחי דלא ענינים וכמה שכמה – ישראל -
מצוה יקיימו ישראל שבני ובלבד ונעשו קרו

בשלימותה!

יהיו שלא הקב"ה מסבב המצוה קיום בעת רק ולא
גם אלא ומניעות, לקיוםבלבולים הזמן בוא

שלאחרי בכדי - וכו' סיבות מסבב בפועל, המצוה
,דידן וכבנידון בשלימותה. מצוה קיום יהיה -

של והבהמה היהשהאדם  מהם
מן אחד אף מת לא רב זמן במשך מדויק, במספר

וכו'. והבהמה האדם

במדין ישראל בני מלחמת שבעת שבכדי מובן והרי
של מדויק במספר מדין של והבהמה האדם יהיה
מדין, אנשי של ומתן המשא להיות צריך – אלפים

מקניהם גידול  !לזה המתאים באופן זה לפני
זמן אחר: הקב"הבסגנון סיבב המלחמה לפני

ומתן במשא מדין אנשי שיעסקו סיבות וכמה כמה
שיצטרכו הזמן, שבבוא כזה, באופן בהמותיהם ויגדלו
יוכלו מדין ומלקוח בשבי ה', מצות לקיים ישראל בני

בשלימותה! לקיימה

מכל להתרשם אין ואחד: אחד לכל ההוראה ומזה
אין כאילו נדמה לפעמים ואם ועיכוב, ומניעה בלבול
לבו יהיה נכון אלא יחוש, אל כו', מצוה לקיים ביכולת
לקיים שיוכל ועד סיבות ויסבב סיבב שהקב"ה בטוח

בשלימותן. המצות
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ההלכה.25) ע"ד תי' עוד עה"פ צפע"נ וראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבך אודות יום הולדת שלך, הנה בטח תקבל על עצמך - בלי נדר - להוסיף מכאן 

ומורים  הורים  בקול  לשמוע  חברותיך  על  וביחוד  הסביבה  על  ובהשפעה  טובה  ובהנהגה  בלימוד  ולהבא 

ובודאי תנצלנה ימי החופש מהלימוד בבית  ולהתנהג כראוי לבנות ישראל בנות שרה רבקה רחל ולאה, 

הספר לארגן מסיבות שבת בשביל ילדות הקטנות מכן וכן גם בימות החול לאספן על כל פנים פעמים או 

פעם בשבוע לספר להן מסיפורי תורתנו הקדושה וללמד אותן ברכות דיני ומנהגי ישראל בכלל נחוצים 

לגילן.

בודאי תמסור כל הנ"ל לחברותיך וכולכן יחד תשתפו פעולה והשי"ת יצליחכן.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כד

ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ֹזאת1

מאת הוי' — ז"א2,
היתה זאת — מלכות, שנקראת זאת3.

וכמו שכתוב4 ויקח אחת מצלעותיו . . ויבן את הצלע 
. . לאשה, שמאדם, ז"א, נלקח צלע אחת לצורך בנין 

המלכות.
)הערות לזהר ב עמ' ר(

ֶאר ָלנּו5 ֵאל ה' ַוָיּ

דרך  ויורד  ימין  דרך  עולה  למזבח,  העולה  כל 
שמאל6.

הדבר נרמז בפסוק זה.
א"ל הוי"ה — הוא מספר מזב"ח.

ויאר — חסד. זהו שעולה דרך ימין.
דרך  שיורד  זהו  גבורה.  אלקי"ם,  מספר   — לנ"ו 

שמאל.
)תורת לוי יצחק עמ' רכז(

ַח7 ְזּבֵ ֲעבֹוִתים ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ִאְסרּו ַחג ּבַ

ח"ג — ראשי תיבות חסד גבורה.
אסרו חג — צריכים לאסור ולקשור חסד וגבורה.

לעבות8,  דאחיד  יעקב,  בחינת  היינו   — בעבותים 
שמדתו תפארת, הכולל חסד וגבורה. 

והיינו  עקב,  תיבות  ראשי   — קרנות  עד  בעבותים 
יעקב, שנקרא על שם וידו אוחזת בעקב עשו9.

1( תהלים שם, כג.
2( ראה זח"ג )אד"ר( קכט, א.

3( זח"א ח, א.
4( בראשית ב, כא-כב. 

5( תהלים שם, כז.
6( זבחים פ"ו מ"ב.

7( תהלים שם.
8( זח"א רכ, ב. זח"ג כד, ב, ועיין במקדש מלך שם.

9( תולדות כה, כו. 

עד  בעבותים  תיבות  הראשי  הוא  מה שעקב  והנה, 
הב'  כי  למפרע,  בסדר  אלא  ישר,  בסדר  אינו  קרנות, 
אינו בסדר  אך  היא מאוחרת בתיבת עקב.  דבעבותים 
דאחוריים לגמרי, כי אז היו הראשי תיבות קע"ב, אלא 

ישר ולמפרע גם יחד.
כי אבג"ד, שמתחיל מימין ומוסיף והולך — היינו 

אברהם, חסד, סדר ישר.
היינו   — והולך  ופוחת  תשר"ק, שמתחיל משמאל 

יצחק, גבורה, הסדר למפרע.
)א-ת(,  יחד  ומשמאל  מימין  שמתחיל  ב"ש,  וא"ת 
ומוסיף והולך )א-כ( וגם פוחת והולך )ת-ל( — היינו 

יעקב, תפארת, קו האמצעי, הכולל חסד וגבורה.
שהרי  לשמאל,  ימין  מקדימים  בתפארת  גם  )אבל 
הסדר הוא א"ת ב"ש, ולא ת"א ש"ב, כי קו האמצעי 

נוטה יותר לימין(.
)הערות לזהר א עמ' יא, עמ' קמח, תורת לוי יצחק עמ' רכט(

ל10 ֹכּ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבּ ִמים, ַוה' ּבֵ ָיּ א ּבַ ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ

זקן — הוא בחינת חכמה, זקן זה שקנה חכמה11.
ברך — הוא המשכה.

בכל — הוא מלכות, כמאמר רז"ל12 שהיתה לאברהם 
בת, מלכות, ובכל שמה.

בכ"ל גימטריא ב"ן, ושם זה הוא במלכות13.
והיינו המשכת חכמה במלכות.

המשכת  יש  שבו  חדש,  בראש  זה  פסוק  ואומרים 
חכמה למלכות14.

)הערות לזהר ב עמ' תפד(

10( חיי שרה כד, א.
11( קידושין לב, א. 

12( בבא בתרא טז, ב.
13( מבוא שערים שער ד ח"ח פ"ט )ע"ב – חכמה. ס"ג – בינה. מ"ה 

– תפארת. ב"ן – מלכות(. 
14( לקוטי תורה ברכה צז, ג.

ליקוטים מתורת לוי יצחק            
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 ר••••רוא ה דלל יאיל בד לק ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָ
למר למד  הרת אר א ימ יראל. ני לכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לד) אליה:(שמות מה וידר דה איהוכל אהר אליו בו" :ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
דל א לאמר ראה מה יראל". לני נ כריְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָוא
לה מפר  ממה ייד אי וא הממ ייד נדרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻהפרת

קכ)הדית. ליאי(ב"ב אא ז רה מה אמר א יכל א ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
 י ונאמר "ברה "זה א נאמר לבד(יז "זה(ויקרא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אמר: ראלי ני לכל לבניו לאהר נאמרה ה מה "ברְְְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה
לכ נאמרה ז א "ו אהר אל ר...."ר ••••(ספרי)המ ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

יא)נתנא נתנא(שמות ביאיוה הילה". ת ה אמר "ה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
הבר" "זה ל תנא מה ליה סמ "ה אמר "ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹה

עז נדרי הכ).(ספרי. למר אה מע  הבר זה אר: ִֵֶֶֶַַַָָָָָָבר
בל "הרה" ל(ואב)א התב ל "הפרה" ל ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָ

מפר ואי מר אי  פ וא.... ְְְִִֵֵָָֻ

   ¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À
   «¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ¦¨Æ
    ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨
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ה••••נדרא א א אכל א נק לי הרי האמר: ֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ליו קרא אני תנבל אכל נע אפ יכל ניל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹבר
לאסר  אר" "לאסר למר למד "הי מיו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ"כלהא

האסר את להיר ולא רה ר....את  ••••לא" מ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
י בריו יה לא "דבר ....יל ְְְֲִֵֶַַָָָֹֻ

    

ÔÈ ÂÈc ÚÈ ‡Ï(ג (ל, …«¬∆¿»»Àƒ
ּבדּבּורֹו, לעמד צרי ׁשאדם לכ טעם נתינת ּכאן יׁש זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלפי

ׁשּפרׁש ּוכמֹו חּלין. ּדבריו עֹוׂשה הּוא הרי כן יעׂשה לא אם ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשהרי

וּירא ּבפרׁשת כה)רש"י ׁשהּוא(יח, ,ל הּוא חּלין ,ל חלילה ְְְִִֵֶַַָָָָָֻ

הּתרּגּום, לפי ּכן ּׁשאין מה רׁשע. עם צּדיק להמית ׁשּלא טעם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹנתינת

סּבתֹו. ולא עצמֹו החּיּוב אּלא ּכאן אין ּפתּגמיּה, יבּטל לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

    

   §¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®
   §¨«§¨¬¦¨²§¥¬¨¦−¨
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 ••••(ספרי)בית אינ ואפ אביה ....רת ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
רנ••••רתוה נדר נדר אי הה רת ולא קה ולא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

הק היא ז ואי נדריה. להפר אביה ל תר מ"האינ (נדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ידהב) א :קינב נדריה אד וי נה י"א ת :תינר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאמר

וי נה י"ב ת נדר. נדר  הקיה למי נדרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלמי
להדק ריכה אינ ....אד ְְִִֵֵֶָָָָ

  §¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈
   ¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´©
    ©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ
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  נ••••מרל דרה מ תא מנע א ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
י וא" אמר: הא היא מה די איני ז "הנאה" .ל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהפר
:פ הפרה. ז "הנאה" אמר: הוי "והפר תא יניא אי מְְְֱֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹ

וכ והסרה מניה לב)ל לקמ)וכ "תניא "ולה קמא): תהילי): ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ
וכ "ירא אליני רא מ"(יד (לעיל אתנאתי" ויד" : ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

מלי סר אר ....את ••••הא רמד התב ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ל ועברת ידה לא והיא ל והפר ל ומע נזיר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹדרה

מ יי ותה נדרוא הסלי ריכה היא ז תיל אה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
אינל ומר קל הסלי ריכי פריה וא מפר. הא י ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹל

פרי(ספרי)מ.... ִָ

  §¦¨³¦«§¤Æ§¦½
   §¨¤−¨¨¤®¨¦§¨´
   §¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©
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  ••••(סז א(נדריא אינ א סהאר ז ְְְֲִִִֵֶֶָָָ
רהאמ נאה הרי "נדרה אי ית וא" אמר: הא אהְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָנ
הפר נדריה. מפירי לב אביה  ללק בא סהאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹוכא
אינ זה הרי האב הפר ולא הל הפר א לה הפר ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהאב

מה אד ק א למר רי ואי פרמ.... נדר••••דרה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
קמה ולא פרה ולא אביה ה מע ולא אביה ....בית ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹֹ

   §¨©¬¦¨²§¬¨§−
   §¤«¡¦´¨®§¨´§¨¤À¨
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ÈLÈב Ú LÓ ÏÈÓe«ƒ∆ƒ≈≈
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Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ
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ÈÈג „˜ „ cÈ È‡ b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»
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 ר••••רוא ה דלל יאיל בד לק ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָ
למר למד  הרת אר א ימ יראל. ני לכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לד) אליה:(שמות מה וידר דה איהוכל אהר אליו בו" :ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
דל א לאמר ראה מה יראל". לני נ כריְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָָוא
לה מפר  ממה ייד אי וא הממ ייד נדרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻהפרת

קכ)הדית. ליאי(ב"ב אא ז רה מה אמר א יכל א ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
 י ונאמר "ברה "זה א נאמר לבד(יז "זה(ויקרא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אמר: ראלי ני לכל לבניו לאהר נאמרה ה מה "ברְְְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה
לכ נאמרה ז א "ו אהר אל ר...."ר ••••(ספרי)המ ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

יא)נתנא נתנא(שמות ביאיוה הילה". ת ה אמר "ה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
הבר" "זה ל תנא מה ליה סמ "ה אמר "ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹה

עז נדרי הכ).(ספרי. למר אה מע  הבר זה אר: ִֵֶֶֶַַַָָָָָָבר
בל "הרה" ל(ואב)א התב ל "הפרה" ל ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָ

מפר ואי מר אי  פ וא.... ְְְִִֵֵָָֻ

   ¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À
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ה••••נדרא א א אכל א נק לי הרי האמר: ֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ליו קרא אני תנבל אכל נע אפ יכל ניל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹבר
לאסר  אר" "לאסר למר למד "הי מיו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ"כלהא

האסר את להיר ולא רה ר....את  ••••לא" מ ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
י בריו יה לא "דבר ....יל ְְְֲִֵֶַַָָָֹֻ

    

ÔÈ ÂÈc ÚÈ ‡Ï(ג (ל, …«¬∆¿»»Àƒ
ּבדּבּורֹו, לעמד צרי ׁשאדם לכ טעם נתינת ּכאן יׁש זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלפי

ׁשּפרׁש ּוכמֹו חּלין. ּדבריו עֹוׂשה הּוא הרי כן יעׂשה לא אם ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשהרי

וּירא ּבפרׁשת כה)רש"י ׁשהּוא(יח, ,ל הּוא חּלין ,ל חלילה ְְְִִֵֶַַָָָָָֻ

הּתרּגּום, לפי ּכן ּׁשאין מה רׁשע. עם צּדיק להמית ׁשּלא טעם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹנתינת

סּבתֹו. ולא עצמֹו החּיּוב אּלא ּכאן אין ּפתּגמיּה, יבּטל לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
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¦§ª¤«¨

 ••••(ספרי)בית אינ ואפ אביה ....רת ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
רנ••••רתוה נדר נדר אי הה רת ולא קה ולא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

הק היא ז ואי נדריה. להפר אביה ל תר מ"האינ (נדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ידהב) א :קינב נדריה אד וי נה י"א ת :תינר ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאמר

וי נה י"ב ת נדר. נדר  הקיה למי נדרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלמי
להדק ריכה אינ ....אד ְְִִֵֵֶָָָָ

  §¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈
   ¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´©
    ©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ
  ̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤

  ̈«§¨¬©©§−̈¨«
   §¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´

  ̈§¼¨§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨
  £¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ
   ̈®©«Ÿ̈Æ¦§©½̈¦«¥¦¬

 ̈¦−¨Ÿ¨«

  נ••••מרל דרה מ תא מנע א ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
י וא" אמר: הא היא מה די איני ז "הנאה" .ל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהפר
:פ הפרה. ז "הנאה" אמר: הוי "והפר תא יניא אי מְְְֱֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹ

וכ והסרה מניה לב)ל לקמ)וכ "תניא "ולה קמא): תהילי): ְְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ
וכ "ירא אליני רא מ"(יד (לעיל אתנאתי" ויד" : ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

מלי סר אר ....את ••••הא רמד התב ה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ל ועברת ידה לא והיא ל והפר ל ומע נזיר ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹדרה

מ יי ותה נדרוא הסלי ריכה היא ז תיל אה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
אינל ומר קל הסלי ריכי פריה וא מפר. הא י ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹל

פרי(ספרי)מ.... ִָ

  §¦¨³¦«§¤Æ§¦½
   §¨¤−¨¨¤®¨¦§¨´
   §¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©

©§¨«

  ••••(סז א(נדריא אינ א סהאר ז ְְְֲִִִֵֶֶָָָ
רהאמ נאה הרי "נדרה אי ית וא" אמר: הא אהְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָנ
הפר נדריה. מפירי לב אביה  ללק בא סהאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹוכא
אינ זה הרי האב הפר ולא הל הפר א לה הפר ולא ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהאב

מה אד ק א למר רי ואי פרמ.... נדר••••דרה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ
קמה ולא פרה ולא אביה ה מע ולא אביה ....בית ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹֹ

   §¨©¬¦¨²§¬¨§−
   §¤«¡¦´¨®§¨´§¨¤À¨
  ¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©

 ©§−̈¨ª«

ÈLÈב Ú LÓ ÏÈÓe«ƒ∆ƒ≈≈
Ï‡È ÈÏ ‡Lƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÓÈÓÏ¿≈»≈ƒ¿»»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

ÈÈג „˜ „ cÈ È‡ b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»
‡ ÓÏ È˜ ˜È B‡¿««¿»¿≈«≈»
ÏÈ ‡Ï dL ÏÚ««¿≈»¿««
˜BtÈc ÏÎk dÓb˙tƒ¿»≈¿»¿ƒ

:„aÚÈ dÓetÓƒ≈«¿≈

„ד c˙ È‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈ƒ«¿«
˙Èa ‡ ˙Â ÈÈ „√̃»¿»¿≈«≈«¿≈

:‡˙eÈa ‡e‡»»¿«¿»»

d„ה ˙È ‡e‡ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿«»»»ƒ¿«
ÏÚ ˙‡ Èc d‡Â¿≈»«ƒ¬»««
‡e‡ dÏ ˜BzLÈÂ dL«¿«¿ƒ¿«»»
ÏÎÂ ‡„ Ïk ÔeÓe˜ÈÂƒ»ƒ¿»»¿»
dL ÏÚ ˙‡ Èc È‡≈»≈ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

d˙Èו ‡e‡ ÈcÚ‡ ‡Â¿ƒ«¿ƒ»»»«
‡„ Ïk ÚÓL„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿«»ƒ¿»»
ÏÚ ˙‡ Èc ‡‡Â∆¡»»»ƒ¬»««
„˜ ÔÓe ÔeÓe˜È ‡Ï dL«¿«»¿ƒ√»
ÈcÚ‡ È‡ dÏ ˜zLÈ ÈÈ¿»ƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ

:d˙È ‡e‡»»»«

Ïז ÈÂ˙ ÂÓ ‡Â¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«
Let B‡ dÏÚ ‡„Â¿ƒ¿»»¬«≈
ÏÚ ˙‡ Èc ‡˙Âƒ¿»»»ƒ¬»««

:dL«¿«

ÓBÈa‡ח dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿»
ÔeÓe˜ÈÂdÏ˜BzLÈÂÚÓL„ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
˙‡ Èc ‡‡Â ‡„ƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»«

:ÔeÓe˜È dL ÏÚ««¿«¿



כו            
'  מ••••      ....רי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

    Â§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´
   ¨¼§¥¥À¤¦§¨Æ£¤´
   ̈¤½¨§¥Æ¦§¨´§¨¤½¨
   £¤¬¨«§−̈©©§¨®©«Ÿ̈−

¦§©¨«

ת־נ ה••••מר מ  פר  פ י ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
י י רת רי   י ית ריושיי) ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻ

....יג)
   §¥¬¤©§¨−̈§®̈²Ÿ

  £¤¨«§¨¬©©§−̈¨¬
̈¤«¨

ה ק ־נ ־ה •••• י פי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
רמ ת י מ מ  רת ו  ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֹרת

סז) רי) סיר מ מ זרו תר  מת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
 ....רת ְִָָ

   §¦¥¬¦−̈¨¨®¨
  ̈«§¨¬¦¨²©©§−̈

¦§ª¨«

הנ  מר••••־ת ת .... ְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

   §¨©³¦¨Æ§¤«¡¦´½̈
    ¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ¨
  §¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬

 ©©§−̈¨«

   §¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬
   ¦¨»§´¨§¼¨¨̧
   §¨¤¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈
    ́Ÿ¨®¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−

¦§©¨«

  ̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈
   §©´Ÿ¨®¤¦¨¬§¦¤−

 §¦¨¬§¥¤«

'  ־ת ־נ••••מפר  מר פי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מפר י  פ ת מר מ ממ רי  ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹי

רי מת ימפר ו  פ י רי (ט ).... ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

  §¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬
   ¦¨»¦´¤¼§¥¦Æ
  ¤¨§¨¤½¨¬¤¨
   ¡¨¤−¨£¤´¨¤®¨¥¦´
   Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬

̈§«

־ מ••••מ מר  ת מת מר  ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
   מפר י   י.... ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

   §¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´
  ̈§®§¨−̈¤£Ÿ¨«

מ ••••זרו  פי מר ו מ רי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
  פ  ת־נ....ופר נ••••י ס  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

י  יו ס  ר  ר מ מ.... ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

   ¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³
   §Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−
   §¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨

 ¥¬¨¦«¨
  ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

¥«Ÿ
   §ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½

   ¥¥−©¦§¨¦®©©−¥«¨¥¬
 ¤©¤«

ה ס••••נמת י י מת ו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
 ת י י מ ייר י יר ממת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹר

 (מר רי)רת יימ  ממ  תר  ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
י  טת רית י מי ר ר   רי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ית מו  רת מ י.... ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

  ©§©¥³¤Æ¤¨¨´
   ¥½Ÿ¥¨«§¥«¦§¤²£¨¦−
   ©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈¨¥¬

 ¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«

' מה ••••(ספרי)י יתת מ י ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ר ו מ  ר....י••••ה  מתר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹ

ימז ....נ••••ו יי(טז י(שמות ר  ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֻ
ו( רי)יוי מי י ....'נקמת־ה••••ג מ ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ר ג מ  רי.... ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

„ÚÓLט ‡ÓBÈa Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ¿«
˙È Ïhe d˙È ÈcÚ‡ dÏÚa«¬««¿ƒ»«««»
Le ˙ÈÂ dÏÚ Èc ‡‰„ƒ¿»»ƒ¬«¿»≈
ÏÚ ˙‡ Èc ‡‰˙ÂÙƒ¿»»»ƒ¬»««
˜zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe dLÙ«¿«ƒ√»¿»ƒ¿¿∆

:dÏ«

Ïkי ‡˙Óe ‡ÏÓ‡ „e¿««¿¿»¿»¿»…
Ìe˜È dLÙ ÏÚ ˙‡ Ècƒ¬»«««¿«¿

:dÏÚ¬«

„˙יא dÏÚa ˙Èa Ì‡Â¿ƒ≈«¬«¿»«
dLÙ ÏÚ ‡ ˙‡ B‡¬»«≈»««¿«

:Ìei˜a¿ƒ

BzLÈÂ˜יב dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿ƒ¿
ÔB‰˙È ÈcÚ‡ ‡Ï dÏ«»«¿ƒ»¿
ÏÂ ‡‰„ Ïk ÔeÓe˜ÈÂƒ»ƒ¿»»¿»
dLÙ ÏÚ ˙‡ Èc ‡≈»ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

ÔB‰˙Èיג ÏhÈ ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿
Ïk ÚÓL È„ ‡ÓBÈa dÏÚa«¿«¿»ƒ¿«»
‡‰„Ï ‡‰˙ÂÙ ˙e˜‡«»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»
ÔeÓe˜È ‡Ï dLÙ ‡Ïe¿≈««¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÔepÏha dÏÚa«¬««≈ƒƒ√»¿»

:dÏ ˜zLÈƒ¿¿∆«

‡יד ˙Óei˜ ÏÂ „ Ïk»¿«¿»ƒ«≈»
dÏÚa LÙ ‡ÙÏ¿«»»¿»«¬«
:ÔepÏhÈ dÏÚe ÔepÓi˜È¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

dÏטו ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿«
Ìi˜ÈÂ ÌBÈÏ ÌBiÓ dÏÚa«¬«ƒ¿ƒ««
Ïk ˙È B‡ ‡‰„ Ïk ˙È»»ƒ¿»»»»
Ìi˜È dÏÚ Èc ‡‰‡»»»ƒ¬«¿««
dÏ ˜˙L È‡ ÔB‰˙È»¿¬≈»≈«

:ÚÓL„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»

ÔB‰˙Èטז ÏhÈ ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿
˙È Ïa˜ÈÂ ÚÓLc ˙a»«ƒ¿»ƒ««»

:dBÁ«

ÈÈיז „ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ¿»
d˙z‡Ï  ÔÈa ‰LÓ ˙È»∆≈¿«¿ƒ¿≈
dzÏ ‡a‡ ÔÈa≈«»ƒ¿«≈
:‡‰e‡ ˙Èa ‡‰˙eÈa¿«¿»»≈»»

LÓ‰א ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆
:ÓÈÓÏ¿≈»

Èaב ˙eÚ Ú˙‡ƒ¿¿«À¿¬¿≈
Ôk ˙a È‡È„Ó ÔÓ Ï‡Èƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈»«≈

:ÈnÚÏ Lk˙zƒ¿¿≈¿«»

nÚ‡ג ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ«»
ÔÈ ÔBpÓ eÈ ÓÈÓÏ¿≈«¿ƒƒ¿À¿ƒ
ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ¿≈»ƒ«ƒ¿»
‡nÚ ÔÈc ˙eÚ ‰ÈÓÏ¿≈«À¿¬ƒ«»

:ÔÈ„Óa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»

            
    

‰˜‰ „k „ÓBÚ e‡k Ï‡È „k „ÓBÚ‰L(ג (לא, ∆»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈¿∆∆
ּבׁשּלח ּבפרׁשת – זה ענין רש"י מביא אחרים מקֹומֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבׁשני

ז) ּבהעלֹות(טו, לה)ּובפרׁשת מּפסּוק(י, לכ ראיה מביא וׁשם , ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָ

גֿד) פג, על(ּתהּלים ראׁש, נׂשאּו ּומׂשנאי יהמיּון אֹויבי הּנה ּכי : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

עּמֹו ונּמּוקֹו לדבריו. ראיה מביא אינֹו ּכאן ואּלּו סֹוד. יערימּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָעּמ

נקמת ּבּכתּוב מפרׁש הרי ּכאן -Ï‡È Èנקמת . . (ּפסּוקים‰'. ְְֲִֵַַָָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְִִַ

ּבׁשּלחבֿג) ּבפרׁשת ּכן ּׁשאין מה אחר. מּמקֹום ּבראיה צר ואין ,ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

לא. ותּו ,'מׂשּנאי' ,'קמי' רק ּכתיב ּבהעלֹות ּובפרׁשת ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹ

    

   ¤¤©©¤½¤−¤©©¤®
   §ŸÆ©´¦§¨¥½¦§§−

©¨¨«

  ••••(ספרי)לוי בט ....לרת ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

  ©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½
   ¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬¤−¤

 £¥¬¨¨«

••••י רי ל ב דילהביבי ה ה ראל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מרא הא מה מיתת מ א ד יראל: טז)ל :(שמות ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

מדי מת ליה מה יתת ממ ילס מט ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻד
ר ל מסר ד ללכת ר ....לא ְְְִֶֶֶַַָָָָֹ

   ©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤
   ©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈§¤
   ¦̧§¹̈¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈
  §¥¬©²Ÿ¤©«£«Ÿ§¬

 ©§−̈§¨«

 •••• גד ל יס היה ידמ ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
הדרהא: אמר זראל הל ולא יס הל מה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹמי
הל אר: בר יגמר ר ת זי הרג וה התיל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

אמר א אבי סי מת לז)ל מכר(בראשית ידוה : ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
מ)את אמר(סוטה סי מל יס ל א היתה ימ  ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ו) לבדת(שמות גלי  יתר רמ  טיאל מת :ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
רי טט סי רמ מג)אלילי היה(סוטה אר: בר ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מלמה מ.... ••••ל היה יוה האר זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הראה ה ר מ והא פיכ מדי מלכי מפרי הְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אמר: לכ פלי וה   ה יה את ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלה
וכ האויר מ לליה ל פלי מדי מלכי לליהלְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

יה ספר לליהאל תיב: בל(יג)....••••תר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
כא)וכ מד(במדבר ארלאת ו :.... ְְִִֵֶַַַָָ

  ©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²
   ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©«©§−

̈¨¨«
   §¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©

  ©§¥¤À¤¡¦³§¤¤¸¤Æ
  §¤³§¤Æ§¤¤½©
    £¥−¤©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´

  ¤§½¨«§−¤¨«¤

  ••••בתה מה מה ראה איי וכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ווה ה  ו דלל אא תמ למר הז ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻלה
אל וארה רי כר לל  הל ל תר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

ת ללמרלא יראל(ספרי)היל לראת דימ ויא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
לא רא י היית א :לה אמר הר ה יאמְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
כר ל ת לה אי א אל יב וכו לה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיכל

ה ולא למ....••••תא ליוה יראל ל א הא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ
בא הב פה לידי פיה אא י אי תאְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ליפוה ליו א ה א פיו לל תא ותפ ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָֻהא

אמר רב אי האת את תכז)א :(בראשית ְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻ
יהת רלו.... ְְְְִֶַַ

  ©¦§§¥«¦§¨¥²¤§¥¬
   ¦§−̈§¤©¨®§¥̧¨
 §¤§¨§¤¨¦§¥¤²

 §¤¨¥−̈¨¨«

  §¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈
   §¥−¨¦«Ÿ¨®¨«§−¨¥«

••••מרי מב ל הא ה לטרי מ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
סרי רגת מ ריה מב ל אר: בר יה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻידי

איל טרי  יל.... ְְְְְִִִֵֵָ

  ©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−
  ̈©©§®©¨«¨−̈©§¥¨«

  ••••ייו רי הי ידמ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אמר: תר א ה יד לל הזל ל ד ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹולא
ליהר דר י לה מפר ליהו וג ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאתלהלל

יי   הלמה אי א וג....••••לטלימ ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יטיותכ מל כיטי....••••ל אי לטלימ ת ....הא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

••••:מל אל בי תב במ בהמה אד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
המה  מל אד  בי.... ְְְִֵַַַָָָָ

‡ÙÏ‡ד ‡ËLÏ ‡ÙÏ‡«¿»¿ƒ¿»«¿»
‡iËL ÏÎÏ ‡ËLÏ¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»
:‡ÏÈÁÏ ÔeÁLÏ‡È„¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»

iÙÏ‡Ó‡ה eÁ˙‡Â¿ƒ¿¿»≈«¿«»
‡ËLÏ ‡ÙÏ‡ Ï‡È„¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»
ÈÓ ÔÈÙÏ‡ Ú È¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈

:‡ÏÈÁ≈»

‡ÙÏ‡ו ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿∆«¿»
˙ÈÂ ÔB‰˙È ‡ÏÈÁÏ ‡ËLÏ¿ƒ¿»¿≈»»¿¿»
‡‰k ÚÏ‡  ÁÈtƒ¿»«∆¿»»«¬»
‡L„e˜„ ÈÓe ‡ÏÈÁÏ¿≈»»≈¿¿»
:„È ‡È ˙ÁÂ«¬«¿««∆¿»ƒ≈

Ók‡ז ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»∆

:‡eÎ Ïk eÏË˜e¿»»¿»

ÏÚח eÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈ƒ¿»¿»«
˜ ˙ÈÂ ÈÂ‡ ˙È ÔB‰ÈÏÈË¿̃ƒ≈»¡ƒ¿»∆∆
Ú ˙ÈÂ eÁ ˙ÈÂ e ˙ÈÂ¿»¿»¿»∆«
˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ‡LÓÁ«¿»«¿≈ƒ¿»¿»
eÏË˜ BÚ  ÚÏƒ¿»«¿¿»

:‡Á¿«¿»

ÈLט ˙È Ï‡È È BLe¿¿≈ƒ¿»≈»¿≈
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»«¿¿¿»»
ÔB‰È˙È Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÚ¿ƒ¿¿»»≈≈
:B ÔB‰ÈÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿

˜ÔB‰ÈÂי Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈
˙È Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È˙BÓ¿¿»≈¿»»≈
:‡e e„È˜B‡ ÔB‰˙„ƒ¿«¿ƒ¿»

ÈÂ˙יא ‰‡„Ú Ïk ˙È BLe¿»»¬»»¿»
‡L‡ ‡ Ïk»¿«¿»∆¡»»

:‡ÈÚeƒ¿ƒ»



כז             
    

‰˜‰ „k „ÓBÚ e‡k Ï‡È „k „ÓBÚ‰L(ג (לא, ∆»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈¿∆∆
ּבׁשּלח ּבפרׁשת – זה ענין רש"י מביא אחרים מקֹומֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבׁשני

ז) ּבהעלֹות(טו, לה)ּובפרׁשת מּפסּוק(י, לכ ראיה מביא וׁשם , ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָ

גֿד) פג, על(ּתהּלים ראׁש, נׂשאּו ּומׂשנאי יהמיּון אֹויבי הּנה ּכי : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

עּמֹו ונּמּוקֹו לדבריו. ראיה מביא אינֹו ּכאן ואּלּו סֹוד. יערימּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָעּמ

נקמת ּבּכתּוב מפרׁש הרי ּכאן -Ï‡È Èנקמת . . (ּפסּוקים‰'. ְְֲִֵַַָָָֹ¿≈ƒ¿»≈ְְִִַ

ּבׁשּלחבֿג) ּבפרׁשת ּכן ּׁשאין מה אחר. מּמקֹום ּבראיה צר ואין ,ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

לא. ותּו ,'מׂשּנאי' ,'קמי' רק ּכתיב ּבהעלֹות ּובפרׁשת ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹ

    

   ¤¤©©¤½¤−¤©©¤®
   §ŸÆ©´¦§¨¥½¦§§−

©¨¨«

  ••••(ספרי)לוי בט ....לרת ְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

  ©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½
   ¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬¤−¤

 £¥¬¨¨«

••••י רי ל ב דילהביבי ה ה ראל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מרא הא מה מיתת מ א ד יראל: טז)ל :(שמות ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

מדי מת ליה מה יתת ממ ילס מט ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻד
ר ל מסר ד ללכת ר ....לא ְְְִֶֶֶַַָָָָֹ

   ©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤
   ©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈§¤
   ¦̧§¹̈¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈
  §¥¬©²Ÿ¤©«£«Ÿ§¬

 ©§−̈§¨«

 •••• גד ל יס היה ידמ ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
הדרהא: אמר זראל הל ולא יס הל מה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹמי
הל אר: בר יגמר ר ת זי הרג וה התיל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

אמר א אבי סי מת לז)ל מכר(בראשית ידוה : ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
מ)את אמר(סוטה סי מל יס ל א היתה ימ  ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ו) לבדת(שמות גלי  יתר רמ  טיאל מת :ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
רי טט סי רמ מג)אלילי היה(סוטה אר: בר ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מלמה מ.... ••••ל היה יוה האר זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הראה ה ר מ והא פיכ מדי מלכי מפרי הְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אמר: לכ פלי וה   ה יה את ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלה
וכ האויר מ לליה ל פלי מדי מלכי לליהלְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

יה ספר לליהאל תיב: בל(יג)....••••תר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻ
כא)וכ מד(במדבר ארלאת ו :.... ְְִִֵֶַַַָָ

  ©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²
   ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©©«©§−

̈¨¨«
   §¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©

  ©§¥¤À¤¡¦³§¤¤¸¤Æ
  §¤³§¤Æ§¤¤½©
    £¥−¤©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´

  ¤§½¨«§−¤¨«¤

  ••••בתה מה מה ראה איי וכי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ווה ה  ו דלל אא תמ למר הז ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻלה
אל וארה רי כר לל  הל ל תר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

ת ללמרלא יראל(ספרי)היל לראת דימ ויא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
לא רא י היית א :לה אמר הר ה יאמְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
כר ל ת לה אי א אל יב וכו לה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָיכל

ה ולא למ....••••תא ליוה יראל ל א הא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ
בא הב פה לידי פיה אא י אי תאְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ליפוה ליו א ה א פיו לל תא ותפ ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָֻהא

אמר רב אי האת את תכז)א :(בראשית ְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻֻ
יהת רלו.... ְְְְִֶַַ

  ©¦§§¥«¦§¨¥²¤§¥¬
   ¦§−̈§¤©¨®§¥̧¨
 §¤§¨§¤¨¦§¥¤²

 §¤¨¥−̈¨¨«

  §¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈
   §¥−¨¦«Ÿ¨®¨«§−¨¥«

••••מרי מב ל הא ה לטרי מ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
סרי רגת מ ריה מב ל אר: בר יה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻידי

איל טרי  יל.... ְְְְְִִִֵֵָ

  ©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−
  ̈©©§®©¨«¨−̈©§¥¨«

  ••••ייו רי הי ידמ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אמר: תר א ה יד לל הזל ל ד ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹולא
ליהר דר י לה מפר ליהו וג ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאתלהלל

יי   הלמה אי א וג....••••לטלימ ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יטיותכ מל כיטי....••••ל אי לטלימ ת ....הא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

••••:מל אל בי תב במ בהמה אד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
המה  מל אד  בי.... ְְְִֵַַַָָָָ
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ÈÓ ÔÈÙÏ‡ Ú È¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈

:‡ÏÈÁ≈»

‡ÙÏ‡ו ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿∆«¿»
˙ÈÂ ÔB‰˙È ‡ÏÈÁÏ ‡ËLÏ¿ƒ¿»¿≈»»¿¿»
‡‰k ÚÏ‡  ÁÈtƒ¿»«∆¿»»«¬»
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Ók‡ז ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»
‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»∆

:‡eÎ Ïk eÏË˜e¿»»¿»

ÏÚח eÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈ƒ¿»¿»«
˜ ˙ÈÂ ÈÂ‡ ˙È ÔB‰ÈÏÈË¿̃ƒ≈»¡ƒ¿»∆∆
Ú ˙ÈÂ eÁ ˙ÈÂ e ˙ÈÂ¿»¿»¿»∆«
˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ‡LÓÁ«¿»«¿≈ƒ¿»¿»
eÏË˜ BÚ  ÚÏƒ¿»«¿¿»
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   ••••ראלי רי את רא לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
 מ לחט איי.... ְֲִִִַַָֹ

   ©¦§´Ÿ¤½©−§¥´
   ¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´
  ©¥½©¨¦−¦§¨¬

©¦§¨¨«

    ••••דלל חיל ל יממ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֻ
למחת יד ח  ליד לי ר סרח ....ל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

  ©¬Ÿ¤£¥¤−¤®
 ©«¦¦¤−¨§¥¨«
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  ¦§©´¦§½̈¦§¨©¬©
   ©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬

  ©©¥−̈©«£©¬§Ÿ̈«

 ••••יל ל יא ז תא ירימ י ידמ ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.... ••••תמ ל יסימ א אפ ל אמר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

א ימר א ל ליי א אי ל את) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻֻ(סא
רב מאת  י רי מ יאוא א רח ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

בפרי חלק דאיתא ו א ז א א ל י ....ללא ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

   §©¾̈¦§¬¨¨−̈©®̈
   §¨¦À̈Ÿ©¬©¦²§¦§©¬

 ̈−̈£«Ÿ

  ••••(ס אלי(יבמות לל ירא ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
לב סו)א י(יבמות לל יראו ביר י ולפי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

רי(ספרי)••••....מריקת ברי י לפסיק ואמר חזר ל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
ידת אלו  לזר ר ראק אי א אלמְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹי
ידת) אלו) רל א די איי ו י  ול ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹֹאי

ר אמר ל   לחית א רי .... ְְְֱֲֲִִִֶַַַַָָָֹ

   §ŸÆ©©´©¨¦½£¤¬
   Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®©«£−

̈¤«

   §©¤À£²¦¬©©«£¤−
    ¦§©´¨¦®ŸÁŸ¥¸¤¹¤

   §´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º
   ©³©§¦¦Æ©´©§¦¦½

 ©¤−§¦¤«

 ••••זרל סי ....א  ••••(ספרי) ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
דול רמד תב טמא מקל דבר ר מרא מאיר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻרי
מ ת  א ת חרי אד מטא לי בתְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
חלל  ול מרל למד רו ח  זרק אפיל יל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹא
רח לידי ר א רח לידי  מ ל ר ימ.... ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַ

••••א די  אמרימי לדברי א מתי טמאי ר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
סא) אמר(יבמות לא אימט אי לייל בדי (יחזקאלקברי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ואילד) אד ייקר א א אד מריתי א אי וא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אימט לייל בדי א דמ אד יקר לייל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָבדי
אמר ליא טמאת אל אא אד אמר א אבמ מְְְֱֱֳִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

יט) אל(במדבר ימת י אד .... ••••רי לא ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
בי א בריתי א מ אא א ירי טמא ליְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמק

א ירי מאוי לרית אב.... ְְְְְִִִִֶַַָָָָ

    

e˙‰ „ÏÂ a„Ó e˙‰ ‰‡ÓË Ïa˜‰ „a B‰a¿≈¿»»«¿«≈À¿»«»¿«≈¿ƒ∆¿«»
BÓÚ ˙a Ú e‡ ˙‰ Èeaa „‡ ‡ËÓ ÈÏ‰L,לא) ∆«¿ƒ¿«≈»»¿ƒ≈«≈¿ƒ»««≈«¿

יט)

מקרא ׁשל ּובפׁשּוטֹו נפׁש, הֹורג ּכל נאמר ּבּפסּוק הרי לׁשאל, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹיׁש

ׁשּנאמר מּמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבחץ? והן ּבחרב הן שהּכּוונה ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמׁשמע

מת, ּבטמאת נטמא אדם ׁשהֹורג מי ׁשּכל מׁשמע, נפׁש הֹורג ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכל

ּבאהל הּמצאּות עם אֹו ּבמת לנגיעה קׁשּורה אינּה ׁשהּטמאה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהינּו

ׁשּיׁש מּכיון קׁשה: זה ּולפי מטּמא. ההריגה מעׂשה עצם אּלא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמת,

ּבפרׁשת לעיל זה ּדין נזּכר לא מּדּוע מת, טמאת ׁשל חדׁש ּגדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּכאן

ואיל)חּקת א מתרץ(יט, זה ועל מת? טמאת ּדיני ּכל נאמרּו ׁשם , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

ּבטמאת ּפרט היא אּלאÚbÓׁשהּטמאה לעיל, למדנּו ּכבר עליה , ְְְְִֶַַָָֻֻ«»ְְֵֶֶַָָָָָָ

הרי ּבמת הּנֹוגע ּבכלי ׁשהּנֹוגע ּכאן, ומחּדׁשת מפרטת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּתֹורה

עצמֹו. ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו זה      ְְִֵֵֶַַַ
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 (ת"כ)••••וכלפיו יר י ביא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
....ומת ְֲָָ

   ©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤
   ©§¥´©¨½̈©¨¦−©¦§¨¨®
   Ÿª©´©½̈£¤¦¨¬

 §Ÿ̈−¤¤«

ו  ל א••••ו ס כ מ א פי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
מא א וכ כרי עי כת מ מת תע כְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אמר אי י)מיי אזר(ויקרא (מ) קו"  ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
וכ תע כ א ס כ א  כ)ואיתמר" (במדבר ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

 ס ידי  אתע" ו" "רי "....מעא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ו  ••••(ספרי)ר רא .... ְְִַַָָָָָ

  ©¬¤©¨−̈§¤
  ©®̈¤¤©§¸¤Æ¤
  ©©§¤½¤©§¦−§¤

̈«Ÿ¨«¤

ו  •••• אא כ זיר א אי ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
 "ו"א ע כת  כ זיר י עד מא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻכת
רת אר אפ י מ א יממ מר ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמע
אמר תיור תב אר מית ר ד ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻממאת
י קד   ביר רי מר אתב" א"ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מת יי כת א   יא א "א"  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻוז

....א ֶ

  ̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À
    ©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾§¥¬
    ¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤«Ÿ
   ̈²Ÿ¨¥−©«£¦¬©¨«¦

  ל••••  ב.... •••• ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ב) י(ע"ז ידי מי מ ת  מי דרְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

אסו ד  י ידי מי מ י יְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָי
אר י....   ••••ר ז "י"  פי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

רא מ ר ע י ריכי  אמר מת ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻממאת
ירכ א אמ ר תיור מא מ ר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוי
ר א בית  מי תכמ כי בי י אר ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמ

סא יאר  וכ    ירא וכל....מי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
 ל •••• רא ידי מי אי בר  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

אר עב וא  מי ת ....סת •••• ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
מכת י ודוקא וד ימ.... ְְְְְִֵַַַַָָ
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ל•••• ע מת מא אי כי מ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ראי מ ו מ.... ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָ
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  •••• את ק.... ְֵֶֶַַָֹ
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ו ל   ל ו••••א י ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
א יו.... ְְְֵֶ
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כט             
 §¨¤¤§¨§¦²

  §¨©«£¥¬¦¦−§¨§¦¥®
¦§©¨«

 (ת"כ)••••וכלפיו יר י ביא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
....ומת ְֲָָ

   ©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤
   ©§¥´©¨½̈©¨¦−©¦§¨¨®
   Ÿª©´©½̈£¤¦¨¬

 §Ÿ̈−¤¤«

ו  ל א••••ו ס כ מ א פי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
מא א וכ כרי עי כת מ מת תע כְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אמר אי י)מיי אזר(ויקרא (מ) קו"  ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
וכ תע כ א ס כ א  כ)ואיתמר" (במדבר ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

 ס ידי  אתע" ו" "רי "....מעא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ו  ••••(ספרי)ר רא .... ְְִַַָָָָָ

  ©¬¤©¨−̈§¤
  ©®̈¤¤©§¸¤Æ¤
  ©©§¤½¤©§¦−§¤

̈«Ÿ¨«¤

ו  •••• אא כ זיר א אי ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
 "ו"א ע כת  כ זיר י עד מא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻכת
רת אר אפ י מ א יממ מר ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמע
אמר תיור תב אר מית ר ד ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻממאת
י קד   ביר רי מר אתב" א"ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
מת יי כת א   יא א "א"  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻוז

....א ֶ

  ̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À
    ©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾§¥¬
    ¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤«Ÿ
   ̈²Ÿ¨¥−©«£¦¬©¨«¦

  ל••••  ב.... •••• ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ב) י(ע"ז ידי מי מ ת  מי דרְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

אסו ד  י ידי מי מ י יְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָי
אר י....   ••••ר ז "י"  פי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

רא מ ר ע י ריכי  אמר מת ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻממאת
ירכ א אמ ר תיור מא מ ר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוי
ר א בית  מי תכמ כי בי י אר ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמ

סא יאר  וכ    ירא וכל....מי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
 ל •••• רא ידי מי אי בר  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

אר עב וא  מי ת ....סת •••• ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ
מכת י ודוקא וד ימ.... ְְְְְִֵַַַַָָ

  §¦©§¤¦§¥¤²©¬
   ©§¦¦−§©§¤®§©©−¨¬Ÿ

¤©©«£¤«

ל•••• ע מת מא אי כי מ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ראי מ ו מ.... ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָ

  ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
¥«Ÿ

   ̈À¥´³Ÿ©§¸©Æ
   ©§¦½¨«¨−̈©§¥¨®©¨Æ
   §¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−£¬

̈«¥¨«

  •••• את ק.... ְֵֶֶַַָֹ

  §¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥
  «Ÿ§¥´©¦§¨½̈©«Ÿ§¦−

  ©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

ו ל   ל ו••••א י ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
א יו.... ְְְֵֶ

   ©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º
  ©§¥³©¦§¨¨Æ©«Ÿ§¦´
   ©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−
  ©¥®¦¨«¨¨Æ¦©¨½̈

 ¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ
  ¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²

   §¤§¨¨¬©Ÿ¥−§©¬§Ÿ̈«
 ¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹

  ¦©´¤¨´¨ª´¦©«£¦¦À
  ¦¨«¨¨¦©¨¨²¦
  ©«£Ÿ¦¬¦©−Ÿ¦¨
   ©§¥®̈§¨«©¨³Ÿ¨Æ©«§¦¦½
   «Ÿ§¥¾¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

   ©©´©¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
   ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

   ©«§¦Æ©©§½©¤¤́©½̈
    £¤¬¨«§−©´©¨®̈ÀŸ
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:‡Ú»»
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Ï‡Èל È ˙eÏÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈
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ל            
   ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤

 ©«£¥¬¤£¨¦«

  לק ו••••מ מכ ריל  א לי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ל ויי   את תב ל מ אא לילְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָ
אר ליל  ל  י מכ ולכלל ל לכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻא

ו א מר ל לכלל א ולא ל אי בא  .... ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹֹֻ

   ¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

  ©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−
̈«¤

  §¤´¤¨½̈¦©¨¦½
   £¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®

    ¨¤¾¤§©¬¦§¦−¨«¤

  ©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤
   ©«Ÿ§¦−©¨¨®¦§©´©ÀŸ

   §«¥¬¤̧¤Æ§¦´
   ¤½¤§¦§©¬£¨¦−©«£¥¬

¥«

   ©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦
   ©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬

§¦§¦«

   §©̧¨½̈¦¨¬§¦−
   ̈®¤¦§¨¬©«Ÿ̈−§©¬¦

§¦§¦«
   ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤

   ©«£¥´¥®¦§¨¬©«Ÿ̈−
 ¤¨¬§¦¦«

   §¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈
   ̈®¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½§©¬¦

  §¦−¨«¤
  ©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ

   §©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
   ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

  ¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®
   £¤Æ¨¨´¤½¦¨«£¨¦−

©«Ÿ§¦«

  א אל נ ••••ל ויא ל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
באי יא מ.... ְֲִִִַָָֹ

   ©§¦²¤«¡©¬¨«¥−̈¦
   ©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ

    §¦´¤½¤¦§©¬£¨¦−
 ©«£¥¬¥«

ד  ו••••וכ.... ְְֱִֵֶַַָָָָ

   ¨¾̈¦¨¬§¦−
̈«¤

   ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤
 ©«£¥¬¥«

   §¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈
̈«¤

   ©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«
   ¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ¤¨´¦
  ©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦
   ©§¥®̈©¦¥̧Ÿ¹̈©«§¦¦À
   «Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½
   ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

ו  ו.... ְִֶַַֹ

 ©¦§§Æ¤¤½
   ©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®
   ̈¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬©¥«

קד••••ימ.... ְְִִַַֻֻ

   ©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´
  ̈«§À¤²Ÿ©§¥¬
   ©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ

  ¦§©¬¦¤−¦«

ולא־נפקד••••ל א א א ולא מותר ר ולא ְְְְְְְְֱִִֶַַַַָָֹֹ
מ ר לא)ארמי ות(בראשית מר א אכי  ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָֹ
וכ איממ כ)יא א מ(שמואל יר  במ י י  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

וכ  ליב ריל אי בכ)מ ש) ו מ ו  ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
 יב אי ואי ממ ....ר ְְֱִֵֵֶַָ

   ©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á
   £¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ¤§¨¨´

‰‡Ó ˙ÈL ‡ ‡ÏÈÁÏ¿≈»»»ƒ¿»
:ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈLÂ¿«¿ƒ¿«¿»«¿ƒ

ÔÈ˙eלג ÔÈL È˙Â¿≈«¿ƒ¿≈
:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

ÁÂ„לד ÔÈzL ÈÓÁÂ«¬»≈ƒƒ¿«
:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

ÔÓלה ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ
ÈkLÓ ‡„È ‡Ï È ‡L¿«»ƒ»¿»»ƒ¿¿≈
ÔÈ˙Ïz ‡˙LÙ Ïk ‡e„¿»»«¿»»¿»ƒ

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙e¿≈«¿ƒ

ÏÁ˜לו ‡˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿»√«
‡ÏÈÁÏ e˜Ù È ‡bÀ¿«»ƒ¿»¿≈»
‰‡Ó ˙Ïz ‡ ÔÈÓƒ¿«»»¿«¿»
ÔÈÙÏ‡ Le ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿««¿ƒ

:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÔÓלז ÈÈ Ì„˜ ‡È ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»√»¿»ƒ
ÔÈL ‰‡Ó ˙ÈL ‡»»ƒ¿»«¿ƒ

:LÓÁÂ¿»≈

zLÂ‡לח ÔÈ˙Ïz È˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ Ô‰Èe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿√»¿»

:ÔÈ˙e ÔÈL«¿ƒ¿≈

‡ÔÈÙÏלט ÔÈ˙Ïz ÈÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ
Ô‰Èe ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿ƒ¿

:„ÁÂ ÔÈzL ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒƒ¿»
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:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»∆
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È ‡b ÔÓ ‰LÓ Ït¿«∆ƒÀ¿«»ƒ

:‡ÏÈÁÏ e˜Ù¿»¿≈»

ÔÓמג ‡zLk ˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙Ïz ‡»»¿«¿»¿»ƒ
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÂ¿«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

zLÂ‡מד ÔÈ˙Ïz È˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»
:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

‡ÔÈÙÏמה ÔÈ˙Ïz ÈÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

zL‡מו ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»
:ÔÈÙÏ‡ ¬««¿ƒ

ebÏtÓ˙מז ‰LÓ Èe¿ƒ∆ƒ«¿
„Á „Áz‡ ˙È Ï‡È È¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ«««
ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ ÔÓƒ«¿ƒƒ¡»»ƒ
È‡ÂÏÏ Ô‰˙È ‰ÈÂ ‡È¿ƒ»ƒ«»¿¿≈»≈
ÈÈ„ ‡kLÓ ˙Ó È»¿≈«¿««¿¿»«¿»
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  ••••יהמ יר ממ  הי חסי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
 כ א מה: ה אמר ט יהמ ימה יהְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
כט רי חה כ  ט  וה ר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהר

כצא ר ואחר.... ְְְְֵֶַַָֹ

   ©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ
    §¥´¦§¨¥½©²£¤¬¦
  £¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³
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̈¨«¤

  ••••מ מהירי יז(ח "מהר(ישעיה : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָֻ
"ז ח (ה ה"(שיחי "ימהר :....  ••••ירא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ

 אמר  הי רי מ יס( רי)זר וטר" : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ריה אה ה יר חזר מה וא "א( ואצו(ש" : ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ראיי אחיכ י ר ציח ו ההוא  כְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָא
י יריח "חיי(ו זה(יהושע "יה ה והח" : ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

א מ ו רא.... ••••אחי אצ ע.... ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
••••וכ ....ה ְְְִִֶֶַַָָ
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••••תחל י מת רי בת ותרי מתר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ותר טרד ה הרה ל ירה ל.... ְְְְֵֵֶָָָֻ
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רלז מ ר י ל הי.... ְְְִִִָָָָָ
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¦§«

  ••••ל דיס וריתי ה ימ י לה ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
רפה ה לפיכ זה  ל ת  לפי רה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹרי
בת י דר מה תמהי ל מ מדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמעת

ל ב)המת בז(רות לה ומר (ה בית(זכריה לבתלה ְִִֶַַַַָָָֹֹ
מטות פרשת חסלת

 
  ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À

   £¤¬¨«§²¥¤¬¤¦§©−¦
  §¦§Ÿ®̈§©¤−§©«£«Ÿ

 ••••חסדיו דילה לה העת בכ לה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
רד יולה לטלטל ליה זר לי מ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָל
ה יר ל למע מע מטלטלי י הי מר ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻל
תעמ י יר   י הרי חהמ לה היתה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹול
סעמ זרה ד רה ה הי  די מה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֻ

 לרתמה  ד מרמרמסס ליהמר ח  ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
יב) ו(לעיל מחרת ה סע וחר (י ש)י ללח  ְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ

הי למד רתמה חו מחרת סעו מר ה וכ ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹו
מיתת לחר הי מעת מה מ ה ועד ר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמדר
ל מ ירה ת מב רבת ד ההר מהר  הרְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
דמיס זה תעמ רי  סע ל ה יל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹמה
מל חרת רה  ר מח ורי רה מה רי ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹל
הי יו תלר רח למ ליכוה חלה  היה ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלמל
 י  ל מר תעה ל מה ביו התחיל זריְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָח

וכ ר ת ח  ררבה)ה ....(במדבר ְְְְֶַַָָָֹ
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 ר  ר.... ְְְְִִֵַָָָָָ

    

Ï‡a ÌÁ‰Ï ˙ ‰ (מ (לג, ¿»∆ƒ¿»¿¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈
לעיל רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי ּבזה, לדּיק (חּקתיׁש ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ

א) רצּועתכא, הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . . הּכנעני וּיׁשמע :ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, שם)מרּדּות נלחם(רש"י והּוא , ְְְְְְְְְִִֵֵַַָָָָֻֻ

ׁשּסבּור הּכּוונה ּומה אהרן, ׁשל ּבחּייו ּברפידים, ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּביׂשראל

ׁשעמלק˙ׁשּנּתנה היא, רש"י ּכּוונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְִֶָ¿ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנ ּכעמלק, לא לּמלחמה לֹויצא ּביׂשראל,‰˙ּתנה לפּגע ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹƒ¿«¿ְְְִִֵַָֹ

ׁשּנּתנה ׁשּסבּור ּככנעני, אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק ˙מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ¿
מיתתֹו אהרן: מיתת חׁשיבֹות ּגדל מלּמדנּו הּכתּוב ּבהם. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלהּלחם
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ה י  לה••••והיה לכ י....יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
יי••••יאי יתת: ל  יניכ יהמנ ....ליתת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יו••••אתכ הככת ציק מכת ל יתה  ית ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַ

ובא יצא מאי אתכ ולכלא ל.... ו••••מת.... ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
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ו    ה ••••תהגנ מצות הה לפי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
חתיה בלי מצני לכב הצ לא חצה הגינ ואי אְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

נהגת הצות ולפני לה ליבה מ :ל מל ביב.... ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹ
••••מ נפילה ל חלה נקאת גל תחקה  ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יב ל יה ההא היל ליי :מא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאה
ע ה אי אה :ל אמ המ לפני כפת מיה מ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאת

ח.... ַֹ

  §¨¨̧¨¤§©¤²¤
   ¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³
    ̈¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«
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  לב••••והיה הזח מ א מית ....ח ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
••••חיתמזמית מקצ מתחלת א אצל א ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מ יבת אצת ל יצ תה ת א ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹל
 א וא ימצ א קצת :ז אצל ז איאל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻל
אמ ביתממית מקצ ימצ א  מאב ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻוא
ונחל הה תצאתיו והי ימצ נחלה צממ :ז ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָפה

אמ ימצ א ל ני ל מה היה ייג)מצ :(יהושע ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ימצ א י מפיק ימצ לני א יחהְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַמ
אצל מאב וא חזה לצ אצל א וא אליְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלא
א יצמ יאל צאכ חזל ה  א ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָא
ילה את בימ היה לא תני את לקב קה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָצה

אמ וזה  ה ולא אלילא באי צפ שמותלצ) ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היג) ל ביי ה יל א  י ללא נח ולא :ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

יל אמ ני  נ א ל במ(ב יבי(צפניה : ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ציאוה ה אא ה תא נח ולא תי י ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹחבל
יחזקאל א והא ה אל מה (כ מ(יחזקאל : ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

מ אצל לכיוה צ יבת את ה הי לפי יְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻה
א א ל מל א  מי מזח לי המב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמ
 לא נלה צא  בל יח א למ בְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

  א ל מ ל את לב כוהצ צה ולא חא ְְְְְְְֱִֶֶַָָָָָָָֹֹֻ
אמ אבמ א ל מיא)ל יאב(שופמ מלאל וג : ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הפכ מ פ  מאב ל מ ל והלכ אבה ולא ְְְְְִֶַַָָָָָָָָָָֹלח
כ חל  מזחי מצ ל בב  פל ניהְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ל חמז ביי הי גוע יח א את מצא חמז ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָאת

יפח אמ וזה יניה מפיק וה נ א(ש)לו : ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מחזמ ובא אבמ אואת א אאת וב ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ל נצפ היתה גוע יח א את וכב אבמ ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָלא
מבית צפנית מקצ נג והא ה  בוק אבמ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָא
היה  למב ה ב נ א נמצא אבמ א ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָל

א אצל  מיתמזחית מקצ.... ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ
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י ה  ה  ו••••אמ מק ל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ויצא לה אא וה צה היה א מל ויצא א בונְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
למב אלכ לע ל נצפ לצ קוע צה יצא ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָלח
יק מלה נמצא יק מלה ל מ צה בְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָוע

צה מ ה....לפני ו••••ימהמצ מ צי והיה....אל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
נ••••יו ק ל מ תיוקצ.... וי•••• ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אלכ ע ונמ לע ל צפ לצ מחיב צה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמת
ימצ לנחל מ צמל מ אלחצ ל בא ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָלמב
התחיל אחצ ויצא תב לפי א האמ בנ לְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
לצ לה צה תא וחב נ ק את במ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלהחיב
צה נתק והלאה מ צמ  נ מ היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָצפ
ה אל הב לצ מ ימצ לנחל ל בא ה לצ ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָונב
חל נמצא אלי א ל ל במ מצ הא לְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָה

מית מבית מקצ ימצ.... ְְְְֲִִִִִַַַָ

   §¨©©§²¥«©§−©´§¨
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הה יו נגב••••והי בל ע אי בה מצ אל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
והלאה מ הב לצ ימא.... ְְֲֲִִַַַַָָָָָ
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ה י  לה••••והיה לכ י....יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ
יי••••יאי יתת: ל  יניכ יהמנ ....ליתת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יו••••אתכ הככת ציק מכת ל יתה  ית ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַ

ובא יצא מאי אתכ ולכלא ל.... ו••••מת.... ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
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ו    ה ••••תהגנ מצות הה לפי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
חתיה בלי מצני לכב הצ לא חצה הגינ ואי אְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

נהגת הצות ולפני לה ליבה מ :ל מל ביב.... ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹ
••••מ נפילה ל חלה נקאת גל תחקה  ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

יב ל יה ההא היל ליי :מא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאה
ע ה אי אה :ל אמ המ לפני כפת מיה מ ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאת

ח.... ַֹ
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  לב••••והיה הזח מ א מית ....ח ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
••••חיתמזמית מקצ מתחלת א אצל א ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מ יבת אצת ל יצ תה ת א ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹל
 א וא ימצ א קצת :ז אצל ז איאל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻל
אמ ביתממית מקצ ימצ א  מאב ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻוא
ונחל הה תצאתיו והי ימצ נחלה צממ :ז ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָפה

אמ ימצ א ל ני ל מה היה ייג)מצ :(יהושע ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ימצ א י מפיק ימצ לני א יחהְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַמ
אצל מאב וא חזה לצ אצל א וא אליְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלא
א יצמ יאל צאכ חזל ה  א ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָא
ילה את בימ היה לא תני את לקב קה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָצה

אמ וזה  ה ולא אלילא באי צפ שמותלצ) ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היג) ל ביי ה יל א  י ללא נח ולא :ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

יל אמ ני  נ א ל במ(ב יבי(צפניה : ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ציאוה ה אא ה תא נח ולא תי י ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹחבל
יחזקאל א והא ה אל מה (כ מ(יחזקאל : ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

מ אצל לכיוה צ יבת את ה הי לפי יְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻה
א א ל מל א  מי מזח לי המב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמ
 לא נלה צא  בל יח א למ בְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

  א ל מ ל את לב כוהצ צה ולא חא ְְְְְְְֱִֶֶַָָָָָָָֹֹֻ
אמ אבמ א ל מיא)ל יאב(שופמ מלאל וג : ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

הפכ מ פ  מאב ל מ ל והלכ אבה ולא ְְְְְִֶַַָָָָָָָָָָֹלח
כ חל  מזחי מצ ל בב  פל ניהְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ל חמז ביי הי גוע יח א את מצא חמז ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָאת

יפח אמ וזה יניה מפיק וה נ א(ש)לו : ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מחזמ ובא אבמ אואת א אאת וב ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ל נצפ היתה גוע יח א את וכב אבמ ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָלא
מבית צפנית מקצ נג והא ה  בוק אבמ ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָא
היה  למב ה ב נ א נמצא אבמ א ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָל

א אצל  מיתמזחית מקצ.... ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

   §¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤
   §©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨
   §¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´
   ©§¥®©§¨¨¬£©©−̈§¨©¬

©§«Ÿ¨

י ה  ה  ו••••אמ מק ל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ויצא לה אא וה צה היה א מל ויצא א בונְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
למב אלכ לע ל נצפ לצ קוע צה יצא ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָלח
יק מלה נמצא יק מלה ל מ צה בְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָוע

צה מ ה....לפני ו••••ימהמצ מ צי והיה....אל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
נ••••יו ק ל מ תיוקצ.... וי•••• ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אלכ ע ונמ לע ל צפ לצ מחיב צה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמת
ימצ לנחל מ צמל מ אלחצ ל בא ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָלמב
התחיל אחצ ויצא תב לפי א האמ בנ לְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
לצ לה צה תא וחב נ ק את במ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלהחיב
צה נתק והלאה מ צמ  נ מ היתה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָצפ
ה אל הב לצ מ ימצ לנחל ל בא ה לצ ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָונב
חל נמצא אלי א ל ל במ מצ הא לְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָה

מית מבית מקצ ימצ.... ְְְְֲִִִִִַַַָ

   §¨©©§²¥«©§−©´§¨
   ¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨

הה יו נגב••••והי בל ע אי בה מצ אל ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
והלאה מ הב לצ ימא.... ְְֲֲִִַַַַָָָָָ

    §´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬
   ©¨−§®¤¦«§¤¬¨¤−

 §¬¨«

Ôez‡ Èc ‡Ú‡ ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿»ƒ«
:a ÔÈÈ»¿ƒ«

ÈLÁנו È„ ‡Ó È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ
:ÔBÎÏ „aÚ‡ ÔB‰Ï „aÚÓÏ¿∆¿«¿∆¿≈¿

LÓ‰א ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡Èב Èa È „«≈»¿≈ƒ¿»≈
ÔÈÏÚÔez‡ È‡ ÔB‰ÏÓÈÂ¿≈«¿¬≈«»ƒ
‡Ú‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿»«»«¿»
‡Á‡a ÔBÎÏ Ï Ècƒƒ¿¿≈¿¿«¬»»
:‡‰ÓeÁÏ ÔÚÎ„ ‡Ú‡«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

ÓBc‡ג Áe ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»
ÈÓeÁz ÏÚ Ô„ ‡a„Óƒ«¿¿»¿ƒ«¿≈
ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡¡ƒ≈¿¿
‡È ÈÈÓ ‡ÓBc¿»ƒ¿»≈«»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»ƒ»

ÓeÁz‡ד ÔBÎÏ ÁÈÂ¿«¿«¿¿»
‡˜ÓÏ ‡ÓBcÓƒ¿»¿«¿»»
ÔÏ ÚÈÂ ÌÈa˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒ
‡ÓBcÓ È‰B˜Ó ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒƒ¿»
ÁÏ ˜BÈÂ ‰‡È Ì˜Ïƒ¿«≈»¿ƒ«¬«

:ÔÓÚÏ ÚÈÂ c‡«»ƒƒ«¿«¿…

ÔBÓÚÓה ‡ÓeÁz ÁÈÂ¿«¿«¿»≈«¿
ÔB‰ÈÂ ÌÈÓ„ ‡ÏÁÏ¿«¬»¿ƒ¿»ƒƒ

:‡ÈÏ È‰B˜Ó«¿»ƒ¿«»

ÔBÎÏו È‰ÈÂ ‡ÚÓ ÌeÁe¿««¿»ƒ≈¿
È‰È ÔÈc ÓeÁe ‡a ‡È«»«»¿≈≈¿≈
:‡ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ¿¿««¿»



לח            
 ••••מה מרבי הד....מצר ה  ••••הה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ

אי••••....למצר וה לבה מ ה א ה ת יה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
"איזל"ש" רי.... ִֶ

   §¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®
    ¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ

̈¨«

 ••••צ ההר....מצר הר   דה המ•••• ְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ה לת ו ימ ורא מרבית צית מקצ ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהא

הימ וחצה הימ יל ה מרחב וי....••••ל  ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר הר אל ל מרב מ••••....לת ה ד"הל) ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

יב) הרצי"ב "אלא (מ רי(יחזקאל ציה  הר" "ותאי  ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מ מב הא ""דיא".... ְֶָָֻֻ

   ¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ
   £¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−

§¨«¨

ההר ות••••מהר הזרח לצד ה מצר אל ותל  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
איא ז חמת" ה...."לבא ••••מק ל לבה י ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹֹֻ

לה בר ואי למרי  לה הצר א לבה צאת ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
לה לה לאחריו ויצא מרחיב מת מ א ללְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
קרא הרא הה רחב יל הרא הרחב מ יתר אלְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ

מה תא לתה  "צאת".... ְְִֶָָָָָֹ

   §¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬
   «§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬

  ̈¤−§¬¨«

 חר  ה••••יה הצר  היה הא ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָֹ
ל יתהתא מ מזרחיתיתצ מקצ י חצר ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָומצאת

הזרחי מצר ....אל ְִִֵֶַָָ

  §¦§©¦¤¬¨¤−¦§´
   ¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨

ה••••"תא" מ ה הה מה....ל•••• ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
הרבלה מ הזרחי ....צר ְְִִִִֵַַָָָָָ

   §¨©̧©§ª¦§¨²¨«¦§−̈
    ¦¤´¤¨®̈¦§¨©´©§ªÀ¨¨²
  ©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

 דמ••••לה והצר מק יה מצא מזרח ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
היא מאריראל הצר מ יל....ה הבל••••רד ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לוה ירד הא לדר מ לה....ר  מחה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

י••••קדמה מזרח והבל רבמ לבל  רת י הא ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
רל ה מ בא מ רוה רה אל ירד מ רתְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
רת י ד  אר לצד מתקרב מזרח לצד ה אלְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
י ל ד רת י ד אריראל ל מזרח לצד מְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
התחלת  לחה י אל תצאתיו הבל לה מ לחְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָה
רחתיה לאר תא בבת הרי מזרחית רמית מקצ ....מצר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

   §¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬
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   ̈¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

   ©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−
   ¥®Ÿ´Ÿ¨À̈¤£¤̧
   ¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ
   ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²§¦§©¬

  ©©−©«£¦¬©©¤«

   ¦´¨«§º©¥̧§¥³
   ̈«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
   §¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ
   ©¥´§©¤½¨«§−©«£¨¨«

   §¥¬©©−©«£¦´©©¤®
   ̈«§´©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬
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מזרחה מזרחית••••קדמה רח זרח ה לה י אל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
וצ לימי ר יל "ראח" קריה מרבית "י" ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָקריה

....למאל ְִֹ

     
  ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

¥«Ÿ
  ¥¤§´¨«£¨¦½

  £¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤
   ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

 חר••••רא ויא יא ל ביל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָ
ל ברר בריול למחת בה חלת מחק באחדל ל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

חיל א א י יהיה י ה מה ה חלק ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואחד
ל היה  א קרא "ל" ל זה "ל" רל י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹולא
ביל ל חלי ה ממ  חלי "ל חילי" ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלב

מ מבמק(יד ל"(שמות חי ה" .... ְְְִִֵֶֶָָ

ÌeÁzז ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿
‡ ‡È ÔÓ ‡etƒ̂»ƒ«»«»
:‡eË ‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»

ÈËÓÏח ÔeeÎz ‡eË ‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈
È‰BtÓ ÔB‰ÈÂ ˙ÓÁ¬»ƒ«¿»ƒ

:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ƒ¿»ƒ¿»

ÔBÙÏט ‡ÓeÁz BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿
ÔÈÚ ˆÁÏ È‰BtÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ«¬«≈»
ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc≈¿≈¿¿

:‡etƒ̂»

ÌeÁ˙Ïי ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿
ÔÈÚ ˆÁÓ ‡Óecƒ»≈¬«≈»

:ÌÙLÏƒ¿»

ÌÙMÓיא ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»
ÔÈÚÏ Á„Ó ‰ÏÏ¿ƒ¿»ƒ«¿«»»ƒ
ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿ƒ¿≈«
:‡Óec  ÌÈ È≈«ƒ≈«ƒ»

cÈÏ‡יב ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»
‡ÈÏ È‰BtÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»
ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»»¿≈¿
BÁ ‡‰ÓeÁ˙Ï ‡Ú‡«¿»ƒ¿»»¿

:BÁ¿
Èיג ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈

‡Ú‡ ‡c ÓÈÓÏ Ï‡Èƒ¿»≈¿≈»»«¿»
‡„Ú ˙È ÔeÁ˙˙ Ècƒƒ¿«¿»«¿«¿»
˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ¿«
:‡ËL ˙eÏÙe ÔÈËLƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

„Èיד ‡ËL eÏÈ È‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔB‰˙‰‡ ˙ÈÏ Ôe‡¿≈¿≈¬»«¿
˙ÈÏ „ È„ ‡ËLÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈
‡ËL ˙eÏÙe ÔB‰˙‰‡¬»«¿«¿ƒ¿»
eÏÈ ‰MÓ„ƒ¿«∆«ƒ

:ÔB‰zÁ‡«¬«¿¿
eÏÙe˙טו ÔÈËL ÔÈz¿≈ƒ¿ƒ«¿

ÔB‰zÁ‡ eÏÈ ‡ËLƒ¿»«ƒ«¬«¿¿
BÁÈ„ ‡cÈÏ ‡ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

:‡ÁÈcÓ ‡Óecƒ»«ƒ¿»

LÓ‰טז ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏ¿≈»

Ècיז ‡ ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ
‡Ú‡ ˙È ÔBÎÏ ÔeÁÈ«¿¿¿»«¿»
 ÚLB‰ÈÂ ‡‰ ÚÏ‡∆¿»»«¬»ƒÀ««

:Ôe

            

    

Ë‰ ˙ÏÁ ˜lÁÓe ,BËLÏ BtBËBt‡ ‡ÈÂ ‡È Ïk»»ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿«≈«¬««≈∆
Ôe‰ ˜ÏÁ „Á‡Â „Á‡ ÏÏ Be ÌÈÏÂ ˙BÁtLÓÏ(יז (לד, ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»∆»¿∆»≈∆»

הּׁשבט נחלת את חּלקּו ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹיׁש

ּדהּנה לֹומר, ויׁש לׁשבטים? הארץ את ׁשחּלקּו ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלמׁשּפחֹות,

מּצד א. לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל ׁשלּוחםÏ‡Èּתפקידֹו הּוא – ְְְִִִִִֶֶַַַַָָƒ¿»≈ְָ

היא זה ּתפקיד מּצד ודאגתֹו צרכיהם, ּכל לסּפּוק יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

לצרכי ממּנה‰ÏÏk,ּבעּקר אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, ּוכדר ְְְִֵָָ«¿»ְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָ

מּצד ב. הּכלל. לצרכי ׁשּדֹואג אֹותֹו‰˜‰מנהיג מּנה הקב"ה – ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
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˜ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙eL≈»»ƒƒ¿¿≈¬«
ÔB‰ÈÏÚÂ ‡ÏBË˜ Ônz«»»»«¬≈
ÔÈz˙Â ÔÈÚ‡ Ôezzƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈

:ÔÈÂƒ̃¿ƒ



מ            
  ̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ

   ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®
 ¤§¤−§¤¦§§¥¤«

  §¤«¨¦À£¤³¦§Æ

  ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
   ̈©Æ©§½¥¥¬©§©−
    ©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ£¤´

   ¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

     

  ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
¥«Ÿ

  ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
    §¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬

  ¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

   §¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬
    ¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨Æ

  Ÿ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

••••מרא הא וכ ההזמ  אא ריהה אי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
כז) פי(בראשית היא ה הרה י .... ְְֱִִֶָָָֹ

   §¨¸¨¤¤«¨¦²§¦§−̈
    ¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©
   ̈§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

••••ר הא ה א רמי ....ב ְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

   §¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«
   ̈¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨¨¤«

 ••••(ט מה(מכות יהב י  א ימ ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
 רב  טת הי א רה בר רי  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיו

 אר יה ת(ספרי).... ְְְֶֶֶַַַַָֻ

   ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ
    ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´

    ¤«¨¦½¦§−§¤´¤§®̈©¨¥¬
 ¦§−̈¦«§¤«¨

   ••••(ש (מכות אר י  א ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
מט רי ימ הוה יו י אא אי וכא בטי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָה

כתיב יר פיי ב מ ה(ו רית(הושע   ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַָָָ
מ ה או ....י ֲֲִֵֶָָָֹֻ

  ¦§¥´¦§¨¥À§©¥³
   §©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«

   ¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§®̈¨´
  ̈½¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

  §¦¦§¦̧©§¤¦¨²
    ©¨−ŸŸ¥´©®¬©−

̈«Ÿ¥«©

  ••••מה  רה מר זה אי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הא רי בר כ רהה  בא מזי רה אא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
מימתר  ארימת כ אמר המית י ער ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
פי וי י רזה מ   ימת כמת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהיא
פיכ טמ אפ אה כ ממית רזה אהרְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה
אמר וא  ימת אר  כב ער רה  תה ְְְֲִִִֶַָָָָֹֹֹא

רמ התב  רהאבכ א המ אמר הא הרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רה המ ריהאמ   ו ראת א  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹארימת

מר התב מזי.... ְְִֵֵַַָ

   §¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸
     ̈¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬

 ©−¨«Ÿ¥«©

 ••••(ספרי)י מא  .... •••• ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
אמר פי מתר המית ער (כא את(שמות אי והה  ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָ

אמר כ אה  יכ רע ב ת וא אב הְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹר
 ....ארימת ֲֶָָ

   ¿¦§¦´¥¨Á£¤
     ̈¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®

  ¬©−¨«Ÿ¥«©

  ••••אמר כא)פי אי(שמות יה וכי  ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָ
אמתאת א באת אמר כ אה  יכ בט ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

המית י  הא  ....ארימת ְְְֲִֵֵֶֶָָ

    Ÿ¥´©½̈¬¨¦−¤
   ̈«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«

˙Ôeז Èc ‡Â˜ Ï»ƒ¿«»ƒƒ¿
ÈÓ˙Â ÔÈÚa‡ È‡ÂÏÏ¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

˙Ôeח Èc ‡Â˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿

ÔÓ Ï‡È Èa ˙„eÁ‡Ó≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÈÈÚ ÔÓe Ôeb È‡Èb«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈
Ìe b ÔeÈÚ«¿ƒ¿«¿
ÔÈ ÔeÁÈ Èc dÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈

:È‡ÂÏÏ È‰BÂÓƒƒ¿ƒ¿≈»≈

LÓ‰ט ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆
:ÓÈÓÏ¿≈»

Ï‡Èי Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôe‡ È‡ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â¿≈«¿¬≈«
‡Ú‡Ï ‡cÈ ˙È ÔÈÚ»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

˜ÔÈÂיא ÔBÎÏ Ôe˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ÔÈÂ‰È ‡˙eL ÈÂƒ̃¿≈≈»»∆∆¿«¿
‡ÏBË˜ Ô˙Ï ˜BÚÈÂ¿≈¬¿«»»»
:eÏLa ‡L ÏBË˜Èc¿ƒ¿«¿»¿»

˜Â‡יב ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»
‡ÏÂ ‡Óc Ï‡bÓ ‡LÏ¿≈»»ƒ»≈¿»¿»
Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ¿»»«¿≈
:‡È„Ï ‡L Ì„̃»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÈL˙יג Ôe˙ Èc ‡Â˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ
:ÔBÎÏ ÔÈÂ‰È ‡˙eL ÈÂƒ̃¿≈≈»»∆∆¿«¿

Ôeיד ‡Â˜ ˙Ï ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿
˙Ï ˙ÈÂ ‡cÈÏ ‡ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»¿«
‡Ú‡a Ôe ‡Âƒ̃¿«»ƒ¿¿«¿»
‡˙eL ÈÂ˜ ÔÚÎ„ƒ¿»«ƒ¿≈≈»»

:ÔÈÂ‰È∆∆¿»

BÏe‡טו Ï‡È ÈÏƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÔÈÂ‰È ÔBÎÈÈ ‡˙B˙Ïe¿»»≈≈∆∆¿«

‡LÏ ÔÈl‡‰ ‡Â˜ ˙ÈLƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»
ÏBË˜Èc Ï Ô˙Ï ˜BÚÓÏ¿≈¬¿«»»¿ƒ¿

:eÏLa ‡L«¿»¿»
È‰ÁÓטז ‡Ï„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ

‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

˙Óc‡יז ‡‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»
Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡„Èƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ
dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ¿«¿»ƒ¿»¿≈
‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ ‡ÏBË»̃»ƒ¿¿»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙Èƒ¿¿«»»

˙Ócיח Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈
Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡„Èaƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ
dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ¿≈¿»ƒ¿»¿≈
‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ ‡ÏBË»̃»ƒ¿¿»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙Èƒ¿¿«»»

ÏBË˜Èיט ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿
dÏ Á˙‡ „ ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈
:dÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

            
פ••••למ י ת אפ.... ְְְְֲִִִֵָָ

  §¦§¦§−̈¤§¢¤®«
    ¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ

••••במא כמנא מת.... ְְְְְְֲִִַַַָָָ

   ́§¥º̈¦¨³§¨Æ
   ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
    ®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤

 ̈«Ÿ¥−©§¦§«
 §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈

    £¨®«¦§¦¬¨¨²¨§¦−
 §¬Ÿ§¦¨«

פ••••היה ולא ל מ היה תכי מות אנ ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ליו הלה הת ל.... ְִֵָָָָ

  ́§¨¤¹¤£¤¨¬
     ̈Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ
    §Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−

̈«¨«

 י ל ••••הה.... ל••••א ְְְֲִֶֶֶֶָָָָֹֹ
אה....לי יא)••••ל לה(מכות היי  ההג אמ אמ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לה אינ הל .... ֲִֵֶֶֶָ

   §¨«§Æ¨«¥½̈¥©©¤½
    ¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−

̈¥«¤
  §¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©

    ¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³ŸÆ
   ̈«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤
    ̈´®̈¨§¨´©À̈©Æ
   ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

 §¤¬¤©«Ÿ¤

ל  ••••אלי כינה להת א הא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מ ללמלא הכינה את ל א צוה ימיה ילהאְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לפי א ב ל ה לפני הא אי אינ יה ימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת
יו ליאל ז לה א א להתל ל לכה ל ....היה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

   ••••יצה האת מ  לפי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
תא ה מ א מ אא מ מי י א אְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה
לל ב לאית מת מכת ה תינו ה מְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לא יו א מ ל ה מת ינ נגמ א  אְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

מא אמ ני ל מיתת ז ינ נגמ אְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמ
להביא אא תא מ הה א לכה מ הא וכי תְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹא

מיתתאת זי ימיו מב)ה יא ....(מכות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

   §¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤
    §Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−

̈«¨
   ¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈

    ¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©º
    Ÿ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−

̈«

 ל י••••(ז (מכות ל אי הת את הג הא ....הי ְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָ

   ¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½
   ©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥
    Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©

 ¤¤−¤£ª¨«
   §¨¸¥¤¨¤²§ª©¬

  ¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
«§«Ÿ¥¤«

י נהגת••••ל ה ינה הא ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
איאל הגת זמ ל לא ....צה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

  ̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½
   ¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈

  Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

 פל••••פה את הה ל גלה לפי....הא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
י י••••גה בהתאה מזי י.... ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

  §«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤
   Ÿ¥½©£¤¬¨−̈¨®

 ¦−¨«

פ ל••••(לז ממ(כתובות י ....לא ְְְִִֵֶָָֹֹֹ

   §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤
    ¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤

  ̈½̈¤©−©Ÿ¥«

ל יל ל פ ל••••י אל  למי ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ
לב פ ל ממ מלת נפ אינ גג הג לְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמ

הה ימת  א ל••••ל....לבת מ(מב מ)וא  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ב) וכ(מיכה מהלה מ ב  מהמל בי (ג נגי(צפניה  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

‡Bכ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ
‡ÓÎ È‰BÏÚ ‡Ó¿»¬ƒ¿«¿»

:dÏË˜Â¿»¿≈

d„Èכא È‰ÁÓ e„ B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈
ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dÏË˜Â¿»¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿«
Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ«¬»»»»≈
„k ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡Óc¿»ƒ¿»»»«
:‡Èc ÔÓ dÏ iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»

„eכב ‡Ïa Î˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»
Ïk È‰BÏÚ ‡Ó B‡ È‰Ác¿»ƒ¿»¬ƒ»

:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ»¿»¿«≈

È‰c‡כג ‡‡ ÏÎ B‡¿»«¿»¿ƒ
‡Ïa da ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ¿ƒ«ƒ¿«¿»
dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Óe ÈÁ»≈¿»¬ƒ¿»¿≈
Ú˙ ‡ÏÂ dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â¿»»≈≈¿»»«

:d˙LÈaƒ¿≈

ÔÈaכד ‡Lk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ‡Óc Ï‡b ÔÈe ‡ÈÁÓ«¬»≈»≈¿»«

:ÔÈ‡‰ ‡iÈcƒ«»»ƒ≈

È˙כה ‡Lk ÔeLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»
‡Óc Ï‡b „iÓ ‡ÏBË»̃»ƒ«»≈¿»
‡Lk d˙È ÔeÈ˙ÈÂƒƒ»≈¿ƒ¿»
˜Ú Èc d˙eL ˙È˜Ï¿ƒ¿«≈»≈ƒ¬«
˙eÓÈc „Ú da ˙ÈÂ Ô˙Ï¿«»ƒ≈««ƒ
d˙È Èa Èc ‡a ‡‰k«¬»«»ƒ«ƒ»≈

:‡L„e˜ ÁLÓaƒ¿«¿»

˜ÏBË‡כו ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»
d˙eL ˙È˜ ÌeÁ ˙È»¿ƒ¿«≈»≈

:Ô˙Ï ˜Ú Ècƒ¬«¿«»

kLÈÂ‡Ócכז Ï‡b d˙È Á ¿«¿«»≈»≈¿»
˙È˜ ÌeÁ˙Ï ‡aÓƒ»»ƒ¿ƒ¿«
‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙eL≈»≈¿ƒ¿»≈¿»
:‡Óc dÏ ˙ÈÏ ‡ÏBË˜ ˙È»»»≈≈¿»

d˙eLכח ˙È˜ È‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈
‡a ‡‰k ˙eÓÈc „Ú Èƒ≈«ƒ«¬»«»
‡a ‡‰k ˙eÓÈc ˙e»«ƒ«¬»«»
Ú‡Ï ‡ÏBË˜ e˙È¿»»«¬«

:dÒÁ‡«¬«¿≈

Ï˙כט ÔBÎÏ ÔÈ‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«
ÏÎa ÔBÎÈ„Ï ÔÈcƒ¿»≈¿»

:ÔBÎÈ˙BÓ¿»≈

ÌeÏל ‡L ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿
‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò«¬ƒƒ¿»»»
L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ¿»ƒ«»«¿≈∆¡»

:ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿»

ÏÚלא ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«
iÁ ‡e‰ Èc ÏBË˜ L‡¡«»ƒ«»
‡ÏË˜˙‡ È‡ ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿»

ÔBÓÓלב ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»
d˙eL ˙È˜Ï ˜BÚÓÏ¿≈¬¿ƒ¿«≈»≈
„Ú ‡Ú‡a ÓÏ eÓÏ¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«

:‡‰k ˙eÓÈcƒ«¬»



מי             
פ••••למ י ת אפ.... ְְְְֲִִִֵָָ

  §¦§¦§−̈¤§¢¤®«
    ¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ

••••במא כמנא מת.... ְְְְְְֲִִַַַָָָ

   ́§¥º̈¦¨³§¨Æ
   ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
    ®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤

 ̈«Ÿ¥−©§¦§«
 §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈

    £¨®«¦§¦¬¨¨²¨§¦−
 §¬Ÿ§¦¨«

פ••••היה ולא ל מ היה תכי מות אנ ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ליו הלה הת ל.... ְִֵָָָָ

  ́§¨¤¹¤£¤¨¬
     ̈Æ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ
    §Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−

̈«¨«

 י ל ••••הה.... ל••••א ְְְֲִֶֶֶֶָָָָֹֹ
אה....לי יא)••••ל לה(מכות היי  ההג אמ אמ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לה אינ הל .... ֲִֵֶֶֶָ

   §¨«§Æ¨«¥½̈¥©©¤½
    ¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−

̈¥«¤
  §¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©

    ¦©»Ÿ¥´©¨¼§¥¦³ŸÆ
   ̈«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤
    ̈´®̈¨§¨´©À̈©Æ
   ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

 §¤¬¤©«Ÿ¤

ל  ••••אלי כינה להת א הא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
מ ללמלא הכינה את ל א צוה ימיה ילהאְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לפי א ב ל ה לפני הא אי אינ יה ימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת
יו ליאל ז לה א א להתל ל לכה ל ....היה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

   ••••יצה האת מ  לפי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
תא ה מ א מ אא מ מי י א אְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה
לל ב לאית מת מכת ה תינו ה מְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לא יו א מ ל ה מת ינ נגמ א  אְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

מא אמ ני ל מיתת ז ינ נגמ אְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמ
להביא אא תא מ הה א לכה מ הא וכי תְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹא

מיתתאת זי ימיו מב)ה יא ....(מכות ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

   §¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤
    §Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−

̈«¨
   ¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈

    ¦¾¦§−¦´¦§¨®§¨©º
    Ÿ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−

̈«

 ל י••••(ז (מכות ל אי הת את הג הא ....הי ְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָ

   ¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½
   ©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ§©«£¥
    Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©

 ¤¤−¤£ª¨«
   §¨¸¥¤¨¤²§ª©¬

  ¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
«§«Ÿ¥¤«

י נהגת••••ל ה ינה הא ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
איאל הגת זמ ל לא ....צה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

  ̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½
   ¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈

  Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

 פל••••פה את הה ל גלה לפי....הא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
י י••••גה בהתאה מזי י.... ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

  §«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤
   Ÿ¥½©£¤¬¨−̈¨®

 ¦−¨«

פ ל••••(לז ממ(כתובות י ....לא ְְְִִֵֶָָֹֹֹ

   §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤
    ¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤

  ̈½̈¤©−©Ÿ¥«

ל יל ל פ ל••••י אל  למי ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹ
לב פ ל ממ מלת נפ אינ גג הג לְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמ

הה ימת  א ל••••ל....לבת מ(מב מ)וא  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ב) וכ(מיכה מהלה מ ב  מהמל בי (ג נגי(צפניה  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ

‡Bכ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ
‡ÓÎ È‰BÏÚ ‡Ó¿»¬ƒ¿«¿»

:dÏË˜Â¿»¿≈

d„Èכא È‰ÁÓ e„ B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈
ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dÏË˜Â¿»¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿«
Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ«¬»»»»≈
„k ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡Óc¿»ƒ¿»»»«
:‡Èc ÔÓ dÏ iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»

„eכב ‡Ïa Î˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»
Ïk È‰BÏÚ ‡Ó B‡ È‰Ác¿»ƒ¿»¬ƒ»

:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ»¿»¿«≈

È‰c‡כג ‡‡ ÏÎ B‡¿»«¿»¿ƒ
‡Ïa da ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ¿ƒ«ƒ¿«¿»
dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Óe ÈÁ»≈¿»¬ƒ¿»¿≈
Ú˙ ‡ÏÂ dÏ ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â¿»»≈≈¿»»«

:d˙LÈaƒ¿≈

ÔÈaכד ‡Lk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ‡Óc Ï‡b ÔÈe ‡ÈÁÓ«¬»≈»≈¿»«

:ÔÈ‡‰ ‡iÈcƒ«»»ƒ≈

È˙כה ‡Lk ÔeLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»
‡Óc Ï‡b „iÓ ‡ÏBË»̃»ƒ«»≈¿»
‡Lk d˙È ÔeÈ˙ÈÂƒƒ»≈¿ƒ¿»
˜Ú Èc d˙eL ˙È˜Ï¿ƒ¿«≈»≈ƒ¬«
˙eÓÈc „Ú da ˙ÈÂ Ô˙Ï¿«»ƒ≈««ƒ
d˙È Èa Èc ‡a ‡‰k«¬»«»ƒ«ƒ»≈

:‡L„e˜ ÁLÓaƒ¿«¿»

˜ÏBË‡כו ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»
d˙eL ˙È˜ ÌeÁ ˙È»¿ƒ¿«≈»≈

:Ô˙Ï ˜Ú Ècƒ¬«¿«»

kLÈÂ‡Ócכז Ï‡b d˙È Á ¿«¿«»≈»≈¿»
˙È˜ ÌeÁ˙Ï ‡aÓƒ»»ƒ¿ƒ¿«
‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙eL≈»≈¿ƒ¿»≈¿»
:‡Óc dÏ ˙ÈÏ ‡ÏBË˜ ˙È»»»≈≈¿»

d˙eLכח ˙È˜ È‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈
‡a ‡‰k ˙eÓÈc „Ú Èƒ≈«ƒ«¬»«»
‡a ‡‰k ˙eÓÈc ˙e»«ƒ«¬»«»
Ú‡Ï ‡ÏBË˜ e˙È¿»»«¬«

:dÒÁ‡«¬«¿≈

Ï˙כט ÔBÎÏ ÔÈ‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«
ÏÎa ÔBÎÈ„Ï ÔÈcƒ¿»≈¿»

:ÔBÎÈ˙BÓ¿»≈

ÌeÏל ‡L ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿
‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò«¬ƒƒ¿»»»
L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ¿»ƒ«»«¿≈∆¡»

:ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿»

ÏÚלא ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«
iÁ ‡e‰ Èc ÏBË˜ L‡¡«»ƒ«»
‡ÏË˜˙‡ È‡ ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿»

ÔBÓÓלב ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»
d˙eL ˙È˜Ï ˜BÚÓÏ¿≈¬¿ƒ¿«≈»≈
„Ú ‡Ú‡a ÓÏ eÓÏ¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«

:‡‰k ˙eÓÈcƒ«¬»



מב            
ו (ה י:(יהושע     הי י י ְֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻ

 י       י    ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
    ו    הו ְְְְְְִִֵַַַָָָֹֹֻ
ה      י    :הְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
  י הי    :י הי יי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

י הי.... ֵֵָָ

 §Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤
     £¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬

    ©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ
   §ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈

  ¦¦−§©¬«Ÿ§«

••••יי ו  יע ו.... ְְְְְְְְֲִִַַַַָֹֹ

  §Ÿ§©¥´¤¨À̈¤
    £¤³©¤Æ«§¦´½̈£¤¬
     £¦−Ÿ¥´§¨®¦£¦´§Ÿ̈½

   Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«

   •••• י י .... ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻ
     ••••הי י ה   ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ

יהי ....(יה) ְֵֵֶָ

  ©¦§§º¨¥´¨«¨À
  §¦§©³©§¥«¦§¨Æ¤¨¦´
   ¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®
   ©§©§º¦§¥³¤Æ§¦§¥´
   ©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬

¦§¨¥«
   ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½

  ̈¥̧¤¨¨¤§©«£¨²
    §−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´
  ©«Ÿ̈½¨¥À¤©«£©²

  §¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«
   Â§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬

  §¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³
   ©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾
    ©©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨
   ̈¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

   ••••י וה י  הי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
יו  .... ִֵֶַָ

  §¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´
   ¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈©
   ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨
   ̈¤®¦©«£©Æ©¥´£Ÿ¥½

 ¦¨©−©«£¨¨«

 ••••ה י : יהה י היה  ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
.... ••••  יה  י  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

הה   ה יהיה  ו  י ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻהיה
ה הייה  הה   ה ו .... ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

   ©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½
    ©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬

 §¥«¥−«Ÿ§¦«
   ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À

   ¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬
    §¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À

  §¦§©²©©¥¬£¦¤−
 ¦«§¤¬¨§¨¦«

  §«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´
   ¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®¦´
   ¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈

  ¦§§−§¥¬¦§¨¥«
  §¨©ºŸ¤´¤©«£À̈

   ¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
   ¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´
   §¦¨®§©À©¦«§Æ§¥´
   ¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«

  ••••יה  היה .... ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

  §«Ÿ¦Ÿ©«£¨²¦©¤−
   §©¥´©¥®¦¦Æ§©´£¨½
   ¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

   ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
   ¥¬¨−§¬§¨§¨«

  ©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈
   §¨§¨¦§¨²§Ÿ−̈§´
   §¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

‡‡לג ˙È Ô˙ ‡Ï¿»¿«¿»«¿»
‡‰ ‡Ó„ È‡ da Ôz‡ Ècƒ««¬≈¿»
‡‡Ï ‡‡ ˙È Ó¿««»«¿»¿«¿»
Èk Ìc Ï tk˙Ó ‡Ï»ƒ¿««««««
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

‡‡לד ˙È Ô‡Ò˙ ‡Ï¿»¿»¬»«¿»
Èc da ÔÈ˙È Ôz‡ Ècƒ«»¿ƒ«ƒ
È‡ da ‡ÈL ÈzÈL¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈
Ba ‡ÈL ÈzLc ÈÈ ‡‡¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿

:Ï‡È Èa¿≈ƒ¿»≈

‡‰˙‡א ÈLÈ È¿»ƒ≈≈¬»»»
a „Ïb Èa ˙ÈÏ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»«
˙ÈÓ ‰Ó a ÈÓ»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«
Ì„ ÏÈlÓ ÛÒBÈ Èa¿≈≈«ƒ√»
ÈLÈ ‡ Ì„ ‰LÓ…∆√»«¿¿«»≈≈
:Ï‡È ÈÏ ‡˙‰‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÈב „Èwt ÈBa ˙È Ó‡«¬»»ƒƒ«ƒ¿»
‡Ò‡a ‡‡ ˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿»¿«¬»»
Ï‡È ÈÏ ‡„a¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡ÓÈÓa „wt˙‡ ÈBa¿ƒƒƒ¿««¿≈¿»
˙Ò‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ«»«¬»«
:d˙Ï ‡‡ „ÙÏ¿»¿»»»ƒ¿»≈

L‡ג ÈaÓ „Ï ÔÈ‰Èƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»
ÔÈLÏ Ï‡È È„ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
Ô‰zÒ‡ Ó˙˙¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆
‡˙‰‡ ˙Ò‡Ó≈«¬»«¬»»»»
˙Ò‡ Ï ÛÒBz˙¿ƒ«««¬»«
ÔB‰Ï ÔÈ‰˙ Èc ‡Lƒ¿«»ƒ¿∆¿«¿
:ÓzÈ ‡zÒ‡ „Ó≈¬««¬«¿»»ƒƒ¿»

ÈÏד ‡ÏBÈ È‰È Ì‡¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈
ÈÔB‰zÒ‡ÛÒBz˙Ï‡ƒ¿»≈¿ƒ««¬«¿¿

Èc ‡L ˙Ò‡ Ï««¬»«ƒ¿»ƒ
˙Ò‡Ó ÔB‰Ï ÔÈ‰¿̇∆¿«¿≈«¬»«
ÓzÈ ‡˙‰‡„ ‡Lƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒ‡«¬«¿¿∆

Èaה ˙È ‰LÓ „ÈwÙ«ƒ…∆»¿≈
ÈÈ„ ‡ÓÈÓ Ï Ï‡Èƒ¿»≈«≈¿»«¿»
È„ ‡L ˙‡È ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈

:ÔÈÏlÓÓ ÛÒBÈ≈¿«¿ƒ
ÈÈו „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ „ÙÏ ˙Ïƒ¿«¿»¿»¿≈«
ÔÈ‰z ÔB‰ÈÈa ÔÈw˙„Ïƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«
˙ÈÏ Ìa ÔÈLÏƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒ
ÔÈ‰z Ô‰‡„ ‡Lƒ¿»«¬∆¿∆¿«

:ÔÈLÏƒ¿ƒ

ÈÏז ‡Ò‡ Ò˙ ‡Ï¿»«¿««¬»»ƒ¿≈
‡LÏ ‡Ó Ï‡Èƒ¿»≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡L ˙Ò‡a  È‡¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»
Èa ÔacÈ È‰B˙‰‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈

:Ï‡Èƒ¿»≈

‡Ò‡ח ˙˙È ‡za Ï¿»¿«»»¿««¬»»
Ï‡È Èc ‡Óƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡L ˙ÈÓ „Ï¿«ƒ«¿ƒƒ¿»
ÏÈ„a z‡Ï È‰z ‡‰‡„«¬»¿≈¿ƒ¿¿ƒ
b Ï‡È Èa Ô˙È Ècƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰‡ ˙Ò‡«¬»«¬»»ƒ

‡Ò‡ט Ò˙ ‡Ï¿»«¿««¬»»
‡‡ ‡LÏ ‡Óƒƒ¿»¿ƒ¿»»√»»
dzÒ‡a  È‡¬≈¿«¿«¬«¿≈
Èc ‡L ÔacÈƒ«¿ƒ¿«»ƒ¿≈

:Ï‡Èƒ¿»≈
LÓ‰י ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

:„ÙÏ ˙a „ Ôk≈¬»¿«¿»¿»

˙‰יא ‰ÏÓ ‰‡‰«¬»»«¿»ƒ¿»
˙a ‰ ‰kÏÓ ‰Ï¿»¿»ƒ¿»¿…»¿«
Ô‰‡ È‡ ÈÏ „ÙÏ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆

:ÔÈLÏƒ¿ƒ

            
  ••••(ק"כ (ב"ב      ְְְְְְִִִַָָָָָָָֻ
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מד

מטות-מסעי פרשת  לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ב תמוז
מפרק קו

עד פרק קז

יום רביעי - כ"ה תמוז
פרק קיט מתחילת הפרק

עד פסוק צו 

יום שני - כ"ג תמוז
מפרק קח

עד פרק קיב

יום חמישי - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד תמוז
מפרק קיג

עד פרק קיח

יום שישי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד פרק קלד

שבת קדש - כ"ח תמוז
מפרק קלה עד פרק קלט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...
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.22   – סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת"וכידוע דאיסור ( 
כדלקמן)". "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה כב.23.אבל מד, 24.ישעיה 

 ."('עלי (דרים נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. 25."לכאורה  
."א סח, ט.26."כתובות טו, 27.ראה   ."ב קיא, וסנה' שם גמרא ע"פ הוא 28."ע"כ 

 ."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, א.30.זח"ב ה, סוטה ב'31.ראה אות רבה לאיכה פתיחתא
ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי 32.(בתחלתה).   ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
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.22   – סט"ז סשכ"ח או"ח בשו"ע – (לפס"ד מר"ן ע"ז הראי' מה"ת"וכידוע דאיסור ( 
כדלקמן)". "ויותר" גם אלא "כמו", שהוא רק לא ראי' (ומזה סקילה! מאיסור חמור – פעמים כמה כב.23.אבל מד, 24.ישעיה 

 ."('עלי (דרים נפה"א ארץ), (מל', תתאה ה"א הענינים: ב' – כבנמשל דזהו וי"ל מיותר. 25."לכאורה  
."א סח, ט.26."כתובות טו, 27.ראה   ."ב קיא, וסנה' שם גמרא ע"פ הוא 28."ע"כ 

 ."ב טו, ה"ג.29."ערכין פ"ב דעות הלכות רמב"ם ב. קפב, א.30.זח"ב ה, סוטה ב'31.ראה אות רבה לאיכה פתיחתא
ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי 32.(בתחלתה).   ענינה קשעה"מ כי – התפלות) בי' ענינה (שאין לאגה"ת "השייכות
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ספ"ז)". ח"א ג"כ (ראה ותשובה הנפש חשבון 33.גם   שבמילואו הוי' – הפעמים ובב' – כאן שמביא "צ"ע
מילוי]". בלא מובא – [בסידורו נד. ג.1.בגימ' נא, יח.2.תהלים יד, שלח
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א.3. פו, ב.4.יומא ג, 5.סוטה   ."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, 6."איוב  
."'וכו דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח – במשל א.7."כמו קכג, ב.8.זח"ג קכט,
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בסופו. (למהרנ"ש) כב.15.נתן מד, ישעיה
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ב).8. (ל, רפ"ה ב.9.ברכות י.10.ל, א, א.11.ש"א 12.לא,   ."פ"ז לעיל 13."ראה  
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א.1. רנה, ג.2.ח"ב נא, ד.3.תהלים שם, תהלים יא.4.ע"פ א.5.שם, לג, א.6.ברכות פכ"א.7.צב, א ואילך.8.שמואל ב עח,



נג היום יום . . . 

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א חסידישע הנהגה 
טובה מַאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידישער ניגון שטַארקט די תקוה ובטחון בריינגט שמחה און 

שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה טֹוָבה  ה ֶאת ַהּלֵ ּוְמַנּקֶ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'ֹראׁש ָצלּול'  ְתּגָ ּפִ "ּב[ ָאַמר:  י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ֵני  ִית ְוֶאת ּבְ ְמָחה ּוַמֲעִמיד ֶאת ַהּבַ חֹון, ֵמִביא ׂשִ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ ק ֶאת ַהּתִ ִית. ִנּגּון ֲחִסיִדי ְמַחּזֵ ּבַ ה אֹור ּבַ ֲחִסיִדית עֹוׂשָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ִית ּבְ ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עֹות. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סֹוף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִנְפָרדֹות, קֹוִרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו בדברי הבל, און 
עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

ִדְבֵרי ָהֶבל",  עּו ּבְ ָרָכה ֲעבּור 'ֲעבֹוָדה' ֲהֵרי ֶזה "ַאל ִיׁשְ ׁש ּבְ ַבּקֵ ּלְ ִניִמי" הּוא – ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": "ּפְ ֵמי ַה"ּצֶ ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ְוָנחּוץ ׁשֶ

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

דערקענט  איד  א  א(  אויסשּפראכען:  כאראקטעריסטישע  זייער  צוויי  פאראן  איז  חסידות  אין 
גטליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין באויזען ניט הָאבען. ב( 

א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון גטליכקייט.
דער אמת איז אז די צויי אוסשּפראכען זיינען איין זאך: א איד דערקענט גטליכקייט און פילט 

דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון גטליכקייט.

ֱאֹלקּות ְוָחׁש ֶאת ַהַעל ִטְבִעי ְוֵאינֹו ָזקּוק ְלׁשּום  יר ּבֶ ים: א( ְיהּוִדי ַמּכִ ּטּוִיים ְמֹאד ָאְפָיִנּיִ ֵני ּבִ ֲחִסידּות ֵיׁש ׁשְ ּבַ
ק ֵמֱאֹלקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ הֹוָכחֹות ַעל ּכָ



היום יום . . . נד
ַבע, ָלֵכן ֵאינֹו רֹוֶצה  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאֹלקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ יר ּבֶ ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ּשְׁ ָהֱאֶמת ִהיא, ׁשֶ

ק ֵמֱאֹלקּות. ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

אין לערנען איז די איבערגעגעבענקייט פון מענטשען צו א זאך, וועלכע ער וויל פארשטיין און 
פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער ווי פארשטאנד.

אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי א קינד בא א 
פָאטער.

ֲעֶלה  רּות ִהיא ֶאל ַהּנַ ה – ַהִהְתַמּסְ ְתִפּלָ הּוא ָחֵפץ ְלָהִבין, ּוֵמִבין. ּבִ רּות ָהָאָדם ִהיא ַלָדָבר ׁשֶ ִלּמּוד – ִהְתַמּסְ ּבְ
ֵמַהֲהָבָנה.

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבֹו, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ַעְצמֹו ּכְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַמְרּגִ ּבְ

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל  ַקד ּבְ א ְלִליָאְזָנא ְוׁשָ דֹול ְוַעְמָקן ִנְפָלא, ּבָ רֹון ּגָ ׁשְ ַעל ּכִ ֶאָחד ֵמָהִעּלּוִיים ַהְמֻפְרָסִמים, ּבַ
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ּכִ

ֵקן: ֵאין ָחֵסר ְלָך ְמאּוָמה,  נּו ַהּזָ ֲעֵנהּו ַרּבֵ י, ַמה ָחֵסר ִלי? ַוּיַ ַאל: ַרּבִ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ְכַנס ְלַרּבֵ ּנִ ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּבַ
הּוא  ה ׁשֶ ׁשּות ְוַגּסּות ָהרּוַח, ּוְלַהְכִניס ַמּצָ הּוא ַהּיֵ ה ְלהֹוִציא ֶאת ֶהָחֵמץ ׁשֶ ָדן, ַרק ָצִריְך ַאּתָ ה ְוַלּמְ י ְיֵרא ֱאֹלִקים ַאּתָ ּכִ
ֵאין ֲאִני  ִכיָנה, ּדְ ּדֹוֲחִקין ַרְגֵלי ַהּשְׁ ּפּוִדין, ׁשֶ גֹון ׁשִ הּוא אֹור, ּכְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ֵיׁשּות, ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּטּול. ּוְכִלי ׁשֶ ּבִ
י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ יצֹוצֹות ּדְ ְהיּו ַהּנִ ּיִ ּבּון הּוא ַעד ׁשֶ ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ַעם  ר ּפַ ִביל ֶזה )ְלַטֵהר ֲאִויר ָהעֹוָלם(, ֲאׁשֶ ׁשְ ִיחּוד ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[ ָהיּו ַמֲאָמִרים ְקבּוִעים ּבְ ְלָכל ֶאָחד ֵמָהֶרּבֵ
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"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. י ]ָהַרׁשַ ֲאָמֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּמַ

            

התש"ע תמוז כ"ב ראשון יום    

       
           

     
אפשר אי שבהם אחרת הלכה מכל קידושין שונים במה

בתוךֿכדיֿדיבור? להתחרט
הר"ן א)כתב פז, אותם(נדרים עושה "כשאדם דברים בשאר :

בו לחזור שיכול דעתו אלא עושה, הוא דעתו בגמירות לא
"אין חומרתו, בשל הקידושין, במעשה משא"כ תוךֿכדיֿדיבור"

גמורה". בהסכמה אלא אותם עושה אדם
ביאור: וצריך

לעשותם בלבו גומר האדם אין דברים בשאר הר"ן, לדברי
לאחר אז, רק נפעל המעשה כן, ואם דיבור, כדי לאחר אלא
במתנה משמעון קיבל ראובן למשל, שאם, נמצא כדיֿדיבור.
וזהו כדיֿדיבור, לאחר רק אלא לאוכלו רשאי אינו מאכל דבר

מקום! בשום מצינו שלא גדול חידוש
נפעל שהמעשה לומר דיבורובהכרח כדי שבתוך אלא ,

אפשרות מדועויש השאלה וחוזרת המעשה. את
בקידושין? גם כך נאמר לא

הוא העדים של תפקידם כלל בדרך לבאר: ולספרויש
הקידושין מעשה הוא מיוחד בירור'), ('עדי שראו המעשה על

היא העדים קידושיןשבו כאן אין ובלעדיהם
קיום'). ('עדי

ידו, על רק נפעל שהמעשה וכיו"ב, קניינים בשאר ולכן
המקדש אין בקידושין אבל דיבור, כדי בתוך בו לחזור רשאי
לא הקידושין חלות כי דיבור, כדי בתוך אפילו בו לחזור יכול
לבטל ביכולתו ואין העדים עם יחד אלא עלֿידו רק נפעלה

אחרים. ע"י (גם) שנעשה מעשה
    

ה'תש"ע תמוז כ"ג שני יום   

       
        
        

      
'אמתלא': דין פשר וזהו

עצמה אסרה אני" "מקודשת עצמה על שאמרה אשה
דאיסורא". חתיכה אנפשה "שויא מדין העולם, לכל מלהינשא
אני", "פנויה ואומרת הראשונים דבריה את מכחישה וכאשר
בדיבורה נאמנת הראשון, לדיבורה וסיבה אמתלא נתנה אם הרי

א)השני כב, כתובות ע"פ משנה, .(מגיד
אחת באשה "מעשה ל'אמתלא': דוגמה הביאו (שם) ובגמרא
מקודשת להם ואמרה לקדשה אדם בני עליה וקפצו בנוי גדולה
מה חכמים: לה אמרו עצמה. את וקידשה עמדה לימים אני.

אנשים עלי שבאו בתחילה להם: אמרה כן? לעשות ראית
אנשים עלי שבאו עכשיו אני, מקודשת אמרתי מהוגנים שאינם
נתנה אם חכמים ואמרו עצמי. את וקדשתי עמדתי מהוגנים

נאמנת". לדבריה אמתלא
להסביר באה לא האמתלא שאמרהואם קודם,

אלא אני", כגון"מקודשת מקודשת, היתה כי המוכיח
אמרה ואח"כ נשואות, נשים כמנהג ראשה על בצעיף שהלכה

לא או באמתלא נאמנת אם אחרונים נחלקו פנויה, (נסמנושהיא

נג) עמ' אמתלא ערך .באנצ"ת
– אלמנה או גרושה שהיא אמרה ואח"כ בצעיף הלכה ואם

ה'צמחֿצדק' שב)(שו"תכתב סי' אתאה"ע מכחישה שאינה שכיון ,
אמתלא כמו ליה "הוי אותו, מפרשת רק אלא הראשון, המעשה

ונאמנת. טובה"

ה'תש"ע תמוז כ"ד שלישי יום   

       
        
         

       
"אין בירושה כרצונו, בממונו לעשות רשאי אדם שכל בעוד
הירושה לעקור ולא ליורשו ראוי שאינו למי להוריש יכול אדם
'והיתה נחלות בפרשת שנאמר לפי ממונו, שזה אע"פ היורש, מן

משפט'" לחוקת ישראל רפ"ח)לבני נחלות האשה(הל' אין לכן, .
שתמות. לאחר בממונה הבעל זכות את לעקור יכולה

על להתנות יכול אדם "והיאך אחר: נימוק הביא הראב"ד
מצד כי לומר רצונו לעולם?". בא שלא דבר איֿאפשר

בעתיד. רק שתהיה הירושה על להתנות
מחלוקתם: לבאר ויש

הוא – אשתו את יורש שהבעל – זה שדין סובר הראב"ד
בכוחֿבעלותהבגדר יש ולכן זו זכות לו מקנה שהאשה ,

לעולם בא לא עוד שהקנין בגלל שכאן, רק זו, זכות ממנו למנוע
ביכולתה. זה אין –

היא הבעל שירושת סבור הרמב"ם שהתורהואילו ירושה
אותה יורש הבעל מתה, האשה וכאשר (ואףהחילה,

בספרי מבואר – סופרים" מדברי הבעל סי'ש"ירושת פנחס (פר'

ירושה).קלד) חלות ליצור הכח את לחכמים נתנה שהתורה
אין כך טבעית, תופעה למנוע אדם בכח שאין כשם לכן,
שמחויבת זו בירושה הבעל זכות את למנוע האשה ביכולת

בדרךֿממילא.
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'והיתה נחלות בפרשת שנאמר לפי ממונו, שזה אע"פ היורש, מן

משפט'" לחוקת ישראל רפ"ח)לבני נחלות האשה(הל' אין לכן, .
שתמות. לאחר בממונה הבעל זכות את לעקור יכולה

על להתנות יכול אדם "והיאך אחר: נימוק הביא הראב"ד
מצד כי לומר רצונו לעולם?". בא שלא דבר איֿאפשר

בעתיד. רק שתהיה הירושה על להתנות
מחלוקתם: לבאר ויש

הוא – אשתו את יורש שהבעל – זה שדין סובר הראב"ד
בכוחֿבעלותהבגדר יש ולכן זו זכות לו מקנה שהאשה ,

לעולם בא לא עוד שהקנין בגלל שכאן, רק זו, זכות ממנו למנוע
ביכולתה. זה אין –

היא הבעל שירושת סבור הרמב"ם שהתורהואילו ירושה
אותה יורש הבעל מתה, האשה וכאשר (ואףהחילה,

בספרי מבואר – סופרים" מדברי הבעל סי'ש"ירושת פנחס (פר'

ירושה).קלד) חלות ליצור הכח את לחכמים נתנה שהתורה
אין כך טבעית, תופעה למנוע אדם בכח שאין כשם לכן,
שמחויבת זו בירושה הבעל זכות את למנוע האשה ביכולת

בדרךֿממילא.
 



נו            
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"כל הרמב"ם בלשון לדייק מישראל",יש אחת נפש
"כל - הרגיל בלשון נקט לא כיוןמדוע ולאידך, ,"...

"כל לשוןשכתב מטבע באותו סיים לא מדוע ,"...
עולם"?"כאילו

והביאור:
בגמרא הדין ב)מקור סב, בילדותו(יבמות אשה אדם "נשא :

בזקנותו". בנים לו יהיו בילדותו בנים לו היו בזקנתו, אשה ישא
אופנים: בשני לבאר אפשר בזקנותו גם בנים להוליד החיוב ואת
בצעירותו, מדאורייתא ורביה פריה מצוה קיים שכבר אף א.

מדרבנן שהחייב ואף בזקנותו. גם זו הואמצוה
בכך יש סופרים התורה.מדברי מן ורביה פריה מצות

מדרבנן. מיוחד חיוב ב.
סופרים מדברי "מצוה הרמב"ם ומלשון "'כו

בזקנותו לבטל לא חובה אלא עצמה בפני מצוה זו שאין משמע
בצעירותו. בה חייב שהיה מדאורייתא המצוה קיום את

"שכל הרמב"ם לשון מובן זה עולם".ולפי בנה ...
'בנין שהוא ורביה פריה מצוות של תוכנה את להגדיר כוונתו

הפסוק כלשון א,עולם', הארץכח)(בראשית את ומלאו ורבו "פרו :
'כל ובכתבו בקיוםוכבשוה...". די שלא רומז הרמב"ם '

במצוה כלול שמוסיף מה כל אלא ובת) (בן התורה מן החיוב
- העולם.שתוכנה

    

ה'תש"ע תמוז כ"ו חמישי יום   

      
 

לאורך נמשכים הבעל מיתת לאחר שהמזונות משום והטעם:
אלמנה ולא איש אשת היא הרי שנתארסה וכיון אלמנותה ימי

משנה) .(מגיד
יוסף הבית צג)וכתב סי' השתדכה(אהע"ז רק אם זה, לפי כי

אך איש. אשת נקראת אינה משודכת כי מזונות, לה יש עדיין
בעלה כבוד את מעצמה הפקיעה שנשתדכה שלאחר כיון
כוונת את לבאר יש ולכן מנכסיו, שתתפרנס לומר תמוה הראשון
קרא כתובה ולענין מזונותיה, נאבדה נשתדכה שאפילו הרמב"ם
אלמנותך" ימי "כל היא הכתובה לשון שכן 'ארוסה' למשודכת
אלמנת "זוהי ואומרים עליה נקרא בעלה ששם זמן כל שמשמעו

פלוני". של "משודכת נקראת שנשתדכה לאחר אך פלוני",
אינה(שם)והב"ח ונתרצתה לינשא תבעוה שאם כשם כי כתב,

כשהשתדכה. גם כך בה, ותחזור יתכן כי מזונותיה את מפסידה
ס"ז)הרמ"א צז אפילו(סי' מזונותיה שמפסידה הדעה את הביא

מחוקק' ה'חלקת וכתב יח)כשנשתדכה, לתבעוה(ס"ק דומה שאינו
אבל בה, שתחזור ויתכן בלבד בדיבור נתרצתה שם כי לינשא
השידוכין משעת וגם ובחרם, בקנס כרוך שידוכין קשרי ביטול

עליה. הראשון בעלה שם ואין פלוני" "כלת נקראת כבר
ה'הפלאה' סקי"א)וכתב כדעת(קונט"א נראה להלכה אף כי

אינו הרמב"ם בדברי פירושם אך מחוקק', וה'חלקת יוסף הבית
את לבאר יש ולכן ארוסה, קרויה שמשודכת מצאנו לא כי נראה
ומעתה פלוני" "כלת נקראת נתארסה שכאשר הרמב"ם כוונת
שם נפקע כבר כי מזונותיה הפסידה הארוס ימות אם אפילו
אם אך מופקעות זכויותיה אמנם כשנשתדכה אך הראשון, בעלה
אינו פלוני" "כלת השם כי בהם ותזכה תחזור השידוך יתבטל

מהאירוסין. רק אלא השידוך משעת חל

ה'תש"ע תמוז כ"ז שישי יום    

        
         

        
יכולה - בעלה עם שמיטיבה פעולה בנכסיה שעשתה אשה
לעשות כדי אלא שלם בלב זאת לעשות התכוונה שלא לטעון
"עינייך וטוען עליה כועס היה סירבה אילו כי לבעלה, רוח נחת

לקראתנתת לנכסייך דואגת את כלומר, ובמיתה", בגירושין
מותי. או גירושיך

יכולה אינה כתובתה, על לבעלה שמחלה אשה זאת, לעומת
לבעלה רוח נחת לעשות כדי אלא שלם בלב מחלה שלא לטעון

ע"א) נג כתובות הרמב"ן, למחול(חידושי ולא לסרב רוצה היתה אילו כי
לך, אמחל "איך לבעלה: ואומרת קושי ללא זאת עושה היתה

ברצון זאת עשתה מחלה, ואם הנשים"? מכל שונה (רמב"ןואהיה

יא) קה, סי' אהע"ז שמואל, בית .שם,

לא בעין, הם הנכסים אם ברזל: צאן נכסי למחילת ובאשר
הקנאה אלא מחילה בהם שם)שייכת מחוקק חלקת אינם(ראה ואם

בהם שייך – כנדוניא וכך" כך "סך בכתובה נכתב אלא בעין,
שם)מחילה יכולה(ב"ש אינה הכתובה ועל עליהם מחלה ואם ,

כך לטעון יכולה שאינה כמו לבעלי" עשיתי רוח "נחת לטעון
"למה בטענה: למחול, לסרב יכולה שהיתה ועוד הכתובה. לגבי
אם אבל בידך". כבר הכל הרי בגירושין, נתת עיניך וכי אמחל,
לבעלי", עשיתי רוח "נחת לטעון יכולה לבד, הנדוניא על מחלה

בטלה. והמחילה
אחריות על ומחלה נגנבו או שאבדו ברזל צאן בנכסי ואולם
נחת אלא ברצון מחלתי "לא לומר יכולה אינה עליהם בעלה
ובעדים בקנין היתה שהמחילה בתנאי וזאת לבעלי", עשיתי רוח

כאן), בלבד.(רמב"ם, שחוק דרך שמחלה תאמר שלא כדי
    .

            

ה'תש"ע תמוז כ"ח קודש שבת   

        
         

   
לחצר מחצר לצאת הגון זה אין כי נראה הרמב"ם מלשון
הרבים ברשות כמו דת' על 'עוברת שאינה רק בלבד, במטפחת
החצר בתוך כי נראה ולשיטתו הקודמת). בהלכה (כמבואר
אפילו אסור כלל מטפחת ללא אך במטפחת, להיות יכולה

קטו)(ב"חבחצרה סי' .אהע"ז
בכתובות הגמרא דברי בפירוש תלויה זו ב)והלכה :(עב,

איסור שאין היינו ראש", פריעת משום בה אין – "קלתה
הדבר הרי – בשוק מדובר אם והקשו: לבד. במטפחת ביציאה
בת הנחת לא כן "אם – בחצר ואם יהודית', 'דת מצד נאסר
אם התוספות: ופירשו בעלה"? תחת יושבת אבינו לאברהם
לצאת הנשים כל על הרי במטפחת אלא הותר לא בחצר
כי ותירצו בחצר, ראשן את לכסות נזהרות אינן שהרי מבעליהן,
בתוך כי עולה ומפירושם מבוי, באותו לחצר מחצר מדובר

ראשה. את לכסות צריכה האשה אין אכן החצר
אחר: באופן מתפרשת הגמרא קושיית הרמב"ם לדעת אך
אם כי לבד במטפחת לצאת שניתן פשיטא בחצר, המדובר אם
בת הנחת לא במטפחת, לצאת אין בחצר שאפילו תאמר
במטפחת בחצר לשהות דרכן כן כי בעלה, תחת אבינו לאברהם
כיסוי ללא להיות לאשה אסור החצר בתוך שאף ומכאן בלבד,

.שם)(ב"חראש
סופר' ה'חתם לו)וכתב סי' או"ח יש(שו"ת בחדרה אפילו כי

ואפשר אבותינו, אבות נהגו שכך גם מה האוסרים. לדעת לחוש
כך על שהעוברת עד יהודית' 'דת בגדר המנהג נעשה שכבר
היא צניעות מידת בודאי המקילים, לדעת ואף כתובה. בלא תצא

בגמרא כמסופר הבית, בתוך אפילו כלל שערה תגלה (יומאשלא

א) ראומז, שלא בשכר גדולים כהנים ממנה שיצאו אשה אודות
שהחמיר הזוהר לדעת לחשוש יש וגם שערה. את ביתה קורות

מאוד סקי"ד)בדבר עה סי' .(משנ"ב



נז             

ה'תש"ע תמוז כ"ח קודש שבת   

        
         

   
לחצר מחצר לצאת הגון זה אין כי נראה הרמב"ם מלשון
הרבים ברשות כמו דת' על 'עוברת שאינה רק בלבד, במטפחת
החצר בתוך כי נראה ולשיטתו הקודמת). בהלכה (כמבואר
אפילו אסור כלל מטפחת ללא אך במטפחת, להיות יכולה

קטו)(ב"חבחצרה סי' .אהע"ז
בכתובות הגמרא דברי בפירוש תלויה זו ב)והלכה :(עב,

איסור שאין היינו ראש", פריעת משום בה אין – "קלתה
הדבר הרי – בשוק מדובר אם והקשו: לבד. במטפחת ביציאה
בת הנחת לא כן "אם – בחצר ואם יהודית', 'דת מצד נאסר
אם התוספות: ופירשו בעלה"? תחת יושבת אבינו לאברהם
לצאת הנשים כל על הרי במטפחת אלא הותר לא בחצר
כי ותירצו בחצר, ראשן את לכסות נזהרות אינן שהרי מבעליהן,
בתוך כי עולה ומפירושם מבוי, באותו לחצר מחצר מדובר

ראשה. את לכסות צריכה האשה אין אכן החצר
אחר: באופן מתפרשת הגמרא קושיית הרמב"ם לדעת אך
אם כי לבד במטפחת לצאת שניתן פשיטא בחצר, המדובר אם
בת הנחת לא במטפחת, לצאת אין בחצר שאפילו תאמר
במטפחת בחצר לשהות דרכן כן כי בעלה, תחת אבינו לאברהם
כיסוי ללא להיות לאשה אסור החצר בתוך שאף ומכאן בלבד,

.שם)(ב"חראש
סופר' ה'חתם לו)וכתב סי' או"ח יש(שו"ת בחדרה אפילו כי

ואפשר אבותינו, אבות נהגו שכך גם מה האוסרים. לדעת לחוש
כך על שהעוברת עד יהודית' 'דת בגדר המנהג נעשה שכבר
היא צניעות מידת בודאי המקילים, לדעת ואף כתובה. בלא תצא

בגמרא כמסופר הבית, בתוך אפילו כלל שערה תגלה (יומאשלא

א) ראומז, שלא בשכר גדולים כהנים ממנה שיצאו אשה אודות
שהחמיר הזוהר לדעת לחשוש יש וגם שערה. את ביתה קורות

מאוד סקי"ד)בדבר עה סי' .(משנ"ב

             

          
       

      
          
           
           

       
         

        
         

        
           

        
          

 

          
       

       
           

       
            

           
         

 

          
         

       
            

   



























































המשך ביאור למסכת שבועות ליום ראשון עמ' א
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ּבפסח‡. חמץ ּכגֹון ּבהנאה, אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש
ּבחלב ּבּׂשר אינּה1אֹו ― הנאה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ

חמץ2מקּדׁשת ּכגֹון מּדבריהם, ּבהנאה אסּור היה ואפּלּו .3 ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
עּׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית מקּדׁשת.4ּבׁשעה אינּה ― ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ

.זֹו הרי ― ּבדמיו וקּדׁש ּבהנאה האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
ּבדמיה קּדׁש ׁשאם ּומּזלֹות, ּכֹוכבים מעבֹודת חּוץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת;
ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת ׁשּדמי מּפני מקּדׁשת, אינּה ―ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּכֹוכבים עבֹודת עגלי ּבפרׁש המקּדׁש ּכמֹוה. ּבהנאה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאסּורין
ּומּזלֹות ּכֹוכבים מעבֹודת ׁשהּכל מקּדׁשת; אינּה ― ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּומּזלֹות
החרם. מן מאּומה ּביד ידּבק ולא ׁשּנאמר: ּבהנאה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאסּור

הּנסקל ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש מקּדׁשת.5אבל זֹו הרי ― ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ― ּבהנאה אסּור הּנסקל ׁשּׁשֹור ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאף-על-ּפי

הּׁשֹור. לגּבי חׁשּוב דבר ׁשאינֹו ְֲֵֵֶַַַָָָָָּבהנאה,
ּב‚. ּבמיםהמקּדׁש אֹו אדּמה ּפרה ּבאפר אֹו ׁשביעית פרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ

המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי ― נּדה מי לעּׂשֹותן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמלאן
הּבית ּבדק ׁשל מקּדׁשת7ּבׁשֹוגג6ּבהקּדׁש זֹו הרי והּוא8― , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ

מֹועל ּכל ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש, וחמׁש קרן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׁשּלם
מקּדׁשת אינּה ― ּבמזיד אּׁשה ּבֹו קּדׁש ואם .9ּבׁשגגה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻ

ׁשני„. ּבמעּׂשר אינּה10קּדׁשּה ― ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָ

ׁשּיתחּלל, עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעּׂשֹות לֹו ׁשאין לפי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת;
הּוא. ליי ּבּמעּׂשר: ְֱֲֵֶֶַַַָׁשּנאמר

ּבחלקֹו‰. ׁשּקּדׁש קדׁשים11ּכהן מּקדׁשים12מּקדׁשי אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
לאכילה13קּלים אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אינּה ― ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻ
גדֹולה14ּבלבד ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ּכהן אבל מעּׂשר15. ּובתרּומת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ראׁשֹון16ּובבּכּורים ּבמעּׂשר ׁשּקּדׁש לוי וכן ויּׂשראל17, , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָ
עני ּבמעּׂשר מקּדׁשת18ׁשּקּדׁש זֹו הרי ―19. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Âהּורמּו20מּתנֹות ׁשהּורמּו21ׁשּלא ּכמֹו הם הרי ,22,לפיכ . ְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
לֹו ׁשּנפלּו והפריׁש24טבלים23יּׂשראל ּכהן, אּמֹו אבי 25מּבית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹ

ּומעּׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי ― ּומעּׂשרֹות ּתרּומה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָמהן
אּמֹוׁשּנ מאבי ּבירּׁשה לֹו ―26פלּו אּׁשה ּבהן קּדׁש ואם . ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻ

לאכילה לֹו ראּוין ׁשאינן ׁשאף-על-ּפי מקּדׁשת; זֹו יׁש27הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
לֹו ראּוין ׁשהן למי למכרן ׁשּקּדׁש28לֹו יּׂשראל אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

מּגרנֹו ׁשהפריׁש לֹו29ּבתרּומה אין ׁשהרי מקּדׁשת; אינּה ― ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
לכל30למכרּה ׁשּנֹותנּה לפי הנאה, טֹובת אּלא ּבּה לֹו ואין , ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ

ׁשּירצה ממֹון31ּכהן אינּה הנאה וטֹובת ,32. ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ
.Êּבחמס אֹו ּבגנבה אֹו ּבגזל האּׁשה את אם33המקּדׁש , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ונֹודע הּבעלים ּביאּוׁש34נתיאׁשּו דבר אֹותֹו הרי35ׁשּקנה ― ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת. אינּה ― לאו ואם מקּדׁשת, ְְְִֵֶֶֶֶַָֻֻזֹו

.Áּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס
לּמה לֹו: ׁשאמר אף-על-ּפי הּבית, ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוקּדׁש
אינּה ― לּה? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת ִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלא
עּמֹו, להתּבּיׁש ׁשּלא ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמקּדׁשת;
גזל זה הרי ― חברֹו מּדעת ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹוהֹואיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחלב.1) כלום.2)שנתבשל לה נתן שלא נמצא קידושיו, מכסף ליהנות יכולה אינה בהנאה3)שהרי שאסור גמור חמץ היינו
קידושיו מדרבנן, אלא אסור שאינו חמץ אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ששית שבשעה פי על אף מקודשת, אינה ולפיכך התורה מן

ביום.4)קידושין. שביעית שעה מתחילת אלא אסור החמץ אין התורה שמן ומשנגמר5)בניסן. להיסקל ודינו אדם, שהמית שור
בהנאה. אסור הבית.6)דינו תיקון לצרכי המקדש בית לגזבר הניתן הקדש.7)כסף של שהוא בו ידע ידי8)שלא על כי

לחולין. הכסף ויצא קדושתו נתחללה מעילה.9)מעילתו בו שנאמר בשוגג אלא מתחלל הקדש אין העשירי10)כי החלק הוא
בקדושה. בירושלים הנאכל הכוהנים.11)מהתבואה, אחיו עם והאשם.12)שחולק החטאת קרבנות שלמים13)כגון כגון

קלה. לאכילה.14)שקדושתם בהם זכה הקב"ה) של (שולחנו גבוה משולחן אלא הכוהן, של הפרטי ממונו הם אין אחד15)כי
מריחת אחרי ההפרשות כל ראשית שהיא גדולה, ונקראת לכוהן, מפריש שהישראל ובתבואה בפירות ממוצע) (לאדם מחמישים
ממאה. אחד אלא ואינה קיבל, [=הלוי] שהוא המעשר, מן מעשר המפריש הלוי מידי לכוהן הניתנת מעשר לתרומת בניגוד הכרי,

בירושלים.16) ונאכלים לכוהן הם אף נאכל17)הניתנים שהוא אחריו הבא שני ממעשר בהבדל ראשון ונקרא מהישראל שקיבל
בירושלים. -18)לבעליו והחמישית הרביעית השנייה הראשונה, ובשנה עני. מעשר מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה

שני. וממונו.19)מעשר המקבל של קניינו הם אלה ללוי20)שכל לכוהן, במתנה הניתנות לעיל, הנזכרות והמעשרות התרומות
הפירות.21)ולעני. בין הן מעורבות ועדיין בעליהן ידי על הופרשו הם.22)שלא כמורמים להרים ועומדים הואיל
מורכבת.24)בירושה.23) מלה טבֿלא, טבל, ולשון באכילה, ואסורה טבל היא הרי מתנותיה ממנה הופרשו שלא תבואה
הנכד.25) יפרישן26)הישראל, זה יורש ואף לעצמו, ולקיימן להפרישן אלא עליו הוטל שלא בחייו הכוהן זקנו בהן זכה כבר כי

לכוהנים. (ישראל).27)וימכרן לזר באכילה אסורה תרומה שלו.28)כי הוא הכוהן.29)והכסף מזקנו בירושה לו נפל שלא
לכוהן.30) מתנה לתיתה אחר].31)אלא לכוהן [=ולא לו שיתנה בשביל [=הכוהן] מאוהבו מועט דבר ליטול שרשאי
אשה.32) בו כורחו.33)לקדש בעל ממנו ולקחו לבעליו החפץ דמי כי34)שנתן הקידושין. מעשה בשעת הקידושין, לעדי

מקודשת. שאינה עדים ללא כמקדש זה הרי בעליו) נתייאשו (אפילו היאוש דבר את הקידושין עדי ידעו לא פי35)אם על ואף
וממילא האשה, וקנאתו רשות ושינוי יאוש כאן יש האשה, ליד החפץ שהגיע מכיוון אך - קונה אינו בלבד יאוש היא: שהלכה

הבעל. אותה קנה

             
  

מקּפיד הּבית ּבעל ׁשאין ּבדבר קּדׁשּה ואם מקּדׁשת. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינּה
מּספק מקּדׁשת זֹו הרי ― אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון .36עליו, ְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֻ

.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה מּדעת37היתה ׁשּלא וחלקּה , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּדין ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל ― ּבחלקֹו וקּדׁש ,38חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ויּניח ּׁשּירצה מה לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת; 39אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻ

ּׁשּירצה .40מה ְִֶֶַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

ּבֹו מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, ּובחמס ּובּגנבה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם זֹו41― הרי ― וׁשתקה ונטלה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מעֹולם42מקּדׁשת אֹותּה ׁשּד לא ואם אף-על-ּפי43; , ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
אינּה ― קּדּוׁשין ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשתקה

הן44מקּדׁשת אמרה: ואם מקּדׁשת.45; זֹו הרי ― ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֻֻ
.‡Èוחזר זה, ּפּקדֹון ּכנסי לּה: ואמר ּפּקדֹון, לּה נתן אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָוכן

קדם לּה אמר אם ― ּבֹו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻואמר
מקּדׁשת זֹו הרי ― וׁשתקה ּונטלּתּו אחר46ׁשּנטלּתּו, ואם ; ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבֹו, מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטלּתּו
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין ― ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה

מֹועלת הרי47אינּה ― ׁשּנטלה אחר 'הן' אמרה אם אבל ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת .48זֹו ְֶֶֻ

.Èלּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה אּת49החזיר 'הרי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו' היה50מקּדׁשת אם וׁשתקה: ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשּדּוכין מקּדׁשת51ּביניהן זֹו הרי ―52― ׁשּד לא ואם , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֹֻ
ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם 'הן'. ׁשּתאמר עד מקּדׁשת, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאינּה
'הן', אמרה אפּלּו ― ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחֹוב

מקּדׁשת אּלא53אינּה ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר נטלה, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלּה
אחרת ּפעם ּבחֹוב ּולתבעֹו .54לחזר ְְֲֶֶַַַַַָֹ

.‚È.מקּדׁשת אינּה ― ּבׁשטר היתה אפּלּו ּבמלוה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהמקּדׁש
אּת הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת; אינּה ― ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת

נּתנה להֹוצאה קּים55ׁשהּמלוה ּדבר ׁשּום ּכאן ואין להנֹות56, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
דינר אֹותֹו הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, הנאתֹו57ּבֹו .58ועברה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

.„Èהּמׁשּכֹון על מלוה אצלּה לֹו ּבאֹותּה59היה וקּדׁשּה , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ
היא ׁשהרי מקּדׁשת; זֹו הרי ― הּמׁשּכֹון לּה והחזיר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה,

לידּה. הנאה הּגיע והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנהנית
.ÂËּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשת. זֹו הרי ― מלוה ּבהנאת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהמקּדׁש

עּתה אֹותּה אּת60ׁשהלוה הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשארויח זמן ּבהנאת לי ׁשּתהיה61מקּדׁשת זֹו, ּבמלוה ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

הרי ― ּפלֹוני זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּביד
זֹו ּבמלוה להׁשּתּמׁש מעּתה הנאה לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו
ּכרּבית ׁשהיא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ואסּור ׁשּקבע. זמן סֹוף .62עד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים מלוה ּבהנאת רּבֹותי .63ּופרׁשּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת. זֹו הרי ― אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻלי

מקדׁשת זֹו הרי ― זֹו ּובפרּוטה אצל לי .64ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֻ
.ÊÈלי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר אחרים ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה

ׁשלׁשּתם ּבמעמד זה ּביד לי ׁשּיׁש מקּדׁשת65ּבחֹוב זֹו .66―הרי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
.ÁÈּבׁשאלה אֹו ּבידּה לֹו ׁשּיׁש ּבּפּקדֹון ׁשהׁשאילּה,67קּדׁשּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבאחד ּפרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה והּׁשאלה הּפּקדֹון היה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאם
ּברׁשּותּה קּים מקּדׁשת.68מהן זֹו הרי ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָֻ
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הבית.36) בעל הקפיד זאת בכל שמא ויודעים38)בשותפות.37)כי נאמנים שיהו ובלבד הדיוטות הם ואפילו שלושה "של
חברו.39)בשומא". לפי40)לשותף מקודשת, אינה - פרוטה שוה לפחות לחלקו שמגיע פרוטות שתי שווה לה נתן ואפילו

בו". לי שיש במה לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום בכל להתקדש להסכים41)שרצונה וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני אלה היו ואפילו נישואיו. קידושין.42)להצעת לשם וקבלתו לו שמחלה סימן ושתקה שנטלתו אפילו43)מתוך

הגזילה. קידושין.44)לפני לשם ולא לקחה, שלה הקידושין.45)כי קבלת46)בשעת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם הייתה פיקדון.47)הפיקדון לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו, כלום לה איכפת לא הואיל48)כי

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון לי התקדשי כאומר זה הרי קיים, החוב.49)והפיקדון החזרת שתתקדש50)בשעת ודעתו
זה. בכסף נפרעת תהיה לו.51)וגם לו.52)ונתרצית מחלה החוב ואת קידושין לשם קבלתו בתורת53)כי לומר: יכולה כי

מקודשת את הרי ואמר לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון, אודות בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי לקידושין לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על אף מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי

נאמנת. קידושין.54)אינה לשם כלום לה נתן שלא שתהא55)נמצא להעמידה חייב ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל עינינו.56)מצוייה מול הוציאתן.57)הנמצא כבר כאילו הן הרי בידה עדיין המעות ואפילו

ואפילו58) הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת הרי ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה מקניין נלמדים כסף וקידושי
המלווה. כסף על דעתה שעיקר מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב] השטר לה בשעת59)החזיר שמשכנה בין

דין. בית ידי על ומשכנה מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה, בשעת שלא בין הקידושין.60)ההלוואה, בשעת
שאאריך).61) (כלומר שהרי62)שארחיב "כריבית", אלא גמורה ריבית זו אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת היא והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה נתחייב אשה כשנושא
גמורה. ריבית כאן אין לשניהם מכבר,63)מגעת לה שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי יצחק לרבנו הכוונה

דוחה רבנו אולם פלוני. יום עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה לי התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע
שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה אינה הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל עכשיו לה נותן ואינו הואיל פירושו

מקודשת. שאינה לה64)אמרנו ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב זה אין הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
הקידושין. מעשה בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין בשעת המתקדשת.65)פרוטה (3 המקדש (2 הלווה (1

נוספת.66) הקנאה כל ללא למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל היא שאינם67)ההלכה וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם חוזרים אלא להוצאה, מקודשת.68)ניתנים ואינה "מלווה" כמו זה הרי אבד אם כי אבד, או נגנב שלא
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מקּפיד הּבית ּבעל ׁשאין ּבדבר קּדׁשּה ואם מקּדׁשת. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינּה
מּספק מקּדׁשת זֹו הרי ― אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון .36עליו, ְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֻ

.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה מּדעת37היתה ׁשּלא וחלקּה , ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּדין ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל ― ּבחלקֹו וקּדׁש ,38חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ויּניח ּׁשּירצה מה לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת; 39אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻ

ּׁשּירצה .40מה ְִֶֶַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

ּבֹו מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, ּובחמס ּובּגנבה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם זֹו41― הרי ― וׁשתקה ונטלה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מעֹולם42מקּדׁשת אֹותּה ׁשּד לא ואם אף-על-ּפי43; , ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
אינּה ― קּדּוׁשין ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּׁשתקה

הן44מקּדׁשת אמרה: ואם מקּדׁשת.45; זֹו הרי ― ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָֻֻ
.‡Èוחזר זה, ּפּקדֹון ּכנסי לּה: ואמר ּפּקדֹון, לּה נתן אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָוכן

קדם לּה אמר אם ― ּבֹו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻואמר
מקּדׁשת זֹו הרי ― וׁשתקה ּונטלּתּו אחר46ׁשּנטלּתּו, ואם ; ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבֹו, מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטלּתּו
מעֹות מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין ― ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה

מֹועלת הרי47אינּה ― ׁשּנטלה אחר 'הן' אמרה אם אבל ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת .48זֹו ְֶֶֻ

.Èלּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה אּת49החזיר 'הרי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו' היה50מקּדׁשת אם וׁשתקה: ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשּדּוכין מקּדׁשת51ּביניהן זֹו הרי ―52― ׁשּד לא ואם , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֹֻ
ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם 'הן'. ׁשּתאמר עד מקּדׁשת, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאינּה
'הן', אמרה אפּלּו ― ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחֹוב

מקּדׁשת אּלא53אינּה ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר נטלה, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּלּה
אחרת ּפעם ּבחֹוב ּולתבעֹו .54לחזר ְְֲֶֶַַַַַָֹ

.‚È.מקּדׁשת אינּה ― ּבׁשטר היתה אפּלּו ּבמלוה, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהמקּדׁש
אּת הרי לּה: ואמר ּדינר, חֹוב אצלּה לֹו ׁשהיה ּכגֹון ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
מּפני מקּדׁשת; אינּה ― ּביד לי ׁשּיׁש ּבּדינר לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻמקּדׁשת

נּתנה להֹוצאה קּים55ׁשהּמלוה ּדבר ׁשּום ּכאן ואין להנֹות56, ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
דינר אֹותֹו הֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, הנאתֹו57ּבֹו .58ועברה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

.„Èהּמׁשּכֹון על מלוה אצלּה לֹו ּבאֹותּה59היה וקּדׁשּה , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ
היא ׁשהרי מקּדׁשת; זֹו הרי ― הּמׁשּכֹון לּה והחזיר ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה,

לידּה. הנאה הּגיע והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון ְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנהנית
.ÂËּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשת. זֹו הרי ― מלוה ּבהנאת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהמקּדׁש

עּתה אֹותּה אּת60ׁשהלוה הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשארויח זמן ּבהנאת לי ׁשּתהיה61מקּדׁשת זֹו, ּבמלוה ל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

הרי ― ּפלֹוני זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּביד
זֹו ּבמלוה להׁשּתּמׁש מעּתה הנאה לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻזֹו
ּכרּבית ׁשהיא מּפני ּכן, לעּׂשֹות ואסּור ׁשּקבע. זמן סֹוף .62עד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין ּדברים מלוה ּבהנאת רּבֹותי .63ּופרׁשּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת. זֹו הרי ― אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻלי

מקדׁשת זֹו הרי ― זֹו ּובפרּוטה אצל לי .64ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֻ
.ÊÈלי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר אחרים ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה

ׁשלׁשּתם ּבמעמד זה ּביד לי ׁשּיׁש מקּדׁשת65ּבחֹוב זֹו .66―הרי ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
.ÁÈּבׁשאלה אֹו ּבידּה לֹו ׁשּיׁש ּבּפּקדֹון ׁשהׁשאילּה,67קּדׁשּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבאחד ּפרּוטה ׁשוה אֹו ּפרּוטה והּׁשאלה הּפּקדֹון היה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָאם
ּברׁשּותּה קּים מקּדׁשת.68מהן זֹו הרי ― ְְֲִֵֵֶֶֶַָָֻ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבית.36) בעל הקפיד זאת בכל שמא ויודעים38)בשותפות.37)כי נאמנים שיהו ובלבד הדיוטות הם ואפילו שלושה "של
חברו.39)בשומא". לפי40)לשותף מקודשת, אינה - פרוטה שוה לפחות לחלקו שמגיע פרוטות שתי שווה לה נתן ואפילו

בו". לי שיש במה לי "התקדשי לה: פירש כן אם אלא בחציו, ולא הסכום בכל להתקדש להסכים41)שרצונה וריצוי שידול דברי
ממנה. שגזל לפני אלה היו ואפילו נישואיו. קידושין.42)להצעת לשם וקבלתו לו שמחלה סימן ושתקה שנטלתו אפילו43)מתוך

הגזילה. קידושין.44)לפני לשם ולא לקחה, שלה הקידושין.45)כי קבלת46)בשעת כי שידוכין. ביניהם קדם לא ואפילו
קידושין. לשם הייתה פיקדון.47)הפיקדון לשם רק קיבלתו ומתחילתו הואיל באמירתו, כלום לה איכפת לא הואיל48)כי

שמקודשת. - בידך לי שיש בפיקדון לי התקדשי כאומר זה הרי קיים, החוב.49)והפיקדון החזרת שתתקדש50)בשעת ודעתו
זה. בכסף נפרעת תהיה לו.51)וגם לו.52)ונתרצית מחלה החוב ואת קידושין לשם קבלתו בתורת53)כי לומר: יכולה כי

מקודשת את הרי ואמר לפרוע, זמנו והגיע כסף לה חייב שהוא אלא הפירעון, אודות בתחילה לה הזכיר לא ואם קיבלתיו. חובי פירעון
קבלתי, חובי לפירעון אלא נתכוונתי לקידושין לא כן אחרי תאמר ואפילו שידך, שלא פי על אף מקודשת ושתקה ונטלתו זה בכסף לי

נאמנת. קידושין.54)אינה לשם כלום לה נתן שלא שתהא55)נמצא להעמידה חייב ואינו בה] [=להשתמש להוציאה רשאי הלווה
המלווה. שיתבענו עת בכל עינינו.56)מצוייה מול הוציאתן.57)הנמצא כבר כאילו הן הרי בידה עדיין המעות ואפילו

ואפילו58) הכסף. ליתן צריך הקניין שבשעת הרי ממני" קח השדה כסף "נתתי בו: שנאמר עפרון שדה מקניין נלמדים כסף וקידושי
המלווה. כסף על דעתה שעיקר מפני מקודשת, אינה פרוטה, שווה בנייר ויש [=חוב] השטר לה בשעת59)החזיר שמשכנה בין

דין. בית ידי על ומשכנה מעותיו תבע הפירעון זמן כשהגיע אלא ההלוואה, בשעת שלא בין הקידושין.60)ההלוואה, בשעת
שאאריך).61) (כלומר שהרי62)שארחיב "כריבית", אלא גמורה ריבית זו אין אולם מקדשה, כספו בגביית המתנתו שבשכר

וההנאה הואיל סובר, המאירי והרב ריבית. הערמת היא והרי גמורה, הנאה זו שאין נמצא דברים, בעשרה לה נתחייב אשה כשנושא
גמורה. ריבית כאן אין לשניהם מכבר,63)מגעת לה שהלווה כגון - מלווה הנאת המפרש: [=הרי"ף] אלפסי יצחק לרבנו הכוונה

דוחה רבנו אולם פלוני. יום עד הפירעון זמן את לך להאריך שאסכים הנאה באותה לי התקדשי לה, ואמר הפירעון, זמן עכשיו והגיע
שכבר גופא המלווה ממחילת עדיפה אינה הפירעון זמן הרווחת כי להתקדש יכולה אינה כסף, כל עכשיו לה נותן ואינו הואיל פירושו

מקודשת. שאינה לה64)אמרנו ונתן הואיל במלווה, כמקדש נחשב זה אין הפרוטה לנתינת המלווה דבר את שהקדים פי על אף
הקידושין. מעשה בזמן כעת מקבלת שהיא לפרוטה דעתה - הקידושין בשעת המתקדשת.65)פרוטה (3 המקדש (2 הלווה (1

נוספת.66) הקנאה כל ללא למקבל, החוב את להקנות אפשר שלושתן מעמד ידי שעל היא שאינם67)ההלכה וכדומה, כלים שאלת
בעינם. לבעליהם חוזרים אלא להוצאה, מקודשת.68)ניתנים ואינה "מלווה" כמו זה הרי אבד אם כי אבד, או נגנב שלא



ס             
  

.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבּׂשכר לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: 69אמר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ולא70לּׁשלטֹון הּׁשלטֹון והּניח לּׁשלטֹון, עליה ודּבר , ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
מּׁשּלֹו;71תבעּה ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת, אינּה ― ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה ׁשּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשההנאה
מקּדׁשת. אינּה ― ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Îעּמ ׁשאעּׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ועּׂשה72הרי , ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
לפי מּׁשּלֹו; ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת, אינּה ―ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ
זמן ּכל סֹוף, ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּׂשכירּות
ונמצא הּׂשכר, מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה מן מקצת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיעּׂשה
מקּדׁשת. אינּה ― ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻהּׂשכר

.‡Îאני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
זֹו מּתנה ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ונתן, ,ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻל
הּגיע ׁשּלא אף-על-ּפי מקּדׁשת. זֹו הרי ― ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנתּתי
ּפלֹוני ונהנה ׁשּנעּׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ― ּכלּום ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָלּה
ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר ּתן לֹו: אמרה אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגללּה.
מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה לֹו, ונתן ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻלֹו,
מקּדׁשת. זֹו הרי ― ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה ּבהנאת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלי

.Î,לפלֹוני והתקּדׁשי ּבמּתנה זה ּדינר היל לּה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
ׁשּלא אף-על-ּפי מקּדׁשת, זֹו הרי ― ּבגללי לי הּבאה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻזֹו
מּתנה זה ּדינר היל לֹו: אמרה ּכלּום. המקּדׁש לּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָנתן
ּבהנאה לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ואמר ּולקחֹו, ,ל ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻואתקּדׁש
זֹו הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם ― מּתנה מּמ ׁשּקּבלּתי ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָזֹו
זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ׁשהנאה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻמקּדׁשת;

לֹו. עצמּה ְְִַָָהקנת
.‚Îהּמׁשּכֹון זה והרי ּבדינר, לי התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהאֹומר

הּגיע ׁשּלא לפי לֹו; מקּדׁשת אינּה ― הּדינר ׁשאּתן עד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּביד
ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא לידּה, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּדינר
― אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש חֹוב על ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָמׁשּכֹון
יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֻאף-על-ּפי

מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו קנין מקצת ְְְְִִֶַָָלֹו
.„Îמנת על זה ּבדינר לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לא ּבין החזירה ּבין מקּדׁשת, אינּה ― לי ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻׁשּתחזיריהּו
ואם הּתנאי, נתקּים לא ― החזירּתּו לא ׁשאם ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

ּכלּום. לידּה הּגיע ולא נהנית לא הרי ― ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהחזירּתּו
.‰Îאּת הרי לּה: ואמר ּבּה וכּיֹוצא הדס ׁשל אגּדה לּה ְְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָָֻנתן

ׁשוה ּבּה אין והלא לֹו: אמרּו אֹותֹו, וקּבלּה ּבזֹו, לי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
ּבתֹו הּמחּבאים זּוזים ּבארּבעה ּתתקּדׁש ואמר: ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּפרּוטה,
ׁשתקה ואם מקּדׁשת, זֹו הרי ― 'הן' אמרה אם ― ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻהאגּדה
מּתן ׁשּלאחר ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת אינּה ―ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּפני ּבספק מקּדׁשת ותהיה ּכלּום; מֹועלת אינּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻמעֹות

אחר. ּבמקֹום ּפרּוטה ׁשוה ׁשּמא ְְֲֵֶַָָָָָָָֻהאגּדה,
.ÂÎליה התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי התקּדׁשי לאּׁשה: אֹומר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

ּפרּוטה ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם ― ּבזֹו לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,

מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה ― לאו ואם מקּדׁשת, זֹו הרי ―ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻ
אחר. ּבמקֹום ּפרּוטה אחת ּתמרה ּתׁשוה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּמא

.ÊÎּבכּלם יׁש אם ― ּובזֹו ּובזֹו ּבזֹו לי התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר
מקּדׁשת ― ּפרּוטה אּלא73ׁשוה מקּדׁשת אינּה ― לאו ואם , ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻ

ּבאחרֹונה יׁש אם ראׁשֹונה ראׁשֹונה אֹוכלת היתה ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמּספק.
אּלא מקּדׁשת אינּה ― לאו ואם מקּדׁשת, ― ּפרּוטה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻׁשוה
והמקּדׁש ּכמלוה, הן הרי ׁשאכלה ּתמרים ׁשאֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמּספק;
אּלא הּקּדּוׁשין ׁשאין ונמצא מקּדׁשת, אינּה ― ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּבמלוה

אחרֹונה. ְֲִַָָָּבתמרה
.ÁÎׁשוה ּבכּלן יׁש אם ּבאּלּו, לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה אֹוכלת ׁשהיא אף-על-ּפי מקּדׁשת; ― ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֻּפרּוטה
ּומקּדׁשת. אֹוכלת, היא ׁשּלּה ― ְִִֶֶֶֶֶָָֻראׁשֹונה

.ËÎאם ― זה ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
ואם ּׁשּבתֹוכֹו, ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי ― מים מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהיה
ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה ולא ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי ― יין מלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיה
ולא ּׁשּבתֹוכֹו ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי ― ׁשמן מלא היה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻואם
זֹו הרי ― ּפרּוטה ׁשוה ּבּׁשמן היה לא אם :לפיכ ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבֹו.
זֹו הרי ― ּפרּוטה ׁשוה ּבּׁשמן היה ואם ּבספק, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻמקּדׁשת

הּכֹוס. על מׁשּגיחין ואין וּדאי. ְְְִִֵֶֶַַַַַֻמקּדׁשת

 
ואם‡. מקּדׁשת, ― הּתנאי נתקּים אם ּתנאי על, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּבין האיׁש, מן הּתנאי ׁשּיהיה ּבין מקּדׁשת. אינּה ― ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלאו
ּבין ּבקּדּוׁשין, ּבין ― ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל האּׁשה. מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
― ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּבממּכר, ּבין ּבמּקח, ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָּבגרּוׁשין,

דברים. ארּבעה ּבּתנאי להיֹות ְְְְִִִַַַָָָָצרי
.,ּכפּול ׁשּיהיה ּתנאי: ּכל ׁשל דברים הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואּלּו

לּמעּׂשה, קֹודם הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַוׁשּיהיה
אחד הּתנאי חסר ואם לקּימֹו. ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוׁשּיהיה
אּלא ּכלל; ּתנאי ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמהן
הּמּתנה אֹו הּמּקח ויתקּים מּיד, מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּתהיה
מן אחד הּתנאי וחסר הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּיד,

ְַָָָהארּבעה.
אּת‚. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני אם לאּׁשה: האֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?

מקּדׁשת, ּתהיי לא לי ּתּתני לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
קּים, הּתנאי הרי ― הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
― זּוז מאתים לֹו נתנה ואם ּתנאי; על מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻוהרי
מקּדׁשת. אינּה ― לֹו נתנה לא ואם מקּדׁשת, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָֹֻֻּתהיה

ונתן„. זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאבל
זּוז מאתים לי ּתּתני אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָהּדינר
הרי ― מקּדׁשת ּתהיי לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֹֹֻֻּתהיי
ּכ ואחר ּבידּה ונתן הּמעּׂשה ׁשהקּדים מּפני ּבטל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּתנאי
זֹו הרי ― דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ואף-על-ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹהתנה.

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה מּיד, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֻמקּדׁשת
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אּתוכן‰. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָ
הרי ― ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה, ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
לּה: אמר לא ׁשהרי ּתנאֹו; ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּתנאי
מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת. ּתהיי לא תּתני לא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻואם

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה
.Âּתהיי לא זּוז מאתים לי תּתני לא אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן

לי מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי ― ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר
צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי להן. לאו ׁשהקּדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי

ּכלּום. לֹו ְִֵלּתן
.Êהרי לּתהֹום ּתרדי אֹו לרקיע ּתעלי אם לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכן

ּתרדי ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
― ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת, ּתהיי לא ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל הּתנאי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהרי
ּבדברים ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאפׁשר

והּתּול. ּׂשחֹוק ְְִֶֶּדר
.Áׁשהּתֹורה אּלא לעּׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

הרי ודם חלב ּתאכלי אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
מקּדׁשת; ּתהיי לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֻֻאּת
לא ּתאכלי לא ואם ,גּטי זה הרי חזיר ּבּׂשר ּתאכלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַֹֹֹֹאם
הרי ― ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהא
אֹו מקּדׁשת ּתהיה ― ואכלה עברה ואם קּים; ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻהּתנאי
מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה ― אכלה לא ואם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻמגרׁשת,
ׁשהרי ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה הרי ּבזה: אֹומרים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּתתגרׁש. ולא ּתתקּדׁש וׁשּלא ּתאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹּבידּה
.Ëּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה ּכל חכמים: אמרּו ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָּובּמה

ּכגֹון קּים? ׁשּתנאֹו ׁשּבממֹון מּדבר חּוץ ּבטל, ּתנאֹו ―ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי, על מכר אֹו נתן אֹו גרׁש אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש
ּומנעה ּתֹורה לֹו זּכתה ׁשּלא ּבדבר עצמֹו ׁשּיזּכה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּבתנאֹו
ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה מּדבר ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹמּמּנּו,
,מעּׂשי נתקּימּו ּוכבר ּבטל, ּתנא לֹו: ׁשאֹומרין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה;
ּתזּכה ולא הּתֹורה, ּבֹו אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹואין

מּמּנּו. אֹות ׁשּמנעה ְְְִֶֶָָָָּבדבר
.Èׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ּתנאי ׁשהּוא ּוׁשאר, ּבכסּות לֹו: ׁשאֹומרין ועֹונה; ְְְְְְִִֵֶֶַָּכסּות
ּבטל, ּתנא ― ּבעֹונה אבל קּים, ּתנא ― ְְְְֲֲֲֵֶַָָָָָָָׁשּבממֹון
חּיב ואּתה מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה, אֹות חּיבה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּתֹורה
ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבתנא עצמ לפטר ּביד ואין ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹּבעֹונתּה,
הרי ― ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי על ּתאר יפת המקּדׁש וכן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבזה.
אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה; להתעּמר לֹו ואין מקּדׁשת, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
ּבדבר יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, אֹותֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה

.‡Èּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
זה הרי ― ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ׁשהתנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכמי
ונמצא הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהתנה

.Èׁשּיּׂשיא אֹו חצרֹו ּפלֹוני לי ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
ּבידּה אפׁשר ׁשהרי קּים; ּתנאֹו ― ּבזה וכּיֹוצא לבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבּתֹו
ועד חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד רב ממֹון לפלֹוני ותּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָלקּימֹו,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא

.‚Èוכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּׂשים
הּנֹותן אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על המקּדׁש ׁשֹומע: ׁשאּתה ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמקֹום
― ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על ְְֵֵֵַַַַַַָָָּגט
ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו דברים ארּבעה ּבֹו יׁש ׁשהּתנאי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתדע,
מהן אחד חסר ואם מקֹום, ּבכל אֹותן לפרׁש צריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָנהיה

ּתנאי. ּכאן אין ―ְֵַָ
.„Èאדם צרי ׁשאין ׁשאמרּו, אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָיׁש

ממֹון ּבדיני אבל ּבלבד, וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹלכּפל
ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל. צרי אינֹו ―ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ראּובן ּובני גד ּבני מּתנאי דברים הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
יעברּו, לא ואם וגֹו' גד בני יעברּו אם חכמים: אֹותן ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹלמדּו
גדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין לא היה לא זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּותנאי

לעּׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, ְְֲִִִֵַַָָהּגאֹונים
.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים ― ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּכיצד? ׁשּנתקּדׁשה. מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשעה
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת, ּתהיי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
אחר קּדׁשּה אם ,לפיכ מאלּול. מקּדׁשת זֹו הרי ― ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּבאלּול
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי ― ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא הּתנאי, ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות: ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊËאמר ולא ּתנאי ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ'מעכׁשו';
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז, מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי ― זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻמאתים
,לפיכ מרּבה. זמן לאחר אּלא ּתנאֹו נעּׂשה ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻאף-על-ּפי
מקּדׁשת. אינּה ― הּתנאי ׁשּיעּׂשה קדם הּׁשני קּדׁשּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאם

ּובממֹון. ּבגּטין הּדין ְְְִִִֵַָוכן
.ÊÈלהקּדים ולא ּתנאֹו לכּפל יצטר לא 'מעכׁשיו', האֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹֹּכל

― הּמעּׂשה ׁשהקּדים אף-על-ּפי אּלא הּמעּׂשה, על ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָהּתנאי
ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל קּים. ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּתנאֹו
ּבדברים, ּכמפליג זה הרי ― לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה
'מעכׁשו', ּכאֹומר ― מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָואין

לּמעּׂשה. להקּדימֹו ולא הּתנאי לכּפל צרי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֹואינֹו
.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?

לי ׁשּתּתני מנת על גּטי זה הרי זּוז, מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתני מנת על ּבמּתנה לי נתּונה זֹו חצר הרי זּוז, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
נתּגרׁשה אֹו ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי ― זּוז מאתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
― נתנּו לא ואם זּוז; הּמאתים יּתנּו והם ּבחצר, זֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹוזכתה
ואף- ּבחצר. זֹו ּתזּכה ולא מגרׁשת ולא מקּדׁשת זֹו ּתהיה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֻלא

ואף- ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא הּמעּׂשהעל-ּפי ׁשהקּדים על-ּפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ואחר ּבחצר זֹו והחזיקה ּבידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּתנאי
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סי              
  

אּתוכן‰. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָ
הרי ― ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה, ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
לּה: אמר לא ׁשהרי ּתנאֹו; ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהּתנאי
מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת. ּתהיי לא תּתני לא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻואם

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה
.Âּתהיי לא זּוז מאתים לי תּתני לא אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן

לי מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי ― ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר
צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי להן. לאו ׁשהקּדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלפי

ּכלּום. לֹו ְִֵלּתן
.Êהרי לּתהֹום ּתרדי אֹו לרקיע ּתעלי אם לּה: אמר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכן

ּתרדי ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
― ּבידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת, ּתהיי לא ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל הּתנאי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהרי
ּבדברים ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאפׁשר

והּתּול. ּׂשחֹוק ְְִֶֶּדר
.Áׁשהּתֹורה אּלא לעּׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

הרי ודם חלב ּתאכלי אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
מקּדׁשת; ּתהיי לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֻֻאּת
לא ּתאכלי לא ואם ,גּטי זה הרי חזיר ּבּׂשר ּתאכלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַֹֹֹֹאם
הרי ― ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהא
אֹו מקּדׁשת ּתהיה ― ואכלה עברה ואם קּים; ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻהּתנאי
מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה ― אכלה לא ואם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻמגרׁשת,
ׁשהרי ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה הרי ּבזה: אֹומרים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

ּתתגרׁש. ולא ּתתקּדׁש וׁשּלא ּתאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹּבידּה
.Ëּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה ּכל חכמים: אמרּו ְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָּובּמה

ּכגֹון קּים? ׁשּתנאֹו ׁשּבממֹון מּדבר חּוץ ּבטל, ּתנאֹו ―ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ
רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי, על מכר אֹו נתן אֹו גרׁש אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש
ּומנעה ּתֹורה לֹו זּכתה ׁשּלא ּבדבר עצמֹו ׁשּיזּכה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּבתנאֹו
ּבֹו אֹותֹו ׁשחּיבה מּדבר ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹמּמּנּו,
,מעּׂשי נתקּימּו ּוכבר ּבטל, ּתנא לֹו: ׁשאֹומרין ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה;
ּתזּכה ולא הּתֹורה, ּבֹו אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹואין

מּמּנּו. אֹות ׁשּמנעה ְְְִֶֶָָָָּבדבר
.Èׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ּתנאי ׁשהּוא ּוׁשאר, ּבכסּות לֹו: ׁשאֹומרין ועֹונה; ְְְְְְִִֵֶֶַָּכסּות
ּבטל, ּתנא ― ּבעֹונה אבל קּים, ּתנא ― ְְְְֲֲֲֵֶַָָָָָָָׁשּבממֹון
חּיב ואּתה מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה, אֹות חּיבה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּתֹורה
ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבתנא עצמ לפטר ּביד ואין ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹּבעֹונתּה,
הרי ― ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי על ּתאר יפת המקּדׁש וכן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבזה.
אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה; להתעּמר לֹו ואין מקּדׁשת, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
ּבדבר יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, אֹותֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה

.‡Èּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
זה הרי ― ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ׁשהתנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכמי
ונמצא הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו ּבדבר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהתנה

.Èׁשּיּׂשיא אֹו חצרֹו ּפלֹוני לי ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
ּבידּה אפׁשר ׁשהרי קּים; ּתנאֹו ― ּבזה וכּיֹוצא לבני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבּתֹו
ועד חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד רב ממֹון לפלֹוני ותּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָלקּימֹו,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא

.‚Èוכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּׂשים
הּנֹותן אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על המקּדׁש ׁשֹומע: ׁשאּתה ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמקֹום
― ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על ְְֵֵֵַַַַַַָָָּגט
ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו דברים ארּבעה ּבֹו יׁש ׁשהּתנאי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתדע,
מהן אחד חסר ואם מקֹום, ּבכל אֹותן לפרׁש צריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָנהיה

ּתנאי. ּכאן אין ―ְֵַָ
.„Èאדם צרי ׁשאין ׁשאמרּו, אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָיׁש

ממֹון ּבדיני אבל ּבלבד, וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹלכּפל
ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל. צרי אינֹו ―ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ראּובן ּובני גד ּבני מּתנאי דברים הארּבעה ׁשאר עם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּתנאי
יעברּו, לא ואם וגֹו' גד בני יעברּו אם חכמים: אֹותן ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹלמדּו
גדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין לא היה לא זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹּותנאי

לעּׂשֹות. ראּוי וכן הראׁשֹונים, ְְֲִִִֵַַָָהּגאֹונים
.ÂËמקּדׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים ― ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ּכיצד? ׁשּנתקּדׁשה. מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשעה
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת, ּתהיי לא לי אּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
אחר קּדׁשּה אם ,לפיכ מאלּול. מקּדׁשת זֹו הרי ― ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּבאלּול
לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי ― ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
הּוא הּתנאי, ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות: ּבגּטין הּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו גט ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיהיה
.ÊËאמר ולא ּתנאי ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ'מעכׁשו';
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז, מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי ― זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻמאתים
,לפיכ מרּבה. זמן לאחר אּלא ּתנאֹו נעּׂשה ׁשּלא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻאף-על-ּפי
מקּדׁשת. אינּה ― הּתנאי ׁשּיעּׂשה קדם הּׁשני קּדׁשּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאם

ּובממֹון. ּבגּטין הּדין ְְְִִִֵַָוכן
.ÊÈלהקּדים ולא ּתנאֹו לכּפל יצטר לא 'מעכׁשיו', האֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹֹּכל

― הּמעּׂשה ׁשהקּדים אף-על-ּפי אּלא הּמעּׂשה, על ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָהּתנאי
ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל קּים. ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָּתנאֹו
ּבדברים, ּכמפליג זה הרי ― לקּימֹו אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה
'מעכׁשו', ּכאֹומר ― מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָואין

לּמעּׂשה. להקּדימֹו ולא הּתנאי לכּפל צרי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹֹואינֹו
.ÁÈמנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?

לי ׁשּתּתני מנת על גּטי זה הרי זּוז, מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתני מנת על ּבמּתנה לי נתּונה זֹו חצר הרי זּוז, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
נתּגרׁשה אֹו ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי ― זּוז מאתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
― נתנּו לא ואם זּוז; הּמאתים יּתנּו והם ּבחצר, זֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹוזכתה
ואף- ּבחצר. זֹו ּתזּכה ולא מגרׁשת ולא מקּדׁשת זֹו ּתהיה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹֻלא

ואף- ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא הּמעּׂשהעל-ּפי ׁשהקּדים על-ּפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ואחר ּבחצר זֹו והחזיקה ּבידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָלּתנאי
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סב             
  

ּבחצר זֹו ּתזּכה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ּתנאֹו; הׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכ
הּמעּׂשה נעּׂשה ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ְְְִַָָָָֹּכאּלּו

 
ׁשּירצה‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו רצה, לא מקּדׁשת; ― האב רצה ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻאבי:
ימחה ׁשּלא מנת על מקּדׁשת. אינּה ― הּדבר ׁשּיׁשמע ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻקדם
ׁשּמת אֹו מחה, לא מקּדׁשת; אינּה ― ּומחה ׁשמע ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאבי:
― האב ׁשמע ּכ ואחר הּבן מת מקּדׁשת. זֹו הרי ―ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
קּדּוׁשין יהּו ׁשּלא ּכדי רֹוצה, איני ׁשּיאמר: האב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹמלּמדין

יבם. לפני ּתּפל ְְִִֵָָֹֹולא
.ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לֹו ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם עפר: ּכֹור ּבית אֹו זּוז מאתים ִִִִֵֵֵֵֶַָָָָלי
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ― לֹו אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ―ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֻֻ

לקלקלּה. ּכדי לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָׁשּמא
אֹו‚. זּוז מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהרי

― מקֹום ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם ּפלֹוני, ּבמקֹום עפר ּכֹור ְְְִִִֵֵָָָּבית
הרי ― ׁשאֹומר מקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָֻהרי
לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו

אֹו„. זּוז מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהרי
הּזּוזים הראה ויראּנה. מקּדׁשת, זֹו הרי ― עפר ּכֹור ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבית
― אחרים ּבּׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּביד
אֹו ּבהלואה הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאינּה
― והראּה ּבאריסּות, לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשּתפּות,
― 'ׁשארא' ׁשּמׁשמע מּׁשּלֹו; ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻאינּה

.ל ׁשאמרּתי זה ּדבר עצמי מּׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשארא
עּׂשרה‰. עמּקים נקעים בֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו ְְֲֲִִֵָָָָָָָָָֻהיה

הּנקעים היּו אם טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָטפחים,
מּפני עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים, הן הרי ― מים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָמלאים
נמּדדין ― מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאינן

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Âׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ׁשּלא אּלּו: נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצא נדרים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעלי
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבּׂשר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל
מאּלּו, חּוץ נדר עליה נמצא מקּדׁשת. אינּה ― ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻצבעֹונין
הרי ― זה על אפּלּו אני מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַאף-על-ּפי
― נדר ּכל עלי ׁשאין מנת על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻזֹו
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻאפּלּו

.Êונמצא מּומין, ּב ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה ― ּבנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּה
ׁשאמר: אף-על-ּפי הּמּומין, מאֹותן חּוץ אחר מּום ּבּה ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָנמצא
הן ּומה מקּדׁשת. זֹו הרי ― זה על אפּלּו אני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֻמקּפיד
ּבּכהנים הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבנׁשים? הּפֹוסלין ְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹהּמּומין
מּומין ּכל יתּבארּו מקּדׁש ּביאת ּובהלכֹות ּבנׁשים. ְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָּפֹוסלין
הּפ וריח וזיעה. רע. ריח ּבנׁשים: עליהן ויֹותר ּכהנים. ה.ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לדד. ּדד ּבין וטפח טפח. מחברֹותיה ּגּסין ודּדין עבה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָוקֹול
הּפּדחת ׁשעל וׁשּומא צּלקת. הּמקֹום ונעּׂשה ּכלב ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּונׁשיכת

ראׁשּה, לּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה היתה אפּלּו ―ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹ
אּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ּׂשער. ּבּה ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואף-על-ּפי
ּבׁשאר ּׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם אבל הּכהנים. ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעל
ּׂשער ּבּה ׁשאין אף-על-ּפי ּכאיסר גדֹולה ׁשּומא אֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפנים,

ּבנׁשים. ּבין ּבּכהנים ּבין מּום זה הרי ―ְְֲֲִִֵֵֵֶָֹ
.Áהּמּומין מן אחד עליה ונמצא סתם, אּׁשה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהמקּדׁש

― נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו ּבנׁשים, ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָהּפֹוסלין
נדרים, עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. מקּדׁשת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהרי
זֹו הרי ― לּה והּתיר חכם אצל והלכה נדרים, עליה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָוהיּו

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.Ëוהלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין, ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה

התנה אם אבל מקּדׁשת. אינּה ― אֹותּה ורּפא רֹופא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאצל
נדרים עליו והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים עליו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאיׁש
ורּפאֹו רֹופא אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהיּו
נרּפאּו, ׁשּכבר ּבמּומין לאיׁש ּגנאי ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי ―ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֻ

זאת. על מקּפדת אינּה ְְִֵֶֶַַָָָֹוהאּׁשה
.Èׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם יֹום: ׁשלׁשים ועד מּכן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָלי
נתן ולא יֹום ׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת, ― יֹום ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֻׁשלׁשים
אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת הרי מקּדׁשת. אינּה ― ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻלּה
ּבתֹו הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו אף-על-ּפי יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶַַַַַַָלאחר
ואם יֹום. ׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי ― יֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶַַֻׁשלׁשים
מקּדׁשת. אינּה ― היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים ּבתֹו ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻחזר

.‡Èמקּדׁשת זֹו הרי ― יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻּבא
היתה לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבּׁשעה לפי לעֹולם. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר איׁש; אׁשת ונעּׂשת ׁשני, קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמקּדׁשת,
אׁשת אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּׁשלׁשים
ׁשאין איׁש, אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאיׁש,

ּבּה. ּתֹופסין ְִִִַָהּקּדּוׁשין
.Èּולאחר מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה, ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשלׁשים
ׁשניהם לפיכ לׁשניהם. מּספק מקּדׁשת זֹו הרי ― ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻיֹום
יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ּבין ּגט, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַנֹותנין
אחר ּובא יֹום, ׁשלׁשים ּולאחר מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהרי
ּובא יֹום, עּׂשרים ּולאחר מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻואמר:
עּׂשרה ּולאחר מעכׁשיו לי מקּדׁשת אּת הרי ואמר: ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאחר
ּתֹופסין ּכּלן קּדּוׁשי ― הּזה הּסדר על מאה הן אפּלּו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻימים,
מקּדׁשת ספק ׁשהיא מּפני ואחד, אחד מּכל גט ּוצריכה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻּבּה,

ְָֻלכּלן.
.‚È,מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר

ּכל על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר,
אם אבל מּספק. מקּדׁשת זֹו הרי ― ּכפנּויה ולפלֹוני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהעֹולם
לפלֹוני מּתרת ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
מּפני העם, ּכׁשאר עליו אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי ―ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְִִֶֶֶַָָָָׁשהתנה
.„Èמקּדׁש אּת הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי תהּנֹותן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

זֹו הרי ― ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָלי
אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת, ּתהיה אֹותּה ּוכׁשּיגרׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת,
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לאּׁשה: אמר אם אבל ׁשנּיה. ּפרּוטה קּדּוׁשי מן ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָּפעם
ׁשּתתּגּירי, לאחר ׁשאתּגּיר, לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻהרי
ׁשּימּות לאחר ׁשּתׁשּתחררי, לאחר ׁשאׁשּתחרר, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָלאחר
לפי מקּדׁשת, אינּה ― אחֹותי ׁשּתמּות לאחר ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻּבעלי

לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ְְֵֶַַָָָׁשאינֹו
.ÂËׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי ליבמה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר

עּתה, קּדׁשּה ואּלּו הֹואיל מקּדׁשת; זֹו הרי ― יבמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻלי
מּספק. ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין ְִִִִֵָָָהיּו

.ÊËהיא הרי נקבה אׁשּת ילדה אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא ― ּבזה לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
ׁשּצרי לי, ויראה מקּדׁשת. זֹו הרי ― העּבר והּכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻמעּברת
ׁשּיכניס ּכדי אביה, ידי על ׁשּתלד אחר אֹותּה ּולקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר

ּדפי. ּבהן ׁשאין ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָָֹאֹותּה
.ÊÈונתן דינרין, ּבמאה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר

הּדינר. מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי ― אחד דינר אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלּה
אּת הרי ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה הּׁשאר. לּה ׁשּיׁשלים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּוא,
דינרים, מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּכׁשאמר אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשיו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם; דינרים' 'ּבמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו, דינרין ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
ּבּדינר ואפּלּו מאה], [לּה ׁשּיׁשלים עד מקּדׁשת אינּה ―ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ׁשניהם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון
מקּדׁשת. אינּה ― נחׁשת ּדינר מהן נמצא אֹו ּדינר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻחסר
― הּדחק ידי על להֹוציאֹו יכֹולה אם רע: ּדינר ּבהם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנמצא

מקּדׁשת. אינּה ― לאו ואם ְְֲִִֵֶֶֶַַָֻיחליפּנּו,
.ÁÈׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינרים, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי ― חמּׁשים ׁשוין היּו אם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻלהן:
מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ואינן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלקיחה,
לּה ׁשאמר ּכמֹו ׁשוין והן הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ׁשּתסמ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכדי
― ׁשוין אינן ואם ראׁשֹונה; מּׁשעה מקּדׁשת זֹו הרי ―ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסּוקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת איני אֹומרת: והיא ,אֹות אקּדׁש דינרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמאה
ּכ ואחר לביתּה, וזֹו לביתֹו זה והל ּבמאתים, אּלא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָל
האּׁשה את ּתבע האיׁש אם סתם: וקּדׁשּו זה את זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּתבעּו
― האיׁש את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה, ּדברי יעּׂשּו ―ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָ

האיׁש. ּדברי ְִִֵֵָָיעּׂשּו
.Îעל וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוּׂשה

ּתנאי, על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן מקּדׁשת. אינּה ― ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּתנאי

הּתנאי את ׁשּׁשּנה אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהל
מקּדׁשת. אינּה ―ְֵֶֶָֻ

.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני, ּבמקֹום לי קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
ּבמקֹום היא והרי לי קּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה ― אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבמקֹום
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי ― אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני,

לׁשלּוח ׁשאמרה היא וכן לֹו. הּוא מקֹום ליׁשּמראה קּבל ּה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אינּה ― אחר ּבמקֹום לּה וקּבלם ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקּדּוׁשי
אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ּפלֹוני, ּבמקֹום הּבעל הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמקּדׁשת.

לֹו. היא מקֹום ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי ―ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
.Î,היא אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזרּו האּׁשה את ְְְִִִֵֶַַָָָָהמקּדׁש

ּכלּום, חזרתם אין ― דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָאף-על-ּפי
מקּדׁשת. היא ְֲִֵֶֶַֻוהרי

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי, על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל ― עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו על-ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף-
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי. ּבטל ― ּובינֹו ּבינּה ּכ אחר אֹותֹו ּובּטלה ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאּׁשה,
הרי ― סתם ּבעל אֹו סתם וכנס ּתנאי, על המקּדׁש ,ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָלפיכ
ּבּטל ׁשּמא הּתנאי; נתקּים ׁשּלא אף-על-ּפי גט, צריכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹזֹו
מּׁשוה ּבפחֹות המקּדׁש וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתנאי
צריכה ― עדים ּבפני סתם ּובעל וחזר ּבמלוה, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּפרּוטה
הּפסּולין. הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹגט;
ּבעילתֹו עֹוּׂשה הּכׁשרים מּיּׂשראל אדם ׁשאין היא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחזקה
מצוה. ּבעילת לעּׂשֹותּה עּתה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָּבעילת

ה'תש"ע תמוז כ"ג שני יום

 
יין,‡. ׁשל זה ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהאֹומר

ׁש ּדבׁש; ׁשל ייןונמצא ׁשל ונמצא ּדבׁש, ׁשל1ל זה ּבדינר ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכסף ׁשל ונמצא זהב, ׁשל זהב; ׁשל ונמצא מנת2ּכסף, על ; ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ממזר; ונמצא נתין, ּכהן; ונמצא לוי, לוי; ונמצא ּכהן, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשאני
ונמצא ,ּכר ּבן ;ּכר ּבן ונמצא עיר, ּבן נתין; ונמצא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָממזר,
עני; ונמצא עׁשיר, עׁשיר; ונמצא עני, ׁשאני מנת על עיר; ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָּבן
ונמצא רחֹוק, רחֹוק; ונמצא לּמרחץ, קרֹוב ׁשּביתי מנת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָעל

ּגֹודלת ּבת אֹו ׁשפחה לי ׁשּיׁש מנת על ואין3קרֹוב; אֹופה, אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לֹו ויׁש לֹו, ׁשאין מנת על אּׁשה4לֹו; לי ׁשּיׁש מנת על ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

וכל אּלּו ּבכל ― לֹו ויׁש לי, ׁשאין מנת על לֹו; ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָּובנים,
להן ׁשהטעּתּו.5הּדֹומה היא וכן מקּדׁשת. אינּה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

.לֹו להתקּדׁש היה ּבלּבי ׁשאמרה: אף-על-ּפי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם,
אמר אם וכן ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף-על-ּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקידושין.1) אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה באותה2)כגון נראית שהייתה בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות כתוב
דומה זה הרי - נחושת של נמצאת שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן, נראתה הצורף בעיני וגם זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה
זהב של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש פי על ואף מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר, חסר ונמצא במנה לי להתקדשי
שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין זה ומטעם גט. בלי להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא אמרוהו, העדים אלא

פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע כדי שערות.3)פרוטה, כי4)קולעת חיסרון, זהו גודלת לו יש אם לפעמים כי
אנשים. הרבה אצל שמצוייה באופה הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר תלך שכינותיה בבתי מצוייה שהיא מתוך הגודלת

בו".5) חפצה איני רגלי ממידת הגדול "מנעל שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח אפילו כי לחיסרון. בין למעלה בין



סג              
  

לאּׁשה: אמר אם אבל ׁשנּיה. ּפרּוטה קּדּוׁשי מן ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָּפעם
ׁשּתתּגּירי, לאחר ׁשאתּגּיר, לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֻהרי
ׁשּימּות לאחר ׁשּתׁשּתחררי, לאחר ׁשאׁשּתחרר, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָלאחר
לפי מקּדׁשת, אינּה ― אחֹותי ׁשּתמּות לאחר ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֻּבעלי

לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ְְֵֶַַָָָׁשאינֹו
.ÂËׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת הרי ליבמה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר

עּתה, קּדׁשּה ואּלּו הֹואיל מקּדׁשת; זֹו הרי ― יבמי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻלי
מּספק. ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין ְִִִִֵָָָהיּו

.ÊËהיא הרי נקבה אׁשּת ילדה אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר
חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא ― ּבזה לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
ׁשּצרי לי, ויראה מקּדׁשת. זֹו הרי ― העּבר והּכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻמעּברת
ׁשּיכניס ּכדי אביה, ידי על ׁשּתלד אחר אֹותּה ּולקּדׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר

ּדפי. ּבהן ׁשאין ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָָֹאֹותּה
.ÊÈונתן דינרין, ּבמאה לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר

הּדינר. מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי ― אחד דינר אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלּה
אּת הרי ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה הּׁשאר. לּה ׁשּיׁשלים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּוא,
דינרים, מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּכׁשאמר אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשיו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם; דינרים' 'ּבמאה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו, דינרין ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
ּבּדינר ואפּלּו מאה], [לּה ׁשּיׁשלים עד מקּדׁשת אינּה ―ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר יכֹולים ׁשניהם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחרֹון
מקּדׁשת. אינּה ― נחׁשת ּדינר מהן נמצא אֹו ּדינר, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻחסר
― הּדחק ידי על להֹוציאֹו יכֹולה אם רע: ּדינר ּבהם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָנמצא

מקּדׁשת. אינּה ― לאו ואם ְְֲִִֵֶֶֶַַָֻיחליפּנּו,
.ÁÈׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינרים, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי ― חמּׁשים ׁשוין היּו אם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֻלהן:
מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ואינן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלקיחה,
לּה ׁשאמר ּכמֹו ׁשוין והן הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ׁשּתסמ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכדי
― ׁשוין אינן ואם ראׁשֹונה; מּׁשעה מקּדׁשת זֹו הרי ―ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסּוקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת איני אֹומרת: והיא ,אֹות אקּדׁש דינרים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמאה
ּכ ואחר לביתּה, וזֹו לביתֹו זה והל ּבמאתים, אּלא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָל
האּׁשה את ּתבע האיׁש אם סתם: וקּדׁשּו זה את זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּתבעּו
― האיׁש את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה, ּדברי יעּׂשּו ―ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָ

האיׁש. ּדברי ְִִֵֵָָיעּׂשּו
.Îעל וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוּׂשה

ּתנאי, על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן מקּדׁשת. אינּה ― ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּתנאי

הּתנאי את ׁשּׁשּנה אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהל
מקּדׁשת. אינּה ―ְֵֶֶָֻ

.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני, ּבמקֹום לי קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
ּבמקֹום היא והרי לי קּדׁשּה מקּדׁשת. אינּה ― אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבמקֹום
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי ― אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני,

לׁשלּוח ׁשאמרה היא וכן לֹו. הּוא מקֹום ליׁשּמראה קּבל ּה: ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אינּה ― אחר ּבמקֹום לּה וקּבלם ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקּדּוׁשי
אחר ּבמקֹום לּה וקּבל ּפלֹוני, ּבמקֹום הּבעל הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻמקּדׁשת.

לֹו. היא מקֹום ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי ―ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ
.Î,היא אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזרּו האּׁשה את ְְְִִִֵֶַַָָָָהמקּדׁש

ּכלּום, חזרתם אין ― דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָאף-על-ּפי
מקּדׁשת. היא ְֲִֵֶֶַֻוהרי

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי, על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל ― עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו על-ּפי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף-
מן הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי. ּבטל ― ּובינֹו ּבינּה ּכ אחר אֹותֹו ּובּטלה ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאּׁשה,
הרי ― סתם ּבעל אֹו סתם וכנס ּתנאי, על המקּדׁש ,ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָלפיכ
ּבּטל ׁשּמא הּתנאי; נתקּים ׁשּלא אף-על-ּפי גט, צריכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹזֹו
מּׁשוה ּבפחֹות המקּדׁש וכן ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּתנאי
צריכה ― עדים ּבפני סתם ּובעל וחזר ּבמלוה, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּפרּוטה
הּפסּולין. הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹגט;
ּבעילתֹו עֹוּׂשה הּכׁשרים מּיּׂשראל אדם ׁשאין היא, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחזקה
מצוה. ּבעילת לעּׂשֹותּה עּתה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָּבעילת

ה'תש"ע תמוז כ"ג שני יום

 
יין,‡. ׁשל זה ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהאֹומר

ׁש ּדבׁש; ׁשל ייןונמצא ׁשל ונמצא ּדבׁש, ׁשל1ל זה ּבדינר ; ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּכסף ׁשל ונמצא זהב, ׁשל זהב; ׁשל ונמצא מנת2ּכסף, על ; ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ממזר; ונמצא נתין, ּכהן; ונמצא לוי, לוי; ונמצא ּכהן, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשאני
ונמצא ,ּכר ּבן ;ּכר ּבן ונמצא עיר, ּבן נתין; ונמצא ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָממזר,
עני; ונמצא עׁשיר, עׁשיר; ונמצא עני, ׁשאני מנת על עיר; ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָּבן
ונמצא רחֹוק, רחֹוק; ונמצא לּמרחץ, קרֹוב ׁשּביתי מנת ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָעל

ּגֹודלת ּבת אֹו ׁשפחה לי ׁשּיׁש מנת על ואין3קרֹוב; אֹופה, אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לֹו ויׁש לֹו, ׁשאין מנת על אּׁשה4לֹו; לי ׁשּיׁש מנת על ; ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

וכל אּלּו ּבכל ― לֹו ויׁש לי, ׁשאין מנת על לֹו; ואין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָּובנים,
להן ׁשהטעּתּו.5הּדֹומה היא וכן מקּדׁשת. אינּה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

.לֹו להתקּדׁש היה ּבלּבי ׁשאמרה: אף-על-ּפי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם,
אמר אם וכן ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף-על-ּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקידושין.1) אחרי עד הכירה ולא מכוסה שהיה באותה2)כגון נראית שהייתה בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב"הגהות כתוב
דומה זה הרי - נחושת של נמצאת שנה לחצי קרוב כן ואחרי כן, נראתה הצורף בעיני וגם זהב של שהיא הקידושין עדי בפני שעה
זהב של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש פי על ואף מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר, חסר ונמצא במנה לי להתקדשי
שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין זה ומטעם גט. בלי להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא אמרוהו, העדים אלא

פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע כדי שערות.3)פרוטה, כי4)קולעת חיסרון, זהו גודלת לו יש אם לפעמים כי
אנשים. הרבה אצל שמצוייה באופה הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר תלך שכינותיה בבתי מצוייה שהיא מתוך הגודלת

בו".5) חפצה איני רגלי ממידת הגדול "מנעל שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח אפילו כי לחיסרון. בין למעלה בין



סד             
  

אינּה ― ׁשהטעתני אף-על-ּפי לקּדׁשּה היה ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:
ּדברים אינם ׁשּבּלב ׁשהּדברים לפי .6מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ּבּסם‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת ּבּסם7הרי ונמצא , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
על8ּוברסי ;ּכר ּובן עיר ּבן ונמצא עיר, ּבן ׁשאני מנת על ; ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻ

זֹו הרי ― וׁשמעֹון יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף, ׁשּׁשמי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָמנת
יֹוסף, אּלא ׁשמי ׁשאין מנת על לּה: אמר אם אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמקּדׁשת.
ּבּסם ונמצא ּבּסם, אּלא ׁשאיני וׁשמעֹון; יֹוסף ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָונמצא
― עיר ּובן ּכר ּבן ונמצא עיר, ּבן אּלא ׁשאיני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּוברסי;

מקּדׁשת. ְֵֶֶָֻאינּה
יֹודע„. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹומר

ׁש צרי אנקלֹוסלקרֹות, ּתרּגּום אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ּיקרא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻ
יֹודע להיֹות צרי קֹורא, ׁשאני מנת על לּה: אמר ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּגר.
ׁשאני מנת על יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָלקרֹות
אמר: ואם הּמׁשנה. לקרֹות יֹודע להיֹות צרי לׁשנֹות, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָיֹודע
הּמׁשנה לקרֹות יֹודע להיֹות צרי ּתּנאה, ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָעל

חּיא11ותֹוספּתא10וספרי9וספרא רּבי .12ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
ּובן‰. עּזאי ּכבן אֹומרין: אין ― ּתלמיד ׁשאני מנת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָעל

ואֹומרֹו; ּבתלמּודֹו אחד ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹזֹומא,
מּדברים ּברּבים אֹותן ׁשּמלּמדין החג, ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָואפּלּו
מנת על ּבהן. ּבקיאין העם ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג, סמּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּקּלים
ּכל אּלא וחבריו, עקיבא ּכרּבי אֹומרין: אין ― חכם ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאני

חכמה ּדבר מקֹום ּבכל אֹותֹו מנת13ׁשּׁשֹואלין על ואֹומר. ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
נר ּבן ּכאבנר אֹומרין: אין ― גּבֹור אּלא15ּוכיֹואב14ׁשאני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשאני מנת על גבּורתֹו. מּפני מּמּנּו מתיראים ׁשחבריו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
חרסֹום ּבן אלעזר [ּכרּבי אֹומרין: אין ― ּוכרּבי16עׁשיר [ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

עזריה ּבן מּפני17אלעזר אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
זֹו הרי ּגמּור, רׁשע אפּלּו ― צּדיק ׁשאני מנת על ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָעׁשרֹו.

ּבלּבֹו ּתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, ׁשאני18מקּדׁשת מנת על . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו ― ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻרׁשע
ּכֹוכבים עבֹודת ׁשעֹון ּבלּבֹו; ּומּזלֹות ּכֹוכבים ּבעבֹודת ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָהרהר
רׁשע, נעּׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר הּוא, ּגדֹול ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹּומּזלֹות
ּבית את ּתפּׂש למען וכתּוב: לבבכם, יפּתה ּפן ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

ּבלּבם. ְְִִֵָָיּׂשראל
.Â,ּכהנת ׁשהיא סבּור הייתי ואמר: האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמקּדׁש

היא והרי ענּיה, ּכהנת; היא והרי לוּיה, לוּיה; היא ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהרי
מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי ― ענּיה היא והרי עׁשירה, ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׁשירה;

הטעּתּו ּכהן,19ׁשּלא ׁשהּוא הייתי סבּורה ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
עני; הּוא והרי עׁשיר, ּכהן; הּוא והרי לוי, לוי; הּוא ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹוהרי
הטעה ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי ― עׁשיר הּוא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻעני,

ָאֹותּה.

 
ערוה,‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים, ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

ּובּתּה אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן ― ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין ― ּכאחת אחיֹות ׁשּתי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֻאֹו

.,לי מקּדׁשֹות ּכּלכם הרי ואמר: ּכאחת, רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש
אין ― ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה אּׁשה אֹו אחיֹות ׁשּתי ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהיּו
לביאה לי מּכם הראּויה להן: אמר ואם מקּדׁשת. מּכּלן ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻאחת
אּׁשה אֹו מאחיֹות חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן הרי ― לי ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת
מקּדׁשֹות ּכּלכם הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּובּתּה
ּכגֹון ערוה, אחת אּׁשה אֹו עּכּו"ם אֹו ׁשפחה ּבהן והיתה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלי,
אחת אין ― ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאׁשת
ּתהיה לביאה לי מּכם הראּויה אמר: ואם מקּדׁשת. ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻֻמּכּלם
אּׁשה מאֹותּה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ּכּלן הרי ― לי ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת

ּתֹופס קּדּוׁשין ּבּה.ׁשאין ין ְִִִֵֶָ
ונתן‚. ּבזה, לי מקּדׁשת מּכם אחת הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאמר

האֹומר וכן חברּתּה; יד על אחת ׁשּקּבלּתה אֹו ּפרּוטה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהן
― קּדּוׁשיה האב וקּבל לי, מקּדׁשת מּבנֹותי אחת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלאב:
מּפני מהן, אחת על לבֹוא לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכּלן
על לבֹוא אפׁשר ׁשאי אף-על-ּפי ּבהן ּתֹופסין ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּקּדּוׁשין

מהן. ֵֶַַאחת
לֹו,„. וקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהעֹוּׂשה

ואין לאחֹותּה, אֹו לבּתּה אֹו לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָוקּדׁש
ּגט, צריכֹות ׁשּתיהן ― ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן זֹו אי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָידּוע
והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעּׂשתה אּׁשה וכן עליו. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָואסּורֹות
זֹו אי ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָוקּדׁשּה,
נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט. לּה נֹותנין ׁשניהן ― קֹודם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמהן

ּכֹונס. ואחד ְֵֵֶָּגט
הּׁשליח‰. קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה

― ּבהן וכּיֹוצא לאח אֹו לּבן עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָלאב,
לׁשניהם. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָׁשניהם

.Âואינֹו הּׁשליח, ּומת אּׁשה, לי וקּדׁש צא לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת זה הרי ― אּׁשה לֹו קּדׁש לא אם קּדׁש אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיֹודע
ידּוע ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו. לעּׂשֹות ׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי ― לֹו קּדׁש אּׁשה זֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאי
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עּמּה, ערוה ׁשהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָקרֹובֹות
קּדׁש אּמּה ׁשּמא זֹו, יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחֹות
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה אֹו ׁשלּוחֹו ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו
אחֹות אֹו אם ּכגֹון קרֹובה, לּה היתה אּלּו. ּכגֹון ְְְְְֵֵָָָָָקרֹובֹות
הּוא ׁשעּׂשה ּבּׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ּבהן, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכּיֹוצא
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הקידושין.6) בשעת בפה לפרש לה היה בשמים.7)כי רע.8)מוכר וריחו עורות רב.9)מעבד וחיברו כוהנים, תורת
ודברים.10) במדבר לספרים: הלכה קצרה.11)מדרשי בלשון השנויים ענייניה לבאר למשנה ביותר.12)תוספת מוסמכת שהיא
בסברה.13) התלוי המלך.14)דבר שאול של צבא המלך.15)שר דוד של צבא שר צרויה, ואביו16)בן גדול עשיר היה

בים. ספינות אלף וכנגדן ביבשה עיירות אלף לו אלף17)הניח עשר שנים מעדרו מעשר מפריש והיה גדול עשיר היה הוא אף
ושנה. שנה בכל בליבם,18)עגל תשובה הרהרו שמא חוששים ואין מקודשת אינה [=רשעים] עדים בפסולי המקדש זאת, ובכל

למה כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר שמא לחוש יש צדיק", שאני מנת "על לפנינו: בפירוש שאומר כאן רק כי
להם. דברים.19)נחוש אינם שבלב ודברים עצמו את הטעה הוא אלא

             
  

הרי ― הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה אף-על-ּפי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח,
קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרים: ואין ּבּה; מּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻזה
ׁשעּׂשה ּבּׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחר
ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח עֹוּׂשה אדם ואין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשליח,

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה ְְְְִִַַַָהּוא
.Êאביהם את ׁשליח ּכּלן ועּׂשּו ּבנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשּיׁש לאיׁש הּבנים אבי ואמר אּׁשה, להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלקּדׁש
האב וקּבל מּבני, לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל ― ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
אחד מת אּׁשה. להן לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהֹואיל
מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת ּכל ― ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהם

ֵֶמהם.
.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה, אֹו קטּנה ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב

ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
ּבּתי ויאמר: ׁשּיפרׁש עד ּבכלל, הּבֹוגרת אין ― לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח. אֹותי ׁשעּׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת). ְֲֶֶַָֻ(ואחֹותּה
.Ë,ּברׁשּותֹו וכּלן נׁשים, מּׁשתי ּבנֹות ּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֻמי

ל קּדׁשּתי לּבעל: אמר הּקּדּוׁשין ּובׁשעת מהן, אחת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוקּדׁש
גדֹולה ׁשּמא לֹומר: ׁשּיׁש אף-על-ּפי הּגדֹולה, ּבּתי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאת
קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, גדֹולה אֹו לֹו קּדׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָׁשּבּגדֹולֹות
ּכּלן הרי ― ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן גדֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבּגדֹולֹות
המקּדׁשת. לבּדּה ׁשהיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמּתרֹות

הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם ׁשּמאוכן לֹומר: ׁשּיׁש אף-על-ּפי , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנה
חּוץ מּתרֹות ּכּלן הרי ― ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשהיא
ּבּתֹו ׁשּמׁשמע המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻמן
ּבּתֹו ּומׁשמע מּמּנה, ּגדֹולה ּבבנֹותיו ׁשאין ― ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּגדֹולה

מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין ― ְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּקטּנה
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל. על ְְַַָֹואֹוסרּה
.‡Èקּדׁשּתיה למי יֹודע ואיני ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

האב: ׁשּיאמר עד אדם, ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי ―ְֲֲֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבלבד. גט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה, ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָנֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ְְִֶֶַַַַַָָואף-על-ּפי
.È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה, למי יֹודע איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן ― ׁשּקּדׁשּתיה הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאני
ֲִֵאחרים.

.‚Èאני אֹומר: וזה קּדׁשּתיה, אני אֹומר: זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט. נֹותנין ׁשניהן ― ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָקּדׁשּתיה
הּוא אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ּכֹונס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

ּבעלּה. על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו ― ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקּדׁשּתיה
.„È,נתקּדׁשּתי למי יֹודעת ואיני נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהאּׁשה

ּגט, לּתן נאמן ― ׁשּקּדׁשּתי הּוא אני ואמר: אחד ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובא
לכנס, נאמן אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻותהיה

להּתירּה. ּכדי לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּמא
.ÂËקּדׁשּתני לא אֹומרת: והיא ,קּדׁשּתי לאּׁשה: ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר

קּדׁשּתני, ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא ―ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻ

והיא ּבקרֹובֹותיה, מּתר הּוא ― קּדׁשּתי לא אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻוהּוא
אּלא קּדׁשּת לא אֹומרת: והיא ,קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹאסּורה
מּתרת ּוגדֹולה ּגדֹולה, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא ― ְְְִִִֶֶָָָֻּבּתי
ּבקרֹוביו. מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות ּומּתר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻֻּבקרֹוביו;
― אֹותי אּלא קּדׁשּת לא אֹומרת: והיא ,ּבּת את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹקּדׁשּתי
ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור ְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻהּוא

קרֹוביו. על אסּורה והאם האם, ְְְֲִֵֵַָָָָּבקרֹובֹות
.ÊËׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשטען הּקּדּוׁשין, ׁשּטֹוענין אּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכל

אם אבל מתּו; אֹו אחרת למדינה והלכּו עדים ּבפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָקּדּוׁשין
ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין ― עדים ּבלא הּקּדּוׁשין ׁשהיּו ְְִִִִִֵֵֶַָָֹהֹודּו
והּוא קּדׁשּתני, לאיׁש: אּׁשה ׁשּתאמר מקֹום וכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו.
ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו מבקׁשים ― קּדׁשּתי לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאֹומר:
ּגט לּה נתן ואם הפסד. ּבזה לֹו ׁשאין העם, לׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהּתירּה

ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין ― ְְִִֵֵַָֻמעצמֹו
.ÊÈ― לעצמֹו וקּדׁשּה והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוּׂשה

דבר העֹוּׂשה וכל ּכן. לעּׂשֹות ואסּור לּׁשליח. מקּדׁשת זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהרי
רׁשע. נקרא ― ּוממּכר מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָזה

.ÁÈהּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוּׂשה
ׁשּׁשלחֹו לראׁשֹון אֹומרת: והאּׁשה קּדׁשּתיה, לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר:
הּׁשל הרי ― ּבעדים הּׁשליח עּׂשה לא אם ― יחנתקּדׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

אסּורה והאּׁשה ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָֻאסּור
החזק ואם ּבקרֹובֹותיה; מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻּבקרֹובי

לראׁשֹון. מקּדׁשת זֹו הרי ― ּבעדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהּׁשליח
.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:

מקּדׁשת זֹו הרי ― ּבעדים הּׁשליח החזק לא אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו:
ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהן ― ׁשלּוחֹו ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני,

ּכֹונס. ואחד ּגט נֹותן אחד ְֵֵֵֶֶָָָרצּו,
.Îּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

קדם אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי ― הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

ּבֹו. וחזר ׁשליח ׁשעּׂשה האיׁש וכן מּספק. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמקּדׁשת
.‡Îמהן זֹו אי יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

אסּור ― קּדׁש אֹותי אֹומרת: ואחת אחת וכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָקּדׁש,
אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ונֹותן ּכּלן, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָֻֻּבקרֹובֹות
חכמים, אֹותֹו קנסּו ― ּבביאה קּדׁש ואם ּומסּתּלק. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּביניהן
ׁשּכתב ׁשּכתּבה ידּוע והּדבר ואחת. אחת לכל ּכתּבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻׁשּיּתן
היא אני אֹומרת: ואחת אחת וכל אבדה, מהן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחת

ּכתּבתי. ואבדה ּכתּבה לי וכתבּת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻֻׁשּקּדׁשּתני
.Îהרי ― לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻהאּׁשה

וכל ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשאין אף-על-ּפי מקּדׁשת, ּבחזקת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻזֹו
הּוא וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻקֹול
ׁשנים ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקֹות, הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו,
נתקּדׁשה ואֹומרֹות: לּה ּׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
הּיֹום ּתתקּדׁש ּפלֹונית אֹומרֹות: אֹותן ׁשמעּו הּיֹום. ְְְְְִִִֵַַַָָּפלֹונית
עד נתקּדׁשה, ולא לקּדׁש נזּדּמנּו ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין ―ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכמֹו ראינּו ואמרּו: ׁשנים ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשמעּו
ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו הברה, קֹול וׁשמענּו ארּוסין, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּׂשמחת
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סה              
  

הרי ― הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה אף-על-ּפי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח,
קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרים: ואין ּבּה; מּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻזה
ׁשעּׂשה ּבּׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ׁשּנתּגרׁשה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחר
ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח עֹוּׂשה אדם ואין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשליח,

הּׁשליחּות. ּבׁשעת לקּדׁשּה ְְְְִִַַַָהּוא
.Êאביהם את ׁשליח ּכּלן ועּׂשּו ּבנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשּיׁש לאיׁש הּבנים אבי ואמר אּׁשה, להם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלקּדׁש
האב וקּבל מּבני, לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל ― ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
אחד מת אּׁשה. להן לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהֹואיל
מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת ּכל ― ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהם

ֵֶמהם.
.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה, אֹו קטּנה ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב

ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
ּבּתי ויאמר: ׁשּיפרׁש עד ּבכלל, הּבֹוגרת אין ― לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח. אֹותי ׁשעּׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת). ְֲֶֶַָֻ(ואחֹותּה
.Ë,ּברׁשּותֹו וכּלן נׁשים, מּׁשתי ּבנֹות ּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֻמי

ל קּדׁשּתי לּבעל: אמר הּקּדּוׁשין ּובׁשעת מהן, אחת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָוקּדׁש
גדֹולה ׁשּמא לֹומר: ׁשּיׁש אף-על-ּפי הּגדֹולה, ּבּתי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָאת
קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות, גדֹולה אֹו לֹו קּדׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָׁשּבּגדֹולֹות
ּכּלן הרי ― ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן גדֹולה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבּגדֹולֹות
המקּדׁשת. לבּדּה ׁשהיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה מן חּוץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמּתרֹות

הּקטּנה ּבּתֹו קּדׁש אם ׁשּמאוכן לֹומר: ׁשּיׁש אף-על-ּפי , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה אֹו ׁשּבּקטּנֹות ְְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָקטּנה
חּוץ מּתרֹות ּכּלן הרי ― ׁשּבּגדֹולֹות הּקטּנה מן קטּנה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשהיא
ּבּתֹו ׁשּמׁשמע המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּקטּנֹות, הּקטּנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻמן
ּבּתֹו ּומׁשמע מּמּנה, ּגדֹולה ּבבנֹותיו ׁשאין ― ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּגדֹולה

מּמּנה. קטּנה ּבהן ׁשאין ― ְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּקטּנה
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל. על ְְַַָֹואֹוסרּה
.‡Èקּדׁשּתיה למי יֹודע ואיני ּבּתי את קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

האב: ׁשּיאמר עד אדם, ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי ―ְֲֲֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבלבד. גט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה, ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָנֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ְְִֶֶַַַַַָָואף-על-ּפי
.È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה, למי יֹודע איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן ― ׁשּקּדׁשּתיה הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאני
ֲִֵאחרים.

.‚Èאני אֹומר: וזה קּדׁשּתיה, אני אֹומר: זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט. נֹותנין ׁשניהן ― ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָקּדׁשּתיה
הּוא אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ּכֹונס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

ּבעלּה. על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו ― ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקּדׁשּתיה
.„È,נתקּדׁשּתי למי יֹודעת ואיני נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהאּׁשה

ּגט, לּתן נאמן ― ׁשּקּדׁשּתי הּוא אני ואמר: אחד ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובא
לכנס, נאמן אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻותהיה

להּתירּה. ּכדי לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשּמא
.ÂËקּדׁשּתני לא אֹומרת: והיא ,קּדׁשּתי לאּׁשה: ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר

קּדׁשּתני, ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא ―ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻ

והיא ּבקרֹובֹותיה, מּתר הּוא ― קּדׁשּתי לא אֹומר: ְְְְִִִִֵֶַָָֹֻוהּוא
אּלא קּדׁשּת לא אֹומרת: והיא ,קּדׁשּתי ּבקרֹוביו. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹאסּורה
מּתרת ּוגדֹולה ּגדֹולה, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא ― ְְְִִִֶֶָָָֻּבּתי
ּבקרֹוביו. מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות ּומּתר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֻֻּבקרֹוביו;
― אֹותי אּלא קּדׁשּת לא אֹומרת: והיא ,ּבּת את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹקּדׁשּתי
ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור ְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻהּוא

קרֹוביו. על אסּורה והאם האם, ְְְֲִֵֵַָָָָּבקרֹובֹות
.ÊËׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשטען הּקּדּוׁשין, ׁשּטֹוענין אּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכל

אם אבל מתּו; אֹו אחרת למדינה והלכּו עדים ּבפני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָקּדּוׁשין
ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין ― עדים ּבלא הּקּדּוׁשין ׁשהיּו ְְִִִִִֵֵֶַָָֹהֹודּו
והּוא קּדׁשּתני, לאיׁש: אּׁשה ׁשּתאמר מקֹום וכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבארנּו.
ּגט לּה ׁשּיכּתב מּמּנּו מבקׁשים ― קּדׁשּתי לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹאֹומר:
ּגט לּה נתן ואם הפסד. ּבזה לֹו ׁשאין העם, לׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלהּתירּה

ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין ― ְְִִֵֵַָֻמעצמֹו
.ÊÈ― לעצמֹו וקּדׁשּה והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוּׂשה

דבר העֹוּׂשה וכל ּכן. לעּׂשֹות ואסּור לּׁשליח. מקּדׁשת זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהרי
רׁשע. נקרא ― ּוממּכר מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָזה

.ÁÈהּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוּׂשה
ׁשּׁשלחֹו לראׁשֹון אֹומרת: והאּׁשה קּדׁשּתיה, לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר:
הּׁשל הרי ― ּבעדים הּׁשליח עּׂשה לא אם ― יחנתקּדׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

אסּורה והאּׁשה ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָֻאסּור
החזק ואם ּבקרֹובֹותיה; מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֻֻּבקרֹובי

לראׁשֹון. מקּדׁשת זֹו הרי ― ּבעדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהּׁשליח
.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:

מקּדׁשת זֹו הרי ― ּבעדים הּׁשליח החזק לא אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו:
ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהן ― ׁשלּוחֹו ׁשהּוא החזק ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻלּׁשני,

ּכֹונס. ואחד ּגט נֹותן אחד ְֵֵֵֶֶָָָרצּו,
.Îּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

קדם אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי ― הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

ּבֹו. וחזר ׁשליח ׁשעּׂשה האיׁש וכן מּספק. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמקּדׁשת
.‡Îמהן זֹו אי יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

אסּור ― קּדׁש אֹותי אֹומרת: ואחת אחת וכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָקּדׁש,
אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ונֹותן ּכּלן, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָֻֻּבקרֹובֹות
חכמים, אֹותֹו קנסּו ― ּבביאה קּדׁש ואם ּומסּתּלק. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּביניהן
ׁשּכתב ׁשּכתּבה ידּוע והּדבר ואחת. אחת לכל ּכתּבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻׁשּיּתן
היא אני אֹומרת: ואחת אחת וכל אבדה, מהן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחת

ּכתּבתי. ואבדה ּכתּבה לי וכתבּת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֻֻׁשּקּדׁשּתני
.Îהרי ― לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻהאּׁשה

וכל ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשאין אף-על-ּפי מקּדׁשת, ּבחזקת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻזֹו
הּוא וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻקֹול
ׁשנים ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקֹות, הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו,
נתקּדׁשה ואֹומרֹות: לּה ּׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
הּיֹום ּתתקּדׁש ּפלֹונית אֹומרֹות: אֹותן ׁשמעּו הּיֹום. ְְְְְִִִֵַַַָָּפלֹונית
עד נתקּדׁשה, ולא לקּדׁש נזּדּמנּו ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין ―ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכמֹו ראינּו ואמרּו: ׁשנים ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשמעּו
ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו הברה, קֹול וׁשמענּו ארּוסין, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּׂשמחת
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סו             
  

להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ּבפני ּפלֹונית ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָמּפלֹוני
ׁשּמחזיק קֹול זה הרי ― מתּו אֹו אחרת למדינה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהעדים

מקּדׁשת. ְֶֶָֻאֹותּה
.‚Îאבל אמתלא; ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹּבּמה

ּכׁשּׁשמעּו האמתלא וׁשמעּו אמתלא, ׁשם היתה ְְְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָאם
האמתלא? היא ּכיצד מקּדׁשת. החזקה לא ― ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשּנתקּדׁשה
החזקה, לא ― ספק קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻּפלֹונית
ׁשם ואין הֹואיל ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאּלא

חזק. קֹול ולא ּברּורה ְְְָָָָָֹראיה
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין ― ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים נראין אם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָאמתלא,
ולא הֹואיל ― לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלא, ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

ְֲַָָלאמתלא.
.‰Îׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעּׂשה

ּכ ּתנאי על ואמר: לאביו ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָּפלֹוני,
על חכמים סמכּו ולא הּתנאי. נתקּים ולא לֹו ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹנתקּדׁשה
ׁשם אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,

ְֲַָאמתלא.
.ÂÎוקּדׁשּה ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻיצא

ּבאּו אם ּבקֹול: ׁשהן ראׁשֹון קּדּוׁשי על ּבֹודקין ― ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבפנינּו
קּדּוׁשי אין ― לראׁשֹון מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻעדים
ּבקֹול, ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש ― לאו ואם ּכלּום; ְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשני
יכנס לא ― הּׁשני ּגרׁש ואם וּדאי. ׁשּקּדּוׁשיו הּׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹונֹוּׂשא
אחר הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו: ׁשּמא ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹהראׁשֹון,

לאחר. ְְְִֵֶַָָׁשּנתארסה
.ÊÎאחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד ― לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון. ּבין ראׁשֹון ֲִֵֵַּבין

.ÁÎ,ׁשּתתארס אחר לארּוסה סבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹמקֹום
לּה חֹוׁשׁשין ― לּה ׁשהּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ְְְִִִֵֶֶָָָָּובאּו
אנׁשי ׁשרב אף-על-ּפי מּספק, גט ּוצריכה נתקּדׁשה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּמא
ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא סבלֹונֹות מׁשּלחין אין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהעיר
וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּבּתחּלה סבלֹונֹות לׁשלח ּכּלן ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּנהגּו

לּה. חֹוׁשׁשין אין ― ְְִִֵָסבלֹונֹות
.ËÎהּמקֹום אנׁשי מקצת ּדר אם ּכתּבתּה: ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהחזק

ואף-על-ּפי לּה; חֹוׁשׁשין ― ּכֹותבין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָׁשּמקּדׁשין
ׁשּמצא הּסֹופר מּפני ׁשּמא אֹומרין: אין סֹופר, ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
הּכתּבה ׁשּכֹותבין הּמקֹום אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהקּדים

לּה. חֹוׁשׁשין אין ― הּקּדּוׁשין ְִִִֵֶַָֹקדם
.Ïּוׁשנים ּפלֹוני, ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה ראינּוה אֹומרין: ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר ׁשכנים ׁשּכּלם אף-על-ּפי ― ראינּוה לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻאֹומרין:
ראיה, ראינּוה' 'לא [טענת] ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאחת,

ּבצנעה. לקּדׁש העם ְְְִֵֶֶֶַָָָׁשּדר
.‡Ïלא אֹומרת: והיא זֹו, היא מקּדׁשת אחד: עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד מקּדׁשת, אֹומר: אחד מּתרת. זֹו הרי ― ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי
לא ― נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא; לא ― מקּדׁשת אינּה ְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֻאֹומר:
מקּדׁשת אמרה: נתקּדׁשּתי. לא אֹומרת: היא ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּתצא,

אמתלא נתנה אם עצמּה: וקּדׁשה עמדה זמן ּולאחר ְְְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָאני,
ׁשאני ּבּתחּלה אמרּתי וכ כ מּפני ואמרה: ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָלדבריה,
ואם לּׁשני; מּתרת זֹו הרי ― מּמׁש ּבדבריה וראינּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻמקּדׁשת,
זֹו הרי ― מּמׁש ּבהן ואין ׁשּנתנה אֹו אמתלא, נתנה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק. קּדּוׁשי ׁשני וקּדּוׁשי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָאסּורה,
האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד הּכל ועל עליו אסּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹותהיה
אני ּפנּויה ואמרה: וחזרה אני, איׁש אׁשת ואמרה: ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּבאת
זֹו הרי מּמׁש, ּבדבריה ויׁש לדבריה אמתלא נתנה אם ―ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ֱֶֶֶנאמנת.

 
ׁשהיא‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה

אֹותֹו מּכין ― חמיו ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבבית
לבֹוא לֹו אסּור ― ּבביאה קּדׁשּה אם ואפּלּו מרּדּות. ְְְֲִִִִַַַַָָָָמּכת
ּביתֹו לתֹו אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָעליה
ּכניסה הּנקרא הּוא זה ויחּוד לֹו. ויפריׁשּנה עּמּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָויתיחד
ארּוסתֹו על והּבא מקֹום. ּבכל נּׂשּואין הּנקרא והּוא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֻלחּפה
ונעּׂשית קנאּה, ּבּה מּׁשּיערה ― ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלׁשם

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי ְְְֲִִֵַָָָָנּׂשּואה,
.לבֹוא מּתרת זֹו הרי ― לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻּכיון

אׁש היא והרי ׁשּירצה, עת ּבכל ּדבר.עליה לכל גמּורה ּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
נבעלה. ׁשּלא אף-על-ּפי נּׂשּואה, נקראת לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָוהּוא,
גמרּו לא ― עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻאף-על-ּפי

עדין. ּכארּוסה היא והרי ֲֲֲִִִִֵַַַַָהּנּׂשּואין,
הּנּׂשּואין.‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו יי אּתה ּברּו הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹוהן
מל אלהינּו יי אּתה ּברּו לכבֹודֹו. ּברא ׁשהּכל ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו האדם. יֹוצר ְֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
ּׂשֹוּׂש האדם. יֹוצר יי, אּתה ּברּו עד. עדי ּבנין מּמּנּו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
אּתה ּברּו ּבּׂשמחה. לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה ותגל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָּתּׂשיּׂש
האהּובים, רעים ּתּׂשּמח ּׂשּמח ּבבניה. צּיֹון מּׂשּמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָיי,
חתן מּׂשּמח יי, אּתה ּברּו מּקדם. עדן ּבגן יציר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכּׂשּמח
ּׂשּׂשֹון ּברא אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי אּתה ּברּו ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכּלה.
אחוה אהבה וחדוה, ּדיצה רּנה ּגילה וכּלה, חתן ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָָוּׂשמחה,
ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע אלהינּו יי מהרה ורעּות. ְְְְְְֱִֵֵֵֵַָָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ּׂשמחה קֹול ּׂשּׂשֹון קֹול ְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ּברּו מנגינתם. מּמׁשּתה ּונערים מחּפתם חתנים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה. עם החתן מּׂשּמח יי, ְְִֵֶַַַַַָָָָָאּתה
הּיין„. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא ― יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
ההדס על ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

הּׁשׁש. מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר
ּובני‰. גדֹולים ּבעּׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין,
.Âעּמּה נתיחד ולא חתנים ּברּכת ּובר האּׁשה את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס

עֹוּׂשה חתנים ּברּכת ׁשאין היא; ארּוסה עדין ― ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָּבביתֹו
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ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר גמּורה, נּׂשּואה זֹו הרי ― חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנּׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ― ּובר ונּׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Êיהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּכֹותב הּוא וכּמה הּסֹופר. ּׂשכר נֹותן והחתן ּבאׁשּתֹו. ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
מּמאתים ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ― ּבתּולה היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ― ּבעּולה ואם ְְְִִִִִֵֵָָָָָּדינרים;
לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה. עּקר הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֻדינרים.
אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. ― זהב ּכּכר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל ,לפיכ הּדברים. לרב ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּוא
ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת העּקר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּוא

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלאּׁשה,
.Áאּלא הּטהֹור, הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמטּבע
מאתים ונמצא ּכסף. זּוז חצי ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
טהֹור, ּכסף ׁשל זּוזין ועּׂשרים חמּׁשה ― ּבתּולה ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָּדינרים
ּומחצה. זּוזים עּׂשר ׁשנים ― ּבעּולה ׁשל דינרים ְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָּומאה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש ― זּוז ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָּומׁשקל

והּד ערּובין. ּביןּבתחּלת מקֹום, ּבכל זּוז הּנקרא הּוא ינר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הּימים. אֹותן מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור הּכסף מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

.Ëוכל מּמאה, ולבעּולה מּמאתים לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין
הּכתּבה את הּכֹותב אחד זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו ― ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּפֹוחת
לּה חּיב ׁשהּוא מּידֹו וקנּו עדים עליו ׁשהעידּו ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבׁשטר
מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר. זה הרי ― מאתים אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמאה
ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל מּתר זה הרי ― ּכתּבתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻּכנגד

ְִֹלכּתב.
.Èואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס

לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר
לקּימּה, רצה אם ּכתּבה, עּקר לּה וכֹותב חֹוזר ― ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה
אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלפי
הנאה ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל ּכתּבה. ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּבלא
ּכתּבה ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ―ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
זה הֹוציא ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאּלא
לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח ּכתּבתּה מׁשּלם ―ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ְָָמכרה.
.‡Èלחּפה נכנסה ולא ּכתּבה, לּה וכתב האּׁשה, את ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס

עֹוּׂשה הּכתּבה ׁשאין נּׂשּואה; ואינּה היא, ארּוסה עדין ―ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מּבני ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ― גרׁשּה אֹו מת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻנּׂשּואין.
אם אבל כנסּה. ולא הֹואיל ּכלל, ּתֹוספת ּגֹובה ואינּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹחֹורין,
ארּוסה והיא גרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, לּה ּכתב ולא אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻארס
ּכתּבה עּקר לּה ּתּקנּו ׁשּלא העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין ―ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
לּה וכתב ּבּתֹו, את והמארס ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנּׂשא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
לאביה, ּכתּבתּה ― נערה ּכׁשהיתה גרׁשּה אֹו ּומת ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻּכתּבה,

ׁשליׁשי]. ּבפרק [למעלה ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָּכמֹו
.Èעּמּה ּׂשמח יהיה ּבתּולה הּנֹוּׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ּבּׁשּוק, ונֹותן נֹוּׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו ימים. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹׁשבעת

ׁשהיה ּבין ּבחּור, ׁשהיה ּבין וּׂשמח. וׁשֹותה אֹוכל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ימים. מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ― ּבעּולה היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָאלמֹון.
עם ּׂשמח ׁשּיהיה יּׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת

אלמֹון. ּבין ּבחּור ּבין ימים, ׁשלׁשה ְְְִֵֵַַָָָָהּבעּולה
.‚Èּומבר אחד, ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׁשים לּׂשא לאדם לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש

לּׂשמח צרי ― לּׂשמחה אבל ּכאחת. לכּלן חתנים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹֻּברּכת
ׁשבעה, ― ּבתּולה עם לּה: הראּויה ּׂשמחה אחת ּכל ְְְְִִִִַַָָָָָָָעם
ּבּׂשמחה. ּׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; ― ּבעּולה ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָעם

.„Èּבּיֹום ּבין ּבאב, ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לארס ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻמּתר
ולא ׁשּבת ּבערב לא נׁשים נֹוּׂשאין אין אבל ּבּלילה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבין
ּבתּקּון ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור לֹומר צרי ואין ּבּסעּדה. טרּוד ׁשהחתן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻהּסעּדה,
נֹוּׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. אּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ּבּׂשמחה, ּׂשמחה מערבין ׁשאין לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנׁשים,
ּוׁשאר זאת. את ּגם ל ונּתנה זאת ׁשבע מּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּיטרח והּוא, ׁשּירצה. יֹום ּבכל אּׁשה לּׂשא מּתר ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּימים

הּנּׂשּואין. קדם ימים ׁשלׁשה נּׂשּואין ְְִִִִִִֶַַָָֹֻּבסעּדת
.ÂËּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין דינים ּבּתי ׁשאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָמקֹום

טענת לֹו היתה ׁשאם רביעי; ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
ח ּומנהג ּדין. לבית יׁשּכים אתּבתּולים, ׁשהּנֹוּׂשא כמים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

חמיׁשי עּמּה ּׂשמח ׁשּיהיה ּכדי ּבחמיׁשי, יּׂשאּנה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבעּולה
ראׁשֹון. יֹום למלאכּתֹו ויֹוצא וׁשּבת, ׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָוערב

.ÊËּבין ― לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה, ּבּתֹו את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהמארס
ׁשּתגּדיל עד ּתּנּׂשא ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיא
לעּׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס. ― לכנסּה רצה ואם נערה. ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָותעּׂשה

ֵּכן.
.ÊÈהיא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה

לפרנס הּתביעה מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה
ּתּנּׂשא. ּכ ואחר לּה, צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן עצמּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאת
מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין ― ׁשּבגרה אחר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּתבעּה
עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין ― הּבגר ּביֹום קּדׁשּה אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּבגר.
ׁשּבגרה, אחר קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחדׁש
ּכ ּולאחר ּבבגרּותּה חדׁש עּׂשר ׁשנים עליה עברּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאם
מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין ― ְְְְִִִִֵֶַָָָנתקּדׁשה
ׁשלׁשים לּה נֹותנין ― הּבעּולה את המארס וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּתביעה.

הּתביעה. מּיֹום ְִִַָיֹום
.ÁÈאת לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנּׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין וכּמה אֹותֹו. האּׁשה מּׁשּתבעה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעצמֹו
ׁשלׁשים ואם חדׁש, עּׂשר ׁשנים ― חדׁש עּׂשר ׁשנים אם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּה:

יֹום. ׁשלׁשים ― ְִיֹום
.ËÈנתחּיב ― נּׂשאּה ולא לאיׁש ׁשּנתנּו זמן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּגיע

ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס. ׁשּלא ּפי אף-על- ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבמזֹונֹותיה,
ּבאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו ― ׁשּבת ּבערב אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת

לכ יכֹול ׁשאינֹו מּפני אֹוהּיֹום, היא אֹו הּוא חלה אם וכן נס. ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מזֹונֹות; לּה מעלה אינֹו ― הּזמן ּכׁשהּגיע נּדה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּפרסה
וכן ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנּׂשא ראּויה אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא יכֹול אינֹו ְִִִֵֶַַָָָהּוא
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סז              
  

ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר גמּורה, נּׂשּואה זֹו הרי ― חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנּׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ― ּובר ונּׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Êיהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּכֹותב הּוא וכּמה הּסֹופר. ּׂשכר נֹותן והחתן ּבאׁשּתֹו. ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּתר
מּמאתים ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ― ּבתּולה היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ― ּבעּולה ואם ְְְִִִִִֵֵָָָָָּדינרים;
לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה. עּקר הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֻדינרים.
אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. ― זהב ּכּכר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפּלּו
סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל ,לפיכ הּדברים. לרב ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹֻהּוא
ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת העּקר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהּוא

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלאּׁשה,
.Áאּלא הּטהֹור, הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּמטּבע
מאתים ונמצא ּכסף. זּוז חצי ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
טהֹור, ּכסף ׁשל זּוזין ועּׂשרים חמּׁשה ― ּבתּולה ׁשל ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָּדינרים
ּומחצה. זּוזים עּׂשר ׁשנים ― ּבעּולה ׁשל דינרים ְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָּומאה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש ― זּוז ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָּומׁשקל

והּד ערּובין. ּביןּבתחּלת מקֹום, ּבכל זּוז הּנקרא הּוא ינר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הּימים. אֹותן מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור הּכסף מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

.Ëוכל מּמאה, ולבעּולה מּמאתים לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין
הּכתּבה את הּכֹותב אחד זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו ― ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּפֹוחת
לּה חּיב ׁשהּוא מּידֹו וקנּו עדים עליו ׁשהעידּו ואחד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבׁשטר
מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר. זה הרי ― מאתים אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמאה
ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל מּתר זה הרי ― ּכתּבתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻּכנגד

ְִֹלכּתב.
.Èואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס

לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר
לקּימּה, רצה אם ּכתּבה, עּקר לּה וכֹותב חֹוזר ― ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה
אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלפי
הנאה ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל ּכתּבה. ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּבלא
ּכתּבה ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ―ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ
זה הֹוציא ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאּלא
לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח ּכתּבתּה מׁשּלם ―ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ְָָמכרה.
.‡Èלחּפה נכנסה ולא ּכתּבה, לּה וכתב האּׁשה, את ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס

עֹוּׂשה הּכתּבה ׁשאין נּׂשּואה; ואינּה היא, ארּוסה עדין ―ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מּבני ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ― גרׁשּה אֹו מת ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֻנּׂשּואין.
אם אבל כנסּה. ולא הֹואיל ּכלל, ּתֹוספת ּגֹובה ואינּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹחֹורין,
ארּוסה והיא גרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, לּה ּכתב ולא אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻארס
ּכתּבה עּקר לּה ּתּקנּו ׁשּלא העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין ―ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֻ
לּה וכתב ּבּתֹו, את והמארס ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנּׂשא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
לאביה, ּכתּבתּה ― נערה ּכׁשהיתה גרׁשּה אֹו ּומת ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻּכתּבה,

ׁשליׁשי]. ּבפרק [למעלה ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָּכמֹו
.Èעּמּה ּׂשמח יהיה ּבתּולה הּנֹוּׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ּבּׁשּוק, ונֹותן נֹוּׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו ימים. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹׁשבעת

ׁשהיה ּבין ּבחּור, ׁשהיה ּבין וּׂשמח. וׁשֹותה אֹוכל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ימים. מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ― ּבעּולה היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָאלמֹון.
עם ּׂשמח ׁשּיהיה יּׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת

אלמֹון. ּבין ּבחּור ּבין ימים, ׁשלׁשה ְְְִֵֵַַָָָָהּבעּולה
.‚Èּומבר אחד, ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׁשים לּׂשא לאדם לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש

לּׂשמח צרי ― לּׂשמחה אבל ּכאחת. לכּלן חתנים ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹֻּברּכת
ׁשבעה, ― ּבתּולה עם לּה: הראּויה ּׂשמחה אחת ּכל ְְְְִִִִַַָָָָָָָעם
ּבּׂשמחה. ּׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; ― ּבעּולה ְְְְְְְְִִִִֵָָָָָעם

.„Èּבּיֹום ּבין ּבאב, ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לארס ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻמּתר
ולא ׁשּבת ּבערב לא נׁשים נֹוּׂשאין אין אבל ּבּלילה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבין
ּבתּקּון ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור לֹומר צרי ואין ּבּסעּדה. טרּוד ׁשהחתן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻהּסעּדה,
נֹוּׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. אּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ּבּׂשמחה, ּׂשמחה מערבין ׁשאין לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנׁשים,
ּוׁשאר זאת. את ּגם ל ונּתנה זאת ׁשבע מּלא ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ׁשּיטרח והּוא, ׁשּירצה. יֹום ּבכל אּׁשה לּׂשא מּתר ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּימים

הּנּׂשּואין. קדם ימים ׁשלׁשה נּׂשּואין ְְִִִִִִֶַַָָֹֻּבסעּדת
.ÂËּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין דינים ּבּתי ׁשאין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָמקֹום

טענת לֹו היתה ׁשאם רביעי; ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
ח ּומנהג ּדין. לבית יׁשּכים אתּבתּולים, ׁשהּנֹוּׂשא כמים, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ

חמיׁשי עּמּה ּׂשמח ׁשּיהיה ּכדי ּבחמיׁשי, יּׂשאּנה ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבעּולה
ראׁשֹון. יֹום למלאכּתֹו ויֹוצא וׁשּבת, ׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶַַַָָוערב

.ÊËּבין ― לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה, ּבּתֹו את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהמארס
ׁשּתגּדיל עד ּתּנּׂשא ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהיא
לעּׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס. ― לכנסּה רצה ואם נערה. ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָותעּׂשה

ֵּכן.
.ÊÈהיא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה

לפרנס הּתביעה מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה
ּתּנּׂשא. ּכ ואחר לּה, צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן עצמּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאת
מּיֹום חדׁש עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין ― ׁשּבגרה אחר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּתבעּה
עּׂשר ׁשנים לּה נֹותנין ― הּבגר ּביֹום קּדׁשּה אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּבגר.
ׁשּבגרה, אחר קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחדׁש
ּכ ּולאחר ּבבגרּותּה חדׁש עּׂשר ׁשנים עליה עברּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאם
מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין ― ְְְְִִִִֵֶַָָָנתקּדׁשה
ׁשלׁשים לּה נֹותנין ― הּבעּולה את המארס וכן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּתביעה.

הּתביעה. מּיֹום ְִִַָיֹום
.ÁÈאת לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנּׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין וכּמה אֹותֹו. האּׁשה מּׁשּתבעה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָעצמֹו
ׁשלׁשים ואם חדׁש, עּׂשר ׁשנים ― חדׁש עּׂשר ׁשנים אם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּה:

יֹום. ׁשלׁשים ― ְִיֹום
.ËÈנתחּיב ― נּׂשאּה ולא לאיׁש ׁשּנתנּו זמן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּגיע

ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס. ׁשּלא ּפי אף-על- ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבמזֹונֹותיה,
ּבאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו ― ׁשּבת ּבערב אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת

לכ יכֹול ׁשאינֹו מּפני אֹוהּיֹום, היא אֹו הּוא חלה אם וכן נס. ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מזֹונֹות; לּה מעלה אינֹו ― הּזמן ּכׁשהּגיע נּדה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּפרסה
וכן ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנּׂשא ראּויה אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא יכֹול אינֹו ְִִִֵֶַַָָָהּוא
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סח             
  

ה'תש"ע תמוז כ"ד שלישי יום

  
אם‡. נחלצה. אֹו ׁשּנתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹוּׂשא

ּכתּבתּה ― נחלצה אֹו נתּגרׁשה אֹו נתאלמנה הארּוסין 1מן ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
ׁשּמּׁשּנּׂשאת מאה, ּכתּבתּה ― הּנּׂשּואין מן ואם ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻמאתים,

ּכבעּולה היא מׁשחררת2הרי ּבתּולה הּנֹוּׂשא וכן גּיֹורת3. אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ
ונפּדית הּכּותית ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה אם ׁשבּויה: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָאֹו
― אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותֹות והן ְְְְִִֵֶַַָָָָהּׁשבּויה

מאתים אחד4ּכתּבתן ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבנֹות היּו ואם , ְְְְִִִֶַָָָָָָָֻ
מאה. ּכתּבתן ― ְְֵַָָָָָֻומעלה

.ואף-על-ּפי מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּומּפני
וחזקת ׁשּתּבעל, הּנּׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן

ׁשּתּבעל והּׁשבּויה והּכּותית ּבין5הּׁשפחה מאה לאּלּו ּתּקנּו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדבר. לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹנבעלּו

עץ‚. ׁשהיא6מּכת מנת על נּׂשאת אפּלּו מאה. ּכתּבתּה ― ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
קטּנה מאה. ּכתּבתּה ― עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה, ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻּבתּולה

ׁשּנבעל ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש אדםמּבת עליה ּבא אפּלּו ה, ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
ּכׁשאר ּבתּולה ׁשּתחזר סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה ― ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹֻּגדֹול
ׁשנים ּתׁשע מּבן קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּבתּולֹות.
ׁשּביאת ּכלל; נבעלה לא ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה ― ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻּולמּטה
― מּזה ּפחֹות ּביאה, ּביאתֹו ― אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבן

ּביאה. ּביאתֹו ִִֵָָאין
אילֹונית„. אֹו סֹומא אֹו ּבֹוגרת ׁשהיא ּכתּבתן7ּבתּולה ― ְְְִִֶֶֶַָָָָֻ

ּכתּבה. להן ּתּקנּו לא והּׁשֹוטה החרׁשת אבל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמאתים.
אף-על-ּפי והחרׁשת, ּכלל; נּׂשּואין לּה ּתּקנּו לא ― ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוטה
ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא ― מּדבריהם נּׂשּואין לּה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻׁשּיׁש
אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. מּלּׂשאת יּמנעּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֻׁשּלא

ּכתּבה מּתנאי ּתנאי ולא מזֹונֹות החרׁשת8לּה ּכנס ואם . ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּכתּבה9ונתּפּקחה לּה יׁש מאה.10― ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻ

ּכתּבתן‰. ― מנה מאה להן וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻנּׂשא
נכסיו להּזיק ׁשרצה מּפני .11קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

.Âאף-על-ּפי ּפקחֹות, נׁשים ׁשּנּׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
ונׁשּתּפה החרׁש עליהם12ׁשּנתּפּקח לנׁשיהם אין ― הּׁשֹוטה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּכתּבה, להן יׁש ― ׁשהבריאּו אחר לקּימן רצּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכלּום.
לּה וכתבּו החרׁש ׁשהּׂשיאּו הם ּדין ּבית ואם מאה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻּוכתּבתן
ּדין. ּבית לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת ― נכסיו על ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבתּה
ּומּפני מקֹום. ּבכל אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין הּׁשֹוטה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאבל
וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא ּבֹו, עֹומדת חכמים ּתּקנת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאין
לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים לֹו ּתּקנּו לא ְְֲִִִִִִֵַָָָָֹהּקטן
ואף-על-ּפי לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ּומּפני ּגמּורין. ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָנּׂשּואין
מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? נּׂשּואין לידי ּבאה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהיא

הּקטן13הפקר את מּׂשיאין ואין אֹותֹו14. ׁשּבֹודקין עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
סימנין ׁשהביא .15ויֹודעים ְְִִִִֵֶָ

.Êאחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ―16קטן, אּׁשה ׁשּנּׂשא , ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּכתּבה לּה ׁשהגּדיל17אין אחר וקּימּה הגּדיל ואם יׁש18. ― ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ

ּכתּבתּה ― ואׁשּתֹו הּוא ׁשּנתּגּיר ּגר וכן ּכתּבה. עּקר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻלּה
קּימּה ּכן מנת ׁשעל .19מנה, ְְִֵֶֶַָָָ

.Áטענת לּה יׁש ― מאתים ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֻּכל
מאה20ּבתּולים ׁשּכתּבתּה וכל חכמים21; לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו , ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹֻ
ּבתּולים22ּכתּבה טענת לּה אין ארּוסתֹו23― עם והּמתיחד . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻ

ּבתּולים טענת לּה אין ― נּׂשּואין .24קדם ְֲִִִֵֶַַָֹ
.Ëׁשחזקתּה אּׁשה ׁשּנּׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּול מצאתיה לא ואֹומר: וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשניׁשהיא ה. ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים ― האחד לבתּולה: הן ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָסימנין
ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק ― והּׁשני ראׁשֹונה. ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּביאה

ּתׁשמיׁש ּבׁשעת .25ראׁשֹונה ְְִִִַַָ
.Èלא ואמר: וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה הּבתּולה את ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוּׂשא

הּוא, אמת אמרה: אם אֹותּה: ׁשֹואלין ― ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, מצאני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

למנה ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי ― אף-על-ּפי26ּבתּולי . ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּכלּום ל ואין עלי ּבא איׁש ׁשּמא ואֹומר: טֹוען 27ׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבטענתֹו מׁשּגיחין אין ּבא28― ׁשּלא סתם להחרים לֹו ויׁש . ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לֹו וּדאי הּדבר ׁשאין איׁש, .29עליה ִֵֶֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השני.1) מייד.2)מהבעל בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה) נסתרה שלא עדים יש שפחה3)אפילו שהייתה
ושוחררה. הבתולות.4)כנענית כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן נבעלו, הן5)שאפילו הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון

בשבייתה. והשבוייה בנכריותן בתוליה.6)ונבעלות והלכו עץ והיכה איילונית,7)שנפלה לשם נשאה ומתחילה בה, שידע וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה הכיר לא נשבית.8)אבל אם פדיונה או רפואה ולדבר.9)כגון לשמוע אם10)שחזרה

כתובה. בלא - דעת בת והיא - בעלה עם תשב שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה כתובה11)רוצה חכמים לה תקנו שלא פי על אף
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה, כתב הוא דעתו.12)הרי מי13)נצטללה אין תינשא לא אם

בזנות. הפקר מנהג בה וינהגו זנות.14)שישמרנה כביאת למעלה.15)שזוהי המפורשים בגרות ביאה.16)סימני שביאתו
שערות".17) שתי שיביא עד כלום קטן קניין כשהגדיל.18)"שאין עליה היא.19)ובא בעולה עכשיו שהרי - מנה כתובתה
כתובתה.20) כל הפסידה בתולה מצאתיה לא טען בעלה21)שאם עם נתייחדה לא שעדיין פי על שאף הנשואין מן אלמנה כגון

כבעולה. היא הרי - כתובה.22)הראשון להן כתב והוא ושוטה חרשת ממה23)כגון להפסידה אלא בתולים טענת שאין
כלל. טענה לו אין להן כתב עצמו שהוא במה אבל לבתולה) (=מאתיים דין בית תנאי ושכח.24)שהוא עליה בא וכל25)שמא

לפני נבעלה שמא ספיקות שני כאן שיש כוהן אשת אינה אם מותרת לבעלה אבל כתובה. להפסידה כדי] רק [=היא הטענה
באונס. שמא - הקידושין לאחר נבעלה אם ואפילו מנה.26)הקידושין כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה

טעות.27) מקחה בעולה ספק28)נמצאת - וטענתו וודאי, - טענתה עדיף.כי ברי ושמא להשביעה29)וברי יכול אינו כלומר,
בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא מי יהיה בחרם ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק,

             
  

.‡Èּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר, אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
לֹו ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ּוכתּבתּה30עלי נאמנת, זֹו הרי ― ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּלא עד ׁשּמא ואמר: טען ואם ׁשהיתה. ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאתים
טעּות מּקח ּומּקחי נאנסּת 31ארסּתיׁשארסּתי אחר אֹו , ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשקר ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי ― ּברצֹונ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת
ּבֹו חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני .32ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

.Èּבא לא אֹומרת: והיא ּבתּולה, מצאתיה לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹטען
אֹותּה ּבֹודקין ― ּבתּולה אני ועדין ּובֹועל33עלי חֹוזר אֹו , ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

עדים ּככל34ּבפני מצאני ּובתּולה עלי ּבא אמרה: . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין ― טֹוען הּוא וׁשקר ְְְְֲִִֵֶֶַהּבתּולֹות,
מּפני אמר: אם ּבתּולה? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר היה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמה
להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה, ּבֹודקין ― ּדם לּה מצאתי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
ּכן ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים. ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
― ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּבחזקתּה; זֹו הרי ―ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש גדֹול חלי ׁשּמא אֹותּה, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבֹודקין
אֹותּה מרטיבין ּברעב. מתעּנית ׁשהיתה אֹו 35האיברים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשנית, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומאכילין
רעב ולא חלי ׁשם אין ואם לאו. אם דם ּתֹוציא אם ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹונראה
ׁשּמצא ואף-על-ּפי ּבתּולים. טענת זֹו הרי ― ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹולא
ּכאן אין דם, יצא ולא הֹואיל ― ּתׁשמיׁש ּבעת ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹדחק
ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין ― ּדם לּה יׁש ּבתּולה ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָּבתּולים;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו החלי, מּפני אּלא ― ּבֹוגרת ּבין נערה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבין
מצאתי ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, מצאתי ׁשּלא מּפני אמר: ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואם
הּבֹוגרֹות ׁשרב היא; ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה, על ׁשֹואלין ―ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
ונתרּפּו גדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין
לֹו: אֹומרין ― עדין ּבגרה לא ואם ּבתּוליה. וכלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאיבריה
ּבדחק? הרּגׁשּת לא ּולפיכ ּבנחת ּבעלּתּה אֹו הּטיתה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּמא
זֹו הרי ― היה ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ּכי, לא אמר: ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאם
נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹטענת
סתּום ּפתחּה ― ּבתּולה נערה ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּבין
ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל ― הּדם ׁשּיצא ואף-על-ּפי ְִִֶֶַַַַַָָָָָָהּוא.

ּבתּולים. ּכאן ְִֵָאין
.‚Èויׁש ּדמים טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ּגאֹונים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ואי ּפתּוח. ּפתח טענת זה,לּה דבר מראה הּגמרא ּדר ן ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

רּבים ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהם. ּבּנסחאֹות היה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוטעּות
לּבֹוגרת ׁשאין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוקדמֹונים,

ּבלבד. ּדמים טענת ְֲִִֶַַַָָאּלא
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה, ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו,
נאמן ׁשחזקה36― האיׁש; על לא ראיה, להביא ועליה , ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּומפסידּה ּבסעּדה טֹורח אדם ׁשאין ּׂשמחתֹו37היא, והֹופ , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ֵֶאבל.

.ÂË― נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
יֹום.38מּיד ׁשלׁשים לאחר אפּלּו ― נסּתרה לא ואם , ְְְְְֲִִִִִַַָָֹ
.ÊËנאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

הּכתּבה עּקר להפסידּה ― אׁשּתֹו הכחיׁשּתּו אבל39אם , ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֻ
לּה יׁש ― ּברּורה40הּתֹוספת ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא ; ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ׁשהֹודת אֹו ּבעּולה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהיתה
לפיכ41והטעּתּו חפץ42. ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו ּכדין43יׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלהׁשּביעֹו
לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּדה טֹורח אדם ׁשאין היא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשחזקה

ׁשקר. עליה ׁשּטען מי על סתם ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָלהחרים
.ÊÈהּכתּבה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ―44הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם ׁשאסּור לפי מאה, לּה וכֹותב ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָחֹוזר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּבלא אחת ְְְְֵֶַַַָָָֹֻׁשעה

  
ּבין‡. ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין ― אּׁשה אדם ְְְִֵֵֵֵֶָָָָָּכׁשּנֹוּׂשא

אֹו הּגּיֹורת ואחת יּׂשראל ּבת אחת קטּנה, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּגדֹולה
ּבארּבעה ויזּכה דברים, ּבעּׂשרה לּה יתחּיב ― ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהמׁשחררת

ְִָדברים.
.,ׁשארּה הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ― ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָוהעּׂשרה

― ּכסּותּה מזֹונֹותיה. אּלּו ― ׁשארּה ועֹונתּה. ְְְְְֵֵֶָָָָָָּכסּותּה,
והּׁשבעה הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא ― עֹונתּה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכמׁשמעֹו.
― מהם האחד הם. ּדין ּבית ּתנאי וכּלן סֹופרים. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻמּדברי
הן: ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הם ― והּׁשאר ּכתּבה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻֻעּקר
מתה, אם לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹלרּפאתּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנתקלקלתי.30) גרם ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים כלום.31)וכתובתי לך כי32)ואין יכול אינו להשביעה אבל
חזקתה על ונעמידנה נולדה בתולה שהרי לה, המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש וגם שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא

נאנסה. כן ואחרי נתארסה על33)ובתולה הושיבן בעולה, ואחת בתולה אחת שפחות שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
לו: אמר נודף ריחה היה ולא הושיבה זו אף נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה בעולה יין, של חבית פי

במקחך". זכה בפניהם34)לך ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי לראות מפה לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
למרחץ.35)אסור. אותה כתובתה.36)מכניסים וכונסה37)להפסידה בסעודה טורח היה לא מתחילה אותה שונא היה "שאם

ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. אינו בסעודה טרח לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם סעודתו ומפסיד
נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא שנתייחד38)(הממון מכיוון כי זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל

עליה. ומעליל כועס הוא עכשיו ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה וודאי עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה
נאמן.39) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שאינם40)שהוא החייבים כשאר הוא והרי מרצונו שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה

ברורה. ראייה בלי חיובם את להפקיע טעות.41)יכולים מקח זה הרי בעולה ונמצאת בתולה בחזקת שכינסה הואיל42)וכל
זו. תוספת לה שכתב השטר מחמת הוא גבייתה כוח קדוש.43)וכל חפץ כשירצה44)באחיזת אפילו לקיימה לו שאסור ויש

עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כוהן אשת אם כגון



סט              
  

.‡Èּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר, אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
לֹו ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ּוכתּבתּה30עלי נאמנת, זֹו הרי ― ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ׁשּלא עד ׁשּמא ואמר: טען ואם ׁשהיתה. ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאתים
טעּות מּקח ּומּקחי נאנסּת 31ארסּתיׁשארסּתי אחר אֹו , ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

ׁשקר ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי ― ּברצֹונ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת
ּבֹו חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני .32ּכדי ְְְִִֵֵֵֶַַָָ

.Èּבא לא אֹומרת: והיא ּבתּולה, מצאתיה לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹטען
אֹותּה ּבֹודקין ― ּבתּולה אני ועדין ּובֹועל33עלי חֹוזר אֹו , ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

עדים ּככל34ּבפני מצאני ּובתּולה עלי ּבא אמרה: . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ
לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין ― טֹוען הּוא וׁשקר ְְְְֲִִֵֶֶַהּבתּולֹות,
מּפני אמר: אם ּבתּולה? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר היה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמה
להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה, ּבֹודקין ― ּדם לּה מצאתי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
ּכן ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים. ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
― ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּבחזקתּה; זֹו הרי ―ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ
לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש גדֹול חלי ׁשּמא אֹותּה, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבֹודקין
אֹותּה מרטיבין ּברעב. מתעּנית ׁשהיתה אֹו 35האיברים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ׁשנית, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומאכילין
רעב ולא חלי ׁשם אין ואם לאו. אם דם ּתֹוציא אם ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹונראה
ׁשּמצא ואף-על-ּפי ּבתּולים. טענת זֹו הרי ― ּבֹו ּכּיֹוצא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹולא
ּכאן אין דם, יצא ולא הֹואיל ― ּתׁשמיׁש ּבעת ְְְִִֵֵַַָָָָֹֹדחק
ּגדֹולה, ּבין קטּנה ּבין ― ּדם לּה יׁש ּבתּולה ׁשּכל ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָּבתּולים;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו החלי, מּפני אּלא ― ּבֹוגרת ּבין נערה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבין
מצאתי ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, מצאתי ׁשּלא מּפני אמר: ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואם
הּבֹוגרֹות ׁשרב היא; ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה, על ׁשֹואלין ―ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
ונתרּפּו גדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין
לֹו: אֹומרין ― עדין ּבגרה לא ואם ּבתּוליה. וכלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹאיבריה
ּבדחק? הרּגׁשּת לא ּולפיכ ּבנחת ּבעלּתּה אֹו הּטיתה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּמא
זֹו הרי ― היה ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ּכי, לא אמר: ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאם
נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹטענת
סתּום ּפתחּה ― ּבתּולה נערה ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּבין
ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל ― הּדם ׁשּיצא ואף-על-ּפי ְִִֶֶַַַַַָָָָָָהּוא.

ּבתּולים. ּכאן ְִֵָאין
.‚Èויׁש ּדמים טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ּגאֹונים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ואי ּפתּוח. ּפתח טענת זה,לּה דבר מראה הּגמרא ּדר ן ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

רּבים ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהם. ּבּנסחאֹות היה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻוטעּות
לּבֹוגרת ׁשאין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוקדמֹונים,

ּבלבד. ּדמים טענת ְֲִִֶַַַָָאּלא
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה, ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו,
נאמן ׁשחזקה36― האיׁש; על לא ראיה, להביא ועליה , ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּומפסידּה ּבסעּדה טֹורח אדם ׁשאין ּׂשמחתֹו37היא, והֹופ , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
ֵֶאבל.

.ÂË― נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
יֹום.38מּיד ׁשלׁשים לאחר אפּלּו ― נסּתרה לא ואם , ְְְְְֲִִִִִַַָָֹ
.ÊËנאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

הּכתּבה עּקר להפסידּה ― אׁשּתֹו הכחיׁשּתּו אבל39אם , ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֻ
לּה יׁש ― ּברּורה40הּתֹוספת ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא ; ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ׁשהֹודת אֹו ּבעּולה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשהיתה
לפיכ41והטעּתּו חפץ42. ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו ּכדין43יׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ

לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל
ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלהׁשּביעֹו
לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּדה טֹורח אדם ׁשאין היא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשחזקה

ׁשקר. עליה ׁשּטען מי על סתם ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָלהחרים
.ÊÈהּכתּבה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ―44הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם ׁשאסּור לפי מאה, לּה וכֹותב ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָחֹוזר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּבלא אחת ְְְְֵֶַַַָָָֹֻׁשעה

  
ּבין‡. ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין ― אּׁשה אדם ְְְִֵֵֵֵֶָָָָָּכׁשּנֹוּׂשא

אֹו הּגּיֹורת ואחת יּׂשראל ּבת אחת קטּנה, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּגדֹולה
ּבארּבעה ויזּכה דברים, ּבעּׂשרה לּה יתחּיב ― ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהמׁשחררת

ְִָדברים.
.,ׁשארּה הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ― ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָוהעּׂשרה

― ּכסּותּה מזֹונֹותיה. אּלּו ― ׁשארּה ועֹונתּה. ְְְְְֵֵֶָָָָָָּכסּותּה,
והּׁשבעה הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא ― עֹונתּה ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכמׁשמעֹו.
― מהם האחד הם. ּדין ּבית ּתנאי וכּלן סֹופרים. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֻמּדברי
הן: ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הם ― והּׁשאר ּכתּבה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻֻעּקר
מתה, אם לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹלרּפאתּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנתקלקלתי.30) גרם ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים כלום.31)וכתובתי לך כי32)ואין יכול אינו להשביעה אבל
חזקתה על ונעמידנה נולדה בתולה שהרי לה, המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש וגם שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא

נאנסה. כן ואחרי נתארסה על33)ובתולה הושיבן בעולה, ואחת בתולה אחת שפחות שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
לו: אמר נודף ריחה היה ולא הושיבה זו אף נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה בעולה יין, של חבית פי

במקחך". זכה בפניהם34)לך ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי לראות מפה לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
למרחץ.35)אסור. אותה כתובתה.36)מכניסים וכונסה37)להפסידה בסעודה טורח היה לא מתחילה אותה שונא היה "שאם

ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. אינו בסעודה טרח לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם סעודתו ומפסיד
נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא שנתייחד38)(הממון מכיוון כי זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל

עליה. ומעליל כועס הוא עכשיו ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה וודאי עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה
נאמן.39) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שאינם40)שהוא החייבים כשאר הוא והרי מרצונו שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה

ברורה. ראייה בלי חיובם את להפקיע טעות.41)יכולים מקח זה הרי בעולה ונמצאת בתולה בחזקת שכינסה הואיל42)וכל
זו. תוספת לה שכתב השטר מחמת הוא גבייתה כוח קדוש.43)וכל חפץ כשירצה44)באחיזת אפילו לקיימה לו שאסור ויש

עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כוהן אשת אם כגון



ע             
  

זמן ּכל מֹותֹו אחר ּבביתֹו ויֹוׁשבת נכסיו מן נּזֹונת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָולהיֹות
מֹותֹו אחרי מּנכסיו נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאלמנּותּה,
ּכתּבתּה יֹורׁשין מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּתתארסנה, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעד

אחיהם. ׁשעם ּבירּׁשה חלקם על ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻיֹותר
ואּלּו‚. סֹופרים, מּדברי ּכּלם ― ּבהן ׁשּזֹוכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻוהארּבעה

וׁשּיהיה ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעּׂשה להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָהן:
יירׁשּנה, ― ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּפרֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשה אדם לכל קֹודם .והּוא ְְְֵַָָָָֻ
ּכנגד„. האּׁשה ידי מעּׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּוקבּורתּה נכסיה, ּפרֹות אכילת ּכנגד ― ּופדיֹונּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמזֹונֹותיה,
איני האּׁשה: אמרה אם ,לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ּכנגד ―ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
אבל אֹותּה. ּכֹופין ואין לּה, ׁשֹומעין ― עֹוּׂשה ואיני ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָנּזֹונת
ידי מּמעּׂשה ּכלּום נֹוטל ואיני זנ איני הּבעל: אמר ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָאם
ידיה מעּׂשה לּה יסּפקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין ―ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּכתּבה. מּתנאי הּמזֹונֹות יחׁשבּו זֹו ּתּקנה ּומּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻּבמזֹונֹותיה.

ּבׁשטר‰. נכּתבּו ׁשּלא אף-על-ּפי האּלּו, הּדברים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּכל
ּכיון ― סתם נּׂשא אּלא ּכתּבה ּכתבּו לא ואפּלּו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהּכתּבה,
ּבעּׂשרה האּׁשה וזכתה ׁשּלֹו, דברים ּבארּבעה זכה ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָָׁשּנּׂשאּה,

לפרׁש. צריכין ואינן ׁשּלּה, ְְְְִִִֵֵֶָָָָדברים
.Âחּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

הּדברים מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,
דברים, מּׁשלׁשה חּוץ קּים; הּתנאי ― ּבהם זֹוכה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ּבטל. ּתנאֹו ― עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל הּתנאי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר עֹונתּה, הן: ְְְִִֵֵַָָָָָָֻֻואּלּו
.Êּתנאֹו ― עֹונה עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכיצד?

ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי ּבעֹונתּה; וחּיב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבטל,
ממֹון. ּתנאי ְְֵַָואינֹו

.Áמאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה
,וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה, עּקר מאה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
לבתּולה הּפֹוחת ׁשּכל בטל; ּתנאֹו ― נתקּבלה לא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹוהיא
זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו הרי ― מּמאה ּולאלמנה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמּמאתים

.Ë.ּבטל ּתנאֹו ― יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנּׂשאּה אחר עּמּה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנה
חּזּוק עּׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף-על-ּפי
ואף-על-ּפי ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה. ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
הּדברים ּובׁשאר מׁשּפט. לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהּוא
על ּוכסּות, ׁשאר לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים. ּתנאֹו ―ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
קּים. ּתנאֹו ― ּבזה ּכּיֹוצא וכל נכסיה, ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמנת

.Èׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה
העיר, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּדה יֹום. ּבכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָֻֻסעּדֹות
אנׁשי ׁשל מאכל ּומאֹותֹו גרּגרן. ולא חֹולה לא ׁשאינֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכאדם
― ּׂשעֹורים ואם חּטים, ― חּטים אם העיר: ְְִִִִִִִִָָאֹותּה
ּופֹוסקין ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ודחן ארז וכן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּׂשעֹורים,
ירקֹות אֹו קטנית ּכגֹון הּפת, את ּבּה לאכל ּפרּפרת ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹלּה
ּופרֹות, הּנר, להדלקת וׁשמן לאכילה, וׁשמן ּבהן. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו הּמקֹום מנהג היה אם לׁשּתֹות, יין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָּומעט
ּכמנהג דגים אֹו ּובּׂשר ּבׁשּבת, סעּדֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְִִִַַָָָָָָֻּופֹוסקין
ּכגֹון לצרכיה, ּכסף מעה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל לּה ונֹותן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּמקֹום.

ּבהן. וכּיֹוצא למרחץ אֹו לכּבּוס ְְְְְִֵֶֶַָָָּפרּוטה

.‡Èהיה אם אבל ׁשּביּׂשראל; ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
לעּׂשֹות ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו. לפי הּכל ― ְְֲֲִִִַַָָָָָָֹעׁשיר
ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין ― יֹום ּבכל ּבּׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָלּה
לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם ממֹונֹו. ּכפי מזֹונֹות ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָלּה

ל אפּלּו להֹוציא,לּה אֹותֹו ּכֹופין ― לֹו צריכה ׁשהיא חם ְְֲִִִִִֶֶֶָָ
ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו חֹוב ּכתּבתּה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻותהיה

.Èותהיה לּה, הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעל
― לעצמֹו ואֹוכל ׁשֹותה והּוא לעצמּה, וׁשֹותה ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָאֹוכלת
ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד ּבידֹו; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהרׁשּות

.‚È.לּבעל הּמֹותר ― והֹותירּו מזֹונֹות, לּה ׁשּפסקּו ְְְִִֶַַַַָָָָָהאּׁשה
מּפני ּתרּומה, מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו ― ּכהן ּבעלּה ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹהיה
ּולאכלן המטּמאין מּדברים לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשּטרח
ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבטהרה;

.„Èּבמזֹונֹות חּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכׁשם
מּכאן ׁשנים; ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים, ּובנֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבניו
לא ואם חכמים. ּכתּקנת ׁשּיגּדלּו, עד מאכילן ― ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹואיל
לא ואם ּבֹו. ּופֹוצרין אֹותֹו, ּומכלימין ּבֹו, ּגֹוערין ― ְְְֲִִִִִַָָֹרצה
הּוא, אכזרי ּפלֹוני ואֹומרים: ּבּצּבּור עליו מכריזין ― ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָרצה
זן ׁשהּוא טמא מעֹוף הּוא ּפחּות והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואינֹו

ׁשׁש. אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו. ְְְִֵֵֶֶַַָָאת
.ÂËידּוע ואין אמּוד, ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה

ׁשּיׁש אמּוד היה אם אבל ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָאם
מֹוציאין ― להן המסּפקת צדקה מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלֹו
ׁשּיגּדלּו. עד אֹותן וזנין צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָמּמּנּו

.ÊËלתּבע ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
אין ― הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה ְְֲֳִִִִִֵָָָָמזֹונֹות:
ּביתֹו מּניח אדם ׁשאין ׁשחזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין
לֹו היּו ואם מזֹונֹות. לּה ּפֹוסקין ― ואיל מּכאן ְְְְִִִֵֵָָָָָריקן;
ואין למזֹונֹותיה. ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית ― ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָנכסים
אם ּבעלּה; ׁשּיבֹוא עד ידיה, מעּׂשה על עּמּה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמחּׁשבין
ּבּדין, עמדה לא אם וכן ׁשּלֹו. אּלּו הרי ― ׁשעּׂשתה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמצאּה
צריכה ואינּה קּים. מכרּה ― למזֹונֹות לעצמּה מכרה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאּלא
ׁשּתבֹוא עד אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא עד ׁשבּועה, ולא ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהכרזה
מכרה ׁשּלא עליה מגלּגלין ― מֹותֹו אחר ּכתּבתּה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֻלגּבֹות

להן. צריכה ׁשהיא למזֹונֹות ְְִִִֶֶֶָָָאּלא
.ÊÈּכ ּבעלּה, ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכׁשם

ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ּכׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָמֹוכרין
ּבפניו, ׁשּלא מּנכסיו אֹותן זנין אינן ― ׁשׁש על יתר ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאבל
ּדין ּבית ― ׁשּנׁשּתּטה מי וכן אמּוד. ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָאף-על-ּפי
ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ּומֹוכרים, לנכסיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיֹורדין

אֹותן. ּומפרנסין ּפחֹות, אֹו ׁשנים ְְְִִֵַָָָׁשׁש
.ÁÈלאּׁשה מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָיׁש

ׁשטר ׁשּיהא עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו הּים למדינת ּבעלּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהל
― ּכתּבה ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה, מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻֻּכתּבה
לֹו מחלה אֹו מּבעלּה ּכתּבתּה נטלה ׁשּמא מזֹונֹות; לּה ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָֻאין
ׁשהֹורה, מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, לּה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּכתּבתּה,
ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ּבחזקת מזֹונֹות לּה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּפֹוסקין
ׁשהל ּבמי לזה נֹוטה ודעּתי ּכתּבה. להביא אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצריכין
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מת אם אבל הּתֹורה; מן מזֹונֹות לּה ויׁש הֹואיל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבעלּה,
מ ּכתּבה, ׁשּתביא עד מזֹונֹות לּה אין ― ׁשהיאּבעלּה ּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

יֹורׁשים, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ועֹוד, חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת
ליֹורׁש. טֹוענין ְְֲִֵָּולעֹולם

.ËÈ.לׁשּלם חּיב ּכׁשּיבֹוא ― ואכלה ולותה ּבעלּה, ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָהל
אינֹו הּבעל, יבֹוא אם ― מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת אחד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעמד
צּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה והרי לֹו; לׁשּלם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹחּיב

מּמּנּו. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלזּונּה
.Îידי מעּׂשה טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

זה ּבדבר רצתה לא ׁשאּלּו מזֹונֹות; לּה אין ― ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבמזֹונֹותי
אין לֹו: לֹומר אֹו לתבעֹו, לּה היה ― דעּתּה סמכה ְְְְְֵַַָָָָָָָֹולא

לי. מסּפיקין ידי ְֲִִִֵַַַָמעּׂשה
.‡Îּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות, לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: הּבעל ּובא לעצמּה, היא ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָונתנּו
ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי ― מזֹונֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּנחּתי
הּוא ׁשּבא, עד ׁשהתה אּלא מכרה, ולא ּתבעה לא לּה. ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהּניח
מּזה לויתי אּלא הּנחּת, לא אֹומרת: והיא הּנחּתי, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:
ונפטר, לּה ׁשהּניח הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ― ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָונתּפרנסּתי

עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר
.Îטֹוען והּוא מכרּתי, למזֹונֹות ואמרה: מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה

ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת ― הּנחּתי מזֹונֹותי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר:
דחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא הרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹהּניח.
ּכלּום. לּה אין ― ואכלה ועּׂשתה ּובּלילה ּבּיֹום ְְְְְְְֵַַַַָָָָָָָעצמּה

.‚Îזמן עד ׁשּפרׁש ּבין ― לֹו מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר
ׁשלׁשים לֹו ממּתינין ― סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹוני,
הרי ― נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו ימי ּתּמּו אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַֹיֹום:
הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ― לאו ואם מּוטב, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻזה
מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, עֹוּׂשה היא ּתהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיֹום
אם ידיה, מעּׂשה על יתר להן צריכה ׁשהיא ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה

לּכל. מסּפיקין ידיה מעּׂשה ְֲִִֵֵֶַַַָָֹאין
.„Î― הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן יֹוציא ― ּכן על יתר יֹום; ׁשלׁשים עד לֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַַָממּתינין
הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתאכל ׁשּלא הּדירּה אפּלּו ְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻּכתּבה.
יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא ― מּימיה אֹותֹו אכלה ׁשּלא ְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמּמין
וקּים הּפרֹות, מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה ּכתּבה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻויּתן
רצה אם לּה: הפר ולא ּבנזיר נדרה אֹו נדרּה, את הּוא ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹלּה
ּתׁשב, ― נזירה ּתהיה אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּתׁשב
ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ― נדרנית ּבאּׁשה רֹוצה איני אמר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואם

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר, ּבידֹו היה ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשהרי

  
חמּׁשים‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה

החמּׁשים ׁשּנמצאּו הּימים, אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָזּוז
ּבימֹות חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע דינרין ׁשּׁשה ―ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָ
והם והּׁשחקים, החּמה. ּבימֹות ּבלאֹותיהן ולֹובׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמים,
ּבימי ּבהם ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, הן הרי ― הּכסּות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמֹותר
ּומנעל לראׁשּה וכּפה למתניה חגֹורה לּה ונֹותנין ְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָָֹנּדתּה.

למֹועד. ְִֵֵמּמֹועד

.;יּׂשראל ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
זמּנים ּבׁשאר יׁשאבל עּקר. הּדמים אין ― הּמקֹומֹות ּוׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

הרּבה. בזֹול אֹו הרּבה ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ׁשּלֹובׁשת ּבפחֹות החּמה, ּובימֹות הּגׁשמים ּבימֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהראּויים

הּמדינה. ׁשּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ְְֲִִִֶַַַַָָָָּכל
ּומדֹור‚. ּבית, ּכלי לּה לּתן חּיב ׁשהּוא ― הּכסּות ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּובכלל

אֹו ּומּפץ מּצעת, מּטה ּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיֹוׁשבת
קדרה ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמחצלת
ּבית לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור? ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה
לּה חּוצה רחבה ותהיה אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָׁשל
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכדי

צבעֹונין„. ּבגדי ּכגֹון ּתכׁשיטים, לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָוכן
ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא וּׂשרק ּופּו ּופּדחּתּה, ראׁשּה על ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹלהּקיף

עליו. ּתתּגּנה ְִֶֶַָָֹׁשּלא
.‰― ּבעׁשיר אבל ׁשּביּׂשראל; ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

מׁשי ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה ואפּלּו עׁשרֹו. לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהּכל
לפי ― הּמדֹור וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין ― זהב ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל ― הּבית ּוכלי והּתכׁשיט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹעׁשרֹו,
להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין ― ׁשּביּׂשראל ּכעני אפּלּו לּה לּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָידֹו

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו הּכתּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻותהיה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּוכלי להם, הּמסּפקת ּכסּות להם לּתן חּיב ― ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
אּלא עׁשרֹו, לפי להם נֹותן ואינֹו ּבֹו. לׁשּכן ּומדֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשמיׁש,
ּבין מזֹונֹות עליו לֹו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה ּבלבד. צרּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכפי
וכל ּומדֹור; ּבית ּוכלי ּכסּות לֹו יׁש ― מֹותֹו אחר ּבין ְְְְִֵֵֵַַַַָָֹּבחּייו
ּביתֹו ּוכלי לכסּותֹו מֹוכרין ּכ למזֹונֹותיו, מֹוכרין ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָׁשּבית

ְּומדֹורֹו.
.Êּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין ― מדֹור ּוּׂשכר ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּוכלי
אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל לֹו; ׁשּתתקּׁשט ּבעל לּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
אׁשּתֹו עם הּבעל ודין ּתכׁשיט. לּה ּפֹוסקין ― ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּנתחרׁש
ּבטענת ּכדינם ― הּמדֹור ּוּׂשכר והּכלים הּכסּות ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָּבטענת
― נתּת לא אֹומרת: והיא נתּתי, הּוא: אמר אם ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמזֹונֹות.

לּכל. אחד ִֶַָֹּדין
.Á― הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

את יּתיר אֹו ― ּכן על יתר יקּים, ― אחת ׁשנה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבענּיֹות:
― יֹום ׁשלׁשים ּובעׁשירֹות: ּכתּבה; ויּתן יֹוציא אֹו ְְְְֲִִִִִֵַָֻנדרֹו
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו את יּתיר ― ּכן על יתר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻיקּים,

.Ë,אחת ׁשּבת ― ּבכרּכים למרחץ: ּתל ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדירּה
― ּבכפרים מנעל: תנעל ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹּבכפרים
יּתיר ― זה על יתר לעת. מעת ― ּובכרּכים ימים, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשלׁשה

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו ְְְִִִֵֶָֻאת
.Èּכל ׁשּדר הּבית מּכלי ּתׁשאיל ולא ּתׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה

רחים ּוכברה, נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו את יּתיר ― ּבהם וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻותּנּור
ׁשּלא ׁשּנדרה היא וכן ּבׁשכנֹותיה. רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני

ור ּוכברה נפה ּתׁשאיל ולא ּבהם,ּתׁשאל וכּיֹוצא ותּנּור חים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
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עי              
  

מת אם אבל הּתֹורה; מן מזֹונֹות לּה ויׁש הֹואיל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָּבעלּה,
מ ּכתּבה, ׁשּתביא עד מזֹונֹות לּה אין ― ׁשהיאּבעלּה ּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

יֹורׁשים, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ועֹוד, חכמים. ּבתּקנת ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָאֹוכלת
ליֹורׁש. טֹוענין ְְֲִֵָּולעֹולם

.ËÈ.לׁשּלם חּיב ּכׁשּיבֹוא ― ואכלה ולותה ּבעלּה, ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָָהל
אינֹו הּבעל, יבֹוא אם ― מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת אחד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעמד
צּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה והרי לֹו; לׁשּלם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹחּיב

מּמּנּו. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלזּונּה
.Îידי מעּׂשה טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

זה ּבדבר רצתה לא ׁשאּלּו מזֹונֹות; לּה אין ― ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבמזֹונֹותי
אין לֹו: לֹומר אֹו לתבעֹו, לּה היה ― דעּתּה סמכה ְְְְְֵַַָָָָָָָֹולא

לי. מסּפיקין ידי ְֲִִִֵַַַָמעּׂשה
.‡Îּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות, לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: הּבעל ּובא לעצמּה, היא ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָונתנּו
ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי ― מזֹונֹות לּה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּנחּתי
הּוא ׁשּבא, עד ׁשהתה אּלא מכרה, ולא ּתבעה לא לּה. ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהּניח
מּזה לויתי אּלא הּנחּת, לא אֹומרת: והיא הּנחּתי, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאֹומר:
ונפטר, לּה ׁשהּניח הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ― ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָונתּפרנסּתי

עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר
.Îטֹוען והּוא מכרּתי, למזֹונֹות ואמרה: מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה

ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת ― הּנחּתי מזֹונֹותי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר:
דחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא הרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹהּניח.
ּכלּום. לּה אין ― ואכלה ועּׂשתה ּובּלילה ּבּיֹום ְְְְְְְֵַַַַָָָָָָָעצמּה

.‚Îזמן עד ׁשּפרׁש ּבין ― לֹו מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר
ׁשלׁשים לֹו ממּתינין ― סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹוני,
הרי ― נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו ימי ּתּמּו אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַֹיֹום:
הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ― לאו ואם מּוטב, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻזה
מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, עֹוּׂשה היא ּתהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיֹום
אם ידיה, מעּׂשה על יתר להן צריכה ׁשהיא ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה

לּכל. מסּפיקין ידיה מעּׂשה ְֲִִֵֵֶַַַָָֹאין
.„Î― הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן יֹוציא ― ּכן על יתר יֹום; ׁשלׁשים עד לֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַַָממּתינין
הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתאכל ׁשּלא הּדירּה אפּלּו ְֲֲֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻּכתּבה.
יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא ― מּימיה אֹותֹו אכלה ׁשּלא ְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמּמין
וקּים הּפרֹות, מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה ּכתּבה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻויּתן
רצה אם לּה: הפר ולא ּבנזיר נדרה אֹו נדרּה, את הּוא ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹלּה
ּתׁשב, ― נזירה ּתהיה אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּתׁשב
ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ― נדרנית ּבאּׁשה רֹוצה איני אמר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻואם

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר, ּבידֹו היה ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשהרי

  
חמּׁשים‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה

החמּׁשים ׁשּנמצאּו הּימים, אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָזּוז
ּבימֹות חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע דינרין ׁשּׁשה ―ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָ
והם והּׁשחקים, החּמה. ּבימֹות ּבלאֹותיהן ולֹובׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּגׁשמים,
ּבימי ּבהם ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, הן הרי ― הּכסּות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמֹותר
ּומנעל לראׁשּה וכּפה למתניה חגֹורה לּה ונֹותנין ְְְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָָֹנּדתּה.

למֹועד. ְִֵֵמּמֹועד

.;יּׂשראל ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
זמּנים ּבׁשאר יׁשאבל עּקר. הּדמים אין ― הּמקֹומֹות ּוׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

הרּבה. בזֹול אֹו הרּבה ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ׁשּלֹובׁשת ּבפחֹות החּמה, ּובימֹות הּגׁשמים ּבימֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהראּויים

הּמדינה. ׁשּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ְְֲִִִֶַַַַָָָָּכל
ּומדֹור‚. ּבית, ּכלי לּה לּתן חּיב ׁשהּוא ― הּכסּות ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּובכלל

אֹו ּומּפץ מּצעת, מּטה ּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיֹוׁשבת
קדרה ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמחצלת
ּבית לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור? ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה
לּה חּוצה רחבה ותהיה אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָׁשל
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכדי

צבעֹונין„. ּבגדי ּכגֹון ּתכׁשיטים, לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָוכן
ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא וּׂשרק ּופּו ּופּדחּתּה, ראׁשּה על ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹלהּקיף

עליו. ּתתּגּנה ְִֶֶַָָֹׁשּלא
.‰― ּבעׁשיר אבל ׁשּביּׂשראל; ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

מׁשי ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה ואפּלּו עׁשרֹו. לפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהּכל
לפי ― הּמדֹור וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין ― זהב ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל ― הּבית ּוכלי והּתכׁשיט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹעׁשרֹו,
להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין ― ׁשּביּׂשראל ּכעני אפּלּו לּה לּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָידֹו

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו הּכתּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻותהיה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים, ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּוכלי להם, הּמסּפקת ּכסּות להם לּתן חּיב ― ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
אּלא עׁשרֹו, לפי להם נֹותן ואינֹו ּבֹו. לׁשּכן ּומדֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתׁשמיׁש,
ּבין מזֹונֹות עליו לֹו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה ּבלבד. צרּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכפי
וכל ּומדֹור; ּבית ּוכלי ּכסּות לֹו יׁש ― מֹותֹו אחר ּבין ְְְְִֵֵֵַַַַָָֹּבחּייו
ּביתֹו ּוכלי לכסּותֹו מֹוכרין ּכ למזֹונֹותיו, מֹוכרין ּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָׁשּבית

ְּומדֹורֹו.
.Êּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין ― מדֹור ּוּׂשכר ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּוכלי
אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל לֹו; ׁשּתתקּׁשט ּבעל לּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין
אׁשּתֹו עם הּבעל ודין ּתכׁשיט. לּה ּפֹוסקין ― ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּנתחרׁש
ּבטענת ּכדינם ― הּמדֹור ּוּׂשכר והּכלים הּכסּות ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָּבטענת
― נתּת לא אֹומרת: והיא נתּתי, הּוא: אמר אם ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמזֹונֹות.

לּכל. אחד ִֶַָֹּדין
.Á― הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

את יּתיר אֹו ― ּכן על יתר יקּים, ― אחת ׁשנה ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבענּיֹות:
― יֹום ׁשלׁשים ּובעׁשירֹות: ּכתּבה; ויּתן יֹוציא אֹו ְְְְֲִִִִִֵַָֻנדרֹו
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו את יּתיר ― ּכן על יתר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻיקּים,

.Ë,אחת ׁשּבת ― ּבכרּכים למרחץ: ּתל ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדירּה
― ּבכפרים מנעל: תנעל ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹֹּבכפרים
יּתיר ― זה על יתר לעת. מעת ― ּובכרּכים ימים, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשלׁשה

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו ְְְִִִֵֶָֻאת
.Èּכל ׁשּדר הּבית מּכלי ּתׁשאיל ולא ּתׁשאל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה

רחים ּוכברה, נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו את יּתיר ― ּבהם וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻותּנּור
ׁשּלא ׁשּנדרה היא וכן ּבׁשכנֹותיה. רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני

ור ּוכברה נפה ּתׁשאיל ולא ּבהם,ּתׁשאל וכּיֹוצא ותּנּור חים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
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עב             
  

אֹותם לארג ׁשּדרּכן ּבמקֹום לּבנים, נאים ּבגדים ּתארג ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוׁשּלא
רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני ּכתּבה, ּבלא ּתצא ― ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻלּבנים

ּכילי. ׁשהּוא ְִִֶַָּבׁשכּונתֹו
.‡Èראׁשּה ׁשעל ּבּכּפה לּׁשּוק אּׁשה ּתצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמקֹום

ּכמֹו ּגּופּה ּכל את החֹופה רדיד עליה ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבלבד,
הרדידין. מּכל הּפחּות רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן ― ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָטּלית
לבית ּבֹו ׁשּתצא ּכדי עׁשרֹו. לפי לּה נֹותן ― עׁשיר היה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָואם
יׁש אּׁשה ׁשּכל לפי הּמׁשּתה. לבית אֹו האבל לבית אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאביה
ּולבית האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָלּה
ׁשּיבֹואּו ּכדי לקרֹובֹותיה, אֹו לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל ּתבֹוא. ולא ּתצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה לּה, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹהם
ּפעם ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהיה לאּׁשה הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּגנאי
לצאת יּניחּנה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות.
לפי ּבחדׁש, ּפעמים ּכמֹו אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָֹֹאּלא
ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ׁשאין .ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹהּצר

ּפנימה. מל בת ּכבּוּדה ּכל ְְִֶֶַָָָָּכתּוב:
.Èּבזמן ― אביה לבית ּתל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּמּדיר

― ׁשנים לֹו, ממּתינין ― אחד חדׁש ּבעיר, עּמּה ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא
― אחד רגל אחרת: ּבעיר ׁשהּוא ּובזמן ּכתּבה; ויּתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻיֹוציא

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ― ׁשנים לֹו, ְְְְִִִִִֵַַָֻממּתינין
.‚Èלבית אֹו האבל לבית ּתל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּמּדיר

ׁשּזה ּכתּבה; ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו את יּתיר אֹו ― ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
מּפני טֹוען היה ואם ּבפניה. ונעל הּסהר ּבבית ׁשאסרּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכמי
הּמׁשּתה, ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצים אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבני

לֹו. ׁשֹומעין ― ּפרּוצים ׁשם ְְְְְִִָֻוהחזקּו
.„È,ואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר

להם הֹולכת היא ותהיה לֹו. ׁשֹומעין ― ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
רגל ּובכל ּבחדׁש ּפעם אביה לבית ותל ּדבר, להם ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
חלי ּכגֹון ּדבר, לּה ארע אם אּלא לּה הם יּכנסּו ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹורגל;
ּברׁשּותֹו. אחרים ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לדה. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
,ואחיֹותי אּמ אצלי ׁשּיּכנסּו רצֹוני אין ׁשאמרה: היא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכן
ּומצרין לי ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהם ׁשֹוכנת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואיני
אחרים ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין ― ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָלי

ּברׁשּותֹו. ְִִעּמֹו
.ÂËאדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור דר איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

― מהם מתירא ואני ּבׁשכּונתי עּכּו"ם אֹו ּפרּוצים אֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָרעים
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות, החזקּו ׁשּלא ּפי ואף-על- לֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים
― ׁשּלּה הּמדֹור היה ואפּלּו רע. מּׁשכן הרחק ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָחכמים:
היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, אֹותּה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמֹוציאין
מקּפיד איני אני אֹומר: ׁשהּוא אף-על-ּפי ּכן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמרה
רצֹוני אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ׁשֹומעין ― ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליהם

אּלּו. ּבׁשכנֹות רע ׁשם עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָׁשּיצא
.ÊËוארץ ּכנען ארץ ּכגֹון הּוא, ארצֹות ארצֹות הּיּׁשּוב ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָּכל

וכל ּבהן. וכּיֹוצא ׁשנער וארץ ּכּוׁש וארץ ּתימן וארץ ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמצרים

נּׂשּואין לענין יּׂשראל וערי ּוכפרים. מּמדינֹות ― וארץ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָארץ
והּגליל. הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָׁשלׁש

.ÊÈמן מארץ ׁשהיה אחרתאיׁש ּבארץ אּׁשה ונּׂשא הארצֹות, ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכתּבה; ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין ―ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ
הּנֹוּׂשא אבל ּפרׁש. ׁשּלא אף-על-ּפי נּׂשאּה, ּכן מנת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשעל
אינֹו ― הארץ אֹותּה מאנׁשי והיא הארצֹות, מן ּבאחת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
למדינה מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָיכֹול
מּמדינה להֹוציאּה יכֹול ואינֹו הארץ. ּבאֹותּה לכפר ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָּומּכפר
הּמדינה ׁשּיׁשיבת ּדברים ׁשּיׁש למדינה; מּכפר ולא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכפר,
להם. טֹובה הּכפרים ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להם, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָטֹובה

.ÁÈּבאֹותּה לכפר ּומּכפר למדינה מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה
ולא הרע, לנוה הּיפה מּנוה להֹוציאּה יכֹול אינֹו ― ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹהארץ
ּבּנוה עצמּה ולבּדק להּטּפל צריכה ׁשהיא מּפני ליפה; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמרע
יֹוציאּה לא וכן ּוכעּורה. קּלה ּבֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיפה,
מקֹום ּובכל עּכּו"ם. ׁשרּבֹו למקֹום יּׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻֻמּמקֹום
יּׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום עּכּו"ם ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִֵֶֶַָָָֻֻמֹוציאין

.ËÈאֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
לארץ לארץ מחּוצה אבל יּׂשראל; לארץ יּׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות. אֹותּה ּכֹופין ― ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיּׂשראל
― עּכּו"ם ׁשרּבֹו למקֹום יּׂשראל ׁשרּבֹו מּמקֹום ואפּלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהרע,
ואפּלּו לארץ, לחּוצה יּׂשראל מארץ מֹוציאין ואין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמעלין.
עּכּו"ם ׁשרּבֹו מּמקֹום] [ואפּלּו הּיפה, לנוה הרע ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמּנוה

יּׂשראל. ׁשרּבֹו ְְִֵֶָָֻלמקֹום
.Î― רֹוצה אינּה והיא יּׂשראל, לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר

― רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות, היא אמרה ּכתּבה. ּבלא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻּתצא
עם יּׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה. ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא

לארץ מעלין ׁשהּכל מֹוציאיןירּוׁשלים. הּכל ואין יּׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין הּכל ְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;

ה'תש"ע תמוז כ"ה רביעי יום

  
ּבּתֹורה‡. האמּורה ּכחֹו1עֹונה ּכפי ואיׁש איׁש לכל ― ְְֲִִִַָָָָָָֹ

והענּגים והרּכים הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ,2ּוכפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻ
וׁשֹותין אֹוכלין אּלא ּכחן, ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
ּכגֹון הּפֹועלין, לילה. ּבכל עֹונתן ― ּבבּתיהן ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָויֹוׁשבין
מלאכּתן היתה אם ּבהן, וכּיֹוצא והּבֹונים והאֹורגין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהחּיטין
ּבעיר מלאכּתן היתה ואם ּבׁשּבת, ּפעמים עֹונתן ― ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָּבעיר

החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן ― אחת3אחרת ּפעם ― ְִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
והּגּמלים והּמּלחין4ּבׁשּבת. יֹום. לׁשלׁשים אחת ―5― ְְְְִִִִַַַַַַַָָָ

אחת ּפעם עֹונתן ― חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָאחת
ּתלמידי ודר ּכחן. מּתיׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשּבת,

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמים
.אּלא6יׁש לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אישות.1) שבעיר.3)מפונקים.2)חיי לשוק מכפרים חמורים על תבואה ממקום4)מוליכים הגמלים על סחורות מביאים
ארץ.5)רחוק. ולקצווי הגדול לים יכולה.6)פורשים

             
  

ּברׁשּותּה. אּלא יצא ולא מעֹונתּה ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלמקֹום
למלאכה קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
גּמל אֹו ּגּמל, להעּׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה

מּלח ּתֹורה7להעּׂשֹות לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
וענ ר וכן ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות גׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין ― חכם ּתלמיד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנעּׂשה

ּבין‚. אחת ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָנֹוּׂשא
לעּכב יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר יכֹול8ּבזֹו ׁשּיהיה והּוא, . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

יכֹול ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן .9לכף ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מנין„. לפי עֹונתן? היא ּפֹועל10וכּמה ּכיצד? לֹו11. ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
עֹונה לזֹו ויׁש ּבׁשּבת, אחת עֹונה לזֹו יׁש ― נׁשים ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

ּבׁשּבת אחת12אחת ּכל עֹונת נמצא ― נׁשים ארּבע לֹו היּו . ְְְִִַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּבתֹות ּבׁשּתי אחת ּפעם לֹו13מהן ויׁש מּלח היה אם וכן . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה ― נׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָארּבע
לפיכ אדם14ׁשנים. יּׂשא ׁשּלא חכמים, על15צּוּו יֹותר ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו ׁשּיׁש אף-על-ּפי נׁשים, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָארּבע
ּבחדׁש אחת ּפעם עֹונה .16להן ְֶֶַַַַָָֹ

אֹו‰. לּה ּׁשאמר מה לאחרים ׁשּתאמר אׁשּתֹו את ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמּדיר
עם אדם ׁשּמדּבר ראׁש וקּלּות ּׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה
ּכתּבה; ויּתן יֹוציא זה הרי ― ּתׁשמיׁש עסקי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻאׁשּתֹו
וכן קלֹון. ּדברי לאחרים ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין
אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ּתׁשמיׁש ּבעת ּפֹועלת ׁשּתהיה הּדירּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאם
מּמׁש ּבהן ׁשאין ּודברים ׁשֹוטים מעּׂשה ׁשּתעּׂשה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּדירּה

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי ― ּכׁשטּות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻאּלא
.Âאחת ׁשּבת הּמּטה: מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ―17הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ

לֹו יפר18ממּתינין אֹו ּכתּבה ויּתן יֹוציא ― ּכן על יתר , ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
ׁשּנדר ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח, היה אפּלּו ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנדרֹו.
לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. צערּה הרי ―ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
לא ― מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,עלי אסּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשמיׁשי
מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע ― נׁשּבע ואם ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻנדר

עלי19לּה אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת לּה: אמר זה20. הרי ― ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו האסּור ּדבר לאדם מאכילין ׁשאין לׁשּמׁש; ואסּור .21נדר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

.Êּכדי ּומנע עבר ואם מעֹונתּה. אׁשּתֹו למנע לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹאסּור
ׁשארּה ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, תעּׂשה ּבלא עבר ― ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלצערּה

יכֹול ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע. לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹּכסּותּה
עֹונה ל ׁשאין יבריא, ׁשּמא חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין ― ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלבעל

מּזֹו ויּתן22ּגדֹולה יֹוציא אֹו רׁשּות מּמּנה יּטל אֹו ּכ ואחר , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
ְָֻּכתּבה.

.Áהּנקראת היא הּמּטה, מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה
אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמֹורדת.

מּדעּתי לֹו להּבעל יכֹולה ואיני אֹותֹו23מאסּתיהּו ּכֹופין ― ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ
לּה.24לׁשעתֹו לּׂשנּוא ׁשּתּבעל ּכׁשבּויה ׁשאינּה לפי לגרׁשּה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּכלל ּכתּבה ּבלא ּבלאֹותיה25ותצא ותּטל ּבין26. ― הּקּימין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבאחריּותן ונתחּיב לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסי27מּנכסים ּבין , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבאחריּותן נתחּיב ׁשּלא ּבעל28מלֹוג ּבׁשל נֹוטלת ואינּה . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּלקחן ׁשּבראׁשּה ּומטּפחת ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלּום.
מחזרת מּתנה לּה ּׁשּנתן מה וכל לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלּה,

ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹותֹו,
.Ëהריני ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

מּפני אֹו ,וכ ּכ לי ׁשעּׂשה מּפני ּבכ אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמצערת
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא מריבה, עּמי ׁשעּׂשה מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּקללני,
ׁשאם יֹודעת, הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים ―ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָ
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ― ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאּת
ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה.
ואֹומרים: זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ארּבע יֹום, ּבכל ְְְְְִִַַַַַָָָמדרׁשֹות

ּבעלּה. על מרדה ְְְִַַָָָּפלֹונית
.Èואֹומרים ׁשנּיה ּפעם ּדין ּבית לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָואחר

עמדה אם .ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת אּת אם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלּה:
ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין ― חזרה ולא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹֹֹֻּבמרּדּה
עּׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ּכלל. ּכתּבה לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻיהיה
קדם מתה ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות לּה ואין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹחדׁש,

יֹורׁשּה. ּבעלּה ― ְְֵַַָָהּגט
.‡Èואפּלּו לצערֹו. ּכדי מרדה אם לּה עֹוּׂשין הּזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּסדר

היה ואפּלּו לתׁשמיׁש. ראּויה ׁשאינּה חֹולה, אֹו נּדה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים. לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח, ְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעלּה

ֶֶַאחרת.
.Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנּׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

ׁשּלא יבמה וכן מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי ― נּׂשאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹולא
לּה. עֹוּׂשין הּזה ּכּסדר לצערֹו, ּכדי להתיּבם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרצתה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ופרישות".7) קבים מעשרה עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי יותר, מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
לישא8) אסור גרשום" דרבינו "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה לישא רשאי אינו אחת אשה לישא שלא שנהגו "ובמקום

מסכימה. הראשונה אם אפילו שנייה בזו.9)אשה זו יתקנאו שלא הנשים.10)כדי מספר ועונתו11)לפי בעיר שמלאכתו
בשבוע. עוד12)פעמים ליקח עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום והמנהג הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

לו.13)נשים. שקבעו מהזמן פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא אחת לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי
מניינן.14) לפי ועונתן בשבוע.15)הואיל פעם שעונתו חכם כתלמיד שעונתם16)המתנהג ממלאכתם הבטלים הענוגים אבל

נשים. מארבע יותר לישא יכולים לילה נדרו.18)אחד.שבוע17)בכל את יתיר אינם19)שמא והשבועה והנדר התורה. מן
זה. שעבוד להפקיע עליו.20)יכולים תשמישה הנאת להפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא מאליו21)כאן בטל ושעבודו

הוא. שאסור במלח.22)כיוון הנוהגת ביותר הרחוקה העונה ודחיות.24)מרצוני.23)זוהי שהיות כל ללא כי25)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה שנפחתו26)במרדה נכסים לשאר הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים

שימוש. ברזל".27)מרוב צאן "נכסי הותירו28)ונקראים: - הותירו אם לה, פחתו - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות אוכל שהבעל שם על - מלוג לה.
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ּברׁשּותּה. אּלא יצא ולא מעֹונתּה ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלמקֹום
למלאכה קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
גּמל אֹו ּגּמל, להעּׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה

מּלח ּתֹורה7להעּׂשֹות לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
וענ ר וכן ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות גׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין ― חכם ּתלמיד ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנעּׂשה

ּבין‚. אחת ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָנֹוּׂשא
לעּכב יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר יכֹול8ּבזֹו ׁשּיהיה והּוא, . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

יכֹול ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן .9לכף ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מנין„. לפי עֹונתן? היא ּפֹועל10וכּמה ּכיצד? לֹו11. ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
עֹונה לזֹו ויׁש ּבׁשּבת, אחת עֹונה לזֹו יׁש ― נׁשים ְְְִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

ּבׁשּבת אחת12אחת ּכל עֹונת נמצא ― נׁשים ארּבע לֹו היּו . ְְְִִַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּבתֹות ּבׁשּתי אחת ּפעם לֹו13מהן ויׁש מּלח היה אם וכן . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה ― נׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָארּבע
לפיכ אדם14ׁשנים. יּׂשא ׁשּלא חכמים, על15צּוּו יֹותר ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו ׁשּיׁש אף-על-ּפי נׁשים, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָארּבע
ּבחדׁש אחת ּפעם עֹונה .16להן ְֶֶַַַַָָֹ

אֹו‰. לּה ּׁשאמר מה לאחרים ׁשּתאמר אׁשּתֹו את ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמּדיר
עם אדם ׁשּמדּבר ראׁש וקּלּות ּׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה
ּכתּבה; ויּתן יֹוציא זה הרי ― ּתׁשמיׁש עסקי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻאׁשּתֹו
וכן קלֹון. ּדברי לאחרים ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין
אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ּתׁשמיׁש ּבעת ּפֹועלת ׁשּתהיה הּדירּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאם
מּמׁש ּבהן ׁשאין ּודברים ׁשֹוטים מעּׂשה ׁשּתעּׂשה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּדירּה

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי ― ּכׁשטּות ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻאּלא
.Âאחת ׁשּבת הּמּטה: מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ―17הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ

לֹו יפר18ממּתינין אֹו ּכתּבה ויּתן יֹוציא ― ּכן על יתר , ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
ׁשּנדר ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח, היה אפּלּו ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנדרֹו.
לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. צערּה הרי ―ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
לא ― מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,עלי אסּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשמיׁשי
מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע ― נׁשּבע ואם ּכלּום, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻנדר

עלי19לּה אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת לּה: אמר זה20. הרי ― ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו האסּור ּדבר לאדם מאכילין ׁשאין לׁשּמׁש; ואסּור .21נדר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

.Êּכדי ּומנע עבר ואם מעֹונתּה. אׁשּתֹו למנע לאדם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹאסּור
ׁשארּה ׁשּנאמר: ׁשּבּתֹורה, תעּׂשה ּבלא עבר ― ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלצערּה

יכֹול ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע. לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹּכסּותּה
עֹונה ל ׁשאין יבריא, ׁשּמא חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין ― ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלבעל

מּזֹו ויּתן22ּגדֹולה יֹוציא אֹו רׁשּות מּמּנה יּטל אֹו ּכ ואחר , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
ְָֻּכתּבה.

.Áהּנקראת היא הּמּטה, מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה
אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמֹורדת.

מּדעּתי לֹו להּבעל יכֹולה ואיני אֹותֹו23מאסּתיהּו ּכֹופין ― ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ
לּה.24לׁשעתֹו לּׂשנּוא ׁשּתּבעל ּכׁשבּויה ׁשאינּה לפי לגרׁשּה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּכלל ּכתּבה ּבלא ּבלאֹותיה25ותצא ותּטל ּבין26. ― הּקּימין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבאחריּותן ונתחּיב לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסי27מּנכסים ּבין , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבאחריּותן נתחּיב ׁשּלא ּבעל28מלֹוג ּבׁשל נֹוטלת ואינּה . ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּלקחן ׁשּבראׁשּה ּומטּפחת ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלּום.
מחזרת מּתנה לּה ּׁשּנתן מה וכל לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת ְְֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלּה,

ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹותֹו,
.Ëהריני ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

מּפני אֹו ,וכ ּכ לי ׁשעּׂשה מּפני ּבכ אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמצערת
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא מריבה, עּמי ׁשעּׂשה מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּקללני,
ׁשאם יֹודעת, הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים ―ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָ
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ― ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאּת
ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה.
ואֹומרים: זֹו, אחר זֹו ׁשּבתֹות ארּבע יֹום, ּבכל ְְְְְִִַַַַַָָָמדרׁשֹות

ּבעלּה. על מרדה ְְְִַַָָָּפלֹונית
.Èואֹומרים ׁשנּיה ּפעם ּדין ּבית לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָואחר

עמדה אם .ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת אּת אם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלּה:
ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין ― חזרה ולא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹֹֹֻּבמרּדּה
עּׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ּכלל. ּכתּבה לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻיהיה
קדם מתה ואם חדׁש. עּׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות לּה ואין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹחדׁש,

יֹורׁשּה. ּבעלּה ― ְְֵַַָָהּגט
.‡Èואפּלּו לצערֹו. ּכדי מרדה אם לּה עֹוּׂשין הּזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּסדר

היה ואפּלּו לתׁשמיׁש. ראּויה ׁשאינּה חֹולה, אֹו נּדה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים. לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח, ְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעלּה

ֶֶַאחרת.
.Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנּׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

ׁשּלא יבמה וכן מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי ― נּׂשאת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹולא
לּה. עֹוּׂשין הּזה ּכּסדר לצערֹו, ּכדי להתיּבם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרצתה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ופרישות".7) קבים מעשרה עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי יותר, מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
לישא8) אסור גרשום" דרבינו "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה לישא רשאי אינו אחת אשה לישא שלא שנהגו "ובמקום

מסכימה. הראשונה אם אפילו שנייה בזו.9)אשה זו יתקנאו שלא הנשים.10)כדי מספר ועונתו11)לפי בעיר שמלאכתו
בשבוע. עוד12)פעמים ליקח עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום והמנהג הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

לו.13)נשים. שקבעו מהזמן פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא אחת לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי
מניינן.14) לפי ועונתן בשבוע.15)הואיל פעם שעונתו חכם כתלמיד שעונתם16)המתנהג ממלאכתם הבטלים הענוגים אבל

נשים. מארבע יותר לישא יכולים לילה נדרו.18)אחד.שבוע17)בכל את יתיר אינם19)שמא והשבועה והנדר התורה. מן
זה. שעבוד להפקיע עליו.20)יכולים תשמישה הנאת להפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא מאליו21)כאן בטל ושעבודו

הוא. שאסור במלח.22)כיוון הנוהגת ביותר הרחוקה העונה ודחיות.24)מרצוני.23)זוהי שהיות כל ללא כי25)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה שנפחתו26)במרדה נכסים לשאר הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים

שימוש. ברזל".27)מרוב צאן "נכסי הותירו28)ונקראים: - הותירו אם לה, פחתו - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות אוכל שהבעל שם על - מלוג לה.



עד             
  

.‚Èחדׁש עּׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא הּזאת, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת
נכסים אבל ּבעל. ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻּבלא
אין ― ּתפסה אם קּימים, ּובלאֹותיהן לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מּידֹו. מֹוציאין אין ― הּבעל ּתפסן ואם מּידּה, ְְִִִִִִִֵַַַָָָָָמֹוציאים
אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ּׁשאבד מה ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכן

ּבמֹורדת. הּגמרא ּדין הּוא זה ּכלּום. לּה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמׁשּלם
.„Èאחרֹות מנהגֹות ּבבבל להם ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים יּׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת.
ראּוי הּגמרא ּוכדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהם חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּוגדֹולים

ולדּון. ְְִָֹלתּפס
.ÂËאבל אֹותּה, ּומפרנס זן הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין ― ׁשּׂשנאתיה מּפני עליה ּבא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻאיני
וׁשּבת. ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ּׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשקל
ואף-על-ּפי ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעּׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי ונֹוספת, הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה

―ׁשּנאמר: לעּנֹות אבל יׁשּלחּה, ― ּׂשנאּה ׁשאם יגרע. לא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ולּמה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאסּור.

.ÊËמֹורדת זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש
אני הארץ ּכל ּכדר אּלא ּכי, לא אֹומרת: והיא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש,
מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה היא טענה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו;
― עּמּה אני הארץ ּכל ּכדר אּלא ּכי, לא אֹומר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא
ּדין, ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ּבּתחּלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹמחרימין

התיחדּו להם: אֹומרין הֹודּו, לא אם ,ּכ עדים.29ואחר ּבפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
טֹוענין הם ועדין ועֹוּׂשין30נתיחדּו, הּנטען מן מבקׁשין ― ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָ

הּדין ּכח ּכפי אפׁשר,31ּפׁשרה אי אדם ּבני ּבפני לבעל אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּבריה. ּכל ּבפני לבעל ׁשאסּור ְְְְִִִִֵֶָָָֹלפי

.ÊÈ.ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפאת חּיב ― ׁשחלתה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹהאּׁשה
לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ׁשהחלי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹראה

ּכתּבתי הריני32הרי אֹו מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֻֻֻ
לֹו ׁשֹומעין ― והֹול ּכתּבה ונֹותן ראּוי33מגרׁש ואין . ְְְְְְְִֵֵֵֵָָָֻ
ארץ ּדר מּפני ּכן, .34לעּׂשֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶַ

.ÁÈׁשּכבר35נׁשּבית ּכהן, היה ואם לפּדֹותּה. חּיב ― ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
עליו אֹותּה36נאסרה ּפֹודה אביה.37― לבית ּומחזירּה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּמחזירּה עד לּה מּטּפל ― אחרת ּבעיר היה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאפּלּו
ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל לּה ונֹותן ּומגרׁשּה ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָָָָֻלמדינתּה.

לֹו מּתרת ׁשהּׁשבּויה ּכמֹו38יּׂשראל, לאּׁשה לֹו מחזירּה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
מגרׁשּה ,ּכ אחר רצה ואם ּכתּבתּה.39ׁשהיתה. לּה ונֹותן ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֻ

.ËÈעל יֹותר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַאין
ׁשוה ׁשהיא ּכּמה אּלא הּׁשבּויֹות40ּדמיה, דמיה41ּכׁשאר היּו . ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכתּבתּה, וזֹו מגרׁשּה, הריני ואמר: ּכתּבתּה, ּכדי על ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻיֹותר
ּכֹופין אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין ― עצמּה את ותפּדה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָותל
ּבכתּבתּה, עּׂשרה עד דמיה היּו אפּלּו אֹותּה. ּופֹודה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֻאֹותֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו אין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָואפּלּו
ורצה ׁשנּיה, ּפעם ונׁשּבית ּפדאּה אם אבל ראׁשֹונה; ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָּבפעם
את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁשּה זה הרי ― ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֻלגרׁשּה

.42עצמּה ְַָ
.Îּדין ּבית ― הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו ׁשּנׁשּבית ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָמי

לנכסיו ּבהכרזה43יֹורדין ּכדר44ּומֹוכרין אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Îולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
לפּדֹותּה; חּיב אינֹו ― ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכתּבה,

ּכתּבה. לּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּמּׁשעה
.Îלאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ,45האּׁשה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

והיא ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו ― ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
הּוא והרי לכהן אסּורה הּׁשבּויה והלא עצמּה. את ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתפּדה
ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני אֹותּה? ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּפֹודה

לּה ׁשּגרם הּוא .46הּׁשביה ְִֶַַָָָ
.‚Îמסּפד לּה ולעּׂשֹות ּבקבּורתּה, חּיב ― אׁשּתֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמתה

יפחתּו47וקינים לא ׁשּביּׂשראל עני ואפּלּו הּמדינה. ּכל ּכדר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
חלילין מּׁשני לפי49ּומקֹוננת48לֹו הּכל ― עׁשיר היה אם . ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

לפי אֹותּה קֹוברין ― מּכבֹודֹו יֹותר ּכבֹודּה היה ואם ְְְְְְִִִִֵָָָָּכבֹודֹו.
לאחר אפּלּו יֹורדת ואינּה ּבעלּה, עם עֹולה ׁשהאּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכבֹודּה;

ִָמיתה.
.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלא ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרחֹו על מּבעלּה מֹוציאין ― ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה
ּכׁשּמתה אחרת ּבמדינה היה לּכלבים. מׁשלכת זֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּתהיה
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ביאה.29) מתשמיש.30)לשם השני על מורד שהאשה31)שאחד בירושלמי: ופירשו בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים
לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו - בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ מעל רחוקים שהשמים "כשם טוענת
אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת היא סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבנו וסובר סעודה". דרך
מאריכים אלא בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר מכריחין אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה דרך

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים ואין השלום, דרך על ביניהם וממצעים כתובתך.32)העניין כסף
גיטה33) לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה שמחוייב וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה, בעל מגרשים שאין הזה ובזמן

הי34)וכתובתה. "שאם - לנפשה" "ושלחתה ישראלשנינּו: לבנות וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר) יפת (אשת יתה ִָ
וטהורות". קדושות הגויים.35)שהן לבעלה.36)בין אסורה נאנסה אפילו כוהן אשת הגויים.37)כי בין תיטמע שלא

לבעלה.38) מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה אפילו שהיא39)כי או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה
לגרשה. יכול אינו כורחה, בעל מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו בשוק.40)מאוסה להימכר העומדת כשפחה

לשבותן.41) אחריהן רודפים האויבים יהיו שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן פודים תקנו42)שאין אחד פדיון
שניים. ולא חכמים מוכרין.43)לה שבכתובתה דין בית תנאי כל המוסיפים.44)על שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

לאחר.45) שנשאת אחר גרושתו וכן לישראל ממזרת או הדיוט, לכוהן גרושה גדול, לכוהן אלמנה שבייה46)כגון שאיסור "כל
לפדותה". חייב אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון אחר דבר איסור לפדותה, חייב לה ויגון47)גורם אבל שירי

מקוננת. ידי בכי.48)על מעורר שקולם חלולים ניגון הספד.49)כלי דברי בקול מקוננת אשה

             
  

הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית ― ,50אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
לפי אֹו ּכבֹודֹו ּולפי הּבעל ממֹון לפי אֹותּה ְְְְְְִִִִַַַָָוקֹוברין

.51ּכבֹודּה ְָ

  
עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה

ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי ―ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל חּיב ― קּים לא אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ׁשל עּׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ּורבּו. ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,
.ואימתי האּׁשה. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהאיׁש

ׁשעברּו וכיון עּׂשרה. ׁשבע מּבן זֹו? ּבמצוה נתחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאיׁש
מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי ― אּׁשה נּׂשא ולא ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעּׂשרים
מתירא והיה ּבּה, וטרּוד ּבּתֹורה עֹוסק היה ואם ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָעּׂשה.
ויּבטל אׁשּתֹו ּבעבּור ּבמזֹונֹות יטרח ׁשּלא ּכדי אּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּלּׂשא
ּבמצוה ׁשהעֹוסק להתאחר; מּתר זה הרי ― הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמן

ּתֹורה. ּבתלמּוד ׁשּכן וכל הּמצוה, מן ְְְְִִֵֶַַָָָָּפטּור
עּזאי,‚. ּכבן ּבּה וׁשֹוגה ּתמיד ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָמי

והּוא, עֹון. ּבידֹו אין ― אּׁשה נּׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ְְְִֵַָָָָָָָָָָָֹודבק
מתּגּבר יצרֹו היה אם אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
יבֹוא ׁשּמא ּבנים, לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב ― ֲִִִִֶַַָָָָָָָָָעליו

הרהּור. ְִִֵלידי
זכר„. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

אֹו סריס, הּבן היה ּבראם. ּונקבה זכר ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּונקבה.
זֹו. מצוה קּים לא ― אילֹונית הּבת ְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשהיתה

ּפרּיה‰. מצות קּים זה הרי ― ּבנים והּניחּו ומתּו לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבנים. הם הרי ּבנים ּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּורבּיה.
ּונקבה. מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
והם הֹואיל ― ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף-על-ּפי

ק הרי ּבאים, הן ּבניו אםמּׁשני אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות ּים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
עדין ― ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ומתּו, ּובת ּבן לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו

הּמצוה. קּים ְִִֵַָֹלא
.Âקּים זה הרי ― והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיּו

― והם הּוא ונׁשּתחרר עבד, והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָמצוה
ׁשּנׁשּתחרר; אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה ּפרּיה מצות קּים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא

יחּוס. לֹו אין ִֵֶֶֶָׁשהעבד
.Êׁשאינּה ּוקטּנה ואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹלא

אֹו ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים ּכן אם אּלא לילד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָראּויה
אּׁשה נּׂשא מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות אחרת אּׁשה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ויּתן יֹוציא זה הרי ― ילדה ולא ׁשנים עּׂשר עּמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹוׁשהתה
להֹוציא רצה לא ואם לילד. הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֻּכתּבה,
אמר: ואם ׁשּיֹוציא. עד ּבׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין ―ְְִִִִֶַַַָ
אתיחד ׁשּלא ּכדי עדים ּבפני עּמּה ׁשֹוכן והריני ּבֹועלּה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאיני

ׁשֹומעין, אין ― הּוא ׁשאמר ּבין היא, ׁשאמרה ּבין ― ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָעּמּה
לילד. הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו יֹוציא ְִִִֵֵֶָָָָָאּלא

.Áׁשכבת ּכחץ יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהתה
לּה ויׁש ּבכתּבה. ׁשּלא ותצא מּמּנה, החלי חזקת ― ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻזרע
ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ּתהיה לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּתֹוספת.
חזקת ― ּכחץ יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתֹוספת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלּה
ותֹוספת. עּקר ּכּלּה, הּכתּבה ויּתן ויֹוציא ּבלבד, מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻהחלי

.Ëמּמּנּו אֹומרת: והיא הֹולדה, נמנע מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהּוא
להחרים לֹו ויׁש נאמנת. ― ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו מּפני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָנמנע,
ואחר ּבוּדאי, ּבֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָסתם
מּמּנּו אם מּמּני אם יֹודעת איני אמרה: ואם ּכתּבה. יּתן ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכ
ּבחזקת ממֹון העמד ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין ―ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נאמנת ולּמה ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעליו,
לא אם ּכחץ יֹורה אם מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהיא

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, ְְְִֵֵֶַיֹורה
.Èׁשנים עּׂשר אחר לגרׁשּה מּבעלּה לתּבע ׁשּבאה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשֹומעין ― ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמּפני
היא צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה אף-על-ּפי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻלּה.
ּכתּבה עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לזקנּותּה. ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלבנים
לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד;

ְִֹותּטל.
.‡È,חֹולה הּבעל ׁשהיה אֹו ׁשנים, עּׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהל

― האסּורין ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ׁשהיתה ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָאֹו
הּמנין. מן זמן אֹותֹו להן עֹולה ְְִִֵֶֶַַָָאין

.Èוחזרה הּפילה אם ׁשהּפילה. מּיֹום מֹונה ― ְְִִִִִִִִֶֶָָָָָהּפילה
זכה לא וׁשּמא לנפלים, החזקה ― ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה, ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות
.‚Èוהיא עּמּה, ׁשּיׁשהה ּכדי עּׂשר, ּבתֹו הּפילה אֹומר: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, ― הּפלּתי לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאֹומרת:
הּפלּתי אֹומרת: והיא ׁשנים, הּפילה אֹומר: הּוא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּבעקרּות.
ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, ― ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשלׁשה
הּפילה ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ּובכל ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻויּתן

ׁשּבטענ ׁשלׁשה, ׁשהּפילה ּכתּבה.אֹו לּתן יתחּיב זֹו ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
.„Èילדה ולא ׁשנים עּׂשר עּמֹו וׁשהתה לראׁשֹון ְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָֹנּׂשאת

עּׂשר הּׁשני עם ׁשהתה לׁשני. להּנּׂשא מּתרת ― ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהֹוציאּה
נּׂשאת ואם לׁשליׁשי. ּתּנּׂשא לא ― ילדה ולא ְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹֹׁשנים
אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּבכתּבה, ׁשּלא ּתצא ― ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻלׁשליׁשי

ּורבּיה. ּפרּיה מצות ׁשּקּים אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָאחרת
.ÂËיכֹול אינֹו ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד, ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
לי ראּוי לּה: ואֹומרים ּפׁשרה. הּדּינין יעּׂשּו ― ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּכחץ
ּתֹולידי, ולא ׁשנים עּׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי עם ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּתנהגי
ּכֹופין ואין זה. ּבדבר עּמּה ּומגלּגלין ּתתּבעי. ּכ ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָואחר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדי50) הכרזה בלא מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך הלווה מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
חסדים. גומלי בפני דלת תנעל מכבודו.51)שלא יותר הוא אם



עה              
  

הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית ― ,50אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
לפי אֹו ּכבֹודֹו ּולפי הּבעל ממֹון לפי אֹותּה ְְְְְְִִִִַַַָָוקֹוברין

.51ּכבֹודּה ְָ

  
עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה

ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי ―ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל חּיב ― קּים לא אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ׁשל עּׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ּורבּו. ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,
.ואימתי האּׁשה. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהאיׁש

ׁשעברּו וכיון עּׂשרה. ׁשבע מּבן זֹו? ּבמצוה נתחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהאיׁש
מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי ― אּׁשה נּׂשא ולא ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעּׂשרים
מתירא והיה ּבּה, וטרּוד ּבּתֹורה עֹוסק היה ואם ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָעּׂשה.
ויּבטל אׁשּתֹו ּבעבּור ּבמזֹונֹות יטרח ׁשּלא ּכדי אּׁשה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹמּלּׂשא
ּבמצוה ׁשהעֹוסק להתאחר; מּתר זה הרי ― הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמן

ּתֹורה. ּבתלמּוד ׁשּכן וכל הּמצוה, מן ְְְְִִֵֶַַָָָָּפטּור
עּזאי,‚. ּכבן ּבּה וׁשֹוגה ּתמיד ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָמי

והּוא, עֹון. ּבידֹו אין ― אּׁשה נּׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ְְְִֵַָָָָָָָָָָָֹודבק
מתּגּבר יצרֹו היה אם אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
יבֹוא ׁשּמא ּבנים, לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב ― ֲִִִִֶַַָָָָָָָָָעליו

הרהּור. ְִִֵלידי
זכר„. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

אֹו סריס, הּבן היה ּבראם. ּונקבה זכר ׁשּנאמר: ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּונקבה.
זֹו. מצוה קּים לא ― אילֹונית הּבת ְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשהיתה

ּפרּיה‰. מצות קּים זה הרי ― ּבנים והּניחּו ומתּו לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבנים. הם הרי ּבנים ּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּורבּיה.
ּונקבה. מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
והם הֹואיל ― ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף-על-ּפי

ק הרי ּבאים, הן ּבניו אםמּׁשני אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות ּים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
עדין ― ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ומתּו, ּובת ּבן לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו

הּמצוה. קּים ְִִֵַָֹלא
.Âקּים זה הרי ― והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיּו

― והם הּוא ונׁשּתחרר עבד, והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָמצוה
ׁשּנׁשּתחרר; אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה ּפרּיה מצות קּים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלא

יחּוס. לֹו אין ִֵֶֶֶָׁשהעבד
.Êׁשאינּה ּוקטּנה ואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹלא

אֹו ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים ּכן אם אּלא לילד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָראּויה
אּׁשה נּׂשא מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות אחרת אּׁשה לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ויּתן יֹוציא זה הרי ― ילדה ולא ׁשנים עּׂשר עּמֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹוׁשהתה
להֹוציא רצה לא ואם לילד. הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֻּכתּבה,
אמר: ואם ׁשּיֹוציא. עד ּבׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין ―ְְִִִִֶַַַָ
אתיחד ׁשּלא ּכדי עדים ּבפני עּמּה ׁשֹוכן והריני ּבֹועלּה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאיני

ׁשֹומעין, אין ― הּוא ׁשאמר ּבין היא, ׁשאמרה ּבין ― ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָעּמּה
לילד. הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו יֹוציא ְִִִֵֵֶָָָָָאּלא

.Áׁשכבת ּכחץ יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהתה
לּה ויׁש ּבכתּבה. ׁשּלא ותצא מּמּנה, החלי חזקת ― ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻזרע
ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ּתהיה לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּתֹוספת.
חזקת ― ּכחץ יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתֹוספת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלּה
ותֹוספת. עּקר ּכּלּה, הּכתּבה ויּתן ויֹוציא ּבלבד, מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻהחלי

.Ëמּמּנּו אֹומרת: והיא הֹולדה, נמנע מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָהּוא
להחרים לֹו ויׁש נאמנת. ― ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו מּפני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָנמנע,
ואחר ּבוּדאי, ּבֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָסתם
מּמּנּו אם מּמּני אם יֹודעת איני אמרה: ואם ּכתּבה. יּתן ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכ
ּבחזקת ממֹון העמד ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין ―ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נאמנת ולּמה ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעליו,
לא אם ּכחץ יֹורה אם מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהיא

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, ְְְִֵֵֶַיֹורה
.Èׁשנים עּׂשר אחר לגרׁשּה מּבעלּה לתּבע ׁשּבאה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשֹומעין ― ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמּפני
היא צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה אף-על-ּפי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻלּה.
ּכתּבה עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לזקנּותּה. ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלבנים
לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד;

ְִֹותּטל.
.‡È,חֹולה הּבעל ׁשהיה אֹו ׁשנים, עּׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהל

― האסּורין ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ׁשהיתה ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָאֹו
הּמנין. מן זמן אֹותֹו להן עֹולה ְְִִֵֶֶַַָָאין

.Èוחזרה הּפילה אם ׁשהּפילה. מּיֹום מֹונה ― ְְִִִִִִִִֶֶָָָָָהּפילה
זכה לא וׁשּמא לנפלים, החזקה ― ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה, ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות
.‚Èוהיא עּמּה, ׁשּיׁשהה ּכדי עּׂשר, ּבתֹו הּפילה אֹומר: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, ― הּפלּתי לא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאֹומרת:
הּפלּתי אֹומרת: והיא ׁשנים, הּפילה אֹומר: הּוא ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּבעקרּות.
ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, ― ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשלׁשה
הּפילה ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ּובכל ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻויּתן

ׁשּבטענ ׁשלׁשה, ׁשהּפילה ּכתּבה.אֹו לּתן יתחּיב זֹו ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
.„Èילדה ולא ׁשנים עּׂשר עּמֹו וׁשהתה לראׁשֹון ְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָֹנּׂשאת

עּׂשר הּׁשני עם ׁשהתה לׁשני. להּנּׂשא מּתרת ― ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהֹוציאּה
נּׂשאת ואם לׁשליׁשי. ּתּנּׂשא לא ― ילדה ולא ְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹֹׁשנים
אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּבכתּבה, ׁשּלא ּתצא ― ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻלׁשליׁשי

ּורבּיה. ּפרּיה מצות ׁשּקּים אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָאחרת
.ÂËיכֹול אינֹו ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד, ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
לי ראּוי לּה: ואֹומרים ּפׁשרה. הּדּינין יעּׂשּו ― ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּכחץ
ּתֹולידי, ולא ׁשנים עּׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי עם ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּתנהגי
ּכֹופין ואין זה. ּבדבר עּמּה ּומגלּגלין ּתתּבעי. ּכ ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָואחר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כדי50) הכרזה בלא מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך הלווה מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
חסדים. גומלי בפני דלת תנעל מכבודו.51)שלא יותר הוא אם



עו             
  

מאריכין אּלא הּמֹורדת, ּכדין אֹותּה דנין ולא ליׁשב, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאֹותּה
ּפׁשרה. ׁשּיעּׂשּו עד זה ְְֲֶֶַַָָָָּבדבר

.ÊËהּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף-על-ּפי
זמן ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא סֹופרים מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻמצּוה
ּכאּלּו ― ּביּׂשראל אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל ּכח; ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁש
ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן עֹולם. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹּבנה
איׁש, ּבלא אּׁשה ּתׁשב ולא הרהּור; לידי יבֹוא ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹאּׁשה,

ּתחׁשד. ֵֵֶָֹׁשּלא
.ÊÈאין חכמים: אמרּו לאׁשּתֹו. לקּנאת איׁש ּכל על ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹוחֹובה

ולא טהרה. רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם אּלא לאׁשּתֹו מקּנא ְְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאדם
ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה יאנס ולא מּדאי. ּביֹותר לּה ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹיקּנא

וּׂשמחה. ּׂשיחה ּומּתֹו ּבדעּתּה ְְְְִִִֶַָָָָאּלא
.ÁÈ,ּביתּה ּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה, על חכמים צּוּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָוכן

ּתתּבע ולא ּבעלּה. ּבפני ראׁש וקּלּות ּׂשחֹוק ּתרּבה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹולא
ולא זה. ּבעסק מדּברת ּתהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשמיׁש
אּלא ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתמנע
ּכדי ּביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
הּדֹומה ּומן הּכעּור מן ותתרחק קנאה. רּוח עליו יעבר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ְִלּכעּור.
.ËÈיֹותר אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהא חכמים, צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוכן

ּבטֹובתּה מרּבה ממֹון, לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו. ואֹוהבּה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָמּגּופֹו,
עּמּה דּבּורֹו ויהיה יתרה. אימה עליה יטיל ולא ממֹונֹו. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹּכפי

רגזן. ולא עצב יהיה ולא ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹּבנחת.
.Îּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה, על צּוּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

ּפיו. על מעּׂשיה ּכל ותעּׂשה מּמּנּו, מֹורא עליה ויהיה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּדאי,
לּבֹו ּבתאות מהּלכת ,מל אֹו ּׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָויהיה
יּׂשראל ּובני יּׂשראל ּבנֹות ּדר וזה ּׁשּיּׂשנא. מה ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומרחקת
נאה יּׁשּובן יהיה אּלּו ּובדרכים ּבזּוּוגן. והּטהֹורים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהּקדֹוׁשים

ְָֻּומׁשּבח.

  
ּבין‡. קרקע, ּבין ― לבעלּה האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנכסים

ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן אף-על-ּפי ― עבדים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמּטלטלין,
קּבל ואם ׁשמם. נדּוניא אּלא ּכתּבה, נקראין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻהּכתּבה,
אם ― ּברׁשּותֹו ונעּׂשית עליו הּנדּוניא אחריּות ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָהּבעל
נקראת זֹו הרי ― לֹו הֹותירה הֹותירה ואם לֹו, ּפחתה ְְֲֲֲִִִִֵֵָָָָָָּפחתה
אּלא עליו, הּנדּוניא אחריּות קּבל לא ואם ּברזל. צאן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנכסי

ואםהרי לּה, ּפחתה ּפחתה אם ― האּׁשה ּברׁשּות היא ְְֲֲֲִִִִִֵָָָָָָָ
מלֹוג. נכסי נקראת זֹו הרי ― לּה הֹותירה ְְְֲִִִִֵֵֵָָָהֹותירה

.לבעלּה אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן
לּה נפלּו אֹו לעצמּה, נׁשארּו אּלא ּבּכתּבה, אֹותן ּכתבּו ְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֻולא
הּכל ― ּבמּתנה לּה נתנּו אֹו ׁשּנתארסה, אחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֻּבירּׁשה
ּכתּבה נקראין ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג, נכסי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻנקראין
הּתֹוספת עם מאתים, אֹו מאה ׁשהּוא ּכתּבה, עּקר ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאּלא

ְִַּבלבד.
הּתֹוספת‚. ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים הֹודענּו, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻּכבר

הרי אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּו ולא העּקר. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכדין
לאחר אּלא נגּבית הּכתּבה ואין זמן, לֹו ׁשּיׁש ּכחֹוב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהיא

לּבעל היּו ׁשאם התקינּו, וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻּׂשדֹות
הּנקראת והיא ׁשּבנכסיו, הרעה מן אּלא ּתגּבה ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו,

ִִזּבּורית.
.„― מֹותֹו אחר ּכתּבתּה לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻוכן

אצלּה הּניח ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ׁשּתּׁשבע עד ּתגּבה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלא
לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא ּכתּבתּה, לֹו מכרה ולא ְְְְְְֲִָָָָָָָָָֹֹֻּכלּום,
ּגרׁשּה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ּׁשעליה, מה ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻּכל
ׁשעליה; ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה, ּבלא ּגֹובה ― ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו
היא. לא להֹוציאּה, רֹוצה והּוא ּבהן, וזכתה לּה לקחן ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשהרי

מן‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה ּתגּבה ׁשּלא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן
מיתת לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּקרקע.
מּׁשבח אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל.
ּבׁשבח ּבכתּבתּה טֹורפת ואינּה מיתתֹו. לאחר נכסים ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּׁשבחּו
הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל אף-על-ּפי הּלֹוקח, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַׁשהׁשּביח

הם. ּכתּבה מּקּלי אּלּו ְְִִֵֵֵָָֻֻּודברים
.Âהּפחֹות מן ּבכתּבתּה האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻֻוכן

ּבמקֹום וגרׁשּה אחד, ּבמקֹום אּׁשה נּׂשא ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּמטּבעֹות.
מקֹום מּמעֹות טֹובים הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם ְְִִִִִֵַַָָָאחר:
היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ― ְְִִִִֵֵֵַַָָָהּגרּוׁשין
― הּנּׂשּואין מקֹום מּמעֹות טֹובים הּגרּוׁשין מקֹום ְְִִִִִֵַַָָמעֹות
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום מּמעֹות לּה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָנֹותן
מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות ּבכתּבתּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבׁשהיה
את הּמלוה ּכדין היא הרי ― ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידּוע,
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחברֹו

הלואה. ְְְִַָָּבהלכֹות
.Êגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו

ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מֹות אחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה ּופׁשטה הּמּטלטלין. מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו
הן, ּכּכתּבה ּכּלן ― ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן יּׂשראל. ּברב ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻֻזֹו
ׁשּלא ּדכרין', 'ּבנין מּכתּבת חּוץ ּכבקרקע. ּבמּטלטלין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָֹֻויׁשנן
אֹומר: אני לפיכ היׁשיבֹות. ּבכל ּפׁשּוט ירּׁשתן מנהג ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻמצאנּו
אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין הּגמרא, ּדין על אֹותּה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמעמידין

הּקרקע. מן ְִֶַַַָאּלא
.Á,ׁשמען וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו הּמקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָּכבר

זה ודבר מּמטלטלי. ּבין מּמקרקעי ּבין ּבּכתּבה: ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיכּתבּו
זה; דבר הנהיגּו ּונבֹונים ּגדֹולים ואנׁשים הּוא, ּגדֹול ְְְֲִִִִִִֶַָָָָּתּקּון

ּתנ זה מןׁשהרי גֹובה האלמנה ונמצא ׁשּבממֹון, אי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אחרֹונים. ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹהּמּטלטלין

.Ëאם סתם: נּׂשא אּלא הּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהרי
אֹו לאו, ואם ּגֹובה, ― ּגאֹונים ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָָָהיה
ּכח ׁשאין הרּבה; ּבּדבר מתיּׁשבין ― הּדבר לנּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנסּתּפק
ּכדין נתּפרׁשה, ׁשּלא אף-על-ּפי ּבּה לדּון הּגאֹונים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתּקנת
ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ּכתּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּתנאי

הּיֹורׁשים. מן ְִִַָממֹון
.Èאחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

ּבאלפים קרקע לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה. ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻֻוערבאין
אחר ׁשּימּכר וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל ― ְְְְְִִִֶַַַַַַָָֹֹֻזהּובים
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ּכל למּכר לֹו ויׁש קּים ׁשּממּכרֹו אף-על-ּפי מּנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּנּׂשּואין
ּכׁשּיגרׁשּנה ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש ― ירצה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻנכסיו
― ּוכׁשּתטרף חֹורין. ּבני נכסים ּתמצא לא אם ּכׁשּימּות, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹאֹו
ּבעלי ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא ּתטרף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻחֹובֹות.

.‡Èהאלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין
חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ― ּכתּבתּה לגּבֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻּכׁשּתבֹוא
מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי מּפני ּדין; ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על ּתדקּדק לא ׁשּמא לּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוׁשׁשין
ּׁשּירצּו, מה ּכל להן נֹודרת ― להּדירּה היתֹומים ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָרצּו

ּכתּבתּה. נֹוטלת ּכ ואחר ּדין, ּבבית אֹותּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּומּדירין
.Èיֹורׁשין יֹורׁשיה אין ― ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה

נּׂשאת ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום; ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי ― ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
לּה יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָזמן

ַַַהּבעל.
.‚Èּבארּבעת לּה ׁשּיחד ּבין ― ּבכתּבתּה קרקע לּה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻיחד

ּבלא מּמּנה ּכתּבתּה את ּגֹובה ― אחד ּבמצר ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהּמצרים,
― קּימין עצמן והן מּטלטלין, לּה ּכתב אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשבּועה.
ּבהן ונלקח נמּכרּו אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹנֹוטלת
הּמּטלטלין מּדמי הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַמּטלטלין

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלּתן ― ְְְִִַָָָֹהראׁשֹונים
.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא ּתּפרע לא ― ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת

אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
.וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי לא אֹומרת: והיא הּכל, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתקּבלּת
דקּדקה ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
ּתּטל לא ― ּפרּוטה ּבחצי ּׁשּנטלה מה ּבחׁשּבֹון ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹעצמּה

ּבׁשבּועה. אּלא ְְִֶַָָָהּׁשאר
.ÂËנתקּבלּתי לא אֹומרת: והיא הּכל, נתקּבלּת הּבעל: ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹֹאמר

― מקצת אֹו הּכל ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכלּום,
ּבׁשבּועה. אּלא הּכתּבה ּכל ּתּפרע ְְִִֶַַָָָָָֹֻלא

.ÊË.ּבׁשבּועה אּלא ּתּפרע לא ― ּבפניו ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנפרעת
יֹורדין ּדין ּבית ― לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּכיצד?
ׁשּיהיה והּוא, ּכתּבתּה. אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע אחר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻלנכסיו
היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש רחֹוק, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּבמקֹום

ׁשֹו ― להֹודיעֹו קרֹוב ואםּבמקֹום אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו לחין ְְְְִִִִִָָ
ותּטל. ּתּׁשבע ― יבֹוא ְִִַָָֹֹלא

.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת ― ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת
הּכל, נתקּבלּת אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻהֹוציאה
מאֹות חמׁש אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי לא אֹומרת: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוהיא
זֹו הרי ― לבינֹו ּביני היתה אמנה אלף, לי ׁשּכתב וזה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזּוז;
ּכתּבתי ּבׁשטר אין אמרה: אם אבל ּבׁשבּועה. ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻנפרעת
אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת אינּה ― מאֹות חמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ׁשקר. ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו אֹותֹו ּבטלה ׁשהרי ּכלּום, ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָזּוז

ונפטר. הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְִִִֵֶַָָָלפיכ
.ÁÈ― ּבׁשבּועה אּלא ּתּפרע לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ּתּפרע ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי; הּׁשבעי ּדין: ּבית לּה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָאֹומרים

אּתה ואין לּה, ותן עמד לּבעל: אֹומרים ― ּבׁשבּועה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
.לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו ּבטענה ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָנאמן

.ËÈאֹומרין ― טענתי על לי ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָאמר
עּמֹו התנית חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי, הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָלּה:
מה ּבכל נאמנת ׁשּתהא אֹו ּבׁשבּועה, ׁשּלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאה אם אבל ּכלל. ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה ― ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹֹּׁשּתטען

ּתּטל. ּכ ואחר ּתּׁשבע ― מּיֹורׁשיו ְְְִִִִַַַָָָֹלגּבֹות
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו ּכתּבתּה ׁשּתגּבה עּמֹו ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֻהתנת

זֹו הרי ― יֹורׁשיו על ּׁשּתטען מה ּבכל נאמנת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתהיה
מּנכסים לטרף ּבאה אם אבל ׁשבּועה. ּבלא מהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹנֹוטלת
ואף-על-ּפי ּבׁשבּועה, אּלא ּתטרף לא ― ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֻמׁשעּבדים
ועל עליו אּלא מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין הּבעל; ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשהאמינּה

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵַָָָיֹורׁשיו,
.‡Î― ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ּבין ׁשנה. מאה אחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה וגֹובה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻנׁשּבעת
אין ואם אביה. ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין ― ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻׁשטר
אפּלּו הּגרּוׁשה, וכן ּבעלּה. מיתת ּביֹום ּתבעה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּכתּבה,

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה אין ּכתּבה ְְְִִֵֶַַַָָָֻֻעּקר
.Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

ּתנאי על סֹומכין אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ּבידּה ׁשאין אף-על-ּפי ּכתּבה עּקר גֹובה זֹו הרי ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבית
ׁשהיתה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין ― ּכתּבה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשטר
לּה אין ּתֹוספת אבל אביה, ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבבית

ּברּורה. ּבראיה אּלא מקֹום ְְְִֶָָָָָָּבכל
.‚Îּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה ואם לעֹולם, ּגֹובה ― ּבעלּה ּבבית היתה אם ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עּׂשרים עד ― אביה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבבית
מחלה לא ׁשאּלּו ּכלּום; לּה אין ― ׁשנה וחמׁש עּׂשרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחר
ּכדי הּיֹורׁשים עם אינּה והרי זה, זמן ּכל ׁשתקה לא ―ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבּבית. עּמי והן מּלתבען נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּתאמר:
.„Îלבית מזֹונֹותיה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ

אחר ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש ― ּבּה ּומטּפל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻאביה
מּפני ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזֹו מּפני ׁשנה; וחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעּׂשרים

ּבֹוׁש הּיֹורׁש.ׁשהיא מן ה ִִֵֶַָ
.‰Î,מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא לּה ואין נּׂשאת ּבעּולה אֹומרים: יֹורׁשיו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעּׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם ― ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
אֹו ּׂשמחה מיני ּכגֹון לבתּולה, לעּׂשֹותן העיר אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאנׁשי
ּכ עֹוּׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו ידּוע, מלּבּוׁש אֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכתרים
עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי ― לבתּולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
יׁש ― קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו הרי ― ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה
הּטענה. ּבמקצת הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָלּה
קטן ּכׁשהייתי אני זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָונאמן
― האּלּו הּדברים וכל הּבתּולֹות. מנהג לפלֹונית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּנעּׂשה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַָָָֻּבמקֹום
.ÂÎׁשאינּה נאמנת, ― ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
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עז              
  

ּכל למּכר לֹו ויׁש קּים ׁשּממּכרֹו אף-על-ּפי מּנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּנּׂשּואין
ּכׁשּיגרׁשּנה ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש ― ירצה אם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻנכסיו
― ּוכׁשּתטרף חֹורין. ּבני נכסים ּתמצא לא אם ּכׁשּימּות, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹאֹו
ּבעלי ּכל ּכדין חפץ, ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא ּתטרף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻחֹובֹות.

.‡Èהאלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין
חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ― ּכתּבתּה לגּבֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻּכׁשּתבֹוא
מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי מּפני ּדין; ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על ּתדקּדק לא ׁשּמא לּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוׁשׁשין
ּׁשּירצּו, מה ּכל להן נֹודרת ― להּדירּה היתֹומים ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָרצּו

ּכתּבתּה. נֹוטלת ּכ ואחר ּדין, ּבבית אֹותּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּומּדירין
.Èיֹורׁשין יֹורׁשיה אין ― ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה

נּׂשאת ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום; ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי ― ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
לּה יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָזמן

ַַַהּבעל.
.‚Èּבארּבעת לּה ׁשּיחד ּבין ― ּבכתּבתּה קרקע לּה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻיחד

ּבלא מּמּנה ּכתּבתּה את ּגֹובה ― אחד ּבמצר ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהּמצרים,
― קּימין עצמן והן מּטלטלין, לּה ּכתב אם וכן ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָׁשבּועה.
ּבהן ונלקח נמּכרּו אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹנֹוטלת
הּמּטלטלין מּדמי הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַמּטלטלין

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלּתן ― ְְְִִַָָָֹהראׁשֹונים
.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא ּתּפרע לא ― ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת

אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
.וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי לא אֹומרת: והיא הּכל, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנתקּבלּת
דקּדקה ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
ּתּטל לא ― ּפרּוטה ּבחצי ּׁשּנטלה מה ּבחׁשּבֹון ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹעצמּה

ּבׁשבּועה. אּלא ְְִֶַָָָהּׁשאר
.ÂËנתקּבלּתי לא אֹומרת: והיא הּכל, נתקּבלּת הּבעל: ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹֹאמר

― מקצת אֹו הּכל ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכלּום,
ּבׁשבּועה. אּלא הּכתּבה ּכל ּתּפרע ְְִִֶַַָָָָָֹֻלא

.ÊË.ּבׁשבּועה אּלא ּתּפרע לא ― ּבפניו ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנפרעת
יֹורדין ּדין ּבית ― לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּכיצד?
ׁשּיהיה והּוא, ּכתּבתּה. אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע אחר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻלנכסיו
היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש רחֹוק, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּבמקֹום

ׁשֹו ― להֹודיעֹו קרֹוב ואםּבמקֹום אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו לחין ְְְְִִִִִָָ
ותּטל. ּתּׁשבע ― יבֹוא ְִִַָָֹֹלא

.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת ― ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת
הּכל, נתקּבלּת אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻהֹוציאה
מאֹות חמׁש אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי לא אֹומרת: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוהיא
זֹו הרי ― לבינֹו ּביני היתה אמנה אלף, לי ׁשּכתב וזה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזּוז;
ּכתּבתי ּבׁשטר אין אמרה: אם אבל ּבׁשבּועה. ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻנפרעת
אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת אינּה ― מאֹות חמׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאּלא
ׁשקר. ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו אֹותֹו ּבטלה ׁשהרי ּכלּום, ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָזּוז

ונפטר. הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְִִִֵֶַָָָלפיכ
.ÁÈ― ּבׁשבּועה אּלא ּתּפרע לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ּתּפרע ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי; הּׁשבעי ּדין: ּבית לּה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָאֹומרים

אּתה ואין לּה, ותן עמד לּבעל: אֹומרים ― ּבׁשבּועה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
.לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו ּבטענה ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָנאמן

.ËÈאֹומרין ― טענתי על לי ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָאמר
עּמֹו התנית חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי, הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָלּה:
מה ּבכל נאמנת ׁשּתהא אֹו ּבׁשבּועה, ׁשּלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאה אם אבל ּכלל. ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה ― ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָֹֹּׁשּתטען

ּתּטל. ּכ ואחר ּתּׁשבע ― מּיֹורׁשיו ְְְִִִִַַַָָָֹלגּבֹות
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו ּכתּבתּה ׁשּתגּבה עּמֹו ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹֻהתנת

זֹו הרי ― יֹורׁשיו על ּׁשּתטען מה ּבכל נאמנת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתהיה
מּנכסים לטרף ּבאה אם אבל ׁשבּועה. ּבלא מהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹנֹוטלת
ואף-על-ּפי ּבׁשבּועה, אּלא ּתטרף לא ― ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֻמׁשעּבדים
ועל עליו אּלא מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין הּבעל; ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשהאמינּה

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵַָָָיֹורׁשיו,
.‡Î― ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ּבין ׁשנה. מאה אחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה וגֹובה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻנׁשּבעת
אין ואם אביה. ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּבבית ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין ― ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻׁשטר
אפּלּו הּגרּוׁשה, וכן ּבעלּה. מיתת ּביֹום ּתבעה ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּכתּבה,

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה אין ּכתּבה ְְְִִֵֶַַַָָָֻֻעּקר
.Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

ּתנאי על סֹומכין אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ּבידּה ׁשאין אף-על-ּפי ּכתּבה עּקר גֹובה זֹו הרי ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבית
ׁשהיתה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין ― ּכתּבה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשטר
לּה אין ּתֹוספת אבל אביה, ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבבית

ּברּורה. ּבראיה אּלא מקֹום ְְְִֶָָָָָָּבכל
.‚Îּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה ואם לעֹולם, ּגֹובה ― ּבעלּה ּבבית היתה אם ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עּׂשרים עד ― אביה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבבית
מחלה לא ׁשאּלּו ּכלּום; לּה אין ― ׁשנה וחמׁש עּׂשרים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאחר
ּכדי הּיֹורׁשים עם אינּה והרי זה, זמן ּכל ׁשתקה לא ―ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבּבית. עּמי והן מּלתבען נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּתאמר:
.„Îלבית מזֹונֹותיה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ

אחר ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש ― ּבּה ּומטּפל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻאביה
מּפני ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזֹו מּפני ׁשנה; וחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹעּׂשרים

ּבֹוׁש הּיֹורׁש.ׁשהיא מן ה ִִֵֶַָ
.‰Î,מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא לּה ואין נּׂשאת ּבעּולה אֹומרים: יֹורׁשיו אֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעּׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם ― ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה
אֹו ּׂשמחה מיני ּכגֹון לבתּולה, לעּׂשֹותן העיר אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאנׁשי
ּכ עֹוּׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו ידּוע, מלּבּוׁש אֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּכתרים
עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי ― לבתּולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
יׁש ― קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו הרי ― ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה
הּטענה. ּבמקצת הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָלּה
קטן ּכׁשהייתי אני זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָונאמן
― האּלּו הּדברים וכל הּבתּולֹות. מנהג לפלֹונית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּנעּׂשה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַָָָֻּבמקֹום
.ÂÎׁשאינּה נאמנת, ― ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
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ׁשטר ׁשהֹוציאה האּׁשה ,לפיכ ּבעלּה. ּבפני ּפניה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמעּזה
ּגּטי, ואבד ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻּכתּבה
לּה לּתן חּיב ― גרׁשּתי לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי, לי ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻּתן
ראיה ׁשּתביא עד הּתֹוספת, לּה נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם גט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎ,הּכתּבה ּכל לּה ונתּתי ּגרׁשּתי היה, ּכ הּבעל: לּה ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֻאמר

מּתֹו ― ׁשֹוברי ואבד ׁשֹובר, לי וכתבה ותֹוספת, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָעּקר
נאמן. ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיכֹול
הּוא ונׁשּבע העּקר, את לּה ונֹותן חפץ, ּבנקיטת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומׁשּביעּה

הּתֹוספת. על הּסת ְֵֶֶֶַַַׁשבּועת
.ÁÎאֹותֹו ּדר אם ּכתּבה, ׁשטר ּבידּה ואין גט ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻהֹוציאה

ּבּגט ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ― ּכתּבה יכּתבּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻֻמקֹום
עד לּה אין עּקר אפּלּו ― ּכתּבה לכּתב ּדרּכן ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּבידּה;
ׁשבּועת הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎׁשּתי ּגֹובה ― ּכתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵָָֻהֹוציאה

אּלא ּגֹובה אינּה ― אחד וגט ּכתּבֹות ׁשּתי הֹוציאה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻּכתּבֹות.
ּבּטלה ― ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? מהן זֹו ואי אחת. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכתּבה
מּזמן אּלא טֹורפת ואינּה הראׁשֹונה, את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאחרֹונה
― חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחרֹונה;

הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּגֹובה
.Ïּכתּבה אּלא לּה אין ― אחת ּוכתּבה גּטין ׁשּתי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבתּה על ― סתם והחזירּה אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאחת;
הּבעל: מיתת אחר ּוכתּבה גט הֹוציאה החזירּה. ְֱִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהראׁשֹונה
אין אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה ― לּכתּבה קֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאם
ׁשהרי זֹו, ּבכתּבתּה ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻּדרּכן
לּה אין ― הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻזכתה
החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבתּה ׁשעל אחת, ּכתּבה ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻאּלא

.‡Ïּכמֹו ׁשּתּנּׂשא, ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּׁשה
ּתּנּׂשא ׁשאם ― הּכתּבה ּומּתנאי ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
,לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּכל ּתּטל מֹותֹו, אחר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻלאחר
ולא להּנּׂשא, הּתירּוני ּבעלי, מת ואמרה: ּדין לבית ּבאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹאם
להּנּׂשא, אֹותּה מּתירין ― ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֻהזּכירה
מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ונֹותנין אֹותּה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָֻּומׁשּביעין

ּכתּב את לי ּתנּו אֹותּה;ּבעלי, מּתירין אין להּנּׂשא אף ― תי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ואין מת, ׁשּלא ּבחזקת זה והרי ּבאה, הּכתּבה עסקי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשעל
ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ּכתּבה לּטל אּלא להּנּׂשא, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּדעּתּה
מּתירין ― ּכתּבתי את לי ּותנּו להּנּׂשא הּתירּוני ּבעלי, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָֻמת
על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ּכתּבתּה, לּה ונֹותנין להּנּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹותּה
את לי ּתנּו ואמרה: ּבאה אם אבל ּבאה; הּנּׂשּואין ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָעסקי
לּה נֹותנין ואין אֹותּה, מּתירין ― להּנּׂשא והּתירּוני ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֻּכתּבתי

מּידּה. מֹוציאין אין ― ּתפּׂשה ואם ְְְִִִִֵָָָָָֻּכתּבה.

ה'תש"ע תמוז כ"ו חמישי יום

  
ׁשּנּׂשאת‡. ּכל ― ומת רּבֹות נׁשים נּׂשּוי ׁשהיה ִִִֵֶֶַָָָָָָָמי

אּלא1ּבּתחּלה נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה. לּטל קֹודמת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
וגם2ּבׁשבּועה ׁשּלפניה, ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה ואין . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

חֹוב:4נׁשּבעת3היא ׁשטר עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ואם ּתחּלה; חֹוב ּבעל ּגֹובה ― קֹודם החֹוב היה ְְִִִֵֶַַַָָָאם

קדמה ּבּתחּלה5הּכתּבה האּׁשה ּגֹובה לבעל6― והּנׁשאר , ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָֻ
חֹוב.

.לגּבֹות ׁשּבאּו הּקרקע ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין הּוא; ׁשּלוה ּובׁשעה נּׂשּואים ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

הּקֹודם ׁשּכל נּׂשאנֹותן, אם אבל ּתחּלה. זכה ּתחּלה ּבׁשטר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה, זֹו אחר זֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשים
ּכאחד; חֹולקין ּכּלן ― קרקע קנה ולוה ׁשּנּׂשא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֻואחר
לּכל מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ּכאחד ּכּלן ,7ׁשּׁשעּבּוד ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֻֻ

קדימה ּדין ּכאן .8ואין ְְִִֵָָ
אֹו‚. אחד יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻוכן

ׁשעֹות ׁשּכֹותבין ּבמקֹום אחת, ּכאחד,9ׁשעה חֹולקין ― ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּכדי ּבמטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם, קֹודם. ׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין ― ּכתּבתּה ּכדי אֹו ְְִִִִֵֵֵֶָָָֻחֹובֹו

ּבמּטלטלין .10קדימה ְְְְִִִַָ
חֹוב„. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
מעֹות נֹוטל חֹוב ּבעל מן11― ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה , ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

לגּבֹות12הּקרקע ּכדי ּבּה ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ואם . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
קדימה ּדין ּבּה היה ולא לבעל13ׁשניהם, אֹותֹו נֹותנין ― ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השנייה.1) כתובת לזמן קודם כתובתה כי2)שזמן לשנייה, הראשונה נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן אף
לשלישית השנייה וכן כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום בעלי משל גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר לא שמא הטעם, מאותו לרביעית שדה4)האחרונה.3)והשלישית תימצא שמא כי
ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו וסוף גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים שלוש שגבו השדות, מאלו אחת
כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם מאוחר חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי ותוציא שתחזור פי על
כראוי ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה ממנה יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר האחרונה זאת

כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן לווה.5)ותיפסד, כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה הקרקע6)שנשא על שעבודה כי
חוב. בעל לשעבוד כאחד.7)קדם לשניהם ונשתעבדה לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה מספיקים8)בשעה כשהנכסים זה כל

לגמרי. נדחית והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל ביום9)לכולם, בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. בשעה שמא10)פלוני מחבירו מטלטלים שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב לבעל משועבדים המטלטלין שאין

בקנייתם. להיזהר הלקוחות שידעו קול, להם אין שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו מעות.11)יטרפו לו הלווה שהרי12)שהרי
הקרקע. שיעבוד על רק וסמכה כלום, לו נתנה ואחרי13)לא ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה זמן שהיה כגון

             
  

ּתּדחה ― לאו ואם ּתּטל, ― ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ואם ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹחֹוב.
מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ּבעל ׁשהרי חֹוב. ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָמּפני
אּׁשה לּׂשא, רֹוצה מּׁשהאיׁש ׁשּיֹותר דבר; חסרה לא ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹוהאּׁשה

להּנּׂשא. ְִֵָָרֹוצה
ׁשּמת‰. מי ּבּה14וכן ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

גֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה ― קדימה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּדין
ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Âׁשּתגּב הּגאֹונים, ׁשּתּקנּו מןוכיון חֹוב ּובעל האּׁשה ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אם15הּמּטלטלין ּבמּטלטלין, קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

חֹוב לבעל נֹותנין ― לׁשניהם לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹלא
ּתחּלה חֹובֹו ּבכתּבתּה16ּכל ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹֻ

ּתּדחה ― לאו ואם ּתּטל, ―17. ְִִִֶַָֹ
.Êאֹו ׁשאבדּו וטענה ּברזל, צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכתּובין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהיּו

הּבעל ּכׁשאר18ׁשּלקחם ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי ― ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ונׁשּבעת חֹובֹות, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּבעלי

חֹובֹות ּבעלי עם וחֹולקת .19מחלה, ְֲֲִֵֶֶַָָ
.Áּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש גרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

חֹולקֹות?20קדימה הן ּכיצד ― הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין , ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֻ
לּפחּותה יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק אם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָרֹואים:

ּבׁשוה21ׁשּבהן חֹולקֹות ― ּפחֹות אֹו ּכתּבתּה ואם22ּכדי ; ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָֻ
ׁשּיּגיע ּכדי מּמּנּו חֹולקים ― זה על יֹותר הּממֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהיה
את וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָֻלּפחּותה
ׁשהיה מי ּכיצד? הראׁשֹון. ּדר על הּנֹותרֹות ּבין ִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹותר
וׁשל מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻנּׂשּוי
רביעית וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשנּיה
ארּבע הּניח אם מת: אֹו ּכּלן וגרׁש אלף, הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמאה,
מאה נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, חֹולקֹות ― ּפחֹות אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָמאֹות

ּפחֹות ּכּלן23אֹו ּבין ּתחּלק אם ― מאֹות ׁשמֹונה הּניח . ְְִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית נמצאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבׁשוה,
זּוז מאֹות ארּבע לֹוקחין עֹוּׂשין? ּכיצד אּלא מאה. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

מאה מאה ּבׁשוה ּביניהן אֹותן הרביעית24וחֹולקין נמצאת , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
זּוז מאֹות ארּבע ּכאן נׁשאר לּה. והלכה ּכתּבתּה ּכדי ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֻנטלה
ּתחלק אם זּוז. מאה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּביד נׁשים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוׁשלׁש
נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין מאֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארּבע
אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ּוׁשליׁש, וׁשלׁש ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמאתים
מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות מארּבע לֹוקחין לפיכ ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָמאתים.
ׁשּנטלה הּׁשליׁשית ׁשּנמצאת ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוחֹולקין

ׁשּלה נׁשים.25מאתים ּוׁשּתי מאה ּכאן נׁשאר לּה. והלכה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּביד נמצא ּוׁשנּיה. ראׁשֹונה ּבין ּבׁשוה הּמאה את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחֹולקין
ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ּביד וכן וחמּׁשים, מאתים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָהראׁשֹונה
חֹולקֹות זֹו ּדר ועל מאה. הרביעית ּוביד מאתים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשליׁשית

מאה. הן אפּלּו ְֲִֵֵָָלעֹולם,
.Ëּבכתּבתּה לאּׁשה מּידֹו26הערב ׁשּקנּו אף-על-ּפי ―27, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

עּׂשה ׁשּמצוה לׁשּלם; חּיב ּכלּום28אינֹו חסרה לא והרי ,29. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
לׁשּלם; חּיב ― מּידֹו וקנּו הּוא, ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻואם

ּומקנה וגֹומר עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשל30ׁשהאב וקּבלן . ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
זה ואי מּידֹו. קנּו ׁשּלא אף-על-ּפי לׁשּלם, חּיב ― ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכתּבה
נֹותן ואני לזה, הּנּׂשאי לאּׁשה: ׁשאמר זה קּבלן? 31הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפֹורעּכתּב אני זֹו, ּכתּבה ערב הריני לּה: אמר אם אבל זֹו. ה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻ
ּכן אם אּלא ּפטּור, ― ּבזה וכּיֹוצא ּבּה, חּיב אני זֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכתּבה

הנאה יּדירּנה ― אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. ּכ32היה ואחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּמא ערב; היה אם מאביו, אֹו הּקּבלן מן ּכתּבתּה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻּתּפרע

קנּוניא עֹוּׂשין ונמצאּו זה.33יחזירּנה, ׁשל נכסיו על ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הנאה34וכן יּדירּנה ― אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ההקּדׁש מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ יעּׂשּו35ואחר ׁשּמא ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
מן לטרף ּובאה אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקנּוניא
נׁשּבעת אּלא להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין ― ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּלקֹוחֹות
הּלקֹוחֹות ידעּו ׁשּכבר לבעלּה. ּתחזר רצתה, ואם ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹוטֹורפת.
ׁשּלקחּו עצמם על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּיׁש

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת ְְִִֶַַָָנכסים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרקע. קנה לייפו14)כן צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על לווין,אף בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו את ת
בזה שגם רבינו משמיענו - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא דעתו על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, היתומים.15)נדחית מעותיו.16)של והוציא הפסיד הוא לה17)כי כתב אם הטור: וכתב
על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין לה שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה "אחריות בכתובתה בעלה
יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל כך הקרקע

מעותיה.19)לעצמו.18) הפסידה שהרי אחר, כחוב אלא ככתובה, אינם ברזל צאן וזמן20)שנכסי אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא או שווה. הפחותה.21)כתובותיהן הכתובה משועבד22)בעלת הכסף שכל

חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה זוז.23)לבעלת מאות מארבע פחות הניח מגיע24)אם משלושתן אחת כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של הראשונה.25)סכום בחלוקה שלקחה המאה עם בעד26)יחד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר

לך". ישלם לא בעלך אם כתובתך התחייבותו.27)תשלומי על קניין לזווגן28)קבלו מתכווין אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי ערב.29)שעל כשאר חייב הוא הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה. הוציאה שלא

בהתחייבותו.30) לעמוד עצמו ומקנה בליבו גמר בנו חיתוני מערב,31)לחיבת קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא ערב" "ואני לא
אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה, הערב את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה מאיזה - בקבלן כי

. תחילה, לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן של שליחותו עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו, ונפרע דעת32)הערב על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין כשנדר33)רבים, אבל הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה שלא הערמה,

עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבית.34)הבעל בדק "הקדש35)לתיקון היא שהלכה עצמו מההקדש גובה היא אין
עומד שעבודה שהרי הפודה מן לגבות לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור כאשר אלא שקדם, השעבוד מפקיע



עט              
  

ּתּדחה ― לאו ואם ּתּטל, ― ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ואם ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹחֹוב.
מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ּבעל ׁשהרי חֹוב. ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָמּפני
אּׁשה לּׂשא, רֹוצה מּׁשהאיׁש ׁשּיֹותר דבר; חסרה לא ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹוהאּׁשה

להּנּׂשא. ְִֵָָרֹוצה
ׁשּמת‰. מי ּבּה14וכן ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

גֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה ― קדימה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּדין
ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Âׁשּתגּב הּגאֹונים, ׁשּתּקנּו מןוכיון חֹוב ּובעל האּׁשה ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אם15הּמּטלטלין ּבמּטלטלין, קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

חֹוב לבעל נֹותנין ― לׁשניהם לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹלא
ּתחּלה חֹובֹו ּבכתּבתּה16ּכל ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹֻ

ּתּדחה ― לאו ואם ּתּטל, ―17. ְִִִֶַָֹ
.Êאֹו ׁשאבדּו וטענה ּברזל, צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכתּובין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהיּו

הּבעל ּכׁשאר18ׁשּלקחם ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי ― ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ונׁשּבעת חֹובֹות, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּבעלי

חֹובֹות ּבעלי עם וחֹולקת .19מחלה, ְֲֲִֵֶֶַָָ
.Áּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש גרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

חֹולקֹות?20קדימה הן ּכיצד ― הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין , ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֻ
לּפחּותה יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק אם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָרֹואים:

ּבׁשוה21ׁשּבהן חֹולקֹות ― ּפחֹות אֹו ּכתּבתּה ואם22ּכדי ; ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָֻ
ׁשּיּגיע ּכדי מּמּנּו חֹולקים ― זה על יֹותר הּממֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהיה
את וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָֻלּפחּותה
ׁשהיה מי ּכיצד? הראׁשֹון. ּדר על הּנֹותרֹות ּבין ִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹותר
וׁשל מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻנּׂשּוי
רביעית וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשנּיה
ארּבע הּניח אם מת: אֹו ּכּלן וגרׁש אלף, הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻמאה,
מאה נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, חֹולקֹות ― ּפחֹות אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָמאֹות

ּפחֹות ּכּלן23אֹו ּבין ּתחּלק אם ― מאֹות ׁשמֹונה הּניח . ְְִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית נמצאת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּבׁשוה,
זּוז מאֹות ארּבע לֹוקחין עֹוּׂשין? ּכיצד אּלא מאה. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

מאה מאה ּבׁשוה ּביניהן אֹותן הרביעית24וחֹולקין נמצאת , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
זּוז מאֹות ארּבע ּכאן נׁשאר לּה. והלכה ּכתּבתּה ּכדי ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֻנטלה
ּתחלק אם זּוז. מאה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּביד נׁשים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוׁשלׁש
נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין מאֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארּבע
אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ּוׁשליׁש, וׁשלׁש ּוׁשלׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻמאתים
מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות מארּבע לֹוקחין לפיכ ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָמאתים.
ׁשּנטלה הּׁשליׁשית ׁשּנמצאת ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוחֹולקין

ׁשּלה נׁשים.25מאתים ּוׁשּתי מאה ּכאן נׁשאר לּה. והלכה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּביד נמצא ּוׁשנּיה. ראׁשֹונה ּבין ּבׁשוה הּמאה את ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחֹולקין
ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ּביד וכן וחמּׁשים, מאתים ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָהראׁשֹונה
חֹולקֹות זֹו ּדר ועל מאה. הרביעית ּוביד מאתים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשליׁשית

מאה. הן אפּלּו ְֲִֵֵָָלעֹולם,
.Ëּבכתּבתּה לאּׁשה מּידֹו26הערב ׁשּקנּו אף-על-ּפי ―27, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

עּׂשה ׁשּמצוה לׁשּלם; חּיב ּכלּום28אינֹו חסרה לא והרי ,29. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
לׁשּלם; חּיב ― מּידֹו וקנּו הּוא, ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻואם

ּומקנה וגֹומר עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשל30ׁשהאב וקּבלן . ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
זה ואי מּידֹו. קנּו ׁשּלא אף-על-ּפי לׁשּלם, חּיב ― ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכתּבה
נֹותן ואני לזה, הּנּׂשאי לאּׁשה: ׁשאמר זה קּבלן? 31הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפֹורעּכתּב אני זֹו, ּכתּבה ערב הריני לּה: אמר אם אבל זֹו. ה ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻ
ּכן אם אּלא ּפטּור, ― ּבזה וכּיֹוצא ּבּה, חּיב אני זֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכתּבה

הנאה יּדירּנה ― אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. ּכ32היה ואחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּמא ערב; היה אם מאביו, אֹו הּקּבלן מן ּכתּבתּה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֻּתּפרע

קנּוניא עֹוּׂשין ונמצאּו זה.33יחזירּנה, ׁשל נכסיו על ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הנאה34וכן יּדירּנה ― אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ההקּדׁש מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ יעּׂשּו35ואחר ׁשּמא ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
מן לטרף ּובאה אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקנּוניא
נׁשּבעת אּלא להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין ― ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּלקֹוחֹות
הּלקֹוחֹות ידעּו ׁשּכבר לבעלּה. ּתחזר רצתה, ואם ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹוטֹורפת.
ׁשּלקחּו עצמם על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּיׁש

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת ְְִִֶַַָָנכסים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרקע. קנה לייפו14)כן צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על לווין,אף בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו את ת
בזה שגם רבינו משמיענו - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא דעתו על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, היתומים.15)נדחית מעותיו.16)של והוציא הפסיד הוא לה17)כי כתב אם הטור: וכתב
על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין לה שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה "אחריות בכתובתה בעלה
יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל כך הקרקע

מעותיה.19)לעצמו.18) הפסידה שהרי אחר, כחוב אלא ככתובה, אינם ברזל צאן וזמן20)שנכסי אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא או שווה. הפחותה.21)כתובותיהן הכתובה משועבד22)בעלת הכסף שכל

חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה זוז.23)לבעלת מאות מארבע פחות הניח מגיע24)אם משלושתן אחת כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של הראשונה.25)סכום בחלוקה שלקחה המאה עם בעד26)יחד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר

לך". ישלם לא בעלך אם כתובתך התחייבותו.27)תשלומי על קניין לזווגן28)קבלו מתכווין אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי ערב.29)שעל כשאר חייב הוא הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה. הוציאה שלא

בהתחייבותו.30) לעמוד עצמו ומקנה בליבו גמר בנו חיתוני מערב,31)לחיבת קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא ערב" "ואני לא
אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה, הערב את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה מאיזה - בקבלן כי

. תחילה, לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן של שליחותו עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו, ונפרע דעת32)הערב על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין כשנדר33)רבים, אבל הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה שלא הערמה,

עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבית.34)הבעל בדק "הקדש35)לתיקון היא שהלכה עצמו מההקדש גובה היא אין
עומד שעבודה שהרי הפודה מן לגבות לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור כאשר אלא שקדם, השעבוד מפקיע



פ             
  

.‡Èנכסיו ׁשּמכר לּלֹוקח:36הּבעל אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר , ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
למעּׂשיו והסּכימה ,עּמ לי אין ּודברים אף-על-ּפי37ּדין ― ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ

מּמּנה טֹורפת38ׁשּקנּו זֹו הרי ׁשּלא39, אּלא לֹו ּכתבה ׁשּלא ; ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ
רּוח נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּתהיה

לבעלי לּה40עּׂשיתי ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל . ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
אינּה ― הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתב41טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל, מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה ולא ּכתבה ולא ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלּלֹוקח:

הּמכר ונפסד ּבין42למעּׂשיו, אחר, לאיׁש ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
הסּכימה הּבעל ׁשּמכר ואחר אחרת, ּׂשדה ּבין ּׂשדה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹותּה
אינּה ― זֹו ּׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלמעּׂשיו,
לבעלי', עּׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיכֹולה
ּבעלּה ּברצֹון הלכה לא רצתה, ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה, .43ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.Èנׁשים ׁשּתי לֹו ׁשהיּו מּיד44מי וקנּו ּׂשדהּו, את ּומכר , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹותֹו טֹורפת ואינּה זֹו ּׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהראׁשֹונה

הּמֹועיל הּקנין והיה הּלֹוקח, ּבֹו45מן לטען יכֹולה ׁשאינּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
גרׁש אֹו הּבעל מת ּכ ואחר לבעלי', עּׂשיתי רּוח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָ'נחת
מּידּה קנּו לא ׁשהרי הּלֹוקח, מּיד מֹוציאה הּׁשנּיה ― ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּתיהן
קדמה, ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, מּיד מֹוציאה והראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּלֹוקח,
הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח. מעל אּלא ׁשעּבּודּה הסירה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
לֹו. קנּו ׁשהרי מּידּה, ּומֹוציאּה הּלֹוקח חֹוזר ֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלראׁשֹונה,

חלילה ּביניהן.46וחֹוזרֹות ּפׁשרה ׁשּיעּׂשּו עד , ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָ

.‚Èנׁשּבעת הארּוסין, מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין 47אלמנה, ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ממחין ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה ונפרעת מּקרקע.ּבעלּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻּומֹוכרת

ממחין ׁשאינן ּדין ּבבית הּׁשלׁשה48ּבין ׁשּיהיּו והּוא, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
נא עלהאנׁשים הּמכר ואחריּות הּקרקע. ּבׁשּומת ויֹודעין מנין ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
יתֹומים ּדין49נכסי ּבבית אּלא ּתמּכר לא הּגרּוׁשה אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹ

אּלא50ממחין ּתמּכר לא ― ּדין ּבבית הּמֹוכרת וכל . ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
הלואה51ּבהכרזה ּובהלכֹות ּבית52. מכירת מׁשּפט יתּבאר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

אינּה ― ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּדין
הכרזה נאמנים53צריכה ׁשהם ׁשלׁשה צרי ואף-על-ּפי-כן . ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבׁשּומא. ְְְִָויֹודעים
.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּה54אלמנה לבין ,55ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

ּבׁשוה ׁשוה מכרה ׁשבּועת56אם ונׁשּבעת קּים, מכרּה ― ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשמה אם אבל לאחר; ׁשּמכרה והּוא, ׁשּמכרה. אחר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאלמנה

הכריזה57לעצמּה ואפּלּו ּכלּום, עּׂשתה לא ―58. ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
.ÂËאֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

ּכלּום לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה ― ּבמאה מאתים ,59ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
מאה, ּכתּבתּה היתה אלמנה. ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּובלבד

ּבטל מכרּה ― ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ואפּלּו60ּומכרה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
לּיֹורׁשים. הּדינר את אחזיר אני ְְֲֲִִִִֶַַַָָָאמרה:

.ÊËולזה ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיתה
ׁשל ― ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּבמנה

קּים ּכּלם וׁשל ּבטל, .61אחרֹון ְֲֵֶַַָָָֻ
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זו. קרקע הכתובה".36)על שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע לו ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
המכירה.37) זו.38)למעשה כתיבתה על ממנה קניין חורין39)קבלו בני נכסים לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו לאלתר40)הרי בטלה שמכירתם נכסים ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל
על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד קרקע משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה, אשתו לו שהכניסה "קרקע והם:

לבעלי". עשיתי רוח נחת אומרת: שהיא מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר האשה מיד שקנו יכולה41)פי שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת לכתוב.42)לומר סרובה בגלל המכר אומרים43)נתבטל ואין

אלא אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך על בעלה עימה התקוטט וודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
ש קיימת.מתוך המכירה בשנייה, לשנייה.44)הסכימה הראשונה נישואי מכר45)וקדמו כן ואחרי תחילה ממנה שקנו כגון

לעיל. כמבואר וסיבוב.46)הבעל היקף ועניינו "מחול") זה (משורש חול מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
לכתובתה.47) כלום בעלה לה הניח בנכסי48)שלא וחומר קל כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם שאין

אביה. מבית שהביאה ברזל בעלה49)צאן יורשי היתומים על הלוקח חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת אם
היתומים. שליח הייתה דין.50)שהאלמנה בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא העומדת51)כי זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני שומה, היא בכמה בהכרזה52)למכירה, שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם ח'. הלכה יב, פרק
בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כמי לפיכך53)נעשה קיים המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם כי

מכרה - במנה ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה כאשר אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך
ידה. על מפסידים היתומים ואין כתובתה.54)בטל, גביית בהלכה55)לצורך האמורים הדיוטות שלושה אפילו נכחו שלא

במכירה.56)הקודמת. טעתה כתובתה.57)שלא בשומת לעצמה היתומים שדה טעתה58)לקחת ולא פומבית מכירה על
הר מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים חוזרים זמן לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל לאבשומתה, כי שב"א,

אלא המכר שאין מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור שנתמנה שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה
מקנה אדם ו"אין הבעלים, במקום עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח ולגבי אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת

וכשמכרה59)לעצמו". לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים ואין לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
הכול בזול, ולקח לסחורה לשוק שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי אני לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה

ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה, לו שאין בדבר - המעות למכור,60)לבעל רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות, המכר שכל על61)נמצא ההפסד אלא בטל, המכר אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם

חשבונה.

             
  

.ÊÈּכתּבתּה62יׁש למּכר מת63לאּׁשה אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻ
ויּטל הּלה יבֹוא ― גרׁשּה אֹו ּבחּיי64הּבעל היא מתה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ׁשּנׁשּבעה65ּבעלּה קדם ּכלּום66אֹו לֹו אין ―67. ְְְְִֵֶֶַָָֹ
.ÁÈ,ּכתּבתּה מקצת מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֻֻהרי

ּבעלּה מּקרקע מֹוכרת ― ּכתּבתּה מקצת לאחר נתנה 68אֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
נאמנים. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ּבין הּׁשאר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻותגּבה
ּבין ּדין ּבבית ּבין רּבֹות ּפעמים אפּלּו לכתּבתּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּומֹוכרת

הּקרקע. ׁשּומת ויֹודעים נאמנים ְְְְֱִִִֶַַַַָָּבׁשלׁשה
.ËÈּכתּבתּה לבעלּה69הּמֹוכרת ּבין לאחרים ּבין לא70, , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּכתּבה ּתנאי ׁשאר יֹורׁש71אּבדה ― זכר ּבן לּה היה ואם . ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָֻ
אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת הּכתּבה חלקֹו,72ּכנגד על יֹותר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

זה ּתנאי אּבדה73ּכדין ― לבעלּה ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
עליו לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ּכתּבתּה, ּתנאי ּומֹוחלת74ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

קנין צריכה אינּה עדים75ּכתּבתּה ּכל76ולא ּכׁשאר ; ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֻ
ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים לא צריכין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהּמֹוחלים,

עליהן77ּבלבד סֹומכת ׁשהּדעת דברים ׁשּיהיּו והּוא, ולא78. , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּתמּה דברי אֹו והּתּול ּׂשחֹוק דברי נכֹונה.79יהיּו ּבדעת אּלא , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

  
ׁשּתּטל‡. עד אלמנּותּה זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאלמנה

וכן מזֹונֹות. לּה אין ּדין, ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
עּׂשתה אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָֻֻֻאם
חֹוב ּתגּבה ּפה לֹו: ׁשּתאמר והּוא לאחר, אּפֹותיקי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻּכתּבתּה
ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית אּלּו ּדברים ׁשעּׂשתה ּבין ―ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻ
לאחר ׁשעּׂשתה ּבין ּבעלּה ּבחּיי ׁשעּׂשתה ּבין ּדין, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבבית
אם אבל הּיֹורׁשים. מן מזֹונֹות לּה אין ― ּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַָָָמיתת
האלמנה ּומּׁשּתתארס מזֹונֹות. לּה יׁש ― מקצתּה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָמכרה

מזֹונֹותיה. ְְִֶָָאּבדה
.ּכסּות לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּבחּיי ּבֹו ׁשהיתה ּבּמדֹור) יֹוׁשבת (אֹו ּומדֹור ּתׁשמיׁש, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוכלי
ּובּׁשפחֹות ּבעבדים ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבעלּה,
הּיֹורׁשין אין ― הּמדֹור נפל ּבעלּה. ּבחּיי בהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁשה

― מּׁשּלי אבנּנּו ואני לי הּניחּו אמרה: ואם לבנֹותֹו. ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָחּיבין
אּלא אֹותֹו, ּתטחה ולא ּבדקֹו ּתחּזק לא וכן לּה. ׁשֹומעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹאין
אלמנה מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ּכמה ּבֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשב

ּכלּום. ולא עּׂשּו לא ―ְְָֹֹ
.‚― ּבּׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

לפי ― ּוכסּותּה מזֹונֹותיה וכן ּכבֹודּה. לפי מדֹור לּה ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָנֹותנין
לּה נֹותנין ― מּכבֹודּה ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם ְְְְְִִִַַַָָָָָָּכבֹודּה.
לאחר אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני ּכבֹודֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלפי

ִָמיתה.
ּכל„. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? מרּבה. הּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּברּכת

אחד ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּבׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
הּדין והּוא קּבין. ארּבע להן מסּפיק ― ּבערּוב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָואֹוכלין
מּבית זזה אינני ׁשאמרה: אלמנה ,לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר הּיֹורׁשין יכֹולין ― ׁשם לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
אין ― לאו ואם מזֹונֹות, ל יׁש ― אצלנּו אּת אם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָלּה:
טֹוענת: היתה ואם הּבית. ּברּכת ּכפי אּלא ל נֹותנים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאנּו
מזֹונֹות לּה נֹותנין ― ילדים והם ילּדה ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָמּפני
מזֹונֹות ּומֹותר אביה. ּבבית והיא לבּדּה לּה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמסּפיקין

לּיֹורׁשין. ― הּכסּות ּומֹותר ְְְִַַַַָָָהאלמנה
קצבה‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם ׁשחלתה: ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה

צריכה היא ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ּכמזֹונֹות זֹו הרי ―ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ
מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי ― קצבה לּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
יבמה, היתה אפּלּו לפּדֹותּה. חּיבין הּיֹורׁשין אין ― ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשּבית
חּיבין אין ― ּבּׁשביה והיא ּומת ּבעלּה ּבחּיי נׁשּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָואפּלּו
ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא מּנכסיו; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפּדֹותּה

עצמּה. ְְְִֶַָותפּדה
.Âואם ּבקבּורתּה. חּיבין הּבעל יֹורׁשי ― האלמנה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמתה

יֹורׁשין יֹורׁשיה ― מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעּׂשה הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה
טלי לאלמנה: ׁשאמר ויֹורׁש לּיֹורׁשין. ― האלמנה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָידי
היא אבל לֹו; ׁשֹומעין אין ― ּבמזֹונֹותי ידי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָמעּׂשה

לּה. ׁשֹומעין ― ּבזה ְְִֶֶָָָָׁשרצתה
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רשאית.62) והתוספת.63)יכולה, גרושה.64)העיקר או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול באה65)הלוקח לא
מחיים. ליגבות כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא ליורשיו.66)לידי שבועה מוריש אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

מועט.67) דבר זה מכר בעד הלוקח נותן ולפיכך מעותיו. כתובתה.68)והפסיד לגבוי קרקע כתובתה.69)מוכרת כל כלומר
כתובתה.70) תגבה לא יגרשנה או ימות אבדה71)שאם וכשתתאלמן לעיל. המנויים התנאים ושאר ופדיונה רפואתה כגון

כתובתה. כל שמכרה כיוון בתורת73)כשימות.72)מזונותיה שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים הזכרים הבנים "שיהיו
בשווה". אחרות) נשים (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל, צאן בחייוו74)נכסי שאפילו רבינו מדברי נראה

ממנו. ניזונת במתנה.75)אינה או במכירה הדרושה קניין הצריכה76)קבלת לא "כי מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים את77)התורה המשחרר כגון בהם, טעם לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש

הדברים אלו למקצת להקנות המקומות רוב נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל או . . . אשתו את והמגרש עבדו
לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל, כמשחק אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל אינו זה קניין . . .

כלל". אחר דבר צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב אמר רוח78)אם "נחת לטעון: יכולה המוחלת ואין
לומר יכולה היא ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן יש הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי

כתובתי". לך שאמחול ממני מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך אמר79)לו: שאם כהן", שהוא לאו ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן"



פי              
  

.ÊÈּכתּבתּה62יׁש למּכר מת63לאּׁשה אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻ
ויּטל הּלה יבֹוא ― גרׁשּה אֹו ּבחּיי64הּבעל היא מתה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ׁשּנׁשּבעה65ּבעלּה קדם ּכלּום66אֹו לֹו אין ―67. ְְְְִֵֶֶַָָֹ
.ÁÈ,ּכתּבתּה מקצת מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֻֻהרי

ּבעלּה מּקרקע מֹוכרת ― ּכתּבתּה מקצת לאחר נתנה 68אֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
נאמנים. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ּבין הּׁשאר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻותגּבה
ּבין ּדין ּבבית ּבין רּבֹות ּפעמים אפּלּו לכתּבתּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּומֹוכרת

הּקרקע. ׁשּומת ויֹודעים נאמנים ְְְְֱִִִֶַַַַָָּבׁשלׁשה
.ËÈּכתּבתּה לבעלּה69הּמֹוכרת ּבין לאחרים ּבין לא70, , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּכתּבה ּתנאי ׁשאר יֹורׁש71אּבדה ― זכר ּבן לּה היה ואם . ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָֻ
אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת הּכתּבה חלקֹו,72ּכנגד על יֹותר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

זה ּתנאי אּבדה73ּכדין ― לבעלּה ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל . ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
עליו לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ּכתּבתּה, ּתנאי ּומֹוחלת74ּכל . ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

קנין צריכה אינּה עדים75ּכתּבתּה ּכל76ולא ּכׁשאר ; ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֻ
ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים לא צריכין ׁשאינן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹהּמֹוחלים,

עליהן77ּבלבד סֹומכת ׁשהּדעת דברים ׁשּיהיּו והּוא, ולא78. , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ּתמּה דברי אֹו והּתּול ּׂשחֹוק דברי נכֹונה.79יהיּו ּבדעת אּלא , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

  
ׁשּתּטל‡. עד אלמנּותּה זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאלמנה

וכן מזֹונֹות. לּה אין ּדין, ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
עּׂשתה אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָֻֻֻאם
חֹוב ּתגּבה ּפה לֹו: ׁשּתאמר והּוא לאחר, אּפֹותיקי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻּכתּבתּה
ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית אּלּו ּדברים ׁשעּׂשתה ּבין ―ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻ
לאחר ׁשעּׂשתה ּבין ּבעלּה ּבחּיי ׁשעּׂשתה ּבין ּדין, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבבית
אם אבל הּיֹורׁשים. מן מזֹונֹות לּה אין ― ּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַָָָמיתת
האלמנה ּומּׁשּתתארס מזֹונֹות. לּה יׁש ― מקצתּה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָמכרה

מזֹונֹותיה. ְְִֶָָאּבדה
.ּכסּות לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּבחּיי ּבֹו ׁשהיתה ּבּמדֹור) יֹוׁשבת (אֹו ּומדֹור ּתׁשמיׁש, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוכלי
ּובּׁשפחֹות ּבעבדים ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבעלּה,
הּיֹורׁשין אין ― הּמדֹור נפל ּבעלּה. ּבחּיי בהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁשה

― מּׁשּלי אבנּנּו ואני לי הּניחּו אמרה: ואם לבנֹותֹו. ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָחּיבין
אּלא אֹותֹו, ּתטחה ולא ּבדקֹו ּתחּזק לא וכן לּה. ׁשֹומעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹאין
אלמנה מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ּכמה ּבֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשב

ּכלּום. ולא עּׂשּו לא ―ְְָֹֹ
.‚― ּבּׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

לפי ― ּוכסּותּה מזֹונֹותיה וכן ּכבֹודּה. לפי מדֹור לּה ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָנֹותנין
לּה נֹותנין ― מּכבֹודּה ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם ְְְְְִִִַַַָָָָָָּכבֹודּה.
לאחר אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני ּכבֹודֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלפי

ִָמיתה.
ּכל„. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? מרּבה. הּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּברּכת

אחד ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּבׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
הּדין והּוא קּבין. ארּבע להן מסּפיק ― ּבערּוב ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָואֹוכלין
מּבית זזה אינני ׁשאמרה: אלמנה ,לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר הּיֹורׁשין יכֹולין ― ׁשם לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
אין ― לאו ואם מזֹונֹות, ל יׁש ― אצלנּו אּת אם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָלּה:
טֹוענת: היתה ואם הּבית. ּברּכת ּכפי אּלא ל נֹותנים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאנּו
מזֹונֹות לּה נֹותנין ― ילדים והם ילּדה ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָמּפני
מזֹונֹות ּומֹותר אביה. ּבבית והיא לבּדּה לּה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמסּפיקין

לּיֹורׁשין. ― הּכסּות ּומֹותר ְְְִַַַַָָָהאלמנה
קצבה‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם ׁשחלתה: ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה

צריכה היא ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ּכמזֹונֹות זֹו הרי ―ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ
מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי ― קצבה לּה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
יבמה, היתה אפּלּו לפּדֹותּה. חּיבין הּיֹורׁשין אין ― ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשּבית
חּיבין אין ― ּבּׁשביה והיא ּומת ּבעלּה ּבחּיי נׁשּבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָואפּלּו
ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא מּנכסיו; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפּדֹותּה

עצמּה. ְְְִֶַָותפּדה
.Âואם ּבקבּורתּה. חּיבין הּבעל יֹורׁשי ― האלמנה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמתה

יֹורׁשין יֹורׁשיה ― מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעּׂשה הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה
טלי לאלמנה: ׁשאמר ויֹורׁש לּיֹורׁשין. ― האלמנה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָידי
היא אבל לֹו; ׁשֹומעין אין ― ּבמזֹונֹותי ידי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָמעּׂשה

לּה. ׁשֹומעין ― ּבזה ְְִֶֶָָָָׁשרצתה
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רשאית.62) והתוספת.63)יכולה, גרושה.64)העיקר או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול באה65)הלוקח לא
מחיים. ליגבות כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא ליורשיו.66)לידי שבועה מוריש אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

מועט.67) דבר זה מכר בעד הלוקח נותן ולפיכך מעותיו. כתובתה.68)והפסיד לגבוי קרקע כתובתה.69)מוכרת כל כלומר
כתובתה.70) תגבה לא יגרשנה או ימות אבדה71)שאם וכשתתאלמן לעיל. המנויים התנאים ושאר ופדיונה רפואתה כגון

כתובתה. כל שמכרה כיוון בתורת73)כשימות.72)מזונותיה שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים הזכרים הבנים "שיהיו
בשווה". אחרות) נשים (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל, צאן בחייוו74)נכסי שאפילו רבינו מדברי נראה

ממנו. ניזונת במתנה.75)אינה או במכירה הדרושה קניין הצריכה76)קבלת לא "כי מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים את77)התורה המשחרר כגון בהם, טעם לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש

הדברים אלו למקצת להקנות המקומות רוב נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל או . . . אשתו את והמגרש עבדו
לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל, כמשחק אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל אינו זה קניין . . .

כלל". אחר דבר צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב אמר רוח78)אם "נחת לטעון: יכולה המוחלת ואין
לומר יכולה היא ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן יש הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי

כתובתי". לך שאמחול ממני מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך אמר79)לו: שאם כהן", שהוא לאו ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן"



פב             
  

.Êעֹוּׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְְִֶַַָָָָָָָָָוכל
ּפניו והרחצת הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת חּוץ ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָליתֹומים,

ורגליו. ְְַָָָידיו
.Á― לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת

ּכלּום. ּבהם לּיֹורׁש ואין ְְְְֵֵֶַַָָלעצמּה,
.Ëּבלא אֹותן נֹוטלת ― נדּוניתּה ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים

הֹותירּו ּכן אם אּלא לעֹולם, ּדין ּבהם לּיֹורׁשים ואין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשבּועה,
מתה ואם לּבעל. ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשים יֹורׁשיה ― ׁשבּועה ּבלא ְְְְְְְִֶַָָָָָָָֹהאלמנה
― מֹותר ּבהן היה ואם ּברזל. צאן נכסי ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאף-על-ּפי

הּבעל. ליֹורׁשי ְְֵַַַַָהּמֹותר
.Èּבין ― מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאלמנה

ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין מחּיים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּתפסה
מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה; מֹוציאין אין ― ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזהב
נּזֹונת והיא עּמּה, ּומחּׁשבין מזֹונֹות, לּה ּופֹוסקין ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּׁשּתפסה,
מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות עד ּׁשּבידּה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמּמה

הּׁשאר. את הּיֹורׁשין ְְְְִִֶַַָויקחּו
.‡Èּומת ּבעלּה, ּבחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻוכן

― לכתּבתּה מֹותֹו אחר ּתפסה אם אבל מהן; ּגֹובה ―ְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו אף-על-גב מהן, ּגֹובה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאינּה
האלמנה ּתּזֹון לפיכ הּמּטלטלין. מן הּכתּבה ּותנאי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֻֻהּכתּבה

ּתפסה. ׁשּלא אף-על-ּפי הּמּטלטלין ְְְִִִִֶַַַַָָֹמן
.È― אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹואם

יכֹולה ואינּה מזֹונֹות, לּה מעלין והן אֹותן נֹוטלין ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָהּיֹורׁשין
עד ּדין ּבבית מּנחין הּמּטלטלין יהיּו ולֹומר: עליהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻלעּכב
התנתה ואפּלּו מזֹונֹות. לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשאּזֹון
וכזה מעּכבת. אינּה ― הּמטלטלין מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעליו

דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד ְִִִִֵָָָָדנין
.‚Èׁשּלא עליהן לעּכב היא יכֹולה ― קרקע הּניח אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאבל

ׁשאין הּלקֹוחֹות; מּיד מֹוציאה אינּה ― מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו.
חרין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹהאּׁשה

.„È― זֹו אחר זֹו ׁשּנּׂשאן אף-על-ּפי רּבֹות, נׁשים ְִִִִֶַַַַַַָָָהּניח
ּבמּטלטלין. קדימה ּדין ׁשאין ּבׁשוה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנּזֹונֹות

.ÂËהראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה יבם, לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָאלמנה
הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר ואם ּבעל. מּׁשל נּזֹונת ―ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻ
קּימא ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת נּזֹונת ― ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמעּברת
לא הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר אלמנּותּה, ימי ּכל והֹולכת נּזֹונת ―ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אינּה ― ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ׁשלׁשה אחר מעּברת ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻנמצאת

מּׁשל לא לכנסנּזֹונת יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ולא ּבעל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
לחלץ. ֲַֹאֹו

.ÊËּוברח ּדין, ּבבית ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹֹּתבעה
נּזֹונת זֹו הרי ― הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ׁשחלה, ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו

ּכלל. ׁשבּועה ּבלא יבם ְְְִֶָָָָֹמּׁשל
.ÊÈׁשּיגּדל עד מזֹונֹות לּה אין ― קטן יבם לפני ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלה

היבמין. ּכׁשאר ְְְְִִִֶַָָויהיה
.ÁÈ,מיתה ּבׁשעת ּבמזֹונֹותיה לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי

מזֹונֹות. לּה רּבה הרי ― לּמזֹונֹות ּפלֹוני מקֹום יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
נֹוטלת ― לּה הראּויֹות מּמזֹונֹות ּפחֹות ּׂשכרֹו היה ְְְְִִֶֶָָָָָָואם

לּה הראּוי מן יֹותר ּׂשכרֹו היה ואם נכסים; מּׁשאר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָהּׁשאר
ּפלֹוני ּבמקֹום יהיה לּה: אמר אם אבל הּכל. נֹוטלת ―ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ
מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה אין ― וׁשתקה ְְְִֵֵֶֶָָָָָָּבמזֹונֹותיה,

מזֹונֹות. לּה קצץ ׁשהרי ְְֲִֵֶַַָָּבלבד,
.ËÈמי יׁש ― מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה

ואין אֹותּה. מׁשּביעים ואין מזֹונֹות לּה ׁשּפֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהֹורה,
ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה על לסמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראּוי
מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי הּים. למדינת ּבעלּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ׁשּתּׁשבע; עד ּדין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּבית
אּלא ּתּפרע לא ― יתֹומים מּנכסי הּנפרע וכל ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹיתֹומים,

לדּון. ראּוי וכן נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְִִֵֶַָָָָָּבׁשבּועה.
.Îמׁשּביעין ― מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה

וכן מזֹונֹות. לּה ונֹותנין הכרזה, ּבלא ּומֹוכרין ּבּתחּלה, ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹאֹותּה
ּבׁשלׁשה אּלא ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות למּכר לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻיׁש
ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ּבלא נאמנים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹאנׁשים
הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים. מכרּה ― ּבׁשוה ׁשוה עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלבין

נׁשּבעת. ― אֹותּה ְְְִִַַַַָלהׁשּביע
.‡Î,חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי למזֹונֹות? מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יֹותר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום. ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָמזֹון
הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, והֹולכת מֹוכרת וכן ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחדׁשים.

לּה. והֹולכת הּׁשאר מן ּכתּבתּה ּגֹובה ּכתּבתּה, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכדי
.Îמחּׁשבין אין ― מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה

אם ויתּבעּוה. הּיֹורׁשים ׁשּיבֹואּו עד ידיה, מעּׂשה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעּמּה
― לאו ואם אֹותֹו, נֹוטלין ― ידיה מעּׂשה לּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָמצאּו
― קטּנים הּיֹורׁשים היּו ׁשאם אֹומר, ואני לדרּכם. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהֹולכין
ּכדר ידיה, מעּׂשה ּופֹוסקין עּמּה, מחּׁשבין ּדין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבית

מזֹונֹות. לּה ְְִֶָׁשּפֹוסקין
.‚Îלּה אין ― ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

אֹותּה. מׁשּכנה אֹו מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות;
לּה: ואֹומרים לֹו אנּו טֹוענין ― יֹורׁש טען ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאף-על-ּפי
ּדרּכם אין אם אּלא .מזֹונֹותי ּוטלי והּׁשבעי ּכתּבתי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻהביאי

ּכתּבה. ְְִָֹֻלכּתב
.„Îּובאה הּים, למדינת ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת ― רצתה ― ּבעלי מת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָואמרה:
אינּה ― ּבעלי ּגרׁשני אמרה: ּכתּבה. נֹוטלת ― ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻרצתה

מּנכ ונּזֹונת ׁשאםנאמנת, ּפנים: מּכל ּכתּבתּה ּכדי עד סיו ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ׁשאמרה ּכמֹו ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה יׁש ― אׁשּתֹו היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעדין
נֹוטלת לפיכ ּבידּה. ּכתּבתּה ׁשהרי ּכתּבה, לּה יׁש ―ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֻֻ

לּה. והֹולכת ּכתּבתּה ּכדי עד ְְְְֵֶֶַָָָֻמזֹונֹות
.‰Îאינּה ― ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּבחּיי אבל מּספק. הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין מּנכסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנּזֹונת
ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה יׁש ― ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבעלּה

.ÂÎ,מזֹונֹות ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהתה ענּיה ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
ואין וּתרה, ― ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהתה עׁשירה ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹאֹו
ואם ׁשּתבעה. מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ּבּׁשנים מזֹונֹות ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָלּה
אּלא וּתרה, לא ― אחד ּביֹום אפּלּו מּזה ּפחֹות ְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֹׁשהתה

ׁשעברּו. הּׁשנים מזֹון ונֹוטלת ְְְִֶֶֶַַַָָּתֹובעת
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.ÊÎ:אֹומרים הם הּיֹורׁשים, מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
― נּׂשאת ׁשּלא זמן ּכל ― נטלּתי לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּנּו,
ותּטל; הּסת ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא היתֹומים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל
הּיֹורׁשים יּׁשבעּו אֹו ראיה, להביא עליה ― ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

לּה. ׁשּנתנּו הּסת ְְֵֶֶַָָׁשבּועת
.ÁÎׁשּתבעה אלמנה ,לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻּדין

העּקר עם ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה אֹו מכרה ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָֻאֹו
― מקצת והּניחה מקצת ּתבעה ואם מזֹונֹות. לּה אין ―ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָ
וכל מקצתֹו. והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָהרי
עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה ― סתם הּמֹוחלת אֹו ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמֹוכרת

מקֹום. ּבכל ׁשמם ּכתּבה ׁשּׁשניהם ְְְְִֵֶֶָָָָָָֻהעּקר;

  
אּמן‡. ּכתּבת יֹורׁשים הּזכרים ּבנים ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמּתנאי

ּכ ואחר ברזל, צאן נכסי בתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּונדּוניתּה
ּבׁשוה. אחיהם עם הירּׁשה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻחֹולקין

.בן וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה, נּׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד
ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נּׂשא ּכ ואחר בחּייו. ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו. ּומתה ּבן, וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים.
יֹורׁשים והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻמן
מאֹות, וארּבע אלף הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ְְִֵֵֶַַָּוביד
ּכתּבֹות‚. ׁשּתי ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻּבּמה

לא אם אבל ּבׁשוה; הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר אֹו אחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּדינר
אּלּו יירׁשּו ׁשאם ּבׁשוה. הּכל חֹולקים ― ּדינר יֹותר ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּניח
לחלק אחד ּדינר יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻּכתּבת
ּבין ירּׁשה חּלּוק מבּטל זה ּתנאי נמצא הּיֹורׁשים, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאֹותֹו

הּתֹורה. מן ׁשהּוא ּבׁשוה ְִִֶֶַַָָָהּבנים
ּבין„. זֹו אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנּׂשא למי הּדין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּוא

היה אם זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבבת
יֹורׁש ואחד אחד ּכל ― ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשם

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ְְְְְִִֶַַָָֻּכתּבת
נ‰. על מעלין אנּו הרי היתֹומים: ּדינר,אמרּו יֹותר אבינּו כסי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

את ׁשמין אּלא להם, ׁשֹומעין אין ― אּמן ּכתּבת ׁשּיּטלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכדי
אביהן. מיתת ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּכּמה ּדין ּבבית ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנכסים
קדם אביהן מיתת אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹואף-על-ּפי
אביהן. מיתת ּכׁשעת אּלא אֹותן ׁשמין אין ― לחלק ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיבֹואּו

.Â,יֹותר אֹו ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵַַָָָָָֻהיה
אינֹו ― הּיֹותר ּכנגד חֹוב ׁשטר עליו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף-על-ּפי

אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן אחד ּכל אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻממעט,
.Êואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נּׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי

על יתר הּניח ׁשּלא אף-על-ּפי מּׁשתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר
קדם אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם הּכתּבֹות: ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּתי
יֹורׁשין ׁשאינן מּפני ּכתּבתּה, לירּׁשת קֹודמים ―ּבניה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשּתמּות
יֹורׁשין ּכ ואחר ּתֹורה, ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת
― ּכלּום ׁשם נׁשאר ואם זה. ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבני

ּבני ― ׁשּתּׁשבע קדם מתה ואם ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹחֹולקין
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ּבלבד, אּמן ּכתּבת יֹורׁשים ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻהראׁשֹונה

.Áואחר ומת, מהן, ּבנים לֹו והיּו נׁשים, ׁשּתי נּׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
אחד ּכל ― מתּו ּכ ואחר נׁשּבעּו אם הּנׁשים: מתּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּכ
זה. ּבתנאי ולא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ויֹורׁשי ׁשם. אין אֹו מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלפיכ
― נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין ְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹהראׁשֹונה
ׁשאין לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה; הּכל הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻחֹולקין

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה
.Ëּבניה ׁשּנׁשּבעה זֹו ― נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

וכל ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר ּתחּלה, ּכתּבתּה ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻיֹורׁשין
מּנכסים טֹורף אינֹו ― אביו ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

הּיֹורׁשין. ּככל חֹורין, מּבני אּלא ְְְְְִִִִֵֶַָָָֻמׁשעּבדים,
.Èאביהן מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ּכתּבה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּומּתנאי

הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו. עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָאחר
ׁשּלא אף-על-ּפי נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאף-על-ּפי
לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה אין ― ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגרה
לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה מעּׂשה ― ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמֹותֹו

.‡Èּכדר אביה, מּנכסי ּומדֹור ּוכסּות מזֹונֹות לּבת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוסקין
ּבלא ּוכסּותן הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּפֹוסקין
אּלא ּוכסּותּה. האלמנה למזֹון ׁשּמֹוכרין ּכדר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָהכרזה,
ולּבנֹות הּבעל, ּוכבֹוד ּכבֹודּה לפי לּה ּפֹוסקין ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשהאּׁשה
נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ּבלבד. להן הּמסּפיק ּדבר להן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפֹוסקין

.Èּבתנאים נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹֻאין
אין אם אבל ידם. מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאּלּו,
ּכתּבתּה. אּמן מחלה ׁשּמא ּכלּום, להן ―אין ּכתּבה ׁשטר ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻׁשם
הּתנאים. ּכפי להן יׁש ― ּכתּבה לכּתב ּדרּכם אין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻואם

.‚Èּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
מּנכסיו, אלמנתֹו ּתּזֹון אל אֹו מּנכסיו, ּבנֹותיו יּזֹונּו אל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשאמר

ׁשֹומעין אין ― אּמן ּכתּבת ּבניו יירׁשּו אל ּכלאֹו נתן לֹו. ְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
אינּה מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל ― לאחרים ּבמּתנה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָנכסיו
וחּיּוב הּמּתנה הרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקֹונה
ּובנֹותיו אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד, ּבאין אּלּו ּבתנאין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָהּנכסים
ּבעלּה. ּבחּיי ׁשּמתה אּמן ּכתּבת יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻנּזֹונֹות

.„Èלּה ויׁש הּבנֹות ּכׁשאר היא הרי ― הממאנת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבת
ּובת הארּוסה ּובת הּׁשנּיה ּובת היבמה ּבת אבל ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָָמזֹונֹות.
זה. ּבתנאי אביהן מיתת אחר מזֹונֹות להן אין ― ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאנּוסה
הּבנים ׁשאר ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא ― אביהן ּבחּיי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

אביהן. ּבחּיי ְְֲִֵֶַַָוהּבנֹות
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב ― האחין מן הּנּזֹונת ּבת ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהמארס

עד (אּלא מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי הארּוסין; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשעת
ׁשּתזּון ּכדי ּבֹוגרת אינּה וזֹו) ׁשּתבּגר, עד אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתתארס
ׁשּתתּבּזה רֹוצה אדם ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמּה,

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ְְְְֲִִֵֵַַַָָארּוסתֹו
.ÊËהיא אפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָנּׂשאת

ּבגרה, לא ועדין אביה לבית וחזרה הֹואיל ― יבם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומרת
ׁשּתתארס. עד אֹו ׁשּתבּגר עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
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פג              
  

.ÊÎ:אֹומרים הם הּיֹורׁשים, מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
― נּׂשאת ׁשּלא זמן ּכל ― נטלּתי לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּנּו,
ותּטל; הּסת ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא היתֹומים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעל
הּיֹורׁשים יּׁשבעּו אֹו ראיה, להביא עליה ― ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

לּה. ׁשּנתנּו הּסת ְְֵֶֶַָָׁשבּועת
.ÁÎׁשּתבעה אלמנה ,לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻּדין

העּקר עם ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה אֹו מכרה ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָֻאֹו
― מקצת והּניחה מקצת ּתבעה ואם מזֹונֹות. לּה אין ―ְְְְְְִִִִִֵָָָָָָ
וכל מקצתֹו. והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָהרי
עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה ― סתם הּמֹוחלת אֹו ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמֹוכרת

מקֹום. ּבכל ׁשמם ּכתּבה ׁשּׁשניהם ְְְְִֵֶֶָָָָָָֻהעּקר;

  
אּמן‡. ּכתּבת יֹורׁשים הּזכרים ּבנים ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמּתנאי

ּכ ואחר ברזל, צאן נכסי בתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּונדּוניתּה
ּבׁשוה. אחיהם עם הירּׁשה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻחֹולקין

.בן וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה, נּׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד
ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נּׂשא ּכ ואחר בחּייו. ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו. ּומתה ּבן, וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים.
יֹורׁשים והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻמן
מאֹות, וארּבע אלף הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ְְִֵֵֶַַָּוביד
ּכתּבֹות‚. ׁשּתי ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻּבּמה

לא אם אבל ּבׁשוה; הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר אֹו אחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּדינר
אּלּו יירׁשּו ׁשאם ּבׁשוה. הּכל חֹולקים ― ּדינר יֹותר ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּניח
לחלק אחד ּדינר יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻּכתּבת
ּבין ירּׁשה חּלּוק מבּטל זה ּתנאי נמצא הּיֹורׁשים, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאֹותֹו

הּתֹורה. מן ׁשהּוא ּבׁשוה ְִִֶֶַַָָָהּבנים
ּבין„. זֹו אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנּׂשא למי הּדין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּוא

היה אם זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבבת
יֹורׁש ואחד אחד ּכל ― ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשם

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ְְְְְִִֶַַָָֻּכתּבת
נ‰. על מעלין אנּו הרי היתֹומים: ּדינר,אמרּו יֹותר אבינּו כסי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

את ׁשמין אּלא להם, ׁשֹומעין אין ― אּמן ּכתּבת ׁשּיּטלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכדי
אביהן. מיתת ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּכּמה ּדין ּבבית ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנכסים
קדם אביהן מיתת אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹואף-על-ּפי
אביהן. מיתת ּכׁשעת אּלא אֹותן ׁשמין אין ― לחלק ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיבֹואּו

.Â,יֹותר אֹו ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵַַָָָָָֻהיה
אינֹו ― הּיֹותר ּכנגד חֹוב ׁשטר עליו ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף-על-ּפי

אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן אחד ּכל אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻממעט,
.Êואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נּׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי

על יתר הּניח ׁשּלא אף-על-ּפי מּׁשתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר
קדם אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם הּכתּבֹות: ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּתי
יֹורׁשין ׁשאינן מּפני ּכתּבתּה, לירּׁשת קֹודמים ―ּבניה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשּתמּות
יֹורׁשין ּכ ואחר ּתֹורה, ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת
― ּכלּום ׁשם נׁשאר ואם זה. ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבני

ּבני ― ׁשּתּׁשבע קדם מתה ואם ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹחֹולקין
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ּבלבד, אּמן ּכתּבת יֹורׁשים ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻהראׁשֹונה

.Áואחר ומת, מהן, ּבנים לֹו והיּו נׁשים, ׁשּתי נּׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
אחד ּכל ― מתּו ּכ ואחר נׁשּבעּו אם הּנׁשים: מתּו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּכ
זה. ּבתנאי ולא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ויֹורׁשי ׁשם. אין אֹו מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלפיכ
― נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין ְְְְְְְִִִִִֵַָָָֹהראׁשֹונה
ׁשאין לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה; הּכל הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻחֹולקין

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה
.Ëּבניה ׁשּנׁשּבעה זֹו ― נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

וכל ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר ּתחּלה, ּכתּבתּה ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻיֹורׁשין
מּנכסים טֹורף אינֹו ― אביו ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

הּיֹורׁשין. ּככל חֹורין, מּבני אּלא ְְְְְִִִִֵֶַָָָֻמׁשעּבדים,
.Èאביהן מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ּכתּבה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּומּתנאי

הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו. עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָאחר
ׁשּלא אף-על-ּפי נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאף-על-ּפי
לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה אין ― ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגרה
לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה מעּׂשה ― ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמֹותֹו

.‡Èּכדר אביה, מּנכסי ּומדֹור ּוכסּות מזֹונֹות לּבת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוסקין
ּבלא ּוכסּותן הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּפֹוסקין
אּלא ּוכסּותּה. האלמנה למזֹון ׁשּמֹוכרין ּכדר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָהכרזה,
ולּבנֹות הּבעל, ּוכבֹוד ּכבֹודּה לפי לּה ּפֹוסקין ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשהאּׁשה
נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ּבלבד. להן הּמסּפיק ּדבר להן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפֹוסקין

.Èּבתנאים נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹֻאין
אין אם אבל ידם. מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאּלּו,
ּכתּבתּה. אּמן מחלה ׁשּמא ּכלּום, להן ―אין ּכתּבה ׁשטר ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻׁשם
הּתנאים. ּכפי להן יׁש ― ּכתּבה לכּתב ּדרּכם אין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻואם

.‚Èּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
מּנכסיו, אלמנתֹו ּתּזֹון אל אֹו מּנכסיו, ּבנֹותיו יּזֹונּו אל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשאמר

ׁשֹומעין אין ― אּמן ּכתּבת ּבניו יירׁשּו אל ּכלאֹו נתן לֹו. ְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
אינּה מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל ― לאחרים ּבמּתנה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָנכסיו
וחּיּוב הּמּתנה הרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקֹונה
ּובנֹותיו אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד, ּבאין אּלּו ּבתנאין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָהּנכסים
ּבעלּה. ּבחּיי ׁשּמתה אּמן ּכתּבת יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻנּזֹונֹות

.„Èלּה ויׁש הּבנֹות ּכׁשאר היא הרי ― הממאנת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבת
ּובת הארּוסה ּובת הּׁשנּיה ּובת היבמה ּבת אבל ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָָמזֹונֹות.
זה. ּבתנאי אביהן מיתת אחר מזֹונֹות להן אין ― ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאנּוסה
הּבנים ׁשאר ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא ― אביהן ּבחּיי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

אביהן. ּבחּיי ְְֲִֵֶַַָוהּבנֹות
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב ― האחין מן הּנּזֹונת ּבת ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהמארס

עד (אּלא מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי הארּוסין; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשעת
ׁשּתזּון ּכדי ּבֹוגרת אינּה וזֹו) ׁשּתבּגר, עד אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתתארס
ׁשּתתּבּזה רֹוצה אדם ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעצמּה,

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ְְְְֲִִֵֵַַַָָארּוסתֹו
.ÊËהיא אפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָנּׂשאת

ּבגרה, לא ועדין אביה לבית וחזרה הֹואיל ― יבם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומרת
ׁשּתתארס. עד אֹו ׁשּתבּגר עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
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פד             
  

.ÊÈּכל הּבנים יירׁשּו ― ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְִִִִִִֵֶַַָָָָמי
עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהם את זנין והם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנכסים,
ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתארסּו.
ואּלּו הּבנֹות. ׁשּיבּגרּו עד ּכאחת והּבנֹות הּבנים מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיּזֹונּו
ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל מרּבין. נכסים הּנקראין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהן
עד לּבנֹות מזֹונֹות מהם מֹוציאין ― מּזה ּפחֹות ְִִִֵֶֶֶַַָָָאּלא
מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם לּבנים. הּׁשאר ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיבּגרּו,
עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן נּזֹונֹות הּבנֹות ― ּבלבד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּבנֹות

הּפתחים. על יׁשאלּו והּבנים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשּיתארסּו,
.ÁÈלא אם אבל קרקע; ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹּבּמה

הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל ― מּטלטלין אּלא ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהּניח
נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי הּמּטלטלין, מן הּבנֹות ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּיּזֹונּו
להם ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין, האּלּו הּנכסים מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכאחד
הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ּכּבנים. ׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבמּטלטלין

.ËÈ― ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח
ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים. ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר
אם נתרּבּו, לא ואפּלּו אֹותן. יֹורׁשין הּבנים ― ּכ ְְֲִִִִִַַַַַָָָֹאחר

קּים. מכרן ― מּועטין נכסים ּומכרּו הּבנים ְְְְִִִִַַָָָָָָָקדמּו
.Îעם ׁשהתנה אֹו חֹוב, עליו ויׁש מרּבין הּנכסים ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻהיּו

אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין ― ּבּתּה את ׁשּיזּון ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹאׁשּתֹו
חֹוב לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהן אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,
מּתחת ויצאּו ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן

ְֵֶידיהם.
.‡Îואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת, אלמנה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל והּבת נּזֹונת, האלמנה ― ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
לירּׁשת קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן הּפתחים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻעל

אב ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת את ׁשּׁשניהםהּבן ואף-על-ּפי יו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשל ירּׁשה נּדחת אם הּדברים: וחמר וקל הּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻמּתנאי
ׁשהיא הּכתּבה, ירּׁשת ּתּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּתֹורה

הּבת? מזֹונֹות מּפני ּדין, ּבית ְְְִִֵֵַַַּתנאי
.Îּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹמי

ׁשאר ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות יּזֹונּו אֹומרים: אין ―ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָ
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה, ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים

ה'תש"ע תמוז כ"ז שישי יום

 
ׁשּתּנּׂשא‡. ּכדי לבּתֹו מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצּוּו

ּפרנסה הּנקרא הּוא וזה לא1ּבֹו. ― סתם ּבּתֹו את הּמּׂשיא . ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּביּׂשראל עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות לּה ּכמֹו2יפחת , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ

אם אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.
עׁשרֹו ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי ― עׁשיר .3היה ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ

.― ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש
אכּסּנה, לביתי ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום. לּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאין

אביה. ּבבית והיא מכּסּנה ְְְִִֵֶֶַָָָָאּלא
ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו אֹומדין ― ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב

לּה ונֹותנין לפרנסה לּה ּדעּתֹו?4לּתן אמּדן יֹודעין ּומּנין . ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻ
ּבת הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּׂשאֹו ּומיּדעיו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין ― אמּדן5ּבחּייו ּדין ּבית לֹו ידעּו לא ואם . ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻ
עּׂשּור6ּדעת מּנכסיו לּה נֹותנין לפרנסתּה.7― ְְְְִִִַַַָָָָָָ

להּנּׂשא„. ׁשּתבֹוא ּכל ― רּבֹות ּבנֹות לּה8הּניח נֹותנין , ְְִִִִֵֶַַָָָָֹ
ראׁשֹונה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ― וׁשּלאחריה הּנכסים. ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָעּׂשּור
ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ― אחריה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻוׁשל
עּׂשּור ― והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה ― ּכאחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלהּנּׂשא
ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ― והּׁשליׁשית ראׁשֹונה, ּׁשּׁשּירה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָמה
העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות עּׂשר, הן אפּלּו וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָׁשנּיה,

לאחים.9ּבׁשוה הּנכסים ּוׁשאר , ְְְִִֶַַָָָָ
.‰,לפיכ ּכתּבה. מּתנאי אינֹו לפרנסה ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור

אינּה ואחרֹונים, (הראׁשֹונים) חכמים ּתּקנת לפי ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָאפּלּו
הּקרקע מן אּלא לּה10נֹוטלת ויׁש זה11. עּׂשּור לגּבֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הּקרקע ּכנגד12מּׂשכירּות מעֹות לּה לּתן האחין רצּו ואם . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נֹותנין ― הּקרקע .13עּׂשּור ְְִִַַַ

.Âנֹוטלת לפיכ היא, אחין ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת
נֹוטלת ― האחין מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו

ּובׁשבּועה מּזּבּורית ּבניהם מן נפרעת14אֹותֹו היא ׁשהרי ; ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָ
יּפרע לא ― יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא יתֹומים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹמּנכסי

ׁשּי ּכמֹו ּובׁשבּועה, מּזּבּורית הלואה.אּלא ּבהלכֹות תּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
.Êהּבת ― אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָוהאחים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נדוניה.1) זוז".2)והיא מחמשים לה יפחות ליתן".3)"לא ראוי זה "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אפילו4)אבל
נכסיו. מעישור יותר היה בחייו.5)אם לראשונה שנתן כדרך לשנייה אם6)יינתן דעתו סוף על עמדנו ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או עשירי.7)וותרן נישואיה.8)חלק לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין הבנים9)כי חלק לברר כדי זה וכל
הבנות היו אילו כי תורה, כדין ירושה להם ירושהולהניח ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש נכסים עישור אחת כל נוטלות

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית תורה להגבות10)של תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
ב"עישור אלא אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי שאינו זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה

המטלטלין. מן אפילו היא גובה - האב דעת כשאומדין אבל הוא12)יכולה.11)נכסים" נגבה שכבר (שזה להגבות העומדת
שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר, נגבה לא שעדיין כיוון - האב שהשכיר מיום שנה חצי עברה שכבר פי על ואף מטלטלין).

השנה. בסוף אלא הייתה13)משתלמת אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו. מהלווה חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק כלום.14)נוטלת הנכסים מן נטלה שלא

             
  

ּפרנסתּה הּלקֹוחֹות מן ּבעלי15טֹורפת ּכל ׁשּטֹורפים ּכדר , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּלקֹוחֹות מן הלואה.16חֹובֹות ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

.Áּבן ּבלא ּומת קטּנֹות ונׁשארּו ּגדֹולֹות ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי
הּנכסים, חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין ―ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

ּבׁשוה ּכּלן חֹולקֹות .17אּלא ְְֶֶָָָֻ
.Ëונטלה ראׁשֹונה וקדמה ובן, ּבנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמי

נכסים הּבן18עּׂשּור ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנית הסּפיקה ולא , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
לׁשּתיהן הּנכסים ּכל עּׂשּור,19ונפלּו נֹוטלת הּׁשנּיה אין ― ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשוה חֹולקֹות ׁשּלּה.20אּלא ּבעּׂשּור הראׁשֹונה וזכתה , ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָ
.È― מּנכסי ּבנֹותי ּתפרנסּו אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

ּכתּבה מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .21ׁשֹומעים ְְְִִֵֵֶֶָָֻ
.‡Èׁשּמזֹונֹות ּבארנּו ּכבר ― ּובת אלמנה והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי

― הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהאלמנה
האלמנה מזֹונֹות מּפני נכסים עּׂשּור נֹוטלת ואפּלּו22אינּה . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ― ׁשּנּׂשאת אחר הּבת ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמתה
לּה ׁשּתהא23להּנתן האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

מהן. ִֵֶֶנּזֹונת
.Èלדעּתּה אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתה יתֹומה ,24קטּנה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה ― זּוז חמּׁשים אֹו מאה לּה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָונתנּו
ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה מּידם האב25להֹוציא ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻ

הּקרקעֹות ּבעּׂשּור אֹותּה26אֹו זנין האחין היּו לא ואפּלּו .27, ְְֲִִִִַַַַָָָָָֹ
מחתה ׁשּלא ׁשהּקטּנה28ואף-על-ּפי מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מחאה ּבת .29אינּה ֵֶַָָָ
.‚Èולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנּׂשאת

ּפרנסתּה אּבדה ― ּפרנסתּה ּבעת30ּתבעה מחתה ואם . ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָ
זמן31נּׂשּואיה ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו הרי ― ְֲִִֵֶֶַָָָָָָ

מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ּבבית ועֹודּה ּבגרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּתרצה.
מזֹונֹותיה, מּלתת האחין ּפסקּו אם ּבֹוגרת, ׁשהּניחּה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבין
תבעה ולא וׁשתקה ׁשּבארנּו, ּכמֹו מזֹונֹות לּה אין ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהרי
וזנּו מזֹונֹותיה האחים פסקּו לא ּפרנסתּה; אבדה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּפרנסתּה

ּבּבגר ּפרנסתּה32אֹותּה אּבדה לא מחתה, ׁשּלא אף-על-ּפי , ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

זנין ׁשהן מּפני לטען: לּה ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכל
חּיבין, ׁשאינן אף-על-ּפי נּׂשאתאֹותּה לא עדין מּפני33והיא , ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּפרנסתּה ּתבעה לא .34זה ְְֶַָָָָָֹ
.„Èּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לתת ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמי

והרי ומת, ּבריא, ׁשהיה ּבין מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרקע,
הּׁשליׁש ּביד ּכל35הּמעֹות לבעלי, אֹותם ּתנּו הּבת: ואמרה , ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

― ונּׂשאת גדֹולה היתה אם ― ּבהן יעּׂשה ּׁשּירצה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָמה
ּבידּה ׁשליׁש36הרׁשּות יעּׂשה ― היא מארסת עדין ואם , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּבידֹו ּׁשהׁשלׁש נּׂשאת,37מה אפּלּו ― היא קטּנה עדין ואם , ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻ
לּה ׁשֹומעין האב38אין ׁשּצּוה ּכמֹו ׁשליׁש יעּׂשה אּלא ,39. ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

  
עֹוּׂשה‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה ּומעּׂשה האּׁשה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

אֹורגת, ― לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹו?
ואם טֹווה. ― ּפׁשּתים אֹו צמר לטוֹות רֹוקמת, ― ְְְְִִִִִֶֶֶֶָֹלרקם
אינֹו ― האּלּו הּמלאכֹות ּכל לעּׂשֹות העיר נׁשי דר היה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
הּפה את מּזיק ׁשהּפׁשּתן ּבלבד, הּצמר לטוֹות אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹופּה
לנׁשים, המיחדת הּמלאכה היא והּטוּיה הּׂשפתים. ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻואת

טוּו. ּבידיה לב חכמת אּׁשה וכל ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
.הּמֹותר ― לּה הראּוי מן יֹותר ועּׂשתה עצמּה ְְְֲִֵַַָָָָָָָָָּדחקה

― ׁשפחֹות ּכּמה לּה היה אפּלּו הרּבה, ממֹון לֹו היה ְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָלּבעל.
לידי מביאה ׁשהּבּטלה מלאכה, ּבלא לבּטלה יֹוׁשבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאינּה
ּכּלֹו, הּיֹום ּכל מלאכה לעּׂשֹות אֹותּה ּכֹופין אין אבל ְֲֲִִֵַַָָָָָָֻזּמה.

ּבמלאכה. ממעטת הּממֹון רב לפי ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹאּלא
יֹוציא‚. ― ּכלל מלאכה ּתעּׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹהּמּדיר

אּׁשה ּכל וכן זּמה. לידי מביאה ׁשהּבּטלה ּכתּבה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻויּתן
הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו לבעלּה ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹוחצת
ּכגֹון ּבעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומּצעת
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו ּתּטל אֹו כלי אֹו מים לֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּתּתן
ּבנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת עֹומדת אינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאבל

לּה„. היּו ואפּלּו ּבעצמּה. היא אֹותן עֹוּׂשה אּלּו ְְְֲִִֵַַָָָָָָּומלאכֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מזונות16)ובשבועה.15) (אבל פרנסתה כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם היה הוא קצוב דבר ופרנסה הואיל
העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים אין קצבה להם ואין הואיל והבנות לבנות17)האשה פרנסה תוקנה לא כי

שוות. כולן - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות בנים, שם כשיש הכול.18)אלא יורש הבן שהרי כדינה,
בשווה.19) יורשות אלא20)ושתיהן יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה נכסים עישור השנייה תיטול אומרים ואין

בירושה. שוות שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה, ציווה21)ראשונה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן שלא וחומר22)האב קל כן, אמרו כתובה מתנאי שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד

ה וטעם חכמים. תקנת אלא שאינו נכסים שללעישור חוב בעלת היא הבת ואילו האב של חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האלמנה23)האחים. למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו, של אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים ואין

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, בדעתו25)בהסכמתה.24)מנכסים היה כמה
לפרנסה. לה דעת.26)ליתן אומדן דין בית לו ידע לא ולמחות.27)אם להתבייש לה היה הכתוב28)ולא מלשון התנגדה,

בידּה". ימחא די איתי "ולא לב): ד, תבעה29)(דניאל ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין למחות יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ
למחות. צריכה אינה שוב נשואיה בשעת אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא מחילתה.30)תיכף, זוהי שתיקתה

חיוב.32)בנערותה.31) מחמת ולא הטוב, אותה.33)מרצונם זנים שהם פי על אף למחות צריכה ונשאה בגרה אם אבל
הבושה.34) הצדדים.35)מפני שני על הנאמן שלישי שתינשא36)אדם עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא האב "שאף

פירות". לאכול זכאי הבעל מרע37)שמשנשאת שכיב המצווה אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ואין השדה, יקנה
בריא. הוא אם כלום".38)ובין קטנה מעשה ויפסיד.39)"אין המעות בעלה יוציא שלא נתכווין לטובתה כי קרקע. בהן ליקח
נאמן אומרת: לה.ואפילו שומעין אין - ארצה, כאשר שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא עלי בעלי



פה              
  

ּפרנסתּה הּלקֹוחֹות מן ּבעלי15טֹורפת ּכל ׁשּטֹורפים ּכדר , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּלקֹוחֹות מן הלואה.16חֹובֹות ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

.Áּבן ּבלא ּומת קטּנֹות ונׁשארּו ּגדֹולֹות ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי
הּנכסים, חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין ―ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

ּבׁשוה ּכּלן חֹולקֹות .17אּלא ְְֶֶָָָֻ
.Ëונטלה ראׁשֹונה וקדמה ובן, ּבנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמי

נכסים הּבן18עּׂשּור ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנית הסּפיקה ולא , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
לׁשּתיהן הּנכסים ּכל עּׂשּור,19ונפלּו נֹוטלת הּׁשנּיה אין ― ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשוה חֹולקֹות ׁשּלּה.20אּלא ּבעּׂשּור הראׁשֹונה וזכתה , ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָ
.È― מּנכסי ּבנֹותי ּתפרנסּו אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

ּכתּבה מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .21ׁשֹומעים ְְְִִֵֵֶֶָָֻ
.‡Èׁשּמזֹונֹות ּבארנּו ּכבר ― ּובת אלמנה והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי

― הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהאלמנה
האלמנה מזֹונֹות מּפני נכסים עּׂשּור נֹוטלת ואפּלּו22אינּה . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ― ׁשּנּׂשאת אחר הּבת ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָמתה
לּה ׁשּתהא23להּנתן האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

מהן. ִֵֶֶנּזֹונת
.Èלדעּתּה אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתה יתֹומה ,24קטּנה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה ― זּוז חמּׁשים אֹו מאה לּה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָונתנּו
ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה מּידם האב25להֹוציא ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻ

הּקרקעֹות ּבעּׂשּור אֹותּה26אֹו זנין האחין היּו לא ואפּלּו .27, ְְֲִִִִַַַַָָָָָֹ
מחתה ׁשּלא ׁשהּקטּנה28ואף-על-ּפי מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מחאה ּבת .29אינּה ֵֶַָָָ
.‚Èולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנּׂשאת

ּפרנסתּה אּבדה ― ּפרנסתּה ּבעת30ּתבעה מחתה ואם . ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָ
זמן31נּׂשּואיה ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו הרי ― ְֲִִֵֶֶַָָָָָָ

מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ּבבית ועֹודּה ּבגרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּתרצה.
מזֹונֹותיה, מּלתת האחין ּפסקּו אם ּבֹוגרת, ׁשהּניחּה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבין
תבעה ולא וׁשתקה ׁשּבארנּו, ּכמֹו מזֹונֹות לּה אין ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהרי
וזנּו מזֹונֹותיה האחים פסקּו לא ּפרנסתּה; אבדה ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּפרנסתּה

ּבּבגר ּפרנסתּה32אֹותּה אּבדה לא מחתה, ׁשּלא אף-על-ּפי , ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

זנין ׁשהן מּפני לטען: לּה ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכל
חּיבין, ׁשאינן אף-על-ּפי נּׂשאתאֹותּה לא עדין מּפני33והיא , ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּפרנסתּה ּתבעה לא .34זה ְְֶַָָָָָֹ
.„Èּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לתת ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמי

והרי ומת, ּבריא, ׁשהיה ּבין מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרקע,
הּׁשליׁש ּביד ּכל35הּמעֹות לבעלי, אֹותם ּתנּו הּבת: ואמרה , ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

― ונּׂשאת גדֹולה היתה אם ― ּבהן יעּׂשה ּׁשּירצה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָמה
ּבידּה ׁשליׁש36הרׁשּות יעּׂשה ― היא מארסת עדין ואם , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ּבידֹו ּׁשהׁשלׁש נּׂשאת,37מה אפּלּו ― היא קטּנה עדין ואם , ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻ
לּה ׁשֹומעין האב38אין ׁשּצּוה ּכמֹו ׁשליׁש יעּׂשה אּלא ,39. ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

  
עֹוּׂשה‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה ּומעּׂשה האּׁשה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

אֹורגת, ― לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹו?
ואם טֹווה. ― ּפׁשּתים אֹו צמר לטוֹות רֹוקמת, ― ְְְְִִִִִֶֶֶֶָֹלרקם
אינֹו ― האּלּו הּמלאכֹות ּכל לעּׂשֹות העיר נׁשי דר היה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
הּפה את מּזיק ׁשהּפׁשּתן ּבלבד, הּצמר לטוֹות אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹופּה
לנׁשים, המיחדת הּמלאכה היא והּטוּיה הּׂשפתים. ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻואת

טוּו. ּבידיה לב חכמת אּׁשה וכל ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
.הּמֹותר ― לּה הראּוי מן יֹותר ועּׂשתה עצמּה ְְְֲִֵַַָָָָָָָָָּדחקה

― ׁשפחֹות ּכּמה לּה היה אפּלּו הרּבה, ממֹון לֹו היה ְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָלּבעל.
לידי מביאה ׁשהּבּטלה מלאכה, ּבלא לבּטלה יֹוׁשבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאינּה
ּכּלֹו, הּיֹום ּכל מלאכה לעּׂשֹות אֹותּה ּכֹופין אין אבל ְֲֲִִֵַַָָָָָָֻזּמה.

ּבמלאכה. ממעטת הּממֹון רב לפי ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹאּלא
יֹוציא‚. ― ּכלל מלאכה ּתעּׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹהּמּדיר

אּׁשה ּכל וכן זּמה. לידי מביאה ׁשהּבּטלה ּכתּבה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻויּתן
הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו לבעלּה ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹוחצת
ּכגֹון ּבעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומּצעת
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו ּתּטל אֹו כלי אֹו מים לֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּתּתן
ּבנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת עֹומדת אינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאבל

לּה„. היּו ואפּלּו ּבעצמּה. היא אֹותן עֹוּׂשה אּלּו ְְְֲִִֵַַָָָָָָּומלאכֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מזונות16)ובשבועה.15) (אבל פרנסתה כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם היה הוא קצוב דבר ופרנסה הואיל
העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים אין קצבה להם ואין הואיל והבנות לבנות17)האשה פרנסה תוקנה לא כי

שוות. כולן - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות בנים, שם כשיש הכול.18)אלא יורש הבן שהרי כדינה,
בשווה.19) יורשות אלא20)ושתיהן יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה נכסים עישור השנייה תיטול אומרים ואין

בירושה. שוות שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה, ציווה21)ראשונה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן שלא וחומר22)האב קל כן, אמרו כתובה מתנאי שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד

ה וטעם חכמים. תקנת אלא שאינו נכסים שללעישור חוב בעלת היא הבת ואילו האב של חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האלמנה23)האחים. למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו, של אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים ואין

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, בדעתו25)בהסכמתה.24)מנכסים היה כמה
לפרנסה. לה דעת.26)ליתן אומדן דין בית לו ידע לא ולמחות.27)אם להתבייש לה היה הכתוב28)ולא מלשון התנגדה,

בידּה". ימחא די איתי "ולא לב): ד, תבעה29)(דניאל ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין למחות יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ
למחות. צריכה אינה שוב נשואיה בשעת אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא מחילתה.30)תיכף, זוהי שתיקתה

חיוב.32)בנערותה.31) מחמת ולא הטוב, אותה.33)מרצונם זנים שהם פי על אף למחות צריכה ונשאה בגרה אם אבל
הבושה.34) הצדדים.35)מפני שני על הנאמן שלישי שתינשא36)אדם עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא האב "שאף

פירות". לאכול זכאי הבעל מרע37)שמשנשאת שכיב המצווה אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ואין השדה, יקנה
בריא. הוא אם כלום".38)ובין קטנה מעשה ויפסיד.39)"אין המעות בעלה יוציא שלא נתכווין לטובתה כי קרקע. בהן ליקח
נאמן אומרת: לה.ואפילו שומעין אין - ארצה, כאשר שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא עלי בעלי



פו             
  

אּלא לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוּׂשין אין ― ׁשפחֹות ְְִֵֵֶַַַַָָָָּכּמה
ְִאׁשּתֹו.

ׁשהן‰. ּבזמן לבעלּה עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש
ׁשּתהיה ּתּקן, ועזרא ּבּתּנּור. הּפת אֹופה הן: ואּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָענּיים,
לענּיים. מצּויה הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה, מׁשּכמת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאּׁשה
את ּומניקה הּבגדים. את ּומכּבסת הּתבׁשילין. את ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּומבּׁשלת
ּבקרֹו. לפני לא אבל ּבהמּתֹו, לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבנּה.
הּקמח, ּומׁשּמרת ּברחים יֹוׁשבת מטחנת? ּכיצד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּומטחנת.
יבטלּו ׁשּלא ּכדי הּבהמה, אחר מחּמרת אֹו טֹוחנת. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואינּה
טֹוחנת. ― יד ׁשל ּברחים לטחן דרּכן היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרחים.

.Âלֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָּבּמה
אֹו אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּוי נכסים אֹו אחת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשפחה
מּמּנּו לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת ׁשפחה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיתה

אח ולאׁשפחה מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה ― ת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
נכסים אֹו ׁשפחֹות ׁשּתי לֹו הכניסה ּבהמּתֹו. לפני ּתבן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנֹותנת
ׁשפחֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָהראּויין
ואינּה מבּׁשלת, אינּה ― ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ראּוי ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ּבנּה, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה
.Ê― לבעלּה אֹותן עֹוּׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְְִִֶַַָָָָָָָנמצאּו

את ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת טֹווה, מלאכֹות: ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָחמׁש
ּבפניו. ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכֹוס,
אינן ּומקצתן אֹותן עֹוּׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ואֹופה, ּומבּׁשלת, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ― ְְְְֵֶֶֶֶַַָָעֹוּׂשֹות

ּבהמתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ּומניקה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָּומכּבסת,
.Áעֹוּׂשה נּדה ― לבעלּה עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְִִֶַָָָָָָָָּכל

ּפניו והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעלּה.
לפיכ לבעל. יבא ׁשּמא הרהּור מּׁשּום גזרה ורגליו. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹידיו
הּכֹוס את ּומֹוזגת ּבפניו ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא מּטתֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצעת
על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד ּכדרּכּה ּבידֹו אֹותֹו נֹותנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

נֹוטלֹו. והּוא הּׁשלחן על אֹו הּכלי על אֹו ְְְְִֶַַַַָָָֻהארץ
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעּׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

אין ׁשאם ּתּקנה. אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה. ― ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
אּלא לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ― ּכן אֹומר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָאּתה
קטטה ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת נזהרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנמצאת

ֵֵֶּביניהם.
.Èׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעּׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

טען בׁשֹוט. אפּלּו ועֹוּׂשה, אֹותּה ּכֹופין ― לעּׂשֹותן ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָחּיבת
מּלעּׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוּׂשה, ׁשאינּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
מה ּכפי זה ודבר ׁשכנים. אֹו ּביניהן אּׁשה מֹוׁשיבין ―ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבּדבר. ׁשאפׁשר הּדּין ְְִֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה
.‡Èלּה ּפֹוחתין ― ּבנּה את מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ׁשּיפין ּודברים יין מזֹונֹותיה על לּה ּומֹוסיפין ידיה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמעּׂשה
מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ּפסקּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלחלב.
הּתאוה חלי מּפני אחרֹות מאכלֹות לאכל אֹו יֹותר ְֱֱֲֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלאכל
ּׁשּתרצה. מה ּכל מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי ― ּבבטנּה לּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
אֹו מּדאי יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול הּבעל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹואין
ּגּופּה ׁשּצער מּפני הּולד, ימּות ― רעים מאכלים ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּתאכל

ֵקֹודם.

.Èאּלא ׁשניהם, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ― ּתאֹומים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
האּׁשה ׁשרצתה הרי לּׁשני. מניקה הּבעל וּׂשֹוכר אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמניקה
מּניחּה ואינֹו מעּכב, הּבעל ― ּבנּה עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו להניק ְְְִִֶַָָאּלא
.‚Èעד ּומניקתֹו אֹותּה ּכֹופה ― ּבנּה את להניק ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנדרה

הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, ועּׂשרים ארּבעה ּבן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני, את אניק אני אֹומרת: ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָהיא
ּכּמה לּה ׁשּיׁש אף-על-ּפי ― ּתתנּול ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאׁשּתֹו
מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ׁשֹומעין ְְְְִִִֶַַָָָָׁשפחֹות,

.„Èהּוא והרי ּבנּה, את להניק חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיתה
לֹו ׁשאין אף-על-ּפי אׁשּתֹו, תניק ׁשּלא לֹו ׁשראּוי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעׁשיר
קֹונה אֹו מניקה ּׂשֹוכר ― להניק רצתה לא אם ְְְְִִִֵֶָָָָָֹׁשפחֹות,

יֹורדת.ׁש ואינּה ּבעלּה, עם עֹולה ׁשהאּׁשה מּפני פחה; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.ÂËוהּוא ׁשפחה, לקנֹות אֹו לּׂשּכר הּוא ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום ּכאן ואין ראיה, להביא עליה ― ראּוי אינֹו ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר
ְִָלׁשבּועה.

.ÊË:אּלא להניק. אֹותּה ּכֹופין אין ― ׁשּנתּגרׁשה ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
― רצתה לא ואם ּומניקתֹו, ּׂשכרּה לּה נֹותן ― רצתה ְְְְְִִִֵָָָָָָָָֹאם
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. מטּפל והּוא ּבנֹו את לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָנֹותנת
ואפּלּו הּכירּה, אם אבל ׁשהּכירּה; עד אֹותֹו הניקה ֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
הּולד, סּכנת מּפני מאּמֹו, אֹותֹו מפריׁשין אין ― סֹומא ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּוא
ועּׂשרים ארּבעה עד ּבּׂשכר אֹותֹו ּומניקה אֹותּה ּכֹופין ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָאּלא

ֶֹחדׁש.
.ÊÈאת מניקה ׁשהיא אף-על-ּפי מזֹונֹות לּה אין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

צרי ׁשהּקטן ּדברים ּׂשכרּה על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּבנּה,
אבל בזה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל מּכסּות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהן
אם ּוגמלּתּו, חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה אין ― ְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָֻהמעּברת
אֹותֹו מפריׁשין אין ― אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹרצתה
אביו את כֹופין אּלא ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמּנה
לאב יׁש ׁשנים, ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָונֹותן
אצל הּוא ואם מזֹונֹות, לֹו אּתן ― אצלי הּוא אם ְְְִִִֵֵֶֶֶַלֹומר:
ואפּלּו לעֹולם, אּמּה אצל והּבת מזֹונֹות. לֹו אּתן לא ― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּמֹו

ׁשׁש. ְֵַַלאחר
.ÁÈהראּוי מּמּנּו מֹוציאין ― לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלֹו
צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה ― לאחר ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהאם
ּכתּבה ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב. ׁשּימּות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעד
אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצתה לא ואם אּמּה. אצל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹוהיא
ּבידּה. הרׁשּות ― נקבֹות ואחד זכרים אחד ׁשּגמלתן, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאחר
אין אם ― לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, אֹותן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָונֹותנת

ּבהן. מטּפלין והן ― אב ְְְִֵֶֶַָָָלהן

  
יזּכה‡. ּומאימתי אׁשּתֹו. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבעל

לא ׁשעדין ואף-על-ּפי האב, מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ― ּבעלּה ּברׁשּות ונעּׂשית הֹואיל לחּפה. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

.אֹו לבעלּה אביה ּומסרּה ׁשּנתארסה, האּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכיצד?
אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו ּבעלּה, ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
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אף-על-ּפי ― לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשלּוחיו,
הל אם וכן יֹורׁשּה. ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּכתּבתּה
ּבּדר ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאב
זה הרי ― ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלחצר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס אפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעם
ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל ― אחד ּבפנּדק דרכים ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֻעֹוברי
― מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ועדין ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹעּמּה,

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה אף-על-ּפי אביה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻיירׁשּנה
היא‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא ּבעלּה לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה. יֹורׁש הּבעל אין ― ּבּדר ּומתה ְֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלּוחיו,

ּבּה„. לֹו ויׁש הֹואיל ― לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה ְֲִִִֵֵֶַָָָהּנֹוּׂשא
את הּנֹוּׂשא וכן יירׁשּנה. ― ּתחּתיו מתה אם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָקּדּוׁשין,
מתה אם ּגמּורים, קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין אף-על-ּפי ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקטּנה,
― מתה אם חרׁשת, ׁשּנּׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ― ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיו
ׁשהרי יירׁשּנה; ― ּומתה ּפּקחת ׁשּנּׂשא והחרׁש יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ּבת ְְְְִִִַַַַָָָָָהיא
לדעת‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹקטּנה

למחֹות, האב יכֹול ― ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאביה,
הּבעל אין ― מתה אם האב, ׁשתק ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכמֹו

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם אּלא ְְִִֵֶֶָָָָָָָיֹורׁשּה,
.Âמּבעלּה ּובקׁשה ׁשחלתה ׁשהאּׁשה הּגאֹונים, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָהֹורּו

אין ― יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא ותצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
רֹוצה ואיני אֹותֹו ּׂשֹונאה אני אמרה: ואפּלּו לּה. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָׁשֹומעין
ּכדין אֹותּה ּדנין ואין לּה. ׁשֹומעין אין ― עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹלעמד

זה. הּוא יפה ודין ְִֶֶֶֶָמֹורדת.
.Êנכסי ּבין ּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכל

ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה. ּפרֹותיהן ּכל אֹוכל הּבעל ― ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמלֹוג
נכסי האּׁשה מכרה אם ,לפיכ הּכל. ּבעלּה יֹורׁש ― ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבעלּה
לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן אף-על-ּפי ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָמלֹוג
ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל ― ׁשּתתארס ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקדם
נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע; גּוף לא אבל חּייה, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹימי
מּיד הּגּוף מֹוציא ― ּבחּייו מתה ׁשּתמּות. עד ְְִִֵֶַַַַָָָמלֹוג
הּלקֹוחֹות מּיד ׁשּלקחה הּדמים ואם דמים. ּבלא ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹהּלקֹוחֹות
ׁשּמא לֹומר: יכֹול ואינֹו לּלקֹוחֹות, מחזירן ― ּבעצמן ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָקּימין

הן. ְִֵָמציאה
.Áאם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה

ּומכרה הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו
― הּנּׂשּואין קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן קּים. מכרּה ― ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותן
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין קּים; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמכרּה

.Ë,רחֹוק ּבין קרֹוב ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה ׁשאם אף-על-ּפי ― ׁשּתּנּׂשא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
הּבעל אין מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתּבטל
ׁשהרי יֹורׁשן; אינֹו ― ּבחּייו מתה ואם ּפרֹותיהן, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאֹוכל
יקנה ּבעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנּׂשא. קדם אֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹנתנה
נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין מּתנתֹו הּמּתנה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹמקּבל

קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלם אֹו נכסיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמקצת
ׁשּתרצה עד ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי ולכׁשארצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמהּיֹום
― מתה ואם הּמּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין ―ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

יֹורׁשּה. ְֵָאינֹו
.Èׁשּנפלּו נכסים ּבמּתנה ולּתן למּכר לּה יׁש יבם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹומרת

צאן ּבנכסי אפּלּו ּפרֹות, לּיבם ואין יבם. ׁשֹומרת ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלּה
ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ׁשּיכנס. עד לאחיו, ׁשהכניסה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּברזל
נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ּבנכסי יֹורׁשין מאביה יֹורׁשיה ― ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיבם
צאן נכסי וחצי ּכתּבתּה יֹורׁשים הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻצאן

ּבקבּורתּה. חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּברזל.
.‡Èלפיכ ּבעלּה. נכסי ּכל על ּכתּבתּה ― יבם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

ּב למּכר יכֹול הּיבם אחראין ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, נכסי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
הּמת, ּבנכסי אחיו עם חלק אֹו מּתנה נתן אֹו מכר ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָיּבּום.
ׁשּכבר ּכלּום; עּׂשה לא ― יּבּום אחר ּבין יּבּום קדם ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבין

ּכתּבתּה. מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו נכסים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻנתחּיבּו
.È― לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן. אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיּמכרּו,
.‚Èמעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם, ׁשל הּכל ― ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
מהן נגּבית הּכתּבה אין ׁשהּמּטלטלין לעּכב. יכֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻואינּה
מּנכסי למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבהם. ויּתן יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ּולאסרן ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאחיו

.„È― ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה
יבמּתֹו, את ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו. ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ּבנכסי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
לכתּבתּה, אחראין נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻֻיכּתב

ּכתּבה. להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל ְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכׁשאר
.ÂËצאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר ׁשּנתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאּׁשה

וכן ּכלּום. עּׂשתה לא ― לאחרים ּבין לבעלּה ּבין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּברזל,
ּבין ּברזל צאן נכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי קרקע ׁשּמכר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבעל

ּכלּום. עּׂשה לא ― מלֹוג ְְְִֵָָֹנכסי
.ÊËׁשאינֹו אף-על-ּפי ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

מלֹוג ּבנכסי ׁשניהם מכרּו ממּכר. ממּכרֹו ― מכר אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָרּׁשאי,
ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ׁשּלקח ּבין ―ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
קּים. מכרן ― האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה מן ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח

.ÊÈ― לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
מלֹוג: ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין; ּומּתנתּה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָממּכרּה
לּה יׁש ― נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי. עּׂשיתי רּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָנחת

ַלֹומר.
.ÁÈצאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?

לּה ׁשּיחד ּׂשדה אֹו מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּברזל,
ׁשהכניס ּׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּׂשדה אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
מּיד ׁשּקנּו ּפי ואף-על- ּבעלּה. קנה לא ― מּׁשּלֹו ׁשּום ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ולא נתנה ׁשּלא ׁשּתרצה. עת ּבכל חֹוזרת ― ּברצֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאּׁשה
ראיה לּבעל אין לפיכ ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמכרה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלֹוג, מּנכסי חּוץ ּכלל אׁשּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּבנכסי
.ËÈהאּׁשה ּומחלה ׁשּנגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנכסי

ׁשאינּה לי, יראה ― ּבעדים מּמּנה וקנּו לבעלּה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹותם
דֹומה? זה למה הא לבעלי. עּׂשיתי רּוח נחת לֹומר: ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָיכֹולה
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פז              
  

אף-על-ּפי ― לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשלּוחיו,
הל אם וכן יֹורׁשּה. ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּכתּבתּה
ּבּדר ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאב
זה הרי ― ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלחצר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס אפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעם
ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל ― אחד ּבפנּדק דרכים ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֻעֹוברי
― מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ועדין ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹעּמּה,

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה אף-על-ּפי אביה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻיירׁשּנה
היא‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא ּבעלּה לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה. יֹורׁש הּבעל אין ― ּבּדר ּומתה ְֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלּוחיו,

ּבּה„. לֹו ויׁש הֹואיל ― לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה ְֲִִִֵֵֶַָָָהּנֹוּׂשא
את הּנֹוּׂשא וכן יירׁשּנה. ― ּתחּתיו מתה אם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָקּדּוׁשין,
מתה אם ּגמּורים, קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין אף-על-ּפי ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקטּנה,
― מתה אם חרׁשת, ׁשּנּׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ― ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתחּתיו
ׁשהרי יירׁשּנה; ― ּומתה ּפּקחת ׁשּנּׂשא והחרׁש יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ּבת ְְְְִִִַַַַָָָָָהיא
לדעת‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹקטּנה

למחֹות, האב יכֹול ― ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאביה,
הּבעל אין ― מתה אם האב, ׁשתק ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכמֹו

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם אּלא ְְִִֵֶֶָָָָָָָיֹורׁשּה,
.Âמּבעלּה ּובקׁשה ׁשחלתה ׁשהאּׁשה הּגאֹונים, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָהֹורּו

אין ― יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא ותצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
רֹוצה ואיני אֹותֹו ּׂשֹונאה אני אמרה: ואפּלּו לּה. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָׁשֹומעין
ּכדין אֹותּה ּדנין ואין לּה. ׁשֹומעין אין ― עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹלעמד

זה. הּוא יפה ודין ְִֶֶֶֶָמֹורדת.
.Êנכסי ּבין ּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכל

ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה. ּפרֹותיהן ּכל אֹוכל הּבעל ― ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמלֹוג
נכסי האּׁשה מכרה אם ,לפיכ הּכל. ּבעלּה יֹורׁש ― ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבעלּה
לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן אף-על-ּפי ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָמלֹוג
ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל ― ׁשּתתארס ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקדם
נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע; גּוף לא אבל חּייה, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹימי
מּיד הּגּוף מֹוציא ― ּבחּייו מתה ׁשּתמּות. עד ְְִִֵֶַַַַָָָמלֹוג
הּלקֹוחֹות מּיד ׁשּלקחה הּדמים ואם דמים. ּבלא ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹהּלקֹוחֹות
ׁשּמא לֹומר: יכֹול ואינֹו לּלקֹוחֹות, מחזירן ― ּבעצמן ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָקּימין

הן. ְִֵָמציאה
.Áאם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה

ּומכרה הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו
― הּנּׂשּואין קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן קּים. מכרּה ― ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותן
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין קּים; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמכרּה

.Ë,רחֹוק ּבין קרֹוב ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה ׁשאם אף-על-ּפי ― ׁשּתּנּׂשא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
הּבעל אין מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתּבטל
ׁשהרי יֹורׁשן; אינֹו ― ּבחּייו מתה ואם ּפרֹותיהן, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאֹוכל
יקנה ּבעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנּׂשא. קדם אֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹנתנה
נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין מּתנתֹו הּמּתנה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹמקּבל

קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלם אֹו נכסיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמקצת
ׁשּתרצה עד ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי ולכׁשארצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמהּיֹום
― מתה ואם הּמּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין ―ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

יֹורׁשּה. ְֵָאינֹו
.Èׁשּנפלּו נכסים ּבמּתנה ולּתן למּכר לּה יׁש יבם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹומרת

צאן ּבנכסי אפּלּו ּפרֹות, לּיבם ואין יבם. ׁשֹומרת ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלּה
ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ׁשּיכנס. עד לאחיו, ׁשהכניסה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּברזל
נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ּבנכסי יֹורׁשין מאביה יֹורׁשיה ― ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיבם
צאן נכסי וחצי ּכתּבתּה יֹורׁשים הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻצאן

ּבקבּורתּה. חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּברזל.
.‡Èלפיכ ּבעלּה. נכסי ּכל על ּכתּבתּה ― יבם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

ּב למּכר יכֹול הּיבם אחראין ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, נכסי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
הּמת, ּבנכסי אחיו עם חלק אֹו מּתנה נתן אֹו מכר ואם ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָיּבּום.
ׁשּכבר ּכלּום; עּׂשה לא ― יּבּום אחר ּבין יּבּום קדם ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבין

ּכתּבתּה. מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו נכסים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻנתחּיבּו
.È― לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן. אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיּמכרּו,
.‚Èמעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם, ׁשל הּכל ― ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
מהן נגּבית הּכתּבה אין ׁשהּמּטלטלין לעּכב. יכֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻואינּה
מּנכסי למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבהם. ויּתן יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ּולאסרן ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאחיו

.„È― ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה
יבמּתֹו, את ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו. ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ּבנכסי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
לכתּבתּה, אחראין נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻֻיכּתב

ּכתּבה. להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל ְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכׁשאר
.ÂËצאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר ׁשּנתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאּׁשה

וכן ּכלּום. עּׂשתה לא ― לאחרים ּבין לבעלּה ּבין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּברזל,
ּבין ּברזל צאן נכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי קרקע ׁשּמכר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבעל

ּכלּום. עּׂשה לא ― מלֹוג ְְְִֵָָֹנכסי
.ÊËׁשאינֹו אף-על-ּפי ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

מלֹוג ּבנכסי ׁשניהם מכרּו ממּכר. ממּכרֹו ― מכר אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָרּׁשאי,
ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ׁשּלקח ּבין ―ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
קּים. מכרן ― האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה מן ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח

.ÊÈ― לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
מלֹוג: ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין; ּומּתנתּה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָממּכרּה
לּה יׁש ― נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי. עּׂשיתי רּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָנחת

ַלֹומר.
.ÁÈצאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?

לּה ׁשּיחד ּׂשדה אֹו מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּברזל,
ׁשהכניס ּׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּׂשדה אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
מּיד ׁשּקנּו ּפי ואף-על- ּבעלּה. קנה לא ― מּׁשּלֹו ׁשּום ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ולא נתנה ׁשּלא ׁשּתרצה. עת ּבכל חֹוזרת ― ּברצֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאּׁשה
ראיה לּבעל אין לפיכ ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמכרה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלֹוג, מּנכסי חּוץ ּכלל אׁשּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּבנכסי
.ËÈהאּׁשה ּומחלה ׁשּנגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנכסי

ׁשאינּה לי, יראה ― ּבעדים מּמּנה וקנּו לבעלּה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹותם
דֹומה? זה למה הא לבעלי. עּׂשיתי רּוח נחת לֹומר: ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָיכֹולה
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פח             
  

אּלּו נכסים ׁשהחזירּה אחריּות, לּה ׁשאין מּידּה ׁשּקנּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלמי
ולא ּכלּום לּטל ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי מלֹוג. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹנכסי
אם אבל מּלׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבּנכסים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהחזיק
קנה, לא ― הּקּימין ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי. עּׂשיתי רּוח נחת לֹומר: לּה ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמּפני
.Îׁשּלא מּפני ּכלּום; עּׂשה לא ― לפרֹות קרקע ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל

הּבית.התקינּו ּבהֹוצאת להרויח ּכדי אּלא לאיׁש ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
― לסחֹורה הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות מכר אם ,ְְְִִִֵַַַַָָָָָָלפיכ

לֹו. ְִׁשֹומעין
.‡Îהרי ― הן ּברזל צאן נכסי אם ּכספים: לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהיּו

ׁשהכניסה ּבין ― הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן נֹוּׂשא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָזה
אֹו ּבמּתנה, לּה נתנּו אֹו ּבירּׁשה לּה ׁשּנפלּו ּבין לֹו, ְְְִֵֶַָָָָָָָָֻאֹותן
ויּלקח יּמכרּו, אּלּו הרי ― לּה נתנּו אֹו מּטלטלין לּה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָנפלּו

ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא קרקע, ְְֵֵֵֶֶַַָּבהן
.Îהראּויֹות הּמעֹות ּכל ― אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן

ּכמֹו ּפרֹותיהן אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלתת
חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשיתּבאר

.‚Îיּמכרּו לא זקנים, ׁשהם אף-על-ּפי עבדים, לּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנפלּו
ּבגּוף היה ולא ּוגפנים זיתים לּה נפלּו אביה. ּבית ׁשבח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּפני
― טּפּולם ּכדי עֹוּׂשין אם ― ּכלּום ּבּה ׁשהאילנֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּקרקע
אּלּו הרי ― לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני יּמכרּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹלא
ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח לעצים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָיּמכרּו

.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי ― לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו
קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו, ׁשּלּה, ― הּקרקע מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ּפרֹות. אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוהּוא
היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי ― ּגרּוׁשין ּבׁשעת לּקרקע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמחּברין

ׁשּלֹו. אּלּו הרי ― ְֲִֵֵֶּתלּוׁשין
.‰Îחּיב הּבעל ― מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

אֹוכל והּוא לֹו, עֹוּׂשין והן צרכיהם, ּובכל ׁשּלהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבמזֹונֹות
ּבהמת ולד לּבעל, ― מלֹוג ׁשפחת ולד :לפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָּפרֹותיהם.
ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצתה ּגרׁשּה, ואם לּבעל. ― ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמלֹוג
לּה. ׁשֹומעין ― אביה ּבית ׁשבח מּפני הּׁשפחה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָולד

.ÂÎצאן נכסי ּבתֹורת ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו ּכלים ׁשני לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹהכניסה
ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן וׁשמּו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
רצתה אם והּׁשני, ׁשּלּה. ּבאלף אחד נֹוטלת ― ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוגרׁשּה
לּה. ׁשֹומעין ― אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ּדמיו ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּתּתן

.ÊÎלּה ׁשּנתן ּבין קרקע לּה ׁשּנתן ּבין לאׁשּתֹו, מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹותן
זֹו. ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין ― קרקע ּבהן ולקחה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָמעֹות,
אֹוכל הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין ― ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל
ּפרֹותיהן. אֹוכל הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן ― ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהנאה

.ÁÎ― ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
החֹובל חכמים. לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּכפל
אֹוכל הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת והּצער הּנזק ּכל ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבאׁשּתֹו

חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶָּפרֹות,
.ËÎּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם לאׁשּתֹו: קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּבעל קנתה, ― לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה הּקרקע ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָאת
לא ― טמּונין מעֹות היּו ואם הּקרקע; אֹותּה ּפרֹות ְְְִִֵֵַַַָָָֹאֹוכל
הּמעֹות להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי לא אֹומר: ׁשהּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹקנתה,

והּבעלׁשּטמנה קרקע, ּבהן יּלקח ― ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּפרֹות. ֵֵאֹוכל

.Ïהיא האּׁשה, ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי
הם ידי מּמעּׂשה אֹומר: והּוא לי, נּתנּו ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
מי על להחרים לֹו ויׁש נאמנת. זֹו הרי ― ׁשּלי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַׁשהם
אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ּכן. ׁשאינֹו ּדבר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּטֹוענת
יהיה ׁשּלא מנת על לי, נתנּו ּכן מנת על אמרה: ואם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרֹות.
― ּׁשארצה מה ּכל ּבהן אעּׂשה אּלא ּבהן, רׁשּות ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבעלי
― האּׁשה ּביד ׁשּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָעליה
ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת

.‡Ïׁשבּועת נׁשּבעת ― ּבמּתנה לי נתּת אּתה לֹו: ְְְְִִַַַַַַָָָָָָָאמרה
ּפרֹותיהן. אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ׁשּנתן ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּסת

.Ïהעבדים מן ולא הּנׁשים מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין
יחזיר ― האּׁשה מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹולא
יחזיר ― העבד מן קּבל לבעלּה. יחזיר ― מתה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאּׁשה.
יקנה ― הּקטן מן קּבל לרּבֹו. יחזיר ― מת ואם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלעבד.
ׁשאמרּו וכּלם ּפרֹותיהם. ׁשאֹוכל דבר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻלֹו
ּבחזקת היּו אם ― הּוא ּפלֹוני ׁשל זה ּפּקדֹון מיתתן: ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשעת
ואם ׁשּצּוּו, ּכמֹו יעּׂשה ― אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה אצל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָנאמנין

ליֹורׁשיהם. יּתן ― ְְִֵֵֶַלאו
.‚Ïלאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה

אֹומרת: והיא ּבהם, יּלקח וכ ּכ אֹומר: הּוא ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיהם,
ׁשּפר ּדבר לֹוקחים ― וכ ּכ אּלא ּבהן לֹוקחת ֹותיואיני ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשהיה אֹו ּכרצֹונֹו הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ויציאתֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻמרּבים
יאכל ׁשּמא מחליף, ׁשּגזעֹו דבר אּלא לֹוקחין ואין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכרצֹונּה.

אבד. הּקרן ונמצא ְְִֶֶַַַָָֹהּכל
.„Ïלגּזתּה ורחל לחלבּה עז לבעלה ׁשהכניסה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ּבלבד. אּלּו פרֹות אּלא לּה ׁשאין אף-על-ּפי לפרֹותיו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָודקל
לֹו הכניסה אם וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהרי
ּבהן מׁשּתמׁש זה הרי מלֹוג, נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכלי
אינֹו ― ּוכׁשּיגרׁש הּקרן. ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָולֹובׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבלאֹות לׁשּלם ְְְְִֵֵֶַַַָָחּיב
.‰Ïׁשּפחיתתן אף-על-ּפי ּברזל, צאן ׁשּנכסי הּגאֹונים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהֹורּו

מלאכּתן מעין עֹוּׂשין והיּו קּימין הּבלאֹות היּו אם הּבעל, ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעל
מעין עֹוּׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת ―ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמֹו הן הרי ― ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָמלאכּתן
ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ּבדמיהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלׁשּלם
עליו קּבל זה מנהג על ― הּנֹוּׂשא וכל זה, הּוא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּפׁשּוט
נֹוטל אינֹו ּכ הּפחת, מׁשּלם ׁשאינֹו ּוכׁשם הּנדּוניא. ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחריּות
לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, הֹותירּו אם הּׁשבח, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאת
ּבבית אֹותֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה אׁשּתֹו עבדי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמקצת
עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג עבדי ׁשהיּו ּבין ׁשּנּׂשא, אחרת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּׁשה
מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו אבל ּברזל. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹצאן

ְִאׁשּתֹו.
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ׁשּזֹוכה‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּׁשה

הּבעל לּה1ּבהן ּכתב אם א2: ―ועֹודּה הּנּׂשּואין קדם רּוסה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּידֹו לקנֹות צרי קּים3אינֹו לּה ּׁשּכתב מה ּכל אּלא ואם4, ; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מּידֹו לקנֹות צרי ― הּנּׂשּואין אחר לּה .5ּכתב ְִִִִִַַַַָָָָ
.עּמּה ּבנכסיה6התנה ּודברים דין לֹו יהיּו אם7ׁשּלא , ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָֹ

ּפרֹותיהן אֹוכל אבל קּים, ּומּתנתּה מכרּה ― ונתנה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמכרה
ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ׁשאין8ּכל ארּוסה ּכׁשהיא מּידֹו קנּו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּקרקע, מּגּוף עצמֹו סּלק הרי ― ּבנכסיה ּודברים דין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלֹו
ואמר: קנינֹו על ערער ואפּלּו לעֹולם. ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואין
ׁשאם אּלא זה, קנין מּפני ּפרֹות לי ׁשאין ּבדעּתי עלה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלא
נכסים ּבלא אּׁשה נֹוּׂשא אדם ׁשאין קים, מכרּה ― ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמכרה
הּקרקע. מּגּוף עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין ―ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

עּמּה‚. אינֹו9התנה זה הרי ― נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
הּפרֹות את מֹוכרין אבל ּפרֹותיהן, ולֹוקחין10אֹוכל ּבהן11, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה; אֹוכל והּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,
ּבלבד אּלּו .12נכסים ְְִִֵַָ

ּפרֹותיהן„. ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹהתנה
קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהם וקֹונין הּפרֹות לֹוקחין ―ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
ּפרי ׁשהן אּלּו ּפרֹות אֹוכל והּוא ׁשנּיה, קרקע ּבהם וקֹונין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָזֹו

ּפרֹות יהיּו13ּפרי ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא ּכ ואחר לעֹולם. עד פרֹותיהן ּפרי ולא ּפרֹות לא ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹלֹו
הּכל. יירׁש ― מתה אם אבל ּבחּייה, ּפרֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיהיּו

אבל‰. יירׁשּנה, לא זה הרי ― יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהתנה
מקצת ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם עּמּה התנה אם וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנכסים,

קּים. הּכל ― אביה לבית ְְִִֵַַָָָָֹנכסין
.Âאמּורים ּדברים ׁשּתּנּׂשא,14ּבּמה קדם עּמּה ׁשהתנה ? ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה עליה15ׁשהּנחלה מתנה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹו ראּויה ׁשּתהא קדם יירׁשּנה עּמּה16ׁשּלא התנה אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
ּבטל ּתנאֹו ― ׁשּנּׂשאת ׁשּבארנּו17אחר ּכמֹו .18ויירׁשּנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Êנּׂשּואין אחר עּמּה ּודברים19התנה דין לֹו יהיּו ׁשּלא ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹ
― ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם, עד ּפרֹותיה ּבפרי ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבנכסיה,
יירׁשּנה ― מתה אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו זה ,20הרי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áׁשהֹוצ ּבין ― מלֹוג נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא יאהּבעל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּפרֹות ואכל הרּבה ׁשהֹוציא ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמעט
ּגרֹוגרת אכל ואפּלּו ּכבֹוד21מעט, ּדר ׁשאכל22אחת אֹו , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אחד ּבּפרֹות23ּדינר לקח לא ואפּלּו ּכבֹוד, דר ׁשּלא אפּלּו ֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
זמֹורֹות ׁשל אחת חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה24מּמה ― ְֲִִִֶֶֶַַַַָָ
אכל ּׁשאכל ּומה הֹוציא, .25ּׁשהֹוציא ִִֶֶַַַָָ

.Ëעליהן והֹוציא רחֹוק, ּבמקֹום ּכספים לּה נפלּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכן
אצלֹו, ׁשהיּו מי מּיד ׁשהֹוציאן עד אֹו ׁשהביאן עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהֹוצאֹות
ּׁשהֹוציא מה ― ּכּׁשעּור ּפרֹותיה ואכל קרקע ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח
ּפחֹות ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא אכל. ּׁשאכל ּומה ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהֹוציא,
ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין ׁשהׁשּביחּו, ּכּמה ׁשמין ― ְְֲִִִִִִֶַַַָָָמּכּׁשעּור
ּבנקיטת יּׁשבע ― ההֹוצאה על יתר הּׁשבח אם ְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא.

על26חפץ יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ּכּמה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין ― ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבח

ְִָּובׁשבּועה.
.Èאמּורים ּדברים ׁשּמרדה27ּבּמה האּׁשה אבל ּבמגרׁש; ? ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּבעלּה אכל,28על ּכּמה לֹו ׁשמין הרּבה, אכל אפּלּו ― ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּיּׁשבע אחר ההֹוצאה מן לֹו לּתן ּׁשראּוי מּמה אֹותֹו ִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופֹוחת
וכן מעצמּה. ותצא ׁשּתּטל ּכדי לּה הקנה ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹונֹוטלֹו;
רֹואין ― ּבֹו ּומאנה קטּנה, אׁשּתֹו נכסי על הֹוצאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּמֹוציא
ּכאריס; לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא וכּמה אכל ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָּכּמה

ירד. ּברׁשּות ְֲִֵֶַָׁשהרי
.‡Èׁשּיכּתבּו ׁשּנהגּו, מקֹומֹות יׁש ּבנדּוניא. יׁש רּבֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמנהגֹות

אֹו ּבחמׁש אֹו ּבׁשליׁש ּדמיה על יתר הּנדּוניא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּכתּבֹות
ׁשהכניסה וכֹותבים מאה הּנדּוניא ׁשּתהיה ּכגֹון ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבמחצה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהן.1) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת זכויותיו.2)כגון על ויתור הסודר3)כתב קבלת ועם סודר, לו להקנות
זכותו, את לאשתו מקנה לכשישאנה.4)הוא בהם יזכה שלא להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא עדיין ואז כבר5)הואיל אז כי

מועיל סילוקו שאין משותפותו המסתלק שותף כל כדין קניין, בלי מהם להסתלק יכול ואינו עימה, כשותף הוא והרי בנכסים זכה
מידו. יקנו כאשר מידו.6)אלא וקנו הנשואין אחרי או קניין, בלא הארוסה בשלושה7)עם שהרי הסתלק, ממה פירש ולא

יירשנה. תמות ואם בטל, מכרה תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי הבעל זוכה הפחות8)דברים על אלא ויתר שלא
על השטר בעל "יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי זה אין כי כלל תמכור לא שמא חשב כי מכירתה, תוקף והיא: שבזכיותיו,
יורשה. - מתה אם וכן השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם בדבר המוחזק על שטר המוציא כל - התחתונה"

קניין.9) בלא ואפילו הארוסה כורחה.10)עם פירותיהם.12)וקונים.11)בעל מפירי אלא13)ולא בויתורו הזכיר לא כי
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל בלבד, פירות מפירי יורשה.14)סילוקו מעשיו,15)שאינו ידי על אלא אבותיו, מירושת

נשואיו. ידי על לו הבאה אשתו נחלת יכול16)כגון ולפיכך ליורשה. ראוי אינו מתה אם אפילו הנשואין עד כי הנשואין, לפני
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו חלק לי יהיה לא לה: לומר אילו17)הוא לו ראוייה שהירושה כיוון

עליה. לוותר יכול אינו עכשיו, משפט".18)מתה "לחוקת בה: שנאמר ממון, שהוא פי על אף בטל שבירושה תנאי וגם19)"כל
מידו. קיימים.20)קנו ומתנתה מכרה נתנה, או מכרה אם יבשה.21)וכן בשדה22)תאנה או בשוק ולא שולחנו, על בביתו
עראי. דינר.23)דרך שווה24)שווה החבילה שתהא צריך מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל שהם הגפן, ענפי

כבוד. אכילת אינה בהמה אכילת כי הוצאותיו.25)דינר, את לתבוע יכול אינו מגרשה תורה26)וכשהוא ספר אוחז "הנשבע
ונשבע". ועומד אכל.27)בזרועו שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: גט.28)שאנו דורשת והיא
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ה'תש"ע תמוז כ"ח קודש שבת יום

  
ׁשּזֹוכה‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּׁשה

הּבעל לּה1ּבהן ּכתב אם א2: ―ועֹודּה הּנּׂשּואין קדם רּוסה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
מּידֹו לקנֹות צרי קּים3אינֹו לּה ּׁשּכתב מה ּכל אּלא ואם4, ; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מּידֹו לקנֹות צרי ― הּנּׂשּואין אחר לּה .5ּכתב ְִִִִִַַַַָָָָ
.עּמּה ּבנכסיה6התנה ּודברים דין לֹו יהיּו אם7ׁשּלא , ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָֹ

ּפרֹותיהן אֹוכל אבל קּים, ּומּתנתּה מכרּה ― ונתנה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָמכרה
ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ׁשאין8ּכל ארּוסה ּכׁשהיא מּידֹו קנּו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּקרקע, מּגּוף עצמֹו סּלק הרי ― ּבנכסיה ּודברים דין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלֹו
ואמר: קנינֹו על ערער ואפּלּו לעֹולם. ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואין
ׁשאם אּלא זה, קנין מּפני ּפרֹות לי ׁשאין ּבדעּתי עלה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלא
נכסים ּבלא אּׁשה נֹוּׂשא אדם ׁשאין קים, מכרּה ― ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹמכרה
הּקרקע. מּגּוף עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין ―ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

עּמּה‚. אינֹו9התנה זה הרי ― נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
הּפרֹות את מֹוכרין אבל ּפרֹותיהן, ולֹוקחין10אֹוכל ּבהן11, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה; אֹוכל והּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,
ּבלבד אּלּו .12נכסים ְְִִֵַָ

ּפרֹותיהן„. ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹהתנה
קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהם וקֹונין הּפרֹות לֹוקחין ―ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
ּפרי ׁשהן אּלּו ּפרֹות אֹוכל והּוא ׁשנּיה, קרקע ּבהם וקֹונין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָזֹו

ּפרֹות יהיּו13ּפרי ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא ּכ ואחר לעֹולם. עד פרֹותיהן ּפרי ולא ּפרֹות לא ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹלֹו
הּכל. יירׁש ― מתה אם אבל ּבחּייה, ּפרֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיהיּו

אבל‰. יירׁשּנה, לא זה הרי ― יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהתנה
מקצת ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם עּמּה התנה אם וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנכסים,

קּים. הּכל ― אביה לבית ְְִִֵַַָָָָֹנכסין
.Âאמּורים ּדברים ׁשּתּנּׂשא,14ּבּמה קדם עּמּה ׁשהתנה ? ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה עליה15ׁשהּנחלה מתנה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

לֹו ראּויה ׁשּתהא קדם יירׁשּנה עּמּה16ׁשּלא התנה אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
ּבטל ּתנאֹו ― ׁשּנּׂשאת ׁשּבארנּו17אחר ּכמֹו .18ויירׁשּנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Êנּׂשּואין אחר עּמּה ּודברים19התנה דין לֹו יהיּו ׁשּלא ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹ
― ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם, עד ּפרֹותיה ּבפרי ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבנכסיה,
יירׁשּנה ― מתה אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו זה ,20הרי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áׁשהֹוצ ּבין ― מלֹוג נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא יאהּבעל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּפרֹות ואכל הרּבה ׁשהֹוציא ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמעט
ּגרֹוגרת אכל ואפּלּו ּכבֹוד21מעט, ּדר ׁשאכל22אחת אֹו , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אחד ּבּפרֹות23ּדינר לקח לא ואפּלּו ּכבֹוד, דר ׁשּלא אפּלּו ֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
זמֹורֹות ׁשל אחת חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה24מּמה ― ְֲִִִֶֶֶַַַַָָ
אכל ּׁשאכל ּומה הֹוציא, .25ּׁשהֹוציא ִִֶֶַַַָָ

.Ëעליהן והֹוציא רחֹוק, ּבמקֹום ּכספים לּה נפלּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכן
אצלֹו, ׁשהיּו מי מּיד ׁשהֹוציאן עד אֹו ׁשהביאן עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהֹוצאֹות
ּׁשהֹוציא מה ― ּכּׁשעּור ּפרֹותיה ואכל קרקע ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח
ּפחֹות ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא אכל. ּׁשאכל ּומה ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהֹוציא,
ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין ׁשהׁשּביחּו, ּכּמה ׁשמין ― ְְֲִִִִִִֶַַַָָָמּכּׁשעּור
ּבנקיטת יּׁשבע ― ההֹוצאה על יתר הּׁשבח אם ְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָהֹוציא.

על26חפץ יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ּכּמה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין ― ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשבח

ְִָּובׁשבּועה.
.Èאמּורים ּדברים ׁשּמרדה27ּבּמה האּׁשה אבל ּבמגרׁש; ? ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּבעלּה אכל,28על ּכּמה לֹו ׁשמין הרּבה, אכל אפּלּו ― ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּיּׁשבע אחר ההֹוצאה מן לֹו לּתן ּׁשראּוי מּמה אֹותֹו ִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופֹוחת
וכן מעצמּה. ותצא ׁשּתּטל ּכדי לּה הקנה ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹונֹוטלֹו;
רֹואין ― ּבֹו ּומאנה קטּנה, אׁשּתֹו נכסי על הֹוצאֹות ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָהּמֹוציא
ּכאריס; לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא וכּמה אכל ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָּכּמה

ירד. ּברׁשּות ְֲִֵֶַָׁשהרי
.‡Èׁשּיכּתבּו ׁשּנהגּו, מקֹומֹות יׁש ּבנדּוניא. יׁש רּבֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמנהגֹות

אֹו ּבחמׁש אֹו ּבׁשליׁש ּדמיה על יתר הּנדּוניא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּכתּבֹות
ׁשהכניסה וכֹותבים מאה הּנדּוניא ׁשּתהיה ּכגֹון ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבמחצה,
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בהן.1) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת זכויותיו.2)כגון על ויתור הסודר3)כתב קבלת ועם סודר, לו להקנות
זכותו, את לאשתו מקנה לכשישאנה.4)הוא בהם יזכה שלא להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא עדיין ואז כבר5)הואיל אז כי

מועיל סילוקו שאין משותפותו המסתלק שותף כל כדין קניין, בלי מהם להסתלק יכול ואינו עימה, כשותף הוא והרי בנכסים זכה
מידו. יקנו כאשר מידו.6)אלא וקנו הנשואין אחרי או קניין, בלא הארוסה בשלושה7)עם שהרי הסתלק, ממה פירש ולא

יירשנה. תמות ואם בטל, מכרה תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי הבעל זוכה הפחות8)דברים על אלא ויתר שלא
על השטר בעל "יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי זה אין כי כלל תמכור לא שמא חשב כי מכירתה, תוקף והיא: שבזכיותיו,
יורשה. - מתה אם וכן השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם בדבר המוחזק על שטר המוציא כל - התחתונה"

קניין.9) בלא ואפילו הארוסה כורחה.10)עם פירותיהם.12)וקונים.11)בעל מפירי אלא13)ולא בויתורו הזכיר לא כי
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל בלבד, פירות מפירי יורשה.14)סילוקו מעשיו,15)שאינו ידי על אלא אבותיו, מירושת

נשואיו. ידי על לו הבאה אשתו נחלת יכול16)כגון ולפיכך ליורשה. ראוי אינו מתה אם אפילו הנשואין עד כי הנשואין, לפני
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו חלק לי יהיה לא לה: לומר אילו17)הוא לו ראוייה שהירושה כיוון

עליה. לוותר יכול אינו עכשיו, משפט".18)מתה "לחוקת בה: שנאמר ממון, שהוא פי על אף בטל שבירושה תנאי וגם19)"כל
מידו. קיימים.20)קנו ומתנתה מכרה נתנה, או מכרה אם יבשה.21)וכן בשדה22)תאנה או בשוק ולא שולחנו, על בביתו
עראי. דינר.23)דרך שווה24)שווה החבילה שתהא צריך מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל שהם הגפן, ענפי

כבוד. אכילת אינה בהמה אכילת כי הוצאותיו.25)דינר, את לתבוע יכול אינו מגרשה תורה26)וכשהוא ספר אוחז "הנשבע
ונשבע". ועומד אכל.27)בזרועו שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: גט.28)שאנו דורשת והיא
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לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא העם. ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמאה
לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמאה. אּלא ּתגּבה לא ―ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשוה נֹותנת ― ּכלים ּבמאה לֹו להביא ּפסקה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּפחֹות,
לֹו ׁשהכניסה וכֹותבין וחמּׁשים, מאה אֹו ועּׂשרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָמאה
ויׁש ּבמנה. מנה ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמאה.
קצּוב, ּדבר הּנדּוניא לפי מעֹות האיׁש ׁשּיּתן ׁשּנהגּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָמקֹומֹות
ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ּבּׂשמים ּבֹו ותקנה הּכּלה ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתתקּׁשט
לנדּוניתּה ויצטרף לאּׁשה מּׁשּלֹו ׁשּום האיׁש ׁשּיכניס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמקֹומֹות

ּבֹו. ְְִָלהתנאֹות
.Èהיא וכן הּמדינה. ּכמנהג ונֹותן ּכֹותב ― סתם ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָהּנֹוּׂשא

ּוכׁשּתבֹוא הּמדינה. ּכמנהג נֹותנת ― להכניס ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפסקה
ּכמנהג ּׁשּבכתּבתּה מה לּה מגּבין ― ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻֻלגּבֹות
הּמדינה מנהג ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמדינה.
מנהג אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ּדנין. ּפיו ועל הּוא ּגדֹול ְְְִִִִִֶֶַָָָָָעּקר

הּמדינה. ּבכל ְְִַָָָּפׁשּוט
.‚Èאּת ּכּמה לּה: ואמר ׁשּדּוכין, ּביניהם ׁשהיּו ואּׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאיׁש

אֹו לי נֹותן אּתה וכּמה לֹו: ואמרה !וכ ּכ לי? ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמכנסת
ּכּמה ּובּתֹו: ּבנֹו ידי על ׁשּפסק האב וכן !וכ ּכ לי? ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכֹותב
ּכ ?לבּת נֹותן אּתה וכּמה !וכ ּכ ?לבנ נֹותן ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָאּתה
ׁשּלא ּפי ואף-על- הּדברים, אֹותן קנּו ― וקּדׁשּו עמדּו !ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹוכ
ּבאמירה. הּנקנים הּדברים הן ואּלּו קנין. ּביניהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיה

.„Èקטּנה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
ׁשּדעּתֹו ראׁשֹונים; ּובנּׂשּואין לבנֹו, האב ּופסק ּגדֹולה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין ּׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשל
לאחֹותֹו ׁשּפסק אח אבל ּבאמירה. לֹו ּומקנה ּגמר ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונים
ׁשּפסק האב וכן קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה ׁשּפסקה אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹו
הּדברים אֹותן קנּו לא ― ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו ְְְְְִִִִִִִַָָָֹלבנֹו

.וכ ּכ ׁשּיּתן הּפֹוסק מידי ׁשּיקנּו ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָעד
.ÂËאֹותּה הּבת קנתה לא ― ּבּתֹו יד על ׁשּפסק ְִֶַַַַַָָָָָָֹהאב

ׁשּיכנס. עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה. אֹותּה ׁשּיכנס עד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹהּמּתנה
הּפֹוסק ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו הּפֹוסק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּכל
ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעֹות
ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי לּיבם: לֹומר האב יכֹול ―ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
חכם, והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן. רֹוצה ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאיני

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ְִֶַַַַָואף-על-ּפי
.ÊËאחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ―29הּפֹוסק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אני מה עצמי, על ּפסקּתי לא אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל ּבגט. ּפטרני אֹו נדּוניא ּבלא ּכנס אֹו לעּׂשֹות? ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה
יֹוׁשבת זֹו הרי ― ידּה הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאם

ׁשּתמּות עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא ּתפטר30עד לא ולּמה . ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבמרּדּות רֹוצה31עצמּה הּבעל ― ארּוסה והיא ׁשהּמֹורדת ? ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבּה רֹוצה הּבעל אין ― זֹו אבל רֹוצה; אינּה והיא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלכנסּה

אֹומרת ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ׁשּפסקה, הּנדּוניא ׁשּתּתן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעד
ּפטר אֹו ּכנס אֹו אבל32לֹו: ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ

יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין ― עצמּה על ׁשּפסקה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבקטּנה
נדּוניא .33ּבלא ְְְָֹ

.ÊÈּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה אּׁשה וכ34הּנֹוּׂשא ּכ ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
והּוא, עצמֹו. על ׁשּקּבל ׁשנים אֹותם לזּון חּיב ― ְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשנים

הּקּדּוׁשין ּבׁשעת זה ּדבר על ּבׁשעת35ׁשּיתנּו ׁשּלא אבל ; ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכּיֹוצא36הּקּדּוׁשין ּבׁשטר ׁשּיכּתב עד אֹו מּידֹו ׁשּיקנּו עד ― ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּבֹו,
ּופסקה לאחר ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנים
יאמר לא ― ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה זן ׁשּיהיה עּמֹו ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹגם

אזּונּה לביתי ּתבֹוא אם מזֹונֹותיה37ראׁשֹון: מֹולי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
אּמּה ׁשם ׁשהיא אנּו38לּמקֹום הרי ׁשניהם: יאמרּו לא וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ואחד זנּה אחד אּלא ּכאחת, אֹותּה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזנין
.ÁÈ,ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל ― זה זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ואחד אחד ּכל ׁשניהם אּמּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובעלי
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן קנּו אם אֹותּה: לזּון ׁשּפסקּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמתּו
מזֹונֹותיה וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ― ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר

המׁשעּבדים ּפסקּו39מּנכסיהן ואם ׁשּפסקּו; הּזמן סֹוף עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ׁשּלא ּדברים הם הרי ― קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשעת

ּבמזֹונֹותיה טֹורפת ואינּה לּכתב, .40נּתנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

  
אחרת‡. אּׁשה ולא ּבנים לֹו היּו ולא האילֹונית, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּנֹוּׂשא

ּומֹוציא, אֹותֹו ׁשּכֹופין אף-על-ּפי ― מּמּנה ולרּבֹות ְְְִִִִִִֶֶַַָלפרֹות
ּכתּבה. ּתנאי ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻהרי

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזכה ּבמה הּבעל זֹוכה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
.אֹו אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה הּנֹוּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין ׁשנּיה, הּנֹוּׂשא וכן לאוין, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹמחּיבי
אבל ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר לּה אין ― ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֻֻּבּה
מֹותֹו. לאחר ואפּלּו מזֹונֹות, לּה ואין לּה. יׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָּתֹוספת
מן מֹוציאין אין ― ּביניהם ּומפריׁשין אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַּוכׁשּכֹופין

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ׁשהיא‚. העּקר, ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להם אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָולּמה

― להֹוציאּה ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי חכמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת, אבל עּקר; לּה אין ּבּה, הּכיר ולא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹהֹואיל
עמדה הרי ― לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן ּכל ּבּה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹעצמֹו
עֹומדת היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָבתנאי
יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה הּתֹורה אבל ְְְֲִַַָָָָָָָָָָ[לפניו],
הּגֹורמין הן מעּׂשיה ׁשאין ּתֹוספת, לּה יׁש לפיכ ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלעּׂשֹות?
מּקדם. היתה אסּורה אּלא הּנּׂשּואין, אחר להאסר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּה

הּכיר„. ׁשּלא ּבין ּבּה ׁשהּכיר ּבין בׁשנּיה חלקּו לא ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹולּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לו.29) ונותן לנכסיו יורד דין בית נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח ראשה".30)ולא שילבין עד שכל31)"תשב
מייד. לגרשה אותו כופים . . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת כמורדת.32)אשה שדינה שם הרי"ף תנאה33)ודעת שאין

אחר.34)כלום. ומקנה.35)מאיש גמר חתונתם שמחת הקניין.36)שמתוך מועיל ואז הנישואין אם37)ולפני כלומר,
זנה. הייתי אמה את מקיים שלה.38)הייתי האמא ששם במקום אמה.39)כלומר, בעלי ידי על ללקוחות מנכסים40)שנמכרו

פה. בעל מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים,

              
  

מּפני מקֹום? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה אין אמרּו: אּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּה,
אחת נּׂשא אם אבל חּזּוק. ּבּה עּׂשּו סֹופרים, מּדברי ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא
הּכיר ּבין עּׂשה, מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמחּיבי
לאוין ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש ― ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבּה
אּסּורן ― עּׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּון רצה ― ּבּה ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשהּכיר
ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו. לאחר מזֹונֹות לׁשּתיהן ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָקל.
מן מֹוציאין ― להֹוציא אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. חּיב ―ְְְִִִִִֵֶַַָָ

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל ְִֵֶֶַַַַָָָָָהּבעל
ואין‰. לּה. יׁש ּתֹוספת אבל ּכתּבה, לּה אין ― ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהממאנת

ּתחּתיו ּכׁשהיתה לותה ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמֹוציאין
מן מזֹונֹות אֹותן מֹוציאין אין ― מאנה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָואכלה,

ַַַהּבעל.
.Âולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין ― ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻמי

לּה גרמּו מעּׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּתֹוספת
ּבעלּה. על ְְֵֵַַָָלהאסר

.Êאּׁשה ּכל ׁשּלהם? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא
ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת זּנתה, אפּלּו ― קּימת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנדּוניתּה
ׁשּלא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עּׂשה, מחּיבי אחד אֹו ׁשנּיה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהיתה
ּבּה והּכיר לאוין מחּיבי אֹו אילֹונית ׁשהיתה אֹו ּבּה, ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּכיר

הּנׁשים. ּככל ּבנדּוניתּה היא הרי ―ְְְֲִִִֵַָָָָ
.Áּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

אילֹונית היתה לׁשּלם. חּיב ואינֹו לּה, אבד ― ׁשאבד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל ּבּה: הּכיר ולא לאוין מחּיבי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
חּיב הּבעל אין ― ּברזל צאן מּנכסי ׁשּנׁשחק אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבלה
מה וכל אצלֹו; להיֹותן רׁשּות לֹו נתנה היא ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלׁשּלם,

חּי ― מלֹוג מּנכסי נגנב אֹו מּכלּׁשאבד הפ לׁשּלם. ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנכסי זכה לא ּגמּורה, איׁשּות ׁשם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנׁשים.

ְמלֹוג.
.Ëמן מֹוציאין ׁשאין ּכלל. ּבליֹות לּה אין ― ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהממאנת

מלֹוג מּנכסי ּבין מּנכסיה, נגנב אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל
ויֹוצאה. לּה הּנמצא נֹוטלת אּלא ּברזל, צאן מּנכסי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבין

.Èולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין ― ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻמי
נגנב אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר מהּבעל מֹוציאין ואין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתֹוספת.
ולא מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהמזּנה
לא ּכתּבה, לּה אין ― רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִֵֵֵַָָָֹֻיהּודית,
מהן אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעּקר
לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה, מּנדּוניתּה לּה הּנמצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנֹוטלת

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹּכלּום,
.‡Èּדת על עברה מהן אחת עּׂשתה ׁשאם הּדברים הן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואּלּו

אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי. ראׁשּה ּוּׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה ְְֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה:
אֹו נּדה. והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת. ואינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבעת
ּדברים ּבעלּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה. לּה קֹוצה ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינּה
אּלא ּונבלֹות, ּורמּׂשים ׁשקצים לֹומר צרי אין ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָאסּורים.
ׁשאמרה ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻדברים
ּפלֹונית זֹו ועּסה לי, ּתּקנם ּכהן ּפלֹוני אּלּו ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵָָֹלֹו:
ואחר הּכתם; את לי טהר החכם ּופלֹוני חלתּה, לי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפריׁשה
דברים היּו לא ואמר: ּפלֹוני, אֹותֹו ׁשאל עליה ּבא אֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאכל

לבעלּה: ואמרה ּבׁשכנֹותיה נּדה החזקה אם וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻמעֹולם.
עליה. ּובא אני, ְֲִֶָָָָטהֹורה

.Èׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא זֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואי
מהן אחת עּׂשתה ׁשאם הּדברים הן ואּלּו יּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבנֹות
מפּלׁש למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: ּדת על ְְְְְִַַַָָָָָֻעברה
אף-על-ּפי הּנׁשים, ּככל רדיד עליה ואין ּפרּוע ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוראׁשּה
ּוורד ּבּׁשּוק טֹווה ׁשהיתה אֹו ּבמטּפחת. מכּסה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּׂשערּה
ּכדר לחייה, על אֹו ּפּדחּתּה על ּפניה, ּכנגד ּבֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּומראת ּבּׁשּוק ׁשּטֹווה אֹו הּפרּוצֹות. העּכּו"ם ְְֶֶַַַַָָָׁשעֹוּׂשֹות
אֹו הּבחּורים. עם מּׂשחקת ׁשהיתה אֹו אדם. לבני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזרֹועֹותיה
ׁשּׁשכנֹותיה עד מּבעלּה, רם ּבקֹול הּתׁשמיׁש ּתֹובעת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיתה
ׁשהיתה אֹו ּתׁשמיׁש. עסקי על מדּברת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹומעֹות

ּבעלּה. ּבפני ּבעלּה אבי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָמקּללת
.‚Èּבתֹו ּתמיד ּבּסיּנר חֹוגרת אּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא

על עֹוברת אינּה ― חגרה לא ואם צניעּות. מּׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּביתּה,
ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא מׁשה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻּדת
מכּסה ּוּׂשערּה הֹואיל ― הּמבֹוי ּבתֹו לחצר מחצר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרּוע

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְִֵֶֶַַַָָּבמטּפחת,
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה ― ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען הּוא ועברה, וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
ּכלל, עברּתי לא אֹומרת: והיא עברה, התראה אחר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹואֹומר:
ּכתּבה נֹותן זה הרי ― להֹוציא רצה אם ּבי, התרה לא ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻאֹו:
אחר ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה; ׁשּלא ׁשּתּׁשבע ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

ּכלּום. לּה אין ― זֹו ְְֵַָָָהתראה
.ÂËׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא עדיםּכיצד ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשם ׁשהיתה מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער דבר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעּׂשתה
ּכיצד? ּבזנּות. ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין אף-על-ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָעברה,
מּיד ונכנסּו יֹוצא, רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּכגֹון
והיא הּמּטה מעל עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבׁשעת
לח רק ׁשּמצאּו אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלֹובׁשת
מעלין אֹו אפל, מּמקֹום יֹוצאים ׁשהיּו אֹו הּכילה. מן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלמעלה
ּפי על מנּׁשק ׁשראּוהּו אֹו ּבֹו. וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
זה מגּפפין אֹו זה את זה מנּׁשקין אֹותן ׁשראּו אֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָחלּוקּה,
וכּיֹוצא דלתֹות. והגיפּו זה אחר זה ׁשּנכנסּו אֹו זה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָאת
ּבלא ּתצא ― להֹוציאּה הּבעל רצה אם אּלּו. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבדברים

התראה. צריכה זֹו ואין ְְְְִֵַָָָָֻּכתּבה.
.ÊËזאת וכן יהּודית, ּדת על אֹו מׁשה ּדת על ְְִֵֶֶֶַַַַֹעֹוברת

אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין ― מכער ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעּׂשתה
אין ― הֹוציא ׁשּלא על-ּפי ואף- יֹוציא. לא ― רצה ְִִִִֵֶַַָָֹֹאם
ּתהא ׁשּלא ּכדי היא חכמים ּתּקנת ׁשהּכתּבה ּכתּבה. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻלהן
יּׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ולא להֹוציאּה, ּבעיניו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹקּלה
ּתהא אּלא [זֹו], ּתּקנה להן אין הּפרּוצֹות אּלּו אבל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּצנּועֹות;

להֹוציאּה. ּבעיניו ְְִֵַָָָקּלה
.ÊÈאחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזּנתה, אׁשּתֹו ׁשראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָמי

ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינם ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה, אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמּקרֹובֹותיו
ׁשהיתה ּבין איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ׁשּזּנתה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָעליהם,
הרי אמת, ׁשהּוא זה לדבר דעּתֹו וסמכה הֹואיל ― ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָאּׁשה
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צי               
  

מּפני מקֹום? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה אין אמרּו: אּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּה,
אחת נּׂשא אם אבל חּזּוק. ּבּה עּׂשּו סֹופרים, מּדברי ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא
הּכיר ּבין עּׂשה, מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמחּיבי
לאוין ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש ― ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבּה
אּסּורן ― עּׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּון רצה ― ּבּה ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשהּכיר
ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו. לאחר מזֹונֹות לׁשּתיהן ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָקל.
מן מֹוציאין ― להֹוציא אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. חּיב ―ְְְִִִִִֵֶַַָָ

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל ְִֵֶֶַַַַָָָָָהּבעל
ואין‰. לּה. יׁש ּתֹוספת אבל ּכתּבה, לּה אין ― ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהממאנת

ּתחּתיו ּכׁשהיתה לותה ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמֹוציאין
מן מזֹונֹות אֹותן מֹוציאין אין ― מאנה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָואכלה,

ַַַהּבעל.
.Âולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין ― ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻמי

לּה גרמּו מעּׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּתֹוספת
ּבעלּה. על ְְֵֵַַָָלהאסר

.Êאּׁשה ּכל ׁשּלהם? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא
ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת זּנתה, אפּלּו ― קּימת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנדּוניתּה
ׁשּלא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עּׂשה, מחּיבי אחד אֹו ׁשנּיה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהיתה
ּבּה והּכיר לאוין מחּיבי אֹו אילֹונית ׁשהיתה אֹו ּבּה, ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּכיר

הּנׁשים. ּככל ּבנדּוניתּה היא הרי ―ְְְֲִִִֵַָָָָ
.Áּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

אילֹונית היתה לׁשּלם. חּיב ואינֹו לּה, אבד ― ׁשאבד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל ּבּה: הּכיר ולא לאוין מחּיבי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
חּיב הּבעל אין ― ּברזל צאן מּנכסי ׁשּנׁשחק אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבלה
מה וכל אצלֹו; להיֹותן רׁשּות לֹו נתנה היא ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלׁשּלם,

חּי ― מלֹוג מּנכסי נגנב אֹו מּכלּׁשאבד הפ לׁשּלם. ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנכסי זכה לא ּגמּורה, איׁשּות ׁשם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנׁשים.

ְמלֹוג.
.Ëמן מֹוציאין ׁשאין ּכלל. ּבליֹות לּה אין ― ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהממאנת

מלֹוג מּנכסי ּבין מּנכסיה, נגנב אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל
ויֹוצאה. לּה הּנמצא נֹוטלת אּלא ּברזל, צאן מּנכסי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבין

.Èולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין ― ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻמי
נגנב אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר מהּבעל מֹוציאין ואין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתֹוספת.
ולא מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהמזּנה
לא ּכתּבה, לּה אין ― רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִֵֵֵַָָָֹֻיהּודית,
מהן אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעּקר
לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה, מּנדּוניתּה לּה הּנמצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָנֹוטלת

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹּכלּום,
.‡Èּדת על עברה מהן אחת עּׂשתה ׁשאם הּדברים הן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואּלּו

אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי. ראׁשּה ּוּׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה ְְֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה:
אֹו נּדה. והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת. ואינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבעת
ּדברים ּבעלּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה. לּה קֹוצה ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינּה
אּלא ּונבלֹות, ּורמּׂשים ׁשקצים לֹומר צרי אין ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָאסּורים.
ׁשאמרה ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻדברים
ּפלֹונית זֹו ועּסה לי, ּתּקנם ּכהן ּפלֹוני אּלּו ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵָָֹלֹו:
ואחר הּכתם; את לי טהר החכם ּופלֹוני חלתּה, לי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפריׁשה
דברים היּו לא ואמר: ּפלֹוני, אֹותֹו ׁשאל עליה ּבא אֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאכל

לבעלּה: ואמרה ּבׁשכנֹותיה נּדה החזקה אם וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻמעֹולם.
עליה. ּובא אני, ְֲִֶָָָָטהֹורה

.Èׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא זֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואי
מהן אחת עּׂשתה ׁשאם הּדברים הן ואּלּו יּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבנֹות
מפּלׁש למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: ּדת על ְְְְְִַַַָָָָָֻעברה
אף-על-ּפי הּנׁשים, ּככל רדיד עליה ואין ּפרּוע ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוראׁשּה
ּוורד ּבּׁשּוק טֹווה ׁשהיתה אֹו ּבמטּפחת. מכּסה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּׂשערּה
ּכדר לחייה, על אֹו ּפּדחּתּה על ּפניה, ּכנגד ּבֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּומראת ּבּׁשּוק ׁשּטֹווה אֹו הּפרּוצֹות. העּכּו"ם ְְֶֶַַַַָָָׁשעֹוּׂשֹות
אֹו הּבחּורים. עם מּׂשחקת ׁשהיתה אֹו אדם. לבני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזרֹועֹותיה
ׁשּׁשכנֹותיה עד מּבעלּה, רם ּבקֹול הּתׁשמיׁש ּתֹובעת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיתה
ׁשהיתה אֹו ּתׁשמיׁש. עסקי על מדּברת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹומעֹות

ּבעלּה. ּבפני ּבעלּה אבי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָמקּללת
.‚Èּבתֹו ּתמיד ּבּסיּנר חֹוגרת אּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא

על עֹוברת אינּה ― חגרה לא ואם צניעּות. מּׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּביתּה,
ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא מׁשה, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻּדת
מכּסה ּוּׂשערּה הֹואיל ― הּמבֹוי ּבתֹו לחצר מחצר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרּוע

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְִֵֶֶַַַָָּבמטּפחת,
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה ― ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען הּוא ועברה, וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
ּכלל, עברּתי לא אֹומרת: והיא עברה, התראה אחר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹואֹומר:
ּכתּבה נֹותן זה הרי ― להֹוציא רצה אם ּבי, התרה לא ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻאֹו:
אחר ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה; ׁשּלא ׁשּתּׁשבע ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

ּכלּום. לּה אין ― זֹו ְְֵַָָָהתראה
.ÂËׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא עדיםּכיצד ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשם ׁשהיתה מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער דבר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעּׂשתה
ּכיצד? ּבזנּות. ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין אף-על-ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָעברה,
מּיד ונכנסּו יֹוצא, רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּכגֹון
והיא הּמּטה מעל עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבׁשעת
לח רק ׁשּמצאּו אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלֹובׁשת
מעלין אֹו אפל, מּמקֹום יֹוצאים ׁשהיּו אֹו הּכילה. מן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלמעלה
ּפי על מנּׁשק ׁשראּוהּו אֹו ּבֹו. וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
זה מגּפפין אֹו זה את זה מנּׁשקין אֹותן ׁשראּו אֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָחלּוקּה,
וכּיֹוצא דלתֹות. והגיפּו זה אחר זה ׁשּנכנסּו אֹו זה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָאת
ּבלא ּתצא ― להֹוציאּה הּבעל רצה אם אּלּו. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּבדברים

התראה. צריכה זֹו ואין ְְְְִֵַָָָָֻּכתּבה.
.ÊËזאת וכן יהּודית, ּדת על אֹו מׁשה ּדת על ְְִֵֶֶֶַַַַֹעֹוברת

אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין ― מכער ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעּׂשתה
אין ― הֹוציא ׁשּלא על-ּפי ואף- יֹוציא. לא ― רצה ְִִִִֵֶַַָָֹֹאם
ּתהא ׁשּלא ּכדי היא חכמים ּתּקנת ׁשהּכתּבה ּכתּבה. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻלהן
יּׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ולא להֹוציאּה, ּבעיניו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹקּלה
ּתהא אּלא [זֹו], ּתּקנה להן אין הּפרּוצֹות אּלּו אבל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּצנּועֹות;

להֹוציאּה. ּבעיניו ְְִֵַָָָקּלה
.ÊÈאחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזּנתה, אׁשּתֹו ׁשראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָמי

ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינם ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה, אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמּקרֹובֹותיו
ׁשהיתה ּבין איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ׁשּזּנתה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָעליהם,
הרי אמת, ׁשהּוא זה לדבר דעּתֹו וסמכה הֹואיל ― ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָאּׁשה
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צב              
  

ואם ּכתּבה. ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור להֹוציא, חּיב ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻזה
מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ― ׁשּזּנתה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻהֹודת
ּבעצמֹו, אֹותּה ראה אם ּתחּתיו, ּזּנתה ׁשּלא חפץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבנקיטת
יכֹול אינֹו ― אחר ּבדבר אבל ּכתּבתּה. ּתגּבה ּכ ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואחר

גלּגּול. ידי על אּלא ְְְְִִֵֶַַָָלהׁשּביעּה
.ÁÈאין ― ּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזּנתה אׁשּתֹו לֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָאמרה

אּבדה אבל ּבאחר. נתנה עיניה ׁשּמא לדבריה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּגיחין
ּבּזנּות. הֹודת ׁשהרי הּבלאֹות; ואּבדה ותֹוספת, עּקר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכתּבתּה,
חּיב זה הרי ― ּדבריה על ּדעּתֹו וסֹומ מאמינּה היה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואם
אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ּדין ּבית ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלהֹוציאּה.
ׁשּזּנתה ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו עד אּלּו, מּדברים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבדבר
להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר ּברצֹונּה, ּבפניהם זאת ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹאׁשּתֹו

.ËÈהרי ― ּבאנס אֹו ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה
נתּפּׂשה הא נתּפּׂשה; לא והיא ׁשּנאמר: לבעלּה. מּתרת ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻזֹו
וכל יּׂשראל. ׁשאנסּה ּבין עּכּו"ם ׁשאנסּה ּבין מּתרת. ―ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה אף-על-ּפי ּבאנס, ּביאתּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתחּלת
― ּׂשֹוכרּתֹו הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלי לֹו, הּניחּו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:
ּבאנס. [היתה] ּומּתחּלה לבׁשּה, ׁשהּיצר מּתרת; זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻהרי

.Îׁשהן ּכׁשבּויֹות, הן הרי ― לסטים אֹותן ׁשּגנבּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָנׁשים
לּלסטים והלכּו הּניחּום, ואם לבעליהן. ּומּתרֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֻאנּוסֹות,
ודין לבעליהן. ואסּורֹות ּברצֹון, אּלּו הרי ― ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָמעצמן
ּבּה. יׁש אנס צד ׁשהּׁשגגה הּוא, אחד הּנאנסת ודין ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשֹוגגת

.‡Îאבל יּׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה
ׁשהרי לבעלּה, אסּורה ― ׁשּנאנסה אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבזֹונה, אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָנעּׂשת

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.Îּכתּבתּה ― ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יּׂשראל אׁשת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻאחד

ּכלּום. מּכתּבתּה הפסידה ולא והּתֹוספת, העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻקּימת,
ּולגרׁשּה. ּכתּבתּה לּה לּתן הּכהן את ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻוכֹופין

.‚Îׁשגגּתי אֹו נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו ― לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
סֹומ ׁשהּוא אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר.

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ― ּדבריו ְְְִִֵַָָָֻעל
.„Î,ּפלֹוני איׁש עם ּתּסתרי אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

― טמאה ּכדי וׁשהתה עדים, ׁשני ּבפני לסתר עּמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻונכנסה
ּכמֹו הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
לּה אין ― ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם סֹוטה. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר
דבר ל ׁשאין מכער, דבר מצאּו ׁשּלא ואף-על-ּפי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּכתּבה.
עליו נאסרה ― סֹוטה מי ׁשם ׁשאין והּיֹום מּזה. מכער ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיֹותר
ׁשהרי ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻאּסּור

להאסר. לּה ּגרמּו הרעים ְְֲִֵֵֶַָָָָָָמעּׂשיה
.‰Îוראה ּפלֹוני, איׁש עם ּתּסתרי אל לבינּה: ּבינֹו לּה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאמר

אסּורה זֹו הרי ― טמאה ּכדי וׁשהתה עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻאֹותּה
ויּתן להֹוציא, וחּיב סֹוטה. מי ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
ּבלא ּתצא ― ּבּה ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודית ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכתּבה.
ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבה.

  
ּבלא‡. ּתצא ― נדרים עליה ונמצאּו סתם, אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנֹוּׂשא

ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו ּתֹוספת. ולא עּקר לא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻּכתּבה,
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, תׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבּׂשר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל
הּמקֹום נׁשי ּכל ׁשּדר הּמינים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָצבעֹונין,
― מאּלּו חּוץ אחר נדר עליה נמצא אבל ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקּׁשט

ּכלּום. הפסידה ְְִִָֹלא
.הּנׁשים מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוכן

ורצה ּבֹו ׁשמע ולא זה ּבמּום הּבעל ידע ולא ּבארנּום, ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ּכיצד? ּתֹוספת. ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי ―ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֻ
לא לֹומר: יכֹול אינֹו ― קרֹובים לֹו והיּו ּבעיר מרחץ ְְְִִֵֶַָָָָָָֹהיה
ּבֹודק ׁשהּוא מּפני ׁשּבּסתר; מּומין ואפּלּו אּלּו, מּומין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָידעּתי
אֹו מרחץ ׁשם אין ואם ורצה. ׁשּׁשמע וחזקה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבקרֹובֹותיו,
ונכּפה ׁשּבּסתר. ּבמּומין טֹוען ― קרֹובים לֹו היּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא
ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי הּוא הרי ― ידּועים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָּבעּתים
אֹותן רֹואין הּכל ׁשהרי לטעֹון; יכֹול אינֹו ― ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבּגלּוי
ׁשאין הּוא, ידּוע ּדבר ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואֹומרין
להּל ׁשם הּנׁשים מנהג ׁשהיה הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּדין
היא זֹו ואֹומרין: אֹותן יֹודעין והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ְְְְְְִִִֵֶַַָֹּבּׁשּוק
אדֹום ערי ּכמֹו ּפלֹוני, ׁשל אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶָּבּתֹו
לּׁשּוק לצאת ׁשם הּבנֹות ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּזמן
ולא מתנּכרה, ּתצא, ּבּנׁשף ― לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכלל,
אף טֹוען זה הרי ― מּקרֹובֹותיה חּוץ אדם אֹותּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיראה
היתה וׁשּלא מרחץ ׁשם היה ׁשּלא והּוא, ׁשּבּגלּוי. ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבמּומין
ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ּבּה; לבּדק קרֹובה ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹלֹו
קרֹובה לֹו יׁש אם מגּלֹות, ּופניהם ּבּה לצאת הּנׁשים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּדר
ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין הּכל ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו ―ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ּולהתחּבא להתנּכר ּדרּכן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואם

קט ּבבית אֹו ּבּלילה ּתראהרֹוחצת ׁשּלא עד לבּדּה, ּבּמרחץ ן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
והּדברים ׁשּבּגלּוי. ּבמּומין אף טֹוען זה הרי ― ּתּודע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

הּכתּוב. ּגזרת ואינם הם, טעם ׁשל ּדברים ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָאּלּו
ׁשהּוא‚. 'מּפני חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו. אפּלּו אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו ּבקרֹובֹותיו', ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
מרחץ ׁשם יׁש אם ּכלל, קרֹוב לֹו ׁשאין ּבעיר גר היה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו
ואֹומר רעים, לֹו יהיּו ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לטען; יכֹול אינֹו ―ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
ּפלֹונית, על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין זה. ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא לּכל, אּלּו מּדברים ּבלּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
קרֹוביו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָלקרֹוביו.

ְֵּביֹותר.
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על ― ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוכּיֹוצא
ּתצא ― ראיה הביא לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹורצה,
אחר ּבּה ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומים היּו ּכלל. ּכתּבה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֻּבלא
על ― הּבעל לבית ׁשּנכנסה אחר ּבּה נמצאּו אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהארּוסין:
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מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה להביא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּבעל
האב על ― אביה ּבבית והיא ּבּה נמצאּו ואם טעּות; ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָמּקח
ּׂשדהּו. ונסּתחפה נֹולדּו, הארּוסין ׁשאחר ראיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהביא

אֹו‰. ּבּה, היּו ּתתארס ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודה
ּבּכתּבה. חּיב זה הרי ― ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאֹו

.Âלא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו, על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבא
ּבכף אֹו הּקמטים ּבתֹו היה אפּלּו ― עּתה עד לי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָנראה
אּלא בכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו. ׁשֹומעין אין ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהרגל,

ורצה. ׁשּידע וחזקתֹו יפה, ּבֹודקֹו ּכן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאם
.Êאּלא לנּדתּה, קבּוע וסת לּה ׁשאין ונמצא אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּנֹוּׂשא

ּתׁשּמׁש לא זֹו הרי ― נּדה ּדם ׁשּתרד עד ּבעצמּה ּתרּגיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
ּתׁשמיׁש, לפני אחד עצמּה: ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבֹו ׁשּמקּנח איׁש, ׁשל העד מן חּוץ ּתׁשמיׁש. לאחר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואחד

ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָעצמֹו,
.Á,ּכלּום הפסידה לא ― זה הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ְְְִִִֶֶַַָָֹואף-על-ּפי

עצמּה ׁשּבדקה הרי ּומׁשּמׁשת. ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
עד על דם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָונבעלה,
ׁשלׁש ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם ׁשּלֹו, עד על אֹו ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּלּה
ּבעלּה. עם ליׁשב אסּורה זֹו הרי ― לזֹו זֹו סמּוכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָּפעמים
מּתנאי ּתנאי לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֻותצא
יחזיר ולא ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻּכתּבה;
ּבׁשעת לגרׁשּה גמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעֹולם;
הּנּדה. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, להּנּׂשא ּומּתרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּגרּוׁשין.

.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה
זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראתה ראׁשֹונה ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומּבעילה

ּפעם ּבעל אם ,לפיכ ּׂשדהּו. נסּתחפה ― ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאחר
ּבכל דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר דם, נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת

יֹוצי ― ּתׁשמיׁש עֹולמית,עת יחזיר ולא ּכּלּה. ּכתּבה ויּתן א ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֻֻ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Èנעּׂשית אפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן
― להֹוציא רצה ואם יקּים, ― לקּים רצה אם ׁשחין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻמּכת

ּכתּבה. ְִֵָֻיּתן
.‡Èידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנּׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש

אין ― עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצתה ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו
ּתׁשב, ― רצתה אם אּלא: ּכתּבה. ולּתן להֹוציא אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻּכֹופין
אבל מֹורדת. ּכל ּכדין ּכתּבה, ּבלא ּתצא ― רצתה לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֻואם
צֹואת ללקט ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה ריח לֹו נֹולד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹאם
ּכֹופין ― עֹורֹות לעּבד אֹו מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכלבים
ּבעלּה. עם ּתׁשב ― רצתה ואם ּכתּבה. ולּתן להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻאֹותֹו

.Èולּתן להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין ― ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעּׂשה
לּה, ׁשֹומעין אין ― ליׁשב רֹוצה ׁשהיא ואף-על-ּפי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכתּבה.
ואם ממּקתֹו. ׁשהיא מּפני ּכרחן, ּבעל אֹותן ׁשּמפריׁשין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
לּה. עליה―ׁשֹומעין יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבעדים עּמֹו אׁשב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹאמרה:

.‚Èמלּקט אֹו החטם ריח אֹו הּפה ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמי
ּבֹו ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
לאחי לֹומר: היא יכֹולה ― ּבבעלּה ׁשהיה מּום ְְְְִִֶַַָָָָָאֹותֹו
ויּתן ויחלץ לקּבל. יכֹולה איני ּול לקּבל, יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהייתי

יּׂשראל. על ׁשלֹום ,לבני בנים ּוראה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּכתּבה.

איׁשּות.סלקּו הלכֹות ְְִִִ
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.‡― ּומּכן מּכן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעּׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות
ואם חּלין. והּׁשאר ׁשּיׁשלים, עד למעּׂשר, לּקט ּׁשּלּקט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמה
לפי זה הרי ― חסר ּומצא אחד מּצד ׁשּלּקט אֹו וחפן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבלל
נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני מעּׂשר מאתים היּו ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחׁשּבֹון.
מאה הרי ― וׁשבעים מאתים נמצאּו הּכל, וחפן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובללן
הּמתלּקטין הּכלל: זה חּלין. ותׁשעים מעּׂשר, מהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻּוׁשמֹונים
ואֹומר: מתנה חׁשּבֹון. לפי ― והּנבללין ׁשני, למעּׂשר ―ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
חּלין הן ואם חּלין; הּׁשאר ― הּמעּׂשר הן ׁשּבידי אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻֻאם
עליהם. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעּׂשר מעֹות הרי ―ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

.מביא ― ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻסלע
מעּׂשר ׁשל סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו מעֹות, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבסלע
ּכ ואחר האּלּו; הּמעֹות על מחּללת ׁשהיא מקֹום ּבכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשני
עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹורר

למעּׂשר. הּיפה הּסלע ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹותחזר

אחרת‚. ּבזוית ונמצא זֹו, ּבזוית ׁשני מעּׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר
מאתים ונמצא מנה, ׁשם הרי לֹו: אמר חּלין. אּלּו הרי ―ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּוא הרי ― מנה ונמצא מאתים, ׁשם הרי חּלין. הּׁשאר ―ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מנה, ונמצא מאתים מאתים, ונמצא מעּׂשר מנה הּניח ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחּלין.

חּלין. הּכל ― ּכיסין ּבׁשני הן ְֲִִִִִֵֵַֹֻאפּלּו
ׁשם„. ּומצא הל ּבּבית, לי ׁשני מעּׂשר ּכיס אביו: לֹו ֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאמר

ואף חּלין. והּׁשאר מעּׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול ― ּכיסים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻׁשלׁשה
ל כן, ּפי הּגדֹול.על על ׁשּיחּללם עד הּקטּנים מן יאכל א ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ

ּפלֹוני,‰. ּבמקֹום ׁשּל ׁשני מעּׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָמי
ּכדר ּפעמים, ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין ― ּבראׁשֹו ְְְְְְִִִִֶֶָָֹוהרּכין

קּימין. דבריו והרי לגּטין, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשּבֹודקין
.Âמבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו

ּׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף ּפלֹוני, ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהרי
מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי מעּׂשר. אינֹו ― ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹלֹו

.Ê,זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים אּתם אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
מּפניהם מעֹות טמן חּלין. אּלּו הרי ― מעֹות ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻונמצאּו
ּכמערים אם הן, ׁשני מעּׂשר ׁשל אֹו הן, ּפלֹוני ׁשל להם: ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ― ּכמתּכּון ואם לדבריו, חֹוׁשׁשין אין ―ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

.Áמעּׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי ― מ' עליו וכתּוב ּכלי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
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צג                 
  

מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה להביא ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹהּבעל
האב על ― אביה ּבבית והיא ּבּה נמצאּו ואם טעּות; ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָמּקח
ּׂשדהּו. ונסּתחפה נֹולדּו, הארּוסין ׁשאחר ראיה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהביא

אֹו‰. ּבּה, היּו ּתתארס ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודה
ּבּכתּבה. חּיב זה הרי ― ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאֹו

.Âלא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו, על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבא
ּבכף אֹו הּקמטים ּבתֹו היה אפּלּו ― עּתה עד לי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָנראה
אּלא בכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו. ׁשֹומעין אין ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהרגל,

ורצה. ׁשּידע וחזקתֹו יפה, ּבֹודקֹו ּכן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאם
.Êאּלא לנּדתּה, קבּוע וסת לּה ׁשאין ונמצא אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּנֹוּׂשא

ּתׁשּמׁש לא זֹו הרי ― נּדה ּדם ׁשּתרד עד ּבעצמּה ּתרּגיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
ּתׁשמיׁש, לפני אחד עצמּה: ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבֹו ׁשּמקּנח איׁש, ׁשל העד מן חּוץ ּתׁשמיׁש. לאחר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואחד

ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָעצמֹו,
.Á,ּכלּום הפסידה לא ― זה הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ְְְִִִֶֶַַָָֹואף-על-ּפי

עצמּה ׁשּבדקה הרי ּומׁשּמׁשת. ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
עד על דם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָונבעלה,
ׁשלׁש ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם ׁשּלֹו, עד על אֹו ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּלּה
ּבעלּה. עם ליׁשב אסּורה זֹו הרי ― לזֹו זֹו סמּוכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָּפעמים
מּתנאי ּתנאי לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֻותצא
יחזיר ולא ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻּכתּבה;
ּבׁשעת לגרׁשּה גמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעֹולם;
הּנּדה. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, להּנּׂשא ּומּתרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּגרּוׁשין.

.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה
זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראתה ראׁשֹונה ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומּבעילה

ּפעם ּבעל אם ,לפיכ ּׂשדהּו. נסּתחפה ― ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאחר
ּבכל דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר דם, נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת

יֹוצי ― ּתׁשמיׁש עֹולמית,עת יחזיר ולא ּכּלּה. ּכתּבה ויּתן א ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֻֻ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Èנעּׂשית אפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן
― להֹוציא רצה ואם יקּים, ― לקּים רצה אם ׁשחין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻמּכת

ּכתּבה. ְִֵָֻיּתן
.‡Èידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנּׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש

אין ― עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצתה ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו
ּתׁשב, ― רצתה אם אּלא: ּכתּבה. ולּתן להֹוציא אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻּכֹופין
אבל מֹורדת. ּכל ּכדין ּכתּבה, ּבלא ּתצא ― רצתה לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֻואם
צֹואת ללקט ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה ריח לֹו נֹולד ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹאם
ּכֹופין ― עֹורֹות לעּבד אֹו מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכלבים
ּבעלּה. עם ּתׁשב ― רצתה ואם ּכתּבה. ולּתן להֹוציא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻאֹותֹו

.Èולּתן להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין ― ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעּׂשה
לּה, ׁשֹומעין אין ― ליׁשב רֹוצה ׁשהיא ואף-על-ּפי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכתּבה.
ואם ממּקתֹו. ׁשהיא מּפני ּכרחן, ּבעל אֹותן ׁשּמפריׁשין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
לּה. עליה―ׁשֹומעין יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבעדים עּמֹו אׁשב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹאמרה:

.‚Èמלּקט אֹו החטם ריח אֹו הּפה ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמי
ּבֹו ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
לאחי לֹומר: היא יכֹולה ― ּבבעלּה ׁשהיה מּום ְְְְִִֶַַָָָָָאֹותֹו
ויּתן ויחלץ לקּבל. יכֹולה איני ּול לקּבל, יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהייתי

יּׂשראל. על ׁשלֹום ,לבני בנים ּוראה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּכתּבה.

איׁשּות.סלקּו הלכֹות ְְִִִ
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.‡― ּומּכן מּכן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעּׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות
ואם חּלין. והּׁשאר ׁשּיׁשלים, עד למעּׂשר, לּקט ּׁשּלּקט ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמה
לפי זה הרי ― חסר ּומצא אחד מּצד ׁשּלּקט אֹו וחפן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבלל
נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני מעּׂשר מאתים היּו ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻחׁשּבֹון.
מאה הרי ― וׁשבעים מאתים נמצאּו הּכל, וחפן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹּובללן
הּמתלּקטין הּכלל: זה חּלין. ותׁשעים מעּׂשר, מהן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻּוׁשמֹונים
ואֹומר: מתנה חׁשּבֹון. לפי ― והּנבללין ׁשני, למעּׂשר ―ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
חּלין הן ואם חּלין; הּׁשאר ― הּמעּׂשר הן ׁשּבידי אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻֻאם
עליהם. מחּללין ׁשהן מקֹום ּבכל הּמעּׂשר מעֹות הרי ―ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

.מביא ― ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻסלע
מעּׂשר ׁשל סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו מעֹות, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבסלע
ּכ ואחר האּלּו; הּמעֹות על מחּללת ׁשהיא מקֹום ּבכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשני
עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹורר

למעּׂשר. הּיפה הּסלע ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹותחזר

אחרת‚. ּבזוית ונמצא זֹו, ּבזוית ׁשני מעּׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר
מאתים ונמצא מנה, ׁשם הרי לֹו: אמר חּלין. אּלּו הרי ―ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
הּוא הרי ― מנה ונמצא מאתים, ׁשם הרי חּלין. הּׁשאר ―ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מנה, ונמצא מאתים מאתים, ונמצא מעּׂשר מנה הּניח ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחּלין.

חּלין. הּכל ― ּכיסין ּבׁשני הן ְֲִִִִִֵֵַֹֻאפּלּו
ׁשם„. ּומצא הל ּבּבית, לי ׁשני מעּׂשר ּכיס אביו: לֹו ֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָאמר

ואף חּלין. והּׁשאר מעּׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול ― ּכיסים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻׁשלׁשה
ל כן, ּפי הּגדֹול.על על ׁשּיחּללם עד הּקטּנים מן יאכל א ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ

ּפלֹוני,‰. ּבמקֹום ׁשּל ׁשני מעּׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָמי
ּכדר ּפעמים, ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין ― ּבראׁשֹו ְְְְְְִִִִֶֶָָֹוהרּכין

קּימין. דבריו והרי לגּטין, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשּבֹודקין
.Âמבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני מעּׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו

ּׁשּנאמר מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף ּפלֹוני, ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהרי
מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי מעּׂשר. אינֹו ― ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹלֹו

.Ê,זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים אּתם אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
מּפניהם מעֹות טמן חּלין. אּלּו הרי ― מעֹות ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻונמצאּו
ּכמערים אם הן, ׁשני מעּׂשר ׁשל אֹו הן, ּפלֹוני ׁשל להם: ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ― ּכמתּכּון ואם לדבריו, חֹוׁשׁשין אין ―ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

.Áמעּׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי ― מ' עליו וכתּוב ּכלי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
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צד                
  

― ק' ּתרּומה. ― ת' טבל. ― ט' ּדמאי. ― ד' ְְִֵֶֶַָׁשני.
ׁשּכן קרּבן. ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא ? מּתכת ׁשל היה ואם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקרּבן.

הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת אֹות ּכֹותבין ְְִִִֵַַַַַַָָָהיּו
.Ëהּכסף עם זהב דינרי אפּלּו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעֹות

ירּוׁשלים וׁשּוקי הֹואיל חּלין, אּלּו הרי ― הּמעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻועם
― מעּׂשר ּבֹו וכתּוב חרס ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמתּכּבדין
ימֹות ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעּׂשר אּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהרי

מעּׂשר. הּכל ― ּברגל אבל ֲֲֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשנה;
.Èלעֹולם ― ּבירּוׁשלים ּבהמה סֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

ּבֹו וקֹונין מעּׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמעּׂשר;
ׁשחזקתן חּלין; לעֹולם ― הּבית ּבהר והּנמצאֹות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבהמֹות.

ּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּתרּומת
.‡Èּבתֹוכּה ונמצא ׁשני, ּומעּׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻּתבה

ואם מעּׂשר; הּמעֹות הרי ― מעּׂשר מּניחין רב אם ְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָֹמעֹות:
חּלין. ― למחצה מחצה חּלין; ― חּלין מּניחין ְֱֱִִִִִֶֶַָָֹֻֻֻרב

.Èיּפלּו ― ּתרּומה לפרֹות מעּׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא
אסּורין ׁשניהן: ּכחמרי יאכלּו ― למחצה מחצה ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻלּקרֹוב.
ּכתרּומה; ― ׁשמׁש והערב ידים רחיצת ּוטעּונין ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָלזרים
וכן ּכמעּׂשר. ― מקֹום הבאת ּוטעּונים לאֹונן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָואסּורים

למעּׂשר. חּלין ּבין הּנמצאֹות ְְֲִִֵֵַַַָָֻהּמעֹות
.‚Èיאכלּו ― ׁשּנתערבּו וּדאי וׁשל ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעּׂשר

ׁשּבהן. ֶֶֶָָּכחמּור
.„Èהּכל יאכל ― חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעּׂשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֻּפרֹות

נתערבּו אם ,לפיכ הּמעּׂשר. את יפּדה אֹו ּבּמקֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבטהרה
והּוא הֹואיל ּכמנין; ׁשהן ּבכל אסּורין ― ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים
הּכל ויאכל מּתירין; לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים,

ְֳָָּבטהרה.
.ÂËהּגּדּולים ― לירּוׁשלים ׁשּנכנס אחר ׁשני מעּׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע

ואפּלּו חּלין, הּגּדּולין ― ׁשּיּכנס קדם זרעֹו ׁשני. ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמעּׂשר
זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה. זרעֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבדבר

.ÊËּבמעּׂשר אמרּו? מעּׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעּׂשר
ׁשם אין ׁשהרי מחיצֹות. ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנכנס
ׁשּנכנס מאחר לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמחיצֹות
לֹו ׁשאין דבר ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואף
מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּתירין,

ה'תש"ע תמוז כ"ג שני יום

 
ּברחּוק‡. נפּדין אינן ― ׁשני מעּׂשר ּבכסף הּנלקחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפרֹות

הן יעלּו אּלא הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמקֹום,
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו ְְְִִֵַַָָָעצמן

.ואם עצמן. מעּׂשר מּפרֹות מעּׂשר ּבכסף ּבלקּוח חמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּבירּוׁשלים. ויאכלּו יּפדּו ― מּדבריהם הּטמאה ּבולד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻנטמא

מן‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעּׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
המפרׁש הּפרט ּכגֹון הארץ, מן גּדּוליו ּגּדּולי אֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ,

ּובּׁשכר. ּובּיין ּובּצאן ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה:
ּכמהין„. ומלח, מים מעּׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ

מחּברין ּפרֹות ולא הארץ. מן ּגּדּוליהם ׁשאין לפי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופטרּיֹות,
לפי לירּוׁשלים, להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּקרקע,

וצאן. לבקר ּדֹומין ְִֵֶָָָָֹׁשאינן
ׁשאף‰. וצאן; ּכבקר הן הרי ― והחלב והּביצים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּדבׁש

גּדּוליה. ּגּדּולי הן הרי קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ּפי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
.Â,מעּׂשר ּבכסף נלקח אינֹו ― החמיץ ׁשּלא עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּתמד,

לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ― ּומּׁשהחמיץ ּכמים; ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מעּׂשר. קנה ― והחמיץ החמיץ ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹעד

.Êּפחֹות ּומצא מים ׁשלׁשה ּבנתן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבּמה
זה הרי ― ארּבעה והֹוציא ׁשלׁשה נתן אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמארּבעה;

מעּׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּכיין
.Áאין ― ימּתיקּו ׁשּלא עד והחרּובין, זרדין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹלּולבי

והחרּדל הּלּוף אבל נלקחין. ― ׁשּימּתיקּו אחר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָנלקחין;
עד ּבין מּׁשּימּתיקּו ּבין הּנכּבׁשים, ּכל ּוׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוהּתרמֹוסין
מעּׂשר. ּבכסף נלקח ― והּקֹור נלקחין. ― המּתיקּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

.Ëּכל וכן למראה. אּלא ׁשאינֹו נלקח, אינֹו ― ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכרּכֹום
לאכילת ואינן הֹואיל וטעם, ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכּיֹוצא
מעּׂשר. ּבכסף נלקחין אינן ― ׁשּנֹותנין לטעם אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּגּופן,
וחּלֹות והחלּתית והּקׁשט והּפלּפלין ּבּׂשמים ראׁשי ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלפיכ
מעּׂשר. ּבכסף נלקחין אינן ― ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחריע

.Èּבכסף נלקחת אינּה ― ּבקדרה טעם לּתן אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשבת,
― ּגּופּה אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו, וכּיֹוצא לכמ ואם ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָמעּׂשר;
ׁשמן לתֹוכֹו נתן אם ומלח, מים ערב מעּׂשר. ּבכסף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנלקחת
ּדמי ּומבליע מעּׂשר. ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, הן הרי ―ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשמן. ּבדמי והּמלח ְְִִֵֶֶֶַַַַַהּמים
.‡Èממעט ׁשהּוא מּפני מעּׂשר, ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין

מערבי ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאכילתֹו
מּתר והּמעּׂשר מקֹום; ּבכל ונאכלת לאֹונן, ּומּתרת ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻׁשמׁש,
אּלא נאכל ואינֹו לאֹונן, ואסּור יֹום, ולטבּול ְְְְְְֱִִֵֵֶֶָָָָלזרים
הּתרּומה. ואכילת מעּׂשר אכילת ממעט נמצא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּבירּוׁשלים;

.È,הּמעּׂשר מּכסף הּׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלֹוקחין
ּבהמֹות לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה לזרים. נאכלים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהּׁשלמים
הּמזּבח; מעל להבריחם ּכדי ׁשני, מעּׂשר מּכסף חּלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻלאכלן
אּלא מעּׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּגזרּו
ראּויין ׁשאינן לֹוקחין, ― ועֹוף חּיה אבל ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָלׁשלמים.

ְִִָלׁשלמים.
.‚Èחּיב ׁשהּוא לפי מעּׂשר, ּבכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאין

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶַָלבער,
.„Èׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח

ּפי על אף הּמעּׂשר, קנה לא ― לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין
לחּלין. הּמעֹות ְְִֶַָָֻׁשּיצאּו

.ÂË― ּבׁשֹוגג מעּׂשר: ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
ּכמֹות מעּׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
אין ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ― ּבמזיד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהיּו;

ׁשּירקבּו. עד יּניחם ― ְְִִֵֵֶַַָָמקּדׁש
.ÊË.לירּוׁשלים חּוץ מעּׂשר ּבכסף ּבהמה לֹוקחין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ּתעלה ּבמזיד למקֹומן; הּדמים יחזרּו ― ּבׁשֹוגג לקח: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
מק אין ואם ּבירּוׁשלים. ועֹורּה.ותאכל היא ּתּקבר ― ּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
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.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי ― הּמֹוכר ּברח אם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשֹוגג,
ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעּׂשר. ּבתֹורת ּבירּוׁשלים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמעֹות
אֹו הּמֹוכר ּוברח מעּׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה לאכילה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּוץ
הּדמים יחזרּו ― קּים הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל ― ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמת
מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלמקֹומן.

ּכנגּדן. יאכל ― ְְֲֵֶַַָֹמעּׂשר
.ÁÈהרי ― ּתאוה לבּׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלקח

ּבהמה לקח ׁשלמים. קנה ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹזה
מעּׂשר, קדּׁשת מּמּנה ּפקעה ― מּום ּבּה ונפל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻלׁשלמים
ּפדאּה אם כן, ּפי על ואף מעּׂשר. הּדמים ואין אֹותּה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּופֹודה

חמׁש. מֹוסיף ― ְְִֶַֹלעצמֹו
.ËÈ;ׁשלמים קנּו לא ― לׁשלמים מעּׂשר מעֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּמתּפיס

ׁשהּמעּׂשר מעּׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּקדּׁשת
עצמן הּמעּׂשר התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָממֹון

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא ― ְְִִִֶָָָֹלׁשלמים
.Îּפרֹות אם ּבמזיד: אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל

מעּׂשר ּכסף ואם ׁשמים; ידי יצא ― אכל עצמן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמעּׂשר
אֹו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו למקֹומם דמים יחזרּו ― ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאכל
הּדמים. את להחזיר יכֹול אין אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיאכל

ה'תש"ע תמוז כ"ד שלישי יום

 
מּמי‡. ּתאוה לבּׂשר וחּיה ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּלֹוקח

היּו אפּלּו לחּלין, העֹור יצא ― מדקּדק ואינֹו ּתּגר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאינֹו
― הּתּגר מן הּלֹוקח אבל הּבּׂשר. ּדמי על מרּבין העֹור ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻדמי

לחּלין. העֹור יצא ְִָָָֹֻלא
.להּמכר ׁשּדרּכם מּמקֹום סתּומֹות יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

לפיכ לחּלין. הּקנקן יצא ― ּתּגר ׁשאינֹו מּמי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻסתּומֹות
הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדים, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי
יצא ― ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻלחּלין.

לחּלין. ְְִַַַֻהּקנקן
להּמכר‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן

לא ― ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפתּוחֹות,
― הּכלי עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. הּקנקן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻיצא

לחּלין. הּכלי דמי יצאּו ְְְְִִֵַָֹֻלא
קלּפתן„. יצאּו ― ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָלקח

קּפה לחּלין. החֹותל יצא ― ּתמרים ׁשל חֹותל לקח ְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻֻלחּלין.
לאו ואם לחּלין, הּקּפֹות יצאּו ― ּדרּוסֹות אם ּתמרים, ְְְְְִִִִֶַָָָֻֻׁשל

לחּלין. יצאּו לא ―ְְִָֹֻ
לאֹותֹו‰. קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעּׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי

את מעּׂשר קנה לא ― ּפיהם את ׁשּסתם ּפי על אף ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעּׂשר,
מעּׂשר ועּׂשהּו ׁשם קרא אם סתם, לתֹוכן הּיין ּכנס ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
הּקנקּנים; את מעּׂשר קנה לא ― ּפיהם את סתם ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעד
מעּׂשר קנה ― מעּׂשר ועּׂשהּו ׁשם קרא ּפיהן מּׁשּסתם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואם
ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו הפקיד הּקנקן. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻאת

סתם, ׁשני מעּׂשר ׁשל דבׁש אֹו ציר אֹו חמץ אֹו ׁשמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוכן
את מעּׂשר קנה לא ― סתם ׁשּלא עד ּבין מּׁשּסתם ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבין

ְִַַַהּקנקּנים.
.Âלקחֹו ּבעֹורֹו. יּקבר ― ומת מעּׂשר ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי

ׁשּנטמאּו. ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי ― ונטמא ּוׁשחטֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחי
לחּלין, ׁשּיצא עד ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני מעּׂשר ּדינר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּמּניח
מעה ּבעּׂשר עליו אכל מעה, ּבעּׂשרים יֹוצא הּדינר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָוהיה
מעה ּבארּבעים יֹוצא הּדינר והרי זמן לאחר הּמעֹות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהּוזלּו
לחּלין. יצא ּכ ואחר מעה ּבעּׂשרים עליו לאכל צרי ―ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
עליו אֹוכל ― מעין ּבעּׂשר יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּוקרּו

לחּלין. יצא ּכ ואחר מעין ְְְִִֵֵֵַַָָָֻּבחמׁש
.Êולא הּפרֹות ּומׁש מעּׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

― ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע לּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
הּכסף את ונתן ׁשּנאמר: ּבלבד; סלע עליהן מפריׁש זה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהרי

לּמעּׂשר. והּׂשכר קֹונה, הּכסף ּבנתינת ― לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָוקם
.Áעד הּמעֹות לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

מּמעֹות עליהן מפריׁש אינֹו ― ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת, סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעּׂשר
זה הרי ― הארץ עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין
לֹו נתן ּדמאי. ׁשל ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּתר
ׁשעמדּו עד הּפרֹות למׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹסלע

ּביניהן. והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה ― ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשּתים
.Ëמע ׁשל ׁשּתים סלעים לֹו למׁשנתן הסּפיק ולא ּׂשר, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹ

ּומּדת ּפדה, ּׁשּפדה מה ― ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות
מׁשיכתֹו. היא ּפדּיתֹו ― ׁשני ׁשהּמעּׂשר ּביניהם. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּדין

.Èמעּׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
מחּללין ההם הּמעֹות הרי אֹומר: ― לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻׁשני
הּמעֹות אֹותן ויצאּו ּבטהרה, ׁשם ויאכלם האּלּו; הּפרֹות ְְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

ּבמקֹומן. ְְִִָֻלחּלין
.‡Èחּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו

ּפרֹות על מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי אֹומר: ― ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלירּוׁשלים
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֻההם;
אחד ּבמקֹום והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים.

החּלּול. ְִִַַּבׁשעת
.Èויׁש להם, וצרי ּבירּוׁשלים מעּׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי

הרי לחברֹו: אֹומר ― לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות אֹותם ונמצאּו .ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא ּבטהרה חברֹו אֹותם ויאכל מעּׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחֹות

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, ְְְְְִִִֵַָֻהפסיד
.‚È;חבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

לחבר. אּלא וּדאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ּפרֹות מֹוסרין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין
לעם אף ּכן אֹומר ― ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם ,ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלפיכ
ועל הארץ עם ּפרֹות על ׁשני מעּׂשר לחּלל ּומּתר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהארץ.
הם. ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין ואין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעֹותיו,

.„È― והֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעּׂשר ׁשל ּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמּניח
ע עליו ׁשאכל מּפרּוטהּכיון ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא ד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשל אבל ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֻיצא
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צה                 
  

.ÊÈּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי ― הּמֹוכר ּברח אם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשֹוגג,
ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעּׂשר. ּבתֹורת ּבירּוׁשלים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמעֹות
אֹו הּמֹוכר ּוברח מעּׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה לאכילה ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָחּוץ
הּדמים יחזרּו ― קּים הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; יאכל ― ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמת
מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָלמקֹומן.

ּכנגּדן. יאכל ― ְְֲֵֶַַָֹמעּׂשר
.ÁÈהרי ― ּתאוה לבּׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלקח

ּבהמה לקח ׁשלמים. קנה ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹזה
מעּׂשר, קדּׁשת מּמּנה ּפקעה ― מּום ּבּה ונפל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻלׁשלמים
ּפדאּה אם כן, ּפי על ואף מעּׂשר. הּדמים ואין אֹותּה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּופֹודה

חמׁש. מֹוסיף ― ְְִֶַֹלעצמֹו
.ËÈ;ׁשלמים קנּו לא ― לׁשלמים מעּׂשר מעֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹהּמתּפיס

ׁשהּמעּׂשר מעּׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻׁשּקדּׁשת
עצמן הּמעּׂשר התּפיס אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָממֹון

ׁשלמים. קנּו ׁשּלא ― ְְִִִֶָָָֹלׁשלמים
.Îּפרֹות אם ּבמזיד: אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעּׂשר ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻהאֹוכל

מעּׂשר ּכסף ואם ׁשמים; ידי יצא ― אכל עצמן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמעּׂשר
אֹו ּבירּוׁשלים, ויאכלּו ויעלּו למקֹומם דמים יחזרּו ― ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָאכל
הּדמים. את להחזיר יכֹול אין אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיאכל

ה'תש"ע תמוז כ"ד שלישי יום

 
מּמי‡. ּתאוה לבּׂשר וחּיה ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּלֹוקח

היּו אפּלּו לחּלין, העֹור יצא ― מדקּדק ואינֹו ּתּגר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאינֹו
― הּתּגר מן הּלֹוקח אבל הּבּׂשר. ּדמי על מרּבין העֹור ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻדמי

לחּלין. העֹור יצא ְִָָָֹֻלא
.להּמכר ׁשּדרּכם מּמקֹום סתּומֹות יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

לפיכ לחּלין. הּקנקן יצא ― ּתּגר ׁשאינֹו מּמי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻסתּומֹות
הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדים, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי
יצא ― ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻלחּלין.

לחּלין. ְְִַַַֻהּקנקן
להּמכר‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן

לא ― ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפתּוחֹות,
― הּכלי עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. הּקנקן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻיצא

לחּלין. הּכלי דמי יצאּו ְְְְִִֵַָֹֻלא
קלּפתן„. יצאּו ― ּבהן וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָלקח

קּפה לחּלין. החֹותל יצא ― ּתמרים ׁשל חֹותל לקח ְְְִִִֶַַָָָָָָָֻֻֻלחּלין.
לאו ואם לחּלין, הּקּפֹות יצאּו ― ּדרּוסֹות אם ּתמרים, ְְְְְִִִִֶַָָָֻֻׁשל

לחּלין. יצאּו לא ―ְְִָֹֻ
לאֹותֹו‰. קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעּׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי

את מעּׂשר קנה לא ― ּפיהם את ׁשּסתם ּפי על אף ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמעּׂשר,
מעּׂשר ועּׂשהּו ׁשם קרא אם סתם, לתֹוכן הּיין ּכנס ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
הּקנקּנים; את מעּׂשר קנה לא ― ּפיהם את סתם ׁשּלא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעד
מעּׂשר קנה ― מעּׂשר ועּׂשהּו ׁשם קרא ּפיהן מּׁשּסתם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואם
ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו הפקיד הּקנקן. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻאת

סתם, ׁשני מעּׂשר ׁשל דבׁש אֹו ציר אֹו חמץ אֹו ׁשמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלתֹוכן
את מעּׂשר קנה לא ― סתם ׁשּלא עד ּבין מּׁשּסתם ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבין

ְִַַַהּקנקּנים.
.Âלקחֹו ּבעֹורֹו. יּקבר ― ומת מעּׂשר ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי

ׁשּנטמאּו. ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי ― ונטמא ּוׁשחטֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחי
לחּלין, ׁשּיצא עד ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני מעּׂשר ּדינר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֻהּמּניח
מעה ּבעּׂשר עליו אכל מעה, ּבעּׂשרים יֹוצא הּדינר ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָוהיה
מעה ּבארּבעים יֹוצא הּדינר והרי זמן לאחר הּמעֹות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהּוזלּו
לחּלין. יצא ּכ ואחר מעה ּבעּׂשרים עליו לאכל צרי ―ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
עליו אֹוכל ― מעין ּבעּׂשר יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּוקרּו

לחּלין. יצא ּכ ואחר מעין ְְְִִֵֵֵַַָָָֻּבחמׁש
.Êולא הּפרֹות ּומׁש מעּׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

― ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע לּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
הּכסף את ונתן ׁשּנאמר: ּבלבד; סלע עליהן מפריׁש זה ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהרי

לּמעּׂשר. והּׂשכר קֹונה, הּכסף ּבנתינת ― לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָוקם
.Áעד הּמעֹות לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש

מּמעֹות עליהן מפריׁש אינֹו ― ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת, סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעּׂשר
זה הרי ― הארץ עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין
לֹו נתן ּדמאי. ׁשל ׁשני מעּׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּתר
ׁשעמדּו עד הּפרֹות למׁש הסּפיק ולא מעּׂשר, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹסלע

ּביניהן. והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה ― ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבׁשּתים
.Ëמע ׁשל ׁשּתים סלעים לֹו למׁשנתן הסּפיק ולא ּׂשר, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹ

ּומּדת ּפדה, ּׁשּפדה מה ― ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות
מׁשיכתֹו. היא ּפדּיתֹו ― ׁשני ׁשהּמעּׂשר ּביניהם. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּדין

.Èמעּׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
מחּללין ההם הּמעֹות הרי אֹומר: ― לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻׁשני
הּמעֹות אֹותן ויצאּו ּבטהרה, ׁשם ויאכלם האּלּו; הּפרֹות ְְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

ּבמקֹומן. ְְִִָֻלחּלין
.‡Èחּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו

ּפרֹות על מחּללין האּלּו הּמעֹות הרי אֹומר: ― ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻלירּוׁשלים
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֻההם;
אחד ּבמקֹום והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים.

החּלּול. ְִִַַּבׁשעת
.Èויׁש להם, וצרי ּבירּוׁשלים מעּׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי

הרי לחברֹו: אֹומר ― לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות אֹותם ונמצאּו .ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא ּבטהרה חברֹו אֹותם ויאכל מעּׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחֹות

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, ְְְְְִִִֵַָֻהפסיד
.‚È;חבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

לחבר. אּלא וּדאי ׁשל ׁשני מעּׂשר ׁשל ּפרֹות מֹוסרין ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשאין
לעם אף ּכן אֹומר ― ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם ,ְְְִִֵֵֶַַַַָָָלפיכ
ועל הארץ עם ּפרֹות על ׁשני מעּׂשר לחּלל ּומּתר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהארץ.
הם. ׁשני מעּׂשר ׁשל ׁשּמא להם חֹוׁשׁשין ואין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעֹותיו,

.„È― והֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעּׂשר ׁשל ּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמּניח
ע עליו ׁשאכל מּפרּוטהּכיון ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא ד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשל אבל ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֻיצא
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צו                
  

מּׁשוה ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא ― ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוּדאי
ּפחֹות מּמּנּו ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפרּוטה

ּפרּוטה. ׁשוה חמׁשי ְְְֵֵֶַָָָָֻמארּבעה
.ÂËּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהם ׁשני מעּׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורים ּכל ואֹומרין: ׁשני מעּׂשר ׁשל סלע מּניחין ―ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו. מחּלל זֹו סלע ― וׁשֹותין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻאֹוכלים
יּגעּו ׁשּלא ּובלבד ּבטהרה. ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשהרי

יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְְֲִֵֶַַַָֹהּטמאים

ה'תש"ע תמוז כ"ה רביעי יום

 
הרביעת‡. ּובּׁשנה ׁשּנאמר: קדׁש; הּוא הרי ― רבעי ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנטע

ּבירּוׁשלים להאכל ודינֹו ליי. הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהיה
ּכ ּבסּוריא, ׁשני מעּׂשר ׁשאין ּוכׁשם ׁשני. ּכמעּׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבעליו,
את ואיׁש אֹומר: הּוא רבעי ּובנטע ּבסּוריא. רבעי נטע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאין
ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא קדׁש ל ׁשאין יהיּו; לֹו ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹקדׁשיו

רבעי. מּנטע חּוץ ׁשהּוא ְְִִִֶֶַָלמי
.ואם ׁשני. ּכמעּׂשר ּפֹודהּו, ― רבעי נטע לפּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרֹוצה

ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף ― לעצמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד ― ּתבּואתֹו לכם להֹוסיף ׁשּנאמר: הּמעּׂשר; ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָלעֹונת
ׁשני. ּכמעּׂשר ּבמחּבר, אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּיעּׂשה
ּבמּתנה, נקנה אינֹו לפיכ ּכמעּׂשר. ּגבֹוּה, ממֹון הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָוהרי
אכילה לענין ― הּדברים ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּכמעּׂשר.ּוׁשתּי ― ּופדּיה ה ְְְֲִִֵַָָ
ּפֹודהּו‚. רצה ענבים, ּפֹודהּו רצה ― רבעי ּכרם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה

אֹותן מׁשּנין אין ― הּפרֹות ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָיין.
ְִִָָמּברּיתן.

ּפרט„. ולא ּפאה ולא ׁשכחה לא לֹו אין ― רבעי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹּכרם
ּכׁשם ּומעּׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹולא
אֹו לירּוׁשלים, עֹולה ּכּלֹו אּלא ׁשני; מּמעּׂשר מפריׁשין ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשאין

ּכמעּׂשר. ּבירּוׁשלים, ויאכלּו הּדמים ויעלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָנפּדה
עֹולין‰. ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו ― רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים

ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי צד, לכל יֹום מהל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָלירּוׁשלים
סמּו אפּלּו נפּדה ― הּמקּדׁש ּבית ּומּׁשחרב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבפרֹות.
הּמקּדׁש ּבית ּבזמן אפּלּו ― הּפרֹות ּכל ּוׁשאר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלחֹומה.

לחֹומה. סמּו ְִִַָָנפּדין
.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפֹודין ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּכיצד

ׁשּיֹוציא מנת על ּבסלע לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָואֹומדין
ואחר מּביתֹו. והּפֹועלים והחּמרים הּׁשֹומרים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָיציאֹות
הּנלקט ּכל ואֹומר: הּמעֹות את מּניח הּׁשער, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּקֹוצבין
ּבסלע. סּלים וכ ּכ מּׁשער אּלּו הּמעֹות על מחּלל ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻמּזה
ולא ׁשֹומרים לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו, ּפֹודהּו ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹֹּובּׁשביעית
לקיטה ּׂשכר אּלא לֹו אין ― הפקר היה ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּפֹועלים.

ְִַּבלבד.
.Êׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

יאכלּו ולא ּבֹו ׁשּיּכירּו ּכדי אדמה, ּבקֹוזזֹות לצּינֹו צרי ―ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ

אֹותֹו מצּינין ― ערלה ׁשני ּבתֹו היה ואם ׁשּיפּדּו. עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּמּנּו
אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם מּמּנּו. ׁשּיפרׁשּו ּכדי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּבחרסים,
אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ערלה ׁשאּסּור יתּפררּו; ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָׁשּמא
ׁשמּטה ּבׁשנת הּמעֹות את מּניחין היּו והּצנּועין ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבהניה.
הּמעֹות על מחּלל אּלּו רבעי מּפרֹות הּנלקט ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻואֹומרין:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו אפׁשר אי ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻהאּלּו;

.Áּומאימתי ולרבעי. לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאחד
לראׁש הּׁשנה מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת להם? ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמֹונין
ׁשּתּקלט והּוא ׁשנה. חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָהּׁשנה,
לכל הּקליטה סתם הּוא וכּמה יֹום. ׁשלׁשים קדם ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּנטיעה

ׁשּבתֹות. ׁשּתי ְִֵַָָָהאילנֹות?
.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת

הּנטיעה ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה. לֹו עלתה ― ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה
עּׂשר חמּׁשה עד ברביעית אּלא ּבערלה מּתרֹות ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹֻהּזאת

לאילנֹות. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא ְִִֶַָָָָָֹּבׁשבט,
.Èמּׁשנה ּבאב עּׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

חמּׁשה עד ערלה ׁשני ּבתֹו הּוא הרי ― ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָעּׂשירית
האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עּׂשרה, ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָעּׂשר
לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי ― זה זמן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבתֹו
ּבּיֹובל עּׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר ּומחמּׁשה ימים. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכּמה
נטע הּוא ― עּׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָעד
רבעי הּוא הרי ― זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה וכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָרבעי,
אֹו לערלה נתעּברה ― הּׁשנה נתעּברה ואם ּפדיֹון. ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָוצרי

ְִִָלרבעי.
.‡Èלֹו עלתה לא ― עּׂשר מּׁשנת ּבאב עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹנטעֹו

ּוׁשּתים עּׂשרה אחת ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עּׂשר, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשנת
מראׁש רבעי נטע הּוא והרי ּכּלּה; עּׂשרה ּוׁשלׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעּׂשרה

סֹופּה. עד עּׂשרה ארּבע ׁשנת ׁשל ְְְֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנה
.Èּבׁשבט עּׂשר חמּׁשה עד ּתׁשרי חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹנטע

ליֹום ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה ―ְְְְִִִֶָָָָָ
אין ּורבעי, ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לגאֹונים וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָלרבעי.
הם, סֹופרים טעּות ּובוּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָראּוי

דרּכּה. ּבארנּו ּכבר ְְְְֱֵֶַַָָָוהאמת
.‚Èּבערלה מּתרין ― והּסמדר גפנים ּומי והּלּולבין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהעלין

והחרצּנים והפסידן, הּקדים ׁשּׂשרפם והענבים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּוברבעי.
אגֹוזים ּוקלּפי ׁשּלֹו, והּנץ רּמֹון ּוקלּפי ׁשּלהן, והּתמד ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָוהּזּגין
והּנֹובלֹות ּברבעי. ּומּתרין ּבערלה, אסּורין ― ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֻוהּגרעינים

אסּורֹות. ּכּלן ―
יוםרביעֿיחמישיכ"הֿכ"ותמוז

ֲָֻ
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מן‡. ׁשּפטּור וכל רבעי, לֹו יׁש ― ּבערלה חּיב ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹּכל

יהיה ׁשנים ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּברבעי; חּיב אינֹו ― ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהערלה
הרביעת. ּובּׁשנה וגֹומר, ערלים ְְֲִִִֵֵֶַָָָָלכם

.אֹו לגינה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל אילן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לקֹורֹות הערלה.ׁשּנטעֹו מן ּפטּור זה הרי ― לפרֹות לא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ

למאכל ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג ְְְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָנטעֹו
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חּיּוב מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון ― לסיג עליו וחׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחזר
אין ― למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיב.

רבעי. לֹו אין ― ערלה לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹלֹו
למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע

והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה, חּיב למאכל עליו ׁשחׁשב זה ― ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
נֹוטע. ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים אֹו לסיג ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו
הּקפריסין אבל ּבלבד, האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב ― ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָוהּצלף

מּתרֹות. ―ָֻ
ׁשּנאמר:„. ּבערלה; חּיב ― ּׂשדהּו ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ― ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּונטעּתם
ּפטּור. ― לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיּׂשראל;

מאליו‰. והעֹולה ּבספינה, אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנֹוטע
ּבין ליּׂשראל ּבין ׁשּנטע, ּכֹוכבים ועֹובד הּיחיד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברׁשּות

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין ― ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,
.Âהּנֹוטע אפּלּו ּפטּור. ― טרׁשים ּבמקֹום מאליו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהעֹולה

ּכדי עֹוּׂשה יהיה ׁשּלא והּוא ּפטּור. ― יּׁשּוב ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבמקֹום
היה אם אבל ליּׁשּוב; ׁשּמביאן עד ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטּפּול

ּבערלה. חּיב ― טּפּולֹו ּכדי ְְְִֵֶַָָָעֹוּׂשה
.Êלּמנֹורה זית אֹו ללּולב אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון למצוה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

מן ּפטּור ― נטע ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב ―ְְְְִִִַַַַָָָָָָ
ּבערלה. חּיב ― הקּדיׁש ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Áׁשאינ ּבעציץ ּפיהּנֹוטע על אף ּבערלה. חּיב ― נקּוב ֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו

.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב ― הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאילן
אבל ּפטּור; ― לארץ אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹעֹובדי
חּיב; ― ּכֹוכבים עֹובדי ּׁשּנטעּו מה אף לארץ, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּׁשּבאּו
ּביאה. מּׁשעת ― ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.Èסרק אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹובד
ּבא ׁשאם רבעי. נטע ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש ּבערלה. חּיב ―ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יּׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא הרי ― זֹו ּבמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלנהג

.‡Èאת ׁשעקר אֹו האילן, מן יחּור אֹו ּגרעינה הּנֹוטע ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד
חּיב זה הרי ― אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹומֹו האילן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכ ואחר עקרֹו ולא זעזעֹו נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבערלה.
מּלא לא אּלּו לחיֹות יכֹול אם עפר: סביבֹותיו ְְִִִִִִֵֵָָָָֹמּלא
ּכמֹו זה הרי ― לאו ואם ּפטּור; זה הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָסביבֹותיו

וחּיב. ונטע, ְְֶַַַָָָׁשעקר
.Èּכמחט אפּלּו אחד, ׁשרׁש מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר אילן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוכן

ּונטעֹו למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמין עליו ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמלּפפין
הּסלע ונעקרה ּכּלֹו נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, ―ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
האדמה ּבכל ׁשהּוא ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול היה אם ׁשרׁשיו: ְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָׁשּסביבֹות
חּיב. ― לאו ואם נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי ― נטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא

.‚È.ּבערלה חּיב ― והחליף הארץ מעם ׁשּקּצצֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילן
קציצה. מּׁשעת לֹו ְְִִִַָּומֹונין

.„È.חּיב ― הּמרּכיב ואחד הּמברי ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
והבריכֹו האילן מן אחד ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
מן אחד ּבד מתח אם אבל אחר; באילן הרּכיבֹו אֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארץ

ועּקר אחר, ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ והברי הּזקן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאילן
ּפטּור. זה הרי ― הּזקן ּבאילן מערה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבד

.ÂËּפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועּׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדל
ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה ― הּזקן ּבאילן מערה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעּקרֹו
הּניחן ואם ּבהּתר. ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, ― הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואֹותן
אּלּו הרי ― ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר ׁשּנפסק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

ֲִאסּורין.
.ÊËהֹוסיפּו אפּלּו ּבּילּדה, ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ׁשּסּבכּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָילּדה

ּגּדּולי ׁשאין אסּורין, ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי ― ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמאתים
האסּור. העּקר את מעלין ֲִִֵֶֶַָָָָהּתר

.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן
אֹותֹו נעּׂשה ― ּבארץ ׁשהברי הּבד מן חי הּוא והרי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכּלֹו
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה. וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה מן ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
.ÁÈמּמה אחד ּבד והברי וצמח, ּבארץ ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הרא העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל ּבזה, זה מערין ׁשֹון[מאה] ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

לּכל מֹונה ― הראׁשֹון עּקר נפסק ואם מּתר. הּכל ―ְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻ
ׁשּנפסק. ְִִֶַָָמּׁשעה

.ËÈמן הערלה; מן ּפטּור ― הּגזע מן הּיֹוצא ְִִִִֵֶַַַָָָָָאילן
ּבערלה חּיבת ― מּטפח ּפחּותה ילּדה חּיב. ― ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשרׁשים
ּדברים ּבּמה ׁשנתּה. בת ּכנטיעה ׁשּנראית מּפני ׁשנֹותיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָאמּורים?
יׁש זה הרי ― מּטפח ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻזנב;

האילנֹות. לׁשאר ׁשּמֹונין ּכדר ּומֹונין קֹול, ְְִִִִֶֶֶָָָלֹו
.Î,ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה, ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהנאה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני
― ערלה ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
.‡Îׁשהן מּפני ּבדקלים, ערלה ׁשל ּכפנּיֹות מרּכיבין אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

גֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשּכל מּתר. ― והרּכיב עבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכפרי.
מּתר. מּׁשניהם הּנגרם זה הרי ― מּתר ואחד אסּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאחד
לּצּמּוח גרם ׁשהרי מּתר, ― ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלפיכ

הּמּתרת. והארץ האסּור ְְִֶֶֶַַָָָָֻהּפרי

ה'תש"ע תמוז כ"ז שישי יום

  
ּכל‡. ׁשּמֹוציאין אחר יי לפני להתוּדֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמצות

וזה הארץ. ׁשּבזרע מעּׂשר.הּמּתנֹות וּדּוי הּנקרא ּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.ּבּה ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין

אלהי יי לפני ואמרּת לעּׂשר תכּלה ּכי ׁשּנאמר: עני; ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמעּׂשר
הּבית. מן הּקדׁש ְִִִִֶַַַַֹּבערּתי

ׁשל‚. ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה מתוּדין? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאימתי
ּברגל ― לעּׂשר תכּלה ּכי ׁשּנאמר: ׁשביעית. וׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָרביעית
רביעית מּׁשנה מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלים הּמעּׂשרֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכל
ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין נתעּׂשרּו, ׁשליׁשית ּפרֹות ּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלא

ֶָָהארץ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



צז                 
  

חּיּוב מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון ― לסיג עליו וחׁשב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוחזר
אין ― למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָחּיב.

רבעי. לֹו אין ― ערלה לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹלֹו
למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע

והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה, חּיב למאכל עליו ׁשחׁשב זה ― ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
נֹוטע. ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים אֹו לסיג ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעליו
הּקפריסין אבל ּבלבד, האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב ― ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָוהּצלף

מּתרֹות. ―ָֻ
ׁשּנאמר:„. ּבערלה; חּיב ― ּׂשדהּו ּבתֹו לרּבים ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ― ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּונטעּתם
ּפטּור. ― לארץ ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיּׂשראל;

מאליו‰. והעֹולה ּבספינה, אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּנֹוטע
ּבין ליּׂשראל ּבין ׁשּנטע, ּכֹוכבים ועֹובד הּיחיד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּברׁשּות

ּוברבעי. ּבערלה חּיבין ― ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,
.Âהּנֹוטע אפּלּו ּפטּור. ― טרׁשים ּבמקֹום מאליו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהעֹולה

ּכדי עֹוּׂשה יהיה ׁשּלא והּוא ּפטּור. ― יּׁשּוב ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּבמקֹום
היה אם אבל ליּׁשּוב; ׁשּמביאן עד ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָטּפּול

ּבערלה. חּיב ― טּפּולֹו ּכדי ְְְִֵֶַָָָעֹוּׂשה
.Êלּמנֹורה זית אֹו ללּולב אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון למצוה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

מן ּפטּור ― נטע ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב ―ְְְְִִִַַַַָָָָָָ
ּבערלה. חּיב ― הקּדיׁש ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Áׁשאינ ּבעציץ ּפיהּנֹוטע על אף ּבערלה. חּיב ― נקּוב ֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו

.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב ― הּבית ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָאילן
אבל ּפטּור; ― לארץ אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ּכֹוכבים ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹעֹובדי
חּיב; ― ּכֹוכבים עֹובדי ּׁשּנטעּו מה אף לארץ, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּׁשּבאּו
ּביאה. מּׁשעת ― ּונטעּתם הארץ אל תבאּו ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

.Èסרק אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ּכֹוכבים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָעֹובד
ּבא ׁשאם רבעי. נטע ּכֹוכבים לעֹובד ויׁש ּבערלה. חּיב ―ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
יּׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא הרי ― זֹו ּבמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלנהג

.‡Èאת ׁשעקר אֹו האילן, מן יחּור אֹו ּגרעינה הּנֹוטע ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד
חּיב זה הרי ― אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹומֹו האילן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכ ואחר עקרֹו ולא זעזעֹו נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבערלה.
מּלא לא אּלּו לחיֹות יכֹול אם עפר: סביבֹותיו ְְִִִִִִֵֵָָָָֹמּלא
ּכמֹו זה הרי ― לאו ואם ּפטּור; זה הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָסביבֹותיו

וחּיב. ונטע, ְְֶַַַָָָׁשעקר
.Èּכמחט אפּלּו אחד, ׁשרׁש מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר אילן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹוכן

ּונטעֹו למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמין עליו ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּמלּפפין
הּסלע ונעקרה ּכּלֹו נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, ―ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
האדמה ּבכל ׁשהּוא ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול היה אם ׁשרׁשיו: ְְֲִִִִֵֶָָָָָָָָָׁשּסביבֹות
חּיב. ― לאו ואם נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי ― נטע ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא

.‚È.ּבערלה חּיב ― והחליף הארץ מעם ׁשּקּצצֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילן
קציצה. מּׁשעת לֹו ְְִִִַָּומֹונין

.„È.חּיב ― הּמרּכיב ואחד הּמברי ואחד הּנֹוטע ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד
והבריכֹו האילן מן אחד ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
מן אחד ּבד מתח אם אבל אחר; באילן הרּכיבֹו אֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארץ

ועּקר אחר, ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ והברי הּזקן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאילן
ּפטּור. זה הרי ― הּזקן ּבאילן מערה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבד

.ÂËּפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועּׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגדל
ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה ― הּזקן ּבאילן מערה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעּקרֹו
הּניחן ואם ּבהּתר. ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, ― הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואֹותן
אּלּו הרי ― ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר ׁשּנפסק ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאחר

ֲִאסּורין.
.ÊËהֹוסיפּו אפּלּו ּבּילּדה, ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ׁשּסּבכּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָילּדה

ּגּדּולי ׁשאין אסּורין, ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי ― ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמאתים
האסּור. העּקר את מעלין ֲִִֵֶֶַָָָָהּתר

.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן
אֹותֹו נעּׂשה ― ּבארץ ׁשהברי הּבד מן חי הּוא והרי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכּלֹו
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה. וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה מן ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
.ÁÈמּמה אחד ּבד והברי וצמח, ּבארץ ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
הרא העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל ּבזה, זה מערין ׁשֹון[מאה] ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

לּכל מֹונה ― הראׁשֹון עּקר נפסק ואם מּתר. הּכל ―ְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻ
ׁשּנפסק. ְִִֶַָָמּׁשעה

.ËÈמן הערלה; מן ּפטּור ― הּגזע מן הּיֹוצא ְִִִִֵֶַַַָָָָָאילן
ּבערלה חּיבת ― מּטפח ּפחּותה ילּדה חּיב. ― ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשרׁשים
ּדברים ּבּמה ׁשנתּה. בת ּכנטיעה ׁשּנראית מּפני ׁשנֹותיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
יֹוצאה ואחת ׁשּתים ּכנגד ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָאמּורים?
יׁש זה הרי ― מּטפח ּפחֹות ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻזנב;

האילנֹות. לׁשאר ׁשּמֹונין ּכדר ּומֹונין קֹול, ְְִִִִֶֶֶָָָלֹו
.Î,ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה, ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבהנאה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּפני
― ערלה ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
.‡Îׁשהן מּפני ּבדקלים, ערלה ׁשל ּכפנּיֹות מרּכיבין אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

גֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשּכל מּתר. ― והרּכיב עבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּכפרי.
מּתר. מּׁשניהם הּנגרם זה הרי ― מּתר ואחד אסּור ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאחד
לּצּמּוח גרם ׁשהרי מּתר, ― ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלפיכ

הּמּתרת. והארץ האסּור ְְִֶֶֶַַָָָָֻהּפרי

ה'תש"ע תמוז כ"ז שישי יום

  
ּכל‡. ׁשּמֹוציאין אחר יי לפני להתוּדֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָמצות

וזה הארץ. ׁשּבזרע מעּׂשר.הּמּתנֹות וּדּוי הּנקרא ּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.ּבּה ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין

אלהי יי לפני ואמרּת לעּׂשר תכּלה ּכי ׁשּנאמר: עני; ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמעּׂשר
הּבית. מן הּקדׁש ְִִִִֶַַַַֹּבערּתי

ׁשל‚. ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה מתוּדין? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאימתי
ּברגל ― לעּׂשר תכּלה ּכי ׁשּנאמר: ׁשביעית. וׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָרביעית
רביעית מּׁשנה מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלים הּמעּׂשרֹות ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכל
ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין נתעּׂשרּו, ׁשליׁשית ּפרֹות ּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלא

ֶָָהארץ.
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צח              
  

הּמעּׂשר.„. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאין
לבער חּיב ― הּבית ּבפני ׁשּלא ּובין הּבית ּבפני ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹּובין

ְְִַּולהתוּדֹות.
יי‰. לפני ואמרּת ׁשּנאמר: לׁשֹון; ּבכל נאמר זה ְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוּדּוי

אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ― ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ― ּכאחד להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Âּבכל התוּדה ואם יי; לפני ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומצותֹו
יצא. ― ָָָמקֹום

.Êׁשּכן הּמּתנֹות, מן אחת אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד מתוּדה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹאינֹו
טֹוב יֹום וערב הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹהּוא

מתוּדין. ּולמחר הּבעּור, היה ְְֲִִִַַַָָָָָהאחרֹון
.Áּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוּׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד

לּלוי; נֹותנֹו ― ראׁשֹון מעּׂשר לּכהן; נֹותנּה ― ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָֹמעּׂשר
ׁשני מעּׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו לענּיים. נֹותנֹו ― עני ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָמעּׂשר

ּפד מעֹות אֹו רבעי נטע אֹו וּדאי מבערןׁשל זה הרי ― ּיתן ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדמאי ׁשל ׁשני מעּׂשר אצלֹו נׁשאר ּׂשֹורף. אֹו לּים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומׁשלי
הן הרי ― ּבּכּורים אצלֹו נׁשאר לבערֹו. חּיב אינֹו ―ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ

מקֹום. ּבכל ְְֲִִַָָמתּבערין
.Ëאצלֹו ּכׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה

אם אבל טֹוב; יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכל יכֹול ׁשאינֹו ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֻּפרֹות
צרי אינֹו ― רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר ׁשל ּתבׁשיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנׁשאר
הן הרי ― ותבלין יין וכן ּכמבער. ׁשהּתבׁשיל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלבערֹו,

ְִִָֹּכמבערין.
.È― הּבעּור ּבׁשעת הּמעּׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

לבערן. חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָאין
.‡È― הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי

ּגב על לבעליהן להן ּומזּכה לּמּתנֹות, ׁשם קֹורא זה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
ׁשּנתינת למחר. ּומתוּדה לבעליהן, להן ׁשּזֹוכה למי אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָקרקע
חּזּוק. ּבּה ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה קרקע ּגּבי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמּטלטלין
מּפני ּבחליפין, הּמעּׂשר להם להקנֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאבל
נאמר ― והּמּתנֹות והּתרּומֹות והּמעּׂשרֹות ּכמכירה, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנראה

מכירה. לא נתינה, ְְִִֶָָָֹּבהן
.È?הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּומּנין

ׁשני מעּׂשר זה ― הּקדׁש הּבית. מן הּקדׁש ּבערּתי ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשהיא חּלה, זֹו ― הּבית מן קדׁש. הּקרּוי רבעי, ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹונטע
ראׁשֹון. מעּׂשר זה ― לּלוי נתּתיו ּבּבית. ּכהנים ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתנה
ּתרּומה והיא אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל ― נתּתיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָוגם
מעּׂשר זה ― ולאלמנה לּיתֹום לּגר מעּׂשר. ּותרּומת ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָגדֹולה
ּופאה ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף ּופאה. ׁשכחה ולקט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעני

הּוּדּוי. את ְְִִֶַַמעּכבין
.‚È.יתוּדה ּכ ואחר הּסדר על הּמּתנֹות להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוצרי

מעּׂשר הקּדים אם הא צּויתני; אׁשר מצות ּככל ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
אינֹו ― טבלֹו נּׂשרף להתוּדֹות. יכֹול אינֹו ― לראׁשֹון ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָׁשני
לבעליהן. נתנן ולא מּתנֹות הפריׁש לא ׁשהרי להתוּדֹות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיכֹול
היּו לא ― לּכהנים ראׁשֹון מעּׂשר נֹותנין ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּובּזמן

לּלוי. נתּתיו וגם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַמתוּדין;
.„Èׁשעּקר מתוּדה; ― ּבלבד ׁשני מעּׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי

ּבלבד ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן הּוא. ּבמעּׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּוּדּוי
הראׁשֹון, הּקדׁש ― הּקדׁש ּבערּתי ׁשּנאמר: מתוּדה; ―ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
עצמּה ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל הּבּכּורים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּבכלל אּלא וּדּוי טעּונה הּתרּומה ׁשאין מתוּדה; אינֹו ―ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּמּתנֹות. ְַַָָׁשאר
.ÂËׁשאינֹו על מּמין הפריׁש ׁשּלא ― מּמצֹותי עברּתי ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹלא

על המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹֻֻמינֹו,
החדׁש. על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתלּוׁש,
עליו. ׁשמֹו ּומּלהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא ― ׁשכחּתי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹֹולא
אינֹו ― ּבאנינה אכלֹו אם הא מּמּנּו. באני אכלּתי ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא
ּבטמאה הפריׁשֹו אם הא ּבטמא. מּמּנּו בערּתי ולא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻמתוּדה.
מּמּנּו לקח ׁשּלא ― למת מּמּנּו נתּתי ולא מתוּדה. אינֹו ―ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
יי ּבקֹול ׁשמעּתי אחרים. לאֹוננים נתנֹו ולא ותכריכין, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹארֹון
צּויתני אׁשר ּככל עּׂשיתי הּבחירה. לבית ׁשהביאֹו ― ְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹאלהי
הּטֹוב. בכל וּׂשמחּת ׁשּנאמר: ּבֹו; וּׂשּמח ׁשּׂשמח ―ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÊËנׁשּבעּת ּכאׁשר עד הּׁשמים, מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָהׁשקיפה
טעם ׁשּיּתן ּבּקׁשה זֹו ― ּודבׁש חלב זבת ארץ ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלאבתינּו

ֵַּבּפרֹות.
.ÊÈועבדים גרים לא אבל מתוּדים, ― ּוממזרים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיּׂשראל

אֹומר: הּוא והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים;
מתוּדים; ― ּולוּיים ּכהנים לנּו. נתּת אׁשר האדמה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואת
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלק נטלּו ׁשּלא ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאף

רבעי ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות להֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָסלקּו
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מצות ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשמֹונה מצֹות. ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּולהעלֹותן ּבּכּורים להפריׁש א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹלא
ג) לירּוׁשלים. חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבּמקּדׁש.
זרֹוע לּכהן לתת ה) לּכהן. חּלה להפריׁש ד) עליהן. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלקרֹות
הּבן ּבכֹור לפּדֹות ז) הּגז. ראׁשית לֹו לּתן ו) וקבה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָּולחיים
ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור ּפטר לפּדֹות ח) לּכהן. ּפדיֹונֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַֹולּתן

לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור ּפטר לערף ט) ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹלּכהן.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מפרׁשין‡. וכּלן לּכהנים, נּתנּו מּתנֹות וארּבע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֻעּׂשרים

ּכה וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל מֹודהּבּתֹורה, ׁשאינֹו ן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ
מהן. מּתנה לֹו נֹותנין ואין ּבּכהנים, חלק לֹו אין ― ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהן

.אׁשר :מבר ― קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻוכל
.וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן ׁשל ּבקדּׁשתֹו ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻקּדׁשנּו

אּלא‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלים אין ― מהם מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשמנה
אין ― מּתנֹות וחמׁש העזרה. מחֹומת לפנים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
וחמׁש העיר. מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים אּלא אֹותן ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹוכלין
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יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אין ― ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין ― מּתנֹות וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבלבד.

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין ― אחת ּומּתנה ְִִִֶַַַַָָָָָָלארץ.
ּבּׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמנה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמה

ּובּׂשר הּבהמה; חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּומֹותר צּבּור; ׁשלמי וזבחי וּדאי; ּבין ּתלּוי ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהאׁשם,
הּפנים; ולחם הּלחם; ּוׁשּתי יּׂשראל; מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעמר;
ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אינן אּלּו מצרע. ׁשל ׁשמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולג

חזה‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאינן החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומה
נזיר; מאיל והּמּורם הּתֹודה; מן והּמּורם ׁשלמים; ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשֹוק
אּלא נאכלין אינן אּלּו והּבּכּורים. טהֹורה; ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Âּותרּומת הּתרּומה, יּׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

אחּזה. ּוּׂשדה הּגז, וראׁשית קדׁש. ּוׁשלׁשּתן והחּלה. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעּׂשר,
ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אינן אּלּו חּלין. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּוׁשניהן
אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיּׂשראל.

יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ
.Êה מקֹום?ּומה ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש ן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

והחרמים. הּגר, וגזל חמֹור, ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות,
ּדבר. לכל חּלין ְְֲִִַָָָָֻוחמׁשּתן

.Á.העֹולֹות עֹורֹות הּוא הּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים. ּכּלן ― הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָֹֻוהּוא

.Ëּכּלן ― ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּׁשמנה
ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻקדׁשי
אתֹו יאכל ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו. ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּיתּבאר

ְֵוגֹומר.
.Èונאכלין קּלים, קדׁשים הן ― ׁשּבירּוׁשלים ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחמׁש

ולבנתי ּולבני נתּתים ל נאמר: ּובהן ולנקבֹות. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלזכרים
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם. לחק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאּת
ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ― והּבכֹור הן. מׁשמר לאנׁשי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
ּוּׂשדה הּקדׁשים, קדׁשי עֹורֹות וכן איׁש. אּלא מקריבֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין ― הּגר וגזל והחרמים, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחּזה,

ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי ― הּבן ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻמׁשמר,
לזכרי ― חמֹור ּופטר ּולבניו. לאהרן הּכסף ונתּת ּבֹו: ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
לנקבֹות. ולא לזכרים ׁשוה: ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻּכהּנה;

.‡È― ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה
ּומּתנֹות וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, מּתנֹות: ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָחמׁש
נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר אּתה ּומּנין הּגז. וראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהמה,
ּגז וראׁשית ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהנֹות?
אף ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה לֹו; ּתּתן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹצאנ

הּגז. ִֵֵַראׁשית
.Èעּׂשרים ואמרּו: אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

ּבּמקּדׁש, עּׂשר הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוארּבע
ּבּגבּולין. ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ְְְִִִֶֶַַַַָארּבע

.‚È,אׁשם העֹוף, וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָעּׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר. ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלחם,
.„Èמּתֹודה ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: ְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע

קדׁשים. ועֹורֹות נזיר, ְְִִֵָָָואיל
.ÂËוראׁשית וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשר

ּׂשדה חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהּגז,
ּכל חׁשב זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחרמים,
הּמּורם וׁשֹוק חזה והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמּורם
ּתֹודה, היה [אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּכל
עם עּמּה] הּמּורם הּלחם עם נזיר מאיל הּמּורמת הּזרֹוע ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעם
מהם הּמּורם חׁשּוב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחזה

אחת. ַַַָָמּתנה
.ÊËּכל ּתתּבאר ― ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּכל

יתּבאר הּגר ּגזל וכן קרּבנֹות. ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ואחת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
החרמים ודין אחּזה ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות ― מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות

אב אּלּו ּובהלכֹות ּתלּוייןּתרּומֹות. ׁשאין הּמּתנֹות מׁשּפטי אר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּגז, וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, והן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבקרּבנֹות,

חמֹור. ּופטר הּבן, ְֲִֵֶֶַּופדיֹון
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― השנ"ה מּלבעֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ְְְְְְִִִֶַָָֹֹֻּבלא
יׂשראל" מּבנֹות קדׁשה תהיה  ּוכבר , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכפל
להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

 ספרא ּולׁשֹון . אלּֿתחּלל" : ְְְִֵַַָ
לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתּֿבּת
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאיׁשּות,
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוׁשמע
ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָענין
אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתעּלה,
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יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אין ― ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין ― מּתנֹות וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבלבד.

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין ― אחת ּומּתנה ְִִִֶַַַַָָָָָָלארץ.
ּבּׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמנה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמה

ּובּׂשר הּבהמה; חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּומֹותר צּבּור; ׁשלמי וזבחי וּדאי; ּבין ּתלּוי ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהאׁשם,
הּפנים; ולחם הּלחם; ּוׁשּתי יּׂשראל; מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעמר;
ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אינן אּלּו מצרע. ׁשל ׁשמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולג

חזה‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאינן החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומה
נזיר; מאיל והּמּורם הּתֹודה; מן והּמּורם ׁשלמים; ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשֹוק
אּלא נאכלין אינן אּלּו והּבּכּורים. טהֹורה; ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Âּותרּומת הּתרּומה, יּׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

אחּזה. ּוּׂשדה הּגז, וראׁשית קדׁש. ּוׁשלׁשּתן והחּלה. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעּׂשר,
ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אינן אּלּו חּלין. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּוׁשניהן
אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיּׂשראל.

יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ
.Êה מקֹום?ּומה ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש ן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

והחרמים. הּגר, וגזל חמֹור, ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות,
ּדבר. לכל חּלין ְְֲִִַָָָָֻוחמׁשּתן

.Á.העֹולֹות עֹורֹות הּוא הּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים. ּכּלן ― הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָֹֻוהּוא

.Ëּכּלן ― ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּׁשמנה
ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻקדׁשי
אתֹו יאכל ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו. ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּיתּבאר

ְֵוגֹומר.
.Èונאכלין קּלים, קדׁשים הן ― ׁשּבירּוׁשלים ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחמׁש

ולבנתי ּולבני נתּתים ל נאמר: ּובהן ולנקבֹות. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלזכרים
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם. לחק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאּת
ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ― והּבכֹור הן. מׁשמר לאנׁשי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
ּוּׂשדה הּקדׁשים, קדׁשי עֹורֹות וכן איׁש. אּלא מקריבֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין ― הּגר וגזל והחרמים, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחּזה,

ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי ― הּבן ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻמׁשמר,
לזכרי ― חמֹור ּופטר ּולבניו. לאהרן הּכסף ונתּת ּבֹו: ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
לנקבֹות. ולא לזכרים ׁשוה: ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻּכהּנה;

.‡È― ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה
ּומּתנֹות וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, מּתנֹות: ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָחמׁש
נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר אּתה ּומּנין הּגז. וראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהמה,
ּגז וראׁשית ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהנֹות?
אף ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה לֹו; ּתּתן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹצאנ

הּגז. ִֵֵַראׁשית
.Èעּׂשרים ואמרּו: אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

ּבּמקּדׁש, עּׂשר הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוארּבע
ּבּגבּולין. ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ְְְִִִֶֶַַַַָארּבע

.‚È,אׁשם העֹוף, וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָעּׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר. ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלחם,
.„Èמּתֹודה ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: ְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע

קדׁשים. ועֹורֹות נזיר, ְְִִֵָָָואיל
.ÂËוראׁשית וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשר

ּׂשדה חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהּגז,
ּכל חׁשב זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחרמים,
הּמּורם וׁשֹוק חזה והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמּורם
ּתֹודה, היה [אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּכל
עם עּמּה] הּמּורם הּלחם עם נזיר מאיל הּמּורמת הּזרֹוע ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעם
מהם הּמּורם חׁשּוב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחזה

אחת. ַַַָָמּתנה
.ÊËּכל ּתתּבאר ― ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּכל

יתּבאר הּגר ּגזל וכן קרּבנֹות. ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ואחת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
החרמים ודין אחּזה ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות ― מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות

אב אּלּו ּובהלכֹות ּתלּוייןּתרּומֹות. ׁשאין הּמּתנֹות מׁשּפטי אר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּגז, וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, והן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבקרּבנֹות,

חמֹור. ּופטר הּבן, ְֲִֵֶֶַּופדיֹון



      

ה'תש"ע תמוז כ"ב ראשון יום

ה'תש"ע תמוז כ"ג שני יום
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― השנ"ה מּלבעֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ְְְְְְִִִֶַָָֹֹֻּבלא
יׂשראל" מּבנֹות קדׁשה תהיה  ּוכבר , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכפל
להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

 ספרא ּולׁשֹון . אלּֿתחּלל" : ְְְִֵַַָ
לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתּֿבּת
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאיׁשּות,
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוׁשמע
ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָענין
אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתעּלה,
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צט          
  

יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אין ― ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין ― מּתנֹות וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבלבד.

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין ― אחת ּומּתנה ְִִִֶַַַַָָָָָָלארץ.
ּבּׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמנה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמה

ּובּׂשר הּבהמה; חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּומֹותר צּבּור; ׁשלמי וזבחי וּדאי; ּבין ּתלּוי ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהאׁשם,
הּפנים; ולחם הּלחם; ּוׁשּתי יּׂשראל; מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעמר;
ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אינן אּלּו מצרע. ׁשל ׁשמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולג

חזה‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאינן החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומה
נזיר; מאיל והּמּורם הּתֹודה; מן והּמּורם ׁשלמים; ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשֹוק
אּלא נאכלין אינן אּלּו והּבּכּורים. טהֹורה; ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Âּותרּומת הּתרּומה, יּׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

אחּזה. ּוּׂשדה הּגז, וראׁשית קדׁש. ּוׁשלׁשּתן והחּלה. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעּׂשר,
ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אינן אּלּו חּלין. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּוׁשניהן
אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיּׂשראל.

יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ
.Êה מקֹום?ּומה ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש ן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

והחרמים. הּגר, וגזל חמֹור, ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות,
ּדבר. לכל חּלין ְְֲִִַָָָָֻוחמׁשּתן

.Á.העֹולֹות עֹורֹות הּוא הּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים. ּכּלן ― הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָֹֻוהּוא

.Ëּכּלן ― ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּׁשמנה
ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻקדׁשי
אתֹו יאכל ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו. ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּיתּבאר

ְֵוגֹומר.
.Èונאכלין קּלים, קדׁשים הן ― ׁשּבירּוׁשלים ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחמׁש

ולבנתי ּולבני נתּתים ל נאמר: ּובהן ולנקבֹות. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלזכרים
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם. לחק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאּת
ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ― והּבכֹור הן. מׁשמר לאנׁשי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
ּוּׂשדה הּקדׁשים, קדׁשי עֹורֹות וכן איׁש. אּלא מקריבֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין ― הּגר וגזל והחרמים, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחּזה,

ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי ― הּבן ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻמׁשמר,
לזכרי ― חמֹור ּופטר ּולבניו. לאהרן הּכסף ונתּת ּבֹו: ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
לנקבֹות. ולא לזכרים ׁשוה: ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻּכהּנה;

.‡È― ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה
ּומּתנֹות וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, מּתנֹות: ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָחמׁש
נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר אּתה ּומּנין הּגז. וראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהמה,
ּגז וראׁשית ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהנֹות?
אף ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה לֹו; ּתּתן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹצאנ

הּגז. ִֵֵַראׁשית
.Èעּׂשרים ואמרּו: אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

ּבּמקּדׁש, עּׂשר הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוארּבע
ּבּגבּולין. ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ְְְִִִֶֶַַַַָארּבע

.‚È,אׁשם העֹוף, וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָעּׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר. ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלחם,
.„Èמּתֹודה ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: ְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע

קדׁשים. ועֹורֹות נזיר, ְְִִֵָָָואיל
.ÂËוראׁשית וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשר

ּׂשדה חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהּגז,
ּכל חׁשב זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחרמים,
הּמּורם וׁשֹוק חזה והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמּורם
ּתֹודה, היה [אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּכל
עם עּמּה] הּמּורם הּלחם עם נזיר מאיל הּמּורמת הּזרֹוע ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעם
מהם הּמּורם חׁשּוב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחזה

אחת. ַַַָָמּתנה
.ÊËּכל ּתתּבאר ― ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּכל

יתּבאר הּגר ּגזל וכן קרּבנֹות. ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ואחת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
החרמים ודין אחּזה ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות ― מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות

אב אּלּו ּובהלכֹות ּתלּוייןּתרּומֹות. ׁשאין הּמּתנֹות מׁשּפטי אר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּגז, וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, והן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבקרּבנֹות,

חמֹור. ּופטר הּבן, ְֲִֵֶֶַּופדיֹון
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― השנ"ה מּלבעֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ְְְְְְִִִֶַָָֹֹֻּבלא
יׂשראל" מּבנֹות קדׁשה תהיה  ּוכבר , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכפל
להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

 ספרא ּולׁשֹון . אלּֿתחּלל" : ְְְִֵַַָ
לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתּֿבּת
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאיׁשּות,
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוׁשמע
ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָענין
אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתעּלה,
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יּׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אין ― ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּתנֹות
ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין ― מּתנֹות וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבלבד.

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין ― אחת ּומּתנה ְִִִֶַַַַָָָָָָלארץ.
ּבּׂשר„. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמנה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמה

ּובּׂשר הּבהמה; חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּומֹותר צּבּור; ׁשלמי וזבחי וּדאי; ּבין ּתלּוי ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָהאׁשם,
הּפנים; ולחם הּלחם; ּוׁשּתי יּׂשראל; מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהעמר;
ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אינן אּלּו מצרע. ׁשל ׁשמן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולג

חזה‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאינן החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומה
נזיר; מאיל והּמּורם הּתֹודה; מן והּמּורם ׁשלמים; ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוׁשֹוק
אּלא נאכלין אינן אּלּו והּבּכּורים. טהֹורה; ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Âּותרּומת הּתרּומה, יּׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

אחּזה. ּוּׂשדה הּגז, וראׁשית קדׁש. ּוׁשלׁשּתן והחּלה. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמעּׂשר,
ּבארץ אּלא הּתֹורה מן ּבהן זֹוכין אינן אּלּו חּלין. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּוׁשניהן
אּלא יּׂשראל ארץ ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיּׂשראל.

יּׂשראל. ְְִֵֶֶָּבארץ
.Êה מקֹום?ּומה ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש ן ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

והחרמים. הּגר, וגזל חמֹור, ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּתנֹות,
ּדבר. לכל חּלין ְְֲִִַָָָָֻוחמׁשּתן

.Á.העֹולֹות עֹורֹות הּוא הּמקּדׁש מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים. ּכּלן ― הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲֳִִִִֵַַַָָָָֹֻוהּוא

.Ëּכּלן ― ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאינן מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּׁשמנה
ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלים ואינן הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֻקדׁשי
אתֹו יאכל ּבּכהנים זכר ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו. ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּיתּבאר

ְֵוגֹומר.
.Èונאכלין קּלים, קדׁשים הן ― ׁשּבירּוׁשלים ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחמׁש

ולבנתי ּולבני נתּתים ל נאמר: ּובהן ולנקבֹות. ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלזכרים
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם. לחק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאּת
ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ― והּבכֹור הן. מׁשמר לאנׁשי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
ּוּׂשדה הּקדׁשים, קדׁשי עֹורֹות וכן איׁש. אּלא מקריבֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין ― הּגר וגזל והחרמים, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחּזה,

ׁשּכן ּכהּנה; לזכרי ― הּבן ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻמׁשמר,
לזכרי ― חמֹור ּופטר ּולבניו. לאהרן הּכסף ונתּת ּבֹו: ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
לנקבֹות. ולא לזכרים ׁשוה: ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻּכהּנה;

.‡È― ּכזכרים לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה
ּומּתנֹות וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, מּתנֹות: ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָחמׁש
נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר אּתה ּומּנין הּגז. וראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבהמה,
ּגז וראׁשית ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹלכהנֹות?
אף ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה לֹו; ּתּתן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹצאנ

הּגז. ִֵֵַראׁשית
.Èעּׂשרים ואמרּו: אחרת ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

ּבּמקּדׁש, עּׂשר הן: ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻוארּבע
ּבּגבּולין. ועּׂשר ּבירּוׁשלים, ְְְִִִֶֶַַַַָארּבע

.‚È,אׁשם העֹוף, וחּטאת ּבהמה, חּטאת ּבּמקּדׁש: ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָעּׂשר
ׁשּתי מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר. ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּלחם,
.„Èמּתֹודה ּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹור, ּבירּוׁשלים: ְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע

קדׁשים. ועֹורֹות נזיר, ְְִִֵָָָואיל
.ÂËוראׁשית וחּלה, מעּׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ּבּגבּולין: ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעּׂשר

ּׂשדה חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָהּגז,
ּכל חׁשב זה, חׁשּבֹון ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻחרמים,
הּמּורם וׁשֹוק חזה והן: אחת. מּתנה קּלים מּקדׁשים ִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמּורם
ּתֹודה, היה [אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּכל
עם עּמּה] הּמּורם הּלחם עם נזיר מאיל הּמּורמת הּזרֹוע ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעם
מהם הּמּורם חׁשּוב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָחזה

אחת. ַַַָָמּתנה
.ÊËּכל ּתתּבאר ― ּבקרּבנֹות ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּכל

יתּבאר הּגר ּגזל וכן קרּבנֹות. ּבהלכֹות ּבמקֹומּה ואחת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחת
החרמים ודין אחּזה ּׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות ― מעּׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות

אב אּלּו ּובהלכֹות ּתלּוייןּתרּומֹות. ׁשאין הּמּתנֹות מׁשּפטי אר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּגז, וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, והן: ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּבקרּבנֹות,

חמֹור. ּופטר הּבן, ְֲִֵֶֶַּופדיֹון



      

ה'תש"ע תמוז כ"ב ראשון יום

ה'תש"ע תמוז כ"ג שני יום

ה'תש"ע תמוז כ"ד שלישי יום

.‰ ‰ ‡ Â
‰ÊÂ„ÈÈÂ‡ÂÈ
― השנ"ה מּלבעֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ְְְְְְִִִֶַָָֹֹֻּבלא
יׂשראל" מּבנֹות קדׁשה תהיה  ּוכבר , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ

אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכפל
להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

 ספרא ּולׁשֹון . אלּֿתחּלל" : ְְְִֵַַָ
לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתּֿבּת
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאיׁשּות,
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוׁשמע
ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָענין
אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתעּלה,
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ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

 ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹולקׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

ּבּקּבלה  אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
  ,"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

    .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות

ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

מירּוׁשלם"  לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
 אמרּו .    : ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּו     ֵַַָ

ואמרּוֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה:  אמרּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ
מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"
ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש   ְִֵֶֶַָָָֹֹ

אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

  חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

חּמה      ַָ
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנהּבפרק ראׁש ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות וגם

יוםשבתקודשי"דתמוז
. ְְִַָ
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ק          
  

אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― ֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹונס
ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּתׁשלּום
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּככלּֿדבר
לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָלחברֹו
ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ְְִִֶֶַַַַַַַָָָּבמהּֿׁשהּוא
וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהּנערה
ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ ְְְְִֵֶֶַָָָֻלֹו

ּכסף החמּׁשים   ׁשהם ֲִִֵֶֶֶַ
לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻּכ

להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
אּלאׁש אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
וגּלה .לכ ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּברצֹון
ּומלאה הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהּטעם

זּמה" קֹורההארץ והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוהּוא
לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. מׁשּפטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּׁשּיחּיבּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ― ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָּדפנּויה

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות ְְִִִֻזֹו

ה'תש"ע תמוז כ"ה רביעי יום

ה'תש"ע תמוז כ"ו חמישי יום

   
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעברּיה
ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ׁשּלא לּה. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹו
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוהּוא

יגרע"  ּֿכל ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנֹוׂשא
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּדברים
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתעּלה
יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹׁשארּה

 ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו מּכאן ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

 הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעּתה?
ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ― .עֹונתּה ֶֶֶֶָָ

ה'תש"ע תמוז כ"ז שישי יום

ה'תש"ע תמוז כ"ח קודש שבת יום

  

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶַַָ

 ּבארּו ּוכבר . ּפטּור ׁשהחתן ְֲֵֶֶָָָָ
,לכ טעם ונתנּו ּבתּולה, נׂשא אם ׁשמע ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמּקריאת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָמּפני

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו ואיןמצוה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות ְְְְִִֵַַָָָָָהּנׁשים

לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה "האיׁש :ְְְְֲִִִֶַָָָָֹֻ
ִָָהאּׁשה".
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אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― ֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹונס
ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּתׁשלּום
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּככלּֿדבר
לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָלחברֹו
ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ְְִִֶֶַַַַַַַָָָּבמהּֿׁשהּוא
וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהּנערה
ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ ְְְְִֵֶֶַָָָֻלֹו

ּכסף החמּׁשים   ׁשהם ֲִִֵֶֶֶַ
לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻּכ

להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
אּלאׁש אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
וגּלה .לכ ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּברצֹון
ּומלאה הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהּטעם

זּמה" קֹורההארץ והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוהּוא
לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. מׁשּפטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּׁשּיחּיבּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ― ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָּדפנּויה

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות ְְִִִֻזֹו

ה'תש"ע תמוז כ"ה רביעי יום

ה'תש"ע תמוז כ"ו חמישי יום

   
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעברּיה
ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ׁשּלא לּה. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹו
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוהּוא

יגרע"  ּֿכל ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנֹוׂשא
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּדברים
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתעּלה
יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹׁשארּה

 ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו מּכאן ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

 הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעּתה?
ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ― .עֹונתּה ֶֶֶֶָָ

ה'תש"ע תמוז כ"ז שישי יום

ה'תש"ע תמוז כ"ח קודש שבת יום

  

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶַַָ

 ּבארּו ּוכבר . ּפטּור ׁשהחתן ְֲֵֶֶָָָָ
,לכ טעם ונתנּו ּבתּולה, נׂשא אם ׁשמע ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמּקריאת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָמּפני

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו ואיןמצוה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות ְְְְִִֵַַָָָָָהּנׁשים

לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה "האיׁש :ְְְְֲִִִֶַָָָָֹֻ
ִָָהאּׁשה".
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ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

 ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹולקׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

ּבּקּבלה  אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
  ,"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

    .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות

ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

מירּוׁשלם"  לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
 אמרּו .    : ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּו     ֵַַָ

ואמרּוֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה:  אמרּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ
מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"
ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש   ְִֵֶֶַָָָֹֹ

אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

  חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

חּמה      ַָ
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנהּבפרק ראׁש ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות וגם

יוםשבתקודשי"דתמוז
. ְְִַָ
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קי           
  

אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― ֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹונס
ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּתׁשלּום
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּככלּֿדבר
לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָלחברֹו
ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ְְִִֶֶַַַַַַַָָָּבמהּֿׁשהּוא
וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהּנערה
ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ ְְְְִֵֶֶַָָָֻלֹו

ּכסף החמּׁשים   ׁשהם ֲִִֵֶֶֶַ
לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻּכ

להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
אּלאׁש אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
וגּלה .לכ ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּברצֹון
ּומלאה הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהּטעם

זּמה" קֹורההארץ והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוהּוא
לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. מׁשּפטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּׁשּיחּיבּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ― ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָּדפנּויה

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות ְְִִִֻזֹו

ה'תש"ע תמוז כ"ה רביעי יום

ה'תש"ע תמוז כ"ו חמישי יום

   
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעברּיה
ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ׁשּלא לּה. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹו
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוהּוא

יגרע"  ּֿכל ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנֹוׂשא
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּדברים
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתעּלה
יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹׁשארּה

 ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו מּכאן ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

 הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעּתה?
ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ― .עֹונתּה ֶֶֶֶָָ

ה'תש"ע תמוז כ"ז שישי יום

ה'תש"ע תמוז כ"ח קודש שבת יום

  

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶַַָ

 ּבארּו ּוכבר . ּפטּור ׁשהחתן ְֲֵֶֶָָָָ
,לכ טעם ונתנּו ּבתּולה, נׂשא אם ׁשמע ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמּקריאת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָמּפני

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו ואיןמצוה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות ְְְְִִֵַַָָָָָהּנׁשים

לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה "האיׁש :ְְְְֲִִִֶַָָָָֹֻ
ִָָהאּׁשה".
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ּובהעּדר הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבארץ
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻחכמים

 ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבארץ
עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ּבחּוצה ְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָָָחדׁשים

ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ּכמֹו יׁש ּובזה ― ְְְִֵֵֶֶַַָָ
והּידּוע ּגדֹול, הּגדֹולקׁשי ּדין ּבית ּתמיד ּכמעט ְְִִִִֵַַַַָָָָ

חדׁשים ׁשּיקּבעּו והם יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאמנם
אצלם המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ְְְְִִִֶַַַָָָָֻויעּברּו

יחד. ְְְִַַָָּובהתקּבצם

ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֶָָָָֹֹויׁש
חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ולא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹידעּוהּו
ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום מחּׁשבים ׁשאנּו זה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהינּו:
ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ואֹומרים ׁשּבידינּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֹהעּבּור
חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו חׁשּבֹוננּו ּבגלל לא ― חג ְְִִֵֶֶַַַָֹזה
ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ׁשּבית מּפני אּלא אפן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבׁשּום
ּומּפני חדׁש, ראׁש אֹו חג זה יֹום קבעּו ּכבר ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹיׂשראל
הּוא חג, הּיֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ְֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהם
זֹו ּפעּלתם ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג ְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻנעׂשה
לנּו ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָעל

ּבּקּבלה  אתם "אׁשרּֿתקראּו : ְְֲִֶַַָָָֹ
  ,"אּלּו אּלא מֹועדֹות לי אין ―ֲִֵֵֶָ

אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם יאמרּו אׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַֹּכלֹומר:
לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, אפּלּו אנּוסין אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֶָָָֻׁשֹוגגין
ּכדי אּלא חׁשּבֹון הּיֹום עֹוׂשים אנּו ואין ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבקּבלה.
ּכיון ארץֿיׂשראל, ּבני ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנדע
לא ― הּיֹום וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹׁשּבסדר
על לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ְְְְִִִִַַָָָָֹּבראּיה;
מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָחׁשּבֹוננּו.

    .היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ
ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָוהנני
לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָארץ
ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי זאת, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹֹמּלעׂשֹות

ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה אתֿׁשארית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻיׁשרׁש
ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ולא ּבנמצא, ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבית
היה לא אז הרי ― יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּנסמ
ׁשאין לפי אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹחׁשּבֹוננּו
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָלנּו
ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְֳִִִִֶַַָָָָָחדׁשים
ּודברֿה' תֹורה ּתצא מּצּיֹון "ּכי ְְִִִֵֵֵֶַַָׁשּבארנּו

מירּוׁשלם"  לֹו ׁשּיׁש מי יתּבֹונן ואם . ְְִִִִִֵֵֶָָ
יתּבאר זה, ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדעה
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו ְֵֵֵֶֶַַָָָלֹו
על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְִִִֵֵַַַָָוהּנה
ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ׁשאנּו הּסדר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָיסֹודֹות
"וׁשמרּת אמרּו: מאּלה ׁשנים, ועּבּור ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָחדׁשים

ימימה" מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה ְֲִִִֶַַָָָָָֹֻ
 אמרּו .    : ְָ

ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ"מלּמד
לּמֹועד" הּסמּו     ֵַַָ

ואמרּוֿאת מעּברין ׁשאין "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶַַָ
אּלא אתֿהחדׁש מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחדׁש
ואמר ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ְְִִִַַַַָָָָּבּיֹום?

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה:  אמרּו , ְְְְִֵֶַַָָָָ
מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִֵֵַַַַָָָָָ

אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ― ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹימים"
ימים" "חדׁש ואמר: ׁשלם. חדׁש   ְִֵֶֶַָָָֹֹ

אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב אּתה "ימים אמרּו: ―ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
האביב" אתֿחדׁש "ׁשמֹור ואמרּו: ׁשעֹות". ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמחּׁשב

  חֹובה ׁשּלנּו ׁשּבׁשנים מׁשמע ―ְְִֶֶַַָָָ
ׁשנֹות יהיּו ּולפיכ הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ְְְְְִִִֶֶַָָָָׁשּנׁשמֹור

חּמה      ַָ
ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ

מּסנהדרין א' הּׁשנהּבפרק ראׁש ּובמּסכת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבברכֹות וגם

יוםשבתקודשי"דתמוז
. ְְִַָ
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(‰).ÔÂÙˆÓ ˜ÂˆÓצפון מצד ועולה משופע

מכמש: ‚Ú.אל ÏÂÓ:יהונתן יצא שממנה
(Ë).ÂÓ„כמו יב)המתינו, י שמש(יהושע :

וכן דום; ז)בגבעון לז כה(תהלים אם לה', דום :
מצלחת שעתם אליכם, ונעלה דומו יאמרו:

עליהם: רם ÂÏÚ(È)ולבם ÂÓ‡È ‰Î ‡Â
.ÂÈÏÚלזוז ויראים בלבם, הקב"ה פחד

קול:ÂÚÈÂ.(È)ממקומם: הרמת לשון
(‚È).ÂÈÏ‚ ÏÚÂ ÂÈ„È ÏÚכח בכל כלומר

ומרוצה:

 
(‰).ÔÂÙˆÓ ˜ÂˆÓמול הגיא מצפון היה מצבו מקום

מנגב:‚Ó.מכמש: מצבו ÂÎÂ'.(Â)מקום Ó‡ÈÂהיא
נאמר הענין, שהפסיק ולפי למעלה, הנאמר האמירה

הראשון: לענין נחזור כאומר ÂÎÂ'.שוב, ‰˘ÚÈ ÈÏÂ‡קצר
לומר שרצה יובן ומאליו יעשה, אשר הדבר מה אמר ולא

התשועה: והיא הצריך, במעט,.דבר הן עם ברב הן
אצלו: שוה הכל ÍÏ.(Ê)כי ‰Ë:אליהם ‰Èלעבור

.ÍÓÚ:כרצונך עמך ללכת אני בחינה:ÂÈÏ‚Â.(Á)מוכן נעשה ואז אליהם, עצמנו את המתינו„ÂÓÂ.(Ë)נגלה
אליכם: נבוא עד להלחם:Â„ÓÚÂ.במקומכם נעלה ולא במקומנו, נעמוד ÂÈÏÚ.(È)אז ÂÏÚמורה הזה שהלשון
והתגברות: עליה לנו כן:ÂÈÏÚÂ.שיהיה לדבר הכשילם ופיהם בידנו, ה' נתנם בודאי כי להלחם, נעלה ÔÓ(È‡)אז

.ÈÂÁ‰:בהמערות הנחבאים מן שהמה חשבו ‰ˆÓ‰.(È)כי È˘‡:המצב המושל „.אנשי Î‡ ‰ÚÈ„ÂÂ
אומרים: שהבריות כדרך והלצה לעג בדרך ÂÈ„È.(È‚)אמרו ÏÚ:בידיו עצמו החזיק לזה משופע, היה המקום כי על

.ÂÏÙÈÂ:מיתתן השלים כליו נושא כי עד מתו, ולא חללים נפלו המצבה אנשי

 
(‰).˜ÂˆÓוכן כד)מוצב, טו ארון:(שמואלֿב את ויציקו :

.ÏÂÓ:נגד(Â).ÂˆÚÓכמו מניעה, ב)ענין טז :(בראשית
מלדת: ה' גלוי:ÂÈÏ‚Â.(Á)עצרני כן:Î‰.(Ë)מלשון

.ÂÓÂ„כמו יב)המתינו, י דום:(יהושע בגבעון שמש :
.ÂÚÈ‚‰:הגעה ‰ÈÂÁ.(È‡)במקומינו:ÂÈÁ.מלשון

ונקב: חור אמירה:ÂÚÈÂ.(È)מלשון ענין
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(ËÈ).˙ÂÓ˘ Â ˘‡ ÌÈ˘‡ב'למעלה)

לקבלל"א) עליהם ממונים היו ואחיו כנניהו
לתת ישראל מאת והמעשרו' התרומות המנות

ולוים: בכהנים זכר לכל ÎÊהמנות ÏÎÏ
.ÌÈ‰Îומה ובנותיהם בניהם נשיהם לכל וגם

שאפי' רבותא משום זכר לכל כאן שאמר
כדלעיל מספיקין היו קטנים (שם)לזכרים

מספיקין שהיו וכ"ש ומעלה שלש מבן לזכרים
ולבנותיהם: ולבניהם ‡ÈÁ(‡)לנשיהם

.'Â‚Â ‰Ï‡‰ ˙Ó‡‰Â ÌÈ„‰.ÌÏ Ó‡ÈÂ
כמו לבקעם ב')כמו כמו(עמוס בכסף מכרם על
ליה וסמוך הגלעד(שם)מכרם הרות בקעם על
ודוגמא ז')ופתרונו ויבקע(ישעיה ונבקיענה,

העולה כה)עצי :(בראשי'

 
(ËÈ).'ÂÎÂ È„˘הכהנים ר"ל וכו' בשדי היושבים אותם

משמרתם: אנשי עבודת זמן הגיע שלא בעריהם היושבים
.'ÂÎÂ ÌÈ˘‡נקבו אשר האנשים ממונים היו עליהם

וכו' מנות לתת ועליהם וחבריו עדן והם למעלה בשמות
לא ההם שהממונים לומר ובא המיוחסים הלוים ולכל
ה': לבית הבאים אל ולא בעריהם להיושבים כ"א חלקו

(Î).˙‡ÊÎלחלק יהודה ארץ בכל צוה ההיא הצואה
הארץ: בכל היושבים והלוים הכהנים לכל והמעשר ברמיה:Ó‡‰Â˙.תרומה ולא ה' לשם באמת הכל עשה

(‡Î).'ÂÎÂ ˙„Âבכל עשה הכל את לאלהיו לדרוש שצוה בדבר ובין התורה בדבר בין ה' בית עבודת בדבר בין
בהם: והצליח ÂÎÂ'.(‡)לבבו ÈÁ‡עליו בא מ"מ ה' לשם באמת יחזקיה שעשה האלה הטובים הדברים אחר ר"ל

מעשיהם: הרעו יהודה שבני לפי וזהו ÌÏ.סנחריב Ó‡ÈÂבערמה להרגו ודוגמתו בקעם וכן לבקעם (שמותחשב

הרגו:כ"א) וכן להרגו חשב בירושלים:ÂÈÂ.()ור"ל להלחם לפנות פניו ÂÎÂ'.(‚)שם ÌÂ˙ÒÏמים ימצא שלא
לו: וילך ‰‡.(„)לסתמם:Â‰ÊÈÂ.לשתות Â˙:לירושלים מחוץ

 
(ËÈ).Ì‰È ˘‚Óע"ש והלוים הכהנים ערי נקראת כן

כאלו לחומה חוץ בתים והם סביב מגרש לכולם שהיה
העיר: מן התחיל:‰ÏÁ.(Î‡)נתפרשו:Â.נגרשו

(‡).ÔÁÈÂ:והשכנה חניה לשבורÌÏ.מל' ר"ל
החומות: הקורא‰ÂÈ˙.(‚)ולפתוח עין כמו המעינות

טו) בחזקה:‰˘ÛËÂ.(„):(שופטים המים מרוצת יקרא כן
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    (יח (שמות     
          

          
        
       
         

 (א (בראשית      



   
  

    
    

    
    
    
    
      
     
     
     
    
    

   

    הי =יי == ְִָ
רה  י  יהע י = ְְִִֵֵֶַַָָ

רה  עה עה  = ְְְִַָָָָָָ
י הי = ה י ע = ְִֵֶֶַַַָ

   י  =  = ִֵָָ
רה י   י עה = ְֲִֵֶֶֶַָָֹ

    י הי י = ְִֶַָָָ
י = ה  =   ְִַָ

ע  ע ה היה   = ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
רה   יי ה  ע = ְְְְִִֶַָָָָֹ

     העירה ר ְִִֵֶַָָָָ
  ה " רה  י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹרי

הע        ע  ַָָָ
 י        ְִֵַֹ
     ה ְִֵַָ

 "הער ע הר " י     ְִִֶֶֶֶַַַָָֹ
   ר  עה ה  ִֶַֹ

       
    הה  ְְָָָ
ר ה    =     ֵֵֶֶַָָֹ

   ה הייעה ְִִֶֶַַָָָ
"ריר ער ר ר "ער ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֻ

יר עה    =   ְְְֲִֵֵַָָ
  הע רי  ְִֶַָָ
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    (יח (שמות     
          

          
        
       
         

 (א (בראשית      



   
  

    
    

    
    
    
    
      
     
     
     
    
    

   

    הי =יי == ְִָ
רה  י  יהע י = ְְִִֵֵֶַַָָ

רה  עה עה  = ְְְִַָָָָָָ
י הי = ה י ע = ְִֵֶֶַַַָ

   י  =  = ִֵָָ
רה י   י עה = ְֲִֵֶֶֶַָָֹ

    י הי י = ְִֶַָָָ
י = ה  =   ְִַָ

ע  ע ה היה   = ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
רה   יי ה  ע = ְְְְִִֶַָָָָֹ

     העירה ר ְִִֵֶַָָָָ
  ה " רה  י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹרי

הע        ע  ַָָָ
 י        ְִֵַֹ
     ה ְִֵַָ

 "הער ע הר " י     ְִִֶֶֶֶַַַָָֹ
   ר  עה ה  ִֶַֹ

       
    הה  ְְָָָ
ר ה    =     ֵֵֶֶַָָֹ

   ה הייעה ְִִֶֶַַָָָ
"ריר ער ר ר "ער ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֻ

יר עה    =   ְְְֲִֵֵַָָ
  הע רי  ְִֶַָָ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי מותר לעוררו על המבואר בש"ס בכ"מ בחוב וזכות הרב לאנשי מקומו וידוע ג"כ הדיוק 

דרבנו הזקן בכינוי רב מרא דאתרא שלאמיתתו של דבר הוא הבעל דמקומו וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא 

עם בריותיו ואינו מבקש אלא לפי כחן הרי בודאי שניתנו להרב הכחות למלאות תפקידו זה אלא שצריך 

הוא להוציאם מן הכח אל הפועל והבא לטהר מסייעין אותו, מובן שלא לדרשא קאתינא אלא שבהנוגע 

לפועל ובעיקר העיקרים החדרת קיום מצות מעשיות בחיי היום יומים וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת 

ריקם.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.
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שבועות. פרק ראשון - שבועות שתים דף ז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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המשך בעמוד כיו



קלב   


             

    

        Ú   Ú     
"Ú   :˘"Ú 

טז סעיף והשמן הפתילה דיני רסד, סימן ב חלק

1

2

 
    בלבד אחת פעם אפילו בו הדליק אם -

ישן נר נעשה -.
  דינם - מצופה חרס של או זכוכית, של נר -

חדש נר צריך ואין - מתכת של .כנר
 דמאוס משום הטעם -.

 
בו41) שהדליק חרס של נר ג: סעיף תרעג סי' (ב"י) שו"ע

לוקח אלא אחרת, לילה בו מדליקין ואין ישן נעשה אחת לילה
לילה בכל מסיקו ישן, אלא לו אין ואם לילה; בכל חדשים
חרס של או זכוכית ושל חדש. א"צ מתכת של ונר באור;

כמתכת. דינו מכוסה,
לעיל.42) שהובא תרעג סי' שו"ע
Ò"„כדלעיל43) ‚"Ò Òאותן על לברך ליזהר יש לכתחלה :

אותן אפילו הנרות שאר על ולא השלחן על כבר שהן הנרות
שעיקר לפי השלחן על אח"כ להניחן רוצה ואפילו הבית שבתוך

לאורן. שאוכלין השלחן שעל הנרות הן המצוה
Ò"‡ועד"ז Ì˘שאוכל זה נר הוא נרות הדלקת מצות ועיקר :

לבנים זוכה בו הזהיר וכל יפה לעשותו בו זהיר ויהא אצלו
בא מצוה נר ע"י אור ותורה מצוה נר כי שנאמר חכמים תלמידי
ממש השלחן על הכוונה אם שנתבאר מה שם (וראה תורה אור

לידו). או
עני44) שבאיש שם והוסיף הפמ"ג, בשם כט ס"ק משנ"ב

דהוא שבת מנר שיתבטל ממה חרס של בנר מותר ודאי לו, שאין
חובה.
משו"ע45) לעיל המובא וראה לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

לשוע"ר ציינו החדשה מהדורה ובשוע"ר ס"ג, תרע"ג סי' הב"י
‚"Ò  Òלסוכה אפילו חרס של נר להכניס שלא ונוהגין :

דוקא). ישן חרס של נר שם הזכיר ולא (א.ה. גדולה

•
     

המובחר‡ מן מצוה שלימה ופת פת של חתיכה לפניו הביאו
פת והחתיכה וקטנה קיבר פת היא אפילו השלימה על לברך

מהשלימה. וגדולה נקיה

והחתיכה משעורים השלימה אם אבל אחד מין שהכל והוא
הואיל עליה לברך קודמת היא קטנה פרוסה היא אפילו מחטים
ארץ בהם שנשתבחה המינין בשבעת בפסוק מוקדמת והחטה
שיתבאר כמו לברכה מוקדם זה בפסוק המוקדם וכל ישראל
הפרוסה שמניח שתיהן ידי יוצא שמים ירא ואעפ"כ רי"א בסי'
מז' היא השעורה וגם הואיל יחד משתיהן ובוצע השלימה בתוך
על אף שיפון של היא השלימה אם אבל שלימה והיא המינין
כמו בפירוש הכתוב הזכירו שלא כיון שעורים מין שהוא פי

חטים: של הפרוסה עם כלל להניחו צריך אין חטים

לאכול רוצה אינו אם אבל משתיהן לאכול כשרוצה זה וכל
אע"פ להשנית לחוש לו ואין עליה יברך מהן מאחת אלא
שמשום עליו וחביבה חשובה והיא בפסוק מוקדמת שהיא

ממ לאכול מחויב אינו וחשיבותה צריךקדימתה ואין כלל נה
לשנית לחוש לו שאין בפסוק המוקדמת לאכול רוצה אם לומר
ואפילו שלימותה משום ממנה לאכול מחויב שאינו השלימה
לאכול מחויב אינו המינים מז' שאינה פרוסה לאכול רוצה אם

וחשיבותה: שלימותה מפני ממנה

משנה‚ ללחם שלם לחם לו ואין לחם חצאי ב' לאדם יש אם
דבר בשום או עליו כלי תורת שיש בעץ יחד יחברם בשבת
לחם לענין כשלם ודינו נראה חיבורם יהא ולא מוקצה שאינו
בסי' שיתבאר כמו חצירות עירובי לענין כשלם שדינו כמו משנה
לומר יש כי זה על לסמוך אין שלם לחם לו יש אם אבל שס"ו
שלא בלבד חצירות עירובי לענין אלא כשלם נחשב שאינו
לומר אחד יבא שלא בלבד איבה משום אלא שלם בו הצריכו
לחוש אין נראה חיבורו וכשאין פרוסה נותן ואתה שלם נותן אני
זה חיבור ע"י כשלם נחשב אינו משנה לחם לענין אבל לכך
זה חיבור ע"י וטהרה טומאה לענין אחד ככר נחשב שאינו כמו

כלל: לחברו א"צ ובחול

כך„ בתנור ונדבקו שנאפו בזו זו הדבוקות גלוסקאות שתי
להפריד יותר טוב שלימה נשארה והשניה האחת מן ונחתך
שיניחנה ממה שלמה נראית שתהא כדי מהשלימה החתיכה
קטנה שלימה שהרי גדולה יותר שנראית אע"פ בה דבוקה
ממנה יבצע אל מקום מכל גדולה מפרוסה לברכה קודמת
יבצע אלא כפרוסה נראית ששם בחברתה דבוקה שהיתה במקום
בזה ליזהר א"צ ממש בפרוסה מקום ומכל שבה השלם ממקום
מצד היא פרוסה מקום מכל שהרי שבה השלם בצד לבצוע
אלא היא ששלימה מחברתה שנפרדה בגלוסקא משא"כ שכנגדו

ונפרדה: שנדבקה במקום כפרוסה שנראית

אחת‰ פרוסות שתי או שלימות שתי לאכול לפניו הביאו

1

2

3

4

5
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28

29

30
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32
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37

38

39

40

41

42

   

אחד ממין ששתיהן והוא הגדולה על מברך קטנה ואחת גדולה
קיבר פת והגדולה נקיה פת הקטנה היתה אם אבל בנקיות ושוות
נקיות ושתיהן בגדלותן שוות שתיהן אם אבל הנקיה על מברך
השניה אם אבל יותר הלבנה על מברך מזו יותר לבנה שזו רק
מהן איזה להסתפק יש מזו גדולה היא כך כל לבנה שאינה

לברכה. קודמת

כוסמין של ואחד שעורים של אחד אם אבל אחד במין זה וכל
שעורים של על מברך משעורים ונקיים יפים שהכוסמין אע"פ
שהן שאף כוסמין משא"כ המינים בז' מפורשת שהשעורה לפי
לא ר"ח בסימן שיתבאר כמו הן המינים ז' ומכלל חטים מין

כשעורים. בפירוש הכתוב הזכירם

של אם אבל בשוה עליו חביבות כששתיהן אמורים דברים במה
ויש החביב על שמברך אומרים יש יותר עליו חביב כוסמין
רי"א: בסימן שיתבאר כמו שבפסוק ז' מין על שמברך אומרים

Âשל על מברך ישראל של ופת נכרי פת לאכול לפניו הביאו
נקיה פת נכרי של פת ואם נכרים מפת נזהר אינו אפי' ישראל
שתיהן אם שירצה איזה על מברך קיבר פת ישראל של ופת
שאינו והוא אחד ממין והן בגדולתן ושוות פרוסות או שלימות
ענין בשום ממנה יבצע לא ממנה הנזהר אבל נכרים מפת נזהר
היא אם ממנה לבצוע רשאי ממנה נזהר שאפילו אומרים ויש
קל איסור הוא נכרים של פת שאיסור עליו וחביבה נקיה
לסלק ויש עליו החביב על שיברך מצוה חיבוב משום והתירוהו

המוציא. ברכת לאחר עד השולחן מן נכרים של הפת

עמו והביא נכרים של מפת נזהר שאינו אורח עמו מיסב ואם

היפה לאכול חפץ שהאורח כיון נקיה נכרי של פת השולחן על
על מוטלת וברכתו ברכה בלא לאכול לו אפשר ואי נכרים של
הבית לבעל גם הותרה ממנו חובתו ידי להוציאו הבית בעל
הותר לבצוע לו שהותר וכיון מצוה חיבוב משום עליה לבצוע
יפרוש ואח"כ עליה שיברך שמים כבוד שאינו זו סעודה לכל לו
כשרוצה אלא וחביב החשוב על לברך שא"צ פי על ואף ממנה
רוצה אינו נכרים של מפת שנזהר זה הבית ובעל ממנה לאכול
ממנה נזהר היה לא שאם כיון מקום מכל ממנה כלל לאכול
אם לכן ממנה מונעו שהאיסור אלא לו וחביבה חשובה היתה
המצוה בה שיחבב כאן כגון בהיתר שיאכלנה שיוכל עילה ימצא
שעל בחביבות תלויה הנהנין ברכות כל כי חכמים לו התירו
איסור בלא אם אבל להקב"ה ומשבח מברך הוא הנאתו חביבות
לברך צריך ישראל של מפת עליו חשובה אינה נכרים של פת

ישראל. של פת על

דעתווכן ואין נכרים של מפת נזהר אינו הבית בעל אם להיפך
ביתו ובני נקיה היא כי נכרי של פת אלא הסעודה כל לאכול
מונחים הלחם ששתי אע"פ ישראל של נקיה שאינו פת אוכלים
לאכול דעתו ואין הואיל הנקיה נכרים של על לבצוע צריך לפניו
משל יאכלו ביתו שבני ואע"פ עליו חביבה והיא ממנה אלא

הבוצע: והוא הואיל כלום זה אין ישראל

Êאלא לאכול רוצה אינו שאפילו שיעור לה אין המוציא ברכת
כזית שיעור נתנו ולא המוציא לברך צריך מכזית פחות פירור
בברכה לא אבל אחרונות ברכות ושאר המזון בברכת אלא
ברכה. בלא משהו אפילו הזה מהעולם ליהנות שאסור ראשונה
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ונפילות שינויים בה שאין לה', רבה" ל"אהבה

ממדריגתו

        
       
      
       
        
        
כש"איש גם ידה שעל שמחה, של כוחה להבין
"תחת מ"ש להקדים יש - זכר" יולדת . . תחילה מזריע
בכתוב הפשוט דהפירוש בשמחה", גו' עבדת לא אשר
התוכחות) (שבפרשת רצויים בלתי שענינים הוא, זה
טוב שהי' בזמנים ה' את עבדו שלא לפי בנ"י על באים
האריז"ל אמנם לבב. וטוב שמחה של מצב להם,
היתה לא ה' את שעבודתם כך על הוא שהעונש פירש,

מכל ה', את עבדו שבנ"י אף כלומר, שמחה, מתוך
ואהבה שמחה מתוך היתה לא שהעבודה מאחר מקום
לחוד זה בשביל וכי ותמוה, עונש. להם מגיע לפיכך

כזה. עונש לבנ"י מגיע ה' בעבודת שמחה שחסרה

        
     [האדם [חטאי

       
        

   [השמחה]
       

ראוי כשאדם גם פירוש, דינים", מבטלת "שמחה
טובים, הלא מעשיו מחמת וכיו"ב) (עונשים ל"דינים"
את מבטל זה הרי בשמחה הוא המלך כאשר הנה
משורת לפנים עמו ומטיב עליו מרחם והוא הדינים
האדם שמחת שבעת אדם, בני בטבע רואים וכך הדין.
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קלג    

אחד ממין ששתיהן והוא הגדולה על מברך קטנה ואחת גדולה
קיבר פת והגדולה נקיה פת הקטנה היתה אם אבל בנקיות ושוות
נקיות ושתיהן בגדלותן שוות שתיהן אם אבל הנקיה על מברך
השניה אם אבל יותר הלבנה על מברך מזו יותר לבנה שזו רק
מהן איזה להסתפק יש מזו גדולה היא כך כל לבנה שאינה

לברכה. קודמת

כוסמין של ואחד שעורים של אחד אם אבל אחד במין זה וכל
שעורים של על מברך משעורים ונקיים יפים שהכוסמין אע"פ
שהן שאף כוסמין משא"כ המינים בז' מפורשת שהשעורה לפי
לא ר"ח בסימן שיתבאר כמו הן המינים ז' ומכלל חטים מין

כשעורים. בפירוש הכתוב הזכירם

של אם אבל בשוה עליו חביבות כששתיהן אמורים דברים במה
ויש החביב על שמברך אומרים יש יותר עליו חביב כוסמין
רי"א: בסימן שיתבאר כמו שבפסוק ז' מין על שמברך אומרים

Âשל על מברך ישראל של ופת נכרי פת לאכול לפניו הביאו
נקיה פת נכרי של פת ואם נכרים מפת נזהר אינו אפי' ישראל
שתיהן אם שירצה איזה על מברך קיבר פת ישראל של ופת
שאינו והוא אחד ממין והן בגדולתן ושוות פרוסות או שלימות
ענין בשום ממנה יבצע לא ממנה הנזהר אבל נכרים מפת נזהר
היא אם ממנה לבצוע רשאי ממנה נזהר שאפילו אומרים ויש
קל איסור הוא נכרים של פת שאיסור עליו וחביבה נקיה
לסלק ויש עליו החביב על שיברך מצוה חיבוב משום והתירוהו

המוציא. ברכת לאחר עד השולחן מן נכרים של הפת

עמו והביא נכרים של מפת נזהר שאינו אורח עמו מיסב ואם

היפה לאכול חפץ שהאורח כיון נקיה נכרי של פת השולחן על
על מוטלת וברכתו ברכה בלא לאכול לו אפשר ואי נכרים של
הבית לבעל גם הותרה ממנו חובתו ידי להוציאו הבית בעל
הותר לבצוע לו שהותר וכיון מצוה חיבוב משום עליה לבצוע
יפרוש ואח"כ עליה שיברך שמים כבוד שאינו זו סעודה לכל לו
כשרוצה אלא וחביב החשוב על לברך שא"צ פי על ואף ממנה
רוצה אינו נכרים של מפת שנזהר זה הבית ובעל ממנה לאכול
ממנה נזהר היה לא שאם כיון מקום מכל ממנה כלל לאכול
אם לכן ממנה מונעו שהאיסור אלא לו וחביבה חשובה היתה
המצוה בה שיחבב כאן כגון בהיתר שיאכלנה שיוכל עילה ימצא
שעל בחביבות תלויה הנהנין ברכות כל כי חכמים לו התירו
איסור בלא אם אבל להקב"ה ומשבח מברך הוא הנאתו חביבות
לברך צריך ישראל של מפת עליו חשובה אינה נכרים של פת

ישראל. של פת על

דעתווכן ואין נכרים של מפת נזהר אינו הבית בעל אם להיפך
ביתו ובני נקיה היא כי נכרי של פת אלא הסעודה כל לאכול
מונחים הלחם ששתי אע"פ ישראל של נקיה שאינו פת אוכלים
לאכול דעתו ואין הואיל הנקיה נכרים של על לבצוע צריך לפניו
משל יאכלו ביתו שבני ואע"פ עליו חביבה והיא ממנה אלא

הבוצע: והוא הואיל כלום זה אין ישראל

Êאלא לאכול רוצה אינו שאפילו שיעור לה אין המוציא ברכת
כזית שיעור נתנו ולא המוציא לברך צריך מכזית פחות פירור
בברכה לא אבל אחרונות ברכות ושאר המזון בברכת אלא
ברכה. בלא משהו אפילו הזה מהעולם ליהנות שאסור ראשונה
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קלד   

ישנה דכאשר חיים", מלך פני "באור פירוש שזהו
נמשכים אז הנה וטוב חסד ברב המלך פני הארת
וכידוע לכך. ראוי אינו מצבו שמצד למי גם "חיים"
אירע דאם ליצלן, רחמנא מיתות מחייבי לזה המשל
לגמרי העון להם נמחל הילוכם, דרך בהמלך שפגעו
"באור משום ורק לזכותם כלל בדינם מעיין המלך ואין

חיים". מלך פני

       
        
אלא השמחה העדר על העונש שאין בעניננו, וכך
ה' את עובד הי' האדם אם אבל האדם, חטאי על
גורם הוא מדה כנגד מדה הרי מצוה, של בשמחה
תצוה, פ' בזהר וכדאיתא כביכול, למעלה שמחה
פנים) (בהארת דאנפין בנהירו "קיימא דכשאדם
נש דבר חדוה . . מעילא לי' נהרין הכא כדין מתתא,
הי' ממילא ובדרך - עילאה" אחרא חדוה לגבי' משיך

טובים. הלא מעשיו על לו המגיע העונש לו נמחל

         
        
       
        

      
השמחה ידי שעל - בעניננו גם הדבר ואותו
ה"דינים" את מבטלים בשמחה") כו' ("בקיבוץ
מזרעת אשה כו' תחלה מזריע ד"איש וה"סדרים"

המדה". ב"קו הוא שיסודם כו'", תחלה

הדבר: ביאור

והגילויים האורות שכל מבואר, האריז"ל בכתבי
השתלשלות") "סדר (הנקראים כולם העולמות שבכל
סוף אין אור פירוש: המדה", "קו דרך ובאים נמשכים
סוף לו שאין הוא, כן כשמו ובעצמו, בכבודו ב"ה

ו ממש הואוגבול זה וכשאור העולמות, בגדר אינו
כדי ולפיכך העולמות", לעמידת מקום "אין בהתגלות
כביכול הקב"ה "סילק" ההשתלשלות", "סדר לברוא
הסתיר הוא (כלומר, הצד על הגדול" "אורו את
אור (כלומר, דק" קצר "קו והמשיך זה) אור והעלים
והחיות האורות מיני כל מקור הוא שממנו מצומצם)
המדה", "קו נקרא זה ו"קו" כולם. העולמות שבכל
את ולהגביל למדוד הוא זו המשכה של שענינה לפי
שלכל באופן העולמות, כל בתוך הנמשך יתברך אורו
מתאים אלקי אור יגיע ונברא נברא ולכל ועולם עולם

ונברא עולם של והתכונות וההגבלות המדידות לפי
זה.

- בעולם אלקות המשכת באופן ה"כללים" וכל
את ומחי' המהווה האלקית החיות רק לא נכלל שבזה
העליונים והגילויים האורות גם אלא הנבראים, כל
התורה בקיום העבודה ידי על העולמות בכל הנמשכים
שנקבעו והסדרים המדידות לפי הם כולם - והמצוות
"קו פי על אויסגעשטעלט") זיך האט עס ("ווי

המדה".

       
     
      
      
     
     

   
גילוי באופן הנ"ל והסדרים שהגדרים בעניננו, וכך
דלתתא אתערותא דכשיש - האדם בנפש אלקי אור
"אהבה להוליד (שבכוחה האור" "פנימיות נמשכת
מלמעלה מתנה בדרך הבא והאור האדם), בלב רבה"
"חיצוניות רק הוא דלתתא אתערותא קדימת בלי
זוטא") "אהבה רק להוליד ביכולתה (ובמילא האור"
"קו פי על המחוייבים ה"כללים" לפי רק זה הרי -

המדה".

      
     
     

     
דנוסף לחוץ", "התגלות - הוא שמחה של ענינה
נפשו, כוחות כל מתגלים בשמחה הוא שכשאדם לזה
התפשטות של בתנועה הוא אלא בעצמו מכווץ שאינו
השמחה ידי שעל זאת, עוד הנה הזולת, אל והתגלות
מכוסה היא כלל שבדרך האדם פנימיות גם מתגלה
מגלה חדוה שבזמן רואים שאנו כפי מהזולת, ונעלמת
שעצמיות השמחה, טבע זהו כי לבבו, מצפוני האדם

התגלות. לידי באה האדם

הטבע ודק בשת איש בטבע שהוא מי "וכמו
שכן ומכל לפניהם לדבר אנשים לפני לעמוד ומתבייש
בהכנעה הוא טבעו דקות שמצד או ממנו, גדולים לפני
כאחד יהי' השמחה בעת הנה אדם, כל לפני ושפלות
כמה לפני לדבר ויוכל בטבעם והתקיפים הגבורים
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יהי' ולא כלל יתבייש ולא ממנו וטובים גדולים אנשים
בטבע. המרומם איש כמו כלל ושפלות בהכנעה

בו והורגל בעיניו וחשוב ורב גדול שהוא מי וכן
ובהילוך תנועה בכל ומתון בדקדוק להיות מכבר
מגדר מלצאת שמחתו בעת להתאפק יוכל לא וכדומה,
בידיו ולספק שונות תנועות בכמה לרקד כמו הגבלתו
לגמרי. רגילותו היפך ולכרכר, ולפזז בראשו ולנענע

מן הנפש כחות את מביאה שהשמחה לפי והיינו
הגילוי". אל ההעלם

האור גם העליונה", "שמחה ידי שעל למעלה, וכך
ממש ב"ה סוף אין אור היינו - המאציל" "מעצמות
דכל "סתימו (בחינת העולמות מגדר למעלה שהוא כפי

בעולמות. ונמשך בא - סתימין")

מ"קו למעלה הוא זו המשכה ששורש ומאחר
והדרגה. בסדר שלא נמשך הוא הרי - המדה"

       
       

     
הוא כלל שבדרך ודם, בשר מלך - לדבר משל
סגולה יחידי ורק ולפנים, לפני מלכותו בהיכל סגור
אולם מחדר; לפנים חדר המלך, לחדר ליכנס יכולים
יוצא הוא הרי יחידו, בנו בנישואי כמו שמחתו, בעת
כקטן אלא סדר, שום בלי העם לכל ומתגלה מגדריו
גורמת שהשמחה לפי והיינו ממש. בהשוואה כגדול
שלמעלה נפשו, ועצמיות מפנימיות עצומה, להתגלות

לגמרי. והדרגה מסדר

      
     
        

    
קטן ומשוה שוה - ובעצמו בכבודו הקב"ה לגבי
ימין וכן לפניו, ממש שווין ומטה" ו"מעלה וגדול,
נגלות בהגלות ולפיכך - כו' וגבורה) (חסד ושמאל
בשווה מקום בכל מתגלה המאציל", מ"עצמות האור

והדרגה. סדר ובלי

       
       

    
לתוכה בני' בקיבוץ העקרה "ותגל פירוש וזהו

בשמחה":

לא (כי "עקרה" בבחינת הוא שהאדם אע"פ
ידי על בלבו, ויראה אהבה לעורר כדבעי התייגע
האהבה והולדת ה'), בגדלות והתבוננות הדעת העמקת
מכל - דלעילא האתערותא בכח רק היא בליבו לה'
שמחה המעוררת בשמחה, ה' את שעובד מאחר מקום,
מזריע") ("איש עליון אור נמשך שעי"ז העליונה,
מולידה זו עצומה התגלות הרי המאציל", מ"עצמות

"זכר"). (בחינת לה' רבה אהבה האדם בלב

הפירושים שני שבין הקשר את לבאר ישוב [ומעתה

תשיש"ב פועלתשוש ישראל) (כנסת שהאשה (א) - "

שהוא ה' מאת שמבקשים (ב) בששון. להיות בעצמה

ישראל:] כנסת האשה, אצל ששון יפעול יתברך

       
       
       
        
        

  
בני' ד"קיבוץ הענין לפעול שכדי לעיל, נתבאר
על רק זה הרי - "זכר" תלד "עקרה" שגם לתוכה",
אתערותא בדרך מלמעלה, עצום אלקות גילוי ידי
העבודה ידי על רק בא גופא שזה אלא דלעילא,
העליונה, שמחה המעוררת שהיא מצוה" של ד"שמחה

כנ"ל.

צריכים (האשה) שבנ"י - תשיש" "שוש וזהו
הנ"ל), הא' (כפירוש בשמחה להיות עצמם את לעורר
בני את ישמח שהקב"ה השני, לפירוש באים ועי"ז
מ"עצמות אור נמשך העליונה שמחה ידי ועל ישראל,
("בנים לה' רבה אהבה המוליד בישראל המאציל"

כו'". בני' "בקיבוץ זכרים"),

זוכים ידה שעל שמחה, של כוחה שהוסבר [לאחרי

" שמולידה מאד גבוהה דלעילא רבהלאתערותא "אהבה

מעלת דתוכן לבאר, ימשיך - האדם בלב זכר) (דבחינת

" דבחינת לה' בעניןזכרהאהבה רק לא הוא מדריגת"

אין באור ולהכלל להבטל רבה, אהבה שהיא - לה' האהבה

ב בענין"סוף גם אלא - זוהנצחיותה (וזהושבאהבה

" (אחרי הכתובים בהמשך הפנימי לאהתוכן אשר תחת

גו' ""עבדת - אויביך) את )."ועבדת

בלב הנולדת לה' האהבה כלל, שבדרך ובהקדם,

) דלעילא אתערותא מחמת רק מזריע"האדם איש

קביעות"תחילה לה אין האדם, יגיעת הכנת בלי ,(
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קלה    

יהי' ולא כלל יתבייש ולא ממנו וטובים גדולים אנשים
בטבע. המרומם איש כמו כלל ושפלות בהכנעה

בו והורגל בעיניו וחשוב ורב גדול שהוא מי וכן
ובהילוך תנועה בכל ומתון בדקדוק להיות מכבר
מגדר מלצאת שמחתו בעת להתאפק יוכל לא וכדומה,
בידיו ולספק שונות תנועות בכמה לרקד כמו הגבלתו
לגמרי. רגילותו היפך ולכרכר, ולפזז בראשו ולנענע

מן הנפש כחות את מביאה שהשמחה לפי והיינו
הגילוי". אל ההעלם

האור גם העליונה", "שמחה ידי שעל למעלה, וכך
ממש ב"ה סוף אין אור היינו - המאציל" "מעצמות
דכל "סתימו (בחינת העולמות מגדר למעלה שהוא כפי

בעולמות. ונמשך בא - סתימין")

מ"קו למעלה הוא זו המשכה ששורש ומאחר
והדרגה. בסדר שלא נמשך הוא הרי - המדה"

       
       

     
הוא כלל שבדרך ודם, בשר מלך - לדבר משל
סגולה יחידי ורק ולפנים, לפני מלכותו בהיכל סגור
אולם מחדר; לפנים חדר המלך, לחדר ליכנס יכולים
יוצא הוא הרי יחידו, בנו בנישואי כמו שמחתו, בעת
כקטן אלא סדר, שום בלי העם לכל ומתגלה מגדריו
גורמת שהשמחה לפי והיינו ממש. בהשוואה כגדול
שלמעלה נפשו, ועצמיות מפנימיות עצומה, להתגלות

לגמרי. והדרגה מסדר

      
     
        

    
קטן ומשוה שוה - ובעצמו בכבודו הקב"ה לגבי
ימין וכן לפניו, ממש שווין ומטה" ו"מעלה וגדול,
נגלות בהגלות ולפיכך - כו' וגבורה) (חסד ושמאל
בשווה מקום בכל מתגלה המאציל", מ"עצמות האור

והדרגה. סדר ובלי

       
       

    
לתוכה בני' בקיבוץ העקרה "ותגל פירוש וזהו

בשמחה":

לא (כי "עקרה" בבחינת הוא שהאדם אע"פ
ידי על בלבו, ויראה אהבה לעורר כדבעי התייגע
האהבה והולדת ה'), בגדלות והתבוננות הדעת העמקת
מכל - דלעילא האתערותא בכח רק היא בליבו לה'
שמחה המעוררת בשמחה, ה' את שעובד מאחר מקום,
מזריע") ("איש עליון אור נמשך שעי"ז העליונה,
מולידה זו עצומה התגלות הרי המאציל", מ"עצמות

"זכר"). (בחינת לה' רבה אהבה האדם בלב

הפירושים שני שבין הקשר את לבאר ישוב [ומעתה

תשיש"ב פועלתשוש ישראל) (כנסת שהאשה (א) - "

שהוא ה' מאת שמבקשים (ב) בששון. להיות בעצמה

ישראל:] כנסת האשה, אצל ששון יפעול יתברך

       
       
       
        
        

  
בני' ד"קיבוץ הענין לפעול שכדי לעיל, נתבאר
על רק זה הרי - "זכר" תלד "עקרה" שגם לתוכה",
אתערותא בדרך מלמעלה, עצום אלקות גילוי ידי
העבודה ידי על רק בא גופא שזה אלא דלעילא,
העליונה, שמחה המעוררת שהיא מצוה" של ד"שמחה

כנ"ל.

צריכים (האשה) שבנ"י - תשיש" "שוש וזהו
הנ"ל), הא' (כפירוש בשמחה להיות עצמם את לעורר
בני את ישמח שהקב"ה השני, לפירוש באים ועי"ז
מ"עצמות אור נמשך העליונה שמחה ידי ועל ישראל,
("בנים לה' רבה אהבה המוליד בישראל המאציל"

כו'". בני' "בקיבוץ זכרים"),

זוכים ידה שעל שמחה, של כוחה שהוסבר [לאחרי

" שמולידה מאד גבוהה דלעילא רבהלאתערותא "אהבה

מעלת דתוכן לבאר, ימשיך - האדם בלב זכר) (דבחינת

" דבחינת לה' בעניןזכרהאהבה רק לא הוא מדריגת"

אין באור ולהכלל להבטל רבה, אהבה שהיא - לה' האהבה

ב בענין"סוף גם אלא - זוהנצחיותה (וזהושבאהבה

" (אחרי הכתובים בהמשך הפנימי לאהתוכן אשר תחת

גו' ""עבדת - אויביך) את )."ועבדת

בלב הנולדת לה' האהבה כלל, שבדרך ובהקדם,

) דלעילא אתערותא מחמת רק מזריע"האדם איש

קביעות"תחילה לה אין האדם, יגיעת הכנת בלי ,(
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קלו   

ההתעוררות כח ונפסק נכלה זמן שבמעט ונצחיות,

מלמעלה, ההתעוררות קודם כמו עמדו על נשאר והאדם

" בשם הזאת האהבה נקראת זה מטעם כי"נקבהוגם ,

קלה" דעתן כי"נשים בקלות דעתן את לשנות שיכולים ,

להתפתות" ""נוחין האדם יוכל וכך בקלותלהתפתות, "

הזה. עולם לתאוות ה' מאהבת

("משא דלתתא אתערותא כשיש מזרעת"כ )"אשה

" אזי זכרתחילה, שנשארת"יולדת לה' אהבה היינו ,

המתקיים. דבר והוי שינויים בלי בלבו ותקועה קבועה

שנולדת רבה אהבה בחינת במעלת שממשיך וזהו

מצוה:] של שמחה ידי על האדם בלב

        
      
       
         
       
      


הקליפה וכחות הרע יצרו הוא האדם של האויב
להמנע עצמו על לשלוט יכול אינו וכשאדם והטומאה,
נקרא גופניות, ותאוות הזה עולם בתענוגי מהשיקוע

אויביך". את "ועבדת

אתערותא מכח רק שבאה ההתעוררות כלל, בדרך
בבחינת תמיד הוא והאדם נצחיות לה אין דלעילא
גבוהה ממדריגה ירידות (הן וירידות ונפילות שינויים
נפילה - יותר ועוד יותר, נמוכה למדריגה ה' בעבודת

כנ"ל. אויביך"), את "ועבדת עוה"ז, לתאוות

לשמחה הגורמת מצוה, של שמחה ידי על אמנם,
רבה אהבה המוליד ביותר עליון אור נמשך עליונה,
האדם בלב תקועה זו רבה ואהבה - "זכר" בחינת לה',
כי לנפילות. שייך לא ששוב באופן שינויים, בלי
ממציאותו האדם מתבטל זו רבה שבאהבה מאחר
מקום אין שוב "לגרמי'", של רגש שום בלי לגמרי
(ולכן שינויים בלי נצחית אהבה והיא ונפילות לירידות

ורע). טוב תערובת בה שאין החיים", "עץ נק'

ועבדת גו' בשמחה גו' עבדת לא אשר "תחת וזהו
שמחה, מתוך ה' בעבודת דכשחסר אויביך", את
זוטא" "אהבה בבחינת רק היא עבודתו כל ובמילא

שמעו לגרמי', "יששהיא בבחינת הישות רגש בה רב
ה' את עובד שהוא אע"פ כלומר, ומשיג", שאוהב מי

בלבו, ה' אהבת והתעוררות במוחו ה' גדולת בהשגת
ו"אני המשיג" הוא ש"אני בעצמו מרגיש מקום מכל
של רגש כאן יש שסוףֿסוף מאחר הרי - האוהב" הוא
זו הרי והנאתו), עצמו תועלת היא (שמגמתו ישות

בתאוות. לנפילה מקום נתינת

         

  בהקדם שמחה של כוחה גודל ויובן
שלכאורה בשמחה", גו' עבדת לא אשר "תחת מ"ש
העדר בגלל רק כך כל גדול עונש שמגיע היתכן תמוה
על מגיע דהעונש הענין, אך ה'. בעבודת השמחה
הי' בשמחה ה' את עובדים היו שאם אלא בנ"י, חטאי
מבטלת ו"שמחת כביכול, למעלה שמחה מעורר זה
העונות. את מוחל שמחה של במצב דכשהמלך דינים",
כלומר, לגילוי, גורמת דשמחה בזה, הענין ועומק
עצמה שמצד האדם פנימיות גם מתגלה שמחה שבזמן
יוצא שמחה בזמן ולכן מהזולת, ומכוסה צפונה היא
שמחתו בעת המלך וכמו וגדריו, מהגבלותיו אדם
וכך והדרגה. סדר בלי כגדול כקטן העם לכל שמתגלה
והדרגה סדר יש כלל שבדרך דאע"פ כביכול, למעלה
(על העולמות בכל הנמשכים והגילויים האורות בכל
מתגלה העליונה השמחה ידי על הנה המדה"), "קו פי
דכל "סתימו בחינת היא עצמה שמצד האור" "פנימיות
בסדר שלא היא בעולמות ההתגלות ובמילא סתימין"
הקבוע שהסדר דאע"פ בעניננו, הוא וכן כלל. והדרגה
ידי על הרי נקבה", יולדת תחילה מזריע "איש הוא
להוליד שבכוחו ביותר עליון אור לגילוי זוכים שמחה
יתבאר ובזה זכר). (יולדת האדם בלב לה' רבה אהבה
ידי שעל תשיש", ב"שוש הפירושים שני בין הקשר
ואזי למעלה, שמחה נגרמת בעצמה, תשיש שהעקרה
אהבה בהולדת בששון תהי' שהעקרה פועל הקב"ה
אשר "תחת הכתובים, המשך ביאור גם וזהו לה'. רבה
דכאשר אויביך", את ועבדת גו' בשמחה גו' עבדת לא
רק היא לה' האהבה ובמילא בשמחה העבודה חסרה
ומעורב א') פרק (כנ"ל "לגרמי'" שהיא זוטא" "אהבה
ונפילות לירידות מקום נתינת יש הישות, רגש בה
וזוכים שמחה כשיש משא"כ אויביך"), את ("ועבדת
שינויים. בלי נצחית אהבה היא אזי לה', רבה לאהבה

  .דינים מבטלת שמחה
לגילוי. גורמת שמחה המדה. קו חיים. מלך פני באור

שאוהב. מי יש המאציל. עצמות
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

   


        

 

Â‰ÊÂהמקובלים וגם הפלסופים טעות עיקר כל
בבחי' שהוא ההשתל' בכל לומר שדימו הראשונים
אין באמת אבל כו', למהות ממהות שהוא מיש יש עו"ע
מבחי' אבל כנ"ל, דבי"ע עולמות דג' בהשתלשלו' רק זה
ליש מיש למהות ממהות ההמשכה אין לבריאה האצי'
השמות אותיות קריאת כמו והוא כנ"ל, ליש מאין אלא
לאותיות אין אז הרי מלקרות הקורא יפסיק אם שהרי
שמו על לשכוח שיוכל עד האדם לנפש כלל שייכות השם
המשכ' זה אין בשמו זולתו יקראהו כאשר וא"כ לגמרי
התפשטות בחי' רק אלא הנפש מן מה דבר ומהות עצמיו'
ג"כ יובן וא"כ כו', השם אותיות ע"י הנפש והטיית
דע"ב דשמות אותיות קריאו' בחי' יופסק שאם למעלה
כמו האצי' אור עצמות לגבי כלל שייך זה אין כו' ס"ג
ולפ"ז כו', כלל לשם צריך שאין בשמך קורא אין כאשר
ושמות אותיות קריא' המשכו' בחי' שצ"ל בהכרח הרי
לעולם אין [רגע] אפי' יופסק שאם בבריאה תמיד דאצי'
האצי' השפעת הי' שאם כלל, וקיום מציאות הבריאה
היה אז מדבר דבר התהות בחי' שנק' ליש מיש לבריאה
התפוח שנשאר כמו לעצמו נפרד יש בבחי' הבריאה עולם
אם אבל כנ"ל, הצומח מכח שמקבל גם בפ"ע במהות
אין העליוני' דשמות והמשכ' קריא' בחי' יופסק
(מאחר וד"ל הי' כלא והי' כלל ומציאות קיום להנבראים
שמו על לשכוח שיוכל עד לשם א"צ שם קריאת שבלא
כו', לכלי יד בית או לאדם שם היה לא כאלו ה"ז א"כ
מהות מתקיים סילוקו לאחר שגם מהות בהמשכ' משא"כ
בנפעל קיום שנשאר בנפעל הפועל כח כמו שהמשיך דבר

וד"ל). כו' ידיו סילוק לאחר גם
‰‰Â'דאצי שבמל' ושוב רצוא ובחי' ענין י"ל מעתה

שם בחי' הוא דאצי' מל' בחי' דהנה כנ"ל, בבריאה
ס"ג דע"ב השמות כל וכן המל' לאור כלי בחי' והוא ב"ן

שע"י מפני הוא והטעם לאורות, כלים בחי' הן הכליכו'
שעל השם בחי' הוא כך כו' מה דבר במציאות האור נתפס
במשל כנ"ל אליו להמשיכו לזולתו הדבר גוף נתפס ידו
[ה]השפעה שבחי' למעלה מבואר והנה כו'. לכלי יד הבית
כמשל שזהו דוקא ליש מאין הוא לבריאה מאצי' [ה]אלקי'
אבל לזולתו, יותפס ידו שעל הכלי בחי' והוא השם קריאת
וכלא האדם בעצם נכלל הזה השם אז השם קריאת בלא
ההתכללו' בחי' ה"ז וא"כ שמו, על לשכוח שיוכל עד הי'
שאין מאחר כלל זולתו אל נגלות הגלות בלתי בעצמותו
נשגב הוא ואז שם קריאת בלי בו להתפס במה לזולתו
לזולתו אין כי מזולתו לגמרי והעלמה בהפלא' ומרומם
אורות בבחי' למעלה יובן וכך וכלל, כלל בו תפיסא בחי'
המשכה בחי' הא' מדרגות, ב' בהן שיש דאצי' העליונים
בחי' ע"י שם נתפסי' אשר והוא בבריאה למטה שלהן
דאצי' שעצמי' ושמו הוא ענין והיינו בלבד, שמות קריאת
ע"י זהו אשר למטה הטייתו בחי' היינו ושמו הוא נק'
הוא הב' ומדרגה ובחי' בלבד, בשמו שקורא במה תפיסא
למטה נגלות הגלו' בלתי בעצמותן שלהן התכללות בחי'
שום אין שאז דאצי' שמו' קריאת בחי' כשנפסק והיינו כלל,
בעצמו' ותפיסא אחיזה להן להיות לנבראי' ושייכות ערך
במה כלי בחי' שאין לפי לגמרי מהן נשגבו כי דאצי' אורות
שמות קריאת המשכות הפסקות מפני בהן ולהתפס להאחז
המתנשא לבדו המרומם המלך וזהו כנ"ל. כלי בחי' שנק'
[בחי'] ושוב, רצוא בחי' וזהו כו', לגמרי עולם מימות
ההמשכ' הפסק' ובחי' שוב בחי' נק' השמות וקריא' המשכ'
שבאותיות וחיות האור שנכלל רצוא בחי' נק' והקריא'
וזהו כו'. כלל שם [לו] אין כאלו האור עצמות בבחי' השם
למעלה רצוא ב"ן שבשם החיות בחי' פי' רו"ש, והחיות
נק' להיות ההמשכה [ב]בחי' ושוב ההמשכה, מבחי' ליפסק

וד"ל. כו' אלקים ושם אדנ"י שם כמו בשם
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היצה"ר‰Â‰מב) שגם יצריך בשני לבבך בכל פי'
מחמת ה' לאהבת ישוב השכלי' והנפש
אפי' נפשך ובכל ע"ז, יסכים השכל שגם הנ"ל ההתבוננות
חלקי בכל היינו נפשך בכל פי' וגם כנ"ל נפשך את נוטלי'

במודו"מ מודו"מ הנפש לבושי ג' התקשרות ור"ל הנפש
ומעשה ית' ודיבורו חכמתו שהיא בתורה מו"ד ית' שלו
תתקשר בלבושים הלבושי' התקשרות וע"י המצות במעשה
כו' בחכמתו המלובש ב"ה בא"ס הנפש ועצמות מהות ג"כ
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Â‰ÊÂהמקובלים וגם הפלסופים טעות עיקר כל
בבחי' שהוא ההשתל' בכל לומר שדימו הראשונים
אין באמת אבל כו', למהות ממהות שהוא מיש יש עו"ע
מבחי' אבל כנ"ל, דבי"ע עולמות דג' בהשתלשלו' רק זה
ליש מיש למהות ממהות ההמשכה אין לבריאה האצי'
השמות אותיות קריאת כמו והוא כנ"ל, ליש מאין אלא
לאותיות אין אז הרי מלקרות הקורא יפסיק אם שהרי
שמו על לשכוח שיוכל עד האדם לנפש כלל שייכות השם
המשכ' זה אין בשמו זולתו יקראהו כאשר וא"כ לגמרי
התפשטות בחי' רק אלא הנפש מן מה דבר ומהות עצמיו'
ג"כ יובן וא"כ כו', השם אותיות ע"י הנפש והטיית
דע"ב דשמות אותיות קריאו' בחי' יופסק שאם למעלה
כמו האצי' אור עצמות לגבי כלל שייך זה אין כו' ס"ג
ולפ"ז כו', כלל לשם צריך שאין בשמך קורא אין כאשר
ושמות אותיות קריא' המשכו' בחי' שצ"ל בהכרח הרי
לעולם אין [רגע] אפי' יופסק שאם בבריאה תמיד דאצי'
האצי' השפעת הי' שאם כלל, וקיום מציאות הבריאה
היה אז מדבר דבר התהות בחי' שנק' ליש מיש לבריאה
התפוח שנשאר כמו לעצמו נפרד יש בבחי' הבריאה עולם
אם אבל כנ"ל, הצומח מכח שמקבל גם בפ"ע במהות
אין העליוני' דשמות והמשכ' קריא' בחי' יופסק
(מאחר וד"ל הי' כלא והי' כלל ומציאות קיום להנבראים
שמו על לשכוח שיוכל עד לשם א"צ שם קריאת שבלא
כו', לכלי יד בית או לאדם שם היה לא כאלו ה"ז א"כ
מהות מתקיים סילוקו לאחר שגם מהות בהמשכ' משא"כ
בנפעל קיום שנשאר בנפעל הפועל כח כמו שהמשיך דבר

וד"ל). כו' ידיו סילוק לאחר גם
‰‰Â'דאצי שבמל' ושוב רצוא ובחי' ענין י"ל מעתה

שם בחי' הוא דאצי' מל' בחי' דהנה כנ"ל, בבריאה
ס"ג דע"ב השמות כל וכן המל' לאור כלי בחי' והוא ב"ן

שע"י מפני הוא והטעם לאורות, כלים בחי' הן הכליכו'
שעל השם בחי' הוא כך כו' מה דבר במציאות האור נתפס
במשל כנ"ל אליו להמשיכו לזולתו הדבר גוף נתפס ידו
[ה]השפעה שבחי' למעלה מבואר והנה כו'. לכלי יד הבית
כמשל שזהו דוקא ליש מאין הוא לבריאה מאצי' [ה]אלקי'
אבל לזולתו, יותפס ידו שעל הכלי בחי' והוא השם קריאת
וכלא האדם בעצם נכלל הזה השם אז השם קריאת בלא
ההתכללו' בחי' ה"ז וא"כ שמו, על לשכוח שיוכל עד הי'
שאין מאחר כלל זולתו אל נגלות הגלות בלתי בעצמותו
נשגב הוא ואז שם קריאת בלי בו להתפס במה לזולתו
לזולתו אין כי מזולתו לגמרי והעלמה בהפלא' ומרומם
אורות בבחי' למעלה יובן וכך וכלל, כלל בו תפיסא בחי'
המשכה בחי' הא' מדרגות, ב' בהן שיש דאצי' העליונים
בחי' ע"י שם נתפסי' אשר והוא בבריאה למטה שלהן
דאצי' שעצמי' ושמו הוא ענין והיינו בלבד, שמות קריאת
ע"י זהו אשר למטה הטייתו בחי' היינו ושמו הוא נק'
הוא הב' ומדרגה ובחי' בלבד, בשמו שקורא במה תפיסא
למטה נגלות הגלו' בלתי בעצמותן שלהן התכללות בחי'
שום אין שאז דאצי' שמו' קריאת בחי' כשנפסק והיינו כלל,
בעצמו' ותפיסא אחיזה להן להיות לנבראי' ושייכות ערך
במה כלי בחי' שאין לפי לגמרי מהן נשגבו כי דאצי' אורות
שמות קריאת המשכות הפסקות מפני בהן ולהתפס להאחז
המתנשא לבדו המרומם המלך וזהו כנ"ל. כלי בחי' שנק'
[בחי'] ושוב, רצוא בחי' וזהו כו', לגמרי עולם מימות
ההמשכ' הפסק' ובחי' שוב בחי' נק' השמות וקריא' המשכ'
שבאותיות וחיות האור שנכלל רצוא בחי' נק' והקריא'
וזהו כו'. כלל שם [לו] אין כאלו האור עצמות בבחי' השם
למעלה רצוא ב"ן שבשם החיות בחי' פי' רו"ש, והחיות
נק' להיות ההמשכה [ב]בחי' ושוב ההמשכה, מבחי' ליפסק

וד"ל. כו' אלקים ושם אדנ"י שם כמו בשם
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היצה"ר‰Â‰מב) שגם יצריך בשני לבבך בכל פי'
מחמת ה' לאהבת ישוב השכלי' והנפש
אפי' נפשך ובכל ע"ז, יסכים השכל שגם הנ"ל ההתבוננות
חלקי בכל היינו נפשך בכל פי' וגם כנ"ל נפשך את נוטלי'

במודו"מ מודו"מ הנפש לבושי ג' התקשרות ור"ל הנפש
ומעשה ית' ודיבורו חכמתו שהיא בתורה מו"ד ית' שלו
תתקשר בלבושים הלבושי' התקשרות וע"י המצות במעשה
כו' בחכמתו המלובש ב"ה בא"ס הנפש ועצמות מהות ג"כ
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קלח   

מזה ע"ש תורה ותלמוד עבודה מצות בענין במ"א וכמ"ש
שבנפש יחידה שמבחי' האהבה הוא מאדך ובכל באריכות,
גבול בלי פירושו ומאד נרנ"ח בחי' ד' כולל נפשך בכל כי
שהם הנפש חלקי מד' שלמעלה יחידה מבחי' והיינו

ב נק' שאינו שלך מאד נאמר וע"כ אלאמוגבלים גבול לי
באריכות, ט"ז אות וכמש"ל כו' בגוף הנפש של הגבול נגד
איך תמוה דלכאורה ממונך, בכל מאדך ובכל רז"ל וז"ש
וצדקה עפמ"ש והענין דמאדך, זו לאה"ר הממון שייך
ישראל של חטאתם פי' חטאת, לאומים וחסד גוי תרומם
והשפעה חסד הגורם הוא יחטא לא אשר בארץ צדיק שאין
בחיצונים הנפש ומתלבשת נמשכת החטא ע"י כי לעוכומ"ז
ע"י והיינו שורשה ובמקור בה שנעשה הפגם ענין והוא
בעמקי הנה"א את גם וממשכת המורידה שהיא הנה"ב
והיינו ישראל אלו גוי תרומם צדקה ואמנם ח"ו, הקליפות
עושה שהאדם הצדקה שע"י שבהם, הבהמיות נפשות
ומתרוממת הגמור הרע מן הבהמית נפשו ונבדלת נפרדת
יגיע ואז לבדו, לה' ולבושיה מדותיה כל להיות היא גם
בע"ת בחי' והוא דמאדך הנ"ל אה"ר ומדריגת לבחי'
עומדים שבע"ת במקום ואמרו במעלתם חז"ל שהפליגו
הן ומציאותן במהותן שבנה"ב שהמדות מפני והוא כו',
הבהמה וכמשל שבנה"א ממדות יותר וחזקים תקיפים
ששרשן משום והיינו מהאדם יותר וגבורה כח בעלת שהיא
בשבה"כ שנפלו רק כו' מלך מלוך לפני החזקה יד מבחי'
תוקף בחי' נכלל סט"א ואתהפכא דאתכפיא התשובה וע"י
שבע"ת במקום לכן יתיר בחילא בקדושה זו ותגבורת זה
הצילה ע"ה המלך דוד וז"ש מאדך בכל וזהו כו' עומדים
הרצון פנימי' שהיא היחידה שיהי' יחידתי מכפירים כו'
ח"ו תפול ולא עולם של ליחידו ב"ה לא"ס רק גבול בלי
תגבורת ע"ש כפירים הנק' שבסט"א הרצון בתגבורת ג"כ
שיתהפכו גוי תרומם פי' ג"כ והוא כו', דנה"ב המדות
דוקא הצדקה ע"י והיינו לבדו לה' להיות שבנה"ב המדות
רחמים מעורר עי"ז נפשו להחיות העני על שמרחם ע"י כי
לה' האה"ר בה להיות משפלותה לרוממה נפשו על רבים
באגה"ק מזה ועיין כו' רבים ברחמים מתים מחי' וכמאמר
זורע ע"פ שם ג"כ וע' ישועות, מצמיח צדקות זורע ע"פ

אמת: שכר צדקה
Ï"ÈÂÚ,ומאדך ונפשך לבבך בכל אלו אהבות ג' בענין

מלא יהי' לבו שכל היינו לבבך בכל פי' דהנה
חלל חללים שני בו יש שהלב והענין ה', מאהבת וגדוש
ב' וכאשר דם מלא השמאלי וחלל חיים רוח מלא הימני
וכ"מ לבבך בכל היינו ה' מאהבת מליאים יהיו אלו חללים
השמאלי חלל דהנה הוא הדברים וביאור פ"ט, ח"א בלק"א
ושיהיו גבורות בחי' הוא דהדם וידוע דם מלא הוא
מה' ריחוקו על במרירות שיהי' הוא ה' בעבודת הגבורות
בענינים וחפצינו מגמותינו שכל איך שנה ע' שנותינו בימי
ירדה זה בשביל וכי אחריו לבניו ולעזוב בפרנסה גשמיים

ירידה בגוף וירדה ה' לפני עומדת (שהיתה בעוה"ז נשמתו
כל להיות ראוי והי' ואתהפכא אתכפיא ע"י עלי' צורך
שכל הוא ונהפוך כו' לאשתאבא בזה ותשוקתו מגמתו
לבו יתמרמר בזה וכשיתבונן עוה"ז) בעניני וחפצו תשוקתו
דם המלא השמאלי החלל הוא א' בחלל זהו אך מאד,
הימני וחלל דקדושה, וגבורות מרירות בחי' נמשך שממנו
שהם ה' במצות הנפש שמחת בחי' הוא חיים רוח מלא
ישמח נאמר וע"ז בעשיה שנתלבש ית' העליון רצונו
בכל אלקיך הוי' את ואהבת ענין וזהו בעושיו, ישראל
אצלך גילוי בבחי' שיהי' אלקיך יהי' הוי' שבחי' פי' לבבך
ע"ד ה' מאהבת מליאים יהיו הלב חללי שב' ע"י והיינו
והשמחה השמאלי בחלל מה' מריחוקו המרירות הנ"ל
הוא זה ודרך הימני, בחלל בתומ"צ ה' בעבודת כל מרוב
אלא בצדיקים גם כמ"כ להיות הגורמים והם בבינונים
אין לכן אצלם מאוס הרע הצדיקים כי אחר באופן שהוא
שבבינונים המרירות ע"ד גשמי מרירות אצלם שיהי' שייך
ברוחו שמושל אלא עדיין ברע מואס שאינו מפני שהוא
מאד יתמרמר לכן גשמיות לתאוות עדיין שתשוקתו ולפי
וכל אצלם באמת מאוס שהרע בצדיקים משא"כ כנ"ל ע"ז
מרירות אצלם להיות כ"כ שייך אין א"כ לה' תשוקתם
ואח"כ גאונו ומהדר מה' ויראה פחד בחי' שהוא רק הנ"ל,
בכל ענין וזהו כו' בתענוגים אהבה בחי' היא השמחה
ובצדיקים ערכן לפי בבינונים כנ"ל הלב חללי בב' לבבך
אחותי לבבתיני ע"פ במ"א ועמ"ש הרמה, מעלתן לפי ג"כ
האהבה לבחי' נפשך דבכל האהבה בין ההפרש וענין כלה,
שמצד האהבה הוא נפשך בכל שבחי' הוא מאדך דבכל
מצד נמשכת אהבה שההתפעלות דהיינו עצמה הנפש
את המעוררים בדברים ה' בגדולת בהתבוננות ההשגה
הריחוק מצד הבאה האהבה היא מאדך בכל אבל האהבה
אהבת על מסתיר שמאד בגוף הירידה מצד דהיינו והמנגד
בתגבורת הרבה האהבה תהי' והמנגד ההסתר שמצד ה'
התבוננות ועצמות מהות מצד שהיא ממה מאד יותר
זו אהבה נק' ולכן דילה שיעורא לפום הנפש והתפעלות
אלקית הנפש הנה כי והענין גבול, בלי היינו שמאד מאדך
בגבול מוגבלת היא מ"מ ממעל אלוה חלק שהיא היות עם
האהבה התפעלות וכן ושיעור בגבול שהשגתה ושיעור
בכל בחי' וזהו ומדה בגבול האהבה היא זו מהשגה הנמשך

חוצבו,נפשך ממקור דילי' שיעורא לפום חד כל דהיינו
ומדה גבול בלי שהוא מאד לבחי' להגיע לה וא"א
נפש ע"י אלא ותכלה תחלה לו שאין ב"ה בא"ס ולהתכלל
וכאשר ה' אהבת על מסתירים שהם והגוף דוקא הבהמית
חפיצה ג"כ הנה"ב שתהי' למיתקא ממרירו נהפכים הם גם
תתעורר הריחוק שמצד והיינו ית' בו לדבקה וחשיקה
בבחי' היא זו אהבה הנה זה, ומיצר מריחוק לצאת האה"ר
דף ע"י מרוצתם כשמעכבים המים מרוצת וכמשל גבול בלי
ומעכב מונע שהוא המים זרם הילוך במקום שמשימים
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שהי' והעיכוב ההסתר בוקעים כשהמים ואח"כ הילוכם
גדולה ומרוצה בתגבורת הוא זה ביקוע אז מרוצתם מעכב
שהיו הראשון הילוכם מערך שיעור לאין ויותר יותר
בתגבורת ההילוך נעשה העיכוב ע"י ועתה לאט הולכים
התבוננות מצד שבאה מאדך בכל אהבת כמ"כ כו' גדול
שיעור מערך יותר גדול בתגבורת היא מה' בריחוקו
ירידת ענין וזהו כו' עצמה מצד בהנפש שהי' האהבה
כי והענין כנודע, עליה צורך ירידה שהיא בגוף הנשמו'
הגופני בחומר בהתלבשות לעוה"ז בואה קודם הנשמה
וענין לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש עומד בבחי' היתה
יגרע ולא יעלה ולא א' במדריגה תמיד שהוא הוא עומד
בחי' שהן עומדים נקראים המלאכים וכן לעולם ממדרגתו
בין מהלכים לך ונתתי ג"כ וכמ"ש עומדים שטים עצי
תמיד שעומדים המלאכים על קאי דעומדים העומדים
נפשך דבכל אהבה בחי' והיינו באוי"ר א' במדריגה מוי"ב
כפי בהנשמה או המלאך בנפש שיש ההשגה כח דכפי
כו' האוי"ר התפעלות הוא כך חוצבה ממקור קבלת'
כי להיות בגוף ירידתה מצד הנפש שתתפעל אוי"ר משא"כ
לצאת בהתפעלות תתגבר אזי לה מסתיר והצמצום החשך
שאין עד הכלי מהגבלת שלמע' התפעלות והוא ההסתר מן
המדרגות בעילוי לילך ותוכל לה מסתיר שלה המגביל כלי
נעשי' ועי"ז הכלי גבול מגדר שיצאתה אחר שיעור בלי
ברום עילוי אחר בעילוי לילך מהלך בבחי' הנשמה
בענין וכמ"ש מהלכים לך ונתתי וזהו א"ס בבחי' המעלות
הנשמות ירידת תכלית היא וזאת כו' תלכו בחקתי אם
גבול בבחי' ויראתם ואהבתם השגתם הי' ירידתם שקודם
דילי' שיעורא לפום חד לכל שנמשך ממכ"ע מבחי' ושיעור

מצד מאדך דבכל אהבה לבחי' וזוכים בגוף ירידתם וע"י
גילוי בחי' עילוי אחר בעילוי מהלכים בחי' נעשים ההסתר
ג"כ שהיא דמאדך זו אה"ר ע"י והיינו בע"ג הבלתי סוכ"ע
כי ממונך בכל מאדך בכל ארז"ל וגם כנ"ל, גבול בלי בחי'
וזהו לאין היש ביטול בחי' ג"כ היא מיגיעו לתת הצדקה
אין מיש לעשות בחי' הוא שתכליתם המצות כל יסוד
צחוק בענין במ"א כמ"ש למעלה ותענוג צחוק נעשה שמזה
אלא כו', בו לשחק יצרת זה לויתן ובענין אלקים לי עשה
מצד הבאה מאדך דבכל אהבה גם הרי עדיין קשה לכאורה
בע"ג הוא האדם כי באמת גבול בלי אהבה אינה הריחוק
מאד מאדך לכך ונק' שלו הכלי מהגבלת למעלה שהיא רק
באמת אבל הכלי מהגבלת למעלה הוא שאצלך ר"ל שלך
ב"ה א"ס בבחי' זו אהבה תעורר איך וא"כ היא מוגבלת
מהלך בבחי' נעשי' הנשמה שתהי' עד האמיתי גבול בלי
באמת, גבול בלי שהוא הסוכ"ע גילוי בבחי' חיל אל מחיל
לפי הוא אתעדל"ע שבאתעדל"ת מה באמת כי הענין אך
מאתעדל"ת אתעדל"ע שיהי' במחה"ק ברצונו עלה שכך
האתעדל"ת צ"ל שאעפ"כ אלא ביניהם ערוך שאין הגם
שאהבה כיון לכן כו' במדה רז"ל וכמא' האתעדל"ע מעין
עי"ז מאדך וזהו גבול בלי בבחי' האדם לגבי הוא זו
ועוד באמת. גבול שבלי הא"ס בחי' גילוי למעלה מתעורר
בשבה"כ שנפלו ניצוצים מרפ"ח הוא והגוף נה"ב דשרש
לכך א"ס בבחי' היו דתוהו שהאורות התוהו מעולם
יותר גבוה גשמיות דשרש משום ועוד בשרשם, מעוררים
(אות כדלעיל יכול הכל סוכ"ע מבחי' שנמשך מרוחני'
דמאדך האהבה ע"י ולכן באריכות במ"א וכמ"ש כ"ה)

כו': יותר למעלה יעורר בגוף הירידה מצד הנלקח
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ÈÎהשקל מחצית וגו' יתנו זה וגו' בנ"י ראש את תשא
השקל מחצית השקל גרה עשרים הקדש, בשקל
ימעיט. לא והדל ירבה לא העשיר כתי' ואח"כ תרומה,
דוקא, השקל מחצית למה השקל מחצית ענין שורש וצ"ל
מחציתו ליתן וצריך גרה עשרים שהוא השקל מספר וענין
והעני העשיר שוים זה ובשיעור עשר, שהוא דוקא

ימעיט. לא והדל ירבה לא שהעשיר
È'פי מהימנא רעיא נק' שמשה מה ענין בהקדם

כמו שלהם, האמונה בענין נש"י את ומפרנס שרועה
לחזק נש"י את וזן רועה הי' משה כן צאנו המפרנס הרועה
הפרנסה מה"ע וצ"ל אמונה, ורעה וכמ"ש כו', בה' אמונתן

האמונה, ענין שורש תחלה צ"ל זה להבין ובכדי להאמונה.
מאמינים, בני מאמינים הם שישראל במד"ר ארז"ל הנה
מאמינים בני בה', ויאמינו וכתי' העם ויאמן כמ"ש מאמינים
ארז"ל ולכן בה', והאמין כמ"ש אמונה שנק' אברהם בני
שהי' אברהם על קאי אמנה מראש תשורי שפסוק במד"ר
נק' שנש"י מה בין ההפרש ולהבין המאמינים. לכל ראש
ענין שורש הנה אמונה. בשם אאע"ה שנק' מה לבין אמונה
ועיקר וסוכ"ע, ממכ"ע בבחי' מאמינים שנש"י מה האמונה
ברא פל"א באדר"נ ארז"ל דהנה סוכ"ע, בבחי' היא האמונה
שם וחשיב שערות), (פי' באדם חורשי' ברא בעולם חורשי'
ונמצא בעולם, הדברים כל דוגמת שיש באדם שיש מה כל
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קלט    

שהי' והעיכוב ההסתר בוקעים כשהמים ואח"כ הילוכם
גדולה ומרוצה בתגבורת הוא זה ביקוע אז מרוצתם מעכב
שהיו הראשון הילוכם מערך שיעור לאין ויותר יותר
בתגבורת ההילוך נעשה העיכוב ע"י ועתה לאט הולכים
התבוננות מצד שבאה מאדך בכל אהבת כמ"כ כו' גדול
שיעור מערך יותר גדול בתגבורת היא מה' בריחוקו
ירידת ענין וזהו כו' עצמה מצד בהנפש שהי' האהבה
כי והענין כנודע, עליה צורך ירידה שהיא בגוף הנשמו'
הגופני בחומר בהתלבשות לעוה"ז בואה קודם הנשמה
וענין לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש עומד בבחי' היתה
יגרע ולא יעלה ולא א' במדריגה תמיד שהוא הוא עומד
בחי' שהן עומדים נקראים המלאכים וכן לעולם ממדרגתו
בין מהלכים לך ונתתי ג"כ וכמ"ש עומדים שטים עצי
תמיד שעומדים המלאכים על קאי דעומדים העומדים
נפשך דבכל אהבה בחי' והיינו באוי"ר א' במדריגה מוי"ב
כפי בהנשמה או המלאך בנפש שיש ההשגה כח דכפי
כו' האוי"ר התפעלות הוא כך חוצבה ממקור קבלת'
כי להיות בגוף ירידתה מצד הנפש שתתפעל אוי"ר משא"כ
לצאת בהתפעלות תתגבר אזי לה מסתיר והצמצום החשך
שאין עד הכלי מהגבלת שלמע' התפעלות והוא ההסתר מן
המדרגות בעילוי לילך ותוכל לה מסתיר שלה המגביל כלי
נעשי' ועי"ז הכלי גבול מגדר שיצאתה אחר שיעור בלי
ברום עילוי אחר בעילוי לילך מהלך בבחי' הנשמה
בענין וכמ"ש מהלכים לך ונתתי וזהו א"ס בבחי' המעלות
הנשמות ירידת תכלית היא וזאת כו' תלכו בחקתי אם
גבול בבחי' ויראתם ואהבתם השגתם הי' ירידתם שקודם
דילי' שיעורא לפום חד לכל שנמשך ממכ"ע מבחי' ושיעור

מצד מאדך דבכל אהבה לבחי' וזוכים בגוף ירידתם וע"י
גילוי בחי' עילוי אחר בעילוי מהלכים בחי' נעשים ההסתר
ג"כ שהיא דמאדך זו אה"ר ע"י והיינו בע"ג הבלתי סוכ"ע
כי ממונך בכל מאדך בכל ארז"ל וגם כנ"ל, גבול בלי בחי'
וזהו לאין היש ביטול בחי' ג"כ היא מיגיעו לתת הצדקה
אין מיש לעשות בחי' הוא שתכליתם המצות כל יסוד
צחוק בענין במ"א כמ"ש למעלה ותענוג צחוק נעשה שמזה
אלא כו', בו לשחק יצרת זה לויתן ובענין אלקים לי עשה
מצד הבאה מאדך דבכל אהבה גם הרי עדיין קשה לכאורה
בע"ג הוא האדם כי באמת גבול בלי אהבה אינה הריחוק
מאד מאדך לכך ונק' שלו הכלי מהגבלת למעלה שהיא רק
באמת אבל הכלי מהגבלת למעלה הוא שאצלך ר"ל שלך
ב"ה א"ס בבחי' זו אהבה תעורר איך וא"כ היא מוגבלת
מהלך בבחי' נעשי' הנשמה שתהי' עד האמיתי גבול בלי
באמת, גבול בלי שהוא הסוכ"ע גילוי בבחי' חיל אל מחיל
לפי הוא אתעדל"ע שבאתעדל"ת מה באמת כי הענין אך
מאתעדל"ת אתעדל"ע שיהי' במחה"ק ברצונו עלה שכך
האתעדל"ת צ"ל שאעפ"כ אלא ביניהם ערוך שאין הגם
שאהבה כיון לכן כו' במדה רז"ל וכמא' האתעדל"ע מעין
עי"ז מאדך וזהו גבול בלי בבחי' האדם לגבי הוא זו
ועוד באמת. גבול שבלי הא"ס בחי' גילוי למעלה מתעורר
בשבה"כ שנפלו ניצוצים מרפ"ח הוא והגוף נה"ב דשרש
לכך א"ס בבחי' היו דתוהו שהאורות התוהו מעולם
יותר גבוה גשמיות דשרש משום ועוד בשרשם, מעוררים
(אות כדלעיל יכול הכל סוכ"ע מבחי' שנמשך מרוחני'
דמאדך האהבה ע"י ולכן באריכות במ"א וכמ"ש כ"ה)

כו': יותר למעלה יעורר בגוף הירידה מצד הנלקח
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ÈÎהשקל מחצית וגו' יתנו זה וגו' בנ"י ראש את תשא
השקל מחצית השקל גרה עשרים הקדש, בשקל
ימעיט. לא והדל ירבה לא העשיר כתי' ואח"כ תרומה,
דוקא, השקל מחצית למה השקל מחצית ענין שורש וצ"ל
מחציתו ליתן וצריך גרה עשרים שהוא השקל מספר וענין
והעני העשיר שוים זה ובשיעור עשר, שהוא דוקא

ימעיט. לא והדל ירבה לא שהעשיר
È'פי מהימנא רעיא נק' שמשה מה ענין בהקדם

כמו שלהם, האמונה בענין נש"י את ומפרנס שרועה
לחזק נש"י את וזן רועה הי' משה כן צאנו המפרנס הרועה
הפרנסה מה"ע וצ"ל אמונה, ורעה וכמ"ש כו', בה' אמונתן

האמונה, ענין שורש תחלה צ"ל זה להבין ובכדי להאמונה.
מאמינים, בני מאמינים הם שישראל במד"ר ארז"ל הנה
מאמינים בני בה', ויאמינו וכתי' העם ויאמן כמ"ש מאמינים
ארז"ל ולכן בה', והאמין כמ"ש אמונה שנק' אברהם בני
שהי' אברהם על קאי אמנה מראש תשורי שפסוק במד"ר
נק' שנש"י מה בין ההפרש ולהבין המאמינים. לכל ראש
ענין שורש הנה אמונה. בשם אאע"ה שנק' מה לבין אמונה
ועיקר וסוכ"ע, ממכ"ע בבחי' מאמינים שנש"י מה האמונה
ברא פל"א באדר"נ ארז"ל דהנה סוכ"ע, בבחי' היא האמונה
שם וחשיב שערות), (פי' באדם חורשי' ברא בעולם חורשי'
ונמצא בעולם, הדברים כל דוגמת שיש באדם שיש מה כל
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רמ"ח שיש האדם גוף כמו גדול גוף בחי' הוא שהעולם
הוא כמו"כ וכדומה, וצפרנים ושערות גידים ושס"ה אברי'
ומאחר האלו, החלקי' כל בו ויש גדול גוף שהוא בעולם
אותו, המחי' דבר שיש לומר בהכרח גוף הוא שהעולם
וחיות העולם חיות רואים אנו והרי יחי' מאין דאל"כ
הממכ"ע ב"ה אוא"ס מבחי' והיינו כו' והצמחי' האילנות
הקב"ה כך הגוף כל את ממלא הנשמה מה ארז"ל שע"ז
בבחי' העולם את שמחי' והיינו העולם, כל את ממלא
אבר לכל הגוף את מחי' שהנשמה שכמו החיות, התחלקות
או הרגל לחיות הראש חיות דומה אינו שהרי כערכו פרטי

הש חיות דומה אינו כך וכדומה, לחיותהיד עד"מ מים
לכל להחיות החיות שמתחלק מה והיינו וכדומה, הארץ
ממכ"ע. בחי' וזהו כו' בעולם שנבראו דברים מפרטי פרט
מקיף בבחי' העולם את שמחי' החיות הוא סוכ"ע בחי' אבל
ואת השמים את נא' שע"ז והגם התלבשות, בבחי' ולא לבד

וסובב מקיף בבחי' שהוא הפי' שאין היינו מלא אני הארץ
למעלה להיותו אמנם החלקי', בכל נמצא הוא כ"א לבד
לבד מקיף בבחי' כ"א פנימי בבחי' המתלבש חיות מבחי'
המחי' ית' שמו פי' לבדו שמו נשגב כי ועז"נ סוכ"ע, נק' לכן
הוא וע"ז כו'. סוכ"ע בבחי' לבדו נשגב הוא מקיף בבחי'
העולם את מחי' ית' שהוא מאמינים שנש"י האמונה ענין
וברוך אחד ה' יום בכל אומרים ולכן וסובב, ממלא בבחי'
ב' על והאמונה הקבלה שה"ע ועד לעולם מלכותו כבוד שם
כבוד שם וברוך סוכ"ע, בחי' על הוא אחד הנ"ל, בחי'
שעיקר לעיל נת' (וכבר ממכ"ע, על הוא ועד לעולם מלכותו
כאילו מובן ממכ"ע ענין שהרי סוכ"ע, בחי' על הוא האמונה
וע"פ במ"א). מזה כמשנ"ת כו' אלקה אחזה ומבשרי רואה
שהוא עולמים כל מלכות מלכותך בחי' הוא ממכ"ע הקבלה
הימנה, שלמטה עולם ומהוה המחי' עולם שבכל מל' בחי'

כו'. עליונות מדות בחי' הוא וסוכ"ע
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התחברות שאין הא' גירעון, מיני ב' יש הזה בהאופן
פועל אינו דנה"א דההתפעלות הנה"ב עם דנה"א
לעילא והולך הכל שרוצה מה והב' הנה"ב. על מאומה
וכמשי"ת בעבודתו סדר שום ואין אמת, זה שאין מדרגי'
לבד מקיף בבחי' העבודה הוא שניהם וסיבת בסמוך,
בבחי' לא (גם דאלקות כללית הידיעה מצד הבאה
ומתבונן חושב הוא דעכ"פ פ"ו שנת"ל כללית התבוננות
כ"א כלל התבוננות בדרך אינו וכאן בכללותו, ענין באיזה
וע"כ האלקות) ענין בכללות מקיף בבחי' ידיעה בדרך רק
הביטל בו לפעול להנה"ב כלל שייכות לההתפעלות אין
בבחי' יותר שהוא לפי ביותר הוא וכאן פ"ו (וכמשנת"ל
ממש מקיפים בבחי' זה שאין היות ועם דנפש. מקיף
מההתבוננות יותר דנפש המקיף בבחי' ה"ז מ"מ שבנפש,
את מוציא הוא הזאת עבודה שבאופן ובפרט כללות) בבחי'
בורח וכמו נה"א דעם אויס רייסט (ער הנה"ב מן הנה"א

הנה"ב, דביטל הרעש זה (ואין גדול ברעש ומתפעל כו')
הוא האדם בנפש דבדוגמא גדול ברעש כו' והאופנים וכמו
ובד"ה דרוה"ג האזינו ד"ה בלקו"ת כמ"ש דנה"ב הרעש
שבהעבודה במורגש הרעש ולא דרוה"ר, אלקיכם ה' אני
רק במ"א, כמ"ש כו' רעש הרוח ואחרי שהו"ע טו"ד שע"פ
חיצוני והתפעלות ברעש שיוצא הנ"ל דנה"א היציאה הוא
הן והרי זאת, והתפעלות ביציאה לגמרי מסתפק וה"ה כו')
לזה אין העבודה, מאופן והן עצמה מצד ההתפעלות מאופן
עכ"פ שנעשה הכללי והביטל הנה"ב, אל שייכות שום
דנה"א ההארה התגלות שמ"מ מפני הוא כנ"ל, בהנה"ב
עליו פועל חיצוני הביטל וגם דנה"ב. כללי הביטל על פועל
רק שבירה בבחי' לא (וג"ז לבד כללי ביטל הוא אבל כנ"ל,
היא דנפש מקיף בבחי' וההתפעלות וכנ"ל) לבד דחי' בדרך
לעילא והולך דבר כל מעצמו ותובע שרוצה מה הסיבה ג"כ

בעבודתו. סדר שום שאין ובד"כ מדרגי'
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ולק במשבה עלו  נש"י אבל מהדיבור. ושרש בראשית, ימי בששת נבראו המלאכי ג
להתלבש עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא הנשמה להוריד ככה ה' עשה למה וא"כ ממעל, אלקה

הנשמה אור על תיריהמ גשמיי לעניני הנמש ונה"ב בגו

‰p‰Â,הּמלאכים מעלת על הּנׁשמֹות מעלת ּדגדלה ידּוע ¿ƒ≈ְְְְֲֲִַַַַַַַַַָָָָָ
מּצבא יֹותר נעלים ׁשהם היֹות עם ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָּדהּמלאכים
ימי ּבׁשׁשת נבראּו הם ּגם הּנה מקֹום ּומּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשמים,
ואמרּו וגֹו', הארץ" על יעֹופף "ועֹוף ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבראׁשית,

ז"ל ג)רּבֹותינּו ּפרק ּבראׁשית רּבה נבראּו(מדרׁש "ּבחמיׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכן ּגם ׁשהם היֹות עם הּנׁשמֹות, ּכן ּׁשאין מה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמלאכים",
ּכל ּכמֹו ּבּבריאה נתחּדׁשּו לא הרי מקֹום מּכל אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹנבראים,
הּוא הּמלאכים ּדׁשרׁש והינּו ּבּבריאה, ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּנבראים
ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים הוי' "ּבדבר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָמּדּבּור,
ּוכמאמר מּמחׁשבה, ׁשרׁשן הּנה הּנׁשמֹות אבל ְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָצבאם",
להוי' אּתם "ּבנים ּוכתיב ּבּמחׁשבה", עלּו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ"יׂשראל
נׁשמת ּכ האב, מח מעצמּות ׁשהּוא הּבן וכמׁשל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאלקיכם",
ּדאיהּו ,יתּבר וחכמתֹו מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה יׂשראל איׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּכל

ידיעא ּבחכמה ולא והינּואחּכים אחד, וחכמתֹו הּוא אּלא , ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ
מּכל אׁשר מּמעל, אלקּה חלק היא יׂשראל איׁש ּכל ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדנׁשמת
ירידתּה קדם למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה היטב, מּובן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה
ּבהּׂשגה ּבאלקּות הּׂשגתּה היתה הרי ּבּגּוף, להתלּבׁש ְְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹלמּטה
הּמתלּבׁש האנֹוׁשי ּׁשהּׂשכל מה ּבמאד, ונפלאה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגדֹולה
אפן ּגם ּולהבין לידע ּכלל מבֹוא לֹו אין ּגׁשמית ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבהּׂשגה
ּבעמידתּה ׁשהיא ּכמֹו ּבאלקּות הּנׁשמה הּׂשגת ְְֱֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹמעלת

ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת הּנׁשמה ּכאׁשר ּכן אם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,
עבֹודה צריכה אׁשר עד להּנׁשמה, ּגדֹולה ירידה זֹו הרי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּגׁשמי,
ההעלמֹות רּבּוי מּפני והּוא אלקית, להּׂשגה לבא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹויגיעה
ּומסּתירים הּמעלימים הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַוההסּתרים
ּכמֹו רּבּו אׁשר הּגלּות ּבזמן ּובפרט ּבכלל, הּנׁשמה אֹור ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָעל
וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על ועּכּובים הּמניעֹות לּצלן רחמנא ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָרּבּו
ארץ יכּסה החׁש אׁשר מׁשיחא ּבעקבֹות ׁשּכן ּומּכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּמצות,
ּגדל לזה ונֹוסף הרּוחנּיים, ׁשּכן ּומּכל הּׂשכלּיים הענינים ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
אחד ּכל אׁשר יׁשמרנּו, הּׁשם העּתים, ּבצּוק ּבפרנסה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטרּדא
מי וגם ׁשֹונֹות, ּדאגֹות ּבכּמה ּביֹותר ּומטרד טרּוד ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֻואחד
לּמּוד על זמן איזה לֹו ּומגּביל רב, ּבעמל עצמֹו על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּמתּגּבר
יׁש הרי ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה ּבעניני והתעּסקּות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
רׁשעים ודר ּומּבחּוץ, מּבית ּומעּכבים מֹונעים ּכּמה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָלֹו
אֹור על והסּתר העלם וגֹורם ּפֹועל זה ּכל אׁשר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָצלחה
אל ירידה היא ּבּגּוף הּנׁשמה התלּבׁשּות ּכן אם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנׁשמה,
יתּבר מּלפניו ּכזאת היתה לּמה להבין וצרי ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָָֹהּנׁשמה,

רמה מאּגרא הּנׁשמה את הוי',בלהֹוריד ּבנעם מּלחזֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
עמיקּתא אינֹוגלבירא עּקרֹו ּכל אׁשר ונה"ב, ּבגּוף להתלּבׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אׁשר והחמרּיים הּגׁשמּיים ענינים אחרי נמׁש להיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
הּנׁשמה. אֹור על ּומסּתירים מעלימים הם ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבזה
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ולק במשבה עלו  נש"י אבל מהדיבור. ושרש בראשית, ימי בששת נבראו המלאכי ג
להתלבש עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא הנשמה להוריד ככה ה' עשה למה וא"כ ממעל, אלקה

הנשמה אור על תיריהמ גשמיי לעניני הנמש ונה"ב בגו

‰p‰Â,הּמלאכים מעלת על הּנׁשמֹות מעלת ּדגדלה ידּוע ¿ƒ≈ְְְְֲֲִַַַַַַַַַָָָָָ
מּצבא יֹותר נעלים ׁשהם היֹות עם ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָּדהּמלאכים
ימי ּבׁשׁשת נבראּו הם ּגם הּנה מקֹום ּומּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשמים,
ואמרּו וגֹו', הארץ" על יעֹופף "ועֹוף ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָּבראׁשית,

ז"ל ג)רּבֹותינּו ּפרק ּבראׁשית רּבה נבראּו(מדרׁש "ּבחמיׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכן ּגם ׁשהם היֹות עם הּנׁשמֹות, ּכן ּׁשאין מה ְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמלאכים",
ּכל ּכמֹו ּבּבריאה נתחּדׁשּו לא הרי מקֹום מּכל אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָֹנבראים,
הּוא הּמלאכים ּדׁשרׁש והינּו ּבּבריאה, ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהּנבראים
ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ׁשמים הוי' "ּבדבר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָמּדּבּור,
ּוכמאמר מּמחׁשבה, ׁשרׁשן הּנה הּנׁשמֹות אבל ְְְְֲֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָצבאם",
להוי' אּתם "ּבנים ּוכתיב ּבּמחׁשבה", עלּו ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ"יׂשראל
נׁשמת ּכ האב, מח מעצמּות ׁשהּוא הּבן וכמׁשל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאלקיכם",
ּדאיהּו ,יתּבר וחכמתֹו מּמחׁשבּתֹו נמׁשכה יׂשראל איׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָּכל

ידיעא ּבחכמה ולא והינּואחּכים אחד, וחכמתֹו הּוא אּלא , ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ
מּכל אׁשר מּמעל, אלקּה חלק היא יׂשראל איׁש ּכל ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדנׁשמת
ירידתּה קדם למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה היטב, מּובן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה
ּבהּׂשגה ּבאלקּות הּׂשגתּה היתה הרי ּבּגּוף, להתלּבׁש ְְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹלמּטה
הּמתלּבׁש האנֹוׁשי ּׁשהּׂשכל מה ּבמאד, ונפלאה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּגדֹולה
אפן ּגם ּולהבין לידע ּכלל מבֹוא לֹו אין ּגׁשמית ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבהּׂשגה
ּבעמידתּה ׁשהיא ּכמֹו ּבאלקּות הּנׁשמה הּׂשגת ְְֱֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹמעלת

ּבגּוף להתלּבׁש למּטה יֹורדת הּנׁשמה ּכאׁשר ּכן אם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,
עבֹודה צריכה אׁשר עד להּנׁשמה, ּגדֹולה ירידה זֹו הרי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּגׁשמי,
ההעלמֹות רּבּוי מּפני והּוא אלקית, להּׂשגה לבא ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹויגיעה
ּומסּתירים הּמעלימים הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַוההסּתרים
ּכמֹו רּבּו אׁשר הּגלּות ּבזמן ּובפרט ּבכלל, הּנׁשמה אֹור ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָעל
וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על ועּכּובים הּמניעֹות לּצלן רחמנא ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָרּבּו
ארץ יכּסה החׁש אׁשר מׁשיחא ּבעקבֹות ׁשּכן ּומּכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּמצות,
ּגדל לזה ונֹוסף הרּוחנּיים, ׁשּכן ּומּכל הּׂשכלּיים הענינים ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
אחד ּכל אׁשר יׁשמרנּו, הּׁשם העּתים, ּבצּוק ּבפרנסה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּטרּדא
מי וגם ׁשֹונֹות, ּדאגֹות ּבכּמה ּביֹותר ּומטרד טרּוד ְְְְְְִֵֶַַָָָָָֻואחד
לּמּוד על זמן איזה לֹו ּומגּביל רב, ּבעמל עצמֹו על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּמתּגּבר
יׁש הרי ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה ּבעניני והתעּסקּות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
רׁשעים ודר ּומּבחּוץ, מּבית ּומעּכבים מֹונעים ּכּמה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָלֹו
אֹור על והסּתר העלם וגֹורם ּפֹועל זה ּכל אׁשר ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָצלחה
אל ירידה היא ּבּגּוף הּנׁשמה התלּבׁשּות ּכן אם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנׁשמה,
יתּבר מּלפניו ּכזאת היתה לּמה להבין וצרי ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָָֹהּנׁשמה,

רמה מאּגרא הּנׁשמה את הוי',בלהֹוריד ּבנעם מּלחזֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
עמיקּתא אינֹוגלבירא עּקרֹו ּכל אׁשר ונה"ב, ּבגּוף להתלּבׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

אׁשר והחמרּיים הּגׁשמּיים ענינים אחרי נמׁש להיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאּלא
הּנׁשמה. אֹור על ּומסּתירים מעלימים הם ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבזה
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זה היה זלמן", פייבע של מדרשו "בית בשם הנקרא קטן ביתֿמדרש נמצא טשריי העיירה בקצה
את בנה בנים חשוך היותו עקב אשר זלמן, פייבע בשם טשריי של הבתים מבעל אחד מסוים, יהודי

שמו. על הזה המדרש בית

את - דרדקי כמלמד - ללמד החל ושם לייב, הערש ר' הזר ההלך התמקם מדרש בית באותו
הכירו לא ורובם היות כפשוטו, מאל"ףֿבי"ת, ממש איתם התחיל הוא שבטשריי, הארץ עמי היהודים

אל"ף. האות נראית איך אפילו

חשו לא שוב תקווה. ומלאי מעודדים נעשו הם אלו. פשוטים יהודים להחיות החלה חדשה רוח
שייכות כל להם ואין למחנה מחוץ נמצאים לצלן רחמנא היו הם כאילו ונידחים עזובים עצמם את

היהודי. לעם

אלו. יהודים סדיר באופן לימד זה זמן במשך בטשריי. לייב הערש ר' שהה שנים חמש

לקרוא, ידעו שכבר אלו ואת לקרוא, אלו מיהודים רבים ללמד הצליח אלו שנים חמש במשך
העם. המון על שרתה לגמרי שונה ורוח התפילה, של המלים פירוש את לימדם

ארץ. ודרך טובות במידות להתנהג וחינכם לימדם גם אלא בכך, הסתפק לא לייב הערש ר'

בחברות ולהתנהג במסחרם, ישרים יהיו שיהודים נחוץ זה כמה עד כך על הזמן כל הצביע הוא
לרעהו. איש לבב ובטוב

לא בלשונם, להיזהר איך לימדם כן כמו טובות. מידות ולימדם מהכלל, הוציא לא הנשים את גם
רעותה. עם האחת לריב ולא לרגוז

מאף לייב הערש ר' קיבל לא המקום, יהודי עם והתעסק בטשריי שהה בה התקופה כל במשך
בימי לא אחד, אף אצל התארח לא הוא דהו. ממאן כנימה אפילו נהנה ולא אחת, פרוטה ולו אחד
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בהתמדה ולמד בעצמו ישב תלמידיו, עם מלימודיו פנוי היה כאשר טובים. וימים בשבתות ולא החול
מכבר. בידו והיה לו, שייך שהיה ממה רק סיפק, הצטרכויותיו שאת היה ניכר גדולה.

הקטן המדרש בבית יושב מוכר הבלתי לייב הערש ר' שאותו הידיעה, בעיירה שנפוצה רב זמן זה
הגיעה זו ידיעה דרדקי. כמלמד מטשריי הפשוטים היהודים עם ולומד זלמן, פייביש ר' שם על אשר

הערי והוא עקיבא, שמואל ר' העיירה רב לאוזני ביותר.גם נאצלת כפעולה זאת ך

סביבו יהודים תריסר עם ישב לייב הערש שר' בזמן בדיוק קטן, מדרש בית באותו הרב הופיע אחד יום
התפילה. מילות פירוש את להם והסביר פתוחים סידורים עם - לבן זקן כבר היה אלו מיהודים לאחדים -

הערש לר' ניגש עצמו והרב לכבודו, ותלמידיו לייב הערש ר' קמו המדרש, לבית הרב בהיכנס
מפעולותיו רבה כי בהתפעלותו פעולתו. על הערכתו מלוא את בפניו וביטא ידו, את לו והושיט לייב

הנוכחים. כל על רב רושם שעשה דבר לידו, הרב נשק לייב, הערש ר' של

משל: כך על והמשיל לייב, הערש ר' של פעולותיו גודל אודות קצרה דרשה נשא הרב

אפשר אי לו בדומה אשר טובֿלב אדם היה לכך ונוסף גדול חכם שהיה מלך היה מסוימת במדינה
צרכיהם. את למלא הזמן כל ודאג נתיניו את מאוד אהב הוא בעולם. מקום בשום כלל למצוא היה
- ביום פעמים שלוש - קבוע זמן המלך קבע בקשותיו, את ולשטוח אליו להגיע יוכל אחד שכל וכדי

אליו. להגיע אחד כל יכול שבו

יכלו לא אלו שתושבים מובן, אילמים. תושבים התגוררו בו רחוב היה המלך של הבירה בעיר
גדול. צער להם היה מכך כתוצאה אשר נצרכים, הם מה לו ולומר למלך לגשת

את עצמו על ולקח האילמים האנשים של הגדול צערם את חש אשר רופא, עבורם נקרה והנה
הדיבור. כוח את להם ולהקנות ָריפויים,

כוח לבעלי האילמים האנשים הפיכת הגדול, הפלא את להראות הרופא התאמץ רבה כי בחכמתו
לדבר. החלו והם עזרו, אכן והקב"ה דיבור,

ופירטו האדם, ככל אליו דיברו רבה, כי ולהפתעתו למלך, - לשעבר אילמים אותם - באו אחת פעם
אחרים, בפני להביעם היום עד יכלו לא אך רב, זמן בהם נצורים היו אשר בקשותיהם, כל את בפניו

כראוי. להבינם היה יכול לא אחד אף אשר סימנים מיני כל ידי על רק אלא

לו והעניק אותם, שריפא הרופא את אליו הזמין גם אלא בקשותיהם, את שמילא רק לא המלך,
יקרות. מתנות

להם: ואמר ותלמידיו לייב הערש לר' הרב פנה המשל את בסיימו

התפילה. מילות פירוש את ידעתם ולא קרוא ידעתם לא אילמים. הייתם השנים כל היקרים! "אחיי
לפקוח וניסה לייב, הערש ר' הרופא, אליכם הגיע ואז בלבבכם, וצער בדממה, יתברך השם את עבדתם
לו. עזר אכן והקב"ה, חדשים. חיים בכם והפיח והתפילה הדיבור כושר את לכם ולהעניק עיניכם את

ו שצריך" כפי יהודים להיות אתם יכולים בקשותיכםעתה כל את הקב"ה "ימלא דבריו את הרב סיים
אמן". ישראל, כל בקשות ואת

למדנים, יהודים כמה בטשעריי היו לייב, הערש ר' כלפי הרב שגילה הרבה ההערכה למרות ברם,
והתרחקו למטה, מלמעלה הארץ עמי אותם על להביט רגילים היו הם כך. על לו לפרגן יכלו לא אשר
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קמג    

בהתמדה ולמד בעצמו ישב תלמידיו, עם מלימודיו פנוי היה כאשר טובים. וימים בשבתות ולא החול
מכבר. בידו והיה לו, שייך שהיה ממה רק סיפק, הצטרכויותיו שאת היה ניכר גדולה.

הקטן המדרש בבית יושב מוכר הבלתי לייב הערש ר' שאותו הידיעה, בעיירה שנפוצה רב זמן זה
הגיעה זו ידיעה דרדקי. כמלמד מטשריי הפשוטים היהודים עם ולומד זלמן, פייביש ר' שם על אשר

הערי והוא עקיבא, שמואל ר' העיירה רב לאוזני ביותר.גם נאצלת כפעולה זאת ך

סביבו יהודים תריסר עם ישב לייב הערש שר' בזמן בדיוק קטן, מדרש בית באותו הרב הופיע אחד יום
התפילה. מילות פירוש את להם והסביר פתוחים סידורים עם - לבן זקן כבר היה אלו מיהודים לאחדים -

הערש לר' ניגש עצמו והרב לכבודו, ותלמידיו לייב הערש ר' קמו המדרש, לבית הרב בהיכנס
מפעולותיו רבה כי בהתפעלותו פעולתו. על הערכתו מלוא את בפניו וביטא ידו, את לו והושיט לייב

הנוכחים. כל על רב רושם שעשה דבר לידו, הרב נשק לייב, הערש ר' של

משל: כך על והמשיל לייב, הערש ר' של פעולותיו גודל אודות קצרה דרשה נשא הרב

אפשר אי לו בדומה אשר טובֿלב אדם היה לכך ונוסף גדול חכם שהיה מלך היה מסוימת במדינה
צרכיהם. את למלא הזמן כל ודאג נתיניו את מאוד אהב הוא בעולם. מקום בשום כלל למצוא היה
- ביום פעמים שלוש - קבוע זמן המלך קבע בקשותיו, את ולשטוח אליו להגיע יוכל אחד שכל וכדי

אליו. להגיע אחד כל יכול שבו

יכלו לא אלו שתושבים מובן, אילמים. תושבים התגוררו בו רחוב היה המלך של הבירה בעיר
גדול. צער להם היה מכך כתוצאה אשר נצרכים, הם מה לו ולומר למלך לגשת

את עצמו על ולקח האילמים האנשים של הגדול צערם את חש אשר רופא, עבורם נקרה והנה
הדיבור. כוח את להם ולהקנות ָריפויים,

כוח לבעלי האילמים האנשים הפיכת הגדול, הפלא את להראות הרופא התאמץ רבה כי בחכמתו
לדבר. החלו והם עזרו, אכן והקב"ה דיבור,

ופירטו האדם, ככל אליו דיברו רבה, כי ולהפתעתו למלך, - לשעבר אילמים אותם - באו אחת פעם
אחרים, בפני להביעם היום עד יכלו לא אך רב, זמן בהם נצורים היו אשר בקשותיהם, כל את בפניו

כראוי. להבינם היה יכול לא אחד אף אשר סימנים מיני כל ידי על רק אלא

לו והעניק אותם, שריפא הרופא את אליו הזמין גם אלא בקשותיהם, את שמילא רק לא המלך,
יקרות. מתנות

להם: ואמר ותלמידיו לייב הערש לר' הרב פנה המשל את בסיימו

התפילה. מילות פירוש את ידעתם ולא קרוא ידעתם לא אילמים. הייתם השנים כל היקרים! "אחיי
לפקוח וניסה לייב, הערש ר' הרופא, אליכם הגיע ואז בלבבכם, וצער בדממה, יתברך השם את עבדתם
לו. עזר אכן והקב"ה, חדשים. חיים בכם והפיח והתפילה הדיבור כושר את לכם ולהעניק עיניכם את

ו שצריך" כפי יהודים להיות אתם יכולים בקשותיכםעתה כל את הקב"ה "ימלא דבריו את הרב סיים
אמן". ישראל, כל בקשות ואת

למדנים, יהודים כמה בטשעריי היו לייב, הערש ר' כלפי הרב שגילה הרבה ההערכה למרות ברם,
והתרחקו למטה, מלמעלה הארץ עמי אותם על להביט רגילים היו הם כך. על לו לפרגן יכלו לא אשר
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קמד   

למדרגה הנ"ל היהודים את והעלה לייב, הערש ר' שמו אשר זר יהודי לעירם הגיע ופתאום מסביבתם.
מהכלל. הפשוטים היהודים את הפרידה אשר המחיצה את הפיל זו ובצורה חדשה,

עקב אמיתית שנאה כדי עד והתלקחה גברה לייב הערש לר' למדנים יהודים אותם של התנגדותם
מסוים: מאורע

יהודים עם זה בעניין התפלפל הוא קשה. סוגיה בהבנת רבות התייגע שמואל אליהו ר' הפרוש
הגיע ולפתע הלאה. להמשיך יכלו ולא זו בסוגיה כולם התעכבו ימים ארבעה בעיירה. שונים למדנים
מאליהם נפתרו כך, ידי ועל ברור, באופן אך מאוד פשוטה בצורה זו סוגיה והבהיר לייב הערש ר' אותו

הנ"ל. שבסוגיה הקושיות כל

חסרונות. לייב הערש בר' לחפש החלו והם בשנאה, המלווה קנאה הללו הלמדנים אצל עורר זה דבר
פתחון שום באין טובות. מידות בעל אדם דווקא היה לייב הערש ור' היות חסרונות, כל בו נמצאו לא אך

בלונדיני. שערו צבע היות עקב הצהוב", "הירשל בשם בלעג לכנותו החלו - בו לזלזל במה פה

יעקב ר' אצל חשיבותו גדלה לייב, הערש בר' לזלזל ניסו בטשעריי שה"למדנים" בזמן בו אך
קערפיל יעקב ר' הראשון. תלמידו והיה לעיירה, לייב הערש ר' את הביא אשר היהודיֿהכפרי קערפיל,
ה"עםֿהארץ" - קערפיל יעקב שר' התברר אמיתי. ספר יודע ונהיה לייב הערש ר' אצל הזמן כל למד

לימודו. בעת ביטוי לידי מאוד באו אשר רבים בכישרונות ניחן - לשעבר

- לסעוד ישיבתו בעת או לכפר מכפר נדודיו בעת - לחשוב קערפיל יעקב ר' צריך היה לא עכשיו
לחשוב מסיים שהיה שבעת כך ידיעותיו, כל היו אלו אשר עשרה, ושמונה שמע קריאת מלות את רק
היה בתחילה שהכיר. ה"שמונהֿעשרה" שאר על לחשוב מתחיל היה חול, יום של ה"שמונהֿעשרה" את
הוא ידע עכשיו אך הלאה. וכך מוסף של שמונהֿעשרה על כן ואחרי שבת, של שמונהֿעשרה על חושב

התהילים כל ואת תורה חומשי החמישה כל את פירושבעלֿפה את הבין אף לכך ונוסף אבות, ופרקי ,
לכך. אפשרות רק לו שהייתה היכן תורה בדברי להרהר היה יכול מאמץ, כל שללא כך המילים,

של לזכותו הצלחתם את זקפו וזוגתו הוא קערפיל, יעקב ר' של פרנסתו גם השתפרה הזמן במשך
לייב הערש ר' לצדקה. השתכרויותיו מכל מעשר להפריש להם יעץ אשר שהוא כך עקב לייב, הערש ר'

לצדקה. מעשר שיפרישו לתלמידיו, הזמן כל מלמד היה

להצלחה. סגולה היא צדקה שנתינת הזמן כל הסביר לייב הערש ר'

לתלמידיו מבאר שהוא זה לבד הנה שהוא, מי עם לומד שהוא מה שכל לייב הערש ר' הוא רגיל -
יצטייר הלימוד שדבר בכדי ההוא הלימוד אל מתאים במשל מסבירו גם ברורה, בשפה הלימוד דבר את
לייב הערש ר' היה ההוא לעניין השייך מדרש או באגדה סיפור איזה נמצא ואם התלמיד, במוח יפה

תלמידיו. בלב העניין יוקבע זה ידי על אשר בידעו לתלמידיו מספר

האדם צריך הפרשות ארבע אשר לו ביאר מעשר מצוות אודות קערפיל ליעקב לייב הערש ר' כשסיפר
רק הנוהגת מצווה והיא לכהן הניתנת התרומה היא הראשונה הפרשה שדותיו. ויבול כרמו מפרי להפריש
לו וביאר עני. ומעשר שני מעשר ראשון, מעשר הפרשת באות אחריה לארץ. בחוץ ולא ישראל בארץ
צריכים אבל להבעלים גם שייך והשני ללויים שייך שראשון שני, למעשר ראשון מעשר שבין ההבדל
את תעשר עשר דכתיב ומהא לעניים, מתחלק עני ומעשר ביתו, בני עם שם ולאכלו לירושלים להעלותו
הקרן מן חומש להפריש צריכים הראשונה שפעם הוא המעשר וסדר במשמע הרווחים כל זרעך תבואת כל

מעשרה. אחד אחוז נותנים אז - בעסקו - לו שעלה ההוצאות ניכוי ואחר - בעסקו שמכניס -
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בשם ט' דף תענית במסכת בתוספות המסופר הסיפור את קערפיל ליעקב סיפר לייב הערש ר'
הוא כור - כורין אלף שדהו ועשתה מעשר במצוות ומהדר זהיר שהיה אחד באדם מעשה המדרש,
ויתעשר ימיו, כל עשה ככה לשנה, כורין מאה כדינה אותה מעשר ההוא האיש והיה - סאה שלושים
היא לו מנחיל שהוא פלונית שדה לו ויאמר לבנו קרא פקודתו עת וכשהגיעה רב, עושר ההוא האיש
לעׂשרּה לשמור עליו ויצו המעשר אודות לו ויספר כורין אלף שנה שנה את ועושה וטובה גדולה ְְַָשדה
והפריש אביו בחיי עושה שהייתה כמו כור אלף השדה עשתה הראשונה בשנה לעולמו. ונפטר כדין
שלא ויחליט הוא רב כי ויאמר בהמעשר הבן עיני צרה האחרת לשנה אביו, כפקודת כורין מאה הבן

ק וכששמעו זה, על האיש ויצטער - כזו בשדה כרגיל - כור מאה רק השדה ותעש באולעׂשרּה רוביו ְְַָ
לי כמדומה האיש להם אמר עליהם. טובה ורוחם שמחים לבנים, בגדים מלובשים והיו לבקרו כולם
שהייתה טובה תבואה כורין מאות תשע שאבדתי כזה גדול היזק לי שהגיע בצרתי שמחים שאתם
שהיו הקודמים האלף לעומת זיבורית הם אלו ומאה מאה רק ועכשיו כור אלף תחילה עושה השדה
ששמרת בשעה בהמעשר עיניך שנתת לפי זה היזק לך גרמת בעצמך אתה קרוביו לו ויאמרו עידית
מעשר הפרשת וכשלא חלקך הקב"ה לך ונתן הבית הבעל ואתה הכהן הקב"ה היה המעשר את להפריש

וזיבורית. מעשרה אחד אחוז חלקך את לך ונתן הכהן ואתה בעלֿהבית הקב"ה נעשה

יעשה ואשר כדינו המעשר את להפריש ויחליטו המעשר אודות על לאשתו סיפר קערפיל יעקב
השמחה, סיבת להגיד מבלי - קיים היה המקדש שבית בזמן עושין שהיו לחגיגה זכר - משפחה זבח
וימנּו ויסּפרּו חובות, ובשטרי מזומן בכסף רכושם, כל את אשתו ברכה וציפא קערפיל יעקב ְְְִִַַויאסוף
מדויק חשבון קערפיל יעקב עשה שנה וכעבור גדולה, סעודה ויעשו לצדקה חמישי חלק ויפרישו
בשמחה המעשר את ואשתו הוא ויפריש עסקו על הוצאותיו את וינכה השנה, במשך שהרוויח מהריווח

- השנייה בשנה עשה וכן רבה

את יותר עוד חיזק זה ודבר ידיו, מעשה בכל להצליח החל קערפיל יעקב אמנם, היה וכך
לייב. הערש לר' התקשרותו

לייב. הערש ר' אצל למד אשר לכל עתה ציית קערפיל יעקב ר'

כך על התרעם לא הוא ברם, בנים. ללא ערירי היותו קערפיל: יעקב ר' את מאוד ציער אחד דבר
לייב. הערש ר' לפני התלונן לא ואפילו עולם, של הרבונו לפני

חולה, אח גם לו היה אלמנה. הייתה אחותו אחותו. לילדי שדאג בכך, להתנחם ניסה לכך, כתחליף
להצטרכויותיהם ולמשפחתו לו דאג קערפיל יעקב ר' והוא משפחתו. את לפרנס יכול היה לא אשר

בישיבות. ללמוד בניו את ושלח

אחיו. של ומשפחתו אחותו משפחת פרנסת עבור כספו כל את כמעט הוציא קערפיל יעקב ר'
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תרפ"א] תמוז [תחלת

רעהו את איש כי ודורש דרש ואשר זצוקללה"ה, ...הרה"ק

ולא זולתו, עם וגם בעצמו ילמוד אחד כל כי ויחזקו, ידברו

זה ודבר עיקר. בפו"מ הטוב בעשיית המעשה אלא המדרש

מיושבי גבוה יותר במעלה הם ולפעמי' עסקים בבעלי גם הוא

נתונים ודעתו לבו רק אם ד' את לעבוד ביכולתו אחד וכל אהל,

בגו"ר. אתך נעשה אשר מכל לי וכתוב נא הואיל זה. על

מו"ר. בן והדו"ש, כאו"נ ברכה והי'
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בשם ט' דף תענית במסכת בתוספות המסופר הסיפור את קערפיל ליעקב סיפר לייב הערש ר'
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היא לו מנחיל שהוא פלונית שדה לו ויאמר לבנו קרא פקודתו עת וכשהגיעה רב, עושר ההוא האיש
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השמחה, סיבת להגיד מבלי - קיים היה המקדש שבית בזמן עושין שהיו לחגיגה זכר - משפחה זבח
וימנּו ויסּפרּו חובות, ובשטרי מזומן בכסף רכושם, כל את אשתו ברכה וציפא קערפיל יעקב ְְְִִַַויאסוף
מדויק חשבון קערפיל יעקב עשה שנה וכעבור גדולה, סעודה ויעשו לצדקה חמישי חלק ויפרישו
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את יותר עוד חיזק זה ודבר ידיו, מעשה בכל להצליח החל קערפיל יעקב אמנם, היה וכך
לייב. הערש לר' התקשרותו

לייב. הערש ר' אצל למד אשר לכל עתה ציית קערפיל יעקב ר'

כך על התרעם לא הוא ברם, בנים. ללא ערירי היותו קערפיל: יעקב ר' את מאוד ציער אחד דבר
לייב. הערש ר' לפני התלונן לא ואפילו עולם, של הרבונו לפני

חולה, אח גם לו היה אלמנה. הייתה אחותו אחותו. לילדי שדאג בכך, להתנחם ניסה לכך, כתחליף
להצטרכויותיהם ולמשפחתו לו דאג קערפיל יעקב ר' והוא משפחתו. את לפרנס יכול היה לא אשר

בישיבות. ללמוד בניו את ושלח

אחיו. של ומשפחתו אחותו משפחת פרנסת עבור כספו כל את כמעט הוציא קערפיל יעקב ר'
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מובן הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו
- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום
לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם" מן
שהנהגה מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת
"הוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה דרך היא דרךאיזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם לו כאשרשיבור -אותן מקיים הוא בהן, בוחר
"דרך הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"
להבין האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש
כנאמר זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם מן לו התורהותפארת בעסק טעם והטוב החיות -
רואים שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;
שמשנתנו בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה
היות עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קבל שכך
האדם". לו "שיבור - בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי
שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד
לא מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על
ציווי מצד התורה קיום מסיני", תורה קבל "משה הראשון, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם
האדם". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה
אין שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל
חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך
עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,
ולהגיע הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת
לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

את ומבטלים המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות
הבהמית. והנפש הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה

היא זו ישרה",דרך "דרך איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכן
הרמב"ם ובלשון המקדש). (בית חורבן היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות
לצום יש - כך פרטית בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על

הרעים" מעשיהם "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמן .
ישא7הרמב"ם ולא יין ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" לילך ואסור רעה "דרך זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך
הבהמית והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,
עד האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם
ממילא בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך
תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית
אדם יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה

שגם כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת
וישרה טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1)1)1)1) יד, ואכ"מ.2)2)2)2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ה.3)3)3)3)להעיר ו, 4)4)4)4)ואתחנן
כט. ז, רפ"ה.5)5)5)5)קהלת תעניות רפ"א.6)6)6)6)הלכות רפ"ג.7)7)7)7)שם דעות ישרה)8)8)8)8)הלכות בדרך היתה (שעבודתם מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה פ"ג.9)9)9)9)שפרשו סט"ז.10)10)10)10)אגה"ת טוב שם לכתר הוספות ראה
(11(11(11(11.419 עמ' ח"ב תשמ"ח ספה"ש
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ycew zegiyn zecewp

וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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    (ג (ל, ƒƒƒ…∆∆«

ּב'מפלא מתחילה נדרים ּבספריCeÓÒמצות וכדאיתא לאיׁש', ְְְְְִִִַַָָָֻ»ְְְְְִִִִִָ

הּתֹורה צּוּויי ׁשאר ואּלּו נבּדקים, נדריו א' ויֹום ׁשנה י"ב ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּבן

ּבגדר הּוא נדר ּדהּנה לבאר, ויׁש ׁשנה. י"ג מּבן רק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמתחילים

ּכמאמר יג)סייג, ג, ּבדבר(אבֹות נֹודר ׁשאדם לפריׁשּות, סייג נדרים ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ

למׁשמרּתי'. 'מׁשמרת ּבבחינת אּסּור, ּבדבר יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר

אפׁשר הרי לבד הּמצוֹות ּבקּיּום ּכי ההכרח, מן הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָודבר

ר"ל. הּתֹורה' ּברׁשּות 'נבל ְְִִֶֶַָָָׁשּיהיה

לנּו לרמז ּכדי ׁשנה, י"ב ּבגיל נדרים מצוות מתחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹלכן

ּו'מׁשמרת' ּגדר עצמֹו על לקחת האדם על ּובראׁשֹונה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבראׁש

הּמצוֹות, ׁשאר ּבקּיּום לחייבֹו יׁש זֹו הכנה אחרי ורק ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָלּתֹורה,

ׁשנה. י"ג ּבן ּכׁשּיהיה     ְְִֶֶֶָָ

     ©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥−̈
     ¦§¨®̈¤¦−©©«£¤«©¦§´Ÿ¤½©−

      §¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´©¥½©¨¦−
     ¦§¨¬©¦§¨¨«©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−



קמט         

 
     ©§©¥³¤Æ¤¨¥´©©½¦§¥¬¦§¨¥−

     


  ¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤−¦¨¬§Ÿ̈«¦Á¦«¦¸Ÿ
      ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ¦¨Æ©
      ©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−©«£¤«

      §¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬
     ¨¦−¨¦§ª¤«¨§¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ

      £¤´¨«§¨´©©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ
    ̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

     §¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨
     ¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ

     ¦§©½̈¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«§¦¨³¦«§¤Æ
      §¦½§¨¤−¨¨¤®¨¦§¨´§¨¤½¨£¤¬

     ¨«§−̈©©§¨«§¨©¬¦¨²§¬¨§−
     §¤«¡¦´¨®§¨´§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬

      ©©§−̈¨ª«Â§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´
      ¨¼§¥¥À¤¦§¨Æ£¤´¨¤½¨§¥Æ¦§¨´

      §¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨®©«Ÿ̈−¦§©¨«
     §¥¬¤©§¨−̈§¨®²Ÿ£¤¨«§¨¬©

      ©§−̈¨¬¨¤«¨§¦¥¬¦−̈¨¨®¨
     ¨«§¨¬¦¨²©©§−̈¦§ª¨«§¨©³¦¨Æ

      §¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ¨§¨¤½¨
    §¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«§¦

       ̈¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´¨§¼¨¨̧
      §¨¤¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈´Ÿ¨®¦¨´

    £¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«¨¥²¤§¨§ª©¬
      ¦−̈§©´Ÿ®̈¤¦¨¬§¦¤−§¦¨¬§¥¤«

     §¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼
    §¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨£¤´
      ̈¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬¨§«

      §¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈¤
      £Ÿ¨«¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½

      ¥¬¦−§¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬
    ¨¦«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

      §ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−

     ¥«¨¥¬¤©¤«©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ
     ¥¨«§¥«¦§¤²£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈

     ¨¥¬¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«¤¤©©¤½¤−¤
     ©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½¦§§−©¨¨«

     ©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬
      ¤−¤£¥¬¨¨«©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤

     ©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈§¤¦̧§¹̈¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ
     ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤©«£«Ÿ§¬©§−̈§¨«

     ©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
     ©©«©§−¨¨¨«§¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©

    ©§¥¤À¤¡¦³§¤¤¸¤Æ§¤³§¤Æ
      §¤¤½©£¥−¤©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½

     ¨«§−¤¨«¤©¦§§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈
   §¤©¨®§¥̧¨§¤§¨§¤¨¦§¥¤²

    §¤¨¥−̈¨¨«§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈
     §¥−¨¦«Ÿ®̈¨«§−¨¥«©¦§Æ¤¨

     ©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈©§¥¨«©¨¦¿
     ¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´§¥«¦§¨¥À

   ¤©§¦§¤©©§²©§¤©¨−̈¤©©«£¤®
     ¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬§¥«

    

    (ג (ל, ƒƒƒ…∆∆«

ּב'מפלא מתחילה נדרים ּבספריCeÓÒמצות וכדאיתא לאיׁש', ְְְְְִִִַַָָָֻ»ְְְְְִִִִִָ

הּתֹורה צּוּויי ׁשאר ואּלּו נבּדקים, נדריו א' ויֹום ׁשנה י"ב ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּבן

ּבגדר הּוא נדר ּדהּנה לבאר, ויׁש ׁשנה. י"ג מּבן רק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמתחילים

ּכמאמר יג)סייג, ג, ּבדבר(אבֹות נֹודר ׁשאדם לפריׁשּות, סייג נדרים ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ

למׁשמרּתי'. 'מׁשמרת ּבבחינת אּסּור, ּבדבר יּכׁשל ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר

אפׁשר הרי לבד הּמצוֹות ּבקּיּום ּכי ההכרח, מן הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָודבר

ר"ל. הּתֹורה' ּברׁשּות 'נבל ְְִִֶֶַָָָׁשּיהיה

לנּו לרמז ּכדי ׁשנה, י"ב ּבגיל נדרים מצוות מתחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹלכן

ּו'מׁשמרת' ּגדר עצמֹו על לקחת האדם על ּובראׁשֹונה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשּבראׁש

הּמצוֹות, ׁשאר ּבקּיּום לחייבֹו יׁש זֹו הכנה אחרי ורק ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָלּתֹורה,

ׁשנה. י"ג ּבן ּכׁשּיהיה     ְְִֶֶֶָָ
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    (ג (ל, ƒƒƒ…∆∆«
אחד ּבמקֹום חז"ל. בדברי סתירה מצינּו נדרים ג,ּבענין (אבֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

אחריג) ּובמקֹום לפריׁשּות, סייג ּנדרים ואמרּו הּנֹודר ּבׁשבח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּדּברּו

א) ט, נדרים מה(ירּוׁשלמי ּדייּך לא - הּנֹודר ׁשל ּבגנּותֹו ּדּברּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

וידּוע אחרים? ּדברים עלי אֹוסר ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשאסרה

        
אחרי ונמׁש ה' ּבעבֹודת נמּוכה ּבדרּגה ּׁשּנמצא ׁשּמי ּבזה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּבאּור

סייג נדרים אמרּו ועליו הּמּתר, מּדבר ּגם לפרׁש צרי ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָָֹֻמֹותרֹות,

חׁשׁש ואין ה', ּבעבֹודת נעלית לדרּגה ׁשהּגיע מי א ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלפריׁשּות.

עניני עם לעסק עליו אדרּבה, – ירידה לֹו יגרם הּמּתר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשהּדבר

כו'. ּדייּך לא אמרּו ועליו ּולזּככם, לבררם ּכדי העֹולם  ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָָָֹ
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      (א (לב, ƒ¿∆«»»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
אכלּו ולא הּמן את חּבבּו הּללּו הּׁשבטים ׁשּׁשני ּבספרים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאיתא

ּכּׁשבטים ּובקרם, צאנם את ׁשחטּו לא ּולפיכ אחרים, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹמאכלים

ּבין הּקׁשר את לבאר ויׁש רב. מקנה להם היה וכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאחרים,

הּמן)הּסּבה מקֹוםלּמסֹובב(חּבת ׁשהּוא הּירּדן, ּבעבר להּׁשאר (הרצֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

להּׁשארמקנה) רצּו ראּובן ּובני ּגד ׁשּבני ּבחסידּות מבאר ּדהּנה, . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אין הּצאן מרעה ׁשּבעבֹודת מּׁשּום ּבמקנה ולעסק הּירּדן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעבר

מּובן להקב"ה. קׁשּורים להיֹות ּתמיד יּוכלּו זה ּובעּסּוק ְְְְְִִִִֶָָָטרדֹות,

רצּו ׁשּלא לכ הביאה הּׁשמים, מן לחם הּמן, ׁשחּבת ּכן, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאם

ארצּיים. ּבענינים ולעסק יׂשראל לארץ להּכנס    ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
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קני         
אחרי ונמׁש ה' ּבעבֹודת נמּוכה ּבדרּגה ּׁשּנמצא ׁשּמי ּבזה, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּבאּור

סייג נדרים אמרּו ועליו הּמּתר, מּדבר ּגם לפרׁש צרי ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָָֹֻמֹותרֹות,

חׁשׁש ואין ה', ּבעבֹודת נעלית לדרּגה ׁשהּגיע מי א ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלפריׁשּות.

עניני עם לעסק עליו אדרּבה, – ירידה לֹו יגרם הּמּתר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻׁשהּדבר

כו'. ּדייּך לא אמרּו ועליו ּולזּככם, לבררם ּכדי העֹולם  ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָָָֹ
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      (א (לב, ƒ¿∆«»»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
אכלּו ולא הּמן את חּבבּו הּללּו הּׁשבטים ׁשּׁשני ּבספרים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאיתא

ּכּׁשבטים ּובקרם, צאנם את ׁשחטּו לא ּולפיכ אחרים, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹמאכלים

ּבין הּקׁשר את לבאר ויׁש רב. מקנה להם היה וכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאחרים,

הּמן)הּסּבה מקֹוםלּמסֹובב(חּבת ׁשהּוא הּירּדן, ּבעבר להּׁשאר (הרצֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

להּׁשארמקנה) רצּו ראּובן ּובני ּגד ׁשּבני ּבחסידּות מבאר ּדהּנה, . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אין הּצאן מרעה ׁשּבעבֹודת מּׁשּום ּבמקנה ולעסק הּירּדן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹּבעבר

מּובן להקב"ה. קׁשּורים להיֹות ּתמיד יּוכלּו זה ּובעּסּוק ְְְְְִִִִֶָָָטרדֹות,

רצּו ׁשּלא לכ הביאה הּׁשמים, מן לחם הּמן, ׁשחּבת ּכן, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאם

ארצּיים. ּבענינים ולעסק יׂשראל לארץ להּכנס    ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
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ÌÈÓ ‡Ó ‡È L‡ Ï‡È Èa ÈÓ ‰‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

ּבמּסע מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, ‡Á„נׁשאלת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ∆»

לסּכֹות)ּבלבד מרעמסס רּבים.(הּמּסע לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֻ

עֹוד וכל ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹּומבאר

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו מח)לא ּפסּוק לּמׁשיח(לקּמן רמז , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

וּדאין ב)ׁשמֹורח צג, ׁשל(סנהדרין והּגבּול הּמצר ּבתֹו עדין הם – ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן מצרים'. הּמּסעֹותÏk'ארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ»ַַָ

והּׁשלמה האמּתית לּגאּלה ּולהּגיע ּוגבּול מצר מּכל לצאת – ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻהיא

צדקנּו. מׁשיח ידי על     ְְְִִֵֵַַ
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L„ÁÏ „Á‡a ÈLÈÓÁ‰ L„Áa . . . ÌL ˙ÓiÂ(לח (לג, «»»»«…∆«¬ƒƒ¿∆»«…∆

ּבחרּבן קׁשּורה מנחםֿאב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻמיתת

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה ב)הּבית, יח, הּׁשנה (ראׁש ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

מיתת יֹום ּדהּנה, אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשקּולה

זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָצּדיק

ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללמד

ּבחּיים הּוא ב)אף ה, אחד,(ּתענית מּצד :ּכ הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָֻ

ּבין ּדוקא הרי ,לאיד א ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיׁש

מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק מיחד זמן הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמצרים

הּבית ּבבנין עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב יד)עליו צו ּבזה(ּתנחּומא ויׁש . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת מיחדת: ט,הדּגׁשה (יֹומא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

ׁשלב) מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא והּתּקּון ,‰‡אֹוהב . . . ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָ«¬…ֵ

לּתֹורה. ּומקרבן הּברּיֹות את     ְְְִֶַַָָָ
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ÌÈÓ ‡Ó ‡È L‡ Ï‡È Èa ÈÓ ‰‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈¬∆»¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

ּבמּסע מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, ‡Á„נׁשאלת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ∆»

לסּכֹות)ּבלבד מרעמסס רּבים.(הּמּסע לׁשֹון מסעי נאמר ּומּדּוע , ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֻ

עֹוד וכל ּוגבּול, מצר לׁשֹון היא מצרים ּדהּנה ּבחסידּות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹּומבאר

יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו מח)לא ּפסּוק לּמׁשיח(לקּמן רמז , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

וּדאין ב)ׁשמֹורח צג, ׁשל(סנהדרין והּגבּול הּמצר ּבתֹו עדין הם – ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון מסעי נאמר לכן מצרים'. הּמּסעֹותÏk'ארץ ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ»ַַָ

והּׁשלמה האמּתית לּגאּלה ּולהּגיע ּוגבּול מצר מּכל לצאת – ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻהיא

צדקנּו. מׁשיח ידי על     ְְְִִֵֵַַ
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L„ÁÏ „Á‡a ÈLÈÓÁ‰ L„Áa . . . ÌL ˙ÓiÂ(לח (לג, «»»»«…∆«¬ƒƒ¿∆»«…∆

ּבחרּבן קׁשּורה מנחםֿאב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻמיתת

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה ב)הּבית, יח, הּׁשנה (ראׁש ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

מיתת יֹום ּדהּנה, אלקינּו. ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשקּולה

זמן ּגם הּוא זה עם יחד אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָצּדיק

ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ׁשאז, ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹללמד

ּבחּיים הּוא ב)אף ה, אחד,(ּתענית מּצד :ּכ הּבית ּבחרּבן ואף . ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַַָָֻ

ּבין ּדוקא הרי ,לאיד א ירּוׁשלים, על להתאּבל חּיּוב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיׁש

מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות לעסק מיחד זמן הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמצרים

הּבית ּבבנין עֹוסקים ּכאּלּו הּכתּוב יד)עליו צו ּבזה(ּתנחּומא ויׁש . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת מיחדת: ט,הדּגׁשה (יֹומא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

ׁשלב) מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא והּתּקּון ,‰‡אֹוהב . . . ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָ«¬…ֵ

לּתֹורה. ּומקרבן הּברּיֹות את     ְְְִֶַַָָָ
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‰‚‚La L ‰  ‰L (יא (לה, ¿»»»≈««≈∆∆ƒ¿»»

Lּביׂשראל הּׁשנית לּנפׁש רֹומז פ"ב)– ריׁש חלק(ּתניא ׁשהיא , ∆∆ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מּמׁש. מּמעל Lאלֹוּה ‰ׁשּגֹורם ועֹון, לחטא רֹומז – ֱִַַַַָ«≈∆∆ְְֲֵֵֵֶַ

ּדקליּפה', ּב'אדם ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָלׁשפיכת

ּבחסידּות. ׁשהריLa‚‚‰ּכּמבאר ּבמזיד, חטא שּי לא ּביהּודי – ְֲִַַָֹƒ¿»»ְְֲִִִֵֵֵֶַָֹ

העברֹות מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי (רמב"םּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

כ) ב, .ּגרּוׁשין      ִֵ
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סימן. חול"ה פסוקים, קל"ב

    

 ÈÈz Ó È (יג (לה, ≈»≈ƒ¿»ƒ¿∆»»∆
ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות לׁשׁש סימן נֹותן החּנּו ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָספר

מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבין הּקׁשר את לבאר ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמקלט.

'עֹובד' אדם ׁשל יצרֹו ׁשּיׁשÈÓz„ּדהּנה אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא , ְְִִֵֵֶָָ»ƒְְֵֵֵֶֶָֹ

ּבמצֹות צר,˙BÈ„ÈÓzּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ׁשּיׁשמרּו ְְִֶֹ¿ƒƒְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

והּיצר הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על מגּנֹות מקלט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָערי

ַָהרע.

ּבעניני ּומתעּסק הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּובדר

מי אבל הּיצר. מּפני עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻחּלין,

ּכ ּכל צר לֹו אין ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּנמצא

יֹותר נעלית ּבדרּגה אֹותן מקּים הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשׁש

קדּׁשה. ּבעניני אּלא הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור לא -  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
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לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:385:418:378:399:099:1110:2110:2319:5219:5120:1920:1819:3120:29באר שבע )ק(

5:335:368:358:379:079:0910:1910:2119:5619:5420:2320:2219:2520:33חיפה )ק(

5:335:368:358:379:069:0810:1810:2019:5419:5320:2120:1919:1320:29ירושלים )ק(

5:375:408:378:389:099:1110:2110:2319:5319:5220:2120:1919:3320:32תל אביב )ק(

4:555:008:248:268:558:5810:1610:1821:0220:5921:4021:3620:4221:56אוסטריה וינה )ק(

7:337:319:259:249:569:5610:4610:4617:1617:2017:4417:4817:0117:59אוסטרליה מלבורן )ח(

5:075:118:308:339:029:0510:2210:2420:5620:5321:3121:2820:3521:32אוקראינה אודסה )ק(

4:404:458:088:118:408:4310:0110:0420:4720:4421:2521:2120:2721:25אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:585:038:298:339:029:0510:2410:2721:2121:1722:0121:5621:0022:00אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:484:548:228:258:538:5610:1610:1821:1521:1221:5621:5220:5521:56אוקראינה קייב )ק(

4:314:367:588:018:308:339:519:5320:3520:3221:1221:0920:1521:13אוקראינה דונייצק )ק(

5:365:418:589:019:309:3310:4910:5121:1821:1621:5321:5020:5822:08איטליה מילאנו )ק(

6:076:088:418:429:119:1210:1310:1418:3018:3118:5218:5318:1318:57אקוואדור קיטו )ח(

7:587:579:549:5410:2610:2611:1711:1717:5718:0018:2418:2717:4218:39ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:049:0210:5410:5411:2511:2412:1312:1318:3518:3819:0419:0718:2019:11ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

5:425:468:528:549:259:2710:4010:4220:3920:3721:0921:0720:2021:11ארה״ב בולטימור )ק(

5:265:308:398:429:119:1310:2710:2920:3520:3321:0621:0320:1521:18ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:275:318:408:429:129:1410:2810:3020:3420:3221:0521:0320:1421:18ארה״ב ג׳רסי )ק(

5:576:019:139:159:459:4711:0211:0421:1621:1421:4921:4620:5722:01ארה״ב דטרויט )ק(

6:226:259:209:229:529:5411:0311:0520:2920:2820:5520:5420:1021:05ארה״ב היוסטן )ק(

5:425:458:468:489:189:2010:3110:3320:1220:1120:4020:3819:5320:50ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:316:349:249:269:569:5811:0611:0720:1920:1820:4420:4320:0020:54ארה״ב מיאמי )ק(

5:215:258:348:379:079:0910:2310:2520:3020:2821:0220:5920:1121:16ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:155:198:328:349:039:0510:2010:2220:3420:3221:0621:0420:1521:18ארה״ב שיקאגו )ק(

6:526:529:149:149:429:4310:4110:4118:2218:2418:4518:4718:0618:51בוליביה לא פאס )ח(

5:305:369:049:079:369:3911:0011:0222:0321:5922:4422:4021:4223:06בלגיה אנטוורפן )ק(

5:315:369:059:089:379:4011:0011:0222:0221:5922:4322:3921:4123:03בלגיה בריסל )ק(

4:204:278:078:108:388:4210:0510:0821:4021:3522:2922:2321:1822:27בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:446:448:548:559:269:2610:2110:2117:3817:4018:0218:0417:2218:11ברזיל ס.פאולו )ח(

6:296:298:408:409:119:1110:0610:0717:2517:2817:4917:5217:0917:59ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:444:508:218:248:528:5610:1610:1921:2421:2022:0722:0221:0322:27בריטניה לונדון )ק(

4:424:488:248:288:568:5910:2110:2421:4421:3922:3022:2421:2222:54בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:464:528:258:288:569:0010:2110:2321:3521:3122:1922:1421:1422:18גרמניה ברלין )ק(

5:165:218:508:539:219:2410:4410:4621:4321:3922:2322:1921:2222:23גרמניה פרנקפורט )ק(

6:036:068:498:509:219:2310:2810:3019:2219:2219:4619:4619:0419:50הודו בומביי )ח(

5:586:018:458:469:179:1810:2410:2519:1919:1919:4319:4319:0119:47הודו פונה )ח(

4:494:538:148:178:468:4910:0710:0920:4720:4421:2421:2020:2721:24הונגריה בודפשט )ק(

5:345:388:478:499:199:2210:3610:3720:4320:4121:1421:1220:2321:16טורקיה איסטנבול )ק(

6:046:089:139:159:459:4711:0011:0120:5420:5321:2421:2220:3521:26יוון אתונה )ק(

5:135:178:368:399:099:1110:2910:3121:0521:0221:4121:3820:4521:42מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:556:579:469:4810:1610:1710:2410:2620:2720:2720:5120:5120:0920:55מקסיקו מ. סיטי )ק(

8:017:599:439:4210:1510:1511:0111:0117:0617:1017:3717:4116:5217:45ניו זינלנד קר. צ’.)ח(

5:065:098:048:068:358:379:469:4819:1019:0919:3619:3518:5119:39נפאל קטמנדו )ח(

7:007:029:309:3110:0310:0411:0511:0619:1719:1819:4019:4019:0019:44סינגפור סינגפור )ח(

4:164:217:557:588:268:299:509:5321:0421:0021:4821:4320:4321:47פולין ורשא )ק(

6:276:288:458:469:189:1910:1610:1717:5817:5918:2118:2217:4118:26פרו לימה )ח(

5:525:569:159:189:469:4911:0611:0821:3821:3522:1322:0921:1722:27צרפת ליאון )ק(

5:485:539:189:219:509:5211:1111:1422:0121:5822:3922:3621:4022:57צרפת פריז )ק(

5:425:438:208:218:498:509:539:5418:2018:2018:4218:4318:0218:47קולומביה בוגוטה )ח(

5:375:418:568:589:279:3010:4510:4721:0621:0421:4021:3720:4621:53קנדה טורונטו )ק(

5:075:128:298:329:019:0310:2010:2220:5020:4721:2421:2120:3021:39קנדה מונטריאול )ק(

5:355:398:378:399:109:1310:2410:2520:0420:0320:3220:3019:4520:34קפריסין לרנקה )ק(

4:454:528:378:419:079:1110:3610:3922:2222:1723:1523:0822:0023:43רוסיה מוסקבה )ק(

5:285:328:528:559:249:2710:4510:4721:2321:2021:5921:5621:0222:00רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:295:348:578:599:279:3010:4810:5021:3121:2822:0822:0421:1022:22שוייץ ציריך )ק(

5:525:548:338:349:059:0610:1110:1218:5218:5319:1619:1618:3519:20תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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5:485:539:189:219:509:5211:1111:1422:0121:5822:3922:3621:4022:57צרפת פריז )ק(

5:425:438:208:218:498:509:539:5418:2018:2018:4218:4318:0218:47קולומביה בוגוטה )ח(

5:375:418:568:589:279:3010:4510:4721:0621:0421:4021:3720:4621:53קנדה טורונטו )ק(

5:075:128:298:329:019:0310:2010:2220:5020:4721:2421:2120:3021:39קנדה מונטריאול )ק(

5:355:398:378:399:109:1310:2410:2520:0420:0320:3220:3019:4520:34קפריסין לרנקה )ק(

4:454:528:378:419:079:1110:3610:3922:2222:1723:1523:0822:0023:43רוסיה מוסקבה )ק(

5:285:328:528:559:249:2710:4510:4721:2321:2021:5921:5621:0222:00רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

5:295:348:578:599:279:3010:4810:5021:3121:2822:0822:0421:1022:22שוייץ ציריך )ק(

5:525:548:338:349:059:0610:1110:1218:5218:5319:1619:1618:3519:20תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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