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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום החמישי, בו כותב אשר גומר הנהו בית הספר, וכותב סברתו בהנוגע להמשך 

לימודו.

כולו,  היום  כל  חיים  תורת  הק'  תורתנו  לומדים  בה  בישיבה  ללמוד  עליו  פשוט אשר  וגם  ומובן 

והן  בגשמיות  הן  הפרטים  בכל  מאושרים  לחיים  דרך  "המורה  כפשוטו  חיים  תורת  גם  הק'  שתורתנו 

ונתתי  )הובא בפירוש רש"י( שתהיו עמלים בתורה,  ופירשו רז"ל  ברוחניות", וכמ"ש אם בחקותי תלכו, 

גשמיכם וגו' וככל הברכות המנויות בפרשה.

אפילו  כי  הכל,  ידע  האדם  אשר  הוא  אפשר  אי  בכלל  הכל,  לדעת  שצריך  אומרים  שיש  ובמ"ש 

המלומדים ביותר, הן בבני ישראל והן באו"ה, יודעים רק חלק קטן מזה שאפשר לדעת, ובכל אופן בגילו 

הוא צריך ומוכרח להקדיש כל זמנו ]לכל הפחות במשך שנים אחדות[ רק ללימוד התורה אשר נתנה לנו 

מבורא עולם ומנהיגו, ויהי רצון אשר ילמוד בהתמדה ושקידה ויצליח.

מהנכון אשר ישמור על התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש 

- בכל יום אחר תפלת הבקר, לכה"פ מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ÈzLc˜Â מקּדׁשכם ה' אני יׂשראל ּבני ּומבאר 1ּבתֹו , ¿ƒ¿«¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ּדּבּורֿהּמתחיל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן ְְְִִִֵֵַַַַָָאדמּו"ר

יתּבר2זה  קדּוׁשתֹו (ּגילּוי יׂשראל ּבני ּבתֹו ּדונקּדׁשּתי , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הּלב  למעלה,3ּבתֹו ּדמּלמּטה ּבאֹופן הּוא  ּדיׂשראל) ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבקדּוׁשתֹו ליּכלל אׁש ּכרׁשפי ּבֹוער יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּלּבם
מקּדׁשכם, הוי' אני אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ,ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיתּבר
עצמֹו ּובזה למּטה. מּלמעלה יתּבר קדּוׁשתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת
ההמׁשכה  ענינים, ׁשני למּטה) מּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָ(ּבההמׁשכה

מצֹות  עלֿידי וההמׁשכה ּתֹורה ּדההמׁשכה 4עלֿידי . ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ
(ּברּוחנּיּות), העֹולמֹות ּבפנימּיּות היא ּתֹורה ְְְִִִִִֵֶַָָָָׁשעלֿידי
העֹולמֹות  ּבחיצֹונּיּות ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובכדי

הּמצֹות  מעׂשה ֿ ידי על הּוא מה 5(ּבגׁשמ ּיּות), וזהּו . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ
קדֹוׁש ּפעמים ג' העלאה 6ּׁשאֹומרים הּוא הא' ּדקדֹוׁש , ְְְֲִִֶַָָָָָָ

המׁשכֹות  הם והג' הּב' וקדֹוׁש למעלה, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָמּלמּטה
מצֹות  ועלֿידי ּתֹורה עלֿידי  למּטה, 5.מּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

     


ÈzLc˜Â מקּדׁשכם ה' אני יׂשראל ּבני ּומבאר 1ּבתֹו , ¿ƒ¿«¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ּדּבּורֿהּמתחיל  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן ְְְִִִֵֵַַַַָָאדמּו"ר

יתּבר2זה  קדּוׁשתֹו (ּגילּוי יׂשראל ּבני ּבתֹו ּדונקּדׁשּתי , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
הּלב  למעלה,3ּבתֹו ּדמּלמּטה ּבאֹופן הּוא  ּדיׂשראל) ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּבקדּוׁשתֹו ליּכלל אׁש ּכרׁשפי ּבֹוער יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּלּבם
מקּדׁשכם, הוי' אני אחרּֿכ נמׁש ועלֿידיֿזה ,ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיתּבר
עצמֹו ּובזה למּטה. מּלמעלה יתּבר קדּוׁשתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת
ההמׁשכה  ענינים, ׁשני למּטה) מּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָ(ּבההמׁשכה

מצֹות  עלֿידי וההמׁשכה ּתֹורה ּדההמׁשכה 4עלֿידי . ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ
(ּברּוחנּיּות), העֹולמֹות ּבפנימּיּות היא ּתֹורה ְְְִִִִִֵֶַָָָָׁשעלֿידי
העֹולמֹות  ּבחיצֹונּיּות ההמׁשכה ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובכדי

הּמצֹות  מעׂשה ֿ ידי על הּוא מה 5(ּבגׁשמ ּיּות), וזהּו . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַ
קדֹוׁש ּפעמים ג' העלאה 6ּׁשאֹומרים הּוא הא' ּדקדֹוׁש , ְְְֲִִֶַָָָָָָ

המׁשכֹות  הם והג' הּב' וקדֹוׁש למעלה, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָמּלמּטה
מצֹות  ועלֿידי ּתֹורה עלֿידי  למּטה, 5.מּלמעלה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
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ה'תש"נ". שנת אייר, יג ג, יום ..

לב.1) כב, ב).2)פרשתנו (לג, ט דהלב.3)סעיף הפנימית נקודה הוא ישראל בני דתוך ג) (לב, ה סעיף שם לקו"ת לקו"ת 4)ראה

ד). (לב, ו סעיף סוף בפנים).5)שם (כדלקמן קדוש" בחי' ב' הן ש"לכן ושם, א). (לג, ח סעיף שם ג.6)לקו"ת ו, ישעי'

קמט]. ע' היומן רשימת ― תו"מ תשנ"ב). (קה"ת, שנה ארבעים אייר י"ג [קובץ ואילך 68 ע' תשמ"ט) (קה"ת ח"א מלך" "ימי ספר ראה ― תולדותיו (*

    
‡Óe ,ÌÎLc˜Ó '‰ È‡ Ï‡NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¬ƒ¿«ƒ¿∆¿»≈

'‰Bz ÈËewÏ'a Ô˜f‰ "eÓ„‡ חסידות ÏÈÁ˙n‰Œeacבמאמר «¿«»≈¿ƒ≈»ƒ««¿ƒ
,‰Ê"...ונקדשתי" זה בפסוק Ï‡NÈהפותח Èa CB˙a ÈzLc˜Âc ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

משמעותו ( הדברים פנימיות שלפי CB˙aציווי Ca˙È B˙Le„˜ ÈeÏÈbƒ¿»ƒ¿»≈¿
l‰ ואחד אחד כל של «≈

Ï‡NÈc ישראל ‰e‡מבני ( ¿ƒ¿»≈
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿«»¿«¿»
האלוקית  הקדושה של ההתגלות

תוצאה  היא היהודי הלב בתוך

והתעוררות  האדם פעולת של

שהיא  ה' אל להתקרב שלו

מלמעלה, ההתגלות את הפועלת

מלמטה  בדרך הוא שהדבר כך

פעולת  היא ההתחלה כי למעלה,

הגורמת  שהיא מלמטה האדם

וההתגלות  ההתעוררות את

ÏLמלמעלה  ÌalL∆ƒ»∆
L‡ ÈÙLk ÚBa Ï‡NÈƒ¿»≈≈¿ƒ¿≈≈
,Ca˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈
להתקרב  צמא היהודי הלב

וגדול  חזק והצימאון לאלוקות

של  ורצונו בוערת אש כמו מאד

נכלל  להיות הוא היהודי

שלו  שהרצון היינו באלוקות,

אם  גם הוא באלוקות לדבוק

את  לאבד עליו כך לשם

(ובלשון  שלו האישית המציאות

שישראל  פירוש אדם, נשמת ה' נר ..." יט: פרק התניא, בספר הזקן רבנו

בטבעו  למעלה תמיד שמתנענע הנר כאור למשל היא נשמתם אדם הקרויים

ביסוד  למעלה בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד בטבע חפץ האש שאור מפני

למעלה  וגם למטה כלום יאיר ולא יכבה זה ידי שעל ואף הכללי... האש

חפצה  ... האדם נשמת כך בטבעו, חפץ הוא בכך אףֿעלֿפיֿכן בשורשו,

הגם  ... בה' ומקורה בשרשה ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה

לגמרי...") במציאות שם ותתבטל ואפס אין כתוצאה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שתהיה ¿«¿≈∆

מלמטה האדם של וההתעוררות ‰ÈÂ'מהצימאון È‡ CkŒÁ‡ CLÓƒ¿»««»¬ƒ¬»»
˙ÎLÓ‰ ,ÌÎLc˜Ó והתגלותB˙Le„˜'ה ליבו Ca˙Èשל תוך אל ¿«ƒ¿∆«¿»«¿»ƒ¿»≈

האדם  hÓÏ‰.של ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
‰ÎLÓ‰‰a) BÓˆÚ ‰Êe'ה קדושת של hÓÏ‰)ההתגלות ‰ÏÚÓlÓ »∆«¿¿««¿»»ƒ¿«¿»¿«»

,ÌÈÈÚ ÈL- האחד ¿≈ƒ¿»ƒ
‰Bz È„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰- ««¿»»«¿≈»

Â השניÈ„ÈŒÏÚ ‰ÎLÓ‰‰ ¿««¿»»«¿≈
˙BˆÓ,שונים עניינים שני שהם ƒ¿

ומבאר. שהולך כפי

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ‰Bz אלוקות התגלות »ƒ

˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»
È„Îe ,(˙eiÁea)¿»ƒƒ¿≈

‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zL של ∆ƒ¿∆««¿»»
האלוקית  ההתגלות

˙BÓÏBÚ‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,(˙eiÓL‚a)¿«¿ƒ«¿≈

˙Bˆn‰ ‰NÚÓ פעולה שהוא «¬≈«ƒ¿
גם  השפעה לה שיש גשמית

העולמות. בגשמיות

'‚ ÌÈÓB‡M ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆¿ƒ
,LB„˜ ÌÈÓÚt בהמשכת כי ¿»ƒ»

שלושה  יש הקדושה והתגלות

שונים  ‰‡'עניינים LB„˜c¿»»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡e‰«¬»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ הפסוק כאמור, ¿«¿»
התגלות  על מדבר "ונקדשתי"

האדם  מצד התעוררות היינו למעלה, מלמטה בדרך באדם האלוקית הקדושה

התקרבות  היינו "העלאה" נקראת זו ודרך מלמעלה והתגלות המשכה שגורמת

מתעלה  מצידו שהאדם מכך כתוצאה ‰Ìלאלוקות '‚‰Â 'a‰ LB„˜Â¿»«¿«≈
˙BÎLÓ‰,הפוכה בדרך אלוקית התגלות hÓÏ‰,של ‰ÏÚÓlÓ «¿»ƒ¿«¿»¿«»

˙BˆÓ È„ÈŒÏÚÂ ‰Bz È„ÈŒÏÚ5 לפעול שונות דרכים שתי כאמור, שהם, «¿≈»¿«¿≈ƒ¿
בפנימיות  שמתגלית תורה עלֿידי ההמשכה – למטה מלמעלה ההמשכה את

(גשמיות). בחיצוניות שמתגלית מצוות ידי שעל וההמשכה העולמות (רוחניות)
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ו   

ל)הּמאמר CÈLÓÓeב) קדֹוׁש7ּב(הּביאּור ּפעמים ׁשג' , «¿ƒְְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכתר  הּוא הא' קדֹוׁש מדרגֹות. ג' ְֵֵֶֶַָָהם
ּדזעירֿאנּפין, ּכתר הּוא הּב' קדֹוׁש מחכמה), ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ׁשּלמעלה

ּבזה וק  הּביאּור לֹומר ויׁש ּדמלכּות. ּכתר הּוא הג' דֹוׁש ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָ
הּידּוע  הּסֹובב',8עלּֿפי 'אֹור על קאי (ּבכלל) ׁשּקדֹוׁש ְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הענין  עיקר ולכן מהׁשּתלׁשלּות. ּומּובּדל קדֹוׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
(ּכי  מהחכמה ׁשּלמעלה ּבּכתר הּוא הא') (קדֹוׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּדקדֹוׁש

ההׁשּתלׁשלּות  ראׁשית היא הּכתר 9חכמה ׁשּגם וזה .( ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּכי  הּוא קדֹוׁש, ּבׁשם נקראים ּדמלכּות וכתר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּדזעירֿאנּפין
ועלּול, עּלה ּכהׁשּתלׁשלּות לא היא הּכתרים ְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָֹהׁשּתלׁשלּות
הּכתרים  ׁשּכל ּכיֿאם מהעילה, אחר מהּות הּוא ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהעלּול

אחד  מהּות ּכתר 10הם להיֹות הּכתר ירידת לאחרי וגם , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
קֹודם  ׁשהיה ּכמֹו ּבמהּותֹו הּוא למלכּות, אֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָלזעירֿאנּפין
ׁשּמבאר  ּדזה לֹומר, ויׁש מחכמה). ׁשּלמעלה ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ(ּכתר
ּבמדרגתם  חלּוקים הם קדֹוׁש ּפעמים ׁשג' ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבהּמאמר
הּב' וקדֹוׁש מחכמה, ׁשּלמעלה הּכתר הּוא הא' ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשּקדֹוׁש
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ואילך.7) סע"ב ―לג, ואילך] 1942 ע' ח"ג תשמ"ה [התוועדויות ה'תשמ"ה אייר י"ג אחריֿקדושים, ש"פ שיחת בארוכה וראה

256 ע' ח"ג תשמ"ז [התוועדויות ה'תשמ"ז שני פסח שיחת אחריֿקדושים. לפ' דשמו והשייכות היארצייט, בעל של בשמו ָביאור

ואילך)]. 184 ע' ח"ג תנש"א (התוועדויות ה'תנש"א אחריֿקדושים [ש"פ ובכ"מ.8)ואילך]. ג. כב, תזריע היחוד 9)לקו"ת שער

ובכ"מ. רפ"ט. ו 10)והאמונה פש"מ. ח"ב פע"ט. ח"א תער"ב המשך ובכ"מ.ראה ג. נב, קרח לקו"ת ראה

    
CÈLÓÓe ('תורה Ó‡n‰(Ï,ב'לקוטי e‡Èa‰)a המאמר (לאחר «¿ƒ¿«≈¿««¬»

הדברים  "לבאר בדיבורֿהמתחיל למאמר 'ביאור' תורה' ב'לקוטי מופיע עצמו,

ונתבאר) קדוש" קדוש, "קדוש, עניין באריכות מבואר שם ונקדשתי", פסוק על

˙k ‡e‰ '‡‰ LB„˜ .˙B‚„Ó '‚ Ì‰ LB„˜ ÌÈÓÚt '‚L בחינת ∆¿»ƒ»≈«¿≈»»∆∆
עליון «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰כתר

‰ÓÎÁÓ ראשית שהיא ≈»¿»
נתון  שהכתר כשם הספירות,

האדם  של ראשו ˜„LBמעל ,(»
ŒÈÚÊc ˙k ‡e‰ 'a‰«∆∆ƒ¿≈

ÔÈt‡ הספירות של המידות «¿ƒ
אנפין" "זעיר הנקראות העליונות

המוחין  לעומת כי זעירות) (פנים

אור  מעט בהם יש העליונים

‰e‡וחיות, '‚‰ LB„˜Â¿»«
˙eÎÏÓc ˙k הספירה ∆∆¿«¿

הספירות. מעשר האחרונה

שמשמעותו  "קדוש" כלומר,

הכתר  עניין הוא ונבדל נעלה

אלא  מהספירות שלמעלה

– שונות דרגות יש עצמו שבכתר

כתר  בתור מספירות, למעלה

ולכן  למלכות כתר ובתור למידות

"קדוש", פעמים שלוש נאמר

ומבאר. שהולך כפי

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰Êa e‡Èa‰ ÓBÏ LÈÂהחסידות LB„wLבתורת ¿≈««≈»∆«ƒ«»«∆»
ÏÏÎa) שבדבר השונות לדרגות להיכנס מבלי כללי, ˜‡Èבאופן מכוון ) ƒ¿»»≈

,'Bq‰ B‡' ÏÚ לעולם בא האלוקי שהאור וחסידות בקבלה כמבואר ««≈
עלמין". כל הממלא ו"אור עלמין" כל הסובב "אור הנקראים אופנים בשני

כל  על שמאיר מוגבל הבלתי האינסופי האור התגלות הוא הסובב אור

על  שמאיר שם על 'סובב' ונקרא 'מקיף', בדרך בשווה, והנבראים העולמות

האור  התגלות הוא הממלא ואור בתוכם להתלבש מבלי 'מלמעלה' העולמות

ומתלבש  עניינו לפי נברא ולכל עולם לכל בהתאמה וצמצום בגבול שבא כפי

עלמין" כל הסובב ל"אור מכוון "קדוש" כלל ובדרך בפנימיות, מהם אחד בכל

˙eÏLÏzL‰Ó ÏceÓe LB„˜ ‡e‰L כל ה"ממלא האלוקי מהאור ∆»¿»≈ƒ¿«¿¿
וההארה  ההמשכה שבו השתלשלות" ב"סדר לדרגה מדרגה ויורד שבא עלמין"

זו  אחוזות שלה שהטבעות שלשלת כמו הדרגתית בצורה היא לדרגה ממדרגה

LB„˜cבזו. ÔÈÚ‰ ˜ÈÚ ÔÎÏÂ ומובדל במובן שקדוש "סובב" של ¿»≈ƒ«»ƒ¿»¿»
והמוגבל  המדוד ÏÚÓlL‰מהאור ˙ka ‡e‰ ('‡‰ LB„˜)»»«∆∆∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡ ‡È‰ ‰ÓÎÁ Èk) ‰ÓÎÁ‰Ó היא ולכן ≈«»¿»ƒ»¿»ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿
העליונות  הספירות בעשר ÔÈt‡ŒÈÚÊcהראשונה ˙k‰ ÌbL ‰ÊÂ .(¿∆∆««∆∆ƒ¿≈«¿ƒ

,LB„˜ ÌLa ÌÈ‡˜ ˙eÎÏÓc ˙ÎÂ השנייה הבחינה כאמור, והם, ¿∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈»

שלמעלה  ו"כתר" "קדוש " יתכן איך מובן לא ולכאורה ב"קדוש", והשלישית

שהם  המלכות ובספירת במידות מהחכמה) למעלה עיקרו (ולכן מהשתלשלות

והביאור ההשתלשלות? סדר שבתוך ‰eÏLÏzL˙דרגות Èk ‡e‰ƒƒ¿«¿¿
,ÏeÏÚÂ ‰lÚ ˙eÏLÏzL‰k ‡Ï ‡È‰ ÌÈ˙k‰ ותוצאה סיבה «¿»ƒƒ…¿ƒ¿«¿¿ƒ»¿»

Á‡ ˙e‰Ó ‡e‰ ÏeÏÚ‰L∆∆»««≈
,‰ÏÈÚ‰Ó הוא השכל למשל, ≈»ƒ»

שבאות  המידות להתהוות 'עילה'

נולד  רגש כי מהשכל, כתוצאה

אין  אבל שכלית, התבוננות מתוך

למהות  השכל מהות בין דמיון

והתכונות  והמהות המידות,

של  וההשפעה הפעולה ואופן

של  מאלה לחלוטין שונים השכל

שבכל  הכתרים בין אבל המידות

דמיון  יש בחינה ובכל עולם

שבתוך  הכתרים גם כי מהותי

מתהווים  לא השתלשלות סדר

והדרגה  ÏkLבסדר Ì‡ŒÈkƒƒ∆»
,„Á‡ ˙e‰Ó Ì‰ ÌÈ˙k‰«¿»ƒ≈«∆»
שלמעלה  עליון כתר רק ולא

ונקרא  'כתר' הוא מהחכמה

ÈÈ„˙'קדוש' ÈÁ‡Ï Ì‚Â¿«¿«¬≈¿ƒ«
ŒÈÚÊÏ ˙k ˙BÈ‰Ï ˙k‰«∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿≈

ÔÈt‡ המידות˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ¿«¿
הספירות,שהיא  השתלשלות בסדר האחרונה BÓkהדרגה B˙e‰Óa ‡e‰¿«¿

(‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ˙k) Ì„B˜ ‰È‰L'השתלשלות ב'סדר כלומר, ∆»»∆∆∆∆¿«¿»≈»¿»
באה  היא כי שמעליה מזו למטה היא בחינה וכל דרגה כל וההדרגתי המסודר

מהחכמה, (הבינה ממנה בריאה ישירות – בעולמות וכן מהחסד, הגבורה

'סדר  כביכול, יש, הכתר לבחי' אבל וכד') מבריאה יצירה מאצילות,

ש"השתלשלות  קבלה מספרי בחסידות כמבואר לה מיוחד השתלשלות'

מכתר  ישירות ובא משתלשל דבריאה שכתר נאמר וכאילו מזה" זה הכתרים

כאשר  שגם להתפלא אין ולכן שבינתיים הדרגות דרך לעבור מבלי דאצילות

עדיין  הוא דמלכות וכתר דז"א כתר בתור הספירות עשר בתוך מתגלה הכתר

מהספירות. שלמעלה עליון כתר עם אחד' 'מהות ונחשב 'קדוש' נשאר

,ÓBÏ LÈÂÌ‰ LB„˜ ÌÈÓÚt '‚L Ó‡n‰a ‡nL ‰Êc ¿≈«¿∆∆¿…»¿««¬»∆¿»ƒ»≈
Ì˙‚„Óa ÌÈ˜eÏÁ בכתר אחרת לדרגה מתייחסת פעם שכל היינו ¬ƒ¿«¿≈»»

LB„˜Âכאמור( ,‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ˙k‰ ‡e‰ '‡‰ LB„wL∆»»«∆∆∆¿«¿»≈»¿»¿»
e‡Èa Ìb ‡e‰ ,(˙eÎÏÓ„e ÔÈt‡ŒÈÚÊc ˙k‰ Ì‰ '‚‰Â 'a‰«¿«≈«∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿«≈

ÌpÙB‡a ˜eÏÈÁ‰ ÏÚ נמשכת כתר של מסוימת בחינה אותה שבה בדרך ««ƒ¿«»
גילוי לידי ÏÚÓÏ‰,ובאה ‰hÓlÓc ÔÙB‡a ‡e‰ '‡‰ LB„wL)∆»»¿∆¿ƒ¿«»¿«¿»

האדם מצד שמתחילה התעוררות שהיא 'העלאה' ‰a'באמצעות LB„˜Â¿»«
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ּביאּור  ּגם הּוא ּודמלכּות), ּדזעירֿאנּפין הּכתר הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַוהג'
ּדמּלמּטה  ּבאֹופן הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ּבאֹופּנם החילּוק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָעל
למּטה). ּדמּלמעלה ּבאֹופן הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָלמעלה,
ּומּובּדל  קדֹוׁש ׁשהּוא ּכיון עצמֹו, (ּכתר) הּסֹובב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָּד[אֹור]
מּכיר  ׁשהּוא ּבאֹופן הּוא ּבאדם ׁשּלֹו הּגּלּוי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלגמרי,
הּוא  ולכן מּמּנּו, ּומ ּובּדל ׁשּמּופלא ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּומרּגיׁש
הּמּופלא, ּבהענין וליּכלל מּמציאּותֹו לצאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָמׁשּתֹוקק
אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות יֹורד הּסֹובב [אֹור] ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַוכאׁשר
למּטה. ּׁשּנמׁש ּבאֹופן הּוא ׁשּלֹו הּגילּוי אז ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָלּמלכּות,
ׁשהחּלּוק  והג', הּב' לקדֹוׁש ּבנֹוגע הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָועלּֿדרֿזה
ּבמדרגתם. חלּוקים ׁשהם מּפני הּוא המׁשכתם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאֹופן
ּכתר  ׁשּנעׂשה הּוא ׁשּלֹו ׁשהּירידה ּכיון הּב', ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדקדֹוׁש

האצילּות  סֹוף הּוא (ּדזעירֿאנּפין ),11לזעירֿאנּפין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָ
ּתֹורה), (עלֿידי העֹולמֹות ּבפנימּיּות (רק) היא ְְְִִִִֵַַַָָָָָהמׁשכתֹו
היא  (ּדמלכּות למלכּות ּכתר להיֹות ׁשּיֹורד הג', ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָוקדֹוׁש

הּנבראים  ּבחיצֹונּיּות 11ׁשרׁש (ּגם) היא המׁשכתֹו ,( ְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
הּמצֹות).ה  מעׂשה (עלֿידי עֹולמֹות ְְֲִֵֵַַַָָ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeג) ּדאיתא 12ּב(הּביאּור מה ּדזהּו , «¿ƒְְְְֲִֵֶַַַַָָ
מׁשל 13ּבּמדרׁש קדֹוׁש), ּפעמים ג' (ּבענין ְְְְִִִַַָָָָָ

,הּמל עׂשה מה ,לּמל עטרֹות ׁשלׁש ׁשעׂשּו מדינה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבני
יֹום  ּבכל ּכ ּבניו, ּבראׁש ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו ְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹהניח
מה  קדּוׁשֹות, ׁשלׁש הקּב"ה לפני מכּתירים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעליֹונים
ׁשל  ּבראׁשן ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו נֹותן עֹוׂשה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקּב"ה

ּדכתיב  הּוא הדא והתקּדׁשּתם 14יׂשראל, אני, קדֹוׁש ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
העטרה  הּוא אני קדֹוׁש ּדכי היינּו קדֹוׁשים. ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָוהייתם
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‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a Ì‰ '‚‰Â בדרך היא שלהם וההתגלות ¿«≈¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

למטה  מלמעלה שבאה הבחינה ),'המשכה' מדוע ומבאר שהולך כפי
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למטה. מלמעלה ‰Bqבדרך [B‡]c הוא מהותו שבעצם עלמין כל ¿«≈
והנבראים  מהעולמות למעלה

‡e‰L ÔÂÈk ,BÓˆÚ (˙k)∆∆«¿≈»∆
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הדרגתית  בצורה יורד האלוקי
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epnÓ ÏceÓe ‡ÏÙenL∆¿»¿»ƒ∆

לגמרי, ממנו ‰e‡ונעלה ÔÎÏÂ¿»≈
Ïˆ‡˙האדם ˜˜BzLÓƒ¿≈»≈

B˙e‡ÈˆnÓ מגדרי לצאת ƒ¿ƒ
שגורמות  וההגבלות המציאות

מוגבלת  מציאות להיות לו

ÏÏkÈÏÂ הנכלל נר כמו ¿ƒ»≈
מציאותו  את ומאבד באבוקה

נפרדת  «¿ÔÈÚ‰a¿»ƒכיישות
] L‡ÎÂ ,‡ÏÙen‰[B‡ «¿»¿«¬∆

˙k ˙BÈ‰Ï „BÈ Bq‰«≈≈ƒ¿∆∆
B‡ ÔÈt‡ŒÈÚÊÏƒ¿≈«¿ƒ

,˙eÎÏnÏ דרגות שהם ««¿
השתלשלות' 'סדר בתוך ובחינות

ומוגבל ‰ÈeÏÈbהמדוד Ê‡»«ƒ
CLÓpM ÔÙB‡a ‡e‰ BlL∆¿∆∆ƒ¿»

מלמעלה כי hÓÏ‰ומתגלה ¿«»
קולט  התחתון, האדם ה'מטה',

הזה. האור את בתוכו ומכיל

‰ÊŒCcŒÏÚÂ,הכתרים התגלות נפעלת שבו האופן בעניין שהוא ‰e‡כמו ¿«∆∆∆
Ì˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a ˜elÁ‰L ,'‚‰Â 'a‰ LB„˜Ï Ú‚Ba שבאופן ¿≈«¿»«¿«∆«ƒ¿∆«¿»»»

ביניהם  יש כאמור אבל למטה מלמעלה המשכה ידי על נמשכים שניהם כללי

ההמשכה  אופן לגבי הבדלים ÌÈ˜eÏÁעצמם Ì‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈¬ƒ
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שמדובר  וכיוון המלכות), מידת
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נאמר  (עליו הנעלה האצילות

זאת  בכל "עולם" היותו שעם
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בחינת  של מהמידות שלמטה
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ÌÈBÈÏÚ‰ ÌBÈ ÏÎa Ck ,ÂÈa L‡a ÌÈzLe המלאכיםÌÈÈzÎÓ ¿«ƒ¿…»»»¿»»∆¿ƒ«¿ƒƒ

‰"a˜‰ ÈÙÏ באמירת כביכול אותו Ó‰ומעטרים ,˙BLe„˜ LÏL ƒ¿≈«»»»…¿«
ÏL ÔL‡a ÌÈzLe ˙Á‡ BL‡a Ô˙B ,‰NBÚ ‰"aw‰«»»∆≈¿…««¿«ƒ¿…»∆

È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡NÈ של ביטויים שלושה בתורה שכתוב זהו ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ
מתייחס  מהם שאחד ‡È,לקדושֿברוךֿהוא קדושה LB„˜ Èk ושניים ƒ»»ƒ

ישראל  לבני מתייחסים ‰eÈÈנוספים .ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ«¿
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ז      

ּביאּור  ּגם הּוא ּודמלכּות), ּדזעירֿאנּפין הּכתר הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַוהג'
ּדמּלמּטה  ּבאֹופן הּוא הא' (ׁשּקדֹוׁש ּבאֹופּנם החילּוק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָעל
למּטה). ּדמּלמעלה ּבאֹופן הם והג' הּב' וקדֹוׁש ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָלמעלה,
ּומּובּדל  קדֹוׁש ׁשהּוא ּכיון עצמֹו, (ּכתר) הּסֹובב ְְְֵֵֶֶֶַַָָָּד[אֹור]
מּכיר  ׁשהּוא ּבאֹופן הּוא ּבאדם ׁשּלֹו הּגּלּוי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלגמרי,
הּוא  ולכן מּמּנּו, ּומ ּובּדל ׁשּמּופלא ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּומרּגיׁש
הּמּופלא, ּבהענין וליּכלל מּמציאּותֹו לצאת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָמׁשּתֹוקק
אֹו לזעירֿאנּפין ּכתר להיֹות יֹורד הּסֹובב [אֹור] ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַוכאׁשר
למּטה. ּׁשּנמׁש ּבאֹופן הּוא ׁשּלֹו הּגילּוי אז ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָלּמלכּות,
ׁשהחּלּוק  והג', הּב' לקדֹוׁש ּבנֹוגע הּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָועלּֿדרֿזה
ּבמדרגתם. חלּוקים ׁשהם מּפני הּוא המׁשכתם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבאֹופן
ּכתר  ׁשּנעׂשה הּוא ׁשּלֹו ׁשהּירידה ּכיון הּב', ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדקדֹוׁש

האצילּות  סֹוף הּוא (ּדזעירֿאנּפין ),11לזעירֿאנּפין ְְְְֲִִִִִֵֵַַָ
ּתֹורה), (עלֿידי העֹולמֹות ּבפנימּיּות (רק) היא ְְְִִִִֵַַַָָָָָהמׁשכתֹו
היא  (ּדמלכּות למלכּות ּכתר להיֹות ׁשּיֹורד הג', ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָוקדֹוׁש

הּנבראים  ּבחיצֹונּיּות 11ׁשרׁש (ּגם) היא המׁשכתֹו ,( ְְְִִִִִֶַַַָָָֹ
הּמצֹות).ה  מעׂשה (עלֿידי עֹולמֹות ְְֲִֵֵַַַָָ

ל)הּמאמר CÈLÓÓeג) ּדאיתא 12ּב(הּביאּור מה ּדזהּו , «¿ƒְְְְֲִֵֶַַַַָָ
מׁשל 13ּבּמדרׁש קדֹוׁש), ּפעמים ג' (ּבענין ְְְְִִִַַָָָָָ

,הּמל עׂשה מה ,לּמל עטרֹות ׁשלׁש ׁשעׂשּו מדינה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבני
יֹום  ּבכל ּכ ּבניו, ּבראׁש ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו ְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹהניח
מה  קדּוׁשֹות, ׁשלׁש הקּב"ה לפני מכּתירים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעליֹונים
ׁשל  ּבראׁשן ּוׁשּתים אחת ּבראׁשֹו נֹותן עֹוׂשה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּקּב"ה

ּדכתיב  הּוא הדא והתקּדׁשּתם 14יׂשראל, אני, קדֹוׁש ּכי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
העטרה  הּוא אני קדֹוׁש ּדכי היינּו קדֹוׁשים. ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָוהייתם
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ובכ"מ.11) ואילך. רפד ס"ע תרס"ו המשך ב. פא, תרומה ואילך).12)תו"א א (לה, ו ח.13)סעיף פכ"ד, יט,14)ויק"ר קדושים

ז. כ, ב.

    
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓc ÔÙB‡a Ì‰ '‚‰Â בדרך היא שלהם וההתגלות ¿«≈¿∆¿ƒ¿«¿»¿«»

למטה  מלמעלה שבאה הבחינה ),'המשכה' מדוע ומבאר שהולך כפי

באות  הנוספות הבחינות ושתי למעלה, מלמטה בדרך באה בכתר העליונה

למטה. מלמעלה ‰Bqבדרך [B‡]c הוא מהותו שבעצם עלמין כל ¿«≈
והנבראים  מהעולמות למעלה

‡e‰L ÔÂÈk ,BÓˆÚ (˙k)∆∆«¿≈»∆
ÈÓ‚Ï ÏceÓe LB„»̃¿»¿«¿≈
האור  שבו השתלשלות' מ'סדר

הדרגתית  בצורה יורד האלוקי

מוגדרים  נבראים ומהווה

BlLומוגבלים, Èelb‰«ƒ∆
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì„‡a כזה »»»¿∆

‡e‰L האדםÈkÓ ∆«ƒ
e‰fL LÈbÓe האלוקי האור «¿ƒ∆∆

הוא בו «¿ÔÈÚƒשמתגלה
epnÓ ÏceÓe ‡ÏÙenL∆¿»¿»ƒ∆

לגמרי, ממנו ‰e‡ונעלה ÔÎÏÂ¿»≈
Ïˆ‡˙האדם ˜˜BzLÓƒ¿≈»≈

B˙e‡ÈˆnÓ מגדרי לצאת ƒ¿ƒ
שגורמות  וההגבלות המציאות

מוגבלת  מציאות להיות לו

ÏÏkÈÏÂ הנכלל נר כמו ¿ƒ»≈
מציאותו  את ומאבד באבוקה

נפרדת  «¿ÔÈÚ‰a¿»ƒכיישות
] L‡ÎÂ ,‡ÏÙen‰[B‡ «¿»¿«¬∆

˙k ˙BÈ‰Ï „BÈ Bq‰«≈≈ƒ¿∆∆
B‡ ÔÈt‡ŒÈÚÊÏƒ¿≈«¿ƒ

,˙eÎÏnÏ דרגות שהם ««¿
השתלשלות' 'סדר בתוך ובחינות

ומוגבל ‰ÈeÏÈbהמדוד Ê‡»«ƒ
CLÓpM ÔÙB‡a ‡e‰ BlL∆¿∆∆ƒ¿»

מלמעלה כי hÓÏ‰ומתגלה ¿«»
קולט  התחתון, האדם ה'מטה',

הזה. האור את בתוכו ומכיל

‰ÊŒCcŒÏÚÂ,הכתרים התגלות נפעלת שבו האופן בעניין שהוא ‰e‡כמו ¿«∆∆∆
Ì˙ÎLÓ‰ ÔÙB‡a ˜elÁ‰L ,'‚‰Â 'a‰ LB„˜Ï Ú‚Ba שבאופן ¿≈«¿»«¿«∆«ƒ¿∆«¿»»»

ביניהם  יש כאמור אבל למטה מלמעלה המשכה ידי על נמשכים שניהם כללי

ההמשכה  אופן לגבי הבדלים ÌÈ˜eÏÁעצמם Ì‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆≈¬ƒ
Ì˙‚„Óa ההמשכה בצורת ההבדלים את היוצרים הם בדרגות וההבדלים ¿«¿≈»»

ומבאר. שהולך כפי וההתגלות.

BlL ‰„Èi‰L ÔÂÈk ,'a‰ LB„˜c שלמעלה מכתר ירידה היא ¿»«≈»∆«¿ƒ»∆

כזו ‰e‡מהספירות  ÔÈt‡ŒÈÚÊÏירידה ˙k ‰NÚpL המידות ∆«¬»∆∆ƒ¿≈«¿ƒ
כנ"ל  הספירות, ‰‡ˆeÏÈ˙שבעשר ÛBÒ ‡e‰ ÔÈt‡ŒÈÚÊc) כמבואר ƒ¿≈«¿ƒ»¬ƒ

האלוקי  האור של ביותר הגדולה הירידה היא אנפין' ש'זעיר בחסידות

את  להחיות כך אחר הנמשך הוא דאצילות לז"א שירד והאור לעולמות

בריאהֿיצירהֿעשייה, העולמות

באמצעות  ונמשך יורד כשהוא

שמדובר  וכיוון המלכות), מידת

מעולם  חלק עדיין שהיא בדרגה

נאמר  (עליו הנעלה האצילות

זאת  בכל "עולם" היותו שעם

ממש" "אלוקות )הוא
(˜) ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«
ŒÏÚ) ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»«

(‰Bz È„È יורד איננו והוא ¿≈»
לכך, ‰‚',מעבר LB„˜Â¿»«

„BiL נמוכה יותר לדרגה ∆≈
˙eÎÏÓÏ ˙k ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆««¿
בחינת  של מהמידות שלמטה

‰È‡זעירֿאנפין  ˙eÎÏÓc)¿«¿ƒ
ÌÈ‡p‰ LL11 דרכה כי …∆«ƒ¿»ƒ

מז"א  האלוקי האור עובר

הנבראים  את ),להחיות
(Ìb) ‡È‰ B˙ÎLÓ‰ למטה «¿»»ƒ«

העולמות  בפנימיות רק לא יותר,

גם  ˆÈÁa˙eiBאלא ¿ƒƒ
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ) ˙BÓÏBÚ‰»»«¿≈«¬≈

,(˙Bˆn‰.לעיל כמבואר «ƒ¿
e‡Èa‰)a CÈLÓÓe (‚«¿ƒ¿«≈

,Ó‡n‰(Ï דיבורֿהמתחיל ¿««¬»
תורה' ב'לקוטי "ונקדשתי"

‡˙È‡c ‰Ó e‰Êc מובא ¿∆«¿ƒ»
ÌÈÓÚt '‚ ÔÈÚa) L„na«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ
ÈÏ ÏLÓ ,(LB„»̃»»ƒ¿≈
LÏL eNÚL ‰È„Ó¿ƒ»∆»»…

˙BËÚ כתרים˙Á‡ BL‡a ÁÈ‰ ,CÏn‰ ‰NÚ ‰Ó ,CÏnÏ ¬»«∆∆∆»»«∆∆≈ƒ«¿…««
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌBÈ ÏÎa Ck ,ÂÈa L‡a ÌÈzLe המלאכיםÌÈÈzÎÓ ¿«ƒ¿…»»»¿»»∆¿ƒ«¿ƒƒ

‰"a˜‰ ÈÙÏ באמירת כביכול אותו Ó‰ומעטרים ,˙BLe„˜ LÏL ƒ¿≈«»»»…¿«
ÏL ÔL‡a ÌÈzLe ˙Á‡ BL‡a Ô˙B ,‰NBÚ ‰"aw‰«»»∆≈¿…««¿«ƒ¿…»∆

È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡NÈ של ביטויים שלושה בתורה שכתוב זהו ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ
מתייחס  מהם שאחד ‡È,לקדושֿברוךֿהוא קדושה LB„˜ Èk ושניים ƒ»»ƒ

ישראל  לבני מתייחסים ‰eÈÈנוספים .ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ«¿
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ח   

ׁשּתי  הם קדֹוׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ּבראׁשֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹׁשּנֹותן
ּדבּמדרׁש ּולהעיר, יׂשראל. ׁשל ּבראׁשן ׁשּנֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהעטרֹות
ּבני  עדת ּכל אל ּדּבר ּדכתיב הּוא הדא איתא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּלפנינּו
קדֹוׁשים, והייתם והתקּדׁשּתם ּתהיּו קדֹוׁשים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָיׂשראל
ׁשל  ּבראׁשן ׁשּנֹותן העטרֹות ּדׁשּתי מׁשמע מּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּדלכאֹורה
אני) קדֹוׁש לכי (ׁשּבסמיכּות ּתהיּו קדֹוׁשים הם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָיׂשראל

קדֹוׁשים  והייתם ׁשניהם 15ּווהתקּדיׁשּתם (ׁשּנחׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּדׁשּתי  מפרׁש, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי אבל אחת). ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָלעטרה
והתקּדׁשּתם  הם יׂשראל ׁשל ּבראׁשן ׁשּנֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהעטרֹות
קדֹוׁש לכי (ׁשּבסמיכּות ּתהיּו ּוקדֹוׁשים קדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶָוהייתם

ּבהעטרֹות. נמנית אינּה ְְֲֲִִֵֵָָָאני)

ׁשם LÈÂד) ּבּמדרׁש ּדאיתא מה עלּֿפי זה ,16לבאר ¿≈ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּכי  לֹומר, ּתלמּוד ּכמֹוני? יכֹול ּתהיּו, ְְְִִִִַַָָקדֹוׁשים

למע  קדּוׁשתי אני, ה'צמח קדֹוׁש וכתב מּקדּוׁשתכם. לה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
קדֹוׁשים  ּפרׁשת  ריׁש הּתֹורה' (ּב'אֹור ּתמּוּה.17צדק' ׁשּזה ( ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אפילּו ׁשּיי אי ּכי היא, (ּבפׁשטּות) ּבזה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּכונה
ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי ּכמֹוני. יהיּו ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָקסלקאּֿדעּתא

נּצבים  הּקדּוׁשה 18ּפרׁשת היא ּדקדּוׁשתכם מבֹואר, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
הּמצֹות, ּדמעׂשה ּדלתּתא אתערּותא עלֿידי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנמׁשכת
נעלית  קדּוׁשה היא מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּוקדּוׁשתי
מּגעת  הּמצֹות ּדמעׂשה ּדלתּתא אתערּותא ׁשאין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּביֹותר
ׁשּבעליּֿתׁשּובה  מה וזהּו הּתׁשּובה. עלֿידי ונמׁשכת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשם,

ּגמּורים  מּצּדיקים למעלה הם 19הם הּתׁשּובה עלֿידי ּכי , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

(15.201 ע' ה'תש"ח קצד. ע' עזר"ת בסה"מ ט.16)וכ"מ שם, קה.17)ויק"ר ג.18)ע' הל'19)נא, רמב"ם ב. לד, ברכות ראה

ה"ד. פ"ז תשובה

    
È‡ LB„˜ ÈÎc הקדושֿברוךֿהוא על האמורה ‰ËÚ‰הקדושה ‡e‰ ¿ƒ»»ƒ»¬»»

ÈzLהכתר  Ì‰ ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â ,BL‡a Ô˙BpL∆≈¿…¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿≈
˙BËÚ‰ הכתרים שניÔ˙BpL הקדושֿברוךֿהוא.Ï‡NÈ ÏL ÔL‡a »¬»∆≈¿…»∆ƒ¿»≈

L„nc ,ÈÚ‰Ïe רבהeÈÙlL בידינו המצוי מובא ‡È˙‡הנוסח ¿»ƒ¿«ƒ¿»∆¿»≈ƒ»
È˙Îc ‡e‰ זהו ‰„‡ ¬»ƒ¿ƒ

Ú„˙שכתוב  Ïk Ï‡ ac«≈∆»¬«
eÈ‰z ÌÈLB„˜ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿

Â ÌzLc˜˙‰ÂÌ˙ÈÈ‰ ¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
‰fÓ ‰B‡ÎÏc ,ÌÈLB„¿̃ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
˙BËÚ‰ ÈzLc ÚÓLÓ«¿«ƒ¿≈»¬»

ֿ Ô˙BpLהכתרים  הקדושֿברוך ∆≈
Ï‡NÈהוא  ÏL ÔL‡a¿…»∆ƒ¿»≈
Ì‰- eÈ‰zהאחד ÌÈLB„˜ ≈¿ƒƒ¿

LB„˜ ÈÎÏ ˙eÎÈÓÒaL)∆ƒ¿ƒ¿ƒ»
(È‡- ÌzLÈc˜˙‰Âeוהשני ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿∆

ÌÈLB„˜ Ì˙ÈÈ‰Âƒ¿ƒ∆¿ƒ
Ì‰ÈL ÌÈLÁpL)∆∆¿»ƒ¿≈∆
ו"והייתם  "והתקדשתם"

‡Á˙קדושים" ‰ËÚÏ ולא «¬»»««
שונים  כתרים ‡Ïשני .(¬»

,LÙÓ '‰Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»≈
Ô˙BpL ˙BËÚ‰ ÈzLcƒ¿≈»¬»∆≈
Ì‰ Ï‡NÈ ÏL ÔL‡a¿…»∆ƒ¿»≈≈
Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆

,ÌÈLB„˜ המדרש שלפי ¿ƒ
אחד  לכתר ÌÈLB„˜e¿ƒנחשבים

ÈÎÏ ˙eÎÈÓÒaL) eÈ‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ¿ƒ
È‡ LB„˜ הסמיכות )למרות »¬ƒ

˙BËÚ‰a ˙ÈÓ dÈ‡ בין ≈»ƒ¿≈¿»¬»
שלושת  אלא הכתרים שלושת

 ֿ הקדוש של הכתר הם: הכתרים

ושני  אני" קדוש "כי - ברוךֿהוא

קדושים". ו"והייתם "והתקדשתם", – ישראל בני של בראשם הכתרים

‰Ê ‡Ï LÈÂ נוסח „) לפי האחד הפסוקים, בדרשות האופנים שני את ¿≈¿»≈∆
תורה, בלקוטי המבואר לפי והשני נוסף ÈtŒÏÚהמדרש È‡c˙‡עניין ‰Ó «ƒ«¿ƒ»

,ÌL L„na זה המוסיף פסוק על נוספת דרשה eÈ‰z,ומביא ÌÈLB„˜ «ƒ¿»»¿ƒƒ¿
?ÈBÓk ÏBÎÈ מתכוון הכתוב כמו האם קדוש להיות היהודי שעל לומר »»ƒ

ÓBÏ,הקדושֿברוךֿהוא  „eÓÏz ממשיך ומלמדנו הפסוק Èkואומר «¿«ƒ
ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓÏ È˙Le„˜ ,È‡ LB„˜ מסוגל לא אכן והאדם »¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆

הקדושֿברוךֿהוא. של לקדושתו הללו,˙ÎÂלהגיע המדרש דברי על ¿»«

LÈאדמו"ר  '‰Bz‰ B‡'a) '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ והתחלת Lt˙ראש «∆«∆∆¿«»≈»»«
deÓz ‰fL (ÌÈLB„˜.תמוהה זו ז"ל חכמינו Êa‰דרשת ‰Âk‰Â ¿ƒ∆∆»«¿««»»»∆

הצמחֿצדק  ‰È‡,בדברי (˙eËLÙa) היא CÈiLשהתמיהה CÈ‡ Èk ¿«¿ƒƒ≈«»
‡zÚcŒ‡˜ÏÒ˜ eÏÈÙ‡ הדעת על להעלות אפילו ייתכן Ï‡NiLאיך ¬ƒ»«¿»«¿»∆ƒ¿»≈

eÈ‰È קדושיםÈBÓk בדרגת ƒ¿»ƒ
הקדושֿברוךֿהוא, של הקדושה

ולהשתוות  להידמות ניתן וכי

יש  ולמה לקדושֿברוךֿהוא,

מיוחד  ובלימוד בפסוק צורך

פחות  היא האדם שקדושת לומר

הקדושֿברוךֿהוא, של מקדושתו

שהדבר  צדק' ה'צמח אומר ולכן

תמוה.

˙Lt '‰Bz ÈËewÏ'e¿ƒ≈»»»«
,‡BÓ ÌÈv בפירוש ƒ»ƒ¿»

זה  ז"ל חכמינו מאמר

ÌÎ˙Le„˜c בני של קדושתם ƒ¿«¿∆
לקדושתו  דמיון לה שאין ישראל

הקדושֿברוךֿהוא  È‰ƒ‡של
‰Le„w‰ העליונה «¿»
˙ÎLÓpL למטה מלמעלה ∆ƒ¿∆∆

גילוי  לידי ≈¿»È„ÈŒÏÚובאה
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  מצד מלמטה, התעוררות

˙Bˆn‰ ‰NÚÓc שהיא ¿«¬≈«ƒ¿
כיוון  מוגבלת, במידה קדושה

שהם  האדם, של שמעשיו

את  וממשיכים המעוררים

מוגבלים, הם הזו, הקדושה

‰ÏÚÓlL È˙Le„˜e¿»ƒ∆¿«¿»
ÌÎ˙Le„wÓ של הקדושה ƒ¿«¿∆

לה  שאין הקדושֿברוךֿהוא

האדם למעשה ˜„Le‰דמיון ‡È‰ אלוקיתÔÈ‡L ˙BÈa ˙ÈÏÚ ƒ¿»«¬≈¿≈∆≈
,ÌL ˙ÚbÓ ˙Bˆn‰ ‰NÚÓc ‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ של למעשיו ƒ¿¬»ƒ¿«»¿«¬≈«ƒ¿«««»

המשכת  את לעורר כוח אין דלתתא' 'אתערותא בדרך המצוות בקיום האדם

הזו  הנעלית ‰eLz‰דווקאÎLÓÂ˙הקדושה È„ÈŒÏÚ עבודה שהיא ¿ƒ¿∆∆«¿≈«¿»
המצוות. קיום של הרגילה מהעבודה יותר לכך e‰ÊÂנעלית הפנימי הטעם ¿∆

‰eLzŒÈÏÚaL ‰Óלאלוקות והתקרבו רחוקים היו ‰Ìשבעבר «∆«¬≈¿»≈
‰ÏÚÓÏגבוהה יותר בדרגה ÌÈeÓbונמצאים ÌÈ˜ÈcvÓ לא שמעולם ¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒ
‰Ìהתרחקו, ‰eLz‰ È„ÈŒÏÚ Èk התשובה ÌÈÎÈLÓÓבעלי ƒ«¿≈«¿»≈«¿ƒƒ
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מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי מּבחינת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָממׁשיכים
ׁשם. ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵַָָָּכמבֹואר

‰B‡ÎÏÂ על ׁשּבבעליּֿתׁשּובה ּדהּמעלה לֹומר, צרי ¿ƒ¿»ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ
יׁשנּה ּבּצּדיקים ׁשּגם אף ּגמּורים, ְְִִִִִֶֶַַַַַָצּדיקים
אני  קדֹוׁש הּוא הא' וקדֹוׁש קדֹוׁש, ּפעמים ּדג' ְְְֲֲִִָָָָָָָהעבֹודה
ּדקדֹוׁש ׁשהּגּלּוי הּוא, מּקדּוׁשתכם), ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(קדּוׁשתי
למעלה, ּדהעלאה ּבאֹופן ה ּוא ּבּצּדיקים ְְְְֲִִֶַַַַָָָָהא'
ּבקדּוׁשתֹו וליּכלל מּמציאּותם לצאת ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמׁשּתֹוקקים
רק  הּוא למּטה, ׁשהם ּכמֹו להם ׁשּנמׁש (וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיתּבר
הּוא  הא' קדֹוׁש ּגם ּובבעליּֿתׁשּובה, והג'), הּב' ְְְֲֵַַַַָָָָקדֹוׁש
אפׁשר  אי להבין, וצרי למּטה. ּדהמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹופן

למּטה  אני ּדקדֹוׁש הּקדּוׁשה אינֹו20ׁשּתּומׁש ּוביֹותר . ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קסלקאּֿדעּתא  ׁשאפילּו איתא, הּתֹורה' ּדב'אֹור ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָמּובן,
(ּגם  איתא ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי ּתמּוּה, הּוא ּכמ ֹוני ְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּיהיּו
הּקדּוׁשה  ממׁשיכים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלהּמּסקנא),

הפּוכֹות. סברֹות הם ּדלכאֹורה אני, ְְְְֲִִֵָָָָּדקדֹוׁש

LÈÂ ׁשּזה צדק' ה'צמח ּׁשּכתב ּדמה ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכל,ּתמּוּה מקֹום לזה ׁשאין היא, ּבזה הּכּונה , ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

סדר  ׁשעלּֿפי ּדכיון ׁשּלמעלה. ּבחכמה לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגם
נברא  [יתּבר חכמתֹו ׁשּגזרה ּכפי [ׁשּנקּבע ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות
קסלקאּֿדעּתא  אפילּו ׁשּי אין לּבֹורא, ּבאיןֿערֹו ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
ׁשּי אין אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות לגּבי אבל ּכמֹוני. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו
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(דבפשטות 20) כתר הוא הא' שקדוש בפרשתנו דבלקו"ת בפרשתנו. מבלקו"ת יותר נעלית בדרגא מדבר נצבים שבלקו"ת ולהעיר,

ואעפ"כ  עתיק. הוא מקדושתכם שלמעלה וקדושתי אריך, הוא המצוות ע"י שנמשך שקדושתכם ג) (נב, נצבים ובלקו"ת אריך), הוא

למטה. נמשכת קדושתי שגם שם מבואר

    
,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÈÁaÓ ניתן שלא דרגה שהיא ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆

התשובה  עבודת בכוח רק אלא המצוות מעשה ידי על ולגלות להמשיך

ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡BÓk מגלים התשובה עבודת ידי שעל «¿»¿ƒ≈»»
'אתערותא  כלל שבדרך כזה נעלה ושורש ממקור אלוקי אור וממשיכים

(מעשה  האדם מצד דלתתא'

להגיע  מסוגלת לא המצוות)

לשם.

,ÓBÏ CÈˆ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ«
‰ÏÚn‰cוהיתרוןŒÈÏÚaL ¿««¬»∆¿«¬≈

ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLz¿»««ƒƒ
,ÌÈeÓb שממנה הדרגה לגבי ¿ƒ

הקדושה  ונמשכת »‡Ûנשפעת
dLÈ ÌÈ˜Ècva ÌbL∆«««ƒƒ∆¿»
ÌÈÓÚt '‚c ‰„BÚ‰»¬»¿¿»ƒ
‡e‰ '‡‰ LB„˜Â ,LB„»̃¿»»
È˙Le„˜) È‡ LB„»̃¬ƒ¿»ƒ
,(ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«¿∆
עבודת  גם לכאורה כן ואם

התגלות  ממשיכה הצדיקים

הקדושֿברוךֿהוא  של מקדושתו

שהדבר  אומרים ולמה בעצמו

בעלי  של בכוחם רק הוא

הביאור  אלא ‰e‡,תשובה?
'‡‰ LB„˜c Èelb‰L∆«ƒ¿»»

‡e‰ ÌÈ˜Ècva המשכה אמנם ««ƒƒ
 ֿ הקדוש של מקדושתו והתגלות

ÏÚ‰c‡‰ברוךֿהוא  ÔÙB‡a¿∆¿«¬»»
,‰ÏÚÓÏ לגבי לעיל כמבואר ¿«¿»

שלמעלה  הכתר המשכת אופן

בהתעוררות  שהיא מהספירות

העלאה, בדרך למעלה מלמטה

שעובדים ÌÈ˜˜BzLnLהיינו  זו הצדיקים בדרך ה' Ïˆ‡˙את ∆ƒ¿¿ƒ»≈
Ì˙e‡ÈˆnÓ שלהם המציאות כל על לוותר ומוכנים מציאותם, מגדרי לצאת ƒ¿ƒ»

Ca˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏÂ באבוקה נר CLÓpLכהתכללות ‰ÊÂ) ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
,‰hÓÏ Ì‰L BÓk Ì‰Ï,מציאותם מגדרי לצאת ˜מבלי ‡e‰ »∆¿∆≈¿«»«

'‚‰Â 'a‰ LB„˜ של הם הכתר שגם המלכות ספירת של והכתר המידות »«¿«
אבל  סוף, אין באור שקשורים הגדרים כתרים לתוך שנמשכו כפי הוא הדבר

לעיל  כמבואר ‰‡'וההגבלות, LB„˜ Ìb ,‰eLzŒÈÏÚe המשכת ), ¿«¬≈¿»«»»
שלמעלה  שאין הכתר הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו עניין שהוא מהספירות

ל"קדושתכם" דמיון hÓÏ‰לה ‰ÎLÓ‰c ÔÙB‡a ‡e‰ שהדבר באופן ¿∆¿«¿»»¿«»
האדם. בעבודת תלוי לא בכלל

LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ייתכן ‰Le„w‰כיצד CLÓezL ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆¿««¿»
‰hÓÏ È‡ LB„˜c זו שלמעלה והרי הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו ¿»»ƒ¿«»

לגמרי.? מהם ומובדל ו'קדוש' מהנבראים

'‰Bz‰ B‡'c ,ÔeÓ BÈ‡ ˙BÈe הצמחֿצדק ‡È˙‡,לאדמו"ר ¿≈≈»ƒ¿«»ƒ»
לעיל, eÏÈÙ‡L∆¬ƒכמובא

eÈ‰iL ‡zÚcŒ‡˜ÏÒ»̃«¿»«¿»∆ƒ¿
,deÓz ‡e‰ ÈBÓk שאפילו »ƒ»«

שבני  הדעת על שמעלה מחשבה

קדושים  יהיו נבראים, ישראל,

היא  הבורא של הקדושה בדרגת

Bz‰'תמוהה  ÈËewÏ'e¿ƒ≈»
‡˜qn‰Ï Ìb) ‡˙È‡ לא ƒ»«¿««¿»»

שניתן  אפשרות בתור רק

הדעת), על ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLלהעלות
ÌÈÎÈLÓÓ ‰eLz‰«¿»«¿ƒƒ
,È‡ LB„˜c ‰Le„w‰«¿»¿»»ƒ
עבודה  של סוג שיש היינו

ביכולתו  שכן האדם בעבודת

ולגלות  «¿B‡ÎÏc¿ƒ‰להמשיך
˙BÎeÙ‰ ˙BÒ Ì‰≈¿»¬

כזו לחלוטין  תיתכן ואיך

הקצה.? אל הקצה מן מחלוקת

,‰Êa e‡Èa‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
אלא  מחלוקת כאן אין שבעצם

ˆ ÁÓˆ'‰ ˙kM ‰Óc'˜„ ¿«∆»««∆«∆∆
‰Êa ‰ek‰ ,deÓz ‰fL∆∆»«««»»»∆
ÌB˜Ó ‰ÊÏ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»∆»

ÏÎOa בלבד זו ולא האנושי, «≈∆
בשכל  מקום לזה שאין אלא

מקום  לזה שאין אלא האנושי

‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁa ‡Ï Ìb«…¿»¿»∆¿«¿»
העליונה. האלוקית ‰‰eÏLÏzL˙החכמה „Ò ÈtŒÏÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

Ca˙È B˙ÓÎÁ ‰ÊbL ÈÙk Úa˜pL] מהחכמה כמתחייב מתנהל והוא ∆ƒ¿«¿ƒ∆»¿»»¿»ƒ¿»≈
העליונה  BaÏ‡,האלוקית CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‡ מקום ] כל ואין ƒ¿»¿≈¬«≈

השכל  פי על מתנהלים הדברים עוד כל לכן ובורא, נברא בין והשוואה לדמיון

˜zÚcŒ‡˜ÏÒ‡והחכמה eÏÈÙ‡ CiL ÔÈ‡ להעלות אפילו יתכן לא ≈«»¬ƒ»«¿»«¿»
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ט      

מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה קדּוׁשתי מּבחינת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָממׁשיכים
ׁשם. ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ְְִֵַָָָּכמבֹואר

‰B‡ÎÏÂ על ׁשּבבעליּֿתׁשּובה ּדהּמעלה לֹומר, צרי ¿ƒ¿»ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ
יׁשנּה ּבּצּדיקים ׁשּגם אף ּגמּורים, ְְִִִִִֶֶַַַַַָצּדיקים
אני  קדֹוׁש הּוא הא' וקדֹוׁש קדֹוׁש, ּפעמים ּדג' ְְְֲֲִִָָָָָָָהעבֹודה
ּדקדֹוׁש ׁשהּגּלּוי הּוא, מּקדּוׁשתכם), ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ(קדּוׁשתי
למעלה, ּדהעלאה ּבאֹופן ה ּוא ּבּצּדיקים ְְְְֲִִֶַַַַָָָָהא'
ּבקדּוׁשתֹו וליּכלל מּמציאּותם לצאת ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָׁשּמׁשּתֹוקקים
רק  הּוא למּטה, ׁשהם ּכמֹו להם ׁשּנמׁש (וזה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיתּבר
הּוא  הא' קדֹוׁש ּגם ּובבעליּֿתׁשּובה, והג'), הּב' ְְְֲֵַַַַָָָָקדֹוׁש
אפׁשר  אי להבין, וצרי למּטה. ּדהמׁשכה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָּבאֹופן

למּטה  אני ּדקדֹוׁש הּקדּוׁשה אינֹו20ׁשּתּומׁש ּוביֹותר . ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קסלקאּֿדעּתא  ׁשאפילּו איתא, הּתֹורה' ּדב'אֹור ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָמּובן,
(ּגם  איתא ּתֹורה' ּוב'לּקּוטי ּתמּוּה, הּוא ּכמ ֹוני ְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּיהיּו
הּקדּוׁשה  ממׁשיכים הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלהּמּסקנא),

הפּוכֹות. סברֹות הם ּדלכאֹורה אני, ְְְְֲִִֵָָָָּדקדֹוׁש

LÈÂ ׁשּזה צדק' ה'צמח ּׁשּכתב ּדמה ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכל,ּתמּוּה מקֹום לזה ׁשאין היא, ּבזה הּכּונה , ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

סדר  ׁשעלּֿפי ּדכיון ׁשּלמעלה. ּבחכמה לא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגם
נברא  [יתּבר חכמתֹו ׁשּגזרה ּכפי [ׁשּנקּבע ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָההׁשּתלׁשלּות
קסלקאּֿדעּתא  אפילּו ׁשּי אין לּבֹורא, ּבאיןֿערֹו ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
ׁשּי אין אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות לגּבי אבל ּכמֹוני. ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיהיּו
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(דבפשטות 20) כתר הוא הא' שקדוש בפרשתנו דבלקו"ת בפרשתנו. מבלקו"ת יותר נעלית בדרגא מדבר נצבים שבלקו"ת ולהעיר,

ואעפ"כ  עתיק. הוא מקדושתכם שלמעלה וקדושתי אריך, הוא המצוות ע"י שנמשך שקדושתכם ג) (נב, נצבים ובלקו"ת אריך), הוא

למטה. נמשכת קדושתי שגם שם מבואר

    
,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÈÁaÓ ניתן שלא דרגה שהיא ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆

התשובה  עבודת בכוח רק אלא המצוות מעשה ידי על ולגלות להמשיך

ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‡BÓk מגלים התשובה עבודת ידי שעל «¿»¿ƒ≈»»
'אתערותא  כלל שבדרך כזה נעלה ושורש ממקור אלוקי אור וממשיכים

(מעשה  האדם מצד דלתתא'

להגיע  מסוגלת לא המצוות)

לשם.

,ÓBÏ CÈˆ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»ƒ«
‰ÏÚn‰cוהיתרוןŒÈÏÚaL ¿««¬»∆¿«¬≈

ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰eLz¿»««ƒƒ
,ÌÈeÓb שממנה הדרגה לגבי ¿ƒ

הקדושה  ונמשכת »‡Ûנשפעת
dLÈ ÌÈ˜Ècva ÌbL∆«««ƒƒ∆¿»
ÌÈÓÚt '‚c ‰„BÚ‰»¬»¿¿»ƒ
‡e‰ '‡‰ LB„˜Â ,LB„»̃¿»»
È˙Le„˜) È‡ LB„»̃¬ƒ¿»ƒ
,(ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«¿∆
עבודת  גם לכאורה כן ואם

התגלות  ממשיכה הצדיקים

הקדושֿברוךֿהוא  של מקדושתו

שהדבר  אומרים ולמה בעצמו

בעלי  של בכוחם רק הוא

הביאור  אלא ‰e‡,תשובה?
'‡‰ LB„˜c Èelb‰L∆«ƒ¿»»

‡e‰ ÌÈ˜Ècva המשכה אמנם ««ƒƒ
 ֿ הקדוש של מקדושתו והתגלות

ÏÚ‰c‡‰ברוךֿהוא  ÔÙB‡a¿∆¿«¬»»
,‰ÏÚÓÏ לגבי לעיל כמבואר ¿«¿»

שלמעלה  הכתר המשכת אופן

בהתעוררות  שהיא מהספירות

העלאה, בדרך למעלה מלמטה

שעובדים ÌÈ˜˜BzLnLהיינו  זו הצדיקים בדרך ה' Ïˆ‡˙את ∆ƒ¿¿ƒ»≈
Ì˙e‡ÈˆnÓ שלהם המציאות כל על לוותר ומוכנים מציאותם, מגדרי לצאת ƒ¿ƒ»

Ca˙È B˙Le„˜a ÏÏkÈÏÂ באבוקה נר CLÓpLכהתכללות ‰ÊÂ) ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»
,‰hÓÏ Ì‰L BÓk Ì‰Ï,מציאותם מגדרי לצאת ˜מבלי ‡e‰ »∆¿∆≈¿«»«

'‚‰Â 'a‰ LB„˜ של הם הכתר שגם המלכות ספירת של והכתר המידות »«¿«
אבל  סוף, אין באור שקשורים הגדרים כתרים לתוך שנמשכו כפי הוא הדבר

לעיל  כמבואר ‰‡'וההגבלות, LB„˜ Ìb ,‰eLzŒÈÏÚe המשכת ), ¿«¬≈¿»«»»
שלמעלה  שאין הכתר הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו עניין שהוא מהספירות

ל"קדושתכם" דמיון hÓÏ‰לה ‰ÎLÓ‰c ÔÙB‡a ‡e‰ שהדבר באופן ¿∆¿«¿»»¿«»
האדם. בעבודת תלוי לא בכלל

LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ ייתכן ‰Le„w‰כיצד CLÓezL ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆¿««¿»
‰hÓÏ È‡ LB„˜c זו שלמעלה והרי הקדושֿברוךֿהוא של קדושתו ¿»»ƒ¿«»

לגמרי.? מהם ומובדל ו'קדוש' מהנבראים

'‰Bz‰ B‡'c ,ÔeÓ BÈ‡ ˙BÈe הצמחֿצדק ‡È˙‡,לאדמו"ר ¿≈≈»ƒ¿«»ƒ»
לעיל, eÏÈÙ‡L∆¬ƒכמובא

eÈ‰iL ‡zÚcŒ‡˜ÏÒ»̃«¿»«¿»∆ƒ¿
,deÓz ‡e‰ ÈBÓk שאפילו »ƒ»«

שבני  הדעת על שמעלה מחשבה

קדושים  יהיו נבראים, ישראל,

היא  הבורא של הקדושה בדרגת

Bz‰'תמוהה  ÈËewÏ'e¿ƒ≈»
‡˜qn‰Ï Ìb) ‡˙È‡ לא ƒ»«¿««¿»»

שניתן  אפשרות בתור רק

הדעת), על ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLלהעלות
ÌÈÎÈLÓÓ ‰eLz‰«¿»«¿ƒƒ
,È‡ LB„˜c ‰Le„w‰«¿»¿»»ƒ
עבודה  של סוג שיש היינו

ביכולתו  שכן האדם בעבודת

ולגלות  «¿B‡ÎÏc¿ƒ‰להמשיך
˙BÎeÙ‰ ˙BÒ Ì‰≈¿»¬

כזו לחלוטין  תיתכן ואיך

הקצה.? אל הקצה מן מחלוקת

,‰Êa e‡Èa‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
אלא  מחלוקת כאן אין שבעצם

ˆ ÁÓˆ'‰ ˙kM ‰Óc'˜„ ¿«∆»««∆«∆∆
‰Êa ‰ek‰ ,deÓz ‰fL∆∆»«««»»»∆
ÌB˜Ó ‰ÊÏ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»∆»

ÏÎOa בלבד זו ולא האנושי, «≈∆
בשכל  מקום לזה שאין אלא

מקום  לזה שאין אלא האנושי

‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁa ‡Ï Ìb«…¿»¿»∆¿«¿»
העליונה. האלוקית ‰‰eÏLÏzL˙החכמה „Ò ÈtŒÏÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

Ca˙È B˙ÓÎÁ ‰ÊbL ÈÙk Úa˜pL] מהחכמה כמתחייב מתנהל והוא ∆ƒ¿«¿ƒ∆»¿»»¿»ƒ¿»≈
העליונה  BaÏ‡,האלוקית CBÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ‡ מקום ] כל ואין ƒ¿»¿≈¬«≈
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י   

ּתעׂשה  מה לֹו יאמר ּדמי ּגדרים, ׁשעלֿידי 21ׁשּום וכיון . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּבעצמּות מ ּגיעים ְְְְְִִֵֶַַַַָָהּתׁשּובה
להקּב"ה  ׁשאלּו כּו' לּתֹורה ׁשאלּו ּבענין [ּכּידּוע ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָָָָמחכמה

לֹו ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה אמר יעׂשה 22כּו' ּדהּמענה , ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מחכמה  ׁשּלמעלה מהּקּב"ה ּדוקא ּבא כּו' ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָָּתׁשּובה
ועלּֿפיֿזה  ּכמֹוני. יכֹול הּתׁשּובה, עלֿידי לכן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּדתֹורה],

ּתהיּו קדֹוׁשים הּכתּוב לׁשֹון ׁשּמּפׁשטּות מה ימּתק ְְְְְִִִֶַַַַָֻ
הּוא אני (ׁשּקדֹוׁש אני קדֹוׁש  על ֲֲִִֶַָָ

הּוא  ּתהיּו קדֹוׁשים ׁשהּצּוּוי מׁשמע ּתהיּו) ְְְְְִִִִִֶַַַקדֹוׁשים
לקדּוׁשתֹו ּבדֹומה להיֹות צריכה יׂשראל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשּקדּוׁשתם
זֹו. לקדּוׁשה מּגיעים הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ּכי ,ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָיתּבר

מהּפרּוׁש ּכמֹוני 23ּולהעיר יכֹול ― ּכמ ֹוני' ּב'יכֹול ְְִִִֵֵַָָָָָ
ְִָּבניחּותא.

ׁשּבהם LÈÂה) להּפסּוקים ּבנֹוגע הּבאּורים ּדׁשני לֹומר, ¿≈ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
(אם  ּבניו ּבראׁש ׁשּנתן העטרֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹנרמזֹות
הּפרּוׁשים  ּוׁשני ּתהיּו) קדֹוׁשים הּפסּוק ּגם ּבזה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנכלל
ּכמֹוני  ׁשּיכֹול ּדלהּפרּוׁש ּבזה. זה ּתלּויים ּכמֹוני, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּביכֹול
נכללת  ּתהיּו ּדקדֹוׁשים הּקדּוׁשה ― ּתמיהה ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָהּוא
הּוא  ּתהיּו קדֹוׁשים ולכן מּקדּוׁשתי, ׁשּלמּטה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּבקדּוׁשתכם

ּכמֹוני ּבכל  יכֹול ּולהּפירּוׁש ּבניו, ּבראׁש ׁשּנתן העטרֹות ל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
הּקדּוׁשה  היא ּתהיּו ּדקדֹוׁשים הּקדּוׁשה ― ְְְְְִִִִִַַָָָּבניחּותא
ּוׁשּתי  לעצמֹו), ׁשּנטל העטרה (ׁשהיא אני ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּדקדֹוׁש
והייתם  והתקּדׁשּתם הם ּבניו ּבראׁש ׁשּנתן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהעטרֹות
אני  ּדקדֹוׁש ׁשהּקדּוׁשה ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב ּומה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָקדֹוׁשים.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

יב.21) ט, איוב ― הכתוב לשון שלח 22)ע"פ ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ישראל שובה ד"ה וראה ועוד. תשב. רמז תהלים יל"ש

(סה"מ  תער"ב ביוהשמע"צ ד"ה ואילך]). קא ע' ― תשנ"ד [בהוצאת ואילך רעא ע' תרס"ד (סה"מ תרס"ד וישר טוב ד"ה ואילך).

ועוד. לב). ע' ב).23)תער"בֿתרע"ו (מז, עה"פ עינים מאור

    
[Úe„ik'נוגעים' ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈∆¿«¿»≈»¿»«»«

במדרש  ז"ל חכמינו eÏ‡Lמאמר ÔÈÚa שחטא מי של התקנה תהיה מה ¿ƒ¿«»¬
'eÎ ‰BzÏ תקנה לו שאין היה ‡Óוהמענה 'eÎ ‰"a˜‰Ï eÏ‡L «»»¬¿«»»»«

‡a 'eÎ ‰eLz ‰NÚÈ ‰Ún‰c ,BÏ tk˙ÈÂ ‰eLz ‰NÚÈ«¬∆¿»¿ƒ¿«≈¿««¬∆«¬∆¿»»
‰ÏÚÓlL ‰"aw‰Ó ‡˜Âc«¿»≈«»»∆¿«¿»

‰B˙c ‰ÓÎÁÓ שמבחינתה ≈»¿»¿»
תקנה  לחוטא ŒÏÚאין ÔÎÏ ,[»≈«

ÈBÓk ÏBÎÈ ,‰eLz‰ È„È¿≈«¿»»»ƒ
להגיע  יכול לקדושה והאדם

לא  אכן כלל שבדרך כזאת ברמה

שהיא  הדעת על להעלות יתכן

להגיע  מסוגל שנברא קדושה

דברי אליה, שלמעשה ונמצא

של  הסברא שעצם הצמחֿצדק

תמוה  דבר היא "כמוני" קדושה

הזקן  אדמו"ר לדברי סותרים לא

כן  הדבר התשובה שבעבודת

השכל  לפי אמנם כי אפשרי,

של  בכוחה אבל תמוה הדבר

לפעול  התשובה עבודת

שלמעלה  מה את גם ולהמשיך

מהשכל.

˜zÓÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ יותר ויובן ¿«ƒ∆À¿«
ביאור  דורש שלכאורה נוסף דבר

ÔBLÏ ˙eËLtnL ‰Ó«∆ƒ«¿¿
Èk eÈ‰z ÌÈLB„˜ e˙k‰«»¿ƒƒ¿ƒ

) È‡ LB„˜ פשוטו ולפי »¬ƒ
הוא  הפסוק «∆LB„wLפירוש

ÌÚh‰ ‡e‰ È‡¬ƒ«««
ÌÈLB„˜ ÏÚ ‰aÒ‰‰Â¿««¿»»«¿ƒ

eÈ‰z לבני שהציווי כלומר ƒ¿
נובע  תהיו" "קדושים ישראל

קדוש  שהקדושֿברוךֿהוא )מכך
ÏLומזה  Ì˙Le„wL ‡e‰ eÈ‰z ÌÈLB„˜ Èeev‰L ÚÓLÓ«¿«∆«ƒ¿ƒƒ¿∆¿»»∆

,Ca˙È B˙Le„˜Ï ‰ÓB„a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ Ï‡NÈ איך ולכאורה ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿»ƒ¿»≈
דמיון  כל וללא באיןֿערוך הוא ונברא בורא בין הפער כאמור והרי יתכן זה

מובן  הדבר לעיל האמור לפי אבל BÚ„˙והשוואה, È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¬«
BÊ ‰Le„˜Ï ÌÈÚÈbÓ ‰eLz‰ להגיע יהודי של בכוחו יש ואכן «¿»«ƒƒƒ¿»

(כביכול). בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של לקדושתו הדומה ÈÚ‰Ïe¿»ƒלקדושה
Z 'ÈBÓk ÏBÎÈ'a Let‰Ó דברי של הפשוטה למשמעות בנוסף אשר ≈«≈¿»»ƒ

כמוני" "יכול חסידי,המדרש פירוש גם יש ÈBÓkבתמיהה, ÏBÎÈ»»ƒ
‡˙eÁÈa דומה שתהיה לקדושה להגיע יהודי של בכוחו יש שאכן היינו ¿ƒ»

העליונה. לקדושה

ÌÈe‡a‰ ÈLc ,ÓBÏ LÈÂ לעיל ‰) ÌÈ˜eÒt‰Ïהאמורים Ú‚Ba ¿≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ
ÈzL ˙BÊÓ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»¿≈
L‡a Ô˙pL ˙BËÚ‰»¬»∆»«¿…
Ìb ‰Êa ÏÏÎ Ì‡) ÂÈa»»ƒƒ¿»»∆«

eÈ‰z ÌÈLB„˜ ˜eÒt‰ כפי «»¿ƒƒ¿
או שמשמע  שלפנינו מהמדרש

שני  בין נמנה לא זה שפסוק

שמבואר  כפי הללו, הכתרים

תורה' ÈLeב'לקוטי (¿≈
ÈBÓk ÏBÎÈa ÌÈLet‰«≈ƒ¿»»ƒ
או  בתמיהה הכוונה (האם

Êa‰.בניחותא), ‰Ê ÌÈÈeÏz¿ƒ∆»∆
Let‰Ïc הפירוש לפי ƒ¿«≈

ÔBLÏa ‡e‰ ÈBÓk ÏBÎiL∆»»ƒƒ¿
‰‰ÈÓz לומר בא והמדרש ¿ƒ»

קדוש  להיות יכול לא שהאדם

הקדושֿברוךֿהוא  של בקדושתו

―ÌÈLB„˜c ‰Le„w‰«¿»ƒ¿ƒ
ÌÎ˙Le„˜a ˙ÏÏÎ eÈ‰zƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿∆

,È˙Le„wÓ ‰hÓlL כי ∆¿«»ƒ¿»ƒ
הפער  את מדגיש זה פירוש

בין  הגדול הערך וריחוק

ישראל  בני של "קדושתכם"

 ֿ הקדושֿברוך של ל"קדושתי"

eÈ‰zהוא  ÌÈLB„˜ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿
˙BËÚ‰ ÏÏÎa ‡e‰ והוא ƒ¿»»¬»

הכתרים  משני »«∆Ô˙pLאחד
LeÈt‰Ïe ,ÂÈa L‡a¿…»»¿«≈

הפירוש  לפי ÈBÓkאבל ÏBÎÈ»»ƒ
‡˙eÁÈa יכול שכן המדגיש ¿ƒ»

עבודת  באמצעות (כי הבורא של לקדושה הנברא של הקדושה בין דמיון להיות

― הקדושֿברוךֿהוא) של עצמותו עד ו'נוגעת' מגעת האדם עבודת התשובה

‡È‰L) È‡ LB„˜c ‰Le„w‰ ‡È‰ eÈ‰z ÌÈLB„˜c ‰Le„w‰«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿»¿»¬ƒ∆ƒ
(BÓˆÚÏ ÏËpL ‰ËÚ‰,בכתר עליונה בחינה לאותה שייכים ושניהם »¬»»∆»«¿«¿

Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â Ì‰ ÂÈa L‡a Ô˙pL ˙BËÚ‰ ÈzLe¿≈»¬»∆»«¿…»»≈¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆
ÌÈLB„˜.(בפרטיות לעיל (כמבואר בכתר נמוכות יותר בחינות שתי שהם ¿ƒ

‰ËÚ‰ ‡È‰ È‡ LB„˜c ‰Le„w‰L L„na e˙kL ‰Óe«∆»«ƒ¿»∆«¿»¿»¬ƒƒ»¬»»
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נמׁשכת  זֹו קדּוׁשה ׁשּגם אף לעצמֹו, ׁשּנטל העטרה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהיא
אני  ּדקדֹוׁש הּקדּוׁשה המׁשכת ּכי לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָליׂשראל,

ׁשּלהם  הּמציאּות מּצד (לא היא אּלא)24ּבבעליּֿתׁשּובה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא  הּנׁשמה ׁשרׁש מתּגּלה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלפי
יׁשנּה ׁשהעטרה לאחרי ּדגם ונמצא, ה'עצמּות'. עם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ'חד'
ּגם  לאחר, נּתנה (ולא הּמל ׁשל ּבראׁשֹו היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּביׂשראל,

לבניו). ְָָֹלא

ׁשּלמעלה LÈÂו) ּדקדּוׁשתי ההמׁשכה ׁשענין ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדפרׁשת  ּבהּדרּוׁשים להדיא מבֹואר ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָמּקדּוׁשתכם,
זה  ענין ּבא ּדפרׁשתנּו, ּבהּדרּוׁשים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנּצבים,
הּוא  אּלה ּבדרּוׁשים להדיא ּׁשּכתּוב (ּומה ּברמז ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָרק
ּדהעלאה  ּבאֹופן הּוא ּבאדם הא' ּדקדֹוׁש ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשהּגילּוי
וליּכלל  מּמציאּותֹו לצאת ׁשרֹוצה למעלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּלמּטה
ׁשּקֹורין  הּיֹום, נּצבים אּתם ּבפרׁשת ּכי הּוא, ְְִִִִֶֶַַַָָָָּבקדֹוׁש),

ראׁשֿהּׁשנה  ּובפרט 25קֹודם הּתׁשּובה. זמן הּוא , ְְְִֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נּצבים 26להּמבאר ּדאּתם ׁשהּתׁשּובה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מתעּלֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל הּוא גֹו' הוי' לפני ּכּולכם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּיֹום
נּצבים  ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ולכן חֹוצבם. ּבמקֹור ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָלמעלה
ׁשּלמעלה  ּדקדּוׁשתי ההמׁשכה להדיא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמבֹואר

מתעּלֹות 27מּקדּוׁשתכם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עלֿידי ּכי , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
לעצמֹו ׁשּנטל העטרה ּגם להם נמׁש חֹוצבם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָלמקֹור
ּבימי  ׁשּקֹורין ּדהּפרׁשּיֹות ּובהּדרּוׁשים ה). סעיף ְְְְְִִִִִֵֶַַָ(כנ"ל
(לא  היא העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה העֹומר, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹספירת

(ּתׁשּובה  ּדדילּוג והדרגה 28ּבאֹופן ּבסדר אּדרּבא) אּלא ( ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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דהמשכה.24) באופן ולא ליכלל) (שירצה דהעלאה באופן רק הוא האדם למציאות ששייך אני) (קדוש הא' דקדוש הגילוי כי

א).25) (מד, נצבים ר"פ לקו"ת ס"ד. סתכ"ח או"ח טושו"ע סע"ב. לא, מגילה ― מהביאורים 27)שם.26)תוס' גם דזהו י"ל, ואולי

התומ"צ  התשובה, ע"י כי ― (20 הערה לעיל (ראה יותר נעלית היא המצוות שע"י דקדושתכם הדרגא גם נצבים שבלקו"ת ע"ז

יותר. נעלה באופן המאמרים 28)הם ספר ― מנחם (תורת ה'תשל"ו ישראל שובה ד"ה א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ואילך). פג ע' תשרי

    
,Ï‡NÈÏ ˙ÎLÓ BÊ ‰Le„˜ ÌbL Û‡ ,BÓˆÚÏ ÏËpL כן ואם ∆»«¿«¿«∆«¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»≈

אני" "קדוש של הקדושה הפירושים אחד שלפי לומר אפשר איך לכאורה

אני") ל"קדוש בסמוך האמור תהיו" ("קדושים ישראל בני של והקדושה

זו  שאלה על לענות כדי יחד? וכלולות ÓBÏ,מחוברות LÈ לאמיתו שאכן ≈«
"קדוש  של המשכה אין דבר של

ישראל  בני בתוך ממש Èkƒאני"
LB„˜c ‰Le„w‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««¿»¿»
‡È‰ ‰eLzŒÈÏÚa È‡¬ƒ¿«¬≈¿»ƒ
˙e‡Èˆn‰ „vÓ ‡Ï)…ƒ««¿ƒ

Ì‰lL הכוונה ואין ∆»∆
המעוררת  היא שלהם שהמציאות

כי  הזו, הנעלית ההמשכה את

"קדוש  של ההמשכה אילו אכן

בתוך  ונקלטת באה הייתה אני"

הייתה  היא שלהם המציאות גדרי

"קדוש  עם אחד לעניין הופכת

עטרה  באותה עימו ונכללת אני"

(‡l‡ שבעלי הסיבה לכך ∆»
בהם  שתומשך זוכים תשובה

היא  אני" "קדוש ÈÙÏ¿ƒבחינת
‰eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»
‰ÓLp‰ LL ‰lb˙Óƒ¿«∆…∆«¿»»
ÌÚ '„Á' ‡e‰L∆«ƒ

'˙eÓˆÚ'‰ נובעת ומכאן »«¿
שלהם  הקדושה של ההתאחדות

העליונה. הקדושה «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,עם
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יי      

נמׁשכת  זֹו קדּוׁשה ׁשּגם אף לעצמֹו, ׁשּנטל העטרה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהיא
אני  ּדקדֹוׁש הּקדּוׁשה המׁשכת ּכי לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָליׂשראל,

ׁשּלהם  הּמציאּות מּצד (לא היא אּלא)24ּבבעליּֿתׁשּובה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא  הּנׁשמה ׁשרׁש מתּגּלה הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלפי
יׁשנּה ׁשהעטרה לאחרי ּדגם ונמצא, ה'עצמּות'. עם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ'חד'
ּגם  לאחר, נּתנה (ולא הּמל ׁשל ּבראׁשֹו היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּביׂשראל,

לבניו). ְָָֹלא

ׁשּלמעלה LÈÂו) ּדקדּוׁשתי ההמׁשכה ׁשענין ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדפרׁשת  ּבהּדרּוׁשים להדיא מבֹואר ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָמּקדּוׁשתכם,
זה  ענין ּבא ּדפרׁשתנּו, ּבהּדרּוׁשים מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנּצבים,
הּוא  אּלה ּבדרּוׁשים להדיא ּׁשּכתּוב (ּומה ּברמז ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָרק
ּדהעלאה  ּבאֹופן הּוא ּבאדם הא' ּדקדֹוׁש ְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשהּגילּוי
וליּכלל  מּמציאּותֹו לצאת ׁשרֹוצה למעלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּלמּטה
ׁשּקֹורין  הּיֹום, נּצבים אּתם ּבפרׁשת ּכי הּוא, ְְִִִִֶֶַַַָָָָּבקדֹוׁש),

ראׁשֿהּׁשנה  ּובפרט 25קֹודם הּתׁשּובה. זמן הּוא , ְְְִֶַַַָָָָֹ
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי נּצבים 26להּמבאר ּדאּתם ׁשהּתׁשּובה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מתעּלֹות  הּנׁשמֹות ׁשּכל הּוא גֹו' הוי' לפני ּכּולכם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּיֹום
נּצבים  ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ולכן חֹוצבם. ּבמקֹור ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָלמעלה
ׁשּלמעלה  ּדקדּוׁשתי ההמׁשכה להדיא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמבֹואר

מתעּלֹות 27מּקדּוׁשתכם  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עלֿידי ּכי , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
לעצמֹו ׁשּנטל העטרה ּגם להם נמׁש חֹוצבם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָלמקֹור
ּבימי  ׁשּקֹורין ּדהּפרׁשּיֹות ּובהּדרּוׁשים ה). סעיף ְְְְְִִִִִֵֶַַָ(כנ"ל
(לא  היא העֹומר ּדספירת ׁשהעבֹודה העֹומר, ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹספירת

(ּתׁשּובה  ּדדילּוג והדרגה 28ּבאֹופן ּבסדר אּדרּבא) אּלא ( ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

דהמשכה.24) באופן ולא ליכלל) (שירצה דהעלאה באופן רק הוא האדם למציאות ששייך אני) (קדוש הא' דקדוש הגילוי כי

א).25) (מד, נצבים ר"פ לקו"ת ס"ד. סתכ"ח או"ח טושו"ע סע"ב. לא, מגילה ― מהביאורים 27)שם.26)תוס' גם דזהו י"ל, ואולי

התומ"צ  התשובה, ע"י כי ― (20 הערה לעיל (ראה יותר נעלית היא המצוות שע"י דקדושתכם הדרגא גם נצבים שבלקו"ת ע"ז

יותר. נעלה באופן המאמרים 28)הם ספר ― מנחם (תורת ה'תשל"ו ישראל שובה ד"ה א. סה, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ואילך). פג ע' תשרי

    
,Ï‡NÈÏ ˙ÎLÓ BÊ ‰Le„˜ ÌbL Û‡ ,BÓˆÚÏ ÏËpL כן ואם ∆»«¿«¿«∆«¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»≈

אני" "קדוש של הקדושה הפירושים אחד שלפי לומר אפשר איך לכאורה

אני") ל"קדוש בסמוך האמור תהיו" ("קדושים ישראל בני של והקדושה

זו  שאלה על לענות כדי יחד? וכלולות ÓBÏ,מחוברות LÈ לאמיתו שאכן ≈«
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Ì‰lL הכוונה ואין ∆»∆
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כי  הזו, הנעלית ההמשכה את
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בתוך  ונקלטת באה הייתה אני"

הייתה  היא שלהם המציאות גדרי
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M‰ŒL‡‰,התורה  Ì„B˜∆…«»»
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,ÓBÚ‰ ˙ÈÙÒ קדושים ופרשת "ונקדשתי" הפסוק מופיע בה אמור פרשת ¿ƒ«»∆
כיוון  הנה תהיו", "קדושים הציווי מופיע ÈÙÒc˙בה ‰„BÚ‰L∆»¬»ƒ¿ƒ«
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יב   

ּדהמׁשכת  זה ענין ּבא וכּו'), ימים, ׁשני אחד, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ(יֹום
ּדזה  לֹומר, ויׁש ּברמז. רק מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָקדּוׁשתי
הּוא  עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ענין אּלה ּבדרּוׁשים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמּובא

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא העֹומר ספירת ּוברּור 29ּכי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּתׁשּובה  ּכענין הּוא  הּבהמית להֹוסיף,30נפׁש ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּבסמיכּות  ּבּׁשּבת הּׁשנים ּברֹוב קֹורין אמֹור ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָּדפרׁשת
וכּמבֹואר  הּתׁשּובה. ענין הּוא ׁשני ּדפסח ׁשני, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלפסח

אחר  ּבמקֹום עבֹודת 31ּבארּוכה ענין הּוא ראׁשֹון ּדפסח ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ
ולכן  הּתׁשּובה. עבֹודת ענין  הּוא ׁשני ּופסח ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּצּדיקים,
ּדהמׁשכת  הענין מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ְְְְְְְֱִִַַַַַָָָָָָּגם
ּבניחּותא. ּכמֹוני יכֹול מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָקדּוׁשתי
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(29.4 הערה רסד ע' אייר המאמרים ספר ― מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא ושם,30)לקו"ת ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם וראה  מקדושתכם. שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י חלק 31)שלכן לקו"ש

ובכ"מ. ואילך. 119 ע' ח"י

    
(‡ac‡ עבודה היא העומר ÈLספירת ,„Á‡ ÌBÈ) ‰‚„‰Â „Òa «¿«»¿≈∆¿«¿»»∆»¿≈

'eÎÂ ,ÌÈÓÈ קיצוני ודילוג מעבר ולא שלב אחר שלב היא a‡וההתעלות ,( »ƒ¿»
.ÊÓa ˜ ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÎLÓ‰c ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆«¿∆∆

a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe„a ‡enL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂÊÓ ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆
,ÌÈtÏkŒÏÚ שאם למרות «»»ƒ

סדר  את להדגיש היא הכוונה

ספירת  בימי שהוא כפי העבודה

צריך  היה לא לכאורה העומר

הזה  העבודה סדר את להזכיר

ÈÙÒ˙כלל  Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«
ea ÔÈÚ ‡e‰ ÓBÚ‰»∆ƒ¿«≈

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ כמבואר ∆∆««¬ƒ
שלכן  החסידות בתורת בהרחבה

משעורים, היה העומר קרבן

העבודה  ולכן בהמה, מאכל

העומר  ספירת ימי של הרוחנית

ופרט  פרט כל בבירור קשורה

הבהמית  הנפש של מהמידות

לקדושה  והעלאתם שבמלכות") "מלכות עד שבחסד" LÙ(מ"חסד ee≈∆∆
‰eLz‰ ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ והעלאה בירור של עבודה היא שגם ««¬ƒ¿ƒ¿««¿»

רצויים. בלתי עניינים של

BÓ‡ ˙LÙc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בני בתוך "ונקדשתי נאמר שבה ¿≈¿ƒ¿»»«¡
ÈL,ישראל" ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa ÌÈM‰ Ba ÔÈB˜ƒ¿«»ƒ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ

באייר  ÈLי"ד ÁÒÙc במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע יום שהוא ¿∆«≈ƒ
והשלמת  תיקון בתור בניסן, בי"ד ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור

‡Áהחסר ÌB˜Óa ‰Îe‡a ‡BnÎÂ .‰eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»«¬»¿»«≈
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡ ÁÒÙc למבואר בהתאם ¿∆«ƒƒ¿«¬«««ƒƒ

בהרחבה  החסידות בתורת

העבודה  עיקר ניסן שבחודש

שהיא  'המשכה' בדרך היא

שהיה  (וכפי הצדיקים עבודת

כאשר  עצמה מצרים ביציאת

מלכי  מלך עליהם 'נגלה

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים

מלמעלה  בהתעוררות וגאלם'

ותשרי  אלול ובחודשי למטה

עבודת  היא העבודה עיקר

בדרך  האדם מצד התשובה

למעלה) מלמטה העלאה

ÔÈÚ ‡e‰ ÈL ÁÒÙe∆«≈ƒƒ¿«
ÔÎÏÂ .‰eLz‰ ˙„BÚ¬««¿»¿»≈
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓeÓ BÓ‡ ˙LÙc ÌÈLec‰a Ìb«¿«¿ƒ¿»»«¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«

‡˙eÁÈa ÈBÓk ÏBÎÈ ,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ שהיא ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ»
אלא  התשובה, עבודת של בכוחה רק שאפשרית והתגלות המשכה

במאמרים  ואילו ברמז רק נזכר הדבר אמור פרשת של החסידות שבמאמרי

לעיל. כמבואר מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת
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ּדהמׁשכת  זה ענין ּבא וכּו'), ימים, ׁשני אחד, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ(יֹום
ּדזה  לֹומר, ויׁש ּברמז. רק מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָקדּוׁשתי
הּוא  עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ענין אּלה ּבדרּוׁשים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמּובא

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא העֹומר ספירת ּוברּור 29ּכי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּתׁשּובה  ּכענין הּוא  הּבהמית להֹוסיף,30נפׁש ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּבסמיכּות  ּבּׁשּבת הּׁשנים ּברֹוב קֹורין אמֹור ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָּדפרׁשת
וכּמבֹואר  הּתׁשּובה. ענין הּוא ׁשני ּדפסח ׁשני, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלפסח

אחר  ּבמקֹום עבֹודת 31ּבארּוכה ענין הּוא ראׁשֹון ּדפסח ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ
ולכן  הּתׁשּובה. עבֹודת ענין  הּוא ׁשני ּופסח ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּצּדיקים,
ּדהמׁשכת  הענין מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ְְְְְְְֱִִַַַַַָָָָָָּגם
ּבניחּותא. ּכמֹוני יכֹול מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָקדּוׁשתי
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(29.4 הערה רסד ע' אייר המאמרים ספר ― מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא ושם,30)לקו"ת ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם וראה  מקדושתכם. שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י חלק 31)שלכן לקו"ש

ובכ"מ. ואילך. 119 ע' ח"י

    
(‡ac‡ עבודה היא העומר ÈLספירת ,„Á‡ ÌBÈ) ‰‚„‰Â „Òa «¿«»¿≈∆¿«¿»»∆»¿≈

'eÎÂ ,ÌÈÓÈ קיצוני ודילוג מעבר ולא שלב אחר שלב היא a‡וההתעלות ,( »ƒ¿»
.ÊÓa ˜ ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÎLÓ‰c ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆«¿∆∆

a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe„a ‡enL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂÊÓ ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆
,ÌÈtÏkŒÏÚ שאם למרות «»»ƒ

סדר  את להדגיש היא הכוונה

ספירת  בימי שהוא כפי העבודה

צריך  היה לא לכאורה העומר

הזה  העבודה סדר את להזכיר

ÈÙÒ˙כלל  Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«
ea ÔÈÚ ‡e‰ ÓBÚ‰»∆ƒ¿«≈

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ כמבואר ∆∆««¬ƒ
שלכן  החסידות בתורת בהרחבה

משעורים, היה העומר קרבן

העבודה  ולכן בהמה, מאכל

העומר  ספירת ימי של הרוחנית

ופרט  פרט כל בבירור קשורה

הבהמית  הנפש של מהמידות

לקדושה  והעלאתם שבמלכות") "מלכות עד שבחסד" LÙ(מ"חסד ee≈∆∆
‰eLz‰ ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ והעלאה בירור של עבודה היא שגם ««¬ƒ¿ƒ¿««¿»

רצויים. בלתי עניינים של

BÓ‡ ˙LÙc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בני בתוך "ונקדשתי נאמר שבה ¿≈¿ƒ¿»»«¡
ÈL,ישראל" ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa ÌÈM‰ Ba ÔÈB˜ƒ¿«»ƒ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ

באייר  ÈLי"ד ÁÒÙc במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע יום שהוא ¿∆«≈ƒ
והשלמת  תיקון בתור בניסן, בי"ד ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור

‡Áהחסר ÌB˜Óa ‰Îe‡a ‡BnÎÂ .‰eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»«¬»¿»«≈
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡ ÁÒÙc למבואר בהתאם ¿∆«ƒƒ¿«¬«««ƒƒ

בהרחבה  החסידות בתורת

העבודה  עיקר ניסן שבחודש

שהיא  'המשכה' בדרך היא

שהיה  (וכפי הצדיקים עבודת

כאשר  עצמה מצרים ביציאת

מלכי  מלך עליהם 'נגלה

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים

מלמעלה  בהתעוררות וגאלם'

ותשרי  אלול ובחודשי למטה

עבודת  היא העבודה עיקר

בדרך  האדם מצד התשובה

למעלה) מלמטה העלאה

ÔÈÚ ‡e‰ ÈL ÁÒÙe∆«≈ƒƒ¿«
ÔÎÏÂ .‰eLz‰ ˙„BÚ¬««¿»¿»≈
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓeÓ BÓ‡ ˙LÙc ÌÈLec‰a Ìb«¿«¿ƒ¿»»«¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«

‡˙eÁÈa ÈBÓk ÏBÎÈ ,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ שהיא ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ»
אלא  התשובה, עבודת של בכוחה רק שאפשרית והתגלות המשכה

במאמרים  ואילו ברמז רק נזכר הדבר אמור פרשת של החסידות שבמאמרי

לעיל. כמבואר מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת
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– מאידית תרגום –

'פ פרשיות: שלש בתורה קוראים זו בשבת
שקראנו  – אחת) כפרשה (מחוברין קדושים אחרי
– אמור פ' ו(התחלת) שחרית), תפלת (לאחר בבוקר
מתקיימת  [וההתוועדות מנחה בתפלת שנקרא

בינתיים].
פרטית  בהשגחה הוא דבר ענינים כל – ובודאי ,

ברבים  שקוראים בתורה סדרות – ובפרט בתורה,
הללו  הפרשיות ששלשת מובן, מזה ובציבור.

זו  בשבת נקודה (שקוראים שייכות, ביניהן יש (
בזה. שאין מה בזה יש – גופא ובזה משותפת;

– קדושה אודות מדובר הפרשיות שלשת בכל
  ו השם) (קידוש  שהם וכפי ,

בזה: זה ותלוים קשורים

  בקרבתם אהרן בני שני מות "אחרי –
"בקרובי  הי' ה'" לפני "בקרבתם שע"י גו'", ה' לפני

" בכבודי "ונקדש , במכובדי אלא בכבודי א"ת ,
מקום" של במיועדיו הבית שיתקדש ובהמשך כו', .

ע"י  (הקדשים) בקודש העבודה אודות מדובר לזה
הכפורים). (יום הקדוש ביום גדול כהן  אהרן

 "אני קדוש כי תהיו "קדושים –
הפרשה  גו'(ובהמשך קדושים והייתם "והתקדשתם –

ובסיומה אנ  מקדשכם", ה' כי י קדושים לי "והייתם –
"אמר  זה, מפסוק לומדים שחז"ל וכפי אני"). קדוש

קדושים", תהיו כך קדוש שאני כשם כו' הקב"ה
כו'"אמר  שנאמר בך מתקדש אני לישראל הקב"ה

אתפאר  בך אשר ואני ישראל בי מתקדשים ואתם ,
אם  בכם", אני מתקדש מעלה עצמכם אתם מקדישים

אותי". קידשתם כאילו עליכם

  הציווי –,"ישראל בני בתוך "ונקדשתי
השם  דקידוש המצוה את לומדים על שמזה [נוסף .

הכהנים, קדושת אודות מדובר הפרשה שבתחלת כך
ה'"קדושים  אני קדוש כי גו' לאלקיהם יהיו

הפרשה מקדשכם" (ושם) תחלת שגם ולהוסיף, .[
לשון  הוא (אמור) אמירה כך: על מרמז "אמור"

ושבח  רז"ל חשיבות כדרשת , עה"פ'ה "את
הקב"ה  להם "אמר – גו'" האמירך וה' גו' האמרת

אחת  חטיבה עשיתוני אתם ואני לישראל בעולם,
מוסיפים  בנ"י ז.א. בעולם", אחת חטיבה אתכם אעשה
שבנ"י  עי"ז – כולל (כביכול), בהקב"ה ושבח חשיבות
ושבח  חשיבות מוסיף והקב"ה שמים, שם מקדשים
בכם  מתקדש ואני בי מתקדשים "אתם ע"ד – בבנ"י

אתפאר)". בך אשר (ישראל

:בזה הביאור
לפני  בקרבתם אהרן בני שני מות "אחרי בהפסוק
(ענין  כאן מוסיפה מה (א) מובן: אינו וימותו", ה'
שכבר  לאחר וימותו", ה') לפני "(בקרבתם ו)תיבת

"אחרי לפנ"ז יתירה נאמר (ב) אהרן"? בני שני
"בקרבתם מז  הפסוק של השני' המחצית מוסיפה מה ו:

רק  נאמר הי ' אילו מספיק הי' לכאורה – ה'" לפני
אהרן"? בני שני מות "אחרי

בני  למיתת בנוגע הידועה התמי' בהקדים זה ויובן
היא  אהרן בני מיתת הכתובים בפשטות בכלל: אהרן
בדרגא  היו ואביהוא נדב להבין: וצריך חטא. על עונש
לאהרן  אמר רבינו שמשה בזה כמודגש ביותר, גבוהה

"הוא  ואביהוא): נדב למיתת ה'(בנוגע דבר אשר
לאמר  וכפי אכבד", העם כל פני ועל
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וש"נ.1) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר ראה
כולם 2) והם בתורה, אחד בהמשך באים אלו שסדרות זה על נוסף

הקרבנות. ספר ויקרא, מספר חלק
חי"ז 3) לקו"ש גם ראה – וקדושים אחרי פ' בין בזה בהשייכות

ואילך. 91 ע'
ג.4) י, שמיני
מג.5) כט, שמות
שם.6) שמיני פרש"י
זֿח.7) כ,
כו.8) שם,
קדושים.9) ר"פ ויק"ר

שם.10) באבער תנחומא
ג.11) מט, ישעי'
זה,12) לדרש הטעם שם מפרשים וראה קדושים. ר"פ תו"כ

קדושים, נהי' שאנחנו שרצונו משמע תהיו קדושים כתיב זו שבפרשה
הש"י  שרצון הרי ישראל בני בתוך ונקדשתי כתיב אמור ובפרשה

אחת. דהכוונה פירשו ולזה ידינו, על יתקדש שהוא
לב.13) כב,
רפ"ה.14) יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין
ח.15) ו. כא,
זה 16) לשון מביא אוכלין) טומאת הל' (סוף שהרמב"ם ולהעיר

ואילך). 69 ע' חל"ב לקו"ש (וראה בכלל ישראל לקדושת בנוגע
(רש"י 17) ישתבחו" – ד) צד, (תהלים און פועלי כל יתאמרו "כמו

ו, און)).ברכות (דפועלי אתהפכא מעלת בזה דמרמז וי"ל – א
ועוד.18) סע"א. ג, חגיגה שם. ברכות
יזֿיח.19) כו, תבוא
(ערוך 20) כמותו שאין הניכר דבר כלומר בעולם, אחד ציור פי'

שם). ברכות הש"ס על בגליון נעתק אמר. ערך
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ּדהמׁשכת  זה ענין ּבא וכּו'), ימים, ׁשני אחד, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ(יֹום
ּדזה  לֹומר, ויׁש ּברמז. רק מּקדּוׁשתכם ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָקדּוׁשתי
הּוא  עלּֿכלּֿפנים, ּברמז זה ענין אּלה ּבדרּוׁשים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמּובא

הּבהמית  נפׁש ּברּור ענין הּוא העֹומר ספירת ּוברּור 29ּכי , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּתׁשּובה  ּכענין הּוא  הּבהמית להֹוסיף,30נפׁש ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ

ׁשּבסמיכּות  ּבּׁשּבת הּׁשנים ּברֹוב קֹורין אמֹור ְְְֱִִִִֶַַַַָָָָּדפרׁשת
וכּמבֹואר  הּתׁשּובה. ענין הּוא ׁשני ּדפסח ׁשני, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלפסח

אחר  ּבמקֹום עבֹודת 31ּבארּוכה ענין הּוא ראׁשֹון ּדפסח ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ
ולכן  הּתׁשּובה. עבֹודת ענין  הּוא ׁשני ּופסח ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהּצּדיקים,
ּדהמׁשכת  הענין מרּומז אמֹור ּדפרׁשת ּבהּדרּוׁשים ְְְְְְְֱִִַַַַַָָָָָָּגם
ּבניחּותא. ּכמֹוני יכֹול מּקדּוׁשתכם, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָקדּוׁשתי
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(29.4 הערה רסד ע' אייר המאמרים ספר ― מנחם בתורת הנסמן ד. לה, פרשתנו א. ג, ויקרא ושם,30)לקו"ת ב. לג, מקץ תו"א

העומר. ספירת בענין ע"ג ריש לד, שם וראה  מקדושתכם. שלמעלה דקדושתי הגילוי נמשך נה"ב בירור ע"י חלק 31)שלכן לקו"ש

ובכ"מ. ואילך. 119 ע' ח"י

    
(‡ac‡ עבודה היא העומר ÈLספירת ,„Á‡ ÌBÈ) ‰‚„‰Â „Òa «¿«»¿≈∆¿«¿»»∆»¿≈

'eÎÂ ,ÌÈÓÈ קיצוני ודילוג מעבר ולא שלב אחר שלב היא a‡וההתעלות ,( »ƒ¿»
.ÊÓa ˜ ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ ˙ÎLÓ‰c ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»«¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆«¿∆∆

a ‰Ê ÔÈÚ ‰l‡ ÌÈLe„a ‡enL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂÊÓ ¿≈«¿∆∆»ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿»∆¿∆∆
,ÌÈtÏkŒÏÚ שאם למרות «»»ƒ

סדר  את להדגיש היא הכוונה

ספירת  בימי שהוא כפי העבודה

צריך  היה לא לכאורה העומר

הזה  העבודה סדר את להזכיר

ÈÙÒ˙כלל  Èk ‡e‰ƒ¿ƒ«
ea ÔÈÚ ‡e‰ ÓBÚ‰»∆ƒ¿«≈

,˙ÈÓ‰a‰ LÙ כמבואר ∆∆««¬ƒ
שלכן  החסידות בתורת בהרחבה

משעורים, היה העומר קרבן

העבודה  ולכן בהמה, מאכל

העומר  ספירת ימי של הרוחנית

ופרט  פרט כל בבירור קשורה

הבהמית  הנפש של מהמידות

לקדושה  והעלאתם שבמלכות") "מלכות עד שבחסד" LÙ(מ"חסד ee≈∆∆
‰eLz‰ ÔÈÚk ‡e‰ ˙ÈÓ‰a‰ והעלאה בירור של עבודה היא שגם ««¬ƒ¿ƒ¿««¿»

רצויים. בלתי עניינים של

BÓ‡ ˙LÙc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ בני בתוך "ונקדשתי נאמר שבה ¿≈¿ƒ¿»»«¡
ÈL,ישראל" ÁÒÙÏ ˙eÎÈÓÒaL ˙aMa ÌÈM‰ Ba ÔÈB˜ƒ¿«»ƒ««»∆ƒ¿ƒ¿∆«≈ƒ

באייר  ÈLי"ד ÁÒÙc במיוחד פסח קרבן להקרבת שנקבע יום שהוא ¿∆«≈ƒ
והשלמת  תיקון בתור בניסן, בי"ד ראשון בפסח הקריב שלא מי עבור

‡Áהחסר ÌB˜Óa ‰Îe‡a ‡BnÎÂ .‰eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»¿«¿»«¬»¿»«≈
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„BÚ ÔÈÚ ‡e‰ ÔBL‡ ÁÒÙc למבואר בהתאם ¿∆«ƒƒ¿«¬«««ƒƒ

בהרחבה  החסידות בתורת

העבודה  עיקר ניסן שבחודש

שהיא  'המשכה' בדרך היא

שהיה  (וכפי הצדיקים עבודת

כאשר  עצמה מצרים ביציאת

מלכי  מלך עליהם 'נגלה

הקדושֿברוךֿהוא  המלכים

מלמעלה  בהתעוררות וגאלם'

ותשרי  אלול ובחודשי למטה

עבודת  היא העבודה עיקר

בדרך  האדם מצד התשובה

למעלה) מלמטה העלאה

ÔÈÚ ‡e‰ ÈL ÁÒÙe∆«≈ƒƒ¿«
ÔÎÏÂ .‰eLz‰ ˙„BÚ¬««¿»¿»≈
˙ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÊÓeÓ BÓ‡ ˙LÙc ÌÈLec‰a Ìb«¿«¿ƒ¿»»«¡¿»»ƒ¿»¿«¿»«

‡˙eÁÈa ÈBÓk ÏBÎÈ ,ÌÎ˙Le„wÓ ‰ÏÚÓlL È˙Le„˜ שהיא ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ¿«¿∆»»ƒ¿ƒ»
אלא  התשובה, עבודת של בכוחה רק שאפשרית והתגלות המשכה

במאמרים  ואילו ברמז רק נזכר הדבר אמור פרשת של החסידות שבמאמרי

לעיל. כמבואר מפורשת, בצורה מבואר העניין ניצבים לפרשת
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– מאידית תרגום –

'פ פרשיות: שלש בתורה קוראים זו בשבת
שקראנו  – אחת) כפרשה (מחוברין קדושים אחרי
– אמור פ' ו(התחלת) שחרית), תפלת (לאחר בבוקר
מתקיימת  [וההתוועדות מנחה בתפלת שנקרא

בינתיים].
פרטית  בהשגחה הוא דבר ענינים כל – ובודאי ,

ברבים  שקוראים בתורה סדרות – ובפרט בתורה,
הללו  הפרשיות ששלשת מובן, מזה ובציבור.

זו  בשבת נקודה (שקוראים שייכות, ביניהן יש (
בזה. שאין מה בזה יש – גופא ובזה משותפת;

– קדושה אודות מדובר הפרשיות שלשת בכל
  ו השם) (קידוש  שהם וכפי ,

בזה: זה ותלוים קשורים

  בקרבתם אהרן בני שני מות "אחרי –
"בקרובי  הי' ה'" לפני "בקרבתם שע"י גו'", ה' לפני

" בכבודי "ונקדש , במכובדי אלא בכבודי א"ת ,
מקום" של במיועדיו הבית שיתקדש ובהמשך כו', .

ע"י  (הקדשים) בקודש העבודה אודות מדובר לזה
הכפורים). (יום הקדוש ביום גדול כהן  אהרן

 "אני קדוש כי תהיו "קדושים –
הפרשה  גו'(ובהמשך קדושים והייתם "והתקדשתם –

ובסיומה אנ  מקדשכם", ה' כי י קדושים לי "והייתם –
"אמר  זה, מפסוק לומדים שחז"ל וכפי אני"). קדוש

קדושים", תהיו כך קדוש שאני כשם כו' הקב"ה
כו'"אמר  שנאמר בך מתקדש אני לישראל הקב"ה

אתפאר  בך אשר ואני ישראל בי מתקדשים ואתם ,
אם  בכם", אני מתקדש מעלה עצמכם אתם מקדישים

אותי". קידשתם כאילו עליכם

  הציווי –,"ישראל בני בתוך "ונקדשתי
השם  דקידוש המצוה את לומדים על שמזה [נוסף .

הכהנים, קדושת אודות מדובר הפרשה שבתחלת כך
ה'"קדושים  אני קדוש כי גו' לאלקיהם יהיו

הפרשה מקדשכם" (ושם) תחלת שגם ולהוסיף, .[
לשון  הוא (אמור) אמירה כך: על מרמז "אמור"

ושבח  רז"ל חשיבות כדרשת , עה"פ'ה "את
הקב"ה  להם "אמר – גו'" האמירך וה' גו' האמרת

אחת  חטיבה עשיתוני אתם ואני לישראל בעולם,
מוסיפים  בנ"י ז.א. בעולם", אחת חטיבה אתכם אעשה
שבנ"י  עי"ז – כולל (כביכול), בהקב"ה ושבח חשיבות
ושבח  חשיבות מוסיף והקב"ה שמים, שם מקדשים
בכם  מתקדש ואני בי מתקדשים "אתם ע"ד – בבנ"י

אתפאר)". בך אשר (ישראל

:בזה הביאור
לפני  בקרבתם אהרן בני שני מות "אחרי בהפסוק
(ענין  כאן מוסיפה מה (א) מובן: אינו וימותו", ה'
שכבר  לאחר וימותו", ה') לפני "(בקרבתם ו)תיבת

"אחרי לפנ"ז יתירה נאמר (ב) אהרן"? בני שני
"בקרבתם מז  הפסוק של השני' המחצית מוסיפה מה ו:

רק  נאמר הי ' אילו מספיק הי' לכאורה – ה'" לפני
אהרן"? בני שני מות "אחרי

בני  למיתת בנוגע הידועה התמי' בהקדים זה ויובן
היא  אהרן בני מיתת הכתובים בפשטות בכלל: אהרן
בדרגא  היו ואביהוא נדב להבין: וצריך חטא. על עונש
לאהרן  אמר רבינו שמשה בזה כמודגש ביותר, גבוהה

"הוא  ואביהוא): נדב למיתת ה'(בנוגע דבר אשר
לאמר  וכפי אכבד", העם כל פני ועל
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וש"נ.1) ואילך. סקי"ט הוספות קה"ת) (הוצאת טוב שם כתר ראה
כולם 2) והם בתורה, אחד בהמשך באים אלו שסדרות זה על נוסף

הקרבנות. ספר ויקרא, מספר חלק
חי"ז 3) לקו"ש גם ראה – וקדושים אחרי פ' בין בזה בהשייכות

ואילך. 91 ע'
ג.4) י, שמיני
מג.5) כט, שמות
שם.6) שמיני פרש"י
זֿח.7) כ,
כו.8) שם,
קדושים.9) ר"פ ויק"ר

שם.10) באבער תנחומא
ג.11) מט, ישעי'
זה,12) לדרש הטעם שם מפרשים וראה קדושים. ר"פ תו"כ

קדושים, נהי' שאנחנו שרצונו משמע תהיו קדושים כתיב זו שבפרשה
הש"י  שרצון הרי ישראל בני בתוך ונקדשתי כתיב אמור ובפרשה

אחת. דהכוונה פירשו ולזה ידינו, על יתקדש שהוא
לב.13) כב,
רפ"ה.14) יסוה"ת הל' רמב"ם א. עד, סנהדרין
ח.15) ו. כא,
זה 16) לשון מביא אוכלין) טומאת הל' (סוף שהרמב"ם ולהעיר

ואילך). 69 ע' חל"ב לקו"ש (וראה בכלל ישראל לקדושת בנוגע
(רש"י 17) ישתבחו" – ד) צד, (תהלים און פועלי כל יתאמרו "כמו

ו, און)).ברכות (דפועלי אתהפכא מעלת בזה דמרמז וי"ל – א
ועוד.18) סע"א. ג, חגיגה שם. ברכות
יזֿיח.19) כו, תבוא
(ערוך 20) כמותו שאין הניכר דבר כלומר בעולם, אחד ציור פי'

שם). ברכות הש"ס על בגליון נעתק אמר. ערך
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מקרא  של (פשוטו משה שרש"י "א"ל מפרש: (
במיודעיו  הבית שיתקדש הייתי יודע אחי אהרן לאהרן,
אני  רואה עכשיו בך, או בי או סבור והייתי מקום של

   ,יחטאו שהם יתכן כיצד א"כ – "
את  שגילתה הקרבתם, ע"י שבא חטא – ובפרט
ממני  גדולים "שהם אקדש", "בקרובי – גדולתם

וממך"?!

אמת) (ותורתו אמת שמשה בפשטות כיון מובן ,
לשם  רק אינם וממך" ממני גדולים "שהם משה שדברי

(והאיש  על ענווה אשר האדם מכל מאד עניו משה
ע"פ  ובפרט האמת. היא שכן משום אלא האדמה), פני

שאינו הידוע  דשפלות) (כהענין הפירוש אין שענווה
מעלותיו, את מכיר שהוא אלא מעלותיו, את מכיר
בנוגע  לומר שמוכרחים וכפי עניו. הוא הרי ואעפ"כ

רבינו  נוגע למשה הרי שזה כיון מעלותיו, את שידע ,
(ועאכו"כ  חכם שתלמיד – בפועל ומעשה בהלכה
מסיני) – כולה התורה כל – תורה שקיבל רבינו, משה
להתנהג  לזה) ובהתאם מעלותיו את (לדעת צריך

מכובד  לא באופן בעצמו), ענוותנותו על הבט (מבלי
כבוד  את) מייצג (שהוא בגלל אלא שלו, כבודו בגלל

כבוד שזהו ,  השם קידוש –.

גדולים  "שהם אמר שמשה נאמר, אפילו לזה: נוסף
פעל  שזה את"ל (ואפילו הענווה בגלל וממך" ממני
הוא  אבל ("ממני"), לעצמו בנוגע רק זה הרי – עליו)
("ממך"). אחיו אהרן של כבודו על לוותר יכול הי' לא

גודל  על הבט שמבלי היתה, שהאמת מובן, הרי
וקידוש  התורה נותן כבוד וגודל ואהרן, משה מעלת
ואביהוא  נדב הרי – ואהרן משה ע"י שבא השם
"בקרובי  תלוי בהם דוקא וממך"; ממני "גדולים
להקב"ה  התקרבותם גודל בגלל אקדש", (בבחירי)

ואהרן) דמשה מהקירוב יותר דוקא (עוד נפעל ולכן ,
("אקדש"). ביותר) (הגדול השם קידוש עלֿידם

שע"י  לומר היתכן התמי': יותר עוד מתחזקת עפ"ז
בני  שני עשו אקדש") "בקרובי – ידה (שעל הקרבתם

חטא? אהרן

 הקדוש האורֿהחיים ביאור בני ידוע שמיתת ,
– בהקב"ה הגדולה דביקותם בגלל באה אהרן
מתו, ובזה הקודש בחיבת העליון אור לפני "שנתקרבו
שהיו  הגם כו', הצדיקים מתו שבה הנשיקה סוד והוא
נעימות  לדביקות מקרוב נמנעו לא במיתתם מרגישים
כלות  עד מתיקות נשיקות חביבות ידידות עריבות

מהם". נפשם
אהרן") בני שני מות "אחרי (לאחרי כתוב ולכן

"   "אהרן בני שני "מות שכן, ,"
הפסוק  ומוסיף ה', לפני התקרבותם גודל בגלל אירע

לרמז  – עד "וימותו" היתה וחיבתם שהתקרבותם
נמנעו  לא במיתתם מרגישים שהיו "שהגם כך, כדי

חסרון  (מלשון החטא כו'"; (לא מקרוב הי' בזה (
ה'" לפני שה"בקרבתם אלא), ה', לפני הקירוב בעצם

בפועל הביא  ש"וימותו" לכך לכך ביודעין שגרמו ,
תב  להקב"ה בפועל,שדביקותם הנפש כלות לידי יא

בתשוקה  להתמיד צריך שיהודי זה עם ביחד שכן
שכאשר  ממנו נדרש להקב"ה, יותר להתקרב וצמאון
"שוב", עצמו על יפעל ד"רצוא", ומצב במעמד הוא
בגוף, נשמה בתור  העבודה את לעשות חזרה לשוב

מארז"ל  ע"ד הזה, חי",ובעולם אתה כרחך "על
יתברך  לו דירה עשיית של העליונה הכוונה ולהשלים

.

"שהם  אהרן, בני שני של גדלותם מובנת עפ"ז
נעשה  עלֿידם דוקא אשר – וממך" ממני גדולים
כדי  עד ה' לפני שלהם ההקרבה ע"י אקדש ": "בקרובי
שם  קידשו – ממש נפש מסירת – ממש הנפש כלות

במכובדי"),שמים  בכבודי, "ונקדש ("אקדש",
לה'. קרבן בדוגמת
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ועוד.21) כד. ג, ח. ג, בראשית פרש"י
א.22) קיא, סנהדרין וראה יא. קרח תנחומא א. עד, ב"ב ראה

ועוד. י. פ"ה, שמו"ר
ג.23) יב, בהעלותך
(24.(236 ע' תש"י (סה"מ בסופו תש"י העם וירא ד"ה
ע'25) (סה"מ פ"ח תרס"ה זכור ד"ה גם וראה שם. סה"מ ראה

ואילך. 30 ע' חי"ג לקו"ש – ובארוכה ריט).
ועוד.26) פ"ה. דיעות הל' ספ"ה. יסוה"ת הל' רמב"ם
הפרק.27) בסוף שם דיעות הל' וראה שם. יסוה"ת הל' רמב"ם
(אף 28) בך" או בי או סבור "והייתי בהקס"ד משה שאמר ומה

מפני  היתה ואביהוא נדב שגדלות מפני לומר, יש – אמת) שמשה

שנחשב  (ומשה, אהרן אביהם מכח בהם שנמשך אהרן", "בני היותם
ביפה  הידוע כפירוש א), ג, במדבר פרש"י ב. יט, סנהדרין – לאביהם
מעצם  האב, מכח לו נמשך גופא הבן כח שיפה האב, מכח הבן כח

בהבן. הוא הדבר שגילוי אלא האב, של
אחרי.29) ר"פ
שם.30) אוה"ח
לקו"ת 31) כא. א, מלכיםֿא לט. לא, ויצא עה"פ פרש"י ראה

ובכ"מ. א. פב, מטות
(שמתו 32) הצדיקים כל למיתת שוים הם שם: האוה"ח ובלשון

ואלו  להם מתקרבת הנשיקה שהצדיקים הוא, שההפרש אלא בנשיקה),
לה. נתקרבו הם

מבאר 33) ועפ"ז – .988 ע' ח"ג לקו"ש תרמ"ט. מות אחרי רד"ה
בזה  כי מות"), "אחרי כבר שנאמר (לאחרי "וימותו" תיבת כפל שם
מרמז  ש"וימותו" בפנים, לעיל שהובא האוה"ח כפי' (דלא החטא הי'

לה'). התקרבותם גודל
ספ"ד.34) אבות
ובכ"מ.35) פל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
רק36) לא הוא אקדש" ד)"בקרובי ש(העילוי היינו,

היתה  עצמה הקרבתם גם אלא חטא), היא עצמה (וההקרבה מהקרבתם

     

בני  שני ע"י ה' לפני דקירוב שהעבודה לומר, ויש
ותיכף  תורה, מתן (לאחר הראשונה פעם שזו – אהרן
בתורה  (בפירוש) מוזכר בה המשכן) הקמת לאחר
– אקדש") ("בקרובי ה' קידוש על נפש מסירת אודות

עבודה פירוש היתה וזהו היתה, לא לכן שקודם
צוה הכתוב  לא אשר זרה אש ה' לפני "ויקריבו

אש  הקריבו אהרן בני למעליותא: זרה" "אש – אותם"
זרה  שהיא נפש, המסירות עבודת – חדשה (זרה)
האש  ואילו והדרגה, סדר של אז, עד שנהגה להעבודה

(למעליותא), אותם" צוה לא "אשר (עבודה)
עבודת (המס"נ)עלֿידי שזה ועד אהרן), (בני

מציווי  יותר .נעלה

נתן  גם אקדש") ("בקרובי אהרן בני שהקרבת וי"ל
הדורות, כל סוף עד זה, שלאחרי בנ"י לכל כח
נשמות  בתור דוקא אבל השם, דקידוש להעבודה

אהרן). בני אצל שהי' כפי (ולא בגופים

מו  אחרי לפי"ז פ' בתחילת הכתובים המשך גם בן
אהרן  בני שני מות אחרי משה אל ה' "וידבר –
אל  דבר משה אל ה' ויאמר וימותו, ה' לפני בקרבתם
ימות  ולא גו' הקודש אל עת בכל יבוא ואל אחיך אהרן

גו'": הקודש אל אהרן יבוא בזאת גו',

 אזי ה'", לפני "בקרבתם אהרן בני עבודת
שיוכל  לאהרן הכח הקודש ניתן אל ולעשות להכנס

מסירת  ה', לפני קירוב של באופן העבודה, את שם
בתכלית  שזה כפי דוקא – (אבל ה', קידוש על נפש

בתור (– השלימות .שוב עם ביחד רצוא –

" הסדרה בשם הרמז גם שהסדרה "וזהו –
בזאת  גו' ימות ולא גו' יבוא "אל לאהרן מהציווי (החל

באה גו'") הקודש אל יבוא  בני מעבודת
אהרן שהנהגת להזהיר כדי (לא שתהי'אהרן

ללמוד  אהרן שעל ,(– אדרבה אלא אהרן, בני כהקרבת
הדרך  את פתחו שהם אהרן, בני מהקרבת כח ולקבל
דוקא  – כי אם ה', לפני והקירוב הקודש אל לכניסה

בגוף  נשמה .בתור

,הסדרות ושייכות המשך גם מובן הנ"ל ע"פ
יהודי  לכל הציווי – קדושים פ' באה אחרי פ' שלאחר
(אחרי) שלאחר כיון אני", קדוש כי תהיו "קדושים
של  העבודה לסדר הדרך את פתחו אהרן שבני
– אהרן בעבודת בפועל מתבטא וזה אקדש", "בקרובי
תהיו", "קדושים והכח הציווי את יהודי כל מקבל

גדול) (כהן הקדשים דקדש הקדושה –כולל עד ,
קס"ד  שישנה ועד אני", "קדוש בדוגמת שהיא קדושה

כמוני" היא ש"יכול שכך הפירוש לפי – מזו ויתירה ,
בניחותא  כמוני" "יכול – המסקנא ,גם

(ש" "אני ועי"ז מתקדש, הקב"ה – תהיו") קדושים
ש"קדושתי  עד בך", תלוי)מתקדש (ה"ה למעלה

מתנהג  למטה, א"ע מקדש שיהודי עי"ז מקדושתכם",
הכתוב  ועליו ה' את קידש זה "הרי – קדוש כאדם

בך אומר  אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר
.אתפאר"

הציווי  נאמר שבו אמור, פ' באה לזה ובהמשך
השם. קידוש מצות – ישראל" בני בתוך "ונקדשתי
חשיבות  (מלשון "אמור" הפרשה בשם גם וכמרומז
עשיתוני  אתם לישראל הקב"ה להם "אמר – ושבח)
אחת  חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה
בכם", מתקדש ואני בי מתקדשים "אתם ע"ד בעולם",

כנ"ל.

 שלושת שבין המשותפת הנקודה מובנת עפ"ז
אמור, קדושים, אחרי, – זו שבת עם בקשר הסדרות
של  במציאות שהוא (כפי שיהודי – הנקודה ובכללות
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ע"י  שנעשה ה' קידוש ד"אקדש", מהעבודה חלק – נעלה* הכי ענין
מביא  כשלא היא, בזה השלימות [אלא ה' לפני התקרבותם
אהרן  בני שבהקרבת משה שאמר מה יומתק ועפ"ז ל"וימותו"].
– בך" או בי או סבור "והייתי בכבודי", "ונקדש ה' דבר נתקיים
עבודה  ע"י אלא ח"ו, חטא ע"י קידוש לא היא בזה הכוונה דבודאי

נפש. דמסירת נעלית
האמור  אש" ד"ותצא שהענין ואילך, 51 ע' חי"ב לקו"ש וראה (*

עיי"ש. קדושה, של גילוי השכינה, השראת של הו"ע אהרן במיתת
א.37) י, שמיני
בהערה.38) 121 ע' תש"ט סה"מ בארוכה ראה
שם.ראה39) אוה"ח
פל"ח,40) שמו"ר ו. פכ"א, פרשתנו (ויק"ר במדרש שאיתא ועד

הזה". בסדר שיכנס רק יכנס, ליכנס רוצה שהוא שעה "בכל שאהרן י)
(ב 41) "אחרי" הוא דרובא ברובא הסדרה ששם תיבת ובפרט לי

שוב). בלי רצוא אהרן, בני בעבודת החסרון המדגיש "מות",

שני 42) ע"י ה'" לפני ד"קרבתם המדרגה שגם מדגיש ו"אחרי"
גם  (ראה "אחרי" לה שיש אלא העבודה, ותכלית סיום אינה אהרן בני

צ"ל לה' דקירוב זו שעבודה – (93 ע' חי"ב לקו"ש ,דוקא
אהרן. אצל שהי' כמו

בלבד 43) לוי שבט "לא ויובל) שמיטה הל' (סוף הרמב"ם כפס"ד
נתקדש ה"ז כו' אותו רוחו נדבה אשר כו' ואיש איש כל אלא

(יג כג, (דה"א בו (שנאמר גדול דכהן הקדושה דרגת ,"
עה"פ  בעה"ט וכפירוש הקדשים")*. קדש להקדישו אהרן "ויבדל

גדולים". "כהנים – כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם ו) יט, (יתרו
.40 הערה כנ"ל שעה, בכל הקודש אל ליכנס שבכחו (*

אחרי.44) ר"פ אוה"ת וראה ט. פכ"ד, ויק"ר
וראה 45) – .321 ע' ח"ז לקו"ש ב). (מז, עה"פ עינים מאור

ה' עמוד כאן (לעיל תשכ"ה בנ"י בתוך ונקדשתי בד"ה בזה התיווך
ואילך).
שם.46) המדרש ל' המשך
בֿד).47) מז, סע"ד. (מו, שם עינים מאור
שם.48) יסוה"ת הל' רמב"ם



טו      

בני  שני ע"י ה' לפני דקירוב שהעבודה לומר, ויש
ותיכף  תורה, מתן (לאחר הראשונה פעם שזו – אהרן
בתורה  (בפירוש) מוזכר בה המשכן) הקמת לאחר
– אקדש") ("בקרובי ה' קידוש על נפש מסירת אודות

עבודה פירוש היתה וזהו היתה, לא לכן שקודם
צוה הכתוב  לא אשר זרה אש ה' לפני "ויקריבו

אש  הקריבו אהרן בני למעליותא: זרה" "אש – אותם"
זרה  שהיא נפש, המסירות עבודת – חדשה (זרה)
האש  ואילו והדרגה, סדר של אז, עד שנהגה להעבודה

(למעליותא), אותם" צוה לא "אשר (עבודה)
עבודת (המס"נ)עלֿידי שזה ועד אהרן), (בני

מציווי  יותר .נעלה

נתן  גם אקדש") ("בקרובי אהרן בני שהקרבת וי"ל
הדורות, כל סוף עד זה, שלאחרי בנ"י לכל כח
נשמות  בתור דוקא אבל השם, דקידוש להעבודה

אהרן). בני אצל שהי' כפי (ולא בגופים

מו  אחרי לפי"ז פ' בתחילת הכתובים המשך גם בן
אהרן  בני שני מות אחרי משה אל ה' "וידבר –
אל  דבר משה אל ה' ויאמר וימותו, ה' לפני בקרבתם
ימות  ולא גו' הקודש אל עת בכל יבוא ואל אחיך אהרן

גו'": הקודש אל אהרן יבוא בזאת גו',

 אזי ה'", לפני "בקרבתם אהרן בני עבודת
שיוכל  לאהרן הכח הקודש ניתן אל ולעשות להכנס

מסירת  ה', לפני קירוב של באופן העבודה, את שם
בתכלית  שזה כפי דוקא – (אבל ה', קידוש על נפש

בתור (– השלימות .שוב עם ביחד רצוא –

" הסדרה בשם הרמז גם שהסדרה "וזהו –
בזאת  גו' ימות ולא גו' יבוא "אל לאהרן מהציווי (החל

באה גו'") הקודש אל יבוא  בני מעבודת
אהרן שהנהגת להזהיר כדי (לא שתהי'אהרן

ללמוד  אהרן שעל ,(– אדרבה אלא אהרן, בני כהקרבת
הדרך  את פתחו שהם אהרן, בני מהקרבת כח ולקבל
דוקא  – כי אם ה', לפני והקירוב הקודש אל לכניסה

בגוף  נשמה .בתור

,הסדרות ושייכות המשך גם מובן הנ"ל ע"פ
יהודי  לכל הציווי – קדושים פ' באה אחרי פ' שלאחר
(אחרי) שלאחר כיון אני", קדוש כי תהיו "קדושים
של  העבודה לסדר הדרך את פתחו אהרן שבני
– אהרן בעבודת בפועל מתבטא וזה אקדש", "בקרובי
תהיו", "קדושים והכח הציווי את יהודי כל מקבל

גדול) (כהן הקדשים דקדש הקדושה –כולל עד ,
קס"ד  שישנה ועד אני", "קדוש בדוגמת שהיא קדושה

כמוני" היא ש"יכול שכך הפירוש לפי – מזו ויתירה ,
בניחותא  כמוני" "יכול – המסקנא ,גם

(ש" "אני ועי"ז מתקדש, הקב"ה – תהיו") קדושים
ש"קדושתי  עד בך", תלוי)מתקדש (ה"ה למעלה

מתנהג  למטה, א"ע מקדש שיהודי עי"ז מקדושתכם",
הכתוב  ועליו ה' את קידש זה "הרי – קדוש כאדם

בך אומר  אשר ישראל אתה עבדי לי ויאמר
.אתפאר"

הציווי  נאמר שבו אמור, פ' באה לזה ובהמשך
השם. קידוש מצות – ישראל" בני בתוך "ונקדשתי
חשיבות  (מלשון "אמור" הפרשה בשם גם וכמרומז
עשיתוני  אתם לישראל הקב"ה להם "אמר – ושבח)
אחת  חטיבה אתכם אעשה ואני בעולם, אחת חטיבה
בכם", מתקדש ואני בי מתקדשים "אתם ע"ד בעולם",

כנ"ל.

 שלושת שבין המשותפת הנקודה מובנת עפ"ז
אמור, קדושים, אחרי, – זו שבת עם בקשר הסדרות
של  במציאות שהוא (כפי שיהודי – הנקודה ובכללות
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ע"י  שנעשה ה' קידוש ד"אקדש", מהעבודה חלק – נעלה* הכי ענין
מביא  כשלא היא, בזה השלימות [אלא ה' לפני התקרבותם
אהרן  בני שבהקרבת משה שאמר מה יומתק ועפ"ז ל"וימותו"].
– בך" או בי או סבור "והייתי בכבודי", "ונקדש ה' דבר נתקיים
עבודה  ע"י אלא ח"ו, חטא ע"י קידוש לא היא בזה הכוונה דבודאי

נפש. דמסירת נעלית
האמור  אש" ד"ותצא שהענין ואילך, 51 ע' חי"ב לקו"ש וראה (*

עיי"ש. קדושה, של גילוי השכינה, השראת של הו"ע אהרן במיתת
א.37) י, שמיני
בהערה.38) 121 ע' תש"ט סה"מ בארוכה ראה
שם.ראה39) אוה"ח
פל"ח,40) שמו"ר ו. פכ"א, פרשתנו (ויק"ר במדרש שאיתא ועד

הזה". בסדר שיכנס רק יכנס, ליכנס רוצה שהוא שעה "בכל שאהרן י)
(ב 41) "אחרי" הוא דרובא ברובא הסדרה ששם תיבת ובפרט לי

שוב). בלי רצוא אהרן, בני בעבודת החסרון המדגיש "מות",

שני 42) ע"י ה'" לפני ד"קרבתם המדרגה שגם מדגיש ו"אחרי"
גם  (ראה "אחרי" לה שיש אלא העבודה, ותכלית סיום אינה אהרן בני

צ"ל לה' דקירוב זו שעבודה – (93 ע' חי"ב לקו"ש ,דוקא
אהרן. אצל שהי' כמו

בלבד 43) לוי שבט "לא ויובל) שמיטה הל' (סוף הרמב"ם כפס"ד
נתקדש ה"ז כו' אותו רוחו נדבה אשר כו' ואיש איש כל אלא

(יג כג, (דה"א בו (שנאמר גדול דכהן הקדושה דרגת ,"
עה"פ  בעה"ט וכפירוש הקדשים")*. קדש להקדישו אהרן "ויבדל

גדולים". "כהנים – כהנים" ממלכת לי תהיו "ואתם ו) יט, (יתרו
.40 הערה כנ"ל שעה, בכל הקודש אל ליכנס שבכחו (*

אחרי.44) ר"פ אוה"ת וראה ט. פכ"ד, ויק"ר
וראה 45) – .321 ע' ח"ז לקו"ש ב). (מז, עה"פ עינים מאור

ה' עמוד כאן (לעיל תשכ"ה בנ"י בתוך ונקדשתי בד"ה בזה התיווך
ואילך).
שם.46) המדרש ל' המשך
בֿד).47) מז, סע"ד. (מו, שם עינים מאור
שם.48) יסוה"ת הל' רמב"ם
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עצמו, את לקדש צריך הגשמי) בעוה"ז בגוף נשמה
שמים. שם לקדש – זה ידי ועל

ומצוותי', התורה עניני בכל כללי ציווי שזהו
הרמב"ם  והתקדשתם ובלשון תהיו, "קדושים :

לקיים  כוללים"] ["ציוויים ציוויים הם קדושים, והייתם
מה  כל בעשותך קדוש הי' אמר כאילו התורה, כל

וכמאחז"ל  "מלמד שצויתיך". – קדושים פ' בריש
התורה  גופי שרוב מפני בהקהל זו פרשה שנאמרה

בה" .תלויין

ומהי  החילוק מהו להבין: צריך עדיין אמנם
גופא  ה' וקידוש ישראל דקדושת בהענין – ההוספה

הסדרות? מג' אחת בכל –

ש"קדושים  מכיון בזה: הענין נקודת לומר ויש
השם) קידוש (מצות בנ"י" בתוך ו"ונקדשתי תהיו"
יהודי, לכל התורה) בכל כללי (וציווי תמידי ציווי ה"ה
(צדיקים, שבבנ"י הסוגים כל את וכולל מקיף ה"ז

וכל – ורשעים) ומצבים.בינונים המעמדים

ע"י  שנפעל השם (קידוש זה ציווי – ובכללות
קידוש  (א) כלליים: אופנים לג' נחלק ישראל) קדושת

בדברי דבנ"י העבודה ע"י שהם השם (דברים
המזבח  קדשי ע"ד הגוף, לקדושת עד קדושים,
מסירת  עם מצוה מקיים שיהודי – ובפשטות וכיו"ב),
בעניני  ישראל קדושת ע"י השם קידוש (ב) נפש.

,והבדלה פרישות מלשון) (קדושה של באופן –
תהיו" פרושים – תהיו של "קדושים באופן (ג) ,

לך" במותר עצמך בהחיוב "קדש נכלל (שזה
תהיו" (שאינו ד"קדושים הפירוש נכלל בזה אשר ,(

משתמש  שהוא אם) כי מזה, א"ע מפריש או מבדיל
שמים  לשם הרשות קדושה,בדברי של באופן ועד ,

הרמב"ם  כפס"ד השם. מקדש ה"ה בנוגע ועי"ז
והן  והבדלה, פרישה ע"י הן נפעל שזה השם, לקידוש

ובמעשה. בפועל בעבודתו הוספה ע"י

 הפרק בתחלת המשנה ביאור ע"פ יותר ויובן
שלישי  פרק – זו אומר דשבת מהללאל בן "עקביא :

דע  עבירה. לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל

ליתן  עתיד אתה מי ולפני הולך, אתה ולאן באת, מאין
הולך  אתה ולאן סרוחה, מטפה באת מאין וחשבון. דין
ליתן  עתיד אתה מי ולפני ותולעה, רמה עפר למקום
ברוך  הקדוש המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין

הוא".
להבין: וצריך

ד"סור  העבודה אודות מדברת שהמשנה מכיון א)
בא  אתה "אין של למצב שמביאה (ההסתכלות מרע"
בפרקי  קודם הרבה כתוב צ"ל ה"ז – עבירה") לידי
לסדר  בהתאם – טוב" ד"עשה הענינים לפני אבות,

טוב" עשה ו(אח"כ) מרע "סור כידוע העבודה ,
ולאח"ז  וטהור, נקי כלי צ"ל כל שראשית לזה, המשל
יפגמו. שלא באופן ומאכל, משקה לתוכו לתת אפשר

בבות: לג' מאמרו ומחלק התנא מאריך מדוע ב)
(2) דברים", בשלשה "הסתכל – הכללית ההוראה (1)

ב  הג' אותם (3) כו'", באת "מאין – הדברים סיגנון ג'
מטפה  באת, "מאין – עליהם המענה עם יחד דשאלות
– בקיצור לאומרו יכול הי' לכאורה כו'". סרוחה
ענינים  (וכולל קצר "דבר שהיא המשנה ללשון בהתאם

ואין רבים)" דברים בשלשה "הסתכל בבות: בב' –
יותר  או וכו'", באת מאין עבירה, לידי בא אתה
מטפה  באת מאין "הסתכל אחת: בבבא – בקיצור
ותולעה, רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה,
מלכי  מלך לפני וחשבון דין ליתן עתיד אתה מי ולפני

עבירה"? לידי בא אתה ואין הקב"ה, המלכים

:בזה והביאור
הוראה שנותנת – לג'המשנה נחלקת – בנ"י

בכללות: בנ"י נחלקים שבהם הסוגים ג' כנגד אופנים,
שרובו  – בריאה [ובעולמות: ורשעים בינונים צדיקים,

רע  רובו – ועשי' מחצה, על מחצה – יצירה ].טוב,
כל  (אצל העבודה סוגי ג' כנגד – יותר ובכללות
נשמתו  כאשר – וקדושה טוב בעניני עבודתו יהודי):
בעולם, שנמצא הגוף מצד עבודתו בגלוי. בו מאירה
בו  שיש וכו'), ושתי' (אכילה רשות עניני עם קשור
חפשית  בחירה של (באופן להיפך ונטיות לטוב נטיות
הוא  שהרע במצב ועבודתו מחצה). על מחצה –

רע.בהתגברות  שרובו העשי' עולם –
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ד'.49) שורש שלו בסהמ"צ
בפרש"י.50) הובא – עה"פ תו"כ ויק"ר,
(51.432 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות ס' וראה
בפרש"י.52) גם וראה עה"פ. תו"כ
א.53) כ, יבמות
תני 54) קדושים. ר"פ  רמב"ן חלק ראה סוף חרדים ס' וראה פ"ל. א

מה"ת. מ"ע
(55.29 הערה 51 ע' חל"ז לקו"ש ראה
תורה 56) למתן (שלישי) זה דפרק מיוחדת מהשייכות ולהעיר

הכנה  – הוא ועצרת פסח בין אבות פרקי ללימוד מהטעמים א' (שהרי

קיבל  משה – פרק"א בתחלת כמודגש התורה, וקבלת תורה למתן
אלא  בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה כל – וסיומו מסיני, תורה
כו' ארחב"ע – אומרים זה ולאחרי תורה, אלא כבוד ואין לכבודו,
אוריאן  נתינת – שלשה למספר במיוחד ששייך ויאדיר) תורה יגדיל

תליתאי. בירחא תליתאי ע"י תליתאי לעמא תליתאי
טו.57) לד, תהלים
להסתפק).58) ראה אח"כ (ד"ה להרמב"ם לפיה"מ הקדמה
ובכ"מ.59) פ"ג. הקליפות (מח) שער ע"ח ראה
פכ"ד.60) ספ"ו. תניא ראה

     

לסוג  הוראה ישנה שבמשנה מהאופנים א' ובכל
לבינונים, – הב' האופן לצדיקים, – הא' האופן אחר:

לרשעים. הג' והאופן

ו"ונקדשתי ל  תהיו" "קדושים הציווי ישנו בנ"י
אלא  השם), קידוש (מצות ישראל" בני בתוך
הסוגים  בין חילוקים ישנם הקיום אופן שב(עיקר)

ורשעים). בינונים (צדיקים שבבנ"י

ועיקר  בגלוי, בו מאירה שהנשמה הצדיק, אצל
שום  לו אין מצ"ע וקדושה, בטוב (מצ"ע) עבודתו

יצה"ר  לו אין (כי רע עם ועד שייכות בהעבודה ), "ז
אצלו  גם – בכלל וקדושה טוב בעניני יהודי כל של
עבירה  לא עבירה", לידי בא אתה ש"אין הזהירות צ"ל
זה) (בענין שייכות שום לו שאין (כיון ח"ו כפשוטה

לרשות  מרשות העברה מלשון עבירה אלא רע), עם

(קדושתם  בקדושה יותר נעלית מרשות יעבור שלא –
אני", "קדוש ה', קדושת בדוגמת שהיא ישראל של

ממש  ממעל אלוקה חלק דקדושה בהיותם לרשות (
שאינה  (רשות) היתר של רשות או יותר תחתונה

(הדרגא קדושתו לדרגת הבריאה מתאימה
וכיו"ב).

" אם כי ממש, עבירה לא – גופא ובזה
תאוות ע"ד עבירה עבירה", לידי להביא היכולים ,

דינים  שבכמה חפץ, אוחזים ידה שעל ביתֿיד, [ע"ד
העברה  עצמו], כהחפץ כ"כ חמור אי"ז טומאה) (דיני

אני" ד"קדוש מהקדושה שנמוכה בקדושה .לרשות

"לידי  לבוא אפשרות בצדיק (שישנה ע"ז והטעם
שייך  לא הנשמה טבע שמצד דהגם הוא, עבירה")
לרשות  מרשות העברה לא (אפילו עבירה לעשות
המעלה  ליהודי שתהי' הקב"ה רצה עצמה), בקדושה
"הן  כביכול, הקב"ה בדוגמת (שיהי' חפשית דבחירה

ממנו" כאחד הי' עלֿידיהאדם ושיוכיח ,(
 לעולם נשמתו את  שלחו ולכך – (נשמתו) הוא מי

נשמתו  קדושת מדרגת שלמטה (בקדושה) ורשות
" לבוא אפשרות קיימת ששם עבירה",מצ"ע,

וע"י  עצמה, בקדושה לרשות מרשות להעברה עכ"פ
עבירה". לידי בא אתה "אין – (בחירה) עבודתו

האופן  – הא' בבבא המשנה הוראת באה וע"ז
כאשר  – עבירה" לידי בא אתה ש"אין איך שמבאר

"  :(פרטים לפרט (בלי סתם "

בגלוי  מאירה שנשמתו מי אודות שמדברים מכיון
שייכות  שום לו (ואין וקדושה בטוב כולו מונח והוא

אחר  ולהסביר לענינים לפרט איפוא צורך אין – ים)
כיון  דברים, בשלשה ההסתכלות מתבטאת במה
(שהי' אחרים (צדדיים) דברים קיימים לא שבעולמו
בקדושה, שלו ה' עבודת ורק אך בהם), להסתכל יכול
בקדושה, ה"ה דברים" שה"שלשה מאליו מובן במילא

שלו  ה' .בעבודת

כאשר  (א) בפשטות: מובנים דברים" וה"שלשה
בעולם  (ב) ממש, ממעל אלוקה חלק – הוא היהודי
עבודתה, את שם ועושה כעת נמצאת נשמתו שבו
לעבור  עבירה", "לידי להגיע אפשרות תתכן שם אשר,
(קדושת  לדרגתו מתאימה שאינה בקדושה לרשות
היא  שאתו דנשמתו, המקור – בהקב"ה ו(ג) הנשמה),
את  שלח ולשם העולם את בורא הוא (אשר קשורה
בתוקף  לעמוד יוכל עבודתו שע"י בכוונה נשמתו,

שלו). הקדושה בדרגת

– ובפנימיות בעיון הסתכלות – "הסתכל ועלֿידי
נמצאת  שהיא כפי גם שנשמתו, אלו, דברים" בשלשה
ממעל  אלוקה חלק ה"ה (הבריאה), בעולם למטה
אתה  ש"אין מוודא ה"ז – הקב"ה עם קשורה ממש,
יותר  תחתונה דקדושה לרשות לעבור עבירה", לידי בא
ושאינה  הנמוכה וכיו"ב) היתר (תאוות דהיתר רשות או
הקשורה  נשמתו, של הקדושה דרגת לדרגתו, מתאימה

כמוני" "יכול אני", "קדוש .עם

עצמך ד"קדש העבודה שהגם וע"ד לך",
החיצונים  בידי וקשור אסור (ואינו מותר הרי שזה ,(

מהדבר  נעלית שהיא קדושה – עצמך" "קדש אצלו זה
המותר.

,היצירה (עולם דרגא על קאי במשנה הב' הבבא
העולם  מציאות גם בה מורגש שכבר מחצה) על מחצה
המציאות), אפשרי (רק הבריאה כבעולם (שלא בפ"ע
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פי"ג.61) שם וראה פ"א. תניא
ובכ"מ.62) מו. ע' תרפ"ח קפ. ע' תר"פ כא. ע' עזר"ת סה"מ ראה
רפ"ב.63) תניא
לעבירה 64) שייך שאינו – ממש) "עבירה" הפירוש (לפי י"ל או

" רק כ"א (דקדושה)ממש, לרשות מרשות העברתו שע"י עבירה",
עבירה. ל(ידי) אפשריות ניתנה מדרגתו, למטה

לח,65) אמור לקו"ת רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם כב. ג, בראשית
ב.

אחרים"66) קשוט כך ואחר עצמך "קשוט – בעבודה הרגיל כסדר
שלפעמ  אלא – וש"נ). ב. קז, ושתי"(ב"מ וחטוף ואכול "חטוף צ"ל ים

ופרש"י  (מכילתא תחמיצנה" אל לידך שבאה ו"מצוה א), נד, (עירובין
יז). יב, בא

נתעלה 67) בתומ"צ, ועבודתה למטה הנשמה ירידת ע"י – ואדרבה
טהור), מבחי' (שגבוה קדש לבחי' היא טהורה מבחי' הנשמה
הקדשים  קדש לבחי' מתעלים מצ"ע, קדש מבחי' ששרשן והנשמות
וראה  קי. ע' קדושים אוה"ת – לך) במותר עצמך דקדש העבודה (ע"י

קה. ע' שם
פ"ז.68) תניא
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לסוג  הוראה ישנה שבמשנה מהאופנים א' ובכל
לבינונים, – הב' האופן לצדיקים, – הא' האופן אחר:

לרשעים. הג' והאופן

ו"ונקדשתי ל  תהיו" "קדושים הציווי ישנו בנ"י
אלא  השם), קידוש (מצות ישראל" בני בתוך
הסוגים  בין חילוקים ישנם הקיום אופן שב(עיקר)

ורשעים). בינונים (צדיקים שבבנ"י

ועיקר  בגלוי, בו מאירה שהנשמה הצדיק, אצל
שום  לו אין מצ"ע וקדושה, בטוב (מצ"ע) עבודתו

יצה"ר  לו אין (כי רע עם ועד שייכות בהעבודה ), "ז
אצלו  גם – בכלל וקדושה טוב בעניני יהודי כל של
עבירה  לא עבירה", לידי בא אתה ש"אין הזהירות צ"ל
זה) (בענין שייכות שום לו שאין (כיון ח"ו כפשוטה

לרשות  מרשות העברה מלשון עבירה אלא רע), עם

(קדושתם  בקדושה יותר נעלית מרשות יעבור שלא –
אני", "קדוש ה', קדושת בדוגמת שהיא ישראל של

ממש  ממעל אלוקה חלק דקדושה בהיותם לרשות (
שאינה  (רשות) היתר של רשות או יותר תחתונה

(הדרגא קדושתו לדרגת הבריאה מתאימה
וכיו"ב).

" אם כי ממש, עבירה לא – גופא ובזה
תאוות ע"ד עבירה עבירה", לידי להביא היכולים ,

דינים  שבכמה חפץ, אוחזים ידה שעל ביתֿיד, [ע"ד
העברה  עצמו], כהחפץ כ"כ חמור אי"ז טומאה) (דיני

אני" ד"קדוש מהקדושה שנמוכה בקדושה .לרשות

"לידי  לבוא אפשרות בצדיק (שישנה ע"ז והטעם
שייך  לא הנשמה טבע שמצד דהגם הוא, עבירה")
לרשות  מרשות העברה לא (אפילו עבירה לעשות
המעלה  ליהודי שתהי' הקב"ה רצה עצמה), בקדושה
"הן  כביכול, הקב"ה בדוגמת (שיהי' חפשית דבחירה

ממנו" כאחד הי' עלֿידיהאדם ושיוכיח ,(
 לעולם נשמתו את  שלחו ולכך – (נשמתו) הוא מי

נשמתו  קדושת מדרגת שלמטה (בקדושה) ורשות
" לבוא אפשרות קיימת ששם עבירה",מצ"ע,

וע"י  עצמה, בקדושה לרשות מרשות להעברה עכ"פ
עבירה". לידי בא אתה "אין – (בחירה) עבודתו

האופן  – הא' בבבא המשנה הוראת באה וע"ז
כאשר  – עבירה" לידי בא אתה ש"אין איך שמבאר

"  :(פרטים לפרט (בלי סתם "

בגלוי  מאירה שנשמתו מי אודות שמדברים מכיון
שייכות  שום לו (ואין וקדושה בטוב כולו מונח והוא

אחר  ולהסביר לענינים לפרט איפוא צורך אין – ים)
כיון  דברים, בשלשה ההסתכלות מתבטאת במה
(שהי' אחרים (צדדיים) דברים קיימים לא שבעולמו
בקדושה, שלו ה' עבודת ורק אך בהם), להסתכל יכול
בקדושה, ה"ה דברים" שה"שלשה מאליו מובן במילא

שלו  ה' .בעבודת

כאשר  (א) בפשטות: מובנים דברים" וה"שלשה
בעולם  (ב) ממש, ממעל אלוקה חלק – הוא היהודי
עבודתה, את שם ועושה כעת נמצאת נשמתו שבו
לעבור  עבירה", "לידי להגיע אפשרות תתכן שם אשר,
(קדושת  לדרגתו מתאימה שאינה בקדושה לרשות
היא  שאתו דנשמתו, המקור – בהקב"ה ו(ג) הנשמה),
את  שלח ולשם העולם את בורא הוא (אשר קשורה
בתוקף  לעמוד יוכל עבודתו שע"י בכוונה נשמתו,

שלו). הקדושה בדרגת

– ובפנימיות בעיון הסתכלות – "הסתכל ועלֿידי
נמצאת  שהיא כפי גם שנשמתו, אלו, דברים" בשלשה
ממעל  אלוקה חלק ה"ה (הבריאה), בעולם למטה
אתה  ש"אין מוודא ה"ז – הקב"ה עם קשורה ממש,
יותר  תחתונה דקדושה לרשות לעבור עבירה", לידי בא
ושאינה  הנמוכה וכיו"ב) היתר (תאוות דהיתר רשות או
הקשורה  נשמתו, של הקדושה דרגת לדרגתו, מתאימה

כמוני" "יכול אני", "קדוש .עם

עצמך ד"קדש העבודה שהגם וע"ד לך",
החיצונים  בידי וקשור אסור (ואינו מותר הרי שזה ,(

מהדבר  נעלית שהיא קדושה – עצמך" "קדש אצלו זה
המותר.

,היצירה (עולם דרגא על קאי במשנה הב' הבבא
העולם  מציאות גם בה מורגש שכבר מחצה) על מחצה
המציאות), אפשרי (רק הבריאה כבעולם (שלא בפ"ע
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לעבירה 64) שייך שאינו – ממש) "עבירה" הפירוש (לפי י"ל או

" רק כ"א (דקדושה)ממש, לרשות מרשות העברתו שע"י עבירה",
עבירה. ל(ידי) אפשריות ניתנה מדרגתו, למטה

לח,65) אמור לקו"ת רפ"ה. תשובה הל' רמב"ם כב. ג, בראשית
ב.

אחרים"66) קשוט כך ואחר עצמך "קשוט – בעבודה הרגיל כסדר
שלפעמ  אלא – וש"נ). ב. קז, ושתי"(ב"מ וחטוף ואכול "חטוף צ"ל ים

ופרש"י  (מכילתא תחמיצנה" אל לידך שבאה ו"מצוה א), נד, (עירובין
יז). יב, בא

נתעלה 67) בתומ"צ, ועבודתה למטה הנשמה ירידת ע"י – ואדרבה
טהור), מבחי' (שגבוה קדש לבחי' היא טהורה מבחי' הנשמה
הקדשים  קדש לבחי' מתעלים מצ"ע, קדש מבחי' ששרשן והנשמות
וראה  קי. ע' קדושים אוה"ת – לך) במותר עצמך דקדש העבודה (ע"י

קה. ע' שם
פ"ז.68) תניא
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אבל  בגלוי), נרגש – הבריאה מקור – אלקות ששם
דרגת  ה"ז ובעבודה הקדושה. היפך שהוא עולם אי"ז
והן  טוב היצר הן בתוקף קיימים שאצלו – הבינוני
שמחוץ  העולם מציאות את מרגיש והוא הרע, היצר
רק  קיים ואצלו יצה"ר לו שאין לצדיק (בניגוד ממנו

א  ליצה"ר, מקום נותן שזה מתגבר קדושה), שהוא לא
ומעשה  דיבור במחשבה שהעבודה כך היצה"ר על

אם ואפילו בשלימות, יהיו שלו  מחשבה
אותה דוחה ה"ה טובה, .לא

להתגברות  אפשריות (שתהי' זו בירידה והכוונה
בזהירות  עבודתו ע"י שהיהודי בכדי ה"ז – היצה"ר)
באת  מאין ב"דע הסתכלות (ע"י עבירה לידי יבוא שלא

האתכפיא. מעלת אצלו יהי' – וכו'")

להסתפק  איֿאפשר זו לדרגא שבנוגע מובן, ומזה
(כפי  לפרט מבלי דברים" בשלשה "הסתכל באמירת
בגלוי  אצלו שאלקות למי בנוגע אומרת שהמשנה
עוד  ישנה שאצלו כיון קיימת), לא אחרת ומציאות
וקדושה, וטוב אלקות מלבד העולם) (מציאות מציאות
להתבטאות  צריכה במה הפרטים להבהיר צריכים ולכך
לא  מצ"ע זאת שלולי (כיון וההתבוננות ההסתכלות
הוא) (בדרגתו עליו שישפיעו פרטים הם), מה ידע
עבירה  (כולל עבירה" "לידי יבוא שלא עליו ויפעלו
(ולא  טובים ענינים ה"ה גופא שהפרטים רק כפשוטה),
שהוא  מכיון שבמשנה), הג' בבבא כמו מזה, למטה
אתה  ולאן באת מאין "דע – טוב שהוא בעולם נמצא

וחשבון": דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך

הידיעה  אצלו צ"ל – מקורו את מרגיש שאינו כיון
אתה  ו"לאן שלו, הנשמה במקור – באת" "מאין
מי  ו"לפני אותו, להוליך צריכה עבודתו לאן הולך",
ש"לא  לכך יביא וזה – וחשבון" דין ליתן עתיד אתה

במ"א  (כמשנ"ת עבירה" לידי המעלה בא גם כולל ,(
שבזה. דאתכפיא

 מדובר ששם במשנה האחרונה בבא באה לאח"ז
"עולם  רע, שרובו העשי', בעולם להעבודה בנוגע
קשים  עוה"ז מעשה כל ולכן אחרא, וסטרא הקליפות

בו" גוברים והרשעים גם ורעים שתהי' בכדי –
לאתכפיא), (נוסף דאתהפכא המעלה

לההסתכלות  בנוגע פרטים התנא מוסיף ולכן
מרע", ד"סור הקו את גם הכוללים פרטים זו, בדרגא
באת  מאין "דע הקליפות: את ולבטל לשבור בכדי
רמה  עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה מטפה

עתיד  אתה מי "ולפני – השלישי והענין ותולעה".
– הקב"ה" המלכים מלכי מלך לפני וחשבון דין ליתן
שלמעלה, ב"ד (לפני וחשבון דין סתם לא ה"ז

ו  בעצמו,שלמטה, הקב"ה" ממה"מ "לפני אלא כיו"ב),
לידי  בא "לא זה במצב שגם כח יותר נותן שזה

לנהורא עבירה" חשוכא דאתהפכא המעלה עם ,
בא  ואינו מתגבר ה"ה קליפות, שמלא בעולם (שגם

עבירה). לידי

לפני  באה לא זו משנה מדוע גם מובן עפ"ז
משנה  תוכן כי טוב", "ועשה אודות המדברים הענינים
– טוב לעשה בנוגע אלא מרע לסור בנוגע אינו זו
בינונים  צדיקים, הדרגות, בכל בנ"י ושלימות הקדושה

.ורשעים 

 שבקדושת הענינים ג' יותר יובנו הנ"ל ע"פ
קדושים  אחרי הסדרות, בג' (כמרומז ה' וקידוש ישראל

שבמשנה: הבבות ג' בין החילוק ע"ד – ואמור)
אקדש" ד"בקרובי הענין בעיקר מודגש אחרי בפ'
אחד  אצל – ואהרן ואביהוא נדב – הצדיקים בעבודת
אבל  בגוף, נשמה בתור ה'", לפני "בקרבתם שבמדרגת
בכניסת  שהי' כפי הזה. עולם עם קשור לא זאת בכל
דוקא  הי' לה' שקירובו (ביוהכ"פ), הקודש אל אהרן
("אל  מסויים בזמן ודוקא לזה) מחוץ (ולא בקודש

גו'"). יבוא ("בזאת מסויים ובאופן עת") בכל יבוא

הקדושה  ענין בעיקר מודגש "קדושים" בפ'
של  בעולם בעולם, נמצא שהוא – הבינונים בעבודת
"קדושים  ואעפ"כ העולם, מציאות את ומרגיש חול
העבירה". ומן העריות  מן פרושים "הוו – תהיו"
(שלא  העולם במציאות (גם) ה' וקידוש קדושה שזוהי
הוא  הקידוש אבל במשכן), אקדש" "בקרובי כמו
בנוגע  משא"כ תהיו), (קדושים היהודי מצד בעיקר
שלילה  בדרך בעיקר הוא העבודה אופן הרי – להעולם

כו'" פרושים "הוו –.

"אמור" שבפ' ישראל" בני בתוך ב"ונקדשתי
שבנ"י, איך בעיקר מודגש   ה"ה בנ"י,

שמים שם אחת מקדשים חטיבה עשיתוני (אתם
.העולם מעניני פרישה ע"י לא ,(

 כשקורין) הזה הזמן עם גם זה לקשר ויש
בחודש  הספירה ימי באמצע – בתורה) אלה פרשיות
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פי"ב.69) תניא
(70.435 ע' תשמ"ח סה"ש ואילך. 1202 ע' ח"ד לקו"ש

באופן 71) הוא לרשעים ההוראה שגם שם, ח"ד לקו"ש וראה
.

לפי 72) – הרמב"ן) (כפירוש לך במותר עצמך דקדש באופן או
על קאי שזה גשמיים.הפירוש מדברים

     

מקיימים  זה מחודש יום שבכל בכך שמיוחדים אייר,
העומר  ספירת "החודש" מצות :מצוה,

(שמצות  העומר ספירת אחרי התפילה בנוסח
בפ' נאמרה העומר "ולטהרנו ספירת אומרים (

כח  יותר עוד נותן שזה העליונה". בקדושתך ולקדשנו
כמוני" "יכול (עד תהיו" "קדושים של בעבודה
"ונקדשתי  – ועי"ז העליונה"), "בקדושתך – בניחותא

בנ"י". בתוך

ליום  מיום הוספה באה – גופא וקדושה ובטהרה
הספירה  שהספירה בימי בכך מודגש שזה כפי .

וכו'), שלישי יום שני, (יום סידורי במספר לא נספרת
ימים" "שלושה ימים", שני ("היום הכולל במספר רק
"הישגים" ישנם הספירה מימי יום שבכל ז.א. וכו'),
העליונה) והקדושה והקדושה הטהרה בענין (כולל
עד  יותר, עוד מוסיפים וע"ז שלפנ"ז, מהימים
שבתות  ד"שבע ותמימות להשלימות שמגיעים

תהיינה" .תמימות

– החודש שם עם גם בזה בהקשר להוסיף ויש
אברהם  ר"ת "אייר" זו: בתיבה הר"ת ב' ידוע "אייר":

רחל  יעקב "אני יצחק ור"ת ,"רופאך שבשני ה' –
בתוך  ("ונתקדשתי ה' דקידוש הענין מודגש הר"ת

תהיו"): ("קדושים למטה ישראל וקדושת בנ"י")

עבודת  על מורה רחל יעקב יצחק אברהם ר"ת אייר
– האמהות) שכוללים יעקב יצחק (אברהם האבות

המרכבה  הן הן להקב"ה האבות הביטול תכלית ,
אבריהם  "שכל עלי'), להרוכב המרכבה ביטול (כמו

היו כו'"כולם עוה"ז מעניני ,ומובדלים
"קדושים  אצלם שיהי' בנ"י לכל הכח נמשך ומהאבות

באופן  עד המרכבה), ביטול (בדוגמת דמסירות תהיו"
נמשך  שזה כפי דוקא (אבל אקדש"), ("בקרובי נפש

ע"י דוקא עצמן הרביעי בהאמהות הרגל ,(
הרביעי  עולם כנגד העשי'),דהמרכבה, (עולם

ו"ונקדשתי  תהיו" ד"קדושים הענין נפעל שם שדוקא
ודוקא בנ"י", בתוך 'העשי בעולם

הגשמי.

אע"פ [וכידוע  הגשמי, העשי' בעולם שדוקא
הכוונה  נשלמת – (האחרון) הרביעי עולם שהוא

דירה לעצמותו ית'דעשיית לו , שדירה ,
נאה  דירה זה עם ביחד אמנם בה, להדר טפלה היא

של דעתו ובטל מרחיבה חדור נהי' העולם ז.א. ,
תחתון  דאין התחתון, עוה"ז שהוא כיון אבל להקב"ה,
באדם  ועילוי הרחבה כביכול מוסיף ה"ז ממנו, למטה

העליון].

תהיו" "קדושים בנ"י אצל שיהי' לכך (וכח) והטעם
ע"י  נפעל – רחל) יעקב יצחק אברהם של (העבודה
"אני  ב"אייר", הב' הר"ת ע"ד שזהו אני". קדוש "כי
יהודים  אודות שמדובר מדגיש "רופאך" רופאך": ה'
ענין  שייך שם (שדוקא למטה בגופים נשמות שהם כפי
מהקב"ה  ה'", מ"אני באה והרפואה והרפואה), החולי

העצם  שם הוי', [משם בחי'בעצמו ה'", ומ"אני ,
שלכתר  הדרגא ,'בגרמי של מלה להדרגא עד ,

כמוני" "יכול ה', באופן קדושת רפואה היא שאז ,[
מהקב"ה  בא שזה מלכתחילה, עליך" אשים ש"לא

ה  ותכלית השלימות תכלית והוא שהוא קדושה,
– רופאך" ה' "אני לבנ"י, וקדושתו משלימותו ממשיך
ובתכלית  השלימות בתכלית עומד למטה כאן שיהודי

קדישא  דילהון גופא שנפשא הקדושה, ע"ז נוסף ,
קדישא  דילהון ונשמתא כי רוחא תהיו "קדושים ,

אני". קדוש

בגלוי, יותר מודגש ה"ז עצמו אייר ובחודש
ביום – יותר יהי'שבו ובתוקף "העשירי –

".'בגרמי מלה קדש ,

***
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שהמצוה 73) שלאחריו, סיון וחודש שלפניו ניסן בחודש כמו דלא
אלה. דחדשים מהימים בחלק רק היא העומר דספירת

של74) באופן – גופא הם וזה הספירה שימי מזה כמובן ,
כשמו  – שענינו השבת"), ממחרת לכם ("וספרתם הפסח לחג בהמשך
ש"פ  משיחת (קונטרס לעיל וכמשנ"ת והפסיחה, הדילוג שם על –

ס"ג). תזו"מ
טו.75) כג, אמור
(א,76) אור במאורי והוא ס"כ). סקכ"ו אה"ע (שו"ע שמואל בית

פד).
כו.77) טו, בשלח
כו'78) (להרה"צ יששכר שער ב. קמז, לשבת חת"ס חי' ראה

סה"ק). (בשם ס"ג אייר מאמר ממונקאטש)
ו.79) פמ"ז, ב"ר
פכ"ג.80) תניא
חלק ולהעיר81) ע"י נעשה זה) (בשבת קדושים אחרי פ'

 על בעיקר מדובר (שבו אחרי פ' סוף שכולל הפרשה, של
מדובר  (שבו קדושים פ' ותחלת האבות) עבודת ע"ד בקודש, העבודה

כו'). תהיו פרושים בעולם, ישראל קדושת על
ובכ"מ.82) פל"ו. תניא בארוכה ראה
ג).83) (ע' בתחלתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

ועוד. תרס"ו). (בהמשך תרס"ז תקעו ד"ה
ב.84) נז, ברכות
פס"א 85) ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב עכו"מ הל' כ"מ

פכ"ח. ב' מאמר עיקרים ואילך.
ועוד.86) תתקיד. ע' יתרו אוה"ת ראה
ב.87) צד, זח"ג
קט.88) ע' שם אוה"ת ראה
ב.89) ע, זח"ג
(כי 90) הספירה בימי היחידי (בחודש) העשירי יום שזהו ולהעיר

הספירה). לאחרי – בסיון ועשירי הספירה קודם הוא בניסן עשירי
לב.91) כז, ויקרא



יט      

מקיימים  זה מחודש יום שבכל בכך שמיוחדים אייר,
העומר  ספירת "החודש" מצות :מצוה,

(שמצות  העומר ספירת אחרי התפילה בנוסח
בפ' נאמרה העומר "ולטהרנו ספירת אומרים (

כח  יותר עוד נותן שזה העליונה". בקדושתך ולקדשנו
כמוני" "יכול (עד תהיו" "קדושים של בעבודה
"ונקדשתי  – ועי"ז העליונה"), "בקדושתך – בניחותא

בנ"י". בתוך

ליום  מיום הוספה באה – גופא וקדושה ובטהרה
הספירה  שהספירה בימי בכך מודגש שזה כפי .

וכו'), שלישי יום שני, (יום סידורי במספר לא נספרת
ימים" "שלושה ימים", שני ("היום הכולל במספר רק
"הישגים" ישנם הספירה מימי יום שבכל ז.א. וכו'),
העליונה) והקדושה והקדושה הטהרה בענין (כולל
עד  יותר, עוד מוסיפים וע"ז שלפנ"ז, מהימים
שבתות  ד"שבע ותמימות להשלימות שמגיעים

תהיינה" .תמימות

– החודש שם עם גם בזה בהקשר להוסיף ויש
אברהם  ר"ת "אייר" זו: בתיבה הר"ת ב' ידוע "אייר":

רחל  יעקב "אני יצחק ור"ת ,"רופאך שבשני ה' –
בתוך  ("ונתקדשתי ה' דקידוש הענין מודגש הר"ת

תהיו"): ("קדושים למטה ישראל וקדושת בנ"י")

עבודת  על מורה רחל יעקב יצחק אברהם ר"ת אייר
– האמהות) שכוללים יעקב יצחק (אברהם האבות

המרכבה  הן הן להקב"ה האבות הביטול תכלית ,
אבריהם  "שכל עלי'), להרוכב המרכבה ביטול (כמו

היו כו'"כולם עוה"ז מעניני ,ומובדלים
"קדושים  אצלם שיהי' בנ"י לכל הכח נמשך ומהאבות

באופן  עד המרכבה), ביטול (בדוגמת דמסירות תהיו"
נמשך  שזה כפי דוקא (אבל אקדש"), ("בקרובי נפש

ע"י דוקא עצמן הרביעי בהאמהות הרגל ,(
הרביעי  עולם כנגד העשי'),דהמרכבה, (עולם

ו"ונקדשתי  תהיו" ד"קדושים הענין נפעל שם שדוקא
ודוקא בנ"י", בתוך 'העשי בעולם

הגשמי.

אע"פ [וכידוע  הגשמי, העשי' בעולם שדוקא
הכוונה  נשלמת – (האחרון) הרביעי עולם שהוא

דירה לעצמותו ית'דעשיית לו , שדירה ,
נאה  דירה זה עם ביחד אמנם בה, להדר טפלה היא

של דעתו ובטל מרחיבה חדור נהי' העולם ז.א. ,
תחתון  דאין התחתון, עוה"ז שהוא כיון אבל להקב"ה,
באדם  ועילוי הרחבה כביכול מוסיף ה"ז ממנו, למטה

העליון].

תהיו" "קדושים בנ"י אצל שיהי' לכך (וכח) והטעם
ע"י  נפעל – רחל) יעקב יצחק אברהם של (העבודה
"אני  ב"אייר", הב' הר"ת ע"ד שזהו אני". קדוש "כי
יהודים  אודות שמדובר מדגיש "רופאך" רופאך": ה'
ענין  שייך שם (שדוקא למטה בגופים נשמות שהם כפי
מהקב"ה  ה'", מ"אני באה והרפואה והרפואה), החולי

העצם  שם הוי', [משם בחי'בעצמו ה'", ומ"אני ,
שלכתר  הדרגא ,'בגרמי של מלה להדרגא עד ,

כמוני" "יכול ה', באופן קדושת רפואה היא שאז ,[
מהקב"ה  בא שזה מלכתחילה, עליך" אשים ש"לא

ה  ותכלית השלימות תכלית והוא שהוא קדושה,
– רופאך" ה' "אני לבנ"י, וקדושתו משלימותו ממשיך
ובתכלית  השלימות בתכלית עומד למטה כאן שיהודי

קדישא  דילהון גופא שנפשא הקדושה, ע"ז נוסף ,
קדישא  דילהון ונשמתא כי רוחא תהיו "קדושים ,

אני". קדוש

בגלוי, יותר מודגש ה"ז עצמו אייר ובחודש
ביום – יותר יהי'שבו ובתוקף "העשירי –

".'בגרמי מלה קדש ,

***
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שהמצוה 73) שלאחריו, סיון וחודש שלפניו ניסן בחודש כמו דלא
אלה. דחדשים מהימים בחלק רק היא העומר דספירת

של74) באופן – גופא הם וזה הספירה שימי מזה כמובן ,
כשמו  – שענינו השבת"), ממחרת לכם ("וספרתם הפסח לחג בהמשך
ש"פ  משיחת (קונטרס לעיל וכמשנ"ת והפסיחה, הדילוג שם על –

ס"ג). תזו"מ
טו.75) כג, אמור
(א,76) אור במאורי והוא ס"כ). סקכ"ו אה"ע (שו"ע שמואל בית

פד).
כו.77) טו, בשלח
כו'78) (להרה"צ יששכר שער ב. קמז, לשבת חת"ס חי' ראה

סה"ק). (בשם ס"ג אייר מאמר ממונקאטש)
ו.79) פמ"ז, ב"ר
פכ"ג.80) תניא
חלק ולהעיר81) ע"י נעשה זה) (בשבת קדושים אחרי פ'

 על בעיקר מדובר (שבו אחרי פ' סוף שכולל הפרשה, של
מדובר  (שבו קדושים פ' ותחלת האבות) עבודת ע"ד בקודש, העבודה

כו'). תהיו פרושים בעולם, ישראל קדושת על
ובכ"מ.82) פל"ו. תניא בארוכה ראה
ג).83) (ע' בתחלתו תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

ועוד. תרס"ו). (בהמשך תרס"ז תקעו ד"ה
ב.84) נז, ברכות
פס"א 85) ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב עכו"מ הל' כ"מ

פכ"ח. ב' מאמר עיקרים ואילך.
ועוד.86) תתקיד. ע' יתרו אוה"ת ראה
ב.87) צד, זח"ג
קט.88) ע' שם אוה"ת ראה
ב.89) ע, זח"ג
(כי 90) הספירה בימי היחידי (בחודש) העשירי יום שזהו ולהעיר

הספירה). לאחרי – בסיון ועשירי הספירה קודם הוא בניסן עשירי
לב.91) כז, ויקרא



כ     

 ההכנה בימי בעמדנו – יותר עוד מתוסף בזה
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" בעומר) בל"ג הסתלקותו (ביום  דאתקטרנא
נשמתי  בקב"ה, בי' אתקטרנא קטירא בחד עלמא בהאי
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".
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ארפא" ואני ("מחצתי (אותיות המחיצות ה"גל" – (
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מעין  – יהודי כל בעבודת ע"ז הכח נמשך ומרשב"י
כו'", אתקטרנא קטירנא "בחד של העבודה ודוגמת
כי  תהיו "קדושים קדוש, היהודי יהי' עניניו שבכל

"ונקדשתי אני", בנ"י".קדוש

ישראל, במנהג בהדגשה מתבטא שזה לומר, ויש
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לשו"ע 92) עט"ז (וראה פ"ז (שכ"ב) ספה"ע שער פע"ח ראה
אדה"ז  ובשו"ע מ"ו. פ"א וסיון אייר מס' חסידים משנת סתצ"ג). או"ח
רמ"א  וראה זה. ביום בשמחה להרבות קצת נוהגין ס"ה: סתצ"ג או"ח
לזאת  ואי קיז: ע' ריש הזקן אדמו"ר אגרותֿקודש וראה ס"ב. שם

ו  בח"י שישו ושמחה משתה יום ולעשות ונפש לב בכל בה' שמחו
כו'. דרשב"י דהילולא יומא לטובה הבע"ל אייר

ואילך, קא (ע' תקס"ד בסה"מ דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה וראה
רסא  (ע' תרנ"ד סה"מ ואילך); ריח ע' ענינים באוה"ת – הגהות ועם
אף  דרשב"י ההילולא ביום שמחה שעושין בטעם – ועוד ואילך),
בהערה. 343 ע' ח"ז לקו"ש וראה צדיקים. מיתת על תענית שנקבע

וש"נ.
בזה 93) שהשלימות אלא בגוף), נשמה (בתור חייו ימי כל היינו

הסתלקותו. בשעת היתה
א.94) רצב, א. רפח, זח"ג – זוטא אדרא
שנט,95) ויחי אוה"ת קו. ע' תקס"ד סה"מ וראה א. רכה, זח"א

ועוד. מג. ע' תפר"ח סה"מ קנט. ע' תרס"ו המשך ואילך. א
ואילך.96) נד ס"ע תרל"א והחרים המשך וראה לט. לב, האזינו
וראה 97) ואילך). ג (דש, בעומר הל"ג שער דא"ח עם סידור ראה

ועוד. ואילך. 129 ע' ח"ה לקו"ש
כח.98) יד, משלי
ה.99) לג, ברכה

ע"ב.100) ריש נט, זח"ג וראה א. קלג, תהלים
ובכ"מ.101) א. ד, ביצה
ו.102) כב, משלי

     

 ל"ג לפני עוד – ממש ומיד שתיכף רצון, ויהי
ה' הקידוש כבר יהי' – לזה ההכנה ובימי בעומר,
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה – הגדול
וכמה  יום, בכל בתפילתם מבקשים שבנ"י כפי צדקנו,
בשביל  (רק) לא הגאולה את ומבקשים ביום, פעמים
כבוד  המקום, כבוד בשביל – בעיקר אלא עצמו, טובת
זמן  שכל כיון – שמים שם לקדש בכדי – השכינה
אתם, יחד נמצא הקב"ה בגלות, נמצאים שבנ"י

בגלותא" בצרה""שכינתא אנכי "עמו , ולכן ,
שם כתיב  על רבים רחמים לעורר וירחמהו ה' "אל

כדכתיב  אתנו השוכן בתוך הוי' אתם השוכן
הגאולה טמאתם" כבר שתבוא בנ"י מבקשים ולכן ,

מ"ש  וע"ד שמים, שם אני ויתקדש למענכם "לא
את  וקידשתי גו' קדשי לשם אם כי ישראל בית עושה

בגוי  המחולל הגדול הוי'שמי עם להם ("באמור ים"
יצאו" ומארצו ).אלה

בני  "נצחוני – זאת לפעול בכחם יש ובנ"י
מתקדשים,נצחוני" שבנ"י שעי"ז לעיל וכמדובר ,

הקיצין" כל ש"כלו לאחרי ובפרט הקב"ה, ,מתקדש
הגאולה  כבר לבוא צריכה – הכל והשלימו עברו וכבר
בגלוי  יראה כולו העולם כל ואז ממש, ומיד תיכף
בשר  כל וראו ה' כבוד "ונגלה שמו, וקדושת ה' כבוד

ולקחתי יחדיו" גו' הגדול שמי את "וקידשתי ,
והבאתי  הארצות מכל אתכם וקיבצתי הגויים מן אתכם
טהורים  מים עליכם וזרקתי אדמתכם, אל אתכם

גו'" ,וטהרתם

ממש. ומיד תיכף – ומודגש וכאמור
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א.103) כט, מגילה ראה
טו.104) צא, תהלים
ז.105) נה, ישעי'
טז.106) טז, (אחרי) פרשתנו
פמ"ה.107) תניא
כבֿכג.108) לו, יחזקאל

כ.109) שם,
ב.110) נט, ב"מ
ב.111) צז, סנהדרין
ה.112) מ, ישעי'
ואילך.113) כג שם, יחזקאל
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א.103) כט, מגילה ראה
טו.104) צא, תהלים
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ה' הקידוש כבר יהי' – לזה ההכנה ובימי בעומר,
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כבוד  המקום, כבוד בשביל – בעיקר אלא עצמו, טובת
זמן  שכל כיון – שמים שם לקדש בכדי – השכינה
אתם, יחד נמצא הקב"ה בגלות, נמצאים שבנ"י

בגלותא" בצרה""שכינתא אנכי "עמו , ולכן ,
שם כתיב  על רבים רחמים לעורר וירחמהו ה' "אל

כדכתיב  אתנו השוכן בתוך הוי' אתם השוכן
הגאולה טמאתם" כבר שתבוא בנ"י מבקשים ולכן ,

מ"ש  וע"ד שמים, שם אני ויתקדש למענכם "לא
את  וקידשתי גו' קדשי לשם אם כי ישראל בית עושה

בגוי  המחולל הגדול הוי'שמי עם להם ("באמור ים"
יצאו" ומארצו ).אלה

בני  "נצחוני – זאת לפעול בכחם יש ובנ"י
מתקדשים,נצחוני" שבנ"י שעי"ז לעיל וכמדובר ,

הקיצין" כל ש"כלו לאחרי ובפרט הקב"ה, ,מתקדש
הגאולה  כבר לבוא צריכה – הכל והשלימו עברו וכבר
בגלוי  יראה כולו העולם כל ואז ממש, ומיד תיכף
בשר  כל וראו ה' כבוד "ונגלה שמו, וקדושת ה' כבוד

ולקחתי יחדיו" גו' הגדול שמי את "וקידשתי ,
והבאתי  הארצות מכל אתכם וקיבצתי הגויים מן אתכם
טהורים  מים עליכם וזרקתי אדמתכם, אל אתכם

גו'" ,וטהרתם

ממש. ומיד תיכף – ומודגש וכאמור
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א.103) כט, מגילה ראה
טו.104) צא, תהלים
ז.105) נה, ישעי'
טז.106) טז, (אחרי) פרשתנו
פמ"ה.107) תניא
כבֿכג.108) לו, יחזקאל

כ.109) שם,
ב.110) נט, ב"מ
ב.111) צז, סנהדרין
ה.112) מ, ישעי'
ואילך.113) כג שם, יחזקאל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם מעש"ק, בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומובן שכל הוספה בעניני תורה ומצות ]וככל שיהי' המצב טוב בזה, הרי בעניני טוב וקדושה תמיד 

יש מקום להוסיף עוד[, מביאה הוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

במ"ש שנדמה להם שמעת קנו בית המרקחת, פוקדים אותם מאורעות שלא על דרך הרגיל.

יש לברר אם לא הי' בקני' זו ענין דהשגת גבול וכיו"ב ואם ספק בדבר, והלא אדם קרוב אצל עצמו, 

מובן שיש לברר אצל רב מורה הוראה דעת תורה בזה.

והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, ינחם בטוב לפניהם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, והיא 

תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל הכשרות להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב 

יום טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כב

    יב כרך

'ב מצינו וגו'" תהיו ד"קדושים הציווי בתוכן
א) הקצה: אל הקצה מן זמ"ז הרחוקים פירושים

ומובדל  מופרש קדוש – מובדל בפשטות רק ולא .
הזה  העולם בקדושה מעניני תהיו" "קדושים כ"א ,

שלכן  השם, לקדושת וקשר דמיון לה שיש כזו נעלית
תהיו"; ל"קדושים וההסברה הטעם הוא אני" "קדוש

הקדושה  לתכלית עילוי אחר בעילוי שלמעלה עלי'
ההשתלשלות  סדר וכל הבריאה עניני ע"ד מכל ב) .

הגמרא  הדומה פירוש "והתקדשתם לנדו"ד בכתוב :
מים  אלו – קדושים והייתם ראשונים, מים אלו –
פשוטים  בדברים היא שהקדושה היינו אחרונים",

לאכו"ש  בנוגע – מפרש וגשמיים זה בכתוב שגם -
אני" קדוש "כי הציווי .טעם

:הענין וביאור
(בתוכנן) ביניהן יש ו"קדושים" "אחרי" פרשיות

השנים  שברוב מזה גם (כנראה מיוחדת הן שייכות
ענין  בכל (כמו בה יש זו ששייכות ומובן מחוברות)

ובפרט שבתורה  בעבודתו; לכאו"א מיוחדת הוראה (
הזקן  אדמו"ר כ"ק של הידוע פתגמו אחד ע"פ שכל ,

בפרשת  – היינו צייט", דער מיט לעבן "דארף מבנ"י
השבוע.

אלו פרשיות שבב' זו משותפת ניכרת ונקודה
שבזה  ההוראה שגם הוכחה שמזה – בפשטות ומובנת

לכאו"א: ומתאימה מכוונת

הקדושה  תכלית שהוא בענין התחלתה "אחרי" פ'
שנה  בעולם הידוע: בסגנון ובבנ"א, ובזמן במקום

וענין נפש  כה"ג; ע"י הקדוש ביום בקדה"ק, עבודה :
– קדושים פ' של בתוכנה העיקר גם הוא הקדושה
(קרוב  וגם אני", קדוש כי תהיו "קדושים התחלתה

ה'".ל)סיומה  אני קדוש כי קדושים לי "והייתם :
אני  כי קדושים והייתם "והתקדשתם הפ' בתוך (ונכפל

אלקיכם" עניני'ה' כל על הפרשה שכל ועד – (
"קדושים". נקראת שבה והכתובים

כאו"א  הוזהרו שעלי' זו דקדושה מכיון והנה
ויחס  ערך לה שיש כזו, גבוהה במדרי' היא מבנ"י
השאלה: מתעוררת כנ"ל, אני", ד"קדוש להקדושה
דלמעלה  לקדושה ולעלות להגיע לאדם אפשר איך
הכתוב: ומפרש – דלמטה? הענינים בערך שלא שהיא
לשון  (גם "תהיו אלקית) קדושה כדי (עד "קדושים"

קדוש,הבטחה  ית' שהוא מכיון – אני" קדוש כי (
מבנ"י  כאו"א גם ממעל לכן אלקה "חלק שהוא ,

ציווי)ממש" ל' – (תהיו צריך גם ולכן יכול ,
דקדושה. העלי' בתכלית להתעלות

דורשת  "קדושים" דפרשת זו נעלית קדושה אמנם
העבודה  "אחרי": בפ' ונלמדת נרמזת והיא – הכנה
הקדשים, קודש שהוא ובמקום הקדוש ביום דיוהכ"פ
אשר  עד בנ"י של וטהרתם כפרתם באה ידה שעל

תטהרו" הוי' בטהרתם "לפני "מגיעים" הם –
הוי'" משם) (למעלה ש"לפני הנותן למדריגה זהו -

שיעלו  תהיו", ד"קדושים בהעבודה ויכולת כח להם
אני". ד"קדוש הקדושה בתכלית להתאחד ויגיעו

 תוכן על מרמז הפרשה ששם כבר מדובר והנה
בקדש,ענינה  לעלות כח והנתינת ההכנה גם עפ"ז .

היא  הרי אחרי, פ' בתחלת ללמדנו הכתוב בא שעלי'
מות". "אחרי – בשמה מרומזת

" הדבר: כמשמעו,וביאור פשוטו מות", אחרי
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הבדלה.1) לשון הוא וקדושה א): (סו, פמ"ו תניא ראה
כאן.2) רמב"ן ראה
קודש 3) למעלת שהעלנו במצותיו קדשנו אשר שם: תניא ראה

והיו  כו' ובעצמו בכבודו הקב"ה של קדושתו שהוא ב"ה העליון
עיי"ש. כו'. אני קדוש כי קדושים לי והייתם וז"ש ממש לאחדים

ט)4) פכ"ד, (ויק"ר מחז"ל בפי' עה"פ ב) (מז, עינים מאור ראה
ד"יכול  מקדושתכם", למעלה קדושתי אני קדוש כי ת"ל כמוני "יכול

עה"פ. אוה"ת וראה בניחותא. הוא כמוני"
סע"ב.5) נג, ברכות
קיד.6) ע' קדושים אוה"ת ראה
תו"ת 7) שם. מהרש"א חדא"ג ז. כ, פרשתנו וראה מד. יא, שמיני

שם. שמיני
הוא,8) פשש"מ שלכאורה תהיו" "קדושים בנדו"ד שגם ולהעיר

העריות  מן פרושים "הוו פירש"י בקדושה, העילוי תכלית בפנים, כנ"ל
מפרשי  וראה ערוה" "גדר רק מזכיר ו) (פכ"ד , ובויק"ר העבירה". ומן

כאן. רש"י
הפי'9) הרי – (ערב)" טוב שמן זה קדוש "כי שם: שבש"ס אף

המברך  דאין הא יומתק ועפ"ז שמן. – ענין עוד מוסיף זה שטעם הוא
או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה ערב שמן שאין מפני אחרונים מים על מברך
ומנהג  תקנה הענינים ב' ולכן אלפניו קאי הרי הטעם כי רסקפ"א),

הוא. אחד
שנים 10) יב – שנה יט של (קטן) מחזור (שבכל פשוטה שנה בכל

ה"יֿיא)). פ"י קדה"ח הל' (רמב"ם מעוברות – ושבע פשוטות
ב.11) נג, זח"ג – הוראה מל'
ואילך.12) 29 ע' תש"ב סה"ש

(אוה"ת 13) יצירה ס' של היסוד הוא אלו בחי' ג' ענין על אשר
ואילך). תתטז ע' יתרו

כו.14) כ,
ז.15) שם,
קט.16) ע' קדושים אוה"ת א. מז, עינים מאור ראה
(17.4 הערה לעיל ראה
רפ"ב.18) תניא
ל.19) טז, אחרי
ד.20) כז, ג. כו, אחרי לקו"ת
(21.58 ע' ח"ה לקו"ש ראה

    

להאזהרות  היינו בפרשה, המדובר לכל מתייחס
"בקרבתם  ואביהוא נדב מות לאחרי הבאים והציווים

בזה  הפירוש וידוע הוי'". :לפני

מאד  גדול לקירוב שהגיעו הוי'", לפני "בקרבתם
שגופם  עד להקב"ה, עצומה ותשוקה לאהבה להוי',
הנשמה  של ותשוקתה חפצה גודל להכיל יכול הי' לא

ממש. הנפש" ל"כלות ובאו

ל"אחרי  גם ואזהרות בציוויים תורה באה ובכ"ז
ד"קרבתם  המדריגה שגם היינו אהרן)", בני שני (מות
לה  שיש אלא העבודה, תכלית אינה הוי'" לפני
שהגיע  לאחרי גם בעבודה עוד להתעלות – "אחרי"
הגבלה  שאין והיינו הנפש. דכלות העצומה לתשוקה
האדם  ובהגיע הוי'; בעבודת לדרגא מדרגא בההתעלות
לעלות  צריך ו(לכן) יכול הוא מאד, נעלית למדריגה גם

יותר. עוד

הקודש  בעבודת וההכנה וההקדמה הכלל וזהו
בעבודתו  להסתפק שאין – "אחרי" בהשם ברמז שבא
זה  "אחרי" שצ"ל אלא עדֿעתה, בקדושה ועלייתו

הקודם. העילוי על בעילוי עלי'

לעלול  שיכול ע"ז והכח עצמה העבודה אמנם
"קדושים": בפ' בהדגשה בא מוגבלת בלתי בעלי'
הבלתי  לקדושה עד תהיו" "קדושים אשר הטעם
למעלה  קדושתי – אני קדוש "כי הוא כנ"ל, מוגבלת,

עדיין מקדושתכם" – בקדושה שלכם עלי' שכל ,
ובבחי' הגבלה מכל למעלה היא למעלה", "קדושתי
וטעמה  (שסיבתה "קדושתכם" גם ולכן ממש, א"ס

ויותר. יותר בה להתעלות עליכם – "קדושתי" היא)

 ובנות מבני ואחת אחד לכל ההוראה וזוהי
לדרגא  והגיע בנפשו שפעל בזה להסתפק אין ישראל:
תמיד  להשתדל כ"א השם, עבודת בעבודתו נעלית
שכבר  בנפשו אומר אם וגם הקדושה. בדרגות לעלות
באמת  אם ואפילו הוי'", לפני ד"קרבתם להדרגא הגיע
"אחרי" פרשת מתחלת שעתה לדעת עליו לזה, הגיע
ביתר  עבודה צ "ל הקודמת ומדריגתו עבודתו לאחרי –
כי  תהיו ד"קדושים העבודה היא עוז, וביתר שאת

קודש. בהררי מעלה למעלה לעלות אני", קדוש
מדרגא  הילוך של באופן עלי' רק לא מזו: ויתירה

היות לדרגא, שעם מוגבלת; ובמילא מסודרת עלי'
מכיון  בכ"ז מהקודמת, יותר גבוהה לדרגא שמתעלה

בעילוי  בעלייתו גם הרי זל"ז, בערך הן המדריגות שכל
לגמרי  יצא לא עדיין ונשאה, רמה למדריגה עילוי אחר
בדוגמא  וה"ז הראשונה. ומדריגתו ל)מצבו מ(שייכותו
אלא  זה שאין – שלשלת לטבעות או הסולם, לשליבות
קשורה  העליונה שהטבעת אחת, ושלשלת אחד סולם
לטבעת  גם ושייכות קישור לה יש ולכן שתחתי' בזו

– הסולם בשליבות ועד"ז תחתונה הכי

שהעליות  הוא תהיו" ד"קדושים וההוראה הציווי
העליות  בכמות מוגבל בלתי באופן צ"ל בקדושה
בבחי' שהיא כזה בעילוי להתעלות העלי': ובאיכות

שמדריגתו "אחרי" – שלפני' מדריגה לגבי לגמרי
למעמדו  שייכות לה ואין באיןֿערוך היא העלי' לאחר

הקודם  .ומצבו

"אחרי" דהפרשיות השייכות תובן הנ"ל עפ"י
רוב  (ע"פ אשר מצרים דיציאת להענין )ו"קדושים"

לשבועות  פסח שבין בהשבתות הן היינו נקראות ,
מצרים  ליציאת וקשור הנמשך :בהזמן

(כמש"נ  ועלי' יציאה ענינה מצרים -יציאת
ערך  כל שאין אחר למצב ממצב מארמ"צ) המעלך

לחירות" "מעבדות בגשמיות הן - והן ביניהם
גדול" לאור "מאפילה וידוע ברוחניות . דור ש"בכל

הוא  כאילו עצמו לראות אדם חייב ויום יום וכל ודור
יוצא  הוא היום שבעבודתו היינו – ממצרים" היום יצא
ו"הגבלות" כ"מצרים" הנחשבת אתמול, של ממדריגתו

היום. יכולתו לגבי

 ב"קדושים הנ"ל הפירושים ב' לתווך יש ועפ"ז
והתעלות  יציאה בתכלית, ומובדל קדוש א) תהיו":
דוגמת  ב) שלמעלה; לקדושתי – ועד בלתיֿמוגבלת,
מפני  שהם אחרונים", ו"מים ראשונים" "מים פעולת

סדומית  מלח וסכנת והזוהמא והיינו הטומאה -
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ענין 22) "להבין בביכל (נתבאר באריכות*) עה"פ אוה"ח ראה
באוה"ח  כתוב ד"ה הוא). למי וצ"ע א. רעא, ירושלים – הנסירה"
תקלח  ע' אחרי (אוה"ת הלבבות וכל ד"ה ליאזנא). – אתהלך (לאדה"ז

ובכ"מ. תרמ"ט. מות אחרי ד"ה ואילך).
זה. אוה"ח המבארים ס' לכמה ציין (מרגלית) למאור נר בס' (*

שם.23) ויק"ר

תעניות 24) מ' צם דר"ז וע"ד הקודמת. דרגא ביטול – "מות"
בנהר  עלי' ועד"ז הרש"ל)). (כגי' א פה, (ב"מ בבלי תלמוד דלישכח
סט, ד. לב, (תו"א הקודמת דדרגתו חיזו דלישכח לג"ע ג"ע ובין דינור

ובכ"מ). קסח. ע' שם קכו. ע' ליאזניא – אתהלך בס' א. צו, ג.
הם 25) שגם שאף המלאכים עבודת בין ההפרש בביאור ראה

"מהלכים" נק' דוקא והנשמות "עומדים" נק' למדרי' ממדרי' עולים
ישראל  שובה ד"ה תר"ס. וראינה צאינה ד"ה ד. לח, שלח (לקו"ת

ועוד). תרס"ו.
(ראה 26) לפעמים – אחרי ופ' חה"פ. לאחרי תמיד – קדושים פ'

הפסח  שלפני הגדול בשבת סתכ"ח) .טואו"ח
וישב.27) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
שם.28) וברש"י יב ג, שמות ראה
א.29) כ, שופטים
גאלנו.30) אשר ברכת הגש"פ
דגדלות 31) המוחין אור באים שע"י ע"ק הארת הוא גדול אור

יעקב). קול – האריז"ל (סי'
ב).32) קטז, פסחים (וראה רפמ"ז תניא
ורסקפ"א.33) רסקנ"ח או"ח אדה"ז טושו"ע ראה



כג     

להאזהרות  היינו בפרשה, המדובר לכל מתייחס
"בקרבתם  ואביהוא נדב מות לאחרי הבאים והציווים

בזה  הפירוש וידוע הוי'". :לפני

מאד  גדול לקירוב שהגיעו הוי'", לפני "בקרבתם
שגופם  עד להקב"ה, עצומה ותשוקה לאהבה להוי',
הנשמה  של ותשוקתה חפצה גודל להכיל יכול הי' לא

ממש. הנפש" ל"כלות ובאו

ל"אחרי  גם ואזהרות בציוויים תורה באה ובכ"ז
ד"קרבתם  המדריגה שגם היינו אהרן)", בני שני (מות
לה  שיש אלא העבודה, תכלית אינה הוי'" לפני
שהגיע  לאחרי גם בעבודה עוד להתעלות – "אחרי"
הגבלה  שאין והיינו הנפש. דכלות העצומה לתשוקה
האדם  ובהגיע הוי'; בעבודת לדרגא מדרגא בההתעלות
לעלות  צריך ו(לכן) יכול הוא מאד, נעלית למדריגה גם

יותר. עוד

הקודש  בעבודת וההכנה וההקדמה הכלל וזהו
בעבודתו  להסתפק שאין – "אחרי" בהשם ברמז שבא
זה  "אחרי" שצ"ל אלא עדֿעתה, בקדושה ועלייתו

הקודם. העילוי על בעילוי עלי'

לעלול  שיכול ע"ז והכח עצמה העבודה אמנם
"קדושים": בפ' בהדגשה בא מוגבלת בלתי בעלי'
הבלתי  לקדושה עד תהיו" "קדושים אשר הטעם
למעלה  קדושתי – אני קדוש "כי הוא כנ"ל, מוגבלת,

עדיין מקדושתכם" – בקדושה שלכם עלי' שכל ,
ובבחי' הגבלה מכל למעלה היא למעלה", "קדושתי
וטעמה  (שסיבתה "קדושתכם" גם ולכן ממש, א"ס

ויותר. יותר בה להתעלות עליכם – "קדושתי" היא)

 ובנות מבני ואחת אחד לכל ההוראה וזוהי
לדרגא  והגיע בנפשו שפעל בזה להסתפק אין ישראל:
תמיד  להשתדל כ"א השם, עבודת בעבודתו נעלית
שכבר  בנפשו אומר אם וגם הקדושה. בדרגות לעלות
באמת  אם ואפילו הוי'", לפני ד"קרבתם להדרגא הגיע
"אחרי" פרשת מתחלת שעתה לדעת עליו לזה, הגיע
ביתר  עבודה צ "ל הקודמת ומדריגתו עבודתו לאחרי –
כי  תהיו ד"קדושים העבודה היא עוז, וביתר שאת

קודש. בהררי מעלה למעלה לעלות אני", קדוש
מדרגא  הילוך של באופן עלי' רק לא מזו: ויתירה

היות לדרגא, שעם מוגבלת; ובמילא מסודרת עלי'
מכיון  בכ"ז מהקודמת, יותר גבוהה לדרגא שמתעלה

בעילוי  בעלייתו גם הרי זל"ז, בערך הן המדריגות שכל
לגמרי  יצא לא עדיין ונשאה, רמה למדריגה עילוי אחר
בדוגמא  וה"ז הראשונה. ומדריגתו ל)מצבו מ(שייכותו
אלא  זה שאין – שלשלת לטבעות או הסולם, לשליבות
קשורה  העליונה שהטבעת אחת, ושלשלת אחד סולם
לטבעת  גם ושייכות קישור לה יש ולכן שתחתי' בזו

– הסולם בשליבות ועד"ז תחתונה הכי

שהעליות  הוא תהיו" ד"קדושים וההוראה הציווי
העליות  בכמות מוגבל בלתי באופן צ"ל בקדושה
בבחי' שהיא כזה בעילוי להתעלות העלי': ובאיכות

שמדריגתו "אחרי" – שלפני' מדריגה לגבי לגמרי
למעמדו  שייכות לה ואין באיןֿערוך היא העלי' לאחר

הקודם  .ומצבו

"אחרי" דהפרשיות השייכות תובן הנ"ל עפ"י
רוב  (ע"פ אשר מצרים דיציאת להענין )ו"קדושים"

לשבועות  פסח שבין בהשבתות הן היינו נקראות ,
מצרים  ליציאת וקשור הנמשך :בהזמן

(כמש"נ  ועלי' יציאה ענינה מצרים -יציאת
ערך  כל שאין אחר למצב ממצב מארמ"צ) המעלך

לחירות" "מעבדות בגשמיות הן - והן ביניהם
גדול" לאור "מאפילה וידוע ברוחניות . דור ש"בכל

הוא  כאילו עצמו לראות אדם חייב ויום יום וכל ודור
יוצא  הוא היום שבעבודתו היינו – ממצרים" היום יצא
ו"הגבלות" כ"מצרים" הנחשבת אתמול, של ממדריגתו

היום. יכולתו לגבי

 ב"קדושים הנ"ל הפירושים ב' לתווך יש ועפ"ז
והתעלות  יציאה בתכלית, ומובדל קדוש א) תהיו":
דוגמת  ב) שלמעלה; לקדושתי – ועד בלתיֿמוגבלת,
מפני  שהם אחרונים", ו"מים ראשונים" "מים פעולת
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ענין 22) "להבין בביכל (נתבאר באריכות*) עה"פ אוה"ח ראה
באוה"ח  כתוב ד"ה הוא). למי וצ"ע א. רעא, ירושלים – הנסירה"
תקלח  ע' אחרי (אוה"ת הלבבות וכל ד"ה ליאזנא). – אתהלך (לאדה"ז

ובכ"מ. תרמ"ט. מות אחרי ד"ה ואילך).
זה. אוה"ח המבארים ס' לכמה ציין (מרגלית) למאור נר בס' (*

שם.23) ויק"ר

תעניות 24) מ' צם דר"ז וע"ד הקודמת. דרגא ביטול – "מות"
בנהר  עלי' ועד"ז הרש"ל)). (כגי' א פה, (ב"מ בבלי תלמוד דלישכח
סט, ד. לב, (תו"א הקודמת דדרגתו חיזו דלישכח לג"ע ג"ע ובין דינור

ובכ"מ). קסח. ע' שם קכו. ע' ליאזניא – אתהלך בס' א. צו, ג.
הם 25) שגם שאף המלאכים עבודת בין ההפרש בביאור ראה

"מהלכים" נק' דוקא והנשמות "עומדים" נק' למדרי' ממדרי' עולים
ישראל  שובה ד"ה תר"ס. וראינה צאינה ד"ה ד. לח, שלח (לקו"ת

ועוד). תרס"ו.
(ראה 26) לפעמים – אחרי ופ' חה"פ. לאחרי תמיד – קדושים פ'

הפסח  שלפני הגדול בשבת סתכ"ח) .טואו"ח
וישב.27) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
שם.28) וברש"י יב ג, שמות ראה
א.29) כ, שופטים
גאלנו.30) אשר ברכת הגש"פ
דגדלות 31) המוחין אור באים שע"י ע"ק הארת הוא גדול אור

יעקב). קול – האריז"ל (סי'
ב).32) קטז, פסחים (וראה רפמ"ז תניא
ורסקפ"א.33) רסקנ"ח או"ח אדה"ז טושו"ע ראה



כד    

תהיו" ד"קדושים שהעבודה ולהורות להדגיש
הקצה  מן בנ"י לכל שייכת כנ"ל נעלה הכי במעלתה
שייכות  מכל ומופשטים קדושים שהם אלו הקצה: אל
ממש  בהם עסוקים שעדיין לאלו עד עוה"ז לעניני

פשוט  .באופן
דער  מיט "לעבן בפתגמו: אדמוה"ז הוראת וע"פ
 ֿ "אחרי פרשיות ולומדים שקוראים בזמן צייט":
– מישראל אדם לכל בחיים הוראה בהן יש קדושים"
להתעלות  די יאמרו שלא גבוהה, מדריגה לבעלי
יפלו  שאל זו, מדרגא מאד הרחוקים ולאלו בעבודתם;

וישארו  כ"כ בקודש לעלות יוכלו שלא ברוחם
לעלות  יכולים הם שגם אלא התחתונה, במדריגתם

ערוך, לאין ועד עילוי אחר בעילוי

(היא) – למעלה ש"קדושתי להדרגא ועד
בזה  הידוע כפירוש - ,מקדושתכם"

מה  כל דע פי' ממך למעלה מה דע הפי': וע"ד
ממך  הוא הכל .שלמעלה
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ומן 34) העריות מן פרושים שיהיו להזהירם שצריך לאלו גם ועד
.7 הערה כנ"ל – העבירה

ר"פ 35) אוה"ת ד. מז, ב. מז, שם סע"ד. מו, קדושים עינים מאור
קדושים.

תש"ד 36) השיחות (ס' אדה"ז בשם וכן סקצ"ח. להה"מ לקו"א
.(23 ע'

    

תהיו" ד"קדושים שהעבודה ולהורות להדגיש
הקצה  מן בנ"י לכל שייכת כנ"ל נעלה הכי במעלתה
שייכות  מכל ומופשטים קדושים שהם אלו הקצה: אל
ממש  בהם עסוקים שעדיין לאלו עד עוה"ז לעניני

פשוט  .באופן
דער  מיט "לעבן בפתגמו: אדמוה"ז הוראת וע"פ
 ֿ "אחרי פרשיות ולומדים שקוראים בזמן צייט":
– מישראל אדם לכל בחיים הוראה בהן יש קדושים"
להתעלות  די יאמרו שלא גבוהה, מדריגה לבעלי
יפלו  שאל זו, מדרגא מאד הרחוקים ולאלו בעבודתם;

וישארו  כ"כ בקודש לעלות יוכלו שלא ברוחם
לעלות  יכולים הם שגם אלא התחתונה, במדריגתם

ערוך, לאין ועד עילוי אחר בעילוי

(היא) – למעלה ש"קדושתי להדרגא ועד
בזה  הידוע כפירוש - ,מקדושתכם"

מה  כל דע פי' ממך למעלה מה דע הפי': וע"ד
ממך  הוא הכל .שלמעלה
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ומן 34) העריות מן פרושים שיהיו להזהירם שצריך לאלו גם ועד
.7 הערה כנ"ל – העבירה

ר"פ 35) אוה"ת ד. מז, ב. מז, שם סע"ד. מו, קדושים עינים מאור
קדושים.

תש"ד 36) השיחות (ס' אדה"ז בשם וכן סקצ"ח. להה"מ לקו"א
.(23 ע'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  להציון  נסעי  קודם  מכתבו  קבלתי  היום 

והזכרתי שמה כל אלה שכותב אודותם.

ויהי רצון כיון שנמצאים אנו בין חדש ניסן חדש הגאולה והנסים וחדש זיו, בו נולדו זיותני עולם, 

וידוע דברי האריז"ל, שהימים האלה כשהם נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, הנה יתוסף בכל ענינים הפרטים 

והכללים בתכ"י חירות וגאולה להרבות זיו גם בעולם, זיו והארות מעבודת אבותינו וכמבואר בתניא שכל 

אבריהם ועשיותיהם רק לרצון העליון לבדו כל ימיהם - בחי' מרכבה.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

ע"ד הצחות יש להעיר מהשם רחל שכותב שניתן בלי שום טעם מיוחד, מהמובא גם לפס"ד להלכה 

גם בנגלה )נ"ש. ב"ש סקכ"ו סק"ך( אשר אייר ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל ]מרכבה[, והחירות והגאולה 

עלי' נאמר, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ה"ז יהי' ע"י שרחל מבכה על בני' שזה פועל, שכה 

אמר ה' וגו' ושבו בנים לגבולם.



כה

ביאור מ"ש בזוהר, דינם של רשעים בגיהנם הוא י"ב 
ופלגא  ל"ת,  מצות  על  להעובר   – באש  פלגא  חודש, 

בשלג – להעובר על מ"ע וכו'
תירא  לא  יא(  לא,  )משלי  כתיב  יהודה,  רבי  אמר1 
רבי  קרא  לבוש שנים, האי  ביתה  כל  כי  לביתה משלג 
חזקיה חברנא אוקים ביה, דאמר דינא דחייבי דגיהנם 
מנייהו  ופלגא  בחמה  מנייהו  פלגא  ירחין,  תריסר 
בתלגא, בשעתא דעאלין לנורא אינון אמרי דא הוא ודאי 
גיהנם, עאלין לתלגא אמרי דא חריפא דסיטה )דסיתוא( 
דקדשא בריך הוא, שראן ואמרין ַוה, ולבתר אמרין ַווי, 
ודוד אמר )תהלים מ, ג( ויעלני מבור שאון מטיט היון 

ויקם וגו', מאתר דאמרי וה ולבתר ווי.
והיכן2 משתלמי נפשייהו, בשלג, כמה דאת אמר )שם 
סח, טו( בפרש שדי מלכים, בה תשלג בצלמון, יכול אף 

ישראל כן, תלמוד לומר לא תירא לביתה משלג.
ספר הזהר חלק א' דף רל"ח ע"ב

י"ב  הוא  דגיהנם  דחייבי  שדינא  אמר,  חזקי'3  ר' 
חדשים חצי מהם בחמה וחצי מהם4 בשלג, חמה הוא 
בחי' גבורות דקליפה, ושלג הוא בחינת חסדים דקליפה.

והוא, כי קיום המצות הוא בשני דברים5.

כי  משלג  לביתה  תירא  לא  כתיב  יהודה  רב  אמר  ללה"ק[  ]תרגום   )1
כל ביתה לבוש שנים, האי קרא רבי חזקיה חברנא אוקים ביה פסוק זה 
רבי חזקי'חברינו פירש אותו )ומובא במדרש שוחר טוב, בסוף משלי(, 
מנייהו  פלגא  חדשים,  י"ב  הוא  גיהנם  החייבים  אלו  שאמר שדינם של 
באשא )ה"ג הרמ"ק( חציים באש, וחציים כשלג, בשעה שנכנסים לאש 
אומרים זה הוא ודאי הגיהנם ששמעו עליו שהוא אש שורף, כשנכנסים 
לשלג אומרים זהו חריפות קור החזק החורפי של הקב"ה, שאין דומה 
שהוא  וה  אומרים  תחילה  וה  ואמרין  שראן  הזה,  שבעולם  בחורף  לו 
לשון שמחה, ששמחים שיצאו מאש הגיהנם ועתה יתקררו בשלג מגודל 
ווי ואח"כ כשמצטערים מהשלג יותר מהאש  ולבתר אמרין  חום האש, 
אומרים אוי על צערם )וזה שכתוב לא תירא לביתה משלג, פי'הצדיקים 
שהם בני ביתה של השכינה לא ייראו מהגיהנם של שלג כדלקמן(, ודוד 
וה  דאמרי  מאתר  וכו'פירוש  ויקם  היון  מטיט  שאון  מבור  ויעלני  אמר 
ולבתר ווי ממקום שאומרים הרשעים תחילה וה ואח"כ וי, )ר"ל שדורש 

מלת היו"ן נוטריקון ו"ה ו"י, כדלקמן בפנים הביאור(. 
הרשעים,  נפשות  להתקן  גומרות  ואיפה  ומפרש,  ללה"ק[  ]תרגום   )2
ואמר בשלג בהגיהנם של שלג, כמה דאת אמר בפרש שדי מלכים, בה 
צלמות, שם  כמו  צלמון  הנקרא  בשלג שבגיהנם  פירוש  בצלמון  תשלג 
נשלמות נפשות הרשעים, יכול אף ישראל כן היינו הצדיקים הנקראים 
בשם ישראל הם גם כן יהיו נדונים בשלג, תלמוד לומר, לא תירא לביתה 
מהגיהנם  ייראו  לא  ביתה של השכינה  בני  הצדיקים שהם  היינו  משלג 

של שלג.
3( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, ביאור שייכות הדרש לר' חזקי' דווקא.

4( ראה גם לקמן סימן מו.
5( בהבא לקמן ראה ספר המאמרים ה'תשל"ג )ד"ה באתי לגני( עמוד 

א', סור מרע, שלא לעבור על מצות לא תעשה.
ב', ועשה טוב, קיום מצות עשה.

בגבורות  שפגם  תעשה  לא  מצות  על  כשעובר  הנה 
דקדושה, והוא מפני שנתגבר בו חמימות התאוה, )כי 
בחי'  לזה  צריך  לא תעשה,  על מצות  עובר  מה שאינו 
ומה  קרירות,  והוא  יעשה,  שלא  עצל  שיהי'  עצלות, 
חמימות  מצד  הוא  תעשה  לא  מצות  על  ח"ו  שעובר 

אש(, עונשו הוא מדה כנגד מדה, בגיהנם דחמה אש.
חסדים  המשיך  שלא  עשה  מצות  קיים  וכשלא 
אינו  זה  שמצד  וקרירות  עצלות  מפני  והוא  דקדושה, 
שלג,  של  בגיהנם  מדה  כנגד  מדה  הוא  עונשו  עושה, 
פ"ו  הקליפות  היכלות  מס'  חסידים  במשנת  וכמ"ש6 
ביטול  לכל  עונש הכללי  ועיין בתניא פ"ח  מ"ה ע"ש. 

מ"ע מחמת עצלות בגיהנם של שלג ע"ש.
בתלגא  ופלגא  דקליפה,  בגבורות  בחמה  פלגא 
בחסדים דקליפה, כי שרש הגיהנם הוא מתהו כמ"ש7 כי 

ערוך מאתמול תפתה, היום דאתמול8 הוא תהו.9
ודאי  הוא  דא  אמרי  אינון  לנורא  דעאלין  בשעתא 
כי  ע"פ  כמארז"ל10  שני  ביום  נברא  גיהנם  כי  גיהנם, 
ערוך מאתמול תפתח איזה יום שיש לו אתמול הוא יום 
שני, ויום שני הוא לנגד מדת הגבורה, א"כ גיהנם בכלל 

הוא ממדת הגבורה11 וכו'.

329. לקוטי תורה פרשת נצבים עמוד נא, ד.
6( וז"ל: ושני מיני גהינם הם, א' של אש להעניש לעובר על מצות לא 
תעשה, וא' של שלג להעניש למתרשל במצות עשה ואינו מקיימם. )ראה 

תניא פרק ח'(.
7( ישעי' ל, לג. )וראה לקמן הערה 10(.

לוי  )לקוטי  דברודים"  תיקון  דעתה  והיום  עקודים,  הוא  "ושלשם   )8
יצחק כאן(.

9( "ונצח דתהו שנשבר, עלה אורו מתחלה לגבורה, ואח"כ לחסד, זהו 
מתחלה פלגא בחמה )ר"ת* חשם מארץ התימני, שהוא המלך דגבורה(, 

ואח"כ פלגא בתלגא". )לקוטי לוי יצחק כאן(
*( ראה לקמן סימן, דמלכי אדום שרשם מעולם התוהו ע"ש.

יוחנן  ו( למה אין כתיב בשני כי טוב, ר'  10( )בראשית רבה פרשה ד, 
ל,  )ישעי'  שנא'  גיהנם  נבראת  שבו  חלפתא  ב"ר  יוסי  ר'  בשם  לה  תני 
ואין בו שלשום:  יום שיש בו אתמול  "כי ערוך מאתמול תפתה",  לג( 
]ופירוש מהרז"ו, וז"ל: כי ערוך מאתמול תפתה, ואמר שהגיהנם ערוך 
מאתמול, הרי לא פירש איזה יום הי' שנדע איזו אתמול, ולא בא לסתום 
אלא לפרש, על כן דרש מאתמול יום שנוכל לומר בו אתמול היינו יום ב' 
ליום ראשון ולא שלשום שלא הי' לפניו יום אחר. )תפתה, גיהנם דכתיב 
בההוא קרא מדורתה אש ועצים הרבה )רש"י עירובין יט.( וראה ערובין 

שם שכל המפתה ביצרו נופל שם( עכ"ל. )וראה לקמן סימן יד(.
11( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, ביאור דתיבת גיהנם מורה על גבורות.

פנינים מתורת לוי יצחק על התורה



כו
כה  חוברת

ה"פרולטרי" בביתֿהכנסת נוראים ימים
על  כלֿכך התרגז – ויודעֿספר ללמדן החשיבוהו, חבריו וגם עצמו, שהחשיב – המלאכה מבעלי אחד

ליד  זאת אמר הוא (אםֿכי ואמר בדברים שהתפרץ עד מאוחרת, כה שעה עד הציבור את מעכב שבעלי העובדה

זקנו  אביו עוד – "מורד" של נכדו הוא שהרב ב"מזרח"...) בשבתו לא מחלוקת,94הדלת, בגלל במאסר ישב

כך!... הוא גם נוהג ועכשיו

ואילו  מכך, רצונם איֿשביעות את הסתירו המתפללים שבין ההליכות נעימי רב. במאמץ לבעלי עלה הדבר

לכפות  נאלץ הוא אמנם – ממש של שמחה זו היתה זאת, לעומת בעלי, עבור בגלוי. זאת הביעו יותר הגסים

עליהם! האסור את יעשו לא שיהודים כך לידי להביא בידו ועלה בכך, התחשב לא הוא אבל בכוח, זאת עליהם

תמיד. לומר נהג כך

החולין. לעולם בבתֿאחת להיכנס יכול בעלי היה לא יוםֿהכיפורים, במוצאי הביתה בשובו

שכמ  בשעה לאחרֿמכן, והן הרחבה, ביתר היו עדיין היהודיים שהחיים בתקופה הן – תמיד כך נהג עט [הוא

אמותיו]. בארבע אחד כל אלא כאלה חיים לנהל היה ניתן ולא

לבוש  כשהוא ומתוועד, יושב היה ומיד תה, כוס בשתיית הסתפק למדי, מאוחרת בשעה הביתה, נכנס כשהיה

הצמחֿצדק  של באבנטו וחגור לפנותֿבוקר.95ב"קיטל" שתייםֿשלוש השעה עד ,

משפחותיהם, בני עם ארוחתֿהערב את בבתיהם כמובן אוכלים והיו כך, על שידעו ממקורבינו היו

בשנים  היום. תפילות בענייני עדיין עסקו שתמיד חסידות, דברי אומר היה בעלי לביתנו. מגיעים ולאחרֿמכן

אהבתֿישראל  ועל היהדות, למען מסירותֿנפשם על בניֿישראל, של גדלותם על מדבר בעלי היה האחרונות

אלו. בתקופות המתגלית

חמישהֿעשר  עד כעשרה בה משתתפים היו תמיד שמחתֿתורה. מעין בריקודים, נמשכת היתה ההתוועדות

אנשים.

שמחתֿתורה. יום הגיע לאחרֿמכן

1929 בשנת מאיתנו נלקחה הגדולה קטנה 96[דירתנו קהילה עדיין אז שהתקיימה מאחר עבורנו 97. בנתה היא ,

להתגורר]. זכות לנו היתה לא אחר מקום בשום פרטי. לבעלֿבית שייך שהיה בשטח קטנים חדרים שלושה

לביתנו. הגיע הוא – יוםֿטוב בשמחת לשמוח שרצה יהודי היה שבו מקום בכל העיר, מכל

ובנוסף  צר, היה בביתנו שהמקום ומאחר צעירים. גם לביתנו מתגנבים היו היום, שהחשיך לאחר בלילה,

באים  והיו מזה, זה מסתתרים הבאים היו – הרב אל הולך שהוא יראה שחברו רצה לא מהבאים אחד כל לכך,

שכחו  זה זמן שלמשך עד מרשימה, כה בצורה מתוועד בעלי היה בנפרד קבוצה כל עם נפרדות. בקבוצות אלינו

חיים. הם ממשלה איזו ותחת ארץ באיזו המתוועדים

עניין  לכל שביניהם השחקן של יחסו זו. בהתוועדות הם אף השתתפו – לעיל הזכרתי שאותם – החזנים

אך  פרנסה, לשם בכך לעסוק החל הוא ל"לשמה". לשמה" מ"שלא השתנה בעלי  במחיצת והשהייה התפילה

שעל  אמר הוא אותם. ועורר המתפללים כל על השפיע והדבר לבו, מקירות יוצאות התפילות החלו הזמן עם

לרב. ורק אך להודות עליו בו, שהתחולל לטובה השינוי

הזקן.94) לאדמו"ר הכוונה
שאצלי".95) זיע"א, ז"ל הצ"צ מבגד "האבנט רז: ע' אגרותֿקודש לויֿיצחק מלקוטי להעיר
מהמסופר 96) דירתם. מחצית מהם ניטלה ,(1928) תרפ"ט בכסלו שהיתה זי"ע, אדמו"ר כ"ק חתונת לפני עוד ,000 ע' לעיל כמסופר

(ראה  כאן מסופר שעליהם החדרים לשלושת לעבור נאלצו ואז הנותרת, המחצית גם כנראה, מהם, ניטלה 1929 שבשנת עולה כאן
לה  הותר (ולכן השלטונות עלֿידי מוכרת דתית קהילה עדיין התקיימה כלומר: . . ואילך) 202 ע' ח"א יצחק לוי תולדות גם

הרב). של לצרכו בית לבנות חוקית מבחינה
=מרדכי.97)

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כז
כה  חוברת

ה"פרולטרי" בביתֿהכנסת נוראים ימים
על  כלֿכך התרגז – ויודעֿספר ללמדן החשיבוהו, חבריו וגם עצמו, שהחשיב – המלאכה מבעלי אחד

ליד  זאת אמר הוא (אםֿכי ואמר בדברים שהתפרץ עד מאוחרת, כה שעה עד הציבור את מעכב שבעלי העובדה

זקנו  אביו עוד – "מורד" של נכדו הוא שהרב ב"מזרח"...) בשבתו לא מחלוקת,94הדלת, בגלל במאסר ישב

כך!... הוא גם נוהג ועכשיו

ואילו  מכך, רצונם איֿשביעות את הסתירו המתפללים שבין ההליכות נעימי רב. במאמץ לבעלי עלה הדבר

לכפות  נאלץ הוא אמנם – ממש של שמחה זו היתה זאת, לעומת בעלי, עבור בגלוי. זאת הביעו יותר הגסים

עליהם! האסור את יעשו לא שיהודים כך לידי להביא בידו ועלה בכך, התחשב לא הוא אבל בכוח, זאת עליהם

תמיד. לומר נהג כך

החולין. לעולם בבתֿאחת להיכנס יכול בעלי היה לא יוםֿהכיפורים, במוצאי הביתה בשובו

שכמ  בשעה לאחרֿמכן, והן הרחבה, ביתר היו עדיין היהודיים שהחיים בתקופה הן – תמיד כך נהג עט [הוא

אמותיו]. בארבע אחד כל אלא כאלה חיים לנהל היה ניתן ולא

לבוש  כשהוא ומתוועד, יושב היה ומיד תה, כוס בשתיית הסתפק למדי, מאוחרת בשעה הביתה, נכנס כשהיה

הצמחֿצדק  של באבנטו וחגור לפנותֿבוקר.95ב"קיטל" שתייםֿשלוש השעה עד ,

משפחותיהם, בני עם ארוחתֿהערב את בבתיהם כמובן אוכלים והיו כך, על שידעו ממקורבינו היו

בשנים  היום. תפילות בענייני עדיין עסקו שתמיד חסידות, דברי אומר היה בעלי לביתנו. מגיעים ולאחרֿמכן

אהבתֿישראל  ועל היהדות, למען מסירותֿנפשם על בניֿישראל, של גדלותם על מדבר בעלי היה האחרונות

אלו. בתקופות המתגלית

חמישהֿעשר  עד כעשרה בה משתתפים היו תמיד שמחתֿתורה. מעין בריקודים, נמשכת היתה ההתוועדות

אנשים.

שמחתֿתורה. יום הגיע לאחרֿמכן

1929 בשנת מאיתנו נלקחה הגדולה קטנה 96[דירתנו קהילה עדיין אז שהתקיימה מאחר עבורנו 97. בנתה היא ,

להתגורר]. זכות לנו היתה לא אחר מקום בשום פרטי. לבעלֿבית שייך שהיה בשטח קטנים חדרים שלושה

לביתנו. הגיע הוא – יוםֿטוב בשמחת לשמוח שרצה יהודי היה שבו מקום בכל העיר, מכל

ובנוסף  צר, היה בביתנו שהמקום ומאחר צעירים. גם לביתנו מתגנבים היו היום, שהחשיך לאחר בלילה,

באים  והיו מזה, זה מסתתרים הבאים היו – הרב אל הולך שהוא יראה שחברו רצה לא מהבאים אחד כל לכך,

שכחו  זה זמן שלמשך עד מרשימה, כה בצורה מתוועד בעלי היה בנפרד קבוצה כל עם נפרדות. בקבוצות אלינו

חיים. הם ממשלה איזו ותחת ארץ באיזו המתוועדים

עניין  לכל שביניהם השחקן של יחסו זו. בהתוועדות הם אף השתתפו – לעיל הזכרתי שאותם – החזנים

אך  פרנסה, לשם בכך לעסוק החל הוא ל"לשמה". לשמה" מ"שלא השתנה בעלי  במחיצת והשהייה התפילה

שעל  אמר הוא אותם. ועורר המתפללים כל על השפיע והדבר לבו, מקירות יוצאות התפילות החלו הזמן עם

לרב. ורק אך להודות עליו בו, שהתחולל לטובה השינוי

הזקן.94) לאדמו"ר הכוונה
שאצלי".95) זיע"א, ז"ל הצ"צ מבגד "האבנט רז: ע' אגרותֿקודש לויֿיצחק מלקוטי להעיר
מהמסופר 96) דירתם. מחצית מהם ניטלה ,(1928) תרפ"ט בכסלו שהיתה זי"ע, אדמו"ר כ"ק חתונת לפני עוד ,000 ע' לעיל כמסופר

(ראה  כאן מסופר שעליהם החדרים לשלושת לעבור נאלצו ואז הנותרת, המחצית גם כנראה, מהם, ניטלה 1929 שבשנת עולה כאן
לה  הותר (ולכן השלטונות עלֿידי מוכרת דתית קהילה עדיין התקיימה כלומר: . . ואילך) 202 ע' ח"א יצחק לוי תולדות גם

הרב). של לצרכו בית לבנות חוקית מבחינה
=מרדכי.97)

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אחרי 

לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  כי   – ל  טז, 
אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו

כי  קוראים  הייתם  שזכיתם  אילו  המדרש  ביאור 
ביום הזה, ועכשיו שלא זכיתם אתם קוראים טומאתה 
באב,  כפור  יום  הי'  עה"ד  חטא  דלולי   – וכו'  בשולי' 
וכו'  כיפור אין להשטן שלטון  הי' חורבן, דביום  ולא 

)יומא כ.(

בתורה  קוראים  הייתם  זכיתם  אילו  רבתי  איכה  בפתיחה 
כי ביום הזה יכפר עליכם וגו' ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם 
מכל  קוראים  הייתם  זכיתם  אילו  בשולי',  טומאתה  קוראין 
חטאותיכם לפני ה' תטהרו ועכשיו אתם קורים חטא חטאה 

ירושלים.
ילקוט  זרע ברך פרשת מסעי פירשו עפ"י מדרש  בספר 
פנחס דאמר שם בקש הקב"ה ליתן לישראל מועד בכל חדש 
בניסן פסח באייר פסח קטן בסיון שבועות, בתמוז הי' בדעתו 
ובא  ובטל תמוז אב אלול  ועשו העגל  גדול  ליתן להם מועד 
משמע  וחג,  הכיפורים  ויום  השנה  ראש  להם  ופרע  תשרי 
ויום  בתמוז  י"ז  השנה  ראש  הי'  בעגל  חוטאים  היו  לא  דאם 
הייתם  שלא  זכיתם  אילו  שאמר  וזה  כו',  באב  ט'  הכיפורים 
וגו'  חוטאים בעגל הייתם קוראים בתורה כי ביום הזה יכפר 
שהי'  באב  בט'  הכיפורים  יום  של  קריאה  קוראים  שהייתם 
יום הכיפורים ט' באב, ועכשיו שחטאתם קוראים בט' באב 

הקינה טומאתה בשולי' כו', והוא פירוש אמיתי ופשוט.
וצריך פירוש לפירושו ומה יתרון הי' אם היו קוראין ענין 
הוא  הכפורים  שיום  מעכשיו  יותר  באב  בט'  הכיפורים  יום 

בתשרי.
הנשה  גיד  דאיקרי  הא  וישלח  בזוהר  דאיתא  לפי  ונראה 
ובגין  יצר הרע רבע  נש מפולחנא דמרי דתמן  שמנשה לבר 
כן לא יכיל ליה אלא בגיד הנשה דשייפא מתקיף שייפא ואית 
בבר נש שס"ה גידין לקבל שס"ה ימים ולכן אמר לא יאכלו 
בני ישראל את גיד הנשה א"ת לרבות ת"שעה א"ב דהאוכל 
ליעקב  יכול  לא  ולכן  הנשה  גיד  אכל  כאילו  באב  תשעה 
בכל שייפן בר בגיד הנשה וביומא שתא בט' אב בי' איתקף 

ואישתרף מקדשא.
הרי לפי הזוהר עיקר כח של היצר הרע ביומא דשתא בט' 

אב וההוא יומא אהני מעשיו לקטרג ואיתחרב מקדשא.
רשותא  לי'  לית  דכיפורי  ביומא  שטן  דיומא  בפ"ק  ואמר 

אב  בט'  הכיפורים  יום  והי'  ישראל  זכו  אילו  וא"כ  לאסטונא 
הי' סר כחו של היצר הרע הוא שטן גם מאותו היום של ט' 
הי'  לא  ונמצא  לאסטונא  רשו  לי'  לית  דכיפורי  דביומא  אב 
היצר הרע מוצא ידיו ורגליו כל יומא דשתא לקטרג להחריב 
יום  נדחה  בעגל  וחטאו  זכו  שלא  עכשיו  אבל  המקדש,  בית 
דילי'  ביומא  לו  און  הרע  היצר  מצא  באב  מט'  הכיפורים 
הקינה  בו  וקורים  המקדש  בית  ונחרב  בו  ואיתתקף  אב  בט' 

טומאתה בשולי' וכו'.
לוית חן

רמז בפ' "כי ביום הזה יכפר עליכם" היינו השתא, 
"לטהר אתכם מכל חטאתכם" היינו לעתיד לבוא וכו'

חטאתיכם  מכל  אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  כי 
לפני ה' תטהרו וגו' והיתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על 
בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה וגו'. הנה אמרו במדרש 
)ילקוט שמעוני תהלים רמז תש"ב( בזמן שבית המקדש קיים 
אדם חוטא ונושא קרבן ומתכפר לו, עכשיו שאין אנו נושאין 
קרבן הרי נפשינו נשואה ואין לנו לתלות אלא על רחמיך הוי 

)תהלים כה, א( אליך ה' נפשי אשא".
נראה דכיוונו על הא דאמר ר' אלכסנדר בתפלתו )ברכות 
וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך אלא שאור  "גלוי  יז, א( 
אינו  שהחטא  ור"ל  מעכבים",  מלכיות  ושיעבוד  שבעיסה 
דבוק בנפשינו ואינו אלא בחיצון שלנו כעין אנוסים מיצר הרע 
ושיעבוד מלכיות, ולזאת כשאנו עושים תשובה ומשימים על 
טפל  רק  והגוף  הנשמה,  הוא  שעיקר  ויודעים  ומכירים  לבנו 
ראוי  אינו  הטפל  ובשביל  הפועל,  אל  להוציא  וכלי  לנשמה 

לענוש העיקר.
הטהרה  ליום  הכיפורים  יום  את  השי"ת  קבע  ]והנה[ 
להיות  לדרור  הנקבע  היום  כי  ושנה,  שנה  בכל  לעונותינו 
ג"כ  נשוב  ישובו,  משפחתו  אל  ואיש  מאדוניו  חפשי  עבד 
משפחת  למדרגת  ונשוב  מיצרנו  דרור  ונעשה  בתשובה 
אבותינו הקדמונים הדורות הצדיקים, עד אשר נגיע להעביר 
זדון לגמרי מן הארץ ועולתה תקפץ פי', ואז יהי' דרור לגמרי 
ויקבל שי, והוא מרומז בקרא "כי ביום הזה יכפר אליכם" היינו 
השתא "לטהר אתכם מכל חטאתיכם – היינו לעתיד – לפני 

ה' תטהרו".
מהר"ם שיק
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.אהרן" ֲַֹ
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אחריאחריאחריאחרי צו ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת וּיקרא, מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ּבסדר הּוא אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות סדר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
- ּומצרע ּתזריע ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי הּמׁשּכן, ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני מּפ' ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻוחלק
- אחרי ּפרׁשת מּגיעה ּולאחר־מּכן לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, עניני ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּפרׁשּיֹות
ּביֹום  הּכּפּור, יֹום ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, לֹו אל ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי - יֹום־ּכּפּור ּבדיני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהעֹוסקת

אתכם". לטהר עליכם "יכּפר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַזה

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r f"g zegiyÎihewl)

אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי .... .... הההה'''' א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכב ב ב ב (טז, ואלואלואלואל צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל אלאלאלאל ללללֹוֹוֹוֹו:::: ואמרואמרואמרואמר .... .... ררררֹוֹוֹוֹופאפאפאפא אצלאצלאצלאצל ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנס לחלחלחלחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשלללל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹ
ּבּבּבּבניוניוניוניו.... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו ּכּכּכּכדרדרדרדר ימימימימּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן'''' ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת ''''אחריאחריאחריאחרי נאמרנאמרנאמרנאמר לכלכלכלכ .... .... ּפּפּפּפללללֹוֹוֹוֹוניניניני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתת ּכּכּכּכדרדרדרדר ּתּתּתּתממממּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא (רש"י)ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב,,,, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבמקֹומֹות  ּוׁשהּות צֹוננים, ּדברים אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ולכן ּגבֹוּה, מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבדר
אזהרה  רק ּגּופֹו. את לקרר החֹולה ׁשל ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא צֹונן יאכל ׁשּלא לבד אזהרה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹקרים.

אּלּו. ּדברים לעׂשֹות ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ּכ יעׂשה ׁשאם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּופחד
לבּדּה ׁשאזהרה עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות הּכהנים ׁשל הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן  ּבענין זה ּדר ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹעל

הּטבעית. ּתׁשּוקתם על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ׁשּמתּו ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלא

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'nr f zegiy ihewl)

ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ואלואלואלואל צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל א)אלאלאלאל טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן(רש"י ּכּפּור)אכילתאכילתאכילתאכילת יֹום (מּלבד יֹום ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל ּכאכילת ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם נמׁשלים הּקרּבנֹות ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם ּבּבּבּבטחב טחב טחב טחב אפּלּו ׁשׁשׁשׁשכיבהכיבהכיבהכיבה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשל  לׁשהּיתֹו ּדֹומה קרּבנֹות הקרבת ללא ׁשם הּׁשהּיה ּכי ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא  הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד –ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ּבמקֹום ְְֲֲִֵֶַַַָָֹחֹולה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 987 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oxd` ipA lW m`hg¤§¨¤§¥©£Ÿ

ווווּיּיּיּימתמתמתמתּוּוּוּו:::: לפנילפנילפנילפני־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבקרבתםקרבתםקרבתםקרבתם אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת א)אחריאחריאחריאחרי (טז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות "אחרי קֹודם הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואינֹו

מחּוסרי  הּקדׁשים], [לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש מֹונה אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעֹוד
וצרי נׁשים.. להם היּו לא ּבנים, להם היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים הּכהּונה ּבגדי ּכל את לבׁשּו [לא היּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבגדים

ּבּפסּוק? הם מרּומזים היכן ְְִִֵֵַָָָָלהבין,
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר הקדוש)ויׁש החיים' ב'אור ּכפׁשּוטֹו(עיין חטא היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

"ּבקרבתם  ּפירּוׁש וזהּו ּבפֹועל. הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ׁשּדבקּותם ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָחס־וׁשלֹום,
מהּגׁשמּיּות  להתּפּׁשט הרצֹון עם ּבבד ּבד ּכי לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' אל ׁשּקירּובם וּימּותּו" ה' ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלפני

העֹולם. ּבעניני והתעּסקּות ּבּגּוף ּדנׁשמה העבֹודה ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", - ּבאלקּות ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹּולהּדבק
"ּבקרבתם  ׁשֹוב ללא רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, נרמזים אהרן ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה

הּמצֹות לבּוׁשי על המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי הרצֹוא. ענין – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' תניא לפני (עיין ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
ה) לא פרק – ּובנים נׁשים להם היּו לא העֹולם. ּבגׁשמּיּות נׁשמֹות ׁשּנתלּבׁשּו להמׁשי ׁשּמטרתּה ּורבּיה ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

עזראעזראעזראעזרא....ּבגּופים. אבןאבןאבןאבן ְִ

Èaא  ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»

:e˙ÈÓeƒ

dxezd lr `xfr oa`

`˙BÓ È¯Á‡ יׂשראל את ׁשהזהיר אחרי . ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶַָ≈¬» ׁשּיזהיר למׁשה הּׁשם אמר ימּותּו, וזאת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא ּבניו. מתּו ּכאׁשר ימּות ׁשּלא ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c oey`x meil inei xeriy

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåàáé-ìàå E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ
øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³

:úøtkä-ìò äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤
i"yx£‡·ÈŒÏ‡Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ ׁשאם «…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»ִֶ

מת  הּוא ‡¯‡‰.ּבא, ÔÚa Èk∑ ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשּלא .ּכי יּזהר ׁשם, ׁשכינתי ׁשּגּלּוי  ּולפי ֵָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּכּפּורים  ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, עזראעזראעזראעזרא.....ירּגיל אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

(â)úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈
:äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑,עת ּבכל לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְְֵַָֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם .ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש אלאלאלאל אהרןאהרןאהרןאהרן יבאיבאיבאיבא ג)ּבּבּבּבזאתזאתזאתזאת ההההּזּזּזּזהההה(טז, ּבּבּבּבּסּסּסּסדרדרדרדר ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנס רקרקרקרק ייייּכּכּכּכנסנסנסנס,,,, ללללּכּכּכּכנסנסנסנס ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה רבה)ּבּבּבּבכלכלכלכל ׁשּמקֹומֹו(ויקרא מׁשמע, ְְְְֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לי  ּתהיּו "ואּתם הּפסּוק על הּטּורים ּבבעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל והּנה, הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהאמּתי
רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש "ּכל הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻממלכת

ׁשנים). ׁשׁש הּקדׁשים קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . עזראעזראעזראעזרא..... אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeíä Lã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑ לפי זהב, ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
סנגֹור נעׂשה קטגֹור כו)ׁשאין ּבּוץ (ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ) מּׁשל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִִֶֶ

ּכמֹו∑ÛˆÈ.הקּדׁש ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :.ÌÈna ıÁ¯Â∑ ְֵֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ¿»«««ƒ
חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש ּומחּוץ , חּוץ, לעבֹודת ּפנים מעבֹודת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ידים  קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָלפנים,
הּכּיֹור  מן עזראעזראעזראעזרא.....ורגלים אבןאבןאבןאבן ְְִִִַַַ

(ä)úàhçì íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®
:äìòì ãçà ìéàå§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬©«£−
:Búéa ãòáe§©¬¥«

ÏÂ‡ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»ƒ»¿»À¿»
È¯‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ïƒ√»«À¿»ƒ«¬»¿»¿¬≈

:‡z¯tk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡Úa«¬»»¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

a¯ג  ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

dxezd lr `xfr oa`

הּקטרת  הכניסּו אהרן ּבני ּכי לאֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהּפרׁשה
ּומּלת מהּפרכת. הּפעל.Ì˙·¯˜aלפנים ׁשם ְִִִֵֶַַָֹ¿»¿»»ֵַַֹ

ּכמנהג  ּתי''ו ׁשּבּה הּמלאכה , אל לקרבה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָוה''א
ׁשהּוא  ׁשאמר יׁשּועה רּבי וטעה הּנקבה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָה''א

חכמתם: ּבמׁשקל ְְְִֵַָָָׁשם
aL„w‰ Ï‡:מֹועד אהל ּכנגד .ÔÚa Èk. ∆«…∆ְֵֶֶֶֹƒ∆»»

ענן, ׁשּיעׂשה ּבקטרת אם ּכי יּכנס ׁשּלא ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּטעם

לא  טעמֹו, והּנה ימּות. ּפן הּכבֹוד יראה ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹולא
אֹומרים, ויׁש ּבענן. אם ּכי אליו  נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָאהיה
ּבענן  ּדר אני ּכי ּבעבּור ּבענן, ּכי ּפרּוׁש ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּכי
ּבערפל: לׁשּכֹון אמר ה' ּכטעם הּכּפֹורת, ְְֲִֶֶַַַַַַַָָעל

b¯˜a Ôa ¯Ùa אל הּפר ׁשּיביא ּפרּוׁשֹו אין . ¿«∆»»ִֵֵֶֶַָָ
חּטאת  ּפר ּבתחּלה מּׁשּלֹו ׁשּיּתן רק ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּקדׁש,
הּלוּים, ּגם אֹומרים ויׁש הּכהנים. ועל עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹלכּפר

מּטה  על ּתכּתב אהרן ׁשם ואת ׁשּמצאּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבעב ּור
יׂשראל: עם יחׁשבּו הּלוּים רק רחֹוק, והּוא ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָלוי.

cL„˜ „a ˙˙k והחׁשן האפֹוד הזּכיר ולא . ¿…∆«…∆ְְְִִֵֶַָֹֹ
קֹולֹו ונׁשמע הזּכיר ּכבר ּכי האפֹוד, ְְְְְִִִִִֵַָָּומעיל
אנׁשי  למדּו הּכתּוב ּומּזה הּקדׁש. אל ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּבבֹואֹו
ּגם  ותּמים, אּורים ּבלא ׁשּׁשּמׁשּו ׁשני ְְְִִִִִֵֶַַֹֻּבית

ׁשם: היּו ְִִָָנביאים
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æè(à)äLî-ìà ýåýé øaãéåïøäà éða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´©«£®Ÿ
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑מֹוׁשלֹו עזריה ּבן אלעזר רּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…¿ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
צֹונן  ּתאכל אל לֹו: ואמר אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמׁשל
ּבני  ׁשני מֹות "אחרי נאמר: לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואל

.אהרן" ֲַֹ
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אחריאחריאחריאחרי צו ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת וּיקרא, מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ּבסדר הּוא אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות סדר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
- ּומצרע ּתזריע ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי הּמׁשּכן, ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני מּפ' ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻוחלק
- אחרי ּפרׁשת מּגיעה ּולאחר־מּכן לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, עניני ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּפרׁשּיֹות
ּביֹום  הּכּפּור, יֹום ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, לֹו אל ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי - יֹום־ּכּפּור ּבדיני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהעֹוסקת

אתכם". לטהר עליכם "יכּפר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַזה
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אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי .... .... הההה'''' א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכב ב ב ב (טז, ואלואלואלואל צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל אלאלאלאל ללללֹוֹוֹוֹו:::: ואמרואמרואמרואמר .... .... ררררֹוֹוֹוֹופאפאפאפא אצלאצלאצלאצל ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנס לחלחלחלחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשלללל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹ
ּבּבּבּבניוניוניוניו.... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו ּכּכּכּכדרדרדרדר ימימימימּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן'''' ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת ''''אחריאחריאחריאחרי נאמרנאמרנאמרנאמר לכלכלכלכ .... .... ּפּפּפּפללללֹוֹוֹוֹוניניניני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתת ּכּכּכּכדרדרדרדר ּתּתּתּתממממּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא (רש"י)ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב,,,, ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבמקֹומֹות  ּוׁשהּות צֹוננים, ּדברים אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ולכן ּגבֹוּה, מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבדר
אזהרה  רק ּגּופֹו. את לקרר החֹולה ׁשל ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא צֹונן יאכל ׁשּלא לבד אזהרה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹקרים.

אּלּו. ּדברים לעׂשֹות ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ּכ יעׂשה ׁשאם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּופחד
לבּדּה ׁשאזהרה עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות הּכהנים ׁשל הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן  ּבענין זה ּדר ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹעל

הּטבעית. ּתׁשּוקתם על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ׁשּמתּו ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹלא
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ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ואלואלואלואל צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל א)אלאלאלאל טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן(רש"י ּכּפּור)אכילתאכילתאכילתאכילת יֹום (מּלבד יֹום ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל ּכאכילת ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם נמׁשלים הּקרּבנֹות ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם ּבּבּבּבטחב טחב טחב טחב אפּלּו ׁשׁשׁשׁשכיבהכיבהכיבהכיבה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשל  לׁשהּיתֹו ּדֹומה קרּבנֹות הקרבת ללא ׁשם הּׁשהּיה ּכי ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא  הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד –ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ּבמקֹום ְְֲֲִֵֶַַַָָֹחֹולה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 987 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oxd` ipA lW m`hg¤§¨¤§¥©£Ÿ

ווווּיּיּיּימתמתמתמתּוּוּוּו:::: לפנילפנילפנילפני־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבקרבתםקרבתםקרבתםקרבתם אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת א)אחריאחריאחריאחרי (טז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות "אחרי קֹודם הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואינֹו

מחּוסרי  הּקדׁשים], [לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש מֹונה אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹעֹוד
וצרי נׁשים.. להם היּו לא ּבנים, להם היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים הּכהּונה ּבגדי ּכל את לבׁשּו [לא היּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבגדים

ּבּפסּוק? הם מרּומזים היכן ְְִִֵֵַָָָָלהבין,
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר הקדוש)ויׁש החיים' ב'אור ּכפׁשּוטֹו(עיין חטא היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

"ּבקרבתם  ּפירּוׁש וזהּו ּבפֹועל. הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ׁשּדבקּותם ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָחס־וׁשלֹום,
מהּגׁשמּיּות  להתּפּׁשט הרצֹון עם ּבבד ּבד ּכי לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' אל ׁשּקירּובם וּימּותּו" ה' ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלפני

העֹולם. ּבעניני והתעּסקּות ּבּגּוף ּדנׁשמה העבֹודה ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", - ּבאלקּות ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹּולהּדבק
"ּבקרבתם  ׁשֹוב ללא רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, נרמזים אהרן ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה

הּמצֹות לבּוׁשי על המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי הרצֹוא. ענין – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' תניא לפני (עיין ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
ה) לא פרק – ּובנים נׁשים להם היּו לא העֹולם. ּבגׁשמּיּות נׁשמֹות ׁשּנתלּבׁשּו להמׁשי ׁשּמטרתּה ּורבּיה ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

עזראעזראעזראעזרא....ּבגּופים. אבןאבןאבןאבן ְִ

Èaא  ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»

:e˙ÈÓeƒ

dxezd lr `xfr oa`

`˙BÓ È¯Á‡ יׂשראל את ׁשהזהיר אחרי . ּגם ְְֲִִִֵֵֶֶַָ≈¬» ׁשּיזהיר למׁשה הּׁשם אמר ימּותּו, וזאת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא ּבניו. מתּו ּכאׁשר ימּות ׁשּלא ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֹֹלאהרן

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c oey`x meil inei xeriy

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåàáé-ìàå E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ
øLà úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤£¤³

:úøtkä-ìò äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−©©©«Ÿ¤
i"yx£‡·ÈŒÏ‡Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ ׁשאם «…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»ִֶ

מת  הּוא ‡¯‡‰.ּבא, ÔÚa Èk∑ ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשּלא .ּכי יּזהר ׁשם, ׁשכינתי ׁשּגּלּוי  ּולפי ֵָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּכּפּורים  ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, עזראעזראעזראעזרא.....ירּגיל אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹ

(â)úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈
:äìòì ìéàå§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑,עת ּבכל לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְְֵַָֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם .ּכי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש אלאלאלאל אהרןאהרןאהרןאהרן יבאיבאיבאיבא ג)ּבּבּבּבזאתזאתזאתזאת ההההּזּזּזּזהההה(טז, ּבּבּבּבּסּסּסּסדרדרדרדר ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנס רקרקרקרק ייייּכּכּכּכנסנסנסנס,,,, ללללּכּכּכּכנסנסנסנס ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה רבה)ּבּבּבּבכלכלכלכל ׁשּמקֹומֹו(ויקרא מׁשמע, ְְְְֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לי  ּתהיּו "ואּתם הּפסּוק על הּטּורים ּבבעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל והּנה, הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהאמּתי
רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש "ּכל הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻממלכת

ׁשנים). ׁשׁש הּקדׁשים קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . עזראעזראעזראעזרא..... אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻ

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeíä Lã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑ לפי זהב, ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
סנגֹור נעׂשה קטגֹור כו)ׁשאין ּבּוץ (ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ) מּׁשל ׁשּיהיּו ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִִֶֶ

ּכמֹו∑ÛˆÈ.הקּדׁש ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :.ÌÈna ıÁ¯Â∑ ְֵֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ¿»«««ƒ
חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש ּומחּוץ , חּוץ, לעבֹודת ּפנים מעבֹודת ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ידים  קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָלפנים,
הּכּיֹור  מן עזראעזראעזראעזרא.....ורגלים אבןאבןאבןאבן ְְִִִַַַ

(ä)úàhçì íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®
:äìòì ãçà ìéàå§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬©«£−
:Búéa ãòáe§©¬¥«

ÏÂ‡ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»ƒ»¿»À¿»
È¯‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ïƒ√»«À¿»ƒ«¬»¿»¿¬≈

:‡z¯tk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡Úa«¬»»¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

a¯ג  ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

dxezd lr `xfr oa`

הּקטרת  הכניסּו אהרן ּבני ּכי לאֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהּפרׁשה
ּומּלת מהּפרכת. הּפעל.Ì˙·¯˜aלפנים ׁשם ְִִִֵֶַַָֹ¿»¿»»ֵַַֹ

ּכמנהג  ּתי''ו ׁשּבּה הּמלאכה , אל לקרבה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָוה''א
ׁשהּוא  ׁשאמר יׁשּועה רּבי וטעה הּנקבה. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָה''א

חכמתם: ּבמׁשקל ְְְִֵַָָָׁשם
aL„w‰ Ï‡:מֹועד אהל ּכנגד .ÔÚa Èk. ∆«…∆ְֵֶֶֶֹƒ∆»»

ענן, ׁשּיעׂשה ּבקטרת אם ּכי יּכנס ׁשּלא ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּטעם

לא  טעמֹו, והּנה ימּות. ּפן הּכבֹוד יראה ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹולא
אֹומרים, ויׁש ּבענן. אם ּכי אליו  נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָאהיה
ּבענן  ּדר אני ּכי ּבעבּור ּבענן, ּכי ּפרּוׁש ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּכי
ּבערפל: לׁשּכֹון אמר ה' ּכטעם הּכּפֹורת, ְְֲִֶֶַַַַַַַָָעל

b¯˜a Ôa ¯Ùa אל הּפר ׁשּיביא ּפרּוׁשֹו אין . ¿«∆»»ִֵֵֶֶַָָ
חּטאת  ּפר ּבתחּלה מּׁשּלֹו ׁשּיּתן רק ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּקדׁש,
הּלוּים, ּגם אֹומרים ויׁש הּכהנים. ועל עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹלכּפר

מּטה  על ּתכּתב אהרן ׁשם ואת ׁשּמצאּו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבעב ּור
יׂשראל: עם יחׁשבּו הּלוּים רק רחֹוק, והּוא ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָלוי.

cL„˜ „a ˙˙k והחׁשן האפֹוד הזּכיר ולא . ¿…∆«…∆ְְְִִֵֶַָֹֹ
קֹולֹו ונׁשמע הזּכיר ּכבר ּכי האפֹוד, ְְְְְִִִִִֵַָָּומעיל
אנׁשי  למדּו הּכתּוב ּומּזה הּקדׁש. אל ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹּבבֹואֹו
ּגם  ותּמים, אּורים ּבלא ׁשּׁשּמׁשּו ׁשני ְְְִִִִִֵֶַַֹֻּבית

ׁשם: היּו ְִִָָנביאים



`miyecwÎixgל zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c oey`x meil inei xeriy
i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑ צּבּור מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד למעלה. B„Úa.האמּור ¯tÎÂ ∆«««»¬∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ¿ƒ∆«¬

B˙Èa „Ú·e∑(ת"כ לו, ּביתֹו(יומא ועֹונֹות עֹונֹותיו עליו עזראעזראעזראעזרא.....מתוּדה אבןאבןאבןאבן ¿«≈ְֲֲִֵֶַַָָָ

(æ)çút ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤−©
:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«

(ç)ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½
:ìæàæòì ãçà ìøBâå§¨¬¤−̈©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑ ונֹוטל ּבּקל ּפי, ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין אחד מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מׁשּתּלח  "לעזאזל", ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב את עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּגֹורל

ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ.לעזאזל  סז, חתּוכה (יומא ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר עזראעזראעזראעזרא.....הּוא אבןאבןאבןאבן ֲֵַָ¬»≈ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(è)ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²©−̈
:úàhç eäNòå ýåýéì©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו ק ֹורא עליו, הּגֹורל עזראעזראעזראעזרא.....ּכׁשּמּניח אבןאבןאבןאבן ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éðôì éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬
ì åéìò øtëì ýåýé:äøaãnä ìæàæòì Búà çlL §Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑חי'.ּכ ּכד 'יּתקם ותרּגּומֹו: אחרים; עלֿידי חי", "יעמד ׁשּנאמר:(ת"כ)מֹו לפי לֹומר? ּתלמּוד מה »√««ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָֻ
עד  חי עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו ְְְְְֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ"לׁשּלח

למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ÂÈÏÚ.ׁשּיׁשּתּלח; ¯tÎÏ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּיתוּדה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֶֶַַָָ¿«≈»»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)Bãòa øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ):ׁשּנאמר ּביתֹו, קרּויים ּכּלם ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני קלה)וּדּוי "ּבית (תהלים ¿ƒ∆«¬¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו, מתּכּפרים ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו וקדׁשיו,(ת"כ)אהרן מקּדׁש טמאת על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" מּטמאת עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: עזראעזראעזראעזרא.....ּכמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַֹֹֻ

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

e·È¯˜‰Â˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡ Ô¯‰‡ ּפתח אל . ¿ƒ¿ƒ«¬…∆«««»ֶֶַ
מֹועד  וטעםאהל B„Úaּכּמׁשּפט: ¯tÎÂ ּכי . ְְִֵֶַַַָֹ¿ƒ≈«¬ִ

ׁשּיׁשחטּנּו. אחר ּביתֹו, ּובעד ּבעדֹו יכּפר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַּבֹו
ּכּפרה: היא העמדתֹו ּכי אֹומרים ְְֲִִִֵַַָָָָויׁש

g˙BÏ¯b.אבֹותינּו קּבלת מּדברי ידּועים . …»ְְֲִִִֵֵַַָ
ּכן  ונקרא הר, ׁשם עזאזל ּכי הּגאֹון ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאמר
הּׁשם  זכר טעם  ּכי ּתּקיף . ׁשהּוא ֲִִֵֵֶֶַַַַַּבעבּור
ּתפׂשֹו הּלוי והּגאֹון  יקּותיאל. אל הררי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּכטעם
לזי''ן. זי''ן ּבין הּוא עזאזל ּבמּלת האל''ף ְְֲִִֵֵֶַָָָּכי
סיני. הר אל סמּו הר ׁשהּוא אֹומרים ְְִִֵֶֶַַַָויׁש
ׁשם  ּולהעלֹותֹו הּׂשעיר להֹולי צּוה ְְְֲִִִֵַַַָָָוהּׁשם
אֹותֹו מֹוליכים היּו ּכן ואחר ׁשּיּׁשחט, ְִִִֵֵֶַַַָָעד
וּיעׂש ׁשאמר והעד, אחר. להר הּמקּדׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבבית
ּכאׁשר  ּדעּתי לפי ׁשבּועֹות ּבחג וכן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָֹאהרן.

ּבית  עבֹודת ּכי אֹומרים ויׁש ּבמקֹומֹו. ְְְֲֲִִִִֵֵַַָאפרׁש
מחּסר  הּכהן היה ּכי ּכראׁשֹון, היתה לא ְְִִִֵֵַָָָָָָֹֹֻׁשני
ּכי  אמר המפרׁש וזה ּכּפרת. ואין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבגדים
וׁשּלח  ּכתּוב כן ּכי ּבּמדּבר, יּׁשלח ְְִִִִִֵַַַַָָָָהּׂשעיר
צּפֹור  ּכטעם וטעמֹו, ּבּמדּבר. הּׂשעיר ְְְְִִִֶַַַַַָָאת
הּׂשדה, ּפני על ׁשהּוא מהּצרעת ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמּטהר
ּגזרה. ארץ אל והעד, יּׁשּוב. ׁשם ׁשאין ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָמקֹום
ּבּמדּבר, ישּלחֹו הּׂשעיר ּכי הׁשיבנ ּו ְְְְֱֲִִִִַַַַַָָֹואנחנּו
ׁשּיברח  עד אחריו וּירּדף ּכתּוב הּוא ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹּכאׁשר
ודֹוחפֹו. חז''ל אמרּו ּכן על הּצּור. אל ְְֲֲֵֶַַַַַַָוּיעל 
ּבׂשעיר  ׁשּכתּוב ּפי על אף ׁשמּואל רב ְְְִִִֵֶַַַַָָואמר
הּמׁשּתּלח  הּׂשעיר ּגם לּׁשם, ׁשהּוא ְִִֵֵֶַַַַַַַַָָהחּטאת
אינּנּו הּמׁשּלח ּכי ,צרי ואין לּׁשם. ְְִִֵֵֵֶַַָָֻהּוא
הּסֹוד  להבין יכלּת ואם יּׁשחט. לא ּכי ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹֹקרּבן 

וסֹוד  סֹודֹו ּתדע עזאזל, מּלת אחר ְֲִֵֵֶַַַַָׁשהּוא
אגּלה  ואני ּבּמקרא. חברים לֹו יׁש ּכי ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָׁשמֹו,
ׁשלׁשים  ּבן ּבהיֹות ּברמז, הּסֹוד קצת ְְְְְְִִֶֶֶַָֹל

ּתדעּנּו: ְֵֶָָֹוׁשלׁש
h˙‡hÁ e‰NÚÂ:ׁשּיׁשחטּנה . ¿»»««ְֲִֶֶָ
iÈÁ „ÓÚÈ נזּכר ׁשּלא הּנֹוסף, הּכבד מהּבנין . »√««ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מאּוסף  להיֹותֹו ראּוי הּיּו''ד  והיה ּפֹועלֹו. ְְְֳִֵַָָָָׁשם
וכן  הּגרֹון. אֹות ּבעבּור נרחב רק ְְְֲִֵַַַָָֻּבׁשּור''ק,

רכּוׁשֹו: ּכל ÂÈÏÚיחרם ¯tÎÏ יהי הּכּפּור ּכי . ְֳַָָ¿«≈»»ְִִִַ
אֹותֹו: לׁשּלח ּופרּוׁשֹו ְֵֵַַָָעליו.

`iÔ¯‰‡ ·È¯˜‰Â ּדברי ׁשארכּו ּבעבּור . ¿ƒ¿ƒ«¬…ְְֲִֵֶַָ
הּפר  ׁשהקריב אחר לבאר הֹוסיף ְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּׂשעירים,
לׁשחֹוט  יחל מֹועד, אהל אל הּׂשעירים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹּוׁשני

ׁשּלֹו: הּפר ֶֶַָאת

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c oey`x meil inei xeriy

(áé)éðôlî çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´
úéaî àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−¦¥¬

:úëøtì©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד ּתלמּוד (יומא מה ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ְַַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לו)לֹומר ל הּדּקה,(שמות מן ּדּקה ׁשּתהא אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת  מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים עזראעזראעזראעזרא.....ׁשמערב אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå|ïðò §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´
:úeîé àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑ הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(ãé)äîã÷ úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
:Bòaöàa ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈§¤§¨«

i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)Bîc-úà àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ¤¨½
íãì äNò øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´

:úøtkä éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑ לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר מכּפר הּכהנים, על מכּפר ּׁשהּפר  .מה ¬∆»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

¯t‰ Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למּטה וׁשבע למעלה עזראעזראעזראעזרא.....אחת אבןאבןאבןאבן «¬∆»»¿««»ְְְְֶַַַַַָָ

(æè)íäéòLtîe ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−
CBúa ízà ïëMä ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−

:íúàîèª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ),"לכלֿחּטאתם" ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשֹוגג  היא ּבטמאה ∑Ì‰ÈÚLtÓe.וחּטאת מזיד הּנכנסין ÚBÓ„.אף Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑(נז ׁשהּזה (יומא ּכׁשם ְִֵַָƒƒ¿≈∆ְְְִִִֵַַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְִֵֶָ
למּטה  וׁשבע למעלה אחת מּׁשניהם מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים .מּׁשניהם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ì˙‡ÓË CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם עזראעזראעזראעזרא.....אףֿעלּֿפי אבןאבןאבןאבן «…≈ƒ»¿À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|Lãwa øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤
:ìàøNé ìä÷-ìk ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

ai‰zÁn‰:היא ידּועה .ÂÈÙÁ:ׁשניהם . ««¿»ְִָ»¿»ְֵֶ
ÌÈnÒ ˙¯Ë˜לנּו נראה היה הּנזּכרת. היא . ¿…∆«ƒְְִִִֶֶֶַָָָ

ּכמׁשמעֹו. הּכּפרת ולפני הּכּפרת ּפני על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכי
על  הּוא הּכּפרת ּפני על  ּכי אמרּו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹוהּמע ּתיקים
מּדבריהם, ידּוע הּכּפֹורת ולפני הּבּדים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבין

אמת: ְֱֶוהּוא

ehÌÚÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN ˙‡ ËÁLÂ. ¿»«∆¿ƒ««»¬∆»»
ׁשהּוא  אֹומרים יׁש ּכי ּבצאתֹו, יׁשחטּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָוע ּתה

אמת: ואינּנּו הּפר, קֹודם ְְֱִֵֶֶֶַַָיׁשחט
fhL„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ:הּקדׁשים קדׁש הּוא . ¿ƒ∆««…∆ֳִֶַָֹ

„ÚBÓ Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ ׁשבע ׁשּיּזה . ¿≈«¬∆¿…∆≈ֶֶֶַַ
מזּבח  קרנֹות  ועל הּפרכת לפני ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּפעמים

וטעם ‰L„wהּקטֹורת: ÏÚ ¯tÎÂ להיֹות . ְְֶַַַ¿ƒ∆««…∆ְִ
טמאת  ּבעבּור יּׁשחת ׁשּלא ּכֹופר, ְֲִֵֶֶַַַָָֹֻהּדם

ְִֵַהּטמאים:
fiÌ„‡ ÏÎÂ:מהּכהנים .L„wa ¯tÎÏ:ּבפנים . ¿»»»ֲִֵַֹ¿«≈«…∆ְִִ

B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ:חּטאתֹו ּבפר .„Ú·e ¿ƒ∆«¬¿«≈ְַַָ¿«
Ï‡¯NÈ Ï‰˜ Ïk:חּטאתם ּבׂשעיר . »¿«ƒ¿»≈ְִִַָָ
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(áé)éðôlî çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´
úéaî àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−¦¥¬

:úëøtì©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד ּתלמּוד (יומא מה ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ְַַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לו)לֹומר ל הּדּקה,(שמות מן ּדּקה ׁשּתהא אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת  מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים עזראעזראעזראעזרא.....ׁשמערב אבןאבןאבןאבן ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå|ïðò §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´
:úeîé àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑ הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(ãé)äîã÷ úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
:Bòaöàa ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈§¤§¨«

i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)Bîc-úà àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ¤¨½
íãì äNò øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´

:úøtkä éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑ לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר מכּפר הּכהנים, על מכּפר ּׁשהּפר  .מה ¬∆»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

¯t‰ Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למּטה וׁשבע למעלה עזראעזראעזראעזרא.....אחת אבןאבןאבןאבן «¬∆»»¿««»ְְְְֶַַַַַָָ

(æè)íäéòLtîe ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−
CBúa ízà ïëMä ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−

:íúàîèª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ),"לכלֿחּטאתם" ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשֹוגג  היא ּבטמאה ∑Ì‰ÈÚLtÓe.וחּטאת מזיד הּנכנסין ÚBÓ„.אף Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑(נז ׁשהּזה (יומא ּכׁשם ְִֵַָƒƒ¿≈∆ְְְִִִֵַַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְִֵֶָ
למּטה  וׁשבע למעלה אחת מּׁשניהם מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים .מּׁשניהם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ì˙‡ÓË CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם עזראעזראעזראעזרא.....אףֿעלּֿפי אבןאבןאבןאבן «…≈ƒ»¿À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|Lãwa øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤
:ìàøNé ìä÷-ìk ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

ai‰zÁn‰:היא ידּועה .ÂÈÙÁ:ׁשניהם . ««¿»ְִָ»¿»ְֵֶ
ÌÈnÒ ˙¯Ë˜לנּו נראה היה הּנזּכרת. היא . ¿…∆«ƒְְִִִֶֶֶַָָָ

ּכמׁשמעֹו. הּכּפרת ולפני הּכּפרת ּפני על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹּכי
על  הּוא הּכּפרת ּפני על  ּכי אמרּו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹוהּמע ּתיקים
מּדבריהם, ידּוע הּכּפֹורת ולפני הּבּדים, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבין

אמת: ְֱֶוהּוא

ehÌÚÏ ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN ˙‡ ËÁLÂ. ¿»«∆¿ƒ««»¬∆»»
ׁשהּוא  אֹומרים יׁש ּכי ּבצאתֹו, יׁשחטּנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָוע ּתה

אמת: ואינּנּו הּפר, קֹודם ְְֱִֵֶֶֶַַָיׁשחט
fhL„w‰ ÏÚ ¯tÎÂ:הּקדׁשים קדׁש הּוא . ¿ƒ∆««…∆ֳִֶַָֹ

„ÚBÓ Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ ׁשבע ׁשּיּזה . ¿≈«¬∆¿…∆≈ֶֶֶַַ
מזּבח  קרנֹות  ועל הּפרכת לפני ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹּפעמים

וטעם ‰L„wהּקטֹורת: ÏÚ ¯tÎÂ להיֹות . ְְֶַַַ¿ƒ∆««…∆ְִ
טמאת  ּבעבּור יּׁשחת ׁשּלא ּכֹופר, ְֲִֵֶֶַַַָָֹֻהּדם

ְִֵַהּטמאים:
fiÌ„‡ ÏÎÂ:מהּכהנים .L„wa ¯tÎÏ:ּבפנים . ¿»»»ֲִֵַֹ¿«≈«…∆ְִִ

B˙Èa „Ú·e B„Úa ¯tÎÂ:חּטאתֹו ּבפר .„Ú·e ¿ƒ∆«¬¿«≈ְַַָ¿«
Ï‡¯NÈ Ï‰˜ Ïk:חּטאתם ּבׂשעיר . »¿«ƒ¿»≈ְִִַָָ



`miyecwÎixgלב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'c oey`x meil inei xeriy

(çé)ç÷ìå åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®§¨©º
:áéáñ çaænä úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬©¦§¥−©¨¦«

i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ ׁשהּזה לפי "ויצא"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ׁשהּוא הּזהב, מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ויתחיל  ולחּוץ, הּמזּבח מן לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ולפנים הּמזּבח מן ועמד הּפרכת על ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹההּזאֹות

צפֹונית מזרחית נח)מּקרן ÂÈÏÚ.(יומא ¯tÎÂ∑ זה מערבין – הּׂשעיר" ּומּדם הּפר מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ְְִִִִֶֶָ¿ƒ∆»»ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
זה  עזראעזראעזראעזרא.....לתֹו אבןאבןאבןאבן ְֶ

(èé)Bøäèå íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן מּמה ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬ִַ
לבא ∑BLc˜Â.ּׁשעבר  .לעתיד ֶַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(ë)çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)éçä øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»©©¼
íäéòLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−
-ãéa çlLå øéòOä Làø-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²§©

:äøaãnä ézò Léà¦¬¦¦−©¦§¨«¨
i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול (יומא מּיֹום לכ עזראעזראעזראעזרא.....הּמּוכן אבןאבןאבןאבן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)äøæb õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥¨®
:øaãna øéòOä-úà çlLå§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרהזרהזרהזרה ארץארץארץארץ אלאלאלאל עעעעֹוֹוֹוֹונתםנתםנתםנתם ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו ההההּׂשּׂשּׂשּׂשעירעירעירעיר כב)ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ּתׁשּובה,(טז, ּבלי ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, הרמּב"ם ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
על מכּפר הּׂשעיר ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום .העברההעברההעברההעברהואּלּו . (ׁשּמתּכּפרת עעעעֹוֹוֹוֹונתם נתם נתם נתם ("ונׂשא קּלה עברה הרי ולא ,(" ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) יכּפרהאדםהאדםהאדםהאדםּבלי הּזה 'מנּגד'עליכם עליכם עליכם עליכם ("ּבּיֹום ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלכּפרה

(âë)øLà ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì̈©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּבמּסכת לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לב)יֹומא העם (דף ועֹולת עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי לבן והקטרת ּבגדי ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ‡Ï‰‡ŒÏ.ׁשּנעׂשים ‡·e ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ»∆…∆
„ÚBÓ∑ ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ‰a„.להֹוציא È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑,ׁשהֹוציאם אחר ≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«∆ƒ¿≈«»ִֶַַָ

וׂשעיר  ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָולֹובׁש

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈÓÊיט  Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

dxezd lr `xfr oa`

giÁaÊn‰ Ï‡ ‡ˆÈÂ.:העֹולה מזּבח הּוא ¿»»∆«ƒ¿≈«ְִַָָ
`kÌ˙B‡ Ô˙Âּכאילּו מּיׂשראל, ׁשּיסּורּו אחר . ¿»«»ְְִִִֵֶַַָָ

אל  והֹולכים הּׂשעיר, ראׁש אל הם ְְְִִִֵֶֶַָֹנתּונים

להבין  ּדּבר והּכתּוב עֹוד. יזכרּו ׁשּלא ְְְִִִֶֶַָָָָֹמקֹום
ּבכל ÈzÚהּכל: ללכת מנהגֹו אֹו לעּתֹו. מזּמן . ַֹƒƒְְְְִִֶֶָָָָֻ

ּכמֹו לעת, להתיחס והּיּו''ד ּבכּפּורים. ְְְְְְִִִֵֵֵַַעת

נכֹון  אינּנּו חכם, אֹותֹו והמפרׁשים ְְְְִִִֵֶַָָָָּפנימי.
ּכהן, הּוא ׁשהּנֹוׂשא אמרּו וחז''ל ְְֲֵֵֵֶַַַַָֹּבעיני.

אמת: ְְֱִֵֶֶודבריהם

miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd ipy meil inei xeriy
ּבבגדי  ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּפנימּיים
לפי  הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבן,
וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹסדר

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", החּטאת חלב ÌL."ואת ÌÁÈp‰Â∑ ְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒƒ»»
אחר  ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין .מלּמד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחראחראחראחר ּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ליליליליֹוֹוֹוֹוםםםם .... .... ייייׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כג)ולאולאולאולא טז, נתּכּפרּו(רש"י וכ לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפ אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה מּובן (רמּב"ם)עֹונֹותיהם. . ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ונעלה  חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צרי עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאפֹוא,
עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹותר,

(ãë)åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®
ãòáe Bãòa øtëå íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

:íòä̈¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב זהב (יומא מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לבן  ּבגדי ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלבגדי
טבילה  טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן הּיֹום; ˜„LB.לעבֹודת ÌB˜Óa∑(שם יומא (ת"כ, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»

היתה  הראׁשֹונה אבל לּיֹום, חֹובה הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהמקּדׁש
‡˙ÂÈ„‚aŒ.ּבחיל  L·ÏÂ∑ הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים ׁשּמזּבח ∑ÈÂˆ‡.ׁשמֹונה החצר אל ההיכל מן ֵַ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשם  ‡˙B˙ÏÚŒ.העֹולה ‰NÚÂ∑."'וגֹו אהרן יבא "ּבזאת למעלה: האמּור לעֹולה ‰ÌÚאיל ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג (יומא ָָָ¿»»∆…»ְְְְְֲִַַַָָָָָֹֹֹ¿∆…«»»
וגֹו'" יׂשראל ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד עזראעזראעזראעזרא....."ואיל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ß xii` 'd ipy mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑ לא" ּכתיב: ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַֹ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו ט)תעלּו ל עזראעזראעזראעזרא.....(שמות אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|àáeä øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧¨³
eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´

:íLøt-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá̈¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפנים ולפני עזראעזראעזראעזרא.....להיכל אבןאבןאבןאבן ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)íéna BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ckLB„˜ ÌB˜Óa וסדין מֹועד. אהל ּבחצר . ¿»»ְֲִֵֶַַָֹ
לֹו: ּפֹורׂשין יֹום.ÂÈ„‚aהיּו ּבכל ּבהן ׁשּׁשּמׁש . ְִָ¿»»ְִֵֶֶָָ

נכּתב  ׁשּלא והעד, הּנזּכרים. ׁשהם אֹומרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש
אחרים: ּבגדים ואיל B˙ÏÚולבׁש האיל הּוא  . ְְֲִִֵַָָ…»ְִֵַָ

ּכתּוב: כן ּכי ּכבׂשיהם, וׁשבעה העם ּופר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהעם
dk˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â החּטאת ּפר חלב . ¿≈≈∆««»ֵֶַַַָ

העּזים  ׂשעיר חלב ּגם החּטאת, ׂשעיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוחלב
וזה  נׂשרף. ואינֹו ּכּמׁשּפט, לּכהן חּטאת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ּפנחס: ÌÈnaּבפרׁשת B¯Na ˙‡ ıÁ¯Â ודי . ְְִַָָָ¿»«∆¿»««ƒְַ
הערב: עד יטמא לא ּכי ְִִֶֶַָָֹלֹו,

fk‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ‡ÈˆBÈ:ּבצּוּוי .eÙ¯NÂ. ƒ∆ƒ««¬∆ְִ¿»¿
ּבּמים, ירחץ מהּׂשֹורפים אחד וכל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהּכהנים,



לג miyecwÎixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd ipy meil inei xeriy
ּבבגדי  ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּפנימּיים
לפי  הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלבן,
וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹסדר

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", החּטאת חלב ÌL."ואת ÌÁÈp‰Â∑ ְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒƒ»»
אחר  ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה ׁשּטעּונין .מלּמד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחראחראחראחר ּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ליליליליֹוֹוֹוֹוםםםם .... .... ייייׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כג)ולאולאולאולא טז, נתּכּפרּו(רש"י וכ לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפ אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה מּובן (רמּב"ם)עֹונֹותיהם. . ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ונעלה  חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צרי עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאפֹוא,
עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹותר,

(ãë)åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®
ãòáe Bãòa øtëå íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

:íòä̈¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב זהב (יומא מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לבן  ּבגדי ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָלבגדי
טבילה  טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן הּיֹום; ˜„LB.לעבֹודת ÌB˜Óa∑(שם יומא (ת"כ, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»

היתה  הראׁשֹונה אבל לּיֹום, חֹובה הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻהמקּדׁש
‡˙ÂÈ„‚aŒ.ּבחיל  L·ÏÂ∑ הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים ׁשּמזּבח ∑ÈÂˆ‡.ׁשמֹונה החצר אל ההיכל מן ֵַ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשם  ‡˙B˙ÏÚŒ.העֹולה ‰NÚÂ∑."'וגֹו אהרן יבא "ּבזאת למעלה: האמּור לעֹולה ‰ÌÚאיל ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג (יומא ָָָ¿»»∆…»ְְְְְֲִַַַָָָָָֹֹֹ¿∆…«»»
וגֹו'" יׂשראל ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד עזראעזראעזראעזרא....."ואיל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ß xii` 'd ipy mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑ לא" ּכתיב: ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַֹ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו ט)תעלּו ל עזראעזראעזראעזרא.....(שמות אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|àáeä øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧¨³
eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´

:íLøt-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá̈¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפנים ולפני עזראעזראעזראעזרא.....להיכל אבןאבןאבןאבן ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)íéna BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

ckLB„˜ ÌB˜Óa וסדין מֹועד. אהל ּבחצר . ¿»»ְֲִֵֶַַָֹ
לֹו: ּפֹורׂשין יֹום.ÂÈ„‚aהיּו ּבכל ּבהן ׁשּׁשּמׁש . ְִָ¿»»ְִֵֶֶָָ

נכּתב  ׁשּלא והעד, הּנזּכרים. ׁשהם אֹומרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש
אחרים: ּבגדים ואיל B˙ÏÚולבׁש האיל הּוא  . ְְֲִִֵַָָ…»ְִֵַָ

ּכתּוב: כן ּכי ּכבׂשיהם, וׁשבעה העם ּופר ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהעם
dk˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â החּטאת ּפר חלב . ¿≈≈∆««»ֵֶַַַָ

העּזים  ׂשעיר חלב ּגם החּטאת, ׂשעיר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוחלב
וזה  נׂשרף. ואינֹו ּכּמׁשּפט, לּכהן חּטאת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ּפנחס: ÌÈnaּבפרׁשת B¯Na ˙‡ ıÁ¯Â ודי . ְְִַָָָ¿»«∆¿»««ƒְַ
הערב: עד יטמא לא ּכי ְִִֶֶַָָֹלֹו,

fk‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ‡ÈˆBÈ:ּבצּוּוי .eÙ¯NÂ. ƒ∆ƒ««¬∆ְִ¿»¿
ּבּמים, ירחץ מהּׂשֹורפים אחד וכל ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהּכהנים,



`miyecwÎixgלד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd ipy meil inei xeriy

(èë)øBNòa éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸
eNòú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתטהרטהרטהרטהרּוּוּוּו הההה'''' ל)לפנילפנילפנילפני (טז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
רמז  ׁשרמז לֹומר, ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, עׂשרה". חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּכתב

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם העּלּוי ּתכלית ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום הוי'לפנילפנילפנילפנילנּו ׁשם התחלת עם ּבעּקר קׁשּור ה'" ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
עׂשרה 'חמׁש - ּביֹותר הּנמּוכה לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ט"ו; מסּפר י"ה, האֹותּיֹות עזראעזראעזראעזרא.....ּבּבּבּבהמהמהמהמֹוֹוֹוֹותתתת''''ּופנימּיּותֹו, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(àì)úwç íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®ª©−
:íìBò....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

(áì)Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½
:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ) ׁשּנאמרה לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א  הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכמֹוהּוּכל ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑(ת"כ) אּלא לי אין ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»ִֵֶָ

הּגדֹולים  הּכהנים ּכל והם וגֹו'", ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻהּמׁשּוח
הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ‡·ÂÈ.ׁשעמדּו ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ)ּבנֹו ׁשאם ללּמד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ¿«≈««»ƒְְִֵֶַ

אדם  לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את עזראעזראעזראעזרא.....ממּלא אבןאבןאבןאבן ְְְֵֵֶַָָָ

(âì)çaænä-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)ìàøNé éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

ô :äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ היה ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, .(ת"כ)לֹובׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr `xfr oa`

ואחרי  ׁשאמר והעד, הּמחנה. אל יבא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּומּיד
לאמרֹו: צֹור מה ּכי הּמחנה, אל יבא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹכן

hkÌÏBÚ ˙wÁÏ ÌÎÏ ‰˙È‰Â:העבֹודה זאת . ¿»¿»»∆¿À«»ֲָָֹ
˙‡ epÚz L„ÁÏ ¯BNÚa ÈÚÈ·M‰ L„Áa«…∆«¿ƒƒ∆»«…∆¿«∆

ÌÎÈ˙BLÙ ותתעּנג אֹומר ׁשהּכתּוב אחר . «¿≈∆ְְִֵֶַַַַַָ
הּתענּוג, הפ העיּנּוי ּכי ידענּו נפׁשכם, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּבּדׁשן
ׁשּטעמֹו ּתׂשּביע, נענה ונפׁש ועֹוד , הּצֹום. ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָוהּוא 

ּד ּכי ,נפׁש לרעב ותפק הּנביאים ּכמֹו ּדברי ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
צֹור אין קּבלה, לנּו ׁשּיׁש ואחר ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהּכפל.
ּבעבּור  ראיה, נפׁשי ּבּצֹום עּניתי ואין ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלחּפׂש.
ּבּמקרא  ׁשּיּמצא עּנּוי ּכל והּכלל, צֹום. ְְְִִִֵֶַַַָָָָָזכר

הּצֹום: הּוא נפׁש, עם ‰b¯ּדבק ¯b‰Â Á¯Ê‡‰ ִֵֶֶַָ»∆¿»¿«≈«»
ÌÎÎB˙a ולא מלאכה , לעׂשֹות נעזבּנּו לא . ¿¿∆ְְְֲֶַַַָָֹֹ

הּצֹום: על ְִֶַַַנכריתּנּו
lÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ המפרׁשים אמרּו ּכן על הּכהן. . ¿«≈¬≈∆ְְְִֵֵַַַָָֹ

עליו, לכּפר חי יעמד ּכי הּמׁשּתּלח הּׂשעיר ְְֳִִִֵֵַַַַַַַַָָָָעל
ּכּפרה: היא העמדתֹו ÌÎÈ˙‡hÁּכי ÏkÓ. ֲִִַַָָָָƒ…«…≈∆

ּכן  על ּכלל, ׁשם חּטאת ׁשּׁשם ּפרׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכאׁשר
הּזדֹון: ועל הּׁשגגה על ְְְִַַַַָָָָּתמצא

`lÔB˙aL ˙aLלּנפׁש ׁשביתה אֹומרים יׁש . «««»ְְִִֵֶֶַָ
הּׁשביתה  ׁשביתת ׁשהּוא אמרּו ואחרים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָולּגּוף.
ּפעם  ׁשמֹות, ּוׁשניהם מּמּנה. למעלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאין

רחֹוק: ואינֹו ׁשוים. והם זה, קֹודם זה ְְִֵֵֶֶֶָָָֹיבא
ÌÏBÚ ˙wÁ:להתעּנֹות . À«»ְְִַ

alÔ‰k‰ ¯tÎÂ ּכל על לפרׁש עּתה ׁשב . ¿ƒ∆«…≈ְֵַַָָָָ
ׁשּיכּפר: ‡B˙Bמה ÁLÓÈ ¯L‡ הּמֹוׁשח . ְֵֶַַ¬∆ƒ¿«ֵַַ

ידֹו: את ׁשּמּלא אחר הּמׁשחה, .L·ÏÂּבׁשמן ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָ¿»«
לא  אחר ּכי קדׁש, ּבגדי אּלה הּלֹובׁש ְִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹהּוא

ְְִֵילּבׁשם:
blL„w‰ Lc˜Ó לּפרכת:‡˙ מּבית היא . ∆ƒ¿««…∆ִִֵֶַָֹ

¯tÎÈ Ï‰w‰ ÌÚ Ïk ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚÂ. ¿««…¬ƒ¿«»««»»¿«≈
רק  הּכהנים. יּקראּו לא הם ּכי הּלוּים, ְְֲִִִִִִֵַַַָָֹֹעּמם

ּכהן: לוי ּכל ואין לוי, הּוא ּכהן ְִִֵֵֵֵֵָָֹֹּכל

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדלגדלגדלגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹובבבבׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה לד)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, לגּבי יׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ
א אֹותם). ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּבגדי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי כג)לגּבי פסוק הּבא (רש"י ּכּפּור ּביֹום ולכן ּגדּלתֹו, את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צר עזראעזראעזראעזרא....יׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤
:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, הּכתּוב קו)∑Ána‰.ּבמקּדׁשין חּוץ (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆
.לעזרה  ֲָָָ

(ã)ýåýéì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ©«Ÿ̈½
úøëðå CôL íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´¨½̈§¦§©²

:Bnò áøwî àeää Léàä̈¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

(ä)íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´
ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤

:íúBà ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ לזּבח רגילים הם עזראעזראעזראעזרא.....אׁשר אבןאבןאבןאבן ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ãòBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

ההההּדּדּדּדםםםם אתאתאתאת ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ו)וזרקוזרקוזרקוזרק (יז, ְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לדברים  רק לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּדם
ׁשהּלהט  ּכיון הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּבקדּׁשה.

לקדּׁשה. אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ּכן ּׁשאין מה מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻוההתלהבּות

(æ)íéðæ íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

clÌÎÏ ˙‡Ê ‰˙È‰Â להֹוסיף ּכן, אמר ּוכבר . ¿»¿»…»∆ְְִֵַָָ
ּבׁשנה: אהרן:NÚiÂאחת . ַַַָָ«««ֲַֹ

aÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯ac הּׁשֹוחטים הם ּכי . «≈∆«¬…¿∆»»ֲִִֵַ
מּוּתר  ּבּמחנה, ּכתּוב היה איּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָָָליׂשראל.
ּגם  ּתלּויה הּמצוה וזֹו לּמחנה. מחּוץ ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָלׁשחטֹו
קרֹוב  ׁשהּוא מקֹום ּבכל רק הּמקּדׁש, ְְְִֵֶַַָָָָּבבית

ּכי  קּבלה, מּדברי ידענּו והּקרֹוב ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלירּוׁשלים .
ּכי  ּבׂשר, ויאכל יזּבח רחֹוק, הּמקֹום היה ְְִִִַַַָָָָָָֹאם
ּבּגלּות, אסּור הּבׂשר ּכי אמרּו ורּבים ּכתּוב. ְְִִֵַַַָָָָָָכן
ּדג. ּבׂשר ּפי, אל ּבא לא ויין ּבׂשר ְְְִִִֶַַַָָָָֹויפרׁשּו
להׁשיב  להארי רֹוצה ואיני נכֹונה, ּדּברּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹולא

ֲֵֶעליהם:

de‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ הּמצוה על הּטעם זה . ¿««¬∆»ƒְִֶַַַַַָ
עֹוד  יזּבחּו ולא הּׂשדה, ּפני על ּופרּוׁש ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹהּזאת .

זבחיהם: ְִֵֶֶאת
fÌÈ¯ÈÚOÏ ּבעבּור ּכן, ונקראּו הּׁשדים. הם . «¿ƒƒְְְֲִִֵֵֵַַ

ּבעבּור  והּקרֹוב, אֹותם. הרֹואה הּגּוף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׂשּתער
ׂשעירים. ּכדמּות המׁשּוגעים אֹותם ְְְְִִִִִֶַָָׁשּיראּו



לה miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'd ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדלגדלגדלגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹובבבבׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה לד)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, לגּבי יׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ
א אֹותם). ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻּבגדי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי כג)לגּבי פסוק הּבא (רש"י ּכּפּור ּביֹום ולכן ּגדּלתֹו, את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צר עזראעזראעזראעזרא....יׁש אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)áNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤
:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«

i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, הּכתּוב קו)∑Ána‰.ּבמקּדׁשין חּוץ (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆
.לעזרה  ֲָָָ

(ã)ýåýéì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ©«Ÿ̈½
úøëðå CôL íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´¨½̈§¦§©²

:Bnò áøwî àeää Léàä̈¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

(ä)íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´
ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤

:íúBà ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ לזּבח רגילים הם עזראעזראעזראעזרא.....אׁשר אבןאבןאבןאבן ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ãòBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

ההההּדּדּדּדםםםם אתאתאתאת ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ו)וזרקוזרקוזרקוזרק (יז, ְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לדברים  רק לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּדם
ׁשהּלהט  ּכיון הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּבקדּׁשה.

לקדּׁשה. אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ּכן ּׁשאין מה מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻוההתלהבּות

(æ)íéðæ íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

clÌÎÏ ˙‡Ê ‰˙È‰Â להֹוסיף ּכן, אמר ּוכבר . ¿»¿»…»∆ְְִֵַָָ
ּבׁשנה: אהרן:NÚiÂאחת . ַַַָָ«««ֲַֹ

aÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯ac הּׁשֹוחטים הם ּכי . «≈∆«¬…¿∆»»ֲִִֵַ
מּוּתר  ּבּמחנה, ּכתּוב היה איּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָָָליׂשראל.
ּגם  ּתלּויה הּמצוה וזֹו לּמחנה. מחּוץ ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָלׁשחטֹו
קרֹוב  ׁשהּוא מקֹום ּבכל רק הּמקּדׁש, ְְְִֵֶַַָָָָּבבית

ּכי  קּבלה, מּדברי ידענּו והּקרֹוב ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָלירּוׁשלים .
ּכי  ּבׂשר, ויאכל יזּבח רחֹוק, הּמקֹום היה ְְִִִַַַָָָָָָֹאם
ּבּגלּות, אסּור הּבׂשר ּכי אמרּו ורּבים ּכתּוב. ְְִִֵַַַָָָָָָכן
ּדג. ּבׂשר ּפי, אל ּבא לא ויין ּבׂשר ְְְִִִֶַַַָָָָֹויפרׁשּו
להׁשיב  להארי רֹוצה ואיני נכֹונה, ּדּברּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹולא

ֲֵֶעליהם:

de‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ הּמצוה על הּטעם זה . ¿««¬∆»ƒְִֶַַַַַָ
עֹוד  יזּבחּו ולא הּׂשדה, ּפני על ּופרּוׁש ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹהּזאת .

זבחיהם: ְִֵֶֶאת
fÌÈ¯ÈÚOÏ ּבעבּור ּכן, ונקראּו הּׁשדים. הם . «¿ƒƒְְְֲִִֵֵֵַַ

ּבעבּור  והּקרֹוב, אֹותם. הרֹואה הּגּוף ְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׂשּתער
ׂשעירים. ּכדמּות המׁשּוגעים אֹותם ְְְְִִִִִֶַָָׁשּיראּו



`miyecwÎixgלו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e iyily meil inei xeriy

ß xii` 'e iyily mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב חברֹו,[עּין והעלה אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין קט)ׁשניהן חולין .(ת"כ. ְִֵֶַָ

(è)ýåýéì Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®
:åénòî àeää Léàä úøëðå§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤¬
ézøëäå ícä-úà úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàéŸ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤¤©½̈§¦§©¦¬

:dnò áøwî dúàŸ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑"ּכלּֿדם" לֹומר: ּתלמּוד הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב יהא לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: .לפי »»ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ÈÙ Èz˙Â∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, .ּפנאי ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

(àé)çaænä-ìò íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð ék¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

i"yx£¯Na‰ LÙ Èk∑נפׁש ּתבא האדם; נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ּתלּויה, היא ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּנפׁש על עזראעזראעזראעזרא.....ּותכּפר אבןאבןאבןאבן ְֵֶֶַַַ

(áé)ìëàú-àì íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc̈®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙŒÏk∑ הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧
eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé̈¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈

:øôòa¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין ּכן,(ת"כ. אם מקֹום. מּכל "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין אּוזין ציד, אּלא לי אין ¬∆»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

זאת  ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: ÏÎ‡È.לּמה ¯L‡∑ לטמאים .ּפרט ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dz·‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג  ÔÓe Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

עֹוׂשין  יׂשראל היּו ׁשּכן ּתֹורה עֹוד, ְִִִֵֵֶֶַָָּומּלת
ÌÈBÊּבמצרים: Ì‰ ¯L‡ׁשּמבּקׁש מי ּכל ּכי . ְְִִַ¬∆≈ƒְִִֵֶַָ

אלהיו, מּתחת זֹונה הּוא ּבהם , ּומאמין ֱֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם
מהּׁשם  חּוץ ירע אֹו ׁשּייטיב מי יׁש ּכי ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹׁשּיחׁשב 
הּגר, הזּכיר לא הּפרׁשה ּובזֹו והּנֹורא. ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹהּנכּבד

ּובעֹולֹות. ּבזבחים יׂשראל על הּמצוה ְְְְִִִִִֵַַָָָּכי
הּגר  ׁשּיזּבח יׂשראל יעזבּו ׁשּלא הּגר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהז ּכיר
מׁשּפט  וכן יׂשראל. ּבארץ ּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָלעבֹודת
ּכי  הּנפׁש, ׁשהּוא ּבעבּור אסּור, ׁשהּוא ּדם ֲִֶֶֶֶַַָָָּכל
יחיה  ׁשּבּה הּנפׁש ּכי והאמת ּבּדם. ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּבׂשר

הּלב: ּבדם הּוא ְֵַַָָָהאדם,
`i¯tÎÈ LÙpa,והּטעם יכּפר. ּבֹו, ׁשּיׁש ּבּנפׁש . «∆∆¿«≈ְְֵֵֶֶֶַַַַַ

על  ּכמֹו מפרׁשים, ויׁש נפׁש. ּתחת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָנפׁש
לכּפר  ׁשאמר אחר טעם, לֹו ואין ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָנפ ׁשֹותיכם.

נפׁשֹותיכם: ְֵֶַַעל

miyecwÎixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 52 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d iIgA mCd iEqiM¦©¨§©¥¨¨¨

ּבּבּבּבעפרעפרעפרעפר:::: וכוכוכוכּסּסּסּסההההּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־ּדּדּדּדממממֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשפפפפ יאכליאכליאכליאכל אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאֹוֹוֹוֹו־־־־עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף חחחחּיּיּיּיהההה צידצידצידציד יציציציצּוּוּוּודדדד אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ּוּוּוּומןמןמןמן־־־־ההההּגּגּגּגרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (יז,ואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
יג)

הם  וגם ּבלבד מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי הּמזּבח, על ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹצּוה
החּולין  ּדם לכּסֹות חׁשׁש ולא לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאינם

יצּוה. הרֹוב על כן אחרי וגם ּבּמדּבר חּולין אין ּכי בפרשתנו)ּבּבהמה, (רמב"ן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

ּבחּיּות  לעׂשֹותֹו צריכים ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו להׁשּתּמׁש הּוא ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ"ּדם"
ד"ּכל  ולב", לב "ּבלא חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - חֹול ּבעניני מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוהתלהבּות
חּולין  ׁשּבעניני הּדם, ּכיסּוי מצות ּתֹוכן וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ּבׁשביל לא ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשי

חּיּות.לכלכלכלכּסּסּסּסֹוֹוֹוֹותתתתצריכים ּבהם ניּכר יהיה ׁשּלא הּדם, את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
"ונפׁשי  ואפר", עפר "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ּדוקא ּבעפר להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ה  ּבנפׁשֹו לעֹורר צרי הרׁשּות, ּבדברי עֹוסק האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל אחר ּכעפר להּמׁש ׁשּלא חרד להיֹות וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ּבׁשביל הרׁשּות ּבדברי (לעסֹוק הּלב ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּתאוֹות

יכֹולים  ׁשּלֹו החּולין עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, הּׁשם מעבֹודת חלק הם ׁשּלֹו הרׁשּות ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָא
חּולין  ׁשּבהמת ּבזה נרמז וזה לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון הּדם לכּסֹות צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלהיֹות

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ׁשרֹוב מאחר ּדם, ּכיסּוי צריכה עזראעזראעזראעזרא....אינּה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

(ãé)ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìk̈«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמ ֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑הּנפׁש »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒֶֶַ

נקבה  לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. עזראעזראעזראעזרא.....היא אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶֶַָָָָָָָ

(åè)øbáe çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈©¥®
:øäèå áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ ּבבית ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ואינ  ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד לדרׁש.הּבליעה. אּלא נכּתבה לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן
טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף .יצא ְְִֵֵֵֶָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«
i"yx£BBÚ ‡NÂ∑ טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל NÂ‡.אם ıÁ¯È ‡Ï B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ∑ ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

dxezd lr `xfr oa`

bi‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡:ּוצבי ּכאּיל .B‡ ¬∆»≈«»ְְִַָ
ÏÎ‡È ¯L‡ ÛBÚ ׁשּלא נלמֹוד הּכתּוב מּזה ּגם . ¬∆≈»≈ְִִֶֶַַָֹ

אֹו סּוס אֹו חזיר ּבארצנּו ׁשּיאכל הּגר ְְֲֲִֵֵֶַַַַֹֹנעזב
ׁשּצּוה  ּבעבּור ויּתכן טמא. ׁשהּוא ּדֹורס ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָעֹוף
חּוץ  נׁשּפ ּדם יראה ולא ּדם, יאכל ְְְִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשאינֹו ּדם ּכל לכּסֹות צּוה הּׁשם ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמהּמזּבח,
ּבראֹותֹו הרֹואה יחׁשב ׁשּלא הּמזּבח, לגּבי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹקרב
נזּבח  זבח ּכי עֹוף, אֹו ּוצבי אּיל ּדם ְְְִִִֶַַַַָוהּוא
אפרׁש אנכי, ראה ּובפרׁשת ּכֹוכבים. ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹלעב ֹודת

הּפסּוק: זה ֶַָסֹוד
ciBLÙ· BÓc ּכי הּנפׁש, עם ּדבק הּוא . »¿«¿ִִֵֶֶַָ

הּלב, ׂשמאל מּפאת הּיֹוצאים ׁשהּגידים ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹידּוע
זית  ׁשמן ּכדמּות ּולרּוח, לדם ּבחצי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻמחּלקים

האֹור: Ï‡¯NÈעם È·Ï ¯Ó‡Â ּוכבר טעמֹו, . ִָ»…«ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְַָ
ׁשהזּכיר  ּובעבּור הּנזּכרת. הּפרׁשה והיא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָאמרּתי
נפׁש ּכל הזּכיר עֹוף, וכן קרבה, ׁשאינּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחּיה
ּגם  היא. ּגם קרבה ׁשאינּנה נבלה ּתאכל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשר
עֹובר  הּוא ּבזדֹון אם הּצּיד, ּבעבּור ְְֲִִִֵַַַָָָהזּכירּה

ואם  חּטאת . יביא ּבׁשגגה ואם וילקה, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָּבלאו
אׁשר  ל ּגר אמר הּכתּוב והלא טֹוען, ֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹטען
ּגר  זה ּכי ה ּתׁשּובה ואכלּה, ּתּתנּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשערי
לא  ּבתֹוככם, הּגר והּגר ּכתּוב , וכן ְְְְֵֵֶַַָָָֹּתֹוׁשב.
ׁשּיבֹוא  הּנכרי רק נבלה. ׁשּיאכל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנעזבּנּו
לחּוץ: אֹותּה ויאכל לֹו אֹותּה נּתן ְְִִֵֵַַָָָֹּבשערינּו,

fhBBÚ ‡NÂּבענׁש עֹונֹו, יסלח והּוא ּתמיד. . ¿»»¬ְֲִִֶַָָָֹ
ּדברי  ׁשהזּכיר ּובעבּור עליו. הּׁשם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיביא
זֹו נסמכה ּבמצרים, עֹוׂשים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִִֶַַָָהּׂשעירים
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ּבּבּבּבעפרעפרעפרעפר:::: וכוכוכוכּסּסּסּסההההּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־ּדּדּדּדממממֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשפפפפ יאכליאכליאכליאכל אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאֹוֹוֹוֹו־־־־עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף חחחחּיּיּיּיהההה צידצידצידציד יציציציצּוּוּוּודדדד אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ּוּוּוּומןמןמןמן־־־־ההההּגּגּגּגרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (יז,ואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
יג)

הם  וגם ּבלבד מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי הּמזּבח, על ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹצּוה
החּולין  ּדם לכּסֹות חׁשׁש ולא לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹאינם

יצּוה. הרֹוב על כן אחרי וגם ּבּמדּבר חּולין אין ּכי בפרשתנו)ּבּבהמה, (רמב"ן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

ּבחּיּות  לעׂשֹותֹו צריכים ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו להׁשּתּמׁש הּוא ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ"ּדם"
ד"ּכל  ולב", לב "ּבלא חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - חֹול ּבעניני מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוהתלהבּות
חּולין  ׁשּבעניני הּדם, ּכיסּוי מצות ּתֹוכן וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ּבׁשביל לא ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמעׂשי

חּיּות.לכלכלכלכּסּסּסּסֹוֹוֹוֹותתתתצריכים ּבהם ניּכר יהיה ׁשּלא הּדם, את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
"ונפׁשי  ואפר", עפר "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ּדוקא ּבעפר להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ה  ּבנפׁשֹו לעֹורר צרי הרׁשּות, ּבדברי עֹוסק האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל אחר ּכעפר להּמׁש ׁשּלא חרד להיֹות וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ּבׁשביל הרׁשּות ּבדברי (לעסֹוק הּלב ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּתאוֹות

יכֹולים  ׁשּלֹו החּולין עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, הּׁשם מעבֹודת חלק הם ׁשּלֹו הרׁשּות ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָא
חּולין  ׁשּבהמת ּבזה נרמז וזה לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון הּדם לכּסֹות צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלהיֹות

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ׁשרֹוב מאחר ּדם, ּכיסּוי צריכה עזראעזראעזראעזרא....אינּה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

(ãé)ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìk̈«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמ ֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑הּנפׁש »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒֶֶַ

נקבה  לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. עזראעזראעזראעזרא.....היא אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶֶַָָָָָָָ

(åè)øbáe çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈©¥®
:øäèå áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ ּבבית ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ואינ  ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד לדרׁש.הּבליעה. אּלא נכּתבה לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן
טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף .יצא ְְִֵֵֵֶָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«
i"yx£BBÚ ‡NÂ∑ טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל NÂ‡.אם ıÁ¯È ‡Ï B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ∑ ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

dxezd lr `xfr oa`

bi‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡:ּוצבי ּכאּיל .B‡ ¬∆»≈«»ְְִַָ
ÏÎ‡È ¯L‡ ÛBÚ ׁשּלא נלמֹוד הּכתּוב מּזה ּגם . ¬∆≈»≈ְִִֶֶַַָֹ

אֹו סּוס אֹו חזיר ּבארצנּו ׁשּיאכל הּגר ְְֲֲִֵֵֶַַַַֹֹנעזב
ׁשּצּוה  ּבעבּור ויּתכן טמא. ׁשהּוא ּדֹורס ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָעֹוף
חּוץ  נׁשּפ ּדם יראה ולא ּדם, יאכל ְְְִִֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשאינֹו ּדם ּכל לכּסֹות צּוה הּׁשם ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמהּמזּבח,
ּבראֹותֹו הרֹואה יחׁשב ׁשּלא הּמזּבח, לגּבי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹקרב
נזּבח  זבח ּכי עֹוף, אֹו ּוצבי אּיל ּדם ְְְִִִֶַַַַָוהּוא
אפרׁש אנכי, ראה ּובפרׁשת ּכֹוכבים. ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹלעב ֹודת

הּפסּוק: זה ֶַָסֹוד
ciBLÙ· BÓc ּכי הּנפׁש, עם ּדבק הּוא . »¿«¿ִִֵֶֶַָ

הּלב, ׂשמאל מּפאת הּיֹוצאים ׁשהּגידים ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹידּוע
זית  ׁשמן ּכדמּות ּולרּוח, לדם ּבחצי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֻמחּלקים

האֹור: Ï‡¯NÈעם È·Ï ¯Ó‡Â ּוכבר טעמֹו, . ִָ»…«ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְַָ
ׁשהזּכיר  ּובעבּור הּנזּכרת. הּפרׁשה והיא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָאמרּתי
נפׁש ּכל הזּכיר עֹוף, וכן קרבה, ׁשאינּנה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחּיה
ּגם  היא. ּגם קרבה ׁשאינּנה נבלה ּתאכל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשר
עֹובר  הּוא ּבזדֹון אם הּצּיד, ּבעבּור ְְֲִִִֵַַַָָָהזּכירּה

ואם  חּטאת . יביא ּבׁשגגה ואם וילקה, ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָּבלאו
אׁשר  ל ּגר אמר הּכתּוב והלא טֹוען, ֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹטען
ּגר  זה ּכי ה ּתׁשּובה ואכלּה, ּתּתנּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשערי
לא  ּבתֹוככם, הּגר והּגר ּכתּוב , וכן ְְְְֵֵֶַַָָָֹּתֹוׁשב.
ׁשּיבֹוא  הּנכרי רק נבלה. ׁשּיאכל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹנעזבּנּו
לחּוץ: אֹותּה ויאכל לֹו אֹותּה נּתן ְְִִֵֵַַָָָֹּבשערינּו,

fhBBÚ ‡NÂּבענׁש עֹונֹו, יסלח והּוא ּתמיד. . ¿»»¬ְֲִִֶַָָָֹ
ּדברי  ׁשהזּכיר ּובעבּור עליו. הּׁשם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיביא
זֹו נסמכה ּבמצרים, עֹוׂשים ׁשהיּו ְְְְְִִִִִִֶַַָָהּׂשעירים



`miyecwÎixgלח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e iyily meil inei xeriy

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á):íëéäìà ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא כ)אני קּבלּו(שמות מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי : ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אלהיכם" ה' "אני ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹגזרֹותי.
ׂשכר  לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו –. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai zegiy ihewl)

עזראעזראעזראעזרא ּבּבּבּבימיימיימיימי ּבּבּבּבעריעריעריעריֹוֹוֹוֹותתתת ללללּנּנּנּנתקתקתקתק ׁשׁשׁשׁשּסּסּסּסֹוֹוֹוֹופןפןפןפן .... .... אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ב)ררררּבּבּבּביייי יח, זמן (רש"י ׁשּיארע למארע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ּבדר ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּפה  ׁשּבעל ׁשּדברים ואף הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר רׁש"י אֹומר זה קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרב
הּמׁשנה; ּכתיבת זמן על ּדוד ׁשאמר ּפסּוק מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת מּׁשּום זאת הּתירּו ּבכתב, לאמרן ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאסּור

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש לׁשיטתיּה אּזיל ּכאן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואף

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 83 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl oiieri)

lkVl zFcbEpnWM mB 'izFxfB ElAw'©§§¥©©§¤§¨©¥¤

אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם:::: יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני אלהםאלהםאלהםאלהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא רש"י)אני ובפירוש ב. .(יח, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ּגם  ּכֹולל ,הּמל ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") עליכם ("קּבלּתם הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָוצרי
ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי עליכם "קּבלּתם רׁש"י מחּלק ּכן אם ּומּדּוע ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּגזירֹות,

לכל  אֹו ּבּׂשכל, הּמּובנֹות מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָוהּביאּור
לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ּגזירֹות קּבלּו לא אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּפחֹות

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא המנּוגדת ּגזרה ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָולכן
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

היא  האּׁשה ּכאׁשר ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, אחד" ל"ּבׂשר ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתכלית
ּביעקב  ואף אחיֹותיהם, עם התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם קּיּום ׁשּכל ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ׁשאר

ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ׁשלמה, מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמצינּו
ּכל  אל איׁש ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה להיֹות צריכה ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאם־ּכן

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני הּתֹורה הקּדימה ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשאר

(â)eNòú àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ©«£®
àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ) מקֹום ואֹותֹו האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ׁשל ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

הּכל  מן מקלקל יׂשראל ּבֹו nL‰.ׁשּיׁשבּו ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ מקלקלים יׂשראל, ׁשּכבׁשּו עממין ׁשאֹותן מּגיד ְְְְִִֵֶַָָָֹֻ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻ
מּכּלם ˙eÎÏ.(ת"כ)יֹותר ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח החקּוקין מה ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו אּלא ר? ִֵָֻ¿À…≈∆…≈≈ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

חכמים  ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון עזראעזראעזראעזרא.....להם, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)íäa úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, ּבּתֹורה האמּורים ּדברים È˙wÁŒ˙‡Â.אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ¿∆À…«

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב  ‡‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»

Îl‰Ï‡ד  Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr `xfr oa`

ּכי  ּכנען, ארץ מעׂשה על והעריֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפרׁשה
וטעם ּבּסֹוף: מפרׁש ‡ÌÎÈ‰Ïכן '‰ È‡ על . ְְֵַַַָֹ¬ƒ¡…≈∆ַ

אלהיכם: אהיה הּתנאי ְְֱֵֶֶֶֶַַֹזה

beÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e אדם ירּגיל ׁשּלא . ¿À…≈∆…≈≈ְִֶַָָֹ
חק: לֹו ׁשּיהיה עד הּזה, ּבּדר ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹללכת

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ‰NÚÓÎe.הּמׁשּפטים על . ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒְִִַַָ

הּכתּובים  הם ּתעׂשּו, מׁשּפטי את ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָוהראיה,
אּלה  ּבפרׁשת הּמפרׁש הּברית ספר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹעל

ְִִַָהּמׁשּפטים:

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e iyily meil inei xeriy
e¯ÓLz∑ מׁשיבין העֹולם ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

אּתם  אי עליכם, ּגזרּתי ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעליהן,
להּפטר! Ì‰a.רּׁשאים ˙ÎÏÏ∑ חכמת ואלמד אל יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְִִֵַָָ»∆∆»∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

עזראעזראעזראעזרא.....האּמֹות  אבןאבןאבןאבן ָֻ

(ä)íúà äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä̈«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר ׁשמירה (ת"כ)לרּבֹות לּתן אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, Ì‰a.ועׂשּיה ÈÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ»«»∆

מת! הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .288 'r a"g zeiecreezd mgpn zxez)

ּבּבּבּבהםהםהםהם וחיוחיוחיוחי האדםהאדםהאדםהאדם אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיטיטיטי ואתואתואתואת חחחחּקּקּקּקתיתיתיתי אתאתאתאת ה)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּתּתּתּתםםםם (יח, ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבהםהםהםהם ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיממממּוּוּוּותתתת לאלאלאלא ---- ּבּבּבּבהםהםהםהם כהנים)וחיוחיוחיוחי (תורת ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכּונת  לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על מֹוסיף מה - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹיׁש
אהרן. לבני ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות התלהבּות מרב אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּמדרׁש

(å)äåøò úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´¤§¨®
ñ :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È‡∑ ׂשכר לׁשּלם עזראעזראעזראעזרא.....נאמן אבןאבןאבןאבן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàì àåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד להּלן(סנהדרין ונאמר ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? אּלא אינֹו אֹו .אבי אׁשת כ)זֹו :(לקמן ∆¿«»ƒְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אביו  אׁשת ּכאן אף אביו, אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו ‡En."ערות ˙Â¯ÚÂ∑ אביו אׁשת ׁשאינּה אּמֹו עזראעזראעזראעזרא.....להביא אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִִֵֵֶֶָָָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòBà úéa úãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́©½¦−
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ıeÁ.אף ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ∑:לאבי לֹו ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «»ƒְְֲַַַָָ∆∆«ƒ∆∆ְְְִִֵֵֶֶָָָ
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, את הֹוצא לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את עזראעזראעזראעזרא.....קּים אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈
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cÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ וטעם אלהיכם: אהיה אז . ¬ƒ¡…≈∆ְְֱֵֶֶֶַַָֹ
ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe לבאר . ¿«¿∆∆À…«¿∆ƒ¿»«ְֵָ

הּמבין  ּכי  עֹולמ ֹות. ּבׁשני  לעֹוׂשיהם, חּיים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהם
על  לעֹולם. ימּות ולא יחּינּו העֹולם חי ְְְֵֶַַָָָָָֹסֹודם,
ּפרׁשּתיו: ּכאׁשר אלהיכם, ה' אני ּכתּוב ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָֹּכן

eLÈ‡ LÈ‡ ׁשּלא ּובעבּור ואיׁש. איׁש ּכל . ƒƒֲִִֶַָָֹ
ׁשּיעׂשה  הּגר נעזב לא יׂשראל, מּבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹהזּכיר
יטּמא  ׁשּלא ּבארצנּו, הּנזּכרֹות מהּתֹועבֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאחת

הארץ: B¯Naאת ¯‡L Ïk Ï‡ ּכלל ׁשם . ֶֶָָ∆»¿≈¿»ְֵָ
הּכהן  אהרן ורב ּפרט. ּכן ואחר העריֹות, ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹלכל

לבּטלה: זרע ׁשכבת להֹוציא ׁשּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאמר
e·¯˜˙ ‡Ï אל ואקרב וכן לׁשכיבה. ּכּנּוי . …ƒ¿¿ְְְִִִֵֶֶַָָ

אּׁשה: אל ּתּגׁשּו אל מּמּלת וקרֹוב ְְְִִִִִֶַַַָָָהּנביאה.
‰Â¯Ú:להתּכּסֹות צרי נחׂשף, מגּנה ּדבר . ∆¿»ְְְֱִִֶֶַָָָָֻ
‰'וטעם È‡לעבדֹו הּנבּדל אֹוהב ׁשהּׁשם . ְַַ¬ƒְְְִֵֵֶַַָָ

הראׁשֹון, ּגם לעד סיני והר ּדברֹו. ְְְְְִִִֵַַַַָָולׁשמֹוע 
האדם  לב ׁשּיצר ּובעבּור האדם. סֹוד ְֲֵֵֶֶַָָָָָָוהּוא
והּנה  הּנקבֹות. ּכל לאסֹור יּתכן לא ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָֹּכּבהמֹות,
ּכי  ּובפרׁשת עת. ּבכל עּמֹו הּנמצאֹות ּכל ְְְִִִֵַַַָָָָָָאסר
והּנה  וחתּום. סתּום סֹוד ל אגּלה מחנה, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָתצא

על  המקּוּבל, הּׁשם מּׁשם ירחק הּמתּגאל, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָּכל 
ה': אני הזּכיר ְֲִִִֵּכן

fEÈ·‡ ˙Â¯Ú,הּבן קֹודם ׁשהּוא מהאב והחל . ∆¿«»ƒְֵֵֵֵֶֶַָָ
אב  ערות ׁשהיא מי ּכל הּוא ׁשאסּור ְְִִֶֶֶַַָָָָואמר

ערות וא  ּכ ואחר ּבראׁש. האם היא והּנה ם, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהיא  האחֹות ּכ ואחר אם. ואינּנה אב, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאׁשת 

אם: ּבת אֹו אביו ִֵַַָּבת
h˙Èa ˙„ÏBÓ ּבית מׁשּפט על ׁשּנֹולדה . ∆∆«ƒְְִֵֶַַָ

וקּדּוׁשין: ארּוסין אחר ıeÁיׂשראל ˙„ÏBÓ. ְְִִִִֵֵַַָ∆∆
מֹולדת, ּפרּוׁש ּכי אֹומרים  ויׁש מהּמנהג. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָחּוץ 



לט miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e iyily meil inei xeriy
e¯ÓLz∑ מׁשיבין העֹולם ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

אּתם  אי עליכם, ּגזרּתי ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעליהן,
להּפטר! Ì‰a.רּׁשאים ˙ÎÏÏ∑ חכמת ואלמד אל יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְִִֵַָָ»∆∆»∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

עזראעזראעזראעזרא.....האּמֹות  אבןאבןאבןאבן ָֻ

(ä)íúà äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä̈«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר ׁשמירה (ת"כ)לרּבֹות לּתן אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, Ì‰a.ועׂשּיה ÈÁÂ∑ ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻֻ»«»∆

מת! הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .288 'r a"g zeiecreezd mgpn zxez)

ּבּבּבּבהםהםהםהם וחיוחיוחיוחי האדםהאדםהאדםהאדם אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיטיטיטי ואתואתואתואת חחחחּקּקּקּקתיתיתיתי אתאתאתאת ה)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּתּתּתּתםםםם (יח, ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבהםהםהםהם ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיממממּוּוּוּותתתת לאלאלאלא ---- ּבּבּבּבהםהםהםהם כהנים)וחיוחיוחיוחי (תורת ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

ׁשּכּונת  לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על מֹוסיף מה - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹיׁש
אהרן. לבני ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות התלהבּות מרב אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּמדרׁש

(å)äåøò úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´¤§¨®
ñ :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È‡∑ ׂשכר לׁשּלם עזראעזראעזראעזרא.....נאמן אבןאבןאבןאבן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàì àåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד להּלן(סנהדרין ונאמר ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? אּלא אינֹו אֹו .אבי אׁשת כ)זֹו :(לקמן ∆¿«»ƒְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אביו  אׁשת ּכאן אף אביו, אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו ‡En."ערות ˙Â¯ÚÂ∑ אביו אׁשת ׁשאינּה אּמֹו עזראעזראעזראעזרא.....להביא אבןאבןאבןאבן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִִֵֵֶֶָָָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòBà úéa úãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́©½¦−
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ıeÁ.אף ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ∑:לאבי לֹו ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «»ƒְְֲַַַָָ∆∆«ƒ∆∆ְְְִִֵֵֶֶָָָ
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, את הֹוצא לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את עזראעזראעזראעזרא.....קּים אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

dxezd lr `xfr oa`

cÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ וטעם אלהיכם: אהיה אז . ¬ƒ¡…≈∆ְְֱֵֶֶֶַַָֹ
ÈËtLÓ ˙‡Â È˙wÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe לבאר . ¿«¿∆∆À…«¿∆ƒ¿»«ְֵָ

הּמבין  ּכי  עֹולמ ֹות. ּבׁשני  לעֹוׂשיהם, חּיים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהם
על  לעֹולם. ימּות ולא יחּינּו העֹולם חי ְְְֵֶַַָָָָָֹסֹודם,
ּפרׁשּתיו: ּכאׁשר אלהיכם, ה' אני ּכתּוב ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָֹּכן

eLÈ‡ LÈ‡ ׁשּלא ּובעבּור ואיׁש. איׁש ּכל . ƒƒֲִִֶַָָֹ
ׁשּיעׂשה  הּגר נעזב לא יׂשראל, מּבית ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹהזּכיר
יטּמא  ׁשּלא ּבארצנּו, הּנזּכרֹות מהּתֹועבֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאחת

הארץ: B¯Naאת ¯‡L Ïk Ï‡ ּכלל ׁשם . ֶֶָָ∆»¿≈¿»ְֵָ
הּכהן  אהרן ורב ּפרט. ּכן ואחר העריֹות, ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹלכל

לבּטלה: זרע ׁשכבת להֹוציא ׁשּפרּוׁשֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאמר
e·¯˜˙ ‡Ï אל ואקרב וכן לׁשכיבה. ּכּנּוי . …ƒ¿¿ְְְִִִֵֶֶַָָ

אּׁשה: אל ּתּגׁשּו אל מּמּלת וקרֹוב ְְְִִִִִֶַַַָָָהּנביאה.
‰Â¯Ú:להתּכּסֹות צרי נחׂשף, מגּנה ּדבר . ∆¿»ְְְֱִִֶֶַָָָָֻ
‰'וטעם È‡לעבדֹו הּנבּדל אֹוהב ׁשהּׁשם . ְַַ¬ƒְְְִֵֵֶַַָָ

הראׁשֹון, ּגם לעד סיני והר ּדברֹו. ְְְְְִִִֵַַַַָָולׁשמֹוע 
האדם  לב ׁשּיצר ּובעבּור האדם. סֹוד ְֲֵֵֶֶַָָָָָָוהּוא
והּנה  הּנקבֹות. ּכל לאסֹור יּתכן לא ְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָֹּכּבהמֹות,
ּכי  ּובפרׁשת עת. ּבכל עּמֹו הּנמצאֹות ּכל ְְְִִִֵַַַָָָָָָאסר
והּנה  וחתּום. סתּום סֹוד ל אגּלה מחנה, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָתצא

על  המקּוּבל, הּׁשם מּׁשם ירחק הּמתּגאל, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָּכל 
ה': אני הזּכיר ְֲִִִֵּכן

fEÈ·‡ ˙Â¯Ú,הּבן קֹודם ׁשהּוא מהאב והחל . ∆¿«»ƒְֵֵֵֵֶֶַָָ
אב  ערות ׁשהיא מי ּכל הּוא ׁשאסּור ְְִִֶֶֶַַָָָָואמר

ערות וא  ּכ ואחר ּבראׁש. האם היא והּנה ם, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהיא  האחֹות ּכ ואחר אם. ואינּנה אב, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאׁשת 

אם: ּבת אֹו אביו ִֵַַָּבת
h˙Èa ˙„ÏBÓ ּבית מׁשּפט על ׁשּנֹולדה . ∆∆«ƒְְִֵֶַַָ

וקּדּוׁשין: ארּוסין אחר ıeÁיׂשראל ˙„ÏBÓ. ְְִִִִֵֵַַָ∆∆
מֹולדת, ּפרּוׁש ּכי אֹומרים  ויׁש מהּמנהג. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָחּוץ 



`miyecwÎixgמ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'e iyily meil inei xeriy

(é)ða-úa úåøòEúåøò ék ïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−
ñ :äpä¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז אּׁשה (יבמות מ"ערות למדין אנּו מאׁשּתֹו ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. הּכתּוב מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, ׁשהיא ּבין תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר EaŒ˙a.ּובּתּה" ˙Â¯Ú∑ וחמ אּלא קל ,לבּת ר ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ∆¿««ƒ¿ְְִֶֶַָָֹ

ׁשוה מּגזרה למדּוה הּדין, מן מזהירין ׁשאין עח)לפי סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî Eàåä EúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑ ּבראּויה ,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עזראעזראעזראעזרא.....לקּדּוׁשין  אבןאבןאבןאבן ְִִ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«

(âé)ñ :àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא עזראעזראעזראעזרא.....ּומה אבןאבןאבןאבן ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòälâú àì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−
ñ :dúåøò¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן

(æé)-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©
:àåä änæ äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬¦«

i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז לׁשֹון (יבמות תּקח", "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי אּלא הּכתּוב אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ואתֿאּמּה" אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן כ)קיחה, ּבּתּה(לקמן לּׂשא מּתר אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון ,. ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

‰p‰ ‰¯‡L∑לזֹו זֹו לחטא ∑nÊ‰.קרֹובֹות יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: עזראעזראעזראעזרא.....עצה, אבןאבןאבןאבן «¬»≈»ְָƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

Ï‡יב  Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚCe·‡ ˙·È¯˜ Èl‚˙ ∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

ּבּבית. עּמ ׁשּגדלה יֹוסף, ּברּכי על יּולדּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּכמֹו
ּבחּוץ  וגדלה אחרת, ּומדינה אחר ּבמקֹום היא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאֹו

:ּבנ ּבת הזּכיר ּכ ואחר .עּמ האב ְְְְִִִִִֵַַַָָָמּבית
`iEÈ·‡ ˙a ˙Â¯Ú האחֹות ׁשהיא אֹומרים יׁש . ∆¿««»ƒְִִֵֶָָ

עֹובר  עּמּה הּׁשֹוכב ּכי ידענּו ואנחנּו ואם. ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָמאב
הּפסּוק  זה ּכי אֹומרים ויׁש לאוין. ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָעל
אם, ּבת ׁשאינּנה אמרּו והּצדֹוקים ְְְְִִֵֵֶֶַַָָלחּזּוק .
והּטעם, .אבי ׁשּגּדלּה אבי מֹולדת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרׁשּו
וכן  קטּנה. ּבת לּה והיתה אּׁשה, האב ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָׁשּלקח
מּמּך, ימנעני לא ּכי וראייתם, ּתמר. על ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹיפרׁשּו

ׁשהּמעּתיקים  ואחר ּדוד. מֹולדת היתה לא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹרק
צֹור אין מּוּתרת, אב אׁשת ּבת ּכי ְִֵֵֶֶֶֶַָָאמרּו
ּבת  להיֹות ויּתכן מּלּבם . הּבֹודאים על ְְְְִִִִִִֵַַַָָָלהׁשיב 
ּובׂשר, ׁשאר ּומּלת אנּוסה. ּבת ,אבי ְֲִִֵֵֶַַָָָָאׁשת

ּבּטעם: ְִַַַקרֹובים
ci‡È‰ E˙„Bc וכן .ּכדֹודת היא חׁשּובה . »¿ƒְְְֲִֵָָ

הּסֹומכים  יעׂשּו מה והּנה ּדֹודי. חנמאל ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַהּנה
הּכתּוב  אסר לא ּכי לבּדּה, הּתֹורה על ְְְִִַַַַַָָָָֹּבמצ ֹות
האם, אם ולא האב אם ולא האם אחי ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָֹֹאׁשת 
ׁשּלא  ויּתכן לקּבלה. צריכים אנחנּו ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

אחי  מאׁשת נלמֹוד ּכי האם, אחי אׁשת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָהז ּכיר
הּנזּכרֹות  ּגם קדֹוׁשים, ּבפרׁשת והזּכירּה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָהאב,

ההוה: על ּדּבר הּכתּוב הזּכירם, ְִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
fhEÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú.אחים יׁשבּו ּכי ּבפרׁשת . ∆¿«≈∆»ƒְְִִֵַַָָ

והיא  הּבת, הּכתּוב הזּכיר לא לּמה ְְְִִִֵַַַָָָָֹוהאֹומר
ׁשאיננּה אֹו ּבּתֹו ּובּתּה, אּׁשה ערות ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָמפֹורׁשת
הּבת: נאסרה האם עם ׁשּׁשכב אחר ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּתֹו,

fi‰p‰ ‰¯‡L עם ׁשאר ׁשמֹות, ׁשני הם . «¬»≈»ְְִֵֵֵֵ
ׂשלמה, ּכלמ''ד  לנּוח ראּוי האל''ף היה ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָָׁשארה.

מהּגרֹון: ׁשהיא ִֵֵֶַָלּולי

miyecwÎixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f iriax meil inei xeriy

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין לזֹו∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, ּגרׁשּה∑ÈiÁa‰.לׁשֹון ׁשאם לּמד ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְְִִֵֶֶָ
ּבחּיים  ׁשהיא זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא .לא ְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d zegiy ihewl)

לצררלצררלצררלצרר תתתתּקּקּקּקחחחח לאלאלאלא אחתאחתאחתאחתּהּהּהּה אלאלאלאל יח)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה לא (יח, זֹו, את זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם הּכתּוב יפרׂש "ּבכאן ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ּדר לפי - הּוא האּסּור זה ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי (ספורנו). אחֹותּה" ּבחּיי זּולתי אסרה לא "ולכן (רמּב"ן), צרֹות" ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּתהיינה

א). נח, סנהדרין רמ"ה (ראה ההלכה ּדר לפי ּגם הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - עזראעזראעזראעזרא....הּפׁשט אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(èé):dúåøò úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨§¨¨«

(àë)íL-úà ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬
éäìà:ýåýé éðà E ¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑,לּכמרים ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים סד)עבֹודת ׁשּתי (סנהדרין ועֹוׂשין «…∆ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
האׁש מדּורֹות ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות לּכמרים ∑Ôz˙Œ‡Ï.מדּורֹות מסירתֹו היא È·Ú‰Ï¯.זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ…ƒ≈ְְִִִַָָ¿«¬ƒ

CÏnÏ∑האׁש העברת עזראעזראעזראעזרא.....זֹו אבןאבןאבןאבן «…∆ֲֵַַָָ

ß xii` 'f iriax mei ß

(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

(âë)äMàå dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®§¦À̈
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àìŸ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

gi¯B¯ˆÏ לא והּנה צרתּה. וכעסּתּה מּגזרת . ƒ¿ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
ׁשּתי  עם הּׁשֹוכב עֹונׁש קדֹוׁשים ּבפרׁשת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָהזּכיר
ּבת  עם הּׁשֹוכב עֹונ ׁש הזּכיר לא ּכא ׁשר ְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹאחיֹות,
ולאה  רחל ּכי הּמפרׁש וטעם ּבּתֹו. ּבת ועם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבנ ֹו
הּתֹועבֹות  ּכל את ּכי וראייתֹו, אחיֹות. היּו ְֲֲִֵֶַַָָָָֹלא
אי והּׁשֹואל ּגמּורה. ראיה איננה וזֹו ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָהאל.
מׁשיבים  יׁש הזהיר, ׁשּלא ּדבר על הּׁשם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹיעני ׁש
ואחרים  האּלה. העריֹות על נצטּוּו נח ּבני ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכי
הּתֹועבֹות  ּכל אמר ׁשהּכתּוב ּפי על אף ְִֵֶַַַַַָָָָאמרּו
אם  ּכי ּכּולם, על הּפרּוׁש אין ּכלל, ּבׁשם ְְִִֵֵֵֵַַָָָהאל ,
מׁשה. וּיל ּבפרׁשת ּתדעּנּה ודעּתי רּוּבם. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

מהעריֹות: חׁשּוב הּנּדה עם ְֲִִֵֵַַָָָָוהּׁשֹוכב
kE˙ÈÓÚ ˙L‡ Ï‡Âויׁש הּׁשבּויה. להֹוציא . ¿∆≈∆¬ƒ¿ְְְִֵַָ

ּגברה  ואׁשר אסּורה, היתה ּכבר ּכי ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָאֹומרים
לזרע. ּבּפרּוׁש ּתעּו לּבם, ּדעת על יצרם ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָּתאות
האחד  חלקים, לג' נחלק הּמׁשּגל ּכי ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוידענּו
מלאּות  להקל והּׁשני ּתאוה, ּבלא ּורבּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹלפרּיה

לתאות  הּנמׁשלת לתאוה  והּׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָהּגּוף,
ׁשּטעמֹו לזרע, הּכתּוב ׁשאמר ואחר ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָהּבהמה.
חמּור. אּסּור אסּורה היא הּנה לזרע, ְֲֲִִִִֵֶַָָאפילּו
והֹוסיף  לעד. אחריו הּבא תּתן, לא ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹּומּזרע
והּוא  ּבּה, הּנֹוגע ּכל יּנקה לא ּכי ּבּה, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלטמאה
הּנכרית  אסר לא  הּזה ּוב ּפרׁשה לעֹולם. ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹטמא
מתיהדת: היא ּכי מהּׁשב ּויה טענה ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכלל .

`kCÏnÏ ׁשם ׁשהּוא חז''ל  ודרׁשּו צלם. ׁשם . «…∆ְְֲֵֵֶֶֶַָ
ּכ ׁשהּוא ּכלל ויּתכן עליו. ׁשּימליכּנּו מי ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּומּלת ע ּמֹון. ּבני לׂשרף,È·Ú‰Ï¯ּתֹועבת ּכמֹו . ְֲִֵַַַ¿«¬ƒְְִֹ
יעביר  ּכי אֹומרים ויׁש עבֹודתֹו. היתה זאת ְְְֲֲִִִִֵַָָָֹּכי
ׁשּימּות. מי ויׁש ׁשּיחיה מי ויׁש האׁש, על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּבן 
אׁש, זכר ּבּפסּוק ׁשאין  ּבעבּור ּפרׁשּו ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָואחרים 
וחּללּת ,הּמֹול לדת הּׁשם מּתֹורת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָלהעביר
ּבתּת אלהי ׁשהּוא עלי נקרא ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹהּׁשם 
הּנאּוף  ּכי אמר והּגאֹון .לּמֹול קֹודׁש ְִִִֶֶֶַַַַַָָמּזרע
הּבהמה, ׁשּבכּלם והּקׁשה מעלֹות. ׁשמנה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֻעל

הּמין  ׁשּכל הּזכר, ואחריה אחר. מּמין ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
ׁשהן  וחביריה, אב אׁשת  ערות ואחריה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאסּור.
יֹועילּו לא ּכי אארי ולא עת. ּבכל ְְֲִִִִֵַָֹֹאּסּורֹו
ונכרתּו ּכּלם על אמר הּכתּוב ּכי הּדברים, ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻאּלּו

העֹוׂשֹות: ְַָָהּנפׁשֹות
ak¯ÎÊ ˙‡Âאמׁש ׁשכבּתי הן ׁשּמצאנּו אחר . ¿∆»»ְִֵֶֶֶַַַָָָ

וּיאמר  ולּנׁשּכב. לּׁשֹוכב אזהרה הּנה אבי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ּכצּורת  ּבגּופֹו ׁשּיחּדׁש מי יׁש ּכי ז''ל  חננאל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַרב
אֹומרים  ויׁש ּבתֹולדה. יּתכן לא וזה אּׁשה. ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבׂשר
היֹות  ּבעבּור הּזה ה ּצער וכל ְְְֱֲֵֶַַַַַַָאנּדרֹוגינֹוס.
ׁשני  יחיד ודברי רּבים, לׁשֹון  אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָמׁשּכבי
ּכפׁשּוטּה הּמצוה ּכי ּבעיני והּנכֹון ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמׁשּכבים.
והּכתּוב  עליה. מיתה חּיבּו הּתּוׁשּיה אנׁשי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּגם
ואחר  תקרב. לא ּכמֹו לאמר ּכבֹוד ּדר ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹאחז
הזהיר  להעׂשֹות, והּנקבה לעׂשֹות נברא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּזכר
מׁשּכב  ויׁש הּׁשם. ּדברי ּתהפ ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹהּכתּוב
רּבים. לׁשֹון מׁשּכבי מּלת ּכן על הּזרע. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַלהֹוציא
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(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין לזֹו∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, ּגרׁשּה∑ÈiÁa‰.לׁשֹון ׁשאם לּמד ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְְִִֵֶֶָ
ּבחּיים  ׁשהיא זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא .לא ְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d zegiy ihewl)

לצררלצררלצררלצרר תתתתּקּקּקּקחחחח לאלאלאלא אחתאחתאחתאחתּהּהּהּה אלאלאלאל יח)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה לא (יח, זֹו, את זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם הּכתּוב יפרׂש "ּבכאן ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ּדר לפי - הּוא האּסּור זה ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי (ספורנו). אחֹותּה" ּבחּיי זּולתי אסרה לא "ולכן (רמּב"ן), צרֹות" ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּתהיינה

א). נח, סנהדרין רמ"ה (ראה ההלכה ּדר לפי ּגם הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - עזראעזראעזראעזרא....הּפׁשט אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(èé):dúåøò úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¨§¨¨«

(àë)íL-úà ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²¤¥¬
éäìà:ýåýé éðà E ¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑,לּכמרים ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים סד)עבֹודת ׁשּתי (סנהדרין ועֹוׂשין «…∆ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
האׁש מדּורֹות ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות לּכמרים ∑Ôz˙Œ‡Ï.מדּורֹות מסירתֹו היא È·Ú‰Ï¯.זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ…ƒ≈ְְִִִַָָ¿«¬ƒ

CÏnÏ∑האׁש העברת עזראעזראעזראעזרא.....זֹו אבןאבןאבןאבן «…∆ֲֵַַָָ
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(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

(âë)äMàå dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®§¦À̈
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àìŸ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

gi¯B¯ˆÏ לא והּנה צרתּה. וכעסּתּה מּגזרת . ƒ¿ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
ׁשּתי  עם הּׁשֹוכב עֹונׁש קדֹוׁשים ּבפרׁשת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָהזּכיר
ּבת  עם הּׁשֹוכב עֹונ ׁש הזּכיר לא ּכא ׁשר ְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹאחיֹות,
ולאה  רחל ּכי הּמפרׁש וטעם ּבּתֹו. ּבת ועם ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּבנ ֹו
הּתֹועבֹות  ּכל את ּכי וראייתֹו, אחיֹות. היּו ְֲֲִֵֶַַָָָָֹלא
אי והּׁשֹואל ּגמּורה. ראיה איננה וזֹו ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָָהאל.
מׁשיבים  יׁש הזהיר, ׁשּלא ּדבר על הּׁשם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹיעני ׁש
ואחרים  האּלה. העריֹות על נצטּוּו נח ּבני ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכי
הּתֹועבֹות  ּכל אמר ׁשהּכתּוב ּפי על אף ְִֵֶַַַַַָָָָאמרּו
אם  ּכי ּכּולם, על הּפרּוׁש אין ּכלל, ּבׁשם ְְִִֵֵֵֵַַָָָהאל ,
מׁשה. וּיל ּבפרׁשת ּתדעּנּה ודעּתי רּוּבם. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

מהעריֹות: חׁשּוב הּנּדה עם ְֲִִֵֵַַָָָָוהּׁשֹוכב
kE˙ÈÓÚ ˙L‡ Ï‡Âויׁש הּׁשבּויה. להֹוציא . ¿∆≈∆¬ƒ¿ְְְִֵַָ

ּגברה  ואׁשר אסּורה, היתה ּכבר ּכי ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָאֹומרים
לזרע. ּבּפרּוׁש ּתעּו לּבם, ּדעת על יצרם ְְֲִִֵַַַַַַַָָָָּתאות
האחד  חלקים, לג' נחלק הּמׁשּגל ּכי ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוידענּו
מלאּות  להקל והּׁשני ּתאוה, ּבלא ּורבּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹלפרּיה

לתאות  הּנמׁשלת לתאוה  והּׁשליׁשי ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָהּגּוף,
ׁשּטעמֹו לזרע, הּכתּוב ׁשאמר ואחר ְְְֲֵֶֶַַַַַַַָָָָהּבהמה.
חמּור. אּסּור אסּורה היא הּנה לזרע, ְֲֲִִִִֵֶַָָאפילּו
והֹוסיף  לעד. אחריו הּבא תּתן, לא ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹּומּזרע
והּוא  ּבּה, הּנֹוגע ּכל יּנקה לא ּכי ּבּה, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹלטמאה
הּנכרית  אסר לא  הּזה ּוב ּפרׁשה לעֹולם. ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹטמא
מתיהדת: היא ּכי מהּׁשב ּויה טענה ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּכלל .

`kCÏnÏ ׁשם ׁשהּוא חז''ל  ודרׁשּו צלם. ׁשם . «…∆ְְֲֵֵֶֶֶַָ
ּכ ׁשהּוא ּכלל ויּתכן עליו. ׁשּימליכּנּו מי ל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּומּלת ע ּמֹון. ּבני לׂשרף,È·Ú‰Ï¯ּתֹועבת ּכמֹו . ְֲִֵַַַ¿«¬ƒְְִֹ
יעביר  ּכי אֹומרים ויׁש עבֹודתֹו. היתה זאת ְְְֲֲִִִִֵַָָָֹּכי
ׁשּימּות. מי ויׁש ׁשּיחיה מי ויׁש האׁש, על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּבן 
אׁש, זכר ּבּפסּוק ׁשאין  ּבעבּור ּפרׁשּו ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָואחרים 
וחּללּת ,הּמֹול לדת הּׁשם מּתֹורת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָלהעביר
ּבתּת אלהי ׁשהּוא עלי נקרא ׁשהּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹהּׁשם 
הּנאּוף  ּכי אמר והּגאֹון .לּמֹול קֹודׁש ְִִִֶֶֶַַַַַָָמּזרע
הּבהמה, ׁשּבכּלם והּקׁשה מעלֹות. ׁשמנה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֻעל

הּמין  ׁשּכל הּזכר, ואחריה אחר. מּמין ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
ׁשהן  וחביריה, אב אׁשת  ערות ואחריה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאסּור.
יֹועילּו לא ּכי אארי ולא עת. ּבכל ְְֲִִִִֵַָֹֹאּסּורֹו
ונכרתּו ּכּלם על אמר הּכתּוב ּכי הּדברים, ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻאּלּו

העֹוׂשֹות: ְַָָהּנפׁשֹות
ak¯ÎÊ ˙‡Âאמׁש ׁשכבּתי הן ׁשּמצאנּו אחר . ¿∆»»ְִֵֶֶֶַַַָָָ

וּיאמר  ולּנׁשּכב. לּׁשֹוכב אזהרה הּנה אבי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ּכצּורת  ּבגּופֹו ׁשּיחּדׁש מי יׁש ּכי ז''ל  חננאל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַרב
אֹומרים  ויׁש ּבתֹולדה. יּתכן לא וזה אּׁשה. ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבׂשר
היֹות  ּבעבּור הּזה ה ּצער וכל ְְְֱֲֵֶַַַַַַָאנּדרֹוגינֹוס.
ׁשני  יחיד ודברי רּבים, לׁשֹון  אּׁשה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָמׁשּכבי
ּכפׁשּוטּה הּמצוה ּכי ּבעיני והּנכֹון ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָמׁשּכבים.
והּכתּוב  עליה. מיתה חּיבּו הּתּוׁשּיה אנׁשי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּגם
ואחר  תקרב. לא ּכמֹו לאמר ּכבֹוד ּדר ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹאחז
הזהיר  להעׂשֹות, והּנקבה לעׂשֹות נברא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּזכר
מׁשּכב  ויׁש הּׁשם. ּדברי ּתהפ ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹהּכתּוב
רּבים. לׁשֹון מׁשּכבי מּלת ּכן על הּזרע. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַלהֹוציא
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והזּכיר .להארי ראּוי ‰È‡ואין ‰·ÚBz ּכי . ְְְְֲִִִֵַָ≈»ƒִ
ּבתֹולדה: אפילּו קדֹוׁשה לנפׁש נתעב ּדבר ְְְְֲִִֶֶָָָָָָהּוא

zNnE bkEz·ÎL ויּתכן ּפירׁשּתיה. ּכבר . ¦©¿»¿¿ְְְִִֵֵַָָָ
הּׁשכיבה  עם ּכי מּׁשכיבה, ׁשכבּת ְְְְְְִִִִִִַָָָלהיֹותֹו
לטמאה  איׁש ּבאׁשת  ׁשאמר ּוכמֹו קרי. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָיקרה

ּבבהמה: אמר ּכן Ó‰a‰ּבּה, ÏÎ·e:נקבה . ְִֵֵַָָָ¿»¿≈»ְֵָ
‰Ó‰a ÈÙÏÂ:זכר .dÚ·¯Ï,הּבהמה אל ׁשב . ¿ƒ¿≈¿≈»ָָ¿ƒ¿»ְֵֶַָָ

מּגזרת  הּמּלה וזאת הּנרּבעת. היא האּׁשה ְְְִִִִִִִַַַַַָָָֹּכי
‰e‡ארּבעה: Ï·zאמרּו הּדקּדּוק אנׁשי . ְַָָ∆∆ְְְִֵַַָ

והּתי''ו  ,יהל ּתמס ּכמֹו מהּכפל, הּמּלה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּזאת
ויׁש הׁשחתה. ּכמֹו טעמּה ּכי ואמרּו ְְְְְֲִֵַַָָָָָנֹוסף.
מּגזרת  וקרֹוב מּמּנּו. מּבּול ּגם ּכי ְְְִִִִִֶַַַָאֹומרים
אסר  הּכלל וזה הארץ. ּכל ׂשפת ה' ְְְֶֶַַַַָָָָָָּבלל
עּמם, להתייחד האדם ׁשּיּוכל מין ּכל ְְִִִֵֶַַַָָָָָָהּכת ּוב
מין  ּכי יֹוליד, לא ואׁשר ונכרּיה איׁש ְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹאׁשת

ּוכמינֹו: מּמינֹו אם ּכי יֹוליד ְִִִִִִֹלא
cke‡nhz Ï‡ להתּבּלע הּטי''ת ּדגׁשּות . «ƒ«¿ְְְִֵֵַַַַ

והעד, נפעל. ּבנין נּו''ן ולא התּפעל, ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹּתי''ו
ּכּלם  ּכל הזּכיר והּנה ּכּמׁשּפט. הּמ''ם ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֻּדגׁשּות

הּנפׁש: מטּמאים ÌÎÈtÓׁשהם ÁlLÓ,טעמֹו . ְְִֵֶֶֶַַ¿«≈«ƒ¿≈∆ְַ
מגרׁשים: אֹו מתים הּטהֹורה ְְִִֵֵֶַָָָָֹמהארץ

dkı¯‡‰ ‡È˜zÂ הּוא האדם ׁשּיקיא מה ּכי . «»ƒ»»∆ִִֶַָָָָ
יׁשּוב: לא ואליו ּבעיניו, ְְְִֵֵָָָָֹנתעב

ekÈ˙wÁ ˙‡ Ìz¯ÓLe,לכם ׁשאמרּתי אּלה . ¿«¿∆∆À…«ְִֵֶֶֶַָָ
אסּורֹות: ּתהיינה ÈËtLÓאּלה ˙‡Âׁשּתעׂשּו . ְֲִֵֶֶָ¿∆ƒ¿»«ֲֶַ

מהן. אחת על העֹובר על ׁשאצּוה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמׁשּפט
ׁשנית  האּלה, הּתֹועבֹות מּכל תעׂשּו ולא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹוטעם
לאזרח  ׁשוה היא הּמצוה זאת ּכי הּגר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלהכניס
ואם  יׂשראל. ּבארץ ּדר ׁשהּוא ּבעבּור ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָולּגר
ׁשּלקח  יעקב ּבימי ּכי להבין  ּתּוכל לב, ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹיׁש

ּדֹודתֹו ׁשּלקח עמרם ואחריו ּבחרן, אחיֹות ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָׁשּתי
וטעם ּבהם: נטמאּו לא Ïkּבמצרים, ˙‡ Èk ְְְְְִִִֶַַַָֹƒ∆»

Ï‡‰ ˙B·ÚBz‰ ּגם אּתם ּגם זה ׁשּתדעּו . «≈»≈ְֵֶֶֶַַַ
ׁש טהֹורה ּבניכם, הארץ ותהיה אֹותם ּתׁשמרּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ

אתכם: הארץ ּתקיא ְְִֶֶֶָָָֹולא
fkÏ‡‰.ההּמה ההם ּכמֹו ׁשוה. האּלה, עם »≈ְִֵֵֵֶֶָָָָָ

הּגאֹון: ּדעת זאת ְֵַַַָֹואין
gk‰‡˜ ¯L‡kׁשתּו מּגזרת עבר ּפֹועל . «¬∆»»ְִִַַָָָ

ויׁש מתחּלפים. אהו''י אֹותּיֹות ּכי וקיו. ְְְְְֱִִִִִֵֶַָוׁשכרּו
אֹותם  נׂשא ולא ארץ. נעּתם זכר, לׁשֹון ְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹארץ
ּכאׁשר  הּוא ּכאילּו היא, מּלת חסר אֹו ְֲִִִֵֶֶַַָָָהארץ.

הּצאן: עם ּבאה ּכמֹו קאה, ְִִַָָָָֹהיא
hk˙NÚ‰ ˙BLÙp‰ e˙¯ÎÂ,ּבפרהסיא . ¿ƒ¿¿«¿»»……ְְְֶַָ

אכריתם: אני ּבּסתר, ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַׁשּתמיתּום.

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak zegiy ihewl)

ּכּכּכּכליהליהליהליה מתחמתחמתחמתחּיּיּיּיביםביםביםבים ואואואואּתּתּתּתםםםם ּבּבּבּבכםכםכםכם,,,, לילילילי ייייׁשׁשׁשׁש הנאההנאההנאההנאה ּוּוּוּומהמהמהמה מאחרימאחרימאחרימאחרי,,,, נפסליםנפסליםנפסליםנפסלים ל)ואואואואּתּתּתּתםםםם יח, ּדין (רש"י עליכם, ּגֹוזר מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׂשכר". לׁשּלם ונאמן ׁשהּוא נפסליםנפסליםנפסליםנפסליםלהּפרע מֹוכיחה ּגזרֹות עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא – (מבּדלים) ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻ

אּתנּו. ּומתעּסק לנּו יׂשראל.הנאההנאההנאההנאהקרֹוב מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל הּנּגּוד על ּכּכּכּכליהליהליהליה– ׁשּמֹורה ּפרעֹון, ׁשל הּנּגּוד – ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּתֹוצאה  חּיינּו, ׁשהּוא זה, קׁשר מתּבּטל ּכאׁשר עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי אתכם ("רק ליׂשראל ה' ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹקׁשר

ר"ל. ּכליה ְִָָהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני ּבּבּבּבהםהםהםהם,,,, תתתתּטּטּטּטמאמאמאמאּוּוּוּו ל)ולאולאולאולא ּבּבּבּבכםכםכםכם(יח, לילילילי ייייׁשׁשׁשׁש הנאההנאההנאההנאה ּוּוּוּומהמהמהמה .... .... אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם איניאיניאיניאיני תתתתּטּטּטּטמאמאמאמאּוּוּוּו אםאםאםאם מּדּוע (רש"י)האהאהאהא לׁשאל, יׁש ְְְְֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
להתיאׁש לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם לֹומר: ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹנקט
ּכביכֹול: אֹותֹו, ׁשֹואל ׁשהּקּב"ה ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ("אין לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולחׁשב

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב לׁשּוב ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה עזראעזראעזראעזרא...."מה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחרי פ' פרשת חסלת

èé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéLã÷ íäìà zøîàå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà øac©¥º¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäz¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ï‡¯NÈŒÈa ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתלּויין (ויקרא ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
eÈ‰z.ּבּה ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו אּתה (ויקרא ערוה, ּגדר מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ָ¿…ƒƒ¿ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

קדּׁשה: כא)מֹוצא מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה מקּדׁשֹו";(שם)"אּׁשה ה' אני זרעֹו... יחּלל "ולא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
וגֹו'"(שם) וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְֲִִִַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'r f"g zegiyÎihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מןמןמןמן ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהיההיההיההיה ---- ּכּכּכּכלליללילליללי ּבּבּבּבדברדברדברדבר וצוצוצוצּוּוּוּוהההה לגמרילגמרילגמרילגמרי,,,, אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאסראסראסראסר האהאהאהאּסּסּסּסּוּוּוּוריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפרטרטרטרט אחראחראחראחר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב,,,, (רמב"ן)ּבּבּבּבאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּכל  את ּכבר ּומקּים נעלית, רּוחנית ּבדרּגא ׁשּנמצא לאדם רק היא הּמֹותרֹות", מן ּפרּוׁשים "להיֹות ׁשהּמצוה לחׁשב יכֹול ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאדם
אל "ּדּבר הּכתּוב מדּגיׁש הּתֹורה. קדֹוׁשּכּכּכּכל ל ל ל מצוֹות "ּכי - הּדבר וטעם מּיׂשראל. אדם ּכל על חלה זֹו מצוה ּגם - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להקּב"ה. להּדמֹות ּכדי עצמֹו את לקּדׁש הּצּוּוי עליו חל - מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל אלקיו הּוא ׁשהּקּב"ה מאחר ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאני":

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ב)ממממּפּפּפּפניניניני יט, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
ּבלבד  זֹו לא ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו ודוקא ּופרׁשתנּו. נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

הּתֹורהמכילהמכילהמכילהמכילהׁשהיא ּדיני רב אּלא רּבים, ּכל ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייםייםייםייםּדינים ּבעׂשֹות קדֹוׁש "היה הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ּתהיּו". "קדֹוׁשים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּכללי  צּוּוי ּבלי ּגם לקּימן ׁשּנּתן ּכרח ועל ּפרׁשתנּו, לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמה

ֶזה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'r b"g g"nyz zeiecreezd mgpn zxez)

אלקיכם אלקיכם אלקיכם אלקיכם  הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר זזזזֹוֹוֹוֹו(יט, ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמרהאמרהאמרהאמרה מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ממממּפּפּפּפניניניני ּכדי (רש"י)ּבּבּבּבהקהלהקהלהקהלהקהל,,,, יהּודים מקהילים ּכאׁשר זמן: ּולכל מקֹום לכל הֹוראה מּכאן ללמד יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבסגנֹון  ּפתיחה ידי על אּלא וכּדֹומה, וענׁשים אזהרֹות ּבאמצעּות אינּה לכ הּדר - ּתֹורה") ("ּגּופי והּמצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלזרזם
אני"! קדֹוׁש ּכי ּתהיּו, "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתן ּבהדּגׁשת עזראעזראעזראעזרא....חּיּובי, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr `xfr oa`

lÈz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe,הּמׁשמרת זאת . ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְִֶֶַֹ
וטעם עׂשֹות: לבלּתי eNÚוהיא ¯L‡ ְְְְֲִִִַַ¬∆«¬

Ì‰ÈÙÏ ּכן ועׂשּו הֹואיל אדם יאמר ׁשּלא . ƒ¿≈∆ְִֵֶַָָָֹֹ
וטעם אני: ּגם ּכן אעׂשה ‰'הּקדמֹונים, È‡ ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַ¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡ חסר יׁשאל ׁשּלא מׁשמרּתי , עם  ּדבק . ¡…≈∆ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ
אלהיכם, ה' אני ּכי הּמׁשמרת, זאת לּמה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹלב ,

אתכם: אצּוה אׁשר ּכל ְֲֲֲֶֶֶֶַָעׂשּו
aטעםÏ‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk Ï‡ להכניס . ַַ∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְִַ

העריֹות  על נזהרים ׁשהם ּבעבּור הּגרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאת
אחרי  הּפרׁשה זאת להזּכיר וטעם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּכיׂשראלים.
ׁשמירת  ּבעבּור ּכי יחׁשבּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֶַַַָָֹהעריֹות,
ׁשּגם  להם אמר ּבארץ, יעמדּו לבּדם ְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעריֹות

ּתגֹורׁשּו תׁשמרּום לא אם אחרֹות, מצֹות ְְְְְֲִִִֵֵֹיׁש
ּכי  הּנזּכרים. הּדברים עׂשרת והם הארץ. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן
ׁשאמר  אחר ּכֹוכבים עבֹודת על הזהיר ְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּנה
הראׁשֹון, הּדּבּור ּכנגד הּוא ּכי ה', אני קדֹוׁש ְֲִִִִִֶֶַָָּכי

ר  ּדעת ּדּבּור על הּוא ּבׁשמי, תּׁשבעּו ולא ּבים. ְְְִִִִִַַַַָֹ
תּׂשא: ִָֹלא



מג miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak zegiy ihewl)

ּכּכּכּכליהליהליהליה מתחמתחמתחמתחּיּיּיּיביםביםביםבים ואואואואּתּתּתּתםםםם ּבּבּבּבכםכםכםכם,,,, לילילילי ייייׁשׁשׁשׁש הנאההנאההנאההנאה ּוּוּוּומהמהמהמה מאחרימאחרימאחרימאחרי,,,, נפסליםנפסליםנפסליםנפסלים ל)ואואואואּתּתּתּתםםםם יח, ּדין (רש"י עליכם, ּגֹוזר מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׂשכר". לׁשּלם ונאמן ׁשהּוא נפסליםנפסליםנפסליםנפסליםלהּפרע מֹוכיחה ּגזרֹות עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא – (מבּדלים) ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻ

אּתנּו. ּומתעּסק לנּו יׂשראל.הנאההנאההנאההנאהקרֹוב מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל הּנּגּוד על ּכּכּכּכליהליהליהליה– ׁשּמֹורה ּפרעֹון, ׁשל הּנּגּוד – ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּתֹוצאה  חּיינּו, ׁשהּוא זה, קׁשר מתּבּטל ּכאׁשר עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי אתכם ("רק ליׂשראל ה' ּבין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹקׁשר

ר"ל. ּכליה ְִָָהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak zegiy ihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני ּבּבּבּבהםהםהםהם,,,, תתתתּטּטּטּטמאמאמאמאּוּוּוּו ל)ולאולאולאולא ּבּבּבּבכםכםכםכם(יח, לילילילי ייייׁשׁשׁשׁש הנאההנאההנאההנאה ּוּוּוּומהמהמהמה .... .... אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם איניאיניאיניאיני תתתתּטּטּטּטמאמאמאמאּוּוּוּו אםאםאםאם מּדּוע (רש"י)האהאהאהא לׁשאל, יׁש ְְְְֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
להתיאׁש לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם לֹומר: ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹנקט
ּכביכֹול: אֹותֹו, ׁשֹואל ׁשהּקּב"ה ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ("אין לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹולחׁשב

רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב לׁשּוב ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה עזראעזראעזראעזרא...."מה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחרי פ' פרשת חסלת

èé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéLã÷ íäìà zøîàå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà øac©¥º¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäz¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ï‡¯NÈŒÈa ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתלּויין (ויקרא ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
eÈ‰z.ּבּה ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו אּתה (ויקרא ערוה, ּגדר מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ָ¿…ƒƒ¿ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

קדּׁשה: כא)מֹוצא מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה מקּדׁשֹו";(שם)"אּׁשה ה' אני זרעֹו... יחּלל "ולא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
וגֹו'"(שם) וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְֲִִִַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'r f"g zegiyÎihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מןמןמןמן ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהיההיההיההיה ---- ּכּכּכּכלליללילליללי ּבּבּבּבדברדברדברדבר וצוצוצוצּוּוּוּוהההה לגמרילגמרילגמרילגמרי,,,, אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאסראסראסראסר האהאהאהאּסּסּסּסּוּוּוּוריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפרטרטרטרט אחראחראחראחר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב,,,, (רמב"ן)ּבּבּבּבאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּכל  את ּכבר ּומקּים נעלית, רּוחנית ּבדרּגא ׁשּנמצא לאדם רק היא הּמֹותרֹות", מן ּפרּוׁשים "להיֹות ׁשהּמצוה לחׁשב יכֹול ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאדם
אל "ּדּבר הּכתּוב מדּגיׁש הּתֹורה. קדֹוׁשּכּכּכּכל ל ל ל מצוֹות "ּכי - הּדבר וטעם מּיׂשראל. אדם ּכל על חלה זֹו מצוה ּגם - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להקּב"ה. להּדמֹות ּכדי עצמֹו את לקּדׁש הּצּוּוי עליו חל - מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל אלקיו הּוא ׁשהּקּב"ה מאחר ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאני":

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ב)ממממּפּפּפּפניניניני יט, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
ּבלבד  זֹו לא ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו ודוקא ּופרׁשתנּו. נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

הּתֹורהמכילהמכילהמכילהמכילהׁשהיא ּדיני רב אּלא רּבים, ּכל ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייםייםייםייםּדינים ּבעׂשֹות קדֹוׁש "היה הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ּתהיּו". "קדֹוׁשים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּכללי  צּוּוי ּבלי ּגם לקּימן ׁשּנּתן ּכרח ועל ּפרׁשתנּו, לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמה

ֶזה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'r b"g g"nyz zeiecreezd mgpn zxez)

אלקיכם אלקיכם אלקיכם אלקיכם  הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר זזזזֹוֹוֹוֹו(יט, ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמרהאמרהאמרהאמרה מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ממממּפּפּפּפניניניני ּכדי (רש"י)ּבּבּבּבהקהלהקהלהקהלהקהל,,,, יהּודים מקהילים ּכאׁשר זמן: ּולכל מקֹום לכל הֹוראה מּכאן ללמד יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבסגנֹון  ּפתיחה ידי על אּלא וכּדֹומה, וענׁשים אזהרֹות ּבאמצעּות אינּה לכ הּדר - ּתֹורה") ("ּגּופי והּמצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלזרזם
אני"! קדֹוׁש ּכי ּתהיּו, "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתן ּבהדּגׁשת עזראעזראעזראעזרא....חּיּובי, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr `xfr oa`

lÈz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe,הּמׁשמרת זאת . ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְִֶֶַֹ
וטעם עׂשֹות: לבלּתי eNÚוהיא ¯L‡ ְְְְֲִִִַַ¬∆«¬

Ì‰ÈÙÏ ּכן ועׂשּו הֹואיל אדם יאמר ׁשּלא . ƒ¿≈∆ְִֵֶַָָָֹֹ
וטעם אני: ּגם ּכן אעׂשה ‰'הּקדמֹונים, È‡ ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַ¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡ חסר יׁשאל ׁשּלא מׁשמרּתי , עם  ּדבק . ¡…≈∆ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹ
אלהיכם, ה' אני ּכי הּמׁשמרת, זאת לּמה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹלב ,

אתכם: אצּוה אׁשר ּכל ְֲֲֲֶֶֶֶַָעׂשּו
aטעםÏ‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk Ï‡ להכניס . ַַ∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְִַ

העריֹות  על נזהרים ׁשהם ּבעבּור הּגרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאת
אחרי  הּפרׁשה זאת להזּכיר וטעם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹּכיׂשראלים.
ׁשמירת  ּבעבּור ּכי יחׁשבּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֶַַַָָֹהעריֹות,
ׁשּגם  להם אמר ּבארץ, יעמדּו לבּדם ְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעריֹות

ּתגֹורׁשּו תׁשמרּום לא אם אחרֹות, מצֹות ְְְְְֲִִִֵֵֹיׁש
ּכי  הּנזּכרים. הּדברים עׂשרת והם הארץ. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן
ׁשאמר  אחר ּכֹוכבים עבֹודת על הזהיר ְֲִִִִֵֶַַַַַָָהּנה
הראׁשֹון, הּדּבּור ּכנגד הּוא ּכי ה', אני קדֹוׁש ְֲִִִִִֶֶַָָּכי

ר  ּדעת ּדּבּור על הּוא ּבׁשמי, תּׁשבעּו ולא ּבים. ְְְִִִִִַַַַָֹ
תּׂשא: ִָֹלא



`miyecwÎixgמד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f iriax meil inei xeriy

(â)ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà¦´¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם אחד כט)ּכל קידושין כהנים. לי (תורת אין ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
אֹומ  ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, ּבידֹואּלא סּפק ׁשהאיׁש "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

עליה  אחרים רׁשּות אּׁשה אבל e‡¯Èz.לעׂשֹות, ÂÈ·‡Â Bn‡∑ ירא ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְֲֲֲִִֵֶַָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּפני  מאביו, יֹותר אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבדברים  e¯ÓLz.ׁשּמׁשּדלּתֹו È˙˙aLŒ˙‡Â∑ מֹורא על ׁשהזהרּתי אףֿעלּֿפי לֹומר: אב, למֹורא ׁשּבת ׁשמירת סמ ְְְִִֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
הּמצוֹות  ּכל ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם ‡ÌÎÈ‰Ï.אב, '‰ È‡∑(ה אּתה (יבמות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ¬ƒ¡…≈∆ַָ

ּדברי. את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים לו)ואבי קידושין לב. ולא (ב"מ ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? איזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומֹוציא  מכניס ּומנעיל, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, עזראעזראעזראעזרא.....ידּבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ã)íëì eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑חׁשּוב (ת"כ)לעבדם הּוא ּכלא – 'אל' לׁשֹון אלילים ..‰ÎqÓ È‰Ï‡Â∑ אלילים ּתחּלתן «ƒ¿∆»¡ƒƒְְְְֱִִַָָָֹ≈…≈«≈»ְֱִִִָָ
אלהּות  לעׂשֹותן סֹופ אחריהם ּפֹונה אּתה ואם ˙.הם, ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ ואם לכם. אחרים ולא לאחרים ּתעׂשּו לא ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹ…«¬»∆ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

נאמר ּכבר הרי לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו לא ג)ּתאמר: כ ולא (שמות ׁשּל לא – "ל יהיה "לא : ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ
אחרים  עזראעזראעזראעזרא.....ׁשל אבןאבןאבןאבן ֲִֵֶ

(ä):eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑,הּזה הּזמן ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה זמן להם לקּבע טז)ׁשאם ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :.e‰ÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑ ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ¿…¿∆ƒ¿»À

עליכם  ירּצה לא ּפסּול, מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתחּלת
למדּו∑ÌÎˆ¯Ï.לפני  ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, ׁשּפסּול,(חולין ּבקדׁשים לּמתעּסק ׁשּצרימּכאן ְַָƒ¿…¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

לׁשחט  עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּיתּכּון אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֶַֹ

(å)éLéìMä íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½
:óøOé Làä¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת על ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ÈÂ˙ג  ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e·‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ ¯·b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

Ï‡ד  ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬

ÂÚ¯Ï‡ה  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯ea ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

be¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â.הּׁשּבת יֹום את זכֹור . ¿∆«¿…«ƒ¿…ֶַַָָ
את  ּכּבד ּדּבּור הּוא ּתיראּו, ואביו אּמֹו איׁש ְִִִִִֵֶַַָָּגם
,רע ּדם על ּתעמד לא ּגם .אּמ ואת ְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאבי
הּנחרפת, הּׁשפחה ּודבר תרצח. לא ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹּדּבּור
לא  ּגם חפׁשית. ׁשהיא עם תנאף, לא ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹאזהרת
תעׁשק  ולא תׁשּקרּו ולא תכחׁשּו ולא ְְְְְְְֲֲִַַַֹֹֹֹּתגנֹוב ּו
אמרּתי  ּוכבר הּנׁשארים. הּׁשלׁשה ּכנגד ,רע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
מצוה  ׁשּכל הּמׁשּפטים, ואּלה ּבפרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָל
ּכדמּות  יׁש לכן עצמּה, ּבפני עֹומדת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּומצוה
קדֹוׁשים, ּפרׁשת והּנה הּפסּוקים. להדּביק ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָסמ
ּכי  אמר והּנה ּתיראּו. ואביו אּמֹו איׁש ְְְִִִִִִִֵַָָָָּתחּלת ֹו

הּמקלה. ימי יקצרּון ּכן אם המכּבד, ימי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַיאריכּון
קֹודם  האם להזּכיר וטעם ּתיראּו. אמר ּכן ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעל
אּמֹו, אם  ּכי ּבתחּלה מּכיר אינ ּנּו הּקטן  ּכי ְִִִִִִִֵֶַַָָָָָהאב ,
על  מצוה ּכי ׁשּבת, ּכן ואחר אביו. ּכן ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָואחר
ׁשאר  ּככה ואין הּׁשּבת, את לׁשמֹור ְְְִֵֶַַַָָָָָָהּקטן
ּבּיֹום  ׁשּׁשבת אלהיו יּכיר ּכן ואחר ְֱֲִִֵֶַַַַַַָָֹהּמֹועדים.
ּומֹורא  האלילים. אל ּתפנּו אל ואחריו ְְְֱֲִִִִִֶַַַָָָהּׁשביעי,
אחת, ּפעם איׁש ואמר מהּקּבלה. ידּוע ְִֵַַַַַַַַָָָָָָהאב ֹות
ּכי  רּבים, לׁשֹון - ּתיראּו ואמר קצרה. ְְְִִִֶֶַַָָָָּדר
ּבׁשמירת  וכן  ּולהכריח ֹו, ללּמדֹו הרֹואים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָחּיבים

וטעם ‡ÌÎÈ‰Ïׁשּבת: '‰ È‡,ּכמֹוני ׁשּתעׂשּו . ְַַַָ¬ƒ¡…≈∆ֲִֶַָ

מלאכה: מּכל ְְִִֶַָָָָׁשּׁשבּתּתי
ceÙz Ï‡:להסּתּכל ּבּלב אפילּו .ÌÈÏÈÏ‡‰. «ƒ¿ְְֲִִֵֵַַ»¡ƒƒ

ׁשקר, ּדבר הם  ּכי ּכן ונקראּו הּפסילים. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַהם
מּגזרת  להיֹות ויּתכן ּכּלכם. אליל רֹופאי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָֻּכמֹו

יׁש: ׁשאינּנּו והּטעם ÎqÓ‰אל, È‰Ï‡Â לקּבל . ְֵֵֶֶַַַַ≈…≈«≈»ְֵַ
עּמי, אחר לאלֹוּה צֹור אין  ּכי העליֹונים, ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח
רּבים  ּובלׁשֹון אלהיכם, ה' אני ּכתּוב ּכן ְֱֲִִִֵֵֶַַָֹעל
הּדבר, יגּלה ולא הרֹואה ּכי ּתעׂשּו, ּגם ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹּתפנ ּו,

עּמֹו: מׁשּתּתף ְִִֵַהּוא
dÌÈÓÏL Á·Ê eÁaÊ˙ ÈÎÂ הּכתּוב עם ּדבק . ¿ƒƒ¿¿∆«¿»ƒִֵַָָ

אלֹוּה, לא לּׁשדים יזּבחּו ׁשּלא ּבעב ּור ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָֹֹלמעלה,

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'f iriax meil inei xeriy

(æ):äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑נאמר ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו ז)אם מּבׂשרֿזבח (לעיל יאכל האכל "ואם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לח  ענין ּתנהּו וגֹו'", לֹומרׁשלמיו ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. האכלת (שם)ּוץ "והּנפׁש : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה ּכמֹו∑Ïebt.מּמּנּו ד)מתעב, סה "ּומרק (ישעיה : ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒְְְַָֹ
ּכליהם" .ּפּגלים ְִִֵֶֻ

(ç)äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²
:äénòî àåää Lôpä©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר ׁשּכבר (זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ׁשוה  מּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר . ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. עזראעזראעזראעזרא.....מעטֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(è)EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«§−
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑ אחת קצירה, ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, ח)אֹו פאה עזראעזראעזראעזרא.....(ת"כ. אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֶֶַָָָֹ

(é)øbìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות תּטל ז)לא Ë¯Ùe.(פאה …¿≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ∆∆
EÓ¯k∑ ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È‡∑,נפׁשֹות אּלא מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין «¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כב)ׁשּנאמר וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

(àé):Búéîòa Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«
i"yx£e·‚z ‡Ï∑ הּלמד ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּביתּֿדין  מיתת עליו ׁשח ּיבין ּדבר קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.מענינֹו, ׁשּנאמר(ב"ק כב)לפי ה קרן (ויקרא מׁשּלם "וכחׁשּֿבּה", : ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ¿…¿«¬ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָ
תכחׁשּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ׁשּנאמר∑e¯wL˙Œ‡ÏÂ.וחמׁש. "ונׁשּבע (שם)לפי : ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ¿…¿«¿ְְְֱִִֶֶַַ

תׁשּקרּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם e·‚z£[ai-`i].עלֿׁשקר", ‡Ï ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ…ƒ¿…
eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ∑ לּׁשקר להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

˙ÈÏ˙‡‰ז  ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח  ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

˙ËwÏי  ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙Ôe¯wLיא  ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L‡¡«¿«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

תזּבחּו, רּבים לׁשֹון וטעם לבּדֹו. לּׁשם אם ְְְְְִִִִֵַַַַַּכי
אנׁשים  ׁשּיתחּברּו הּכתּוב, ּדּבר הרֹוב על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכי

וטעם אחד: זבח הּזבח ÌÎBˆ¯Ïעל ׁשּיביאּו . ְֶֶַַַַָƒ¿¿∆ִֶֶַַָ
ּבהכרח: ולא ְְְְִֵֶַָֹּברצֹונם

gÂÈÏÎ‡Â וצּדיקים וכן מאֹוכליו, אחד ּכל . ¿…¿»ְְְִִֵֵֶַָָָ
יבטח: ÏlÁּככפיר '‰ L„˜ ˙‡ Èk אחר . ְְִִִָƒ∆…∆ƒ≈ַַ

הּבׂשר  ּכל הּנה לגבֹוּה, האמּורים ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהקריב
ּכדמּות  טעם לֹו ׁשאין חֹול, מּגזרת וחּלל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹקדׁש.
ונכרתה  העֹון, עֹונׁש ּבאר הּזאת ּובּפרׁשה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹחלל.

ההיא: ִֶֶַַהּנפׁש
mrhe hÌÎ¯ˆ˜·e,ׁשלמים זבח אחר . §©©¿À¿¿∆ְִֶַַַָ

מּקציר  ּתּתנּו ּכן האמּורים, לּׁשם נתּת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכא ׁשר
ודקּדּוק  ולּגר. לעני הּׁשם, לכבֹוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָארצכם
הּקל: מן הּפעל ׁשם והּוא זר, ְְְְִֵֶַַַַָֹֻּבקצרכם

E„N ˙‡t:ּבּׂשדה ּפאה ׁשּיעזב .Ë˜ÏÂ. ¿«»¿ֲֵֶֶַַָָֹ¿∆∆
ַָידּוע:

iÏÏBÚ˙ּכמֹו הּקטּנים, הם העֹוללֹות ּתכרית . ¿≈ְְְְִִֵַַַָ
ּכמֹו הּמּלה וזאת יֹונקֹות. יּקראּו ּגם ְְְְִִֵַַָָֹעֹולל.

הּׁשרׁש. יכרית ׁשּטעמֹו חּיים, מארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹוׁשרׁש
הּסעיף: יכרת ּפארה, מסעף ידּוע Ë¯Ùeוכן . ְְְְִִֵֵַָָֹֻ∆∆ַָ

הּנבל: ּפי על הּפֹורטים מּגזרת קּבלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבדברי
ÈÚÏ:יׂשראל .¯bÏÂ:אּתכם הּגר . ∆»ƒְִֵָ¿«≈ְִֶַָ
mrhe `ie·‚z ‡Ï צּוי כן ּכי ,ּכ אחר .,תי §©©…ƒ¿…ִִִִֵַַָ

אף  הּׁשם , לכבֹוד הענּיים אל מּׁשּל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּתּתן
וטעם לאחרים: ׁשהּוא מה ּכי e·B‚zׁשּתּקח . ְֲִִֵֶֶַַַַַƒ¿ִ

ּגּנב: הּוא ּגם ּומחריׁש, .˙eLÁÎהרֹואה ֲִֶַַַָָ¿«¬
מעיד, ואינּנּו והּיֹודע .אצל מּופקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבפּקדֹון
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(æ):äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑נאמר ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו ז)אם מּבׂשרֿזבח (לעיל יאכל האכל "ואם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לח  ענין ּתנהּו וגֹו'", לֹומרׁשלמיו ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. האכלת (שם)ּוץ "והּנפׁש : ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה ּכמֹו∑Ïebt.מּמּנּו ד)מתעב, סה "ּומרק (ישעיה : ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹƒְְְַָֹ
ּכליהם" .ּפּגלים ְִִֵֶֻ

(ç)äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²
:äénòî àåää Lôpä©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר ׁשּכבר (זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ׁשוה  מּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר . ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. עזראעזראעזראעזרא.....מעטֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(è)EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«§−
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑ אחת קצירה, ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, ח)אֹו פאה עזראעזראעזראעזרא.....(ת"כ. אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֶֶַָָָֹ

(é)øbìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות תּטל ז)לא Ë¯Ùe.(פאה …¿≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ∆∆
EÓ¯k∑ ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È‡∑,נפׁשֹות אּלא מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין «¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כב)ׁשּנאמר וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

(àé):Búéîòa Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«
i"yx£e·‚z ‡Ï∑ הּלמד ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּביתּֿדין  מיתת עליו ׁשח ּיבין ּדבר קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.מענינֹו, ׁשּנאמר(ב"ק כב)לפי ה קרן (ויקרא מׁשּלם "וכחׁשּֿבּה", : ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ¿…¿«¬ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָ
תכחׁשּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ׁשּנאמר∑e¯wL˙Œ‡ÏÂ.וחמׁש. "ונׁשּבע (שם)לפי : ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ¿…¿«¿ְְְֱִִֶֶַַ

תׁשּקרּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם e·‚z£[ai-`i].עלֿׁשקר", ‡Ï ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ…ƒ¿…
eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ∑ לּׁשקר להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, עזראעזראעזראעזרא.....אם אבןאבןאבןאבן ¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

˙ÈÏ˙‡‰ז  ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח  ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

˙ËwÏי  ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙Ôe¯wLיא  ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L‡¡«¿«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

תזּבחּו, רּבים לׁשֹון וטעם לבּדֹו. לּׁשם אם ְְְְְִִִִֵַַַַַּכי
אנׁשים  ׁשּיתחּברּו הּכתּוב, ּדּבר הרֹוב על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכי

וטעם אחד: זבח הּזבח ÌÎBˆ¯Ïעל ׁשּיביאּו . ְֶֶַַַַָƒ¿¿∆ִֶֶַַָ
ּבהכרח: ולא ְְְְִֵֶַָֹּברצֹונם

gÂÈÏÎ‡Â וצּדיקים וכן מאֹוכליו, אחד ּכל . ¿…¿»ְְְִִֵֵֶַָָָ
יבטח: ÏlÁּככפיר '‰ L„˜ ˙‡ Èk אחר . ְְִִִָƒ∆…∆ƒ≈ַַ

הּבׂשר  ּכל הּנה לגבֹוּה, האמּורים ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהקריב
ּכדמּות  טעם לֹו ׁשאין חֹול, מּגזרת וחּלל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַֹקדׁש.
ונכרתה  העֹון, עֹונׁש ּבאר הּזאת ּובּפרׁשה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹחלל.

ההיא: ִֶֶַַהּנפׁש
mrhe hÌÎ¯ˆ˜·e,ׁשלמים זבח אחר . §©©¿À¿¿∆ְִֶַַַָ

מּקציר  ּתּתנּו ּכן האמּורים, לּׁשם נתּת ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכא ׁשר
ודקּדּוק  ולּגר. לעני הּׁשם, לכבֹוד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָארצכם
הּקל: מן הּפעל ׁשם והּוא זר, ְְְְִֵֶַַַַָֹֻּבקצרכם

E„N ˙‡t:ּבּׂשדה ּפאה ׁשּיעזב .Ë˜ÏÂ. ¿«»¿ֲֵֶֶַַָָֹ¿∆∆
ַָידּוע:

iÏÏBÚ˙ּכמֹו הּקטּנים, הם העֹוללֹות ּתכרית . ¿≈ְְְְִִֵַַַָ
ּכמֹו הּמּלה וזאת יֹונקֹות. יּקראּו ּגם ְְְְִִֵַַָָֹעֹולל.

הּׁשרׁש. יכרית ׁשּטעמֹו חּיים, מארץ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹוׁשרׁש
הּסעיף: יכרת ּפארה, מסעף ידּוע Ë¯Ùeוכן . ְְְְִִֵֵַָָֹֻ∆∆ַָ

הּנבל: ּפי על הּפֹורטים מּגזרת קּבלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבדברי
ÈÚÏ:יׂשראל .¯bÏÂ:אּתכם הּגר . ∆»ƒְִֵָ¿«≈ְִֶַָ
mrhe `ie·‚z ‡Ï צּוי כן ּכי ,ּכ אחר .,תי §©©…ƒ¿…ִִִִֵַַָ

אף  הּׁשם , לכבֹוד הענּיים אל מּׁשּל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּתּתן
וטעם לאחרים: ׁשהּוא מה ּכי e·B‚zׁשּתּקח . ְֲִִֵֶֶַַַַַƒ¿ִ

ּגּנב: הּוא ּגם ּומחריׁש, .˙eLÁÎהרֹואה ֲִֶַַַָָ¿«¬
מעיד, ואינּנּו והּיֹודע .אצל מּופקד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבפּקדֹון
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(áé)éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìåE §«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ חּיב (שמות יהא לא יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לי  ׁשּיׁש ׁשם ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על עזראעזראעזראעזרא.....אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(âé)øéëN úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²
:ø÷a-ãò Ezà¦§−©«Ÿ¤

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ) ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה ∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, יֹום ∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון ּבׂשכיר …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆ְִִ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, טו)הּכתּוב כד :(דברים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשחר, עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו קי)"ולאֿתבֹוא ּגּבּוי (ב"מ זמן לפיכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מעֹות  לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל עזראעזראעזראעזרא.....ׂשכרֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãé)úàøéå ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨
éäìàî:ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב אם (שמות תאר". לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבחּיים ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה ÈÙÏÂ.(ת"כ)ּכן, ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ¿ƒ¿≈

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ∑(ת"כ)ל וקח ׂשד מכר ּתאמר: אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה EÈ‰Ï‡Ó.חמֹור, ˙‡¯ÈÂ∑ּדעּתֹו אם לידע לּברּיֹות מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְֲֵֵֶַָָָָ¿»≈»≈¡…∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

"ויראת ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה הּמּכיר ׁשל ,"מאלהי ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ויראת  ּבֹו: נאמר ּבֹו, מּכירֹות הּברּיֹות ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמחׁשבֹותי

"מאלהי. ֱֵֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

calA urizOd zaFh©©¦§¨¥¦§©

מכמכמכמכׁשׁשׁשׁשל ל ל ל  תתתתּתּתּתּתןןןן לאלאלאלא עעעעּוּוּוּורררר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹולפניולפניולפניולפני ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֹֹֹֹ ֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור ל וקח ׂשד מכֹור ּתאמר אל לֹו, הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר הּסּומא יד.לפני (יט, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

רש"י) ובפירוש

לסטים, ׁשּיקּפחּוהּו ּכדי ּבהׁשּכמה צא לֹו ּתאמר "אל ּכמֹו לֹו", הֹוגנת ׁשאינּה ל"עצה ּדּוגמאֹות עֹוד הּובאּו הּפסּוק על ּכהנים' ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּב'תֹורת
וׁשמׁש. ׁשרב (ׁשּיּכהּו ׁשּיׁשּתרב ּבׁשביל ּבּצהרים שם)צא כהנים' ל'תורת אהרן אּלּו,(קרבן ּדּוגמאֹות רׁש"י הביא לא מּדּוע לעּין ויׁש ."( ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

חמֹור". ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא את רק ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָוהביא
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

"ׁשּיׁשּתרב", אֹו לסטים" "ׁשּיקּפחּוהּו לחברֹו, נזק לגרֹום ּכּונתֹו ׁשהּיֹועץ למקרים הם ּבּצהרים" "צא אֹו ּבהׁשּכמה" ּד"צא ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָהּדּוגמאֹות
ּבזה. וכּיֹוצא ּבֹור עׂשּית איסּור ּכמֹו אחרים, מאיסּורים יֹודעים ּכבר אנּו לחברֹו, נזק לגרֹום ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהאיסּור

מּמה מ  י ֹותר חמֹור צרי ׁשחבירֹו להיֹות יכֹול ׁשהרי חבירֹו, את להּזיק ּדוקא אינּה חמֹור" ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא ה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
חבירֹו. את להּזיק ּבׁשביל היא זֹו ׁשעצה מּוכרח הּדבר אין ּכן ואם ׂשדה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּצרי

ּבזה  לערב למיעץ אסּור עצתֹו, על־ידי חבירֹו את יּזיק לא אם ׁשאפילּו מכׁשֹול" תּתן לא עור "לפני האיסּור ׁשּמֹוסיף מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוזהּו
ּבלבד. חבירֹו לטֹובת לֹו", ׁשהֹוגנת "עצה לתת ורק א להיֹות צריכה וכּונתֹו ּפרטּיים, עזראעזראעזראעזרא....ׁשיקּולים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

È˙יב  ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

˙·È˙יג  ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

Ï‡יד  ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

מכחׁש: הּוא מּמי ˙e¯wLּגם ממֹון ׁשּיבּקׁש . ְֵַַ¿«¿ְִִֵֶַָ
ּכלּום: אצלֹו לֹו ְְֵֶֶׁשאין

mrhe ai¯˜MÏ ÈÓLa eÚ·M˙ ‡ÏÂ אחר . §©©¿…ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆ַַ
יּׁשבע: ּופּקדֹון ּבגנבה החׁשּוד ּכי ּתגנֹובּו, ְְִִִִִֵֶַָָָָֹלא 

וטעם ˙eÚ·Mוטעם הּמׁשּביע: להכניס . ְַַƒ»¿ְְְְִִַַַַַַ
zÏlÁÂ ּכאׁשר הּׁשם, מכחׁש לּׁשקר ׁשהּנׁשּבע . ¿ƒ«¿»ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ְִֵַּפרׁשּתיו:
biEÚ¯ ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï:ּבּסתר .‡ÏÂ …«¬…∆≈¬ֵֶַ¿…

ÏBÊ‚˙:ּבחזקה ּבגלּוי .˙lÚt.ׂשכירּות ּכמֹו . ƒ¿ְְְָָָ¿À«ְְִ
קצרה. ּדר הי ֹותֹו ויּתכן לפניו. ּופעּלתֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶָָָָָָֻוכן 
על  ּפרׁשּוהּו ורּבים ּפעּלתֹו. ׂשכר ְְְְְִֵַַַַַַָֻוהּטעם,
ּבּבקר, ּתעׂשה ּגם לֹו ׁשּיאמרּו יֹום, ְְֲִֶֶֶַַַֹֹׂשכיר

והּמעּתיקים  ימים. ׁשני ׂשכר ל אּתן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּוב ּבקר
לילה  ׂשכיר ּכי יֹום, ׂשכיר הּוא ּכי ְְְְִִִִַָָאמרּו
תקּלל  לא וכן הּׁשמׁש. עליו תבֹוא ְְֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
עּור: ולפני וכן ּכח. ל ׁשּיׁש ּבעבּור ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹחרׁש,

ciEÈ‰Ï‡Ó ˙‡¯ÈÂ,להעניׁש יכֹול ׁשהּוא . ¿»≈»≈¡…∆ְְֲִֶַָ
ועּור: חרׁש ְְְִֵֵֵלׂשּומ

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy

ß xii` 'g iying mei ß

(åè)øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, טז)קרּוי כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי ׁשּנאמר.: וחרם, ׁשקץ קרּויה כו)והּתֹועבה ז (שם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈÙ."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑(ת"כ) עני ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»ִֶַָֹֹ
ּבנקּיּות  מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה ‚„ÏB.הּוא Èt ¯c‰˙ ‡ÏÂ∑ עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ¿…∆¿«¿≈»ִֶַָֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, .הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑זכּות לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר לב)ּכמׁשמעֹו. עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑ מה לרּגל רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. אשפיימנ"ט רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּיראּו

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו כח)ׁשּלא ו ּוׁשאר (ירמיה ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע ה)לׁשֹון קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ רמּיה",(שם "לׁשֹון ד): יב מדּברת (שם "לׁשֹון : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אחד  מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ּבגימ"ל, נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגדלֹות".
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, וקֹו"ף ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו כח)מתחּלפֹות יט ב "וירּגל (שמואל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וכן רעה, עלי לאמר ּבמרמה רּגל ,"ג)ּבעבּד טו ּכל (תהילים אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָסחֹורה,

ּכמֹו קּורצין", תיכּול "לא ח)ותרּגּומֹו: ג נראה (דניאל מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו : ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
על  ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבעיני,

ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ואֹותּה יג)האמת, ו לקרץ (משלי רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשֹומעים  ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ¯EÚ.ּבעיניהם ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑ יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ…«¬…««≈∆ְְְִִַָָָ

עליו (ת"כ)להּצילֹו ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È‡∑ להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 120 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FaEIg xcB ± Lrx mC lr cFnrz `lŸ©£©©¥¤¤¤¦

רערערערע עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדםםםם תעמדתעמדתעמדתעמד ֹֹלאלאלאלא ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו, רש"י)לראֹות ובפירוש טז. (יט, ְְְְִִִַַָָָ

האדם את לחּיב היא הּכתּוב ּכּונת הרי להבין, ׁשלילה,לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתתוצרי ּבלׁשֹון נאמר זה ּומּדּוע – חברֹו להּצלת ּׁשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
וכּו'? לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב עּמֹו" ּתעזֹוב "עזֹוב חבירֹו, ממֹון הּצלת ּבמצות ׁשּמצינּו על־ּדר החבר, להּציל – חּיּובי ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹולא

תעמד  ּד"לא הּצּוּוי להּכתב הצר מה ּומּפני חבירֹו, ממֹון ּדהּצלת מהחּיּוב ּבקל־וחמר נלמד זה ּדין ּדלכאֹורה הּקּוׁשיא, ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻויּובן
חבירֹו ּדהּצלת החּיּוב עצם את לחּדׁש הּכתּוב ּכּונת אין ּכלֹומר וכּו'", ּבמיתתֹו "לראֹות ּבפרּוׁשֹו רׁש"י ּכּונת ּדזֹוהי לֹומר ויׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָוגֹו'"?

לאדם ׁשּמּתר לֹומר מקֹום הּנֹותן מיּוחד ּבמּצב ּכאן מדּבר אּלא ּכּנ"ל), מּקל־וחמר (הּנלמד מות מּלהּציל,לעמלעמלעמלעמֹוֹוֹוֹודדדדמּסּכנת ּולהתעּכב ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
וגֹו'". תעמד "לא הּכתּוב צּוּוי ּבא ְְֲִֶַַַָָֹֹועל־זה

יכֹול  ּכזה ׁשּבמקרה לֹומר מקֹום היה הּמּציל, ׁשל לחּייו סּכנה ּבספק ּכרּוכה ׁשהּצלתֹו ּכזֹו סּכנה ׁשל ּבמּצב נמצא ּכׁשחברֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוהינּו
ספק  יׁש אּלא־אם־ּכן החבר, להּציל יׁש אּלא לעמד ׁשאסּור וגֹו'" תעמד "לא ּומזהיר הּכתּוב ּבא ועל־זה מּלהּצילֹו, ולעמד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹלהתעּכב
אין  ׁשאז ההּצלה, ּבאפׁשרּות ספק מטילה ׁשהיא ּבאפן לּמּציל סּכנה לגרֹום יכֹולה ההּצלה ּפעּולת אם הינּו להּצילֹו", יכֹול ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּב"אּתה

"ואּתה רׁש"י לׁשֹון ּדּיּוק וזהּו חּיּוב. להּצילֹו".יכיכיכיכֹוֹוֹוֹוללללּבזה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

‡Ètטו  ·q˙ ‡Ï ‡È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ dÈ„z¿ƒ≈¿«¿»

ÏÚטז  Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ehÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï:ידּבר והעדים הּדּינים על .ÏB„b Èt:ּכברזילי ּבממֹון . …«¬»∆ְְִִֵֵַַַַָָ¿≈»ְְְִַַָ
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(åè)øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, טז)קרּוי כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי ׁשּנאמר.: וחרם, ׁשקץ קרּויה כו)והּתֹועבה ז (שם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈÙ."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑(ת"כ) עני ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»ִֶַָֹֹ
ּבנקּיּות  מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה ‚„ÏB.הּוא Èt ¯c‰˙ ‡ÏÂ∑ עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ¿…∆¿«¿≈»ִֶַָֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, .הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑זכּות לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר לב)ּכמׁשמעֹו. עזראעזראעזראעזרא.....(סנהדרין אבןאבןאבןאבן ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑ מה לרּגל רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. אשפיימנ"ט רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּיראּו

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו כח)ׁשּלא ו ּוׁשאר (ירמיה ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע ה)לׁשֹון קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ רמּיה",(שם "לׁשֹון ד): יב מדּברת (שם "לׁשֹון : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אחד  מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ּבגימ"ל, נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגדלֹות".
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, וקֹו"ף ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו כח)מתחּלפֹות יט ב "וירּגל (שמואל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וכן רעה, עלי לאמר ּבמרמה רּגל ,"ג)ּבעבּד טו ּכל (תהילים אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָסחֹורה,

ּכמֹו קּורצין", תיכּול "לא ח)ותרּגּומֹו: ג נראה (דניאל מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו : ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
על  ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבעיני,

ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ואֹותּה יג)האמת, ו לקרץ (משלי רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשֹומעים  ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ¯EÚ.ּבעיניהם ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑ יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ…«¬…««≈∆ְְְִִַָָָ

עליו (ת"כ)להּצילֹו ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È‡∑ להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 120 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FaEIg xcB ± Lrx mC lr cFnrz `lŸ©£©©¥¤¤¤¦

רערערערע עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדםםםם תעמדתעמדתעמדתעמד ֹֹלאלאלאלא ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו, רש"י)לראֹות ובפירוש טז. (יט, ְְְְִִִַַָָָ

האדם את לחּיב היא הּכתּוב ּכּונת הרי להבין, ׁשלילה,לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתתוצרי ּבלׁשֹון נאמר זה ּומּדּוע – חברֹו להּצלת ּׁשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
וכּו'? לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב עּמֹו" ּתעזֹוב "עזֹוב חבירֹו, ממֹון הּצלת ּבמצות ׁשּמצינּו על־ּדר החבר, להּציל – חּיּובי ּבלׁשֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹולא

תעמד  ּד"לא הּצּוּוי להּכתב הצר מה ּומּפני חבירֹו, ממֹון ּדהּצלת מהחּיּוב ּבקל־וחמר נלמד זה ּדין ּדלכאֹורה הּקּוׁשיא, ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻויּובן
חבירֹו ּדהּצלת החּיּוב עצם את לחּדׁש הּכתּוב ּכּונת אין ּכלֹומר וכּו'", ּבמיתתֹו "לראֹות ּבפרּוׁשֹו רׁש"י ּכּונת ּדזֹוהי לֹומר ויׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָוגֹו'"?

לאדם ׁשּמּתר לֹומר מקֹום הּנֹותן מיּוחד ּבמּצב ּכאן מדּבר אּלא ּכּנ"ל), מּקל־וחמר (הּנלמד מות מּלהּציל,לעמלעמלעמלעמֹוֹוֹוֹודדדדמּסּכנת ּולהתעּכב ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
וגֹו'". תעמד "לא הּכתּוב צּוּוי ּבא ְְֲִֶַַַָָֹֹועל־זה

יכֹול  ּכזה ׁשּבמקרה לֹומר מקֹום היה הּמּציל, ׁשל לחּייו סּכנה ּבספק ּכרּוכה ׁשהּצלתֹו ּכזֹו סּכנה ׁשל ּבמּצב נמצא ּכׁשחברֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָוהינּו
ספק  יׁש אּלא־אם־ּכן החבר, להּציל יׁש אּלא לעמד ׁשאסּור וגֹו'" תעמד "לא ּומזהיר הּכתּוב ּבא ועל־זה מּלהּצילֹו, ולעמד ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹלהתעּכב
אין  ׁשאז ההּצלה, ּבאפׁשרּות ספק מטילה ׁשהיא ּבאפן לּמּציל סּכנה לגרֹום יכֹולה ההּצלה ּפעּולת אם הינּו להּצילֹו", יכֹול ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּב"אּתה

"ואּתה רׁש"י לׁשֹון ּדּיּוק וזהּו חּיּוב. להּצילֹו".יכיכיכיכֹוֹוֹוֹוללללּבזה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

‡Ètטו  ·q˙ ‡Ï ‡È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ dÈ„z¿ƒ≈¿«¿»

ÏÚטז  Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

ehÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï:ידּבר והעדים הּדּינים על .ÏB„b Èt:ּכברזילי ּבממֹון . …«¬»∆ְְִִֵֵַַַַָָ¿≈»ְְְִַַָ



`miyecwÎixgמח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(125 'r a"lg zegiy ihewl)

רערערערע ּדּדּדּדםםםם עלעלעלעל תעמדתעמדתעמדתעמד טז)לאלאלאלא להלהלהלהּצּצּצּצילילילילֹוֹוֹוֹו(יט, יכיכיכיכֹוֹוֹוֹולללל ואואואואּתּתּתּתהההה ּבּבּבּבמיתתמיתתמיתתמיתתֹוֹוֹוֹו ׁשל (רש"י)לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת ּבמיתתֹו" "לראֹות ל ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
נמצאים  ּבדֹורנּו לדֹורנּו: הֹוראה ללמד יׁש ּומּכאן זאת. לראֹות הּקּב"ה ל זּמן ּכ לׁשם ורק להּצילֹו", יכֹול ׁש"אּתה מֹוכיחה - ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאדם
אּלּו יהּודים ׁשל ּבהּצלתם לעסק החֹובה חלה ואחת אחד ּכל ׁשעל איפֹוא, לדעת, יׁש רּוחנית. טביעה ּבסּכנת יׂשראל מּבני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹרּבים
הּדרּוׁשים  הּכחֹות לֹו ׁשּנּתנּו מֹוכיחה ׁשּכזֹו, ּבסּכנה הּנמצאים יהּודים ׁשּיׁשנם ולדעת לראֹות לֹו ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ׁשּכן -ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

עזראעזראעזראעזרא....להּצילם! אבןאבןאבןאבן ְִַָ

(æé)éçà-úà àðNú-àìEúéîò-úà çéëBz çëBä Eááìa E «Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ¤£¦¤½
:àèç åéìò àOú-àìå§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

i"yx£‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ ּברּבים ּפניו את ּתלּבין עזראעזראעזראעזרא.....לא אבןאבןאבןאבן ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

(çé)EBîk Eòøì záäàå Enò éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£Ìw˙Œ‡Ï∑(כג איני (יומא לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר …ƒ…ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
לאו. לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמׁשאיל
האיבה  ׁשּנֹוטר נטירה, היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמחר

נֹוקם  ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי EBÓk.ּבלּבֹו, EÚ¯Ï z·‰‡Â∑(ת"כ) ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל זה עקיבא: רּבי .אמר ְִִֵֵֶַַ¿»«¿»¿≈¬»ְֲִִֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,fI wlg zegiyÎihewl itÎlr)

hWRd KxcA l`xUi zad` zevn¦§©©£©¦§¨¥§¤¤©§¨

ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו לרעלרעלרעלרע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽואהבואהבואהבואהבּתּתּתּת
ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל רש"י)זה ובפירוש יח. (יט, ְֶַָָָ

ּבפרּוׁשֹו? רׁש"י מביאֹו ׁשּלכן ּגדֹול", "ּכלל היא "ואהבּת" ׁשּמצות זה הּכתּוב, ּבהבנת מֹוסיף מה לעּין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
האדם  לב יקּבל "לא הרי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל את ׁשּיאהב אדם ּכל על לצּוֹות ׁשּי האי הרמּב"ן הקׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

נפׁשֹו"? את ּכאהבתֹו חבירֹו את ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַָׁשּיאהֹוב
ּכמֹו לחברֹו אדם ׁשּבין ציּוּויים ׁשאר על ּגם הּתֹורה צּותה מּדּוע ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל לאהב נצטּוינּו אם להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועֹוד
אחד  ּכל לאהב הּצּוּוי את יקּים ׁשּכׁשאדם מאליו מּובן הרי ּבזה, וכּיֹוצא נטירה נקמה, ּגזלה, ּגנבה, אּסּור חסד, ּגמילּות ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹצדקה,

האּלּו? הּמצֹות ּכל את יקּים וּדאי ּכגּופֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּיׂשראל
מצוה  "ואהבּת" מצות אין הּפׁשט ׁשּבדר מחּתא. ּבחדא אּלּו קׁשיֹות ב' מתרץ ׁשּבזה ּבּתֹורה", ּגדֹול ּכלל "זה רׁש"י ׁשּמפרׁש ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻוזהּו

לחברֹו.ּב אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשל הּכלל אּלא פני־עצמּה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּב'. קׁשיא ּומתֹורצת מהּכלל, ׁשּנֹובעים הּפרטים את והן הּכלל את הן מפרׁשת ׁשהּתֹורה מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ּכבר א. ּכן: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻואם
על־ידי  הּוא זֹו מצוה קּיּום הרי לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּכל את לקּים הּכללי הּציּוּוי היא "ּכמֹו" – "ואהבּת" ׁשּמצות מּכיון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָב.

לחברֹו. אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשהם "הּפרטים" ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקּיּום

È˙יז  ÁÎB˙ ‡ÁÎB‡ CaÏa CeÁ‡ ˙È ÈN˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¬¿ƒ»»»«»
:‡·BÁ dÏ Èc ÏÚ Ïa˜˙ ‡ÏÂ C¯·Á«¿»¿»¿«≈«ƒ≈»

CnÚיח  È·Ï e··c ¯h˙ ‡ÏÂ ÌBw˙ ‡Ï»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈«»
:ÈÈ ‡‡ C˙Âk C¯·ÁÏ ÌÁ¯˙e¿«≈¿«¿»¿»»¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

fhÏÈÎ¯.רֹוכל אבקת מּכל .רכּלת ּכמֹו . »ƒְְְִֵֵַַָֹֻ
יקנה  מעּתיק, הרֹוכל ּכי הּמלׁשין, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָוהּטעם
ּׁשּׁשמע  מה לזה יגּלה והרכיל לזה. וימּכר ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּזה

¯EÚמּזה: Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï יתחּבר ׁשּלא . ִֶ…«¬…««≈∆ְִֵֶַֹ

ונהרגּו נרצחּו ּכּמה ּכי וידּוע ּדמים. אנׁשי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָעם 
לעד: האדֹומי, ודֹואג הּמלׁשינּות. ְְְֲֲִִֵֵַַַָּבעבּור

‰'וטעם È‡:ּבּסתר עֹוׂשה ּׁשאּתה מה רֹואה . ְַַ¬ƒֵֶֶֶֶַַַָ
fiEÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï.לרע ואהבּת הפ . …ƒ¿»∆»ƒְְְֲֵֵֶַָָ

ּבּלב, נטּועֹות ּכּולם הּמצֹות אּלה ְְְִִֵֵֵֶַַָוהּנה
חּנם, ׂשנאת על ּכי ּבארץ. יׁשבּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּובהּׁשמרם

ׁשני: ּבית ÁÈÎBzחרב ÁÎB‰ּתחׁשדהּו ׁשּמא . ִִֵַַָ≈«ƒ«ְְֵֶַָ
עליו  תּׂשא ולא טעם וזה ּכן. היה ולא  ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹּבדבר

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy
מעׂשּיתן  להּמנע אֹו לקּימן יכֹול הּוא הרי האדם, לרגׁש התיחסּות ּכל ללא ׁשּבמעׂשה, ּדברים הם לחברֹו אדם ׁשּבין ׁשהּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּכיון
את  לקּים הּכללי הּציּוּוי הּוא זה ציּוּוי ּכי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל אהבת על לצּוֹות אפׁשר האי קׁשיא אין ּומּמילא עת, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבכל

לחברֹו. אדם ׁשּבין ׁשּבּמעׂשה הּמצֹות עזראעזראעזראעזרא....ּכל אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

(èé)EãN íéàìk òéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦¨«§−
éìò äìòé àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì:E «Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ©«£¤−¨¤«

i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑ לּדבר טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: .ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ÌÈ‡Ïk „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ואניצי לּמה צמר ּגּזי ילּבׁש ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ואֹומר  ונּוז. טוּוי ׁשּוע, ׁשהּוא ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּפׁשּתן?
ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז יב)אני: ׁשאנּו(מו"ק ּבהֹון', ּדאית לנאזי 'חזין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּופׁשּתים  צמר מחּברת מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון .מפרׁשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr fi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאים ּתּתּתּתזרעזרעזרעזרע לאלאלאלא יט)ׂשׂשׂשׂשדדדד הּצד־הּׁשוה (יט, ּדהּנה לֹומר, ויׁש לקצירה. קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה וקׁשה, ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - הּוא וכלאים ולקט ּפאה ולקטולקטולקטולקטּבין ׁשּיּפּפּפּפאהאהאהאה אחד חלקים; לׁשני הּׂשדה יבּול את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לענּיים. ׁשּי ואחד הּׂשדה הּמקֹור ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאיםלבעל היא ולקט ּפאה ׁשל הרּוחנית וההבּדלה ׁשֹונים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּכלאים. ׁשל הּגׁשמית להבּדלה עזראעזראעזראעזרא....והּסּבה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

(ë)äçôL àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³¦§¨Æ
dì-ïzð àì äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈´Ÿ¦©¨®

:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨
i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשפחה (קידושין ׁשחציּה ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מדּבר  הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת cÙ˙‰.וחציּה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑,ּפדּויה ואינּה ּפדּויה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְְְֵָָָ
ּבכסף 'ּפדיֹון' לט)ּוסתם גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑ לבּקר ּביתּֿדין על יׁש הּוא. ולא לֹוקה היא ְְְִֶֶָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְְִִֵֵֵַַָֹ

ורּבֹותינ ּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, יא)את ׁשּמי (כריתות מּכאן, למדּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הּלֹוקה על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות נחֿנט)ׁשהּוא כח וגֹו'...(דברים לעׂשֹות תׁשמר "אםֿלא : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

וגֹו'" אתֿמּכת ה' LtÁ‰.והפלא ‡ÏŒÈk∑(כג אם (מכות הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין מיתה, עליה חּיב אין לפיכ ְְְְִֶַָֹƒ…À»»ְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מיתה  וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – עזראעזראעזראעזרא.....חּפׁשה אבןאבןאבןאבן ְִִִִֶַָָָָָֻ

(àë)ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−
:íLà̈¨«

ÔÈ·e¯Úיט  ·k¯˙ ‡Ï C¯ÈÚa Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙È»¿»«ƒ¿¿ƒ»»«¿≈≈ƒ
ÔÈ·e¯Ú Le·Ïe ÔÈ·e¯Ú Ú¯Ê˙ ‡Ï CÏ˜Á«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡ÊËÚL««¿≈»»ƒ«¬»

Ú¯Ê‡כ  ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡ ‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È¯‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«

ÔkLÓכא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡ÓÊƒ¿»¿««¬»»

dxezd lr `xfr oa`

ּבעבּורֹו: ל יהיה עֹונׁש ּכי ְְְֲִִֵֶֶַחטא,
gi¯h˙ ‡ÏÂ Ìw˙ ‡Ï:חז''ל ּבדברי מפֹורׁש . …ƒ…¿…ƒ…ְְְֲִֵַָ

EÚ¯Ï z·‰‡Â,נֹוסף ׁשהלמ''ד רּבים ּדעת על . ¿»«¿»¿≈¬ִֵֶַַַַַַָ
ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא ּדעּתי ועל לאבנר. ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָּכלמ''ד

וטעם לנפ ׁשֹו: ּכמֹו לחברֹו הּטֹוב ‡Èׁשּיאהב ְְְְֲֵֶַַַַַַֹ¬ƒ
אתכם:‰' ּבראתי אחד אלֹוּה אני ּכי .ְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

zFvOd dN` xg` xiMfdl mrhe hiEzÓ‰a §©©§©§¦©©¥¤©¦§¿∆¿¿
ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ïהיֹות אחר להזהיר . …«¿ƒ«ƒ¿«ƒְְְֱִַַַ

ּגם  .ּכמֹו אדם לבן חמס ּתעׂשה ׁשּלא ְֲֶֶֶַַָָָָָָֹקד ֹוׁש,
על  הּׁשם. מעׂשה לׁשּנֹות לּבהמה, תעׂשה ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָֹלא
מין  ּכל לׁשמֹור ּתׁשמרּו, חּקתי את ּכתּוב ְְְִִִֵֶַָָֹֻּכן

מין: עם מין יתערב מינים.ÌÈ‡Ïkׁשּלא ׁשני . ְִִִִֵֶָֹƒ¿«ƒְִִֵ
והּבגד, הּׂשדה וטעם ּכלאים. מּלת אפרׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועֹוד

ּכחג  לזכר, רּבֹות  מצֹות  יׁש ּכי לז ּכרֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
ּותפּלין. ּומזּוזה וׁשֹופר וציצית וסּכֹות ְְְְְִִִִַַָָֻהּמּצֹות 
מאד. ׁשלם הּׁשלם, ּכי ּדע סֹוד. ל ארמֹוז ְְְִֵֵֶַַָָֹֹּופה
מצֹותי  מׁשמרּתי וּיׁשמר ּבאברהם ּכתּוב ּכן ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹעל

ותֹורֹותי: אמרּוÊËÚLחּקֹותי הּמעּתיקים . ְַָֻ««¿≈ְְִִַַָ
ּופרּוׁשּה, מחּומׁשת. אֹו מּלֹות, ׁשלׁש ְִִֵֶֶֶָָֹׁשהיא

ּבּמקרא: לבּדֹו ׁשם והּוא ְְְְִֵַַָָמעֹורב.
k‰ÁÙL ‡È‰Â אינּנה ּכי הּמכחיׁשים אמרּו . ¿ƒƒ¿»ְְִִִֵֶַַָָ

הּנזּכרת  ׁשהיא הּפׁשט, ּדר על והּנכֹון ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָיהּודית.
והיא  לאמה, ּבּתֹו את איׁש ימּכר וכי ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹּבפרׁשת
ׁשּיּקחּנה  יעדּה, ׁשהּוא והּטעם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראלית.
טעם  וזה מאֹורסה. ואינּנה  ּבנֹו, אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָאדֹוניה
ׁשּתהיה  עד חפׁשית אינּנה חּפׁשה, לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּכי

ּומּלת הּבנֹות: ּכמׁשּפט על Ù¯Á˙מאֹורסה . ְְְִִַַַָָָ∆¡∆∆ַ
מּגזרת  ׁשהּמּלה ּדעּתי ּולפי יעּודה. רּבים ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָּדעת
ּבתּולה  והיא ׁשפחה היֹותּה ּבעבּור ְְְְֱֲִִֶַָָָָחרּפה,

מאֹורׂשה: ואינּה אחר ׁשם cÙ‰Â‰ּברׁשּות . ְְְִֵֵַָָָ¿»¿≈ֵ
מהּכבד  ּפֹועלֹו ׁשם נקרא  ׁשּלא מהּבנין ְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּפעל ,
אחד  אֹו אביה ּפדאּה ׁשּלא והּטעם, ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹהּנֹוסף.

ּבֹוגרת: היֹותּה קֹודם LÙÁ‰מּמׁשּפחּתּה B‡. ְְֱִִֶֶֶַָָÀ¿»
חֹופׁש. האחד ּכי חטף' קמץ מקֹום ְֲִֶֶַָָָָָֻהּׁשּורק
חֹופׁש, ּגט לּה לכּתֹוב הּמנהג ׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוהּטעם,
והּמעּתיקים  קצּוץ. זמן עד האב מכרּה ְְְְִִִַַַַָָָָָאם
והּוא  אמה. וחציּה חפׁשית ׁשחציּה ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָאמרּו

È‰z‰האמת: ˙¯waׁשּפרּוׁשֹו אֹומרים יׁש . ֱֶָƒ…∆ƒ¿∆ְִֵֵֶ
מלכים  ּבנֹות כן ּכי ואמרּו ּפילגׁש. ְְְְְִִִֵֶֶָָּכמֹו



מט miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy
מעׂשּיתן  להּמנע אֹו לקּימן יכֹול הּוא הרי האדם, לרגׁש התיחסּות ּכל ללא ׁשּבמעׂשה, ּדברים הם לחברֹו אדם ׁשּבין ׁשהּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּכיון
את  לקּים הּכללי הּציּוּוי הּוא זה ציּוּוי ּכי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל אהבת על לצּוֹות אפׁשר האי קׁשיא אין ּומּמילא עת, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּבכל

לחברֹו. אדם ׁשּבין ׁשּבּמעׂשה הּמצֹות עזראעזראעזראעזרא....ּכל אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

(èé)EãN íéàìk òéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦¨«§−
éìò äìòé àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì:E «Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ©«£¤−¨¤«

i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑ לּדבר טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: .ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ÌÈ‡Ïk „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ואניצי לּמה צמר ּגּזי ילּבׁש ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ואֹומר  ונּוז. טוּוי ׁשּוע, ׁשהּוא ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּפׁשּתן?
ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז יב)אני: ׁשאנּו(מו"ק ּבהֹון', ּדאית לנאזי 'חזין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּופׁשּתים  צמר מחּברת מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון .מפרׁשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr fi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאים ּתּתּתּתזרעזרעזרעזרע לאלאלאלא יט)ׂשׂשׂשׂשדדדד הּצד־הּׁשוה (יט, ּדהּנה לֹומר, ויׁש לקצירה. קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה וקׁשה, ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - הּוא וכלאים ולקט ּפאה ולקטולקטולקטולקטּבין ׁשּיּפּפּפּפאהאהאהאה אחד חלקים; לׁשני הּׂשדה יבּול את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לענּיים. ׁשּי ואחד הּׂשדה הּמקֹור ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאיםלבעל היא ולקט ּפאה ׁשל הרּוחנית וההבּדלה ׁשֹונים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּכלאים. ׁשל הּגׁשמית להבּדלה עזראעזראעזראעזרא....והּסּבה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

(ë)äçôL àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³¦§¨Æ
dì-ïzð àì äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈´Ÿ¦©¨®

:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨
i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשפחה (קידושין ׁשחציּה ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מדּבר  הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת cÙ˙‰.וחציּה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑,ּפדּויה ואינּה ּפדּויה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְְְֵָָָ
ּבכסף 'ּפדיֹון' לט)ּוסתם גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑ לבּקר ּביתּֿדין על יׁש הּוא. ולא לֹוקה היא ְְְִֶֶָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְְִִֵֵֵַַָֹ

ורּבֹותינ ּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, יא)את ׁשּמי (כריתות מּכאן, למדּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הּלֹוקה על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות נחֿנט)ׁשהּוא כח וגֹו'...(דברים לעׂשֹות תׁשמר "אםֿלא : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

וגֹו'" אתֿמּכת ה' LtÁ‰.והפלא ‡ÏŒÈk∑(כג אם (מכות הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין מיתה, עליה חּיב אין לפיכ ְְְְִֶַָֹƒ…À»»ְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
מיתה  וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – עזראעזראעזראעזרא.....חּפׁשה אבןאבןאבןאבן ְִִִִֶַָָָָָֻ

(àë)ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−
:íLà̈¨«

ÔÈ·e¯Úיט  ·k¯˙ ‡Ï C¯ÈÚa Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙È»¿»«ƒ¿¿ƒ»»«¿≈≈ƒ
ÔÈ·e¯Ú Le·Ïe ÔÈ·e¯Ú Ú¯Ê˙ ‡Ï CÏ˜Á«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡ÊËÚL««¿≈»»ƒ«¬»

Ú¯Ê‡כ  ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡ ‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È¯‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«

ÔkLÓכא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡ÓÊƒ¿»¿««¬»»

dxezd lr `xfr oa`

ּבעבּורֹו: ל יהיה עֹונׁש ּכי ְְְֲִִֵֶֶַחטא,
gi¯h˙ ‡ÏÂ Ìw˙ ‡Ï:חז''ל ּבדברי מפֹורׁש . …ƒ…¿…ƒ…ְְְֲִֵַָ

EÚ¯Ï z·‰‡Â,נֹוסף ׁשהלמ''ד רּבים ּדעת על . ¿»«¿»¿≈¬ִֵֶַַַַַַָ
ּכמׁשמעֹו, ׁשהּוא ּדעּתי ועל לאבנר. ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָּכלמ''ד

וטעם לנפ ׁשֹו: ּכמֹו לחברֹו הּטֹוב ‡Èׁשּיאהב ְְְְֲֵֶַַַַַַֹ¬ƒ
אתכם:‰' ּבראתי אחד אלֹוּה אני ּכי .ְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

zFvOd dN` xg` xiMfdl mrhe hiEzÓ‰a §©©§©§¦©©¥¤©¦§¿∆¿¿
ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ïהיֹות אחר להזהיר . …«¿ƒ«ƒ¿«ƒְְְֱִַַַ

ּגם  .ּכמֹו אדם לבן חמס ּתעׂשה ׁשּלא ְֲֶֶֶַַָָָָָָֹקד ֹוׁש,
על  הּׁשם. מעׂשה לׁשּנֹות לּבהמה, תעׂשה ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָֹלא
מין  ּכל לׁשמֹור ּתׁשמרּו, חּקתי את ּכתּוב ְְְִִִֵֶַָָֹֻּכן

מין: עם מין יתערב מינים.ÌÈ‡Ïkׁשּלא ׁשני . ְִִִִֵֶָֹƒ¿«ƒְִִֵ
והּבגד, הּׂשדה וטעם ּכלאים. מּלת אפרׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָועֹוד

ּכחג  לזכר, רּבֹות  מצֹות  יׁש ּכי לז ּכרֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַָלהיֹות
ּותפּלין. ּומזּוזה וׁשֹופר וציצית וסּכֹות ְְְְְִִִִַַָָֻהּמּצֹות 
מאד. ׁשלם הּׁשלם, ּכי ּדע סֹוד. ל ארמֹוז ְְְִֵֵֶַַָָֹֹּופה
מצֹותי  מׁשמרּתי וּיׁשמר ּבאברהם ּכתּוב ּכן ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹעל

ותֹורֹותי: אמרּוÊËÚLחּקֹותי הּמעּתיקים . ְַָֻ««¿≈ְְִִַַָ
ּופרּוׁשּה, מחּומׁשת. אֹו מּלֹות, ׁשלׁש ְִִֵֶֶֶָָֹׁשהיא

ּבּמקרא: לבּדֹו ׁשם והּוא ְְְְִֵַַָָמעֹורב.
k‰ÁÙL ‡È‰Â אינּנה ּכי הּמכחיׁשים אמרּו . ¿ƒƒ¿»ְְִִִֵֶַַָָ

הּנזּכרת  ׁשהיא הּפׁשט, ּדר על והּנכֹון ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָיהּודית.
והיא  לאמה, ּבּתֹו את איׁש ימּכר וכי ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹּבפרׁשת
ׁשּיּקחּנה  יעדּה, ׁשהּוא והּטעם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראלית.
טעם  וזה מאֹורסה. ואינּנה  ּבנֹו, אֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָאדֹוניה
ׁשּתהיה  עד חפׁשית אינּנה חּפׁשה, לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻּכי

ּומּלת הּבנֹות: ּכמׁשּפט על Ù¯Á˙מאֹורסה . ְְְִִַַַָָָ∆¡∆∆ַ
מּגזרת  ׁשהּמּלה ּדעּתי ּולפי יעּודה. רּבים ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָּדעת
ּבתּולה  והיא ׁשפחה היֹותּה ּבעבּור ְְְְֱֲִִֶַָָָָחרּפה,

מאֹורׂשה: ואינּה אחר ׁשם cÙ‰Â‰ּברׁשּות . ְְְִֵֵַָָָ¿»¿≈ֵ
מהּכבד  ּפֹועלֹו ׁשם נקרא  ׁשּלא מהּבנין ְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּפעל ,
אחד  אֹו אביה ּפדאּה ׁשּלא והּטעם, ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹהּנֹוסף.

ּבֹוגרת: היֹותּה קֹודם LÙÁ‰מּמׁשּפחּתּה B‡. ְְֱִִֶֶֶַָָÀ¿»
חֹופׁש. האחד ּכי חטף' קמץ מקֹום ְֲִֶֶַָָָָָֻהּׁשּורק
חֹופׁש, ּגט לּה לכּתֹוב הּמנהג ׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָוהּטעם,
והּמעּתיקים  קצּוץ. זמן עד האב מכרּה ְְְְִִִַַַַָָָָָאם
והּוא  אמה. וחציּה חפׁשית ׁשחציּה ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָאמרּו

È‰z‰האמת: ˙¯waׁשּפרּוׁשֹו אֹומרים יׁש . ֱֶָƒ…∆ƒ¿∆ְִֵֵֶ
מלכים  ּבנֹות כן ּכי ואמרּו ּפילגׁש. ְְְְְִִִֵֶֶָָּכמֹו
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(áë)Búàhç-ìò ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−
ô :àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬¨¨«

i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒÂ∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגג לרּבֹות עזראעזראעזראעזרא.....הּמזיד אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

(âë)ízìøòå ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬
ìL Béøt-úà Búìøò:ìëàé àì íéìøò íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÈÏ¯Ú.ואטמּתם ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL∑ «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ
נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה "יהיה",(ת"כ)מאימתי לֹומר: ּתלמּוד מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

יהא  .ּבהויתֹו ְֲֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתנטיעתנטיעתנטיעתֹוֹוֹוֹו ממממּׁשּׁשּׁשּׁשעתעתעתעת ללללֹוֹוֹוֹו,,,, ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כג)מאימתימאימתימאימתימאימתי יט, לֹומר,(רש"י ויׁש ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּדינים. ׁשני ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערלּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה וערלוערלוערלוערלּתּתּתּתם ם ם ם ּדהּנה ְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפּפּפּפריריריריֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת .... הּפרֹות..... על אּסּור ערליםערליםערליםערלים– לכםלכםלכםלכם ׁשהּספ יהייהייהייהיּוּוּוּו ּומאחר הּפרֹות. אכילת לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה ירה – ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּנטיעה. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻמּטלת

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i mgpn zxez)

החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתית .... .... הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית .... .... ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג־כה)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים(יט, הּתפּלה,ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש לעבֹודת רֹומזֹות ּבאכילה, אסּורים הּפרֹות ּבהן – ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּסביבֹו. למה קׁשר לֹו ואין מריּה קּמי ּכעבּדא אדם עֹומד ׁשּבּה העמידה, ּתפּלת הּפרֹות רביעיתרביעיתרביעיתרביעיתׁשעּקרּה את אֹוכלים ׁשּבּה – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּובּמצוֹות. ּבּתֹורה ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית לּיציאה רֹומזת ּובטהרה, חמיחמיחמיחמיׁשׁשׁשׁשית ית ית ית ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
הרׁשּות. ּבעניני הּיֹום ּבמׁש לעּסּוק רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה –ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 993 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lhA `l xAgn§ª¨Ÿ¨¥

יאכליאכליאכליאכל:::: לאלאלאלא ערליםערליםערליםערלים לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש (יט, ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ו)ׁשנינּו משנה א פרק ּומאתים".(ערלה ּבאחד יעלה לקט ואם ילקט, לא זה הרי ּבּנטיעֹות, ׁשּנתערבּו כּו', ערלה ׁשל "נטיעה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

אמנם  לכּתחּלה". אּסּור מבּטלין "אין ּכי ּבדיעבד, רק זהּו א ּומאתים, ּבאחד עֹולה זֹו הרי ׁשּנתערבה ׁשערלה הּוא הּדין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכלֹומר,
ּגם  ּבטלה אינּה לּקרקע, ּכׁשמחּבר מה־ּׁשאין־ּכן ילקט", "לא לכּתחּלה ולכן הּמחּבר, מן ׁשּלקט לאחרי רק הּוא הערלה אּסּור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻּבּטּול

ּבטל" לא "מחּבר ּכי ּומאתים, שם)ּבאחד בערלה מפרשים זה, בכל .(ראה ְְִִֵֶַָָָָֹֻ
הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

העּמים" מּכל "המעט הם יׂשראל ׁשעם מּכיון לׁשאל: יׁש ּכן ואם ּברב. ּבטל ׁשהּמעּוט ּכּלּה הּתֹורה ּבכל הּוא ז ּכלל  ז, ,)(ואתחנן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
העּמים? מדּבר ּבתֹו ּולהּבטל להתערב ׁשּלא ּבידם ּכח יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹהאי

הּיֹום" ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ּכתּוב ד)ועל־זה ד, עם (ואתחנן ּתמיד ּומאחדים קׁשּורים יׂשראל ׁשעם ׁשּמּכיון . ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
זאבים" ה"ׁשבעים ּבתֹו ּגם אּלא ּבאּמֹות, ויתערבּו חס־וׁשלֹום ׁשּיתּבּטלּו אי־אפׁשר הּנה "מחּבר", ּבבחינת הם הּזמן וכל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻהּקּב"ה,

יתחּׁשב" לא ּובּגֹוים יׁשּכֹון לבדד ו"עם וקּימים, חּיים ט)הם כג, עזראעזראעזראעזרא.....(בלק אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

˜„Ìכב  ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

‡Ôlכג  Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈL ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

dxezd lr `xfr oa`

טעמֹו ּביּקרֹותי ּכי נכֹון, ּפרׁשּו ולא .ְְְְְִִִֵֶֶַָֹּביּקרֹותי
האֹות  ּבעב ּור הּיּו''ד ונעלם הּיקרֹות. ְְְְֲֶַַַַַָָָהּׁשפחֹות
ּבעבּור  ּבחיר''ק והיה ּבחיר''ק, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָהּמׁשרת
ּתחת  האחד נעים, ׁשואי''ן ׁשני ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהתחּברּות
הראׁשֹון  האֹות ּתחת והּׁשני הּמׁשרת, ְְִִֵֵַַַַָָָָהאֹות
ּבּלׁשֹון  ּכח ואין נקבֹות. ּבלׁשֹון הּׁשרׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹׁשל
ואין  הּלׁשֹון. ּכל מׁשּפט וכן ּככה. ְְְְְִִֵֵַַַָָָָלהזּכיר
אדמת  מיׁשני ורּבים מּמּלת חּוץ זרה ְְִִִִִֵֵַַַַָָָמּלה

אֹומרים, ויׁש נפּתלי. ּבן קריאת על יקיצּו, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָעפר
ׁשּיחּפׂש והּטעם, הּכהן. יבּקר לא מּגזרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֹּבּקֹורת
מלקֹות  עליו יׁש ּכי אמרּו והּמעּתיקים ְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּדבר.

מּדב  אמת וזה ּבקר, ׁשל קּבלה.ּברצּועה רי ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָ
זאת  להזּכיר וטעם אסמכּתא. ּכדמּות ְְְְְְְִִִַַַַַַָָֹוהּמּלה
ּכן  על הּׁשפחה, אדני עֹוׁשק הּוא ּכי ְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהּפרׁשה,
ׁשּזאת  ּדרׁש, ּדר על ועֹוד אׁשם. איל ְְִֵֶֶֶַָָָָֹיביא

ׁשפחה: עם חפׁשי ּכלאים, ּכמֹו ְְְְְִִִִִִַַָָָהּׁשכיבה

akBÏ ÁÏÒÂ:עֹוד אפרׁשנּו . ¿ƒ¿«ְֲֵָ
bk ׁשהזּכיר ּבעבּור הּפרי, ערלת להזּכיר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָוטעם

הזּכיר  ּכארץ, ׁשהיא האּׁשה וזרע הּׂשדה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָזרע 
ׁשלׁש עד הּבא הּפרי ּכי וידּוע הּנטּוע. ְְִִַַַַַַַָָָָֹּגם
לּגּוף  יּזיק ּכאׁשר ּומּזיק ּתֹועלת, ּבֹו אין ֲִִִֵֶֶֶַַַַָׁשנים,
לנפׁש ויּזיק וקׂשקׂשת. סנּפיר לֹו ׁשאין ּדג ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכל
והּבהמֹות  ּדֹורס עֹוף ּכל ּבׂשר ְְְֵֵַַַַָָָהחכמה

וטעם יבין: והּמׂשּכיל ÌzÏ¯ÚÂהּטמאֹות. ְְְְִִֵַַַַַָ«¬«¿∆

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy

(ãë):ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«
i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז ּמעׂשר (ויקרא מה לה'". קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר : ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו כד)ׁשני, ׁשּנֹוׂשאֹו(קידושין הּוא, לה'" "הּלּולים זה ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לּׁשמים  ּולהּלל לׁשּבח עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַַַַַָָ

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeíëì ó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑ לכם מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מצטער  אני ׁשנים ארּבע הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרֹות

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ‰'.ּבֹו È‡∑ הבטחתי לׁשמר ונאמן ּכ על הּמבטיח ה', עזראעזראעזראעזרא.....אני אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִֶֶַָָָָ¬ƒְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑ּבסנהדרין נדרׁש ּפנים ּדמים,(סג)להרּבה זריקת לפני קדׁשים מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה ……¿««»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הרּבה  ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ˙eLÁ.ואזהרה ‡Ï∑(סו ּבחלּדה (סנהדרין המנחׁשין אּלּו ּכגֹון ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ…¿«¬ְְְְֲִֵַַָֻ
ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ˙eBÚ.ּובעֹופֹות; ‡Ï∑ להתחיל יפה ּפלֹוני יֹום ׁשאֹומר: וׁשעֹות, עֹונֹות לׁשֹון ְְְְִִִִִִֶֶַָָ…¿≈ְְְְְִִֵֶֶַָָ

לצאת  קׁשה ּפלֹונית ׁשעה עזראעזראעזראעזרא.....מלאכה. אבןאבןאבןאבן ְְִֵָָָָָָָ

(æë)ð÷æ úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì:E ´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«
i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ סביב,(מכות עגל ראׁשֹו הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הרּבה  מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי E˜Ê.ׁשעל ˙‡t∑(כא ׁשּתים (מכות חמׁש: והן ּוגבּוליו הּזקן סֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿«¿»∆ְְְִֵֵַַָָָָ
ׁשּתי  חּבּור מקֹום – ּבסנטרֹו למּטה ואחת ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל  למעלה ּולחי לחי ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבכל

יחד  עזראעזראעזראעזרא.....הּלחיים אבןאבןאבןאבן ְִַַַַָ

˜„Lכד  da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה  ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו  ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:ÔeBÚ¿̇

È˙כז  ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

B˙Ï¯Ú,ּכערלה חׁשּוב הּוא הּפרי ׁשאֹותֹו . »¿»ְְְִֶַָָָ
ואזן  ׂשפה ּכערלת ּתֹועיל, ולא מּזקת. ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהיא

וטעם ּבׂשר. נחׁשב ÌzÏ¯ÚÂוערלת ׁשּיהיה . ְְְַַַָָָ«¬«¿∆ְְִֶֶֶָ
מתּורגם  הּוא יפה ּגם ערלה. ּכדבר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבעיניכם

ÌÈÏ¯Ú.ּבארמית: ÌÎÏ ‰È‰È:וערלּתם ּפרּוׁש ֲִַָƒ¿∆»∆¬≈ƒְֲֵֶַַ
ckÌÈÏel‰ L„˜ והּכהן הּׁשם, להּלל . …∆ƒƒְְֵֵֵַַַֹ

ְֶֹיאכלּנּו:
mrhe dkB˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï עם ּדבק . §©©¿ƒ»∆¿»ִֵָ

יׁשּלם  ׁשּלם וכן רחֹוק. הּוא ואם הּלּולים. ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹקדׁש
יׁשּלם  ּבקר חמּׁשה עם ּדבּוק לֹו, אין ְְֲִִִֵֵַָָָָואם

וטעם ּכמֹוהם: ורּבים הּׁשֹור. ‰'ּתחת È‡ ְְְִֶַַַַַַ¬ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡:ּבּתבּואה ּברכה ׁשאֹוסיף . ¡…≈∆ְְִֶַָָָ

ekÌc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï הּכתּוב עם ּדבּוק . ……¿««»ִַָָ
יאכלּו ׁשּלא נטּוע עץ על הזהיר ּכי ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלמעלה.

ּכ ּכן ּגם החמיׁשית, הּׁשנה עד ּבׂשר מּפריֹו ל ְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

מזּבח  על ּדמֹו ׁשּיזרֹוק עד יאכל לא ְְִִֵֵֶַַַָָָֹטהֹור
והעד  הּקדׁש. מקֹום אל קרֹוב היה אם ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּׁשם ,
ּכי  עּמֹו. היה הארֹון ּכי ׁשאּול ּדברי ְֱִִִִֵֶַָָָָָָהּנאמן ,
ּכאילּו הּדם, על אֹוכלים הּנה ּכתּוב ְְִִִֵֵַַָָכן
ּפרׁשּתי  ּכאׁשר לּׂשעירים, זבחים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָאֹוכלים 
ּבׁשם  לזּבֹוח ּבמצרים, מנהגם ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
הּמזּבח  על הּדם נזרק ׁשּלא אחר ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹהּׁשדים.
ּדבק  ּכן על ּברּור. הּדבר הּנה הּׁשם, ְִֵֵֵֵֵַַַָָָָלׁשם
אֹוכלים  היּו ּבמצרים ּכי תנחׁשּו, לא ְְְְֲִִִִִַַָֹעּמֹו
ּכנען  ּובארץ הּׁשדים, אחרי וזֹונים הּדם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָעל
זה, ּגם ּכתּוב ּכן ּכי ּומעֹוננים. ְְְֲִִִֵֶַַָמנחׁשים
ּכנען. ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּכמעׂשה
ויברכני  נחׁשּתי ּכמֹו מנּסה, – מנחׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָּומּלת
ּובמעׂשים  ּובמקלֹות ּבצּורֹות נחּוׁש ּכי ְְְְֲִִִַַה',

ו ׁשעֹות. ּובימים אֹומרים ˙eBÚּובתנּועֹות י ׁש . ְְְִִָָ¿≈ְִֵ

אזניו  ויּטה ּדבר  ּבלּבֹו ׁשּיחׁשב  ענה, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמּלׁשֹון
הּדקּדּוק. אבה ולא המדּבר. ּיענה מה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹלׁשמֹוע
לא  ועֹונתּה לׁשֹון - מעֹונן אֹומרים, ְְְְְִֵֵָָֹויׁש
ּכי  ידּוע ּכי ענן. מּגזרת ּבעיני, והּנכֹון ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָיגרע.
ּובדמּותם  ּבעננים ׁשּיסּתּכל ׁשּיעֹונן, מי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָיׁש
מּפעלי  תעֹוננּו, להיֹות ויּתכן ְְְְֳִִִִֵֵֵָָָָּובתנּועתם.
ועֹוננים  מצאנּו ּכי ּתסֹובבּו. ּכמֹו ְְְְְִִֶֶַָָהּכפל.
הּכפּול. מּבנין היֹותֹו יּתכן ּכי ְְְֱִִִִִִֵַַַָָּכּפלׁשּתים,

ּומנחׁש: ּומעֹונן ְְְֵֵֵַָוהעד,
xiMfdl mrhe fkÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï. §©©§©§¦…«ƒ¿«…¿∆

ואחר  מהם . מבּדלים להיֹות הּגֹוים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻּכמעׂשה
ראּוי  אין נברא, לתפארת והּזקן הראׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּׂשער
ּדבק  הּפסּוק זה ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָלהׁשחיתֹו.
ּפאת  ׁשּיׁשחית מי יׁש ּכי לנפׁש, וׂשרט ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָעם

הּמת: ּבעבּור זקן, ּפאת ּגם ְֲֵַַַַָָֹראׁשֹו,



ני miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy

(ãë):ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«
i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז ּמעׂשר (ויקרא מה לה'". קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר : ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו כד)ׁשני, ׁשּנֹוׂשאֹו(קידושין הּוא, לה'" "הּלּולים זה ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לּׁשמים  ּולהּלל לׁשּבח עזראעזראעזראעזרא.....ׁשם אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַַַַַָָ

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeíëì ó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑ לכם מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מצטער  אני ׁשנים ארּבע הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרֹות

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ‰'.ּבֹו È‡∑ הבטחתי לׁשמר ונאמן ּכ על הּמבטיח ה', עזראעזראעזראעזרא.....אני אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִִֶֶַָָָָ¬ƒְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑ּבסנהדרין נדרׁש ּפנים ּדמים,(סג)להרּבה זריקת לפני קדׁשים מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה ……¿««»ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

הרּבה  ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ˙eLÁ.ואזהרה ‡Ï∑(סו ּבחלּדה (סנהדרין המנחׁשין אּלּו ּכגֹון ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ…¿«¬ְְְְֲִֵַַָֻ
ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ˙eBÚ.ּובעֹופֹות; ‡Ï∑ להתחיל יפה ּפלֹוני יֹום ׁשאֹומר: וׁשעֹות, עֹונֹות לׁשֹון ְְְְִִִִִִֶֶַָָ…¿≈ְְְְְִִֵֶֶַָָ

לצאת  קׁשה ּפלֹונית ׁשעה עזראעזראעזראעזרא.....מלאכה. אבןאבןאבןאבן ְְִֵָָָָָָָ

(æë)ð÷æ úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì:E ´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«
i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ סביב,(מכות עגל ראׁשֹו הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

הרּבה  מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי E˜Ê.ׁשעל ˙‡t∑(כא ׁשּתים (מכות חמׁש: והן ּוגבּוליו הּזקן סֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿«¿»∆ְְְִֵֵַַָָָָ
ׁשּתי  חּבּור מקֹום – ּבסנטרֹו למּטה ואחת ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל  למעלה ּולחי לחי ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבכל

יחד  עזראעזראעזראעזרא.....הּלחיים אבןאבןאבןאבן ְִַַַַָ

˜„Lכד  da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה  ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו  ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:ÔeBÚ¿̇

È˙כז  ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

B˙Ï¯Ú,ּכערלה חׁשּוב הּוא הּפרי ׁשאֹותֹו . »¿»ְְְִֶַָָָ
ואזן  ׂשפה ּכערלת ּתֹועיל, ולא מּזקת. ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהיא

וטעם ּבׂשר. נחׁשב ÌzÏ¯ÚÂוערלת ׁשּיהיה . ְְְַַַָָָ«¬«¿∆ְְִֶֶֶָ
מתּורגם  הּוא יפה ּגם ערלה. ּכדבר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבעיניכם

ÌÈÏ¯Ú.ּבארמית: ÌÎÏ ‰È‰È:וערלּתם ּפרּוׁש ֲִַָƒ¿∆»∆¬≈ƒְֲֵֶַַ
ckÌÈÏel‰ L„˜ והּכהן הּׁשם, להּלל . …∆ƒƒְְֵֵֵַַַֹ

ְֶֹיאכלּנּו:
mrhe dkB˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï עם ּדבק . §©©¿ƒ»∆¿»ִֵָ

יׁשּלם  ׁשּלם וכן רחֹוק. הּוא ואם הּלּולים. ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹקדׁש
יׁשּלם  ּבקר חמּׁשה עם ּדבּוק לֹו, אין ְְֲִִִֵֵַָָָָואם

וטעם ּכמֹוהם: ורּבים הּׁשֹור. ‰'ּתחת È‡ ְְְִֶַַַַַַ¬ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡:ּבּתבּואה ּברכה ׁשאֹוסיף . ¡…≈∆ְְִֶַָָָ

ekÌc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï הּכתּוב עם ּדבּוק . ……¿««»ִַָָ
יאכלּו ׁשּלא נטּוע עץ על הזהיר ּכי ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹלמעלה.

ּכ ּכן ּגם החמיׁשית, הּׁשנה עד ּבׂשר מּפריֹו ל ְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

מזּבח  על ּדמֹו ׁשּיזרֹוק עד יאכל לא ְְִִֵֵֶַַַָָָֹטהֹור
והעד  הּקדׁש. מקֹום אל קרֹוב היה אם ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּׁשם ,
ּכי  עּמֹו. היה הארֹון ּכי ׁשאּול ּדברי ְֱִִִִֵֶַָָָָָָהּנאמן ,
ּכאילּו הּדם, על אֹוכלים הּנה ּכתּוב ְְִִִֵֵַַָָכן
ּפרׁשּתי  ּכאׁשר לּׂשעירים, זבחים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָאֹוכלים 
ּבׁשם  לזּבֹוח ּבמצרים, מנהגם ּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
הּמזּבח  על הּדם נזרק ׁשּלא אחר ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹהּׁשדים.
ּדבק  ּכן על ּברּור. הּדבר הּנה הּׁשם, ְִֵֵֵֵֵַַַָָָָלׁשם
אֹוכלים  היּו ּבמצרים ּכי תנחׁשּו, לא ְְְְֲִִִִִַַָֹעּמֹו
ּכנען  ּובארץ הּׁשדים, אחרי וזֹונים הּדם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָעל
זה, ּגם ּכתּוב ּכן ּכי ּומעֹוננים. ְְְֲִִִֵֶַַָמנחׁשים
ּכנען. ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּכמעׂשה
ויברכני  נחׁשּתי ּכמֹו מנּסה, – מנחׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָּומּלת
ּובמעׂשים  ּובמקלֹות ּבצּורֹות נחּוׁש ּכי ְְְְֲִִִַַה',

ו ׁשעֹות. ּובימים אֹומרים ˙eBÚּובתנּועֹות י ׁש . ְְְִִָָ¿≈ְִֵ

אזניו  ויּטה ּדבר  ּבלּבֹו ׁשּיחׁשב  ענה, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹמּלׁשֹון
הּדקּדּוק. אבה ולא המדּבר. ּיענה מה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹלׁשמֹוע
לא  ועֹונתּה לׁשֹון - מעֹונן אֹומרים, ְְְְְִֵֵָָֹויׁש
ּכי  ידּוע ּכי ענן. מּגזרת ּבעיני, והּנכֹון ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָיגרע.
ּובדמּותם  ּבעננים ׁשּיסּתּכל ׁשּיעֹונן, מי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָיׁש
מּפעלי  תעֹוננּו, להיֹות ויּתכן ְְְְֳִִִִֵֵֵָָָָּובתנּועתם.
ועֹוננים  מצאנּו ּכי ּתסֹובבּו. ּכמֹו ְְְְְִִֶֶַָָהּכפל.
הּכפּול. מּבנין היֹותֹו יּתכן ּכי ְְְֱִִִִִִֵַַַָָּכּפלׁשּתים,

ּומנחׁש: ּומעֹונן ְְְֵֵֵַָוהעד,
xiMfdl mrhe fkÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï. §©©§©§¦…«ƒ¿«…¿∆

ואחר  מהם . מבּדלים להיֹות הּגֹוים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֻּכמעׂשה
ראּוי  אין נברא, לתפארת והּזקן הראׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּׂשער
ּדבק  הּפסּוק זה ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָלהׁשחיתֹו.
ּפאת  ׁשּיׁשחית מי יׁש ּכי לנפׁש, וׂשרט ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָעם

הּמת: ּבעבּור זקן, ּפאת ּגם ְֲֵַַַַָָֹראׁשֹו,



`miyecwÎixgנב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'g iying meil inei xeriy

(çë)àì ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ
:ýåýé éðà íëa eðzú¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙÏ Ë¯NÂ∑ מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑(כא ּכתב (מכות ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«ְַ
לעֹולם  מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, ד)לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.המחּקה כה "והֹוקע (במדבר : ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ«¬«ְְַ

ו)אֹותם"; כא ב פורפויינ"ט (שמואל ּבּקרקע, ּותחּובין מחּקין ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
עזראעזראעזראעזרא.....ּבלע"ז  אבןאבןאבןאבן ְַַ

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙BÊ‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑ קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰Ê˙Œ‡ÏÂ∑ אּתה אם «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆ִַָ
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, ג)עֹוׂשה ג רבבים (ירמיה "וּיּמנעּו : ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עזראעזראעזראעזרא.....וגֹו'" אבןאבןאבןאבן ְ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ׁשאני (יבמות ואףֿעלּֿפי רגליו; ׁשעל ּובאבק ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ולא ּבמקלֹו לא י ּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ׁשּבת  ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על עזראעזראעזראעזרא.....מזהירכם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה ויּדעֹוני,(סנהדרין מּׁשחיֹו. המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מדּבר  והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם ּבם,∑‡eL˜·zŒÏ.מכניס ּתעסקּו ׁשאם ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְְֲִִִֶַַָָ

אתכם  מתעב ואני לפני מּטּמאין ‡ÌÎÈ‰Ï.אּתם '‰ È‡∑ מחל אּתם מי את ּבמי ּדעּו עזראעזראעזראעזרא.....יפין אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

(áì)éäìàn úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtîE ¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−
ñ :ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ∑(לב קידושין חכמה (ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן z¯„‰Â.יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿»«¿»
Ô˜Ê Èt∑:נאמר לכ ראהּו? ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿≈»≈ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ

נאמר  לּלב הּמסּור ּדבר וכל הּוא, אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ"ויראת
"מאלהי "ויראת עזראעזראעזראעזרא.....ּבֹו: אבןאבןאבןאבן ְֱֵֵֶָָֹ

ÔBÎ¯Ò·aכח  Ôez˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔBÎa Ôez˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»

˙ÈÚËכט  ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל  ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא  ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

c‰˙e¯לב  Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

dxezd lr `xfr oa`

gkË¯NÂ ידּועים ּובּזקן, ּבראׁש הּפאה ּגם . ¿∆∆ְִֵַַַָָָָֹ
ּומּלת קּבלה. וכן LÙÏמּדברי הּמת. הּגּוף . ְִִִֵַַָָ»∆∆ְֵֵַַ

להקל  הנּו''ן  נדּגׁש ולא האמת. והּוא ְְְְְְֱִֵֶַַָָָֹמתּורגם,
הּלׁשֹון: ˜Ú˜Úעל ˙·˙Îe אֹומ יׁש ׁשהּוא . רים ַַָ¿…∆«¬«ְִֵֶ

ּגּופֹו ׁשּירׁשם מי יׁש ּכי לנפ ׁש, וׂשרט עם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּדבק 
הּיֹום  עֹוד ויׁש הּמת. על ּבאׁש הּידּועה ְְֵֵֵַַַַַָָָּבּצּורה
נּכרים. להיֹות ּבפניהם, ּבנערּותם ְְְְֲִִִִִֵֶַָָרֹוׁשמים

הארץ ˜Ú˜Úּומּלת רֹוקע ּכמֹו ּכפּולה, . ִַ«¬«ְְֶַָָָ
ועל  אֹותם . והֹוקע מּגזרת  והּוא ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָוצאצאיה.
הּוא  ּגם זרה. מּלה היא ּגם המתרּגם, ְְִִֵַַַַַַָָָּדעת

ַָהּנכֹון:
xiMfdl mrhe hkEza ˙‡ ÏlÁz Ï‡. §©©§©§¦«¿«≈∆ƒ¿

הּכל, לעיני ּתתגּלה ׁשּלא לנפׁש, ׂשרט ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבעב ּור

ׂשרט: ּכי ואף ערוה, ׁשּבאּׁשה קֹול ÏÂ‡ּכי ְְִִִֶֶֶֶַָָָ¿…
ı¯‡‰ ‰Ê˙ּכמֹו הארץ, אנׁשי זנּות הּטעם, . ƒ¿∆»»∆ְְְֵֶַַַַָָ

לי: תחטא ּכי ֱִִֶֶֶָארץ
xiMfdl mrhe le¯ÓLz È˙˙aL ּבעבּור ‡˙ . §©©§©§¦∆«¿…«ƒ¿…ֲַ

וטעם ּבׁשּבת: אבל  ׁשאין  ÈLc˜Óeהּמת, ְְֵֵֵֶֶַַַַָƒ¿»ƒ
e‡¯Èz ּכׁשאר יהיה ׁשּלא הּגדֹול, הּכהן על . ƒ»ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹ

הּמקּדׁש: אנׁשי ּכל על אזהרה וכן ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהאבלים.
‰'וטעם È‡ויּתנּו מּמקּדׁשֹו ייראּו לא ׁשאם . ְַַ¬ƒְְְְִִִִִֶָֹ

האֹובֹות  להזּכיר וטעם יעניׁשם. ּכבֹוד, ְְְֲִִֵַַַַָָלֹו
ּביׁשעיה, ּכתּוב וכן הּמת . ּבעבּור ְְְְֲִִִֵֵַַַָָויּדעֹונים,

הּמתים: אל החּיים ְִִֵֶַַַַּבעד
`l˙·‡‰ הם ּכי חדׁשים, ּוכאֹובֹות מּגזרת . »……ְְֲִִִִֵַָ

האּומנ ּות: זאת ּדעת,ÌÈÚci‰Âע ּקר מּגזרת . ִַָָֹ¿«ƒ¿…ƒְִִַַַ

אמרּו, מֹוח וריקי העתידֹות. לדעת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָׁשּיבּקׁשּו
לא  הּכּׁשּוף, ּדר ּכן ּגם אמת, ׁשהאֹובֹות ֱִֵֵֶֶֶֶַַָֹלּולי
ּכי  ּדבריהם, הפ אֹומר  ואני הּכתּוב. ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאסרם
והעד, הּׁשקר. רק האמת, אסר לא ְֱֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּכתּוב
,להארי רצֹוני ׁשאין ולּולי הּפסילים. ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָהאלילים
ּגמּורֹות: ּבראיֹות אֹוב, ּבעלת ּדבר מבאר ְְְְֲִִִֵַַַָָָהייתי

eÙzוטעם Ï‡וטעם האּומנּות: ליֹודע .Ï‡ ְַַ«ƒ¿ְְֵַַַָָ«
eLw·zוטעם ּכׁשאּול: לׁשאֹול .'‰ È‡ ¿«¿ְְְִַַָ¬ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡.לבּדֹו הּׁשם אם ּכי ּתבּקׁשּו ׁשּלא . ¡…≈∆ְְְִִֵֶַַַֹ

והּמבּקׁש, הּפֹונה נפׁש ּכי לטמאה , הזּכיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוהּנה
ּבּׁשם: ּדבקה אינּנה ּכי היא, ְְִִֵֵֵֵֶַָָָטמאה

xiMfdl mrhe alÌe˜˙ ‰·ÈN ÈtÓ ּבעבּור . §©©§©§¦ƒ¿≈≈»»ֲַ
ּכּמת  ּגּופֹו ּכי למיתה, קרֹוב הּזקן ּכי ְִִִֵֵֵַַַָָָהּמת,

miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyiy meil inei xeriy

ß xii` 'h iyiy mei ß

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
i"yx£eB˙ ‡Ï∑ ּתֹורה ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגבּורה  מּפי עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּנּתנה אבןאבןאבןאבן ְְִִִֶַָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|záäàå íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk BìÆ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È‡∑ אני ואלהיו עזראעזראעזראעזרא.....אלהי אבןאבןאבןאבן ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱִֵֶָָֹֹ

(äì):äøeNnáe ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈©§¨«
i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑?ּכאן הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", עול תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

וקרּוי  הּדין, את ּכמקלקל הּוא הרי ּבּמּדה, ׁשּקר ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהיא
הׁשם  את ּומחּלל הארץ את מטּמא ּבדּין: האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻעּול,

מארצם  אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את הארץ ∑cna‰.ּומסּלק מּדת כט)זֹו ב''ב סא. ∑Ï˜Lna.(ב''מ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ«ƒ»ִֶַָָ«ƒ¿»
הּלח ∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו מּדת .היא ְְַָ«¿»ִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמׂשׂשׂשׂשּוּוּוּורהרהרהרה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשקלקלקלקל ּבּבּבּבּמּמּמּמּדּדּדּדהההה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט,,,, עולעולעולעול תעתעתעתעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו לה)לאלאלאלא ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעת עת עת עת (יט, ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּוּוּוּולדקלדקלדקלדקּדּדּדּדקקקק .... .... ההההּמּמּמּמאזניםאזניםאזניםאזנים לצלצלצלצּדּדּדּדקקקק עעעעׂשׂשׂשׂשהההה מצותמצותמצותמצות ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּמּדה (רמּב"ם)עעעעׂשׂשׂשׂשּיּיּיּיתןתןתןתן א ּבּזּולת; התחּׁשבּות על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

מּׁשּום  ּבהן יׁש ׁשּכן ּבּבית, והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהחסרה
האדם ׁשל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוערמּומּיּות לביןלביןלביןלבין עזראעזראעזראעזרא.....ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

(åì)äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ·‡∑ ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח ∑‰ÔÈ.היא מּדת היא ‡L¯.זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ¬∆

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑ ואני ּבכֹור, ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. מנת על ≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבהם  מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע  .הּנאמן ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr bl mgpn zxez)

לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה .... .... צדקצדקצדקצדק לו)איפתאיפתאיפתאיפת (יט, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו יׁש אם - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור לפרׁש, ויׁש ואיפה". איפה . . ל יהיה "לא ּתצא: ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכן
רחמנא  לן ּדאסר "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל והּנה, ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי א מאתים, רֹוצה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻמנה

צרכי את להחׁשיב יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן הּגּוף.ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשׁשרא מּצרכי עזראעזראעזראעזרא....יֹותר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

Ï‡לג  ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È ÔeB˙»≈

BÈb¯‡לד  ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈÈa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה  ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÔÏÈÎÓלו  ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂÊ‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÈ‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ׂשיבה: איׁש וכל זקן ּכל טעמֹו, והּנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָנחׁשב.
EÈ‰Ï‡Óוטעם ˙‡¯ÈÂ:הּזקנה ּבימי ׁשּיעניׁש . ְַַ¿»≈»≈¡…∆ְְֲִִִֵֶַַָ
bl¯‚ Ez‡ ¯e‚È ÈÎÂ.הּזקן אחר הזּכירֹו . ¿ƒ»ƒ¿≈ְִִֵַַַָ

הּיׂשראלי  הּזקן לכּבד הזהרּתי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוהּטעם,
הּגר, על אזהיר ּכ ּכח, לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶַַַַַָֹּבעבּור
ּכח, לֹו ׁשאין ּבעבּור אֹו מּכחֹו. ּגדֹול ֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹׁשּכח

:ּברׁשּות ּבארצ ְְְְְִֶַׁשהּוא

clBÏ z·‰‡Â:מפֹורׁש . ¿»«¿»ְָ
mrhe dlÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï ּכטעם הּגר, ּבעבּור . §©©…«¬»∆ְֲֵַַַַ

ּגרֹו. ּובין  אחיו  ּובין  איׁש ּבין צדק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּוׁשפטּתם

האּמֹות. ּבמּדת מרמה תעׂשה ׁשּלא ּבמּדה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹוכן
ּפרּוׁש להיֹות ויּתכן מׁשּתנֹות. האּמֹות ְְְִִִֵֵַַַָָּגם

ּבארץ: הּידּוע ְִֶַַַָָָָּכּמׁשּפט
el˜„ˆ È·‡ ˜„ˆ ÈÊ‡Ó:ּבמׁשקל ּפרּוׁש . …¿≈∆∆«¿≈∆∆ְְִֵָ

˜„ˆ ˙ÙÈ‡:ּביבׁש .˜„ˆ ÔÈ‰Âּפרּוׁש ּבלח, . ≈«∆∆ְֵָ¿ƒ∆∆ְֵַ
וטעם ‡L¯ּבמׂשּורה: ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ ְְִַַָ¬ƒ¡…≈∆¬∆
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ּגרים ּכי ׁשהזּכיר ּבעבּור . ≈ƒ∆¿∆ְֲִִִִֵֶַ

חּיבין  אּתם ּכן על מצרים, ּבארץ ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהייתם
ועׂשיתם  ּבלבבכם ּומׁשּפטי חּקֹותי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֻלׁשמֹור

וטעם ‰'אֹותם: È‡ אחר ׁשּתרּדפּו החּקֹות . י ְַַָ¬ƒְְֲִֵֶַַֻ
צדק: ּכּלם ּכי ּבכם, ְִִֶֶֶֶַָָֻׁשּׂשמּתי



נג miyecwÎixg` zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyiy meil inei xeriy

ß xii` 'h iyiy mei ß

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
i"yx£eB˙ ‡Ï∑ ּתֹורה ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגבּורה  מּפי עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּנּתנה אבןאבןאבןאבן ְְִִִֶַָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|záäàå íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk BìÆ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È‡∑ אני ואלהיו עזראעזראעזראעזרא.....אלהי אבןאבןאבןאבן ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱִֵֶָָֹֹ

(äì):äøeNnáe ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈©§¨«
i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑?ּכאן הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", עול תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

וקרּוי  הּדין, את ּכמקלקל הּוא הרי ּבּמּדה, ׁשּקר ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהיא
הׁשם  את ּומחּלל הארץ את מטּמא ּבדּין: האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻעּול,

מארצם  אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את הארץ ∑cna‰.ּומסּלק מּדת כט)זֹו ב''ב סא. ∑Ï˜Lna.(ב''מ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ«ƒ»ִֶַָָ«ƒ¿»
הּלח ∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו מּדת .היא ְְַָ«¿»ִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמׂשׂשׂשׂשּוּוּוּורהרהרהרה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשקלקלקלקל ּבּבּבּבּמּמּמּמּדּדּדּדהההה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט,,,, עולעולעולעול תעתעתעתעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו לה)לאלאלאלא ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעת עת עת עת (יט, ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּוּוּוּולדקלדקלדקלדקּדּדּדּדקקקק .... .... ההההּמּמּמּמאזניםאזניםאזניםאזנים לצלצלצלצּדּדּדּדקקקק עעעעׂשׂשׂשׂשהההה מצותמצותמצותמצות ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּמּדה (רמּב"ם)עעעעׂשׂשׂשׂשּיּיּיּיתןתןתןתן א ּבּזּולת; התחּׁשבּות על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

מּׁשּום  ּבהן יׁש ׁשּכן ּבּבית, והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהחסרה
האדם ׁשל עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוערמּומּיּות לביןלביןלביןלבין עזראעזראעזראעזרא.....ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

(åì)äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ·‡∑ ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח ∑‰ÔÈ.היא מּדת היא ‡L¯.זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ¬∆

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑ ואני ּבכֹור, ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. מנת על ≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבהם  מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע  .הּנאמן ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr bl mgpn zxez)

לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה .... .... צדקצדקצדקצדק לו)איפתאיפתאיפתאיפת (יט, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו יׁש אם - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור לפרׁש, ויׁש ואיפה". איפה . . ל יהיה "לא ּתצא: ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכן
רחמנא  לן ּדאסר "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל והּנה, ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי א מאתים, רֹוצה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻמנה

צרכי את להחׁשיב יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן הּגּוף.ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשׁשרא מּצרכי עזראעזראעזראעזרא....יֹותר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

Ï‡לג  ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È ÔeB˙»≈

BÈb¯‡לד  ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈÈa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה  ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÔÏÈÎÓלו  ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂÊ‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÈ‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ׂשיבה: איׁש וכל זקן ּכל טעמֹו, והּנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָנחׁשב.
EÈ‰Ï‡Óוטעם ˙‡¯ÈÂ:הּזקנה ּבימי ׁשּיעניׁש . ְַַ¿»≈»≈¡…∆ְְֲִִִֵֶַַָ
bl¯‚ Ez‡ ¯e‚È ÈÎÂ.הּזקן אחר הזּכירֹו . ¿ƒ»ƒ¿≈ְִִֵַַַָ

הּיׂשראלי  הּזקן לכּבד הזהרּתי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוהּטעם,
הּגר, על אזהיר ּכ ּכח, לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶַַַַַָֹּבעבּור
ּכח, לֹו ׁשאין ּבעבּור אֹו מּכחֹו. ּגדֹול ֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹׁשּכח

:ּברׁשּות ּבארצ ְְְְְִֶַׁשהּוא

clBÏ z·‰‡Â:מפֹורׁש . ¿»«¿»ְָ
mrhe dlÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï ּכטעם הּגר, ּבעבּור . §©©…«¬»∆ְֲֵַַַַ

ּגרֹו. ּובין  אחיו  ּובין  איׁש ּבין צדק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּוׁשפטּתם

האּמֹות. ּבמּדת מרמה תעׂשה ׁשּלא ּבמּדה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹוכן
ּפרּוׁש להיֹות ויּתכן מׁשּתנֹות. האּמֹות ְְְִִִֵֵַַַָָּגם

ּבארץ: הּידּוע ְִֶַַַָָָָּכּמׁשּפט
el˜„ˆ È·‡ ˜„ˆ ÈÊ‡Ó:ּבמׁשקל ּפרּוׁש . …¿≈∆∆«¿≈∆∆ְְִֵָ

˜„ˆ ˙ÙÈ‡:ּביבׁש .˜„ˆ ÔÈ‰Âּפרּוׁש ּבלח, . ≈«∆∆ְֵָ¿ƒ∆∆ְֵַ
וטעם ‡L¯ּבמׂשּורה: ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ ְְִַַָ¬ƒ¡…≈∆¬∆
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ּגרים ּכי ׁשהזּכיר ּבעבּור . ≈ƒ∆¿∆ְֲִִִִֵֶַ

חּיבין  אּתם ּכן על מצרים, ּבארץ ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהייתם
ועׂשיתם  ּבלבבכם ּומׁשּפטי חּקֹותי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֻלׁשמֹור

וטעם ‰'אֹותם: È‡ אחר ׁשּתרּדפּו החּקֹות . י ְַַָ¬ƒְְֲִֵֶַַֻ
צדק: ּכּלם ּכי ּבכם, ְִִֶֶֶֶַָָֻׁשּׂשמּתי



`miyecwÎixgנד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'h iyiy meil inei xeriy

(æì)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
ô :ýåýé éðà íúàŸ¨®£¦−§Ÿ̈«

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡Â∑ האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ) עם ּדין, לבית ּכח אין ואם ּדין; ּבבית ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַַֹ

אֹותן  מסּיעין ‰‡¯ı.הארץ ÌÚ∑(ת"כ) עלֿידי הארץ את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַָָָ«»»∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּללּומצ  עזראעזראעזראעזרא.....וֹות אבןאבןאבןאבן ְִַָ

(â)áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤
ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−

:éLã÷ íL-úà¤¥¬¨§¦«
i"yx£ÈtŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, נכרתין ∑LÈ‡a.ּפנאי הּצּבּור ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, .ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְְִִִִֵֶַַָָֹ

CÏnÏ Ô˙ BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין לֹומר:(ת"כ, ּתלמּוד מּנין? ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ƒƒ«¿»««…∆ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו ‡˙ÈLc˜ÓŒ."ּכי ‡nË ÔÚÓÏ∑ את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒֶ

ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא י ׂשראל, כג)ּכנסת כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ועועועועֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכלללל אניאניאניאני ג)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כ, לחזר (רש"י והצר הּדם". את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
זבחיהם  את . . יביאּו ("אׁשר לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעל
ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכ לפרׁש ׁשּנּתן מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . .ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשאינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'nr fi zegiy ihewl)

ההההההההּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבאיאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּפּפּפּפניניניני אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ג)ואניואניואניואני ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו(כ, ועועועועֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכלללל אניאניאניאני ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּליייי,,,, 'ּפנאי'(רש"י)ּפּפּפּפנאינאינאינאי לׁשֹון רק הּוא ׁש"ּפני" מׁשמע, ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" ּפרׁש ולא 'ּפנים'. לׁשֹון כא)ולא לב, נאמר (וישלח ׁשם ּכי - רגזֹו") ("אבּטל פניו "אכּפרה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק על מּפרּוׁשֹו ּולהעיר יז)"אכּפרה". לד, ּגמּור (תהלים ּבדּיּוק אינֹו "לנ ּפרּוׁשֹו אבל זעם"). ׁשל ּפנים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי עזראעזראעזראעזרא....על אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶַַַָָ

(ã)Léàä-ïî íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦¨¦´
:Búà úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬Ÿ«

i"yx£eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑,קטּנה סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ּבדברים ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּיעלימּו .סֹוף ְְְְִֵֶֶַַָ

Ôe„aÚ˙Âלז  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈaÓב  ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג  ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ

È˙ד  Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰ÈÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈
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mrhe `¯Ó‡Ï ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ּבעבּור . §©©«¿«≈∆…∆≈…ֲַ
ּגר  ואין יׂשראל, ּכל על  חּיּוב הּמצֹות, אּלה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכי
יׂשראל. עדת ּכל אל ּבתחּלה ּכתּוב ּכן על ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָעּמם,
ׁשהּוא  מי ּכל על ה ּזנּות עֹונׁש להז ּכיר יחל  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוע ּתה
והחל  ּתֹוׁשב. ּגר אֹו אזרח יׂשראל, ּבארץ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּדר
.לּמֹול מּזרעֹו יּתן אׁשר והּוא ׁשּבכּלם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻמהּקׁשה

ּכֹוכבים: עבֹודת עֹובדת עם לׁשּכב ְְֲִִִֶֶַַַַַָוהּטעם,
mrhe aı¯‡‰ ÌÚ,ּבּה ּדר ׁשהּוא ארץ . §©©«»»∆ֶֶֶָָ

ּבפרהסיא: וזה ּגר, אֹו ְְְְְֵֶֶֶַָָאזרח
b‡e‰‰ LÈ‡a Èt ˙‡ Ôz‡ È‡Â היה אם . «¬ƒ∆≈∆»«»ƒ«ִָָ

זרעֹו: להכרית טעמֹו ּכי אֹומרים ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַּבּסתר.
ÈLc˜Ó ˙‡ ‡nË ÔÚÓÏ ארץ ּבתֹו ׁשהּוא . ¿«««≈∆ƒ¿»ƒְֶֶֶ

˜„ÈLיׂשראל: ÌL ˙‡ ÏlÁÏeׁשּיׁשמעּו . ְִֵָ¿«≈∆≈»¿ƒְְִֶ
הּמין, ׁשם ּבאבן טעם ּכי לנּו, נראה והיה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּגֹוים:
נכֹונים, הּקּבלה ודברי וחמֹור. ׁשֹור לי ויהי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָּכמֹו
הּספרּדי  המדקּדק יֹונה רּבי וּיאמר אמת. ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהם
ּומי  אליו. הּדֹומה ּובמׁשּפחּתֹו, ּפרּוׁש ּכי ְְְִִִֵֵַַָָנ''ע
עם  ּכי ּכמׁשמעֹו, ּפרּוׁש רק הּזאת. ּבּצרה ְְִִֵֵַַַַַָָָָֹהביאנּו

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(ä)ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®§¦§©¦̧
úàå Búà|áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤

:ínò©¨«
i"yx£BzÁtLÓ·e∑ מֹוכס ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עליו  מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ‡˙B.ׁשאין Èz¯Î‰Â∑ ּכל יהיּו יכֹול "ּובמׁשּפחּתֹו", ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? ּביּסּורין הּמׁשּפחה אּלא ּבהּכרת ‡È¯Á.הּמׁשּפחה ˙BÊÏ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿«¬≈

CÏn‰∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר עזראעזראעזראעזרא.....לרּבֹות אבןאבןאבןאבן «…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(å)úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤

:Bnò....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«

(æ):íëéäìà ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑ אלילים עבֹודת ּפריׁשּות עזראעזראעזראעזרא.....זֹו אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ß xii` 'i ycew zay ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה (ת"כ, לאחר Ba.לרּבֹות ÂÈÓc∑ ּדמיו" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָָָ
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבֹו",

ׁשּיהרג  לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּכמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(é)úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑ לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. לקטן (קידושין ׁשאין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל ‡e‰Ú¯Œ˙L.קּדּוׁשין. ˙‡ Û‡È ¯L‡∑ ׁשאין למדנּו, ּגּלּולים. עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְִִִִִֵֵֶַַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּגּלּולים  לעֹובד Ù‡p‰Â˙.קּדּוׁשין Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑ הא מיתה חנק ּכל אּלא אינּה סתם, ּבּתֹורה עזראעזראעזראעזרא.....מּורה אבןאבןאבןאבן ְִִִִֵ««…≈¿«…»∆ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

‰‰e‡ה  ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È ‡‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·eƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»

:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙a ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿

ÈÚËÓÏו  e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Èt˙È Èc L‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L‡a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙·«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז  ‡‡ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÈח  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט  ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י  ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

dxezd lr `xfr oa`

מּמׁשּפחּתֹו: ׁשהם ּבעבּור עיניהם יעלימּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהארץ
mrhe dÂÈ¯Á‡ ÌÈBf‰ Ïk ˙‡Â לא ׁשאם . §©©¿≈»«ƒ«¬»ִֶֹ

אחרים: יזנּו ְֲִִֵַיּומת,
e˙·‡‰ Ï‡ ‰Ùz ¯L‡ LÙp‰Â,טעמֹו . ¿«∆∆¬∆ƒ¿∆∆»……ְַ

אֹו ּבּסתר לּמֹול מּזרעֹו הּנֹותן אכרית ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַּכאׁשר
ּכ הארץ. עם ימיתּוהּו לא אם אכרית ּבגלּוי, ן ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ּומצאנּו האֹובֹות. אל לפנֹות מאחרי, ְֲִֵֶֶַַַָָָהּזֹונה
והכרּתי  וכן עׂשר. ארּבעה נפׁש ּכל ּגם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשים.

אֹותֹו:
fÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk ÌzLc˜˙‰Â.קדׁש . ¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¬ƒ¡…≈∆ֶֹ

ּוכבר  לקּדׁשכם. ּכדי לׁשמרם, חּקת לכם ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻונתּתי

הּגרים  את להכניס והּטעם, הּכתּוב. זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהז ּכיר
להיֹותם  חּיבים ׁשהם יׂשראל, עם ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּתֹוׁשבים
והחל  קדֹוׁשה. ּבארץ ׁשּידּורּו ּבעבּור ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָקדֹוׁשים,
הּפרׁשה  ּבתחּלת הּכתּובים עֹונׁש ְְְְִִִִֶַַַַָָָלהזּכיר 
ּתיראּו. ואביו אּמֹו איׁש החל ּכאׁשר ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמהאב,
ּכבֹודֹו. ּבעבּור האם, קֹודם האב להזּכיר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָוטעם
לא  ּכי ּתיראּו, ואביו אּמֹו איׁש ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶָָֹואינּנּו

מצוה: ּבר היה לא אם ְִִַַָָָֹיּומת
hÂÈ·‡ ˙‡ Ïl˜È ¯L‡ ואחר עצמֹו, מֹוׁש . ¬∆¿«≈∆»ƒְְֵֵַַ

וטעם  אּמֹו: את יקּלל ואׁשר הּוא וכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַעּמֹו.
Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡ ּגדֹולה ּתֹועבה ּכאֹומר, . »ƒ¿ƒƒ≈ְְֵֵָָ

Baעׂשה: ÂÈÓc והּנסקלים ּבראׁשֹו. ּדמֹו ּכמֹו . ָָ»»ְְְְִִַָָֹ
ּבכל  אֹומר ּוכלל ּבם. ּדמיהם הּנחנקים, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּגם
אבֹותינּו, למסרת אנחנּו צריכים ּכי ְְְֲֲִִִִֵֶַַָֹהּמיתֹות,
ּגם  מהּכתּוב. להמיתם להֹוציאם  נּוכל לא ְֲִִִֵַַַַָָָֹּכי
מצוה. ּבר יהיה ׁשנים ּכּמה ּבן נכּתב לא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכן
אׁשת  את ינאף  אׁשר ואיׁש הזּכיר ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַואחר

וטעם היתה: אסּורה ּכי Û‡Èאיׁש, ¯L‡ ְְֲִִַַָָָ¬∆ƒ¿«
e‰Ú¯ ˙L‡ ּכי ‡˙ קּלל, ואּמֹו אביו ּכמֹו . ∆≈∆≈≈ְְִִִִֵָ

רע: ּדבר ַָָָָעׂשה
i˙Ù‡Bp‰Â ּבּׁשם ּתּקרא לא אנּוסה, היתה אם . ¿«∆∆ְֲִִֵֵַָָָָֹ

ֶַהּזה:



נה miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(ä)ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®§¦§©¦̧
úàå Búà|áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤

:ínò©¨«
i"yx£BzÁtLÓ·e∑ מֹוכס ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עליו  מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ‡˙B.ׁשאין Èz¯Î‰Â∑ ּכל יהיּו יכֹול "ּובמׁשּפחּתֹו", ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? ּביּסּורין הּמׁשּפחה אּלא ּבהּכרת ‡È¯Á.הּמׁשּפחה ˙BÊÏ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿«¬≈

CÏn‰∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר עזראעזראעזראעזרא.....לרּבֹות אבןאבןאבןאבן «…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(å)úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤

:Bnò....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«

(æ):íëéäìà ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑ אלילים עבֹודת ּפריׁשּות עזראעזראעזראעזרא.....זֹו אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ß xii` 'i ycew zay ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה (ת"כ, לאחר Ba.לרּבֹות ÂÈÓc∑ ּדמיו" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָָָ
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבֹו",

ׁשּיהרג  לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו עזראעזראעזראעזרא.....ּכמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(é)úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑ לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. לקטן (קידושין ׁשאין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל ‡e‰Ú¯Œ˙L.קּדּוׁשין. ˙‡ Û‡È ¯L‡∑ ׁשאין למדנּו, ּגּלּולים. עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְִִִִִֵֵֶַַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּגּלּולים  לעֹובד Ù‡p‰Â˙.קּדּוׁשין Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑ הא מיתה חנק ּכל אּלא אינּה סתם, ּבּתֹורה עזראעזראעזראעזרא.....מּורה אבןאבןאבןאבן ְִִִִֵ««…≈¿«…»∆ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

‰‰e‡ה  ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È ‡‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·eƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»

:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙a ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿

ÈÚËÓÏו  e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Èt˙È Èc L‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L‡a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙·«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז  ‡‡ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÈח  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט  ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י  ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

dxezd lr `xfr oa`

מּמׁשּפחּתֹו: ׁשהם ּבעבּור עיניהם יעלימּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהארץ
mrhe dÂÈ¯Á‡ ÌÈBf‰ Ïk ˙‡Â לא ׁשאם . §©©¿≈»«ƒ«¬»ִֶֹ

אחרים: יזנּו ְֲִִֵַיּומת,
e˙·‡‰ Ï‡ ‰Ùz ¯L‡ LÙp‰Â,טעמֹו . ¿«∆∆¬∆ƒ¿∆∆»……ְַ

אֹו ּבּסתר לּמֹול מּזרעֹו הּנֹותן אכרית ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַּכאׁשר
ּכ הארץ. עם ימיתּוהּו לא אם אכרית ּבגלּוי, ן ְְְִִִֵֶַַָָָֹ

ּומצאנּו האֹובֹות. אל לפנֹות מאחרי, ְֲִֵֶֶַַַָָָהּזֹונה
והכרּתי  וכן עׂשר. ארּבעה נפׁש ּכל ּגם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשים.

אֹותֹו:
fÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk ÌzLc˜˙‰Â.קדׁש . ¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¬ƒ¡…≈∆ֶֹ

ּוכבר  לקּדׁשכם. ּכדי לׁשמרם, חּקת לכם ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻונתּתי

הּגרים  את להכניס והּטעם, הּכתּוב. זה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהז ּכיר
להיֹותם  חּיבים ׁשהם יׂשראל, עם ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּתֹוׁשבים
והחל  קדֹוׁשה. ּבארץ ׁשּידּורּו ּבעבּור ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָקדֹוׁשים,
הּפרׁשה  ּבתחּלת הּכתּובים עֹונׁש ְְְְִִִִֶַַַַָָָלהזּכיר 
ּתיראּו. ואביו אּמֹו איׁש החל ּכאׁשר ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָמהאב,
ּכבֹודֹו. ּבעבּור האם, קֹודם האב להזּכיר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָוטעם
לא  ּכי ּתיראּו, ואביו אּמֹו איׁש ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶָָֹואינּנּו

מצוה: ּבר היה לא אם ְִִַַָָָֹיּומת
hÂÈ·‡ ˙‡ Ïl˜È ¯L‡ ואחר עצמֹו, מֹוׁש . ¬∆¿«≈∆»ƒְְֵֵַַ

וטעם  אּמֹו: את יקּלל ואׁשר הּוא וכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַעּמֹו.
Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡ ּגדֹולה ּתֹועבה ּכאֹומר, . »ƒ¿ƒƒ≈ְְֵֵָָ

Baעׂשה: ÂÈÓc והּנסקלים ּבראׁשֹו. ּדמֹו ּכמֹו . ָָ»»ְְְְִִַָָֹ
ּבכל  אֹומר ּוכלל ּבם. ּדמיהם הּנחנקים, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּגם
אבֹותינּו, למסרת אנחנּו צריכים ּכי ְְְֲֲִִִִֵֶַַָֹהּמיתֹות,
ּגם  מהּכתּוב. להמיתם להֹוציאם  נּוכל לא ְֲִִִֵַַַַָָָֹּכי
מצוה. ּבר יהיה ׁשנים ּכּמה ּבן נכּתב לא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכן
אׁשת  את ינאף  אׁשר ואיׁש הזּכיר ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַואחר

וטעם היתה: אסּורה ּכי Û‡Èאיׁש, ¯L‡ ְְֲִִַַָָָ¬∆ƒ¿«
e‰Ú¯ ˙L‡ ּכי ‡˙ קּלל, ואּמֹו אביו ּכמֹו . ∆≈∆≈≈ְְִִִִֵָ

רע: ּדבר ַָָָָעׂשה
i˙Ù‡Bp‰Â ּבּׁשם ּתּקרא לא אנּוסה, היתה אם . ¿«∆∆ְֲִִֵֵַָָָָֹ

ֶַהּזה:



`miyecwÎixgנו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(àé)älb åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−¦¨®
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤
:ía íäéîc eNò̈−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑ הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr d zegiy ihewl)

ּבּבּבּבםםםם ּדּדּדּדמיהםמיהםמיהםמיהם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּתּתּתּתבלבלבלבל .... .... ּכּכּכּכּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ייייׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יב)ואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש לח,(כ, וישב רׁש"י (ראה ּכּלתֹו ּתמר את יהּודה נׂשא אי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אפֹוא, נֹותנת, הּסברא הּבן". ּבזרע האב זרע "מבלּבלין עׂשּו", "ּתבל הּוא האּסּור טעם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפסק"). לא יסף, "ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹכו:
ּכאן  ׁשּי לא ּכן ואם זרעם, את הׁשחיתּו הרי ואֹונן ער ּכן: על יתר לאביו. האּׁשה מּתרת זה, טעם אין ּכאׁשר הּבן, מיתת ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלאחר

"ּתבל". ׁשל הענין עזראעזראעזראעזרא....ּכל אבןאבןאבןאבן ְִֶֶֶָָָ

(âé)eNò äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL§¥¤®¬−̈§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת (סנהדרין ּכמכחֹול עזראעזראעזראעזרא.....מכניס אבןאבןאבןאבן ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

(ãé)Làa àåä änæ dnà-úàå äMà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º
:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búà eôøNé¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה נאסרה (סנהדרין ולא ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁש מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא ּכאן עליו, אין אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

אחת  "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, עזראעזראעזראעזרא.....אּלא אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(åè)-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®§¤
:eâøäz äîäaä©§¥−̈©«£«Ÿ

i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑לפיכ ידּה, על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּדבר  ּכּיֹוצא עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם, קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאמר

אֹומר ב)אּתה יב ואינן (דברים רֹואין ׁשאינן אילנֹות, ּומה וחמר: קל ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מיתה, לדרכי חּיים מּדר חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין,

וכּמה  ּכּמה אחת עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְַַַַַָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
:ía íäéîc eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈§¥¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידידידידּהּהּהּה עלעלעלעל ּתּתּתּתּקּקּקּקלהלהלהלה לאדםלאדםלאדםלאדם ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבאהאהאהאה טו)ממממּפּפּפּפניניניני כ, וכאׁשר (רש"י האדם, את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לּסּוס  ׁשּמּגיע ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא  אֹותֹו מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאינּנה
ּכל  ׂשכר לקּפח ׁשּלא ּכדי טפל, ּדר זהּו אם ּכי לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּמה

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא dxez)ּברּיה, ihewl).....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ְְִִִֶַָָָָָ

È¯Ú˙‡יא  È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב  d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

‡z˙‡יג  È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

Úˆ˙יד  dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯ea ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈÈa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

ÏË˜˙È‡טו  ‡¯ÈÚ·a dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿

daטז  ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

`i‰lb ÂÈ·‡ ˙Â¯Ú:עׂשה ּגדֹול ּדבר . ∆¿«»ƒƒ»ָָָָָ
aiB˙lk:ּבנֹו אׁשת .Ï·z:ּפרׁשּתיו . «»ְֵֶ∆∆ְִֵַ
bieNÚ ‰·ÚBz:אנּוס אינּנּו הּנׁשּכב אם . ≈»»ְִִֵֶַָָ
ci‰nÊ 'B‚Â ‰M‡ ˙‡ ÁwÈ ¯L‡ LÈ‡Â¿ƒ¬∆ƒ«∆ƒ»¿ƒ»

‡Â‰:ּבמחׁשבה זנּות ּכטעם .Ô‰˙‡Âאֹו זאת . ƒְְְֲַַַָָ¿∆¿∆ֹ
וכן  הּבת. ּתּׂשרף אׁשּתֹו, האם היתה אם ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹזאת,

הּדבר: ֵֶַָָהפ
ehe‚¯‰z ‰Ó‰a‰ ˙‡Â.אחר ּתחטיא ׁשּלא . ¿∆«¿≈»«¬…ְִֵֶַַֹ

הּקלֹון: להסּתיר אֹומרים ְְְְִִֵַַָויׁש
fhdÚ·¯Ï,ּבחיר''ק הּוא ואם הּפעל. ׁשם . ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַַֹ

הּפֹועלים, ׁשמֹות מׁשקלי ּכי לכם. ּבׁשברי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָּכמֹו
מׁשּתּנים: ְִִֵַהם

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
àeä ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
:àOé Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«

i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון הּמקֹום (סנהדרין עׂשה חסד אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו פט)לבנֹות יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)dúåøò-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´¨¤®¨§¦§§¬

:ínò áøwî íäéðL§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן ה ּגּלה, (אסתר ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רּבֹותינּוט) ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): נׁשיקת (יבמות זֹו אֹומרים: יׁש . ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה  הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּמׁש, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑ ּבין האב, מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן . הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב  מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר, לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)íàèç älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬
:eúîé íéøéøò eàOé¦−̈£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד ערירי (יבמות הליכת ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה .הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈ¯È¯Ú∑לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו –(בראשית ּבנים לֹו אין קֹוברן, – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבׁשעת  לֹו יהיּו אם ימתּו", "ערירים יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹֻֻמת
ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, ּבׁשעת לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעברה,

עכׁשו  עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְֶַָ

(àë)úåøò àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬
:eéäé íéøéøò älb åéçà̈¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c‡Â‰∑ מפרׁשת ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את .ּבה: ְֱֶֶָָָ

·˙יז  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ Èa ÈÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

Èl‚ÈÂיח  ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb dÏ˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

˙‚Èlיט  ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ  È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

‰È‡כא  ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

fiB˙BÁ‡ ˙‡ ÁwÈ ¯L‡ LÈ‡Â ּבמקֹום . ¿ƒ¬∆ƒ«∆¬ְָ
הּדבר: נֹודע  ואחרּֿכ ּבֹו, יֹודעים ְְִֵֶַַַַַָָָׁשאינם

d˙Â¯Úוטעם ˙‡ ‰‡¯Â אביו ּכמֹו ראה, אֹו . ְַַ¿»»∆∆¿»»ְִָָָ
וטעם ּגּלה: ּכמֹו וראה קּלל. ˙¯‡‰ואּמֹו ‡È‰Â ְְְְִִִֵַַָָָ¿ƒƒ¿∆

B˙Â¯Ú זה:‡˙ על ׁשניהם ׁשהסּכימּו .„ÒÁ ∆∆¿»ְְִִֵֶֶֶַ∆∆
‡e‰ ּתֹוספת וטעמֹו ׁשֹומע. יחּסד ּפן מּגזרת .ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

lb‰ּבזנּות: B˙Á‡ ˙Â¯Ú:ּבאֹונס .‡OÈ BBÚ. ְִ∆¿«¬…ƒ»ְֶ¬ƒ»
ּבאחֹות, הּדברים אּלה להזּכיר וטעם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָלבּדֹו.
וכל  מׂשחקים נערים והם יחד ׁשּגדלּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּבעבּור
ּבת  עֹונׁש הּכתּוב הזּכיר ולא עּמּה. יתיחד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹעת
ׁשּבעל  ּתֹורה על סמ ּכי הּבת, ּבת אֹו ְִֵֶַַַַַַַָָהּבן

חֹוסר  ּבעבּור הזּכירם, ׁשּלא יּתכן ּגם ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹּפה.
ׁשּתהיה  הּזמן ּבּימים, ּבא הּוא ּכי האב, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּתאות
אם  הּכתּוב הזּכיר לא ּכן  ועל  ּבֹוגרת. ּבת ְְִִֵֵֶֶַַַָֹלֹו

זקנֹות: הן ּכי האם, ואם ְְִֵֵֵֵָָָהאב
gi‰Âcוטעם הּדם. ּבעבּור חֹולה היא .d¯˜Ó »»ְֲִַַַַָָ¿…»

‰¯Ú‰וטעם ּגדֹולה. ּתֹועבה ׁשעׂשה .‡È‰Â ∆¡»ְְֵֶַַָָָָ¿ƒ
‰˙lbלבּדֹו אנּוסה, היא אם ּכי ּברצֹונּה, . ƒ¿»ְְֲִִִִַָָ

ִֵָיּכרת:
hiEn‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ הזהרּתי ּכבר טעמֹו . ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְִִַַָ

הערה  הערוה, את המגּלה והּנה תגּלה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלא
e‡OÈׁשארֹו: ÌBÚ לא ּברצֹונם. הּדבר אם . ְֵ¬»ƒ»ְִִַָָָֹ

ּכלל  הזּכיר לא ּגם האב, אחֹות עֹונׁש ְְְֲִִִִֶַָָָֹהזּכיר
ּדברי  ּגם  יבין. והּמׂשּכיל אחיֹות. ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָעֹונׁש

אמת: ֱֶַַָָהּקּבלה
kB˙„c ּדֹודֹו:‡˙ אׁשת היא .e˙eÓÈ ÌÈ¯È¯Ú. ∆…»ִֵֶ¬ƒƒ»

ּופרּוׁש ערּומים. ּכמֹו ׁשהּוא הּצדֹוקים ְְְֲִִֵֶַָאמרּו
והּנכֹון, אמת. אמרּו ולא יּומתּו. ּכמֹו ְְְְְֱֶַָָָֹימּותּו,
ּפרׁשּתי  ּוכבר ארמית. המתרּגם ּכדברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהּוא 
ּכמֹו הּוא ּכי ערירי, הּזה האיׁש את ְְֲִִִִֶֶַָָּכתבֹו
והּטעם, נּדה. אח, אׁשת על ואמר ערירי. ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהֹול
אחיכם  אמרּו, וכן מּמּנה. ׁשּירחק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָראּוי
נּדה, זכר ּבעריֹות אין והּנה מנּדיכם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׂשֹונאיכם
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(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
àeä ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
:àOé Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«

i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון הּמקֹום (סנהדרין עׂשה חסד אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו פט)לבנֹות יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)dúåøò-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´¨¤®¨§¦§§¬

:ínò áøwî íäéðL§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן ה ּגּלה, (אסתר ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רּבֹותינּוט) ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): נׁשיקת (יבמות זֹו אֹומרים: יׁש . ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה  הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּמׁש, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑ ּבין האב, מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן . הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב  מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר, לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)íàèç älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬
:eúîé íéøéøò eàOé¦−̈£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד ערירי (יבמות הליכת ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה .הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈ¯È¯Ú∑לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו –(בראשית ּבנים לֹו אין קֹוברן, – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבׁשעת  לֹו יהיּו אם ימתּו", "ערירים יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹֻֻמת
ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, ּבׁשעת לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעברה,

עכׁשו  עזראעזראעזראעזרא.....ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְֶַָ

(àë)úåøò àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬
:eéäé íéøéøò älb åéçà̈¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c‡Â‰∑ מפרׁשת ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את .ּבה: ְֱֶֶָָָ

·˙יז  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ Èa ÈÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

Èl‚ÈÂיח  ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb dÏ˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

˙‚Èlיט  ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ  È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

‰È‡כא  ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

fiB˙BÁ‡ ˙‡ ÁwÈ ¯L‡ LÈ‡Â ּבמקֹום . ¿ƒ¬∆ƒ«∆¬ְָ
הּדבר: נֹודע  ואחרּֿכ ּבֹו, יֹודעים ְְִֵֶַַַַַָָָׁשאינם

d˙Â¯Úוטעם ˙‡ ‰‡¯Â אביו ּכמֹו ראה, אֹו . ְַַ¿»»∆∆¿»»ְִָָָ
וטעם ּגּלה: ּכמֹו וראה קּלל. ˙¯‡‰ואּמֹו ‡È‰Â ְְְְִִִֵַַָָָ¿ƒƒ¿∆

B˙Â¯Ú זה:‡˙ על ׁשניהם ׁשהסּכימּו .„ÒÁ ∆∆¿»ְְִִֵֶֶֶַ∆∆
‡e‰ ּתֹוספת וטעמֹו ׁשֹומע. יחּסד ּפן מּגזרת .ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

lb‰ּבזנּות: B˙Á‡ ˙Â¯Ú:ּבאֹונס .‡OÈ BBÚ. ְִ∆¿«¬…ƒ»ְֶ¬ƒ»
ּבאחֹות, הּדברים אּלה להזּכיר וטעם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָלבּדֹו.
וכל  מׂשחקים נערים והם יחד ׁשּגדלּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּבעבּור
ּבת  עֹונׁש הּכתּוב הזּכיר ולא עּמּה. יתיחד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹעת
ׁשּבעל  ּתֹורה על סמ ּכי הּבת, ּבת אֹו ְִֵֶַַַַַַַָָהּבן

חֹוסר  ּבעבּור הזּכירם, ׁשּלא יּתכן ּגם ְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹּפה.
ׁשּתהיה  הּזמן ּבּימים, ּבא הּוא ּכי האב, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּתאות
אם  הּכתּוב הזּכיר לא ּכן  ועל  ּבֹוגרת. ּבת ְְִִֵֵֶֶַַַָֹלֹו

זקנֹות: הן ּכי האם, ואם ְְִֵֵֵֵָָָהאב
gi‰Âcוטעם הּדם. ּבעבּור חֹולה היא .d¯˜Ó »»ְֲִַַַַָָ¿…»

‰¯Ú‰וטעם ּגדֹולה. ּתֹועבה ׁשעׂשה .‡È‰Â ∆¡»ְְֵֶַַָָָָ¿ƒ
‰˙lbלבּדֹו אנּוסה, היא אם ּכי ּברצֹונּה, . ƒ¿»ְְֲִִִִַָָ

ִֵָיּכרת:
hiEn‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ הזהרּתי ּכבר טעמֹו . ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְִִַַָ

הערה  הערוה, את המגּלה והּנה תגּלה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלא
e‡OÈׁשארֹו: ÌBÚ לא ּברצֹונם. הּדבר אם . ְֵ¬»ƒ»ְִִַָָָֹ

ּכלל  הזּכיר לא ּגם האב, אחֹות עֹונׁש ְְְֲִִִִֶַָָָֹהזּכיר
ּדברי  ּגם  יבין. והּמׂשּכיל אחיֹות. ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָעֹונׁש

אמת: ֱֶַַָָהּקּבלה
kB˙„c ּדֹודֹו:‡˙ אׁשת היא .e˙eÓÈ ÌÈ¯È¯Ú. ∆…»ִֵֶ¬ƒƒ»

ּופרּוׁש ערּומים. ּכמֹו ׁשהּוא הּצדֹוקים ְְְֲִִֵֶַָאמרּו
והּנכֹון, אמת. אמרּו ולא יּומתּו. ּכמֹו ְְְְְֱֶַָָָֹימּותּו,
ּפרׁשּתי  ּוכבר ארמית. המתרּגם ּכדברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׁשהּוא 
ּכמֹו הּוא ּכי ערירי, הּזה האיׁש את ְְֲִִִִֶֶַָָּכתבֹו
והּטעם, נּדה. אח, אׁשת על ואמר ערירי. ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהֹול
אחיכם  אמרּו, וכן מּמּנה. ׁשּירחק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָראּוי
נּדה, זכר ּבעריֹות אין והּנה מנּדיכם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׂשֹונאיכם
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(áë)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
íëúà àéáî éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúàŸ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹¥¦¬¤§¤²

ì änL:da úáL....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן −̈¨¨¤¬¤¨«

(âë)ék íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצ ּתי עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨
íëéäìà ýåýé éðà Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì̈¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íénòä-ïî íëúà ézìcáä-øLà....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן £¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«

(äë)óBòä-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«¨¬
óBòáe äîäaa íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À
:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«

i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑ אּלא הם, ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׂשערה  מלא לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה .ּבין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

‡nËÏ ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑ עזראעזראעזראעזרא.....לאסר אבןאבןאבןאבן ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

(åë)íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²
:éì úBéäì íénòä-ïî¦¨«©¦−¦«§¬¦«

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ ׁשל אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
אפׁשי  "אי חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנבּוכדנאצר
מןֿהעּמים  אתכם "ואבּדל לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹללּבׁש

ׁשמים  מלכּות על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הב ּדלתכם ׁשּתהא לי", .להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr f zegiy ihewl)

לילילילי להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת העהעהעהעּמּמּמּמיםיםיםים מןמןמןמן אתכםאתכםאתכםאתכם כו)ואבואבואבואבּדּדּדּדיליליליל ׁשׁשׁשׁשמיםמיםמיםמים(כ, מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת עלעלעלעל עליועליועליועליו ּוּוּוּומקמקמקמקּבּבּבּבלללל העברההעברההעברההעברה מןמןמןמן כו)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁש כ, ּבחסידּות,(רש"י מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
קּבלת  מּתֹו מחילה לבּקׁש לֹו ּדי ּבזּולתֹו, ּפגע ׁשאם לחׁשב, אדם עלּול זה לפי החּקים. ּכמֹו על, ּבקּבלת לקּים יׁש מׁשּפטים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻׁשּגם
ּוכפי  לחברֹו, אדם ּבין יׁשר ׁשל ענין ּכל לֹו אכּפת להיֹות וצרי רעֹות, מּדֹות לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור מאליו, מּובן אבל . . ּגרידא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעל

" לֹומר יׁש הּׂשכל מּצד רע ׁשהּוא ּדבר ׁשעל הרמּב"ם על.איאיאיאיׁשּכתב קּבלת מּתֹו לעׂשֹות יׁש זה ׁשּכל אּלא אפׁשי". ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

Ôe„aÚ˙Âכב  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג  ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈa ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד  ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dpz‡ ‡‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

ÔÈ·eכה  ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

ÈÈכו  ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

dxezd lr `xfr oa`

ּתבֹוא  ּגם אסּורה, והּנּדה אח. ּבאׁשת אם ְְֲִִִֵֶַַָָָָּכי
האח, ּבאׁשת יּתכן ּכן ּגם מּוּתרת, להיֹות ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעת
יחּדו. אחים יׁשבּו ּכי ּבפרׁשת אפרׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכאׁשר
אסּורה, האב אחֹות היא ּכאׁשר אמרּו, ְֲֲֲֲִֶֶַַָָָָוא ׁשר
.הּדר זה לא לדֹודּה, ׁשּתּנׂשא לאּׁשה אסּור ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכן 
מי  ואין הּמכריחים, הם הּזכרים העריֹות ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּכי
החסרה, ּדעּתם ׁשּקּול ּבדר ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָיכריחם.
נׁשים. ׁשּתים עדּות נקּבל לא לּמה לנּו ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיראה
ּכמֹו נׁשים ארּבעת ּתהיינה  הערכים, על ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָואם 

לקּבלה: צריכים אנחנּו ּכן על עדים. ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָׁשני
akÈ˙wÁ Ïk ˙‡ Ìz¯ÓLe לעבֹור ׁשּלא . ¿«¿∆∆»À…«ֲֶַֹ

העריֹות: אּלה ÈËtLÓעל Ïk ˙‡Â מׁשּפטי . ֲֵֶַָָ¿∆»ƒ¿»«ְְִֵ
וטעם ‰‡¯ıהעֹונׁש. ‡È˜˙ ‡ÏÂאפרׁש . ְֶַַָ¿…»ƒ»»∆ֲֵָ

:וּיל ְֵֶַַָָּבפרׁשת
bkÌa ı˜‡Âמׁש ּדר נפׁשֹו:. וּתקצר ּכמֹו ל, »»À»ְְְִֶֶַַַָָ

mrhe ck·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡:ּכמֹוה ׁשאין .¯L‡ §©©∆∆»«»»ֵֶָָ¬∆
ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰.החּקים ּבאּלה . ƒ¿«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒְִֵֶַֻ

הּבהמה: ּבין ׁשּתבּדילּו ְְְִֵֵֶַַָועֹוד,

mrhe dk‰¯‰h‰ וכל הּנזּכרים. העׂשרה . §©©«¿…»ְְֲִִַָָָָָ
וטעם טמאים: ‰Óh‡האחרים ÛBÚ‰.הּנזּכר . ְְֲִִֵֵַַָ»«»≈ְִַָ

וטעם טהֹורים: האחרים ׁשּתדעּוnËÏ‡וכל . ְְְֲִִֵַַָָ¿«≈ְֵֶ
ּתׁשּקצּו וכן ּובדּבּור. ּבמחׁשבה טמא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָׁשהּוא
טמא  יאכל לא ּתֹוׁשב ּגר ּכן על העֹוף. ִֵֵֵַַָָָֹֹמן
ּבתֹוכנּו. ידּור הּתנאי זה על ּכי טהֹורה, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּבארץ 
ּתהיּו אז אתכם, צּויתי אׁשר ּכל ּתׁשמרּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָואם 
ּכי  אחרי, ללכת אּתם חּיבים ּכי ְֲִִִִֶֶֶַַַַָָקדֹוׁשים ,

אני: ֲִָקדֹוׁש

miyecwÎixg` zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'i ycew zayl inei xeriy

(æë)úBî éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−´
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈§¥¤¬¨«

i"yx£'B‚Â ·B‡ Ì‰· ‰È‰ÈŒÈk∑ ּבלא מזיד ּבסקילה, – והתראה עדים 'ּכרת': ּולמעלה 'מיתה' ּבהם נאמר ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן חּטאת. – וׁשגגתם ּבהּכרת, – עזראעזראעזראעזרא....התראה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

סימן. זה"ב מ"י סימן. ונג"ה פסוקים, קדושים ס"ד פרשת חסלת

‡Bכז  ÔÈca ÔB‰· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓb¯È ‡·‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ¯eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

ãçàå àø÷î íéðùì íéùåã÷-úåî éøçà úùøôì äøèôä

íåâøúë ÷øô ìà÷æçéá

ëá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâìàøNé éð÷æ-úà øac íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ

íéàa ízà éúà Løãìä ýåýé éðãà øîà äk íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½£¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®

:äåäé éðãà íàð íëì Løcà-íà éðà-éçãíúà ètLúä ©¨̧¦Æ¦¦¨¥´¨¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«£¦§´ŸŸ½̈

:íréãBä íúBáà úárBz-úà íãà-ïa èBtLúääíäéìà zøîàå £¦§−¤¨¨®¤«£¬Ÿ£−̈«¦¥«§¨«©§¨´£¥¤À

úéa òøæì éãé àOàå ìàøNéá éøça íBéa äåäé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§Æ¨«¢¦´§¦§¨¥½¨«¤¨´¨¦À§¤̧©Æ¥´

ýåýé éðà øîàì íäì éãé àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷ré©£½Ÿ¨«¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§®̈¦¨«¤¨̧¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàåíéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð àeää íBia ¡«Ÿ¥¤«©´©À¨¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦−̈¥¤´¤¦§®̈¦

-ìëì àéä éáö Láãe áìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìà¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−§¨

:úBöøàäæéìelâáe eëéìLä åéðér éöewL Léà íäìà øîàå ¨«£¨«¨«Ÿ©´£¥¤À¦´¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬

:íëéäìà ýåýé éðà eànhz-ìà íéøöîçeáà àìå éá-eøîiå ¦§©−¦©¦©®̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©©§¦À§³Ÿ¨Æ

ìéìelb-úàå eëéìLä àì íäéðér éöewL-úà Léà éìà rîL ¦§´Ÿ©¥©½¦´¤¦¥³¥«¥¤Æ´Ÿ¦§¦½§¤¦¥¬

ì øîàå eáær àì íéøöîíäa étà úBlëì íäéìr éúîç CtL ¦§©−¦´Ÿ¨¨®¨«Ÿ©º¦§¯Ÿ£¨¦´£¥¤À§©³©¦Æ¨¤½

:íéøöî õøà CBúaèíéBbä éðérì ìçä ézìáì éîL ïrîì Nràå §−¤¬¤¦§¨«¦¨©̧©¸§©´©§¦½§¦§¦¬¥¥²§¥¥¬©¦−

íàéöBäì íäéðérì íäéìà ézrãBð øLà íëBúá änä-øLà£¤¥´¨§®̈£¤̧©³§¦£¥¤Æ§¥´¥¤½§«¦−̈

:íéøöî õøàîé:øaãnä-ìà íàáàå íéøöî õøàî íàéöBàåàééètLî-úàå éúBwç-úà íäì ïzàå ¥¤¬¤¦§¨«¦¨«¦¥−¥¤´¤¦§¨®¦¨«£¦¥−¤©¦§¨«¨«¤¥³¨¤Æ¤ª©½§¤¦§¨©−

:íäa éçå íãàä íúBà äNré øLà íúBà ézrãBäáééðéa úBàì úBéäì íäì ézúð éúBúaL-úà íâå ©´§¦®̈£¤̧©£¤¬¨²¨«¨−̈¨©¬¨¤«§©³¤©§©Æ¨©´¦¨¤½¦«§´§½¥¦−

:íLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íäéðéáeâééètLî-úàå eëìä-àì éúBwça øaãna ìûøNé-úéá éá-eøîiå ¥«¥¤®¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«©©§¦̧¥«¦§¨¥¹©¦§À̈§ª©̧«Ÿ¨¹̈§¤¦§¨©´

ì øîàå ãàî eìlç éúúaL-úàå íäa éçå íãàä íúà äNré øLà eñàîøaãna íäéìr éúîç CtL ¨À̈£¤Á©«£¤̧Ÿ¨³¨¨¨Æ¨©´¨¤½§¤©§Ÿ©−¦§´§®Ÿ¨«Ÿ©º¦§¸Ÿ£¨¦¯£¥¤²©¦§−̈

:íúBlëìãé:íäéðérì íéúàöBä øLà íéBbä éðérì ìçä ézìáì éîL ïrîì äNràååèéúàNð éðà-íâå §©¨«¨¤«¡¤−§©´©§¦®§¦§¦³¥¥Æ§¥¥´©¦½£¤¬«¥¦−§¥«¥¤«§©£¦À¨¨¯¦

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íéàa ízà éúBà Løãìä (âíúàa íàä £¦§¦©¤¨¦©¦¨¤
.älôúa éúBà ùøãì,íëì Løcà íàíà ¦§Ÿ¦¦§¦¨¦¦¨¥¨¤¦

.íëúlôz úà ìa÷ì íëì Løãð äéäà¤§¤¦§¨¨¤§©¥¤§¦©§¤

,íúBà ètLúä (ãíänò çkåúz íàä £¦§Ÿ¨©¦¦§©¥©¦¨¤
lä ìôëå) .'ä íò ÷ãväL íòéãBäì.(÷efçì ïBL §¦¨¤©¤¤¦§¤¤©¨§¦

,íãà ïa.àéápä ìà÷æçéì éepkúBáòBz úà ¤¨¨¦¦¤§¥©¨¦¤£
,íòéãBä íúBáàúà íb íòéãBä ,äNò úàæ £¨¦¥Ÿ£¥¦¥©¤

.íä eôéñBäM äî íò íäéúBáà úBáòBz££¥¤¦©¤¦¥

,íäì éãé àOàå (äBîk."íäì ézòaLð" ¨¤¨¨¦¨¤§¦§©§¦¨¤
(å,íäì ézøz øLàdúBà ézNtç øLà £¤©§¦¨¤£¤¦©§¦¨

.íäì,àéä éáö.àéä äcîçå úøàôz ¨¤§¦¦¦§¤¤§¤§¨¦
(æ,íäìà øîàåBæ äàeáð íäì àað ïøäà ¨Ÿ©£¥¤©£Ÿ¦¨¨¤§¨

.äðqa äùî ìò ä"á÷ä äìâpL íã÷éöewL Ÿ¤¤¦§¨©Ÿ¤©§¤¦¥
,eëéìLä åéðéòáeòzäå õ÷Mä úà eëéìLä ¥¨©§¦©§¦¤©¤¤§©¦

íéøeñøñ íä íéðéòä ék .íëì úBàøî íëéðéòL¤¥¥¤©§¨¤¦¨¥©¦¥©§¦
.äøáòì(áé,ãàî eìlç éúBúaL úàåéôì ©£¥¨§¤©§©¦§§Ÿ§¦

eàöé éòéáMä íBia éäéå" øîàð äðBLàø úaLaL¤§©¨¦¨¤¡©©§¦©©§¦¦¨§
"è÷ìì íòä ïî(fk,fh zeny)ìlç äiðL úaLå , ¦¨¨¦§Ÿ§©¨§¦¨¦¥

Léà eàöîiå" áeúkL Bîk ,íéöòä LL÷î§¥¨¥¦§¤¨©¦§§¦
"úaMä íBéa íéöò LL÷î.(al,eh xacna) §¥¥¦§©©¨

(ãé,ìçä ézìáì.ìlçé àlL(åèézìáì §¦§¦¥¥¤Ÿ§ª©§¦§¦
,õøàä ìà íúBà àéáäïåò øeáòa äéä äæ ¨¦¨¤¨¨¤¤¨¨©££Ÿ

dxezd lr `xfr oa`

mrhe fk‰M‡ B‡ LÈ‡Â על ׁשאמר ּבעבּור . §©©¿ƒƒ»ֲֶַַַָ
קדֹוׁשים, היּו אמר ּבהם, לטמאה ְְְֱִֶַָָָָָהאֹובֹות 

ּכי  ּובידעֹוני. ּבאֹוב נפׁשֹו יטּמא אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָוהמיתּו
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמ' ב



סי

לשבת פרשת אחרי-קדושים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ד' אייר
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' אייר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' אייר
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' אייר
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' אייר
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' אייר
פרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' אייר
פרק כ 

פרק נה  עד סוף פרק נט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר  שי' 
החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר 
איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 

             

         
         

         
          
         

          
         

         
            


        

          
        

          
        
           
          
        

 
          

           
          

       
          

          
           

           
          
        

        
           

          
         

          
    

         
        

          
        

           
          
         
          
       


         

           
             

          
            

            
          

      
         

          
            

        
   























































































































סב             

אייר  ד' ראשון יום
פרק מד            
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א.10. מ, מ"א.11.קדושין פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אבינו שהוא כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה
להיות  צריך אויתיך) דנפשי (באהבה בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל, שבהרגש ענין –

שזהו כטבע איןÂÈÈÁנעשה אם ולכאורה –ÂÙÂ‚"?הרוחני הלב כוונת בזה תועיל מה כו') מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש
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סג              

אייר  ה' שני יום
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סד             

אייר  ו' שלישי יום
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ו.13. א.14.תיקון יז, זהר לתיקוני ז.15.הקדמה ח, השירים שיר

             

אייר  ז' רביעי יום
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.16‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰כאן "ואומר המחבר): ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :˘‡Î באהבות מדבר כי אש, כרשפי אינן
מביאן אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא התבוננותÈÂÏÈ‚Ïאלו ג"כ ÏÂ„‚˙ע"י בהן ויש אש, כרשפי שהן באופן הן הרי כו' אבינו

ורשפי  דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ב' הנקודה: וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה,
מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אפשריות Ó"Îאש תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – מהתבוננות ג"כ שכן ,

) מביאתה‡ÂÊÈמהתבוננות – ירושה) (טבע, שבהעלם יראה) (או אהבה (1 ÈÂÏÈ‚Ï(2מהנ"ל): .˙„ÏÂ‰ הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה
פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי בערך שלא באם בערך. הפלאה נ.17.צ"ל בפרק

.1– "– א קכג, טו. באגה"ק כמבואר – וגבורה ביראה וכן החיצוניות. – חסד הפנימיות, – ˘ËÈÏ"‡."אהבה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰



סה              

אייר  ז' רביעי יום
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.16‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰כאן "ואומר המחבר): ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :˘‡Î באהבות מדבר כי אש, כרשפי אינן
מביאן אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא התבוננותÈÂÏÈ‚Ïאלו ג"כ ÏÂ„‚˙ע"י בהן ויש אש, כרשפי שהן באופן הן הרי כו' אבינו

ורשפי  דצמאון – הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ב' הנקודה: וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה,
מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אפשריות Ó"Îאש תוצאות ב' כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – מהתבוננות ג"כ שכן ,

) מביאתה‡ÂÊÈמהתבוננות – ירושה) (טבע, שבהעלם יראה) (או אהבה (1 ÈÂÏÈ‚Ï(2מהנ"ל): .˙„ÏÂ‰ הנ"ל הפלאה ולהעיר: יראה). (או אהבה
פ"ב". עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי בערך שלא באם בערך. הפלאה נ.17.צ"ל בפרק

.1– "– א קכג, טו. באגה"ק כמבואר – וגבורה ביראה וכן החיצוניות. – חסד הפנימיות, – ˘ËÈÏ"‡."אהבה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰
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מהזהר.2. – פל"א ˘ËÈÏ"‡:3.כנ"ל "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰שזהו יל"פ אם בפל"א אף‰ÌÚËצ"ע –˘‰ÔÈÚכאן, כפשוטו נ"ל ויותר אמת,
פל"א. ראה בשיקוץ, שהוא מפני – ודחויא – יא י' איוב – להנשמה לבוש שהגוף ע"ש – משכא כוונתוÔ‡ÎÂדנק' למעליותא ˜אין "משכא",

ההפכי". לצד מדבר שהרי וכו' ו.4.כבע"ח ז, השירים –5.שיר ת"ו" בהוספות ˘ËÈÏ"‡"תקו"ז "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰..6.ט לב, 7.דברים

ז. נה, טז.8.ישעי' טז, ויקרא

             

אייר  ח' חמישי יום
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יא.9. כט, –10.בראשית ד" סב, דברים ˘ËÈÏ"‡."לקו"ת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.11:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰(כג ע' (לאיכה "הצ"צ
'להעלותן מעתיק – זה מפ' קטע ומפרש ב.Ô˙„ÈÈÓ.".12'שמעתיק א, השירים ˘ËÈÏ"‡:13.שיר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ בימין נכלל הגוף "וכל

למש"כ  בי' – סל"ב אגה"ק –ËÙÂ"..14:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰והדיוק"˘ÓÓ."(ספ"ד (לעיל חיבוק נק' תורה ע"י גם כי יל"פ –.15

ו. ב, השירים ˘ËÈÏ"‡:16.שיר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰הדיוק"˘ÓÓ."ספמ"ט ג"כ וראה כדלעיל, נשיקין, המצות ע"י גם בכללות כי יל"פ –.17

כב. כט, ישעי'



סז              

אייר  ח' חמישי יום
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יא.9. כט, –10.בראשית ד" סב, דברים ˘ËÈÏ"‡."לקו"ת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰.11:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰(כג ע' (לאיכה "הצ"צ
'להעלותן מעתיק – זה מפ' קטע ומפרש ב.Ô˙„ÈÈÓ.".12'שמעתיק א, השירים ˘ËÈÏ"‡:13.שיר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ בימין נכלל הגוף "וכל

למש"כ  בי' – סל"ב אגה"ק –ËÙÂ"..14:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰והדיוק"˘ÓÓ."(ספ"ד (לעיל חיבוק נק' תורה ע"י גם כי יל"פ –.15

ו. ב, השירים ˘ËÈÏ"‡:16.שיר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰הדיוק"˘ÓÓ."ספמ"ט ג"כ וראה כדלעיל, נשיקין, המצות ע"י גם בכללות כי יל"פ –.17

כב. כט, ישעי'



סח             

אייר  ט' שישי יום
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יט.18. כז, התרגום 19.משלי פי' לשלול זה האם וגו'": הפנים "כמים הפסוק שמביא אחר "פירוש" בתיבת הכוונה מה שאל: זה, ספר מחבר
"פנים  – המצודות כמו מרומז וצורה" "דמות בתיבות (לכאורה פירושם? על גם הוספה בזה שיש או והמצודות? רש"י כמו לפרש רק וכו'

לשלול היא וגו') הפנים כמים הפסוק (שאחר "פירוש" "תיבת שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה כך על וכו'"). ‰ËÂ˘Ùשוחקות 'ÈÙ‰ איך ועצ"ע .
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– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ובמילא ÓÏÏ„ליישב וכו'. להתנהג ואיך מוסר
פי' זה כתוב (‰Â‡‰גם כן לפנים, הפנים מהם ˆ"Ïשכמים – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו וכיו"ב. טובה תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל ÏÏÎכמה 'È‡ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד˘ÙÓÂ בכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –
" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו ÏÎהפרטים, ˙„Ó ‚Â‰‰ ÚËלעבודה (ואפי' לזה,˜Ï‰אדם" לב שימת ורק – זקוק אין

הפי' אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב כיוןÂ‰‰Â‡‰משא"כ בדא"פ: להשתדל ˘ÚËי"ל עליו – גו' לב כן גו' כמים
ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו לע"ע אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו הרבי 20.ביותר לומד – לכך בהתאם

"קרוב אלא "קרוב", שזה בלבד זו ולא הקב"ה, את לאהוב נפש" לכל "שוה – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה ",Ó‡„שליט"א
הדבר "קרוב מזו: Ó‡„ויתירה „‡Ó,הפנים כמים של הכללית ההתבוננות מצד נפש" לכל "שוה היא אהבה). של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי "‡ÏÎ„Áשכן, קרובה גם והיא במעלה, שווים כששניהם גם הדבר" ו"קרוב חוזרת; אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,„‡Ó,"
לאיש  אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא, במעלה, שווים יהיו ששניהם שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת

" פעם ועוד להקב"ה; אהבה בהם לעורר לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך זו Ó‡„שפל, אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "
הדבר קרוב – יותר נחותה האדם של והבנתו שמדריגתו שככל בכך, האהבה ˙ÂÈמיוחדת אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר

מעורר  זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה. גדולה אהבה בו לעורר – לו מראה שהקב"ה
שזה  בודאי – מלך הוא האהבה כשמעורר – "מלך" מי אהבה); אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר

ויתירה  "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם נזכרות האהבה, את שמראים
"מאד  זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך אנשים", "שפל – מזו
שזה  בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד זו שלא מאד",
הקודמים  בפרקים שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה  בו לעורר צריך

נחותות,˘‡ÂÏÈÙדובר האדם של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ שמדריגתו שככל להיפך, מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש
של  לענין לב" ל"שימת אם כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים



סט              

          
           

        
          

  
  

   
  

   
   

   
   
   

     
  

    
  
  

   
   

         
         

          
        

          
       

      

         
         

           
            

   
  
   

   
  
  
   
   
  
   
   
   
   
   
  
   
        
         
        
            
         
         

 

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

 
         
      
       
       
       
         
      
       
        
      
          
      



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

– וגו' ומוסר חכמה לדעת בתחלתו: ככתוב הוא משלי דס' ענינו כי – בכתוב. שבתניא הפי' ובמילא ÓÏÏ„ליישב וכו'. להתנהג ואיך מוסר
פי' זה כתוב (‰Â‡‰גם כן לפנים, הפנים מהם ˆ"Ïשכמים – משלי ס' מוסרי בשארי וכמו וכיו"ב. טובה תחת רעה לשלם ולא האדם, אל האדם לב (

בהם. קשה עבודה דוקא שצ"ל מהם וכמה לקיימם, יוכל שבקל ÏÏÎכמה 'È‡ ÏÎ ÔÈ‡Â.לנדו"ד˘ÙÓÂ בכל הוא – "כמים" שהדמיון הפי' אדה"ז –
" כן בטבע, זהו כי אחרת, וא"א – לפנים הפנים שכמים שכמו ÏÎהפרטים, ˙„Ó ‚Â‰‰ ÚËלעבודה (ואפי' לזה,˜Ï‰אדם" לב שימת ורק – זקוק אין

הפי' אדה"ז לפי' מחשבות). ב' לחשוב שא"א אחר בענין כשחושב כיוןÂ‰‰Â‡‰משא"כ בדא"פ: להשתדל ˘ÚËי"ל עליו – גו' לב כן גו' כמים
ב'". סו"ס אגה"ק וראה כו' ינסה ג"כ – שונאו חבירו לע"ע אם ואפילו בחבירו) גם יפעול שעי"ז (כיון באהבתו הרבי 20.ביותר לומד – לכך בהתאם

"קרוב אלא "קרוב", שזה בלבד זו ולא הקב"ה, את לאהוב נפש" לכל "שוה – זו בדרך מדוע יובן, הפרק) בהתחלת שהובאה (בהערה ",Ó‡„שליט"א
הדבר "קרוב מזו: Ó‡„ויתירה „‡Ó,הפנים כמים של הכללית ההתבוננות מצד נפש" לכל "שוה היא אהבה). של זה בסוג מתבטא הזקן שרבנו (כפי "

טבע זה הרי "‡ÏÎ„Áשכן, קרובה גם והיא במעלה, שווים כששניהם גם הדבר" ו"קרוב חוזרת; אהבה בו מעוררת – לו שמראים שאהבה ,„‡Ó,"
לאיש  אהבה מראה ורב גדול כשמלך במשל, כמו זהו אלא, במעלה, שווים יהיו ששניהם שייך לא הרי ישראל, ובני הקב"ה של בנמשל שבעניננו מחמת

" פעם ועוד להקב"ה; אהבה בהם לעורר לישראל, הקב"ה של אהבתו שעל הדבר ודאי הרי כך זו Ó‡„שפל, אהבה שכן, – הראשון ל"מאד" בנוסף "
הדבר קרוב – יותר נחותה האדם של והבנתו שמדריגתו שככל בכך, האהבה ˙ÂÈמיוחדת אותו מחייבת יותר, נחות שהוא ככל שהרי האהבה, את לעורר

מעורר  זה אז (שגם במעלה שווים כששניהם במשל: הנזכרות השונות בדרגות מודגש זה דבר להקב"ה. גדולה אהבה בו לעורר – לו מראה שהקב"ה
שזה  בודאי – מלך הוא האהבה כשמעורר – "מלך" מי אהבה); אל השני, בקצה גם וכך יותר. ועוד עוד – ורב יותר, עוד – גדול חוזרת; אהבה מעורר

ויתירה  "נבזה", – כן על יתר "הדיוט", הוא – כל ראשית אלא, למלך, שווה הוא שאין בלבד זו שלא שונות: דרגות כן גם נזכרות האהבה, את שמראים
"מאד  זה ולכן בו. האהבה את ויותר יותר לעורר עליה – ובהשגתו במדריגתו למטה שהוא ככל הרי פנים, כל על הלאה. וכך אנשים", "שפל – מזו
שזה  בודאי – יותר נחות הוא אם מזו, יתירה אלא, – לאדם מהקב"ה היא האהבה אלא במעלה, דומה היא שאין "מאד", שזה בלבד זו שלא מאד",
הקודמים  בפרקים שכן, הקודמים. בפרקים שלמדנו ה' אהבת לעורר איך הדרכים לגבי זה, שבפרק ב"דרך" החידוש זהו חוזרת. אהבה  בו לעורר צריך

נחותות,˘‡ÂÏÈÙדובר האדם של והשגתו מדריגתו Ê‡˙אם ÏÎ שמדריגתו שככל להיפך, מוסבר, כאן ואילו, וכו'. ה' ויראת ה' אהבת לעורר בכוחו יש
של  לענין לב" ל"שימת אם כי מיוחדת, ל"התבוננות" זקוק הוא אין כאמור, שכן, האהבה, את לעורר יותר בכוחו – יותר נחותות האדם של והשגתו

האהבה. את לעורר צריך זה ויותר יותר – יותר נחות שהוא שככל מחייב, הרי – כאמור – וזה הפנים", "כמים
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ב.21. יג, ג.22.חגיגה כה, י.23.איוב ז, ג.24.דניאל ו, ח.25.ישעי' ג, שמות
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמ' ב



היום יום . . . עב

ה'תש"גד אייר, יט לעומריום ראשון

חומש: אמור, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק מו. ויש . . . סה חבירו אליו.

ִנים. לֹשׁ ׁשָ ינֹוק ַעד ְמלֹאת לֹו ׁשָ ֲערֹות רֹאׁש ּתִ ר ׂשַ ּלֹא ְלַסּפֵ ַח ְוׁשֶ ּלֹא ְלַגּלֵ ָרֵאל ׁשֶ ִמְנַהג ִיׂשְ

רֹו  ְוִעּקָ ָרֵאל.  ִיׂשְ ִמְנָהֵגי  ּבְ דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ינֹוק( – הּוא  ּתִ ל  ְסּפֶֹרת[ )ׁשֶ ׁשֶערֶענֶעׁש ]=ּתִ ָאּפְ ָערֹות –  ַהּשְׂ ִזיַזת  ּגְ
ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ר  ְלַהּדֵ ָנֲהגּו  ָהרֹאׁש  אֹות  ּפֵ ַחת  ְוַהּנָ ִזיָזה  ַהּגְ ּוִמּיֹום  ָהרֹאׁש.  אֹות  ּפֵ ָאַרת  ַהׁשְ ּדְ ַהִחּנּוְך  ּבְ הּוא 

ה. ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ זֹון ּוְקִריַאת ׁשְ ת ַהּמָ ַחר ּוִבְרּכַ ַ ית ָקָטן ּוִבְרכֹות ַהּשׁ יַאת ַטּלִ ִעְנַין ְנׂשִ ינֹוק ּבְ ַהּתִ

ה'תש"גה אייר, כ לעומריום שני

חומש: אמור, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה זהו . . . סה המלך.

רבינו הזקן קבל מר' מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט: עס קומט ַארָאּפ א נשמה אויף 
דער וועלט און לעבט ָאּפ זיבעציג אכציג יָאהר, צוליב טָאן א אידען א טובה בגשמיות 

ובפרט אין רוחניות.

ם טֹוב: ַעל ׁשֵ ַמע ֵמַהּבַ ָ ּשׁ יק ׁשֶ ּדִ ַכי ַהּצַ ל ֵמר' ָמְרּדְ ֵקן ִקּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ּוִבְפָרט  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ טֹוָבה  ִליהּוִדי  ַלֲעׂשֹות  ֵדי  ּכְ ָנה,  ׁשָ מֹוִנים  ְבִעים־ׁשְ ׁשִ ְוָחָיה  ָלעֹוָלם  ָמה  ְנׁשָ יֹוֶרֶדת 
רּוָחִנּיּות. ּבְ

ה'תש"גו אייר, כא לעומריום שלישי

חומש: אמור, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והנה ככל . . . 130 באריכות.

כ"ק אבותינו  הוד  ופירשו  יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה,  אמרז"ל: אל 
רבותינו הקדושים, אזא דבר תורה ווָאס מַאכט איהם - דעם הערער - פאר א מהלך . 
ענין ההילוך הוא לעלות מדרגא לדרגא בעילוי אחר עילוי, מעלת הנשמות על מעלות 
המלאכים, דעלי' זו היא ביותר על ידי עבודה בפועל טוב, טָאן א טובה א אידען בגשמיות 

בכלל וברוחניות בפרט.

בֹוד  ַבר ֲהָלָכה", ּוֵפְרׁשּו הֹוד ּכְ א ִמּתֹוְך ּדְ ֵטר ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ֶאּלָ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ַאל ִיּפָ
ִעְנַין  ְך'.  ִל'ְמַהּלֵ  – ֲאִזין  ַהּמַ ֶאת   – אֹותֹו  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ֶזה,  ּכָ ּתֹוָרה  ַבר  ּדְ ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ
ה זֹו  ֲעִלּיָ ְלָאִכים, ּדַ מֹות ַעל ַמֲעלֹות ַהּמַ ׁשָ ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי, ַמֲעַלת ַהּנְ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ ַהִהּלּוְך הּוא ַלֲעלֹות ִמּדַ

ְפָרט. ְכָלל ּוְברּוָחִנּיּות ּבִ ִמּיּות ּבִ ַגׁשְ ֹפַעל טֹוב, ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִליהּוִדי ּבְ יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה ּבְ ִהיא ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"גז אייר, כב לעומריום רביעי

חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: וכולם . . . סו א"ס ב"ה.

ּדּור. ֲאָבל נֹוֲהִגין  ּסִ ר ּבַ ית ֲאׁשֶ ִהְלכֹות ִציּצִ תּוב ּבְ ּכָ יו, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹול ֵאין ָצִריְך ְלַכּסֹות ֹראׁשֹו ַעד ּפִ ית ּגָ ֲעִטיַפת ַטּלִ ּבַ
ם ָהֵעיַנִים. דֹול ּגַ ית ּגָ ּלִ ל ַהּטַ ֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון ׁשֶ ְלַכּסֹות ּבְ

ף ְליֹום. ף ְליֹום ּדַ בּוִעים – ּדַ עּוִרים ַהּקְ ֶכת סֹוָטה – נֹוָסף ַעל ׁשִ ִפיָרה ַמּסֶ יֵמי ַהּסְ נֹוֲהִגים ִלְלֹמד ּבִ

ה'תש"גח אייר, כג לעומריום חמישי

חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ולכן המשיל . . . סו בחייהם.

א שליח איז דָאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד המבואר בענין שהמלאך נקרא בשם 
ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה 
יתרה. - והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז מ'טוט, איז 
מען מקושר, איז דאמָאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, עסט א חסיד, 

שלָאפט א חסיד.

הּוא  ׁשֶ ּכְ ׁש  ַמּמָ ם ה'  ׁשֵ ּבְ ִנְקָרא  ְלָאְך  ַהּמַ ׁשֶ ִעְנַין  ּבְ ֹבָאר  ַהּמְ ֶרְך  ּדֶ ַעל   – ַח  ּלֵ ׁשַ ַהּמְ ִעם  ְמֻאָחד  ִליַח הּוא  ׁשָ
ַמֲעָלה ְיֵתָרה. מֹות הּוא עֹוד ּבְ ׁשָ ּנְ ּבַ מֹות, ּוְמֹבָאר ׁשֶ ן ְנׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְעָלה, ּוִמּכָ ִליַח ִמּלְ ׁשָ

ּכֹל:  ִרים ּבַ ָ ִרים; ְוָאז ְמֻקּשׁ ָ ּפֹוֲעִלים ֲהֵרי ְמֻקּשׁ ֵקן, ּוְכׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ י, ׁשֶ לּוֵחי ָהַרּבִ ה ֲחִסיִדים ֵהם ׁשְ ְוִהּנֵ
ן ָחִסיד. הֹוֵלְך ָחִסיד, אֹוֵכל ָחִסיד, ָיׁשֵ

ה'תש"גט אייר, כד לעומריום ששי

חומש: אמור, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: וז"ש אסף . . . האצילות.

ַהְנָהָגה  הֹוָרַאת  הּוא  ׁשֹוֵמַע,  אֹו  רֹוֶאה  ָהָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ְוָדָבר  ָבר  ּדָ ל  ּכָ ָאַמר:  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ מֹוֵרנּו 
ֲעבֹוַדת ה'. ֶרְך ּבַ יל ִמּכֹל, ּדֶ ּכִ ֲעבֹוַדת ה'. ְוֶזהּו ִעְנַין ָהֲעבֹוָדה, ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּבַ

ה'תש"גי אייר, כה לעומרשבת

חומש: אמור, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מז. והנה . . . כמש"ל.

רּוָסה. ַלח ַעל ַהּפְ ַלח, ְוֹלא ִלְזרֹוק ַהּמֶ ּמֶ ָעִמים ּבַ ֹלׁש ּפְ רּוַסת ַהּמֹוִציא ׁשָ יל ּפְ ַנֲהִגיָנן ]=ָאנּו נֹוֲהִגים[ ְלַהְטּבִ

עּוָדה  ּסְ בּועֹות תקנ"ה ּבַ ָ ַחג ַהּשׁ ַמח ֶצֶדק": יֹום ב' ּדְ ר ַה"ּצֶ עּוָדה ִסּפֵ ּסְ בּועֹות תרכ"א ּבַ ָ ַחג ַהּשׁ יֹום ב' ּדְ
בֹוד  ּכְ ָאַמר  עּוָדה  ּסְ ּבַ בּועֹות תקכ"ח  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ ב'  יֹום  ּבְ  : ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר 
ּוְבִהירּות.  ירּות  ַסּפִ ׁשֹון  ִמּלְ הּוא  ם  ּוְסַפְרּתֶ ָלֶכם",  ם  "ּוְסַפְרּתֶ ִמּמֶעְזִריְטׁש(,  יד  ּגִ )ַהּמַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ת  ַ ְקֻדּשׁ
י  ת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֵען ּכְ ָ ּשׁ ִהיר. ַוּיִ ֶכם" ּבָ ְהֶיה ַה"ּלָ ּיִ ם ָלֶכם", ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ׁשֶ "ּוְסַפְרּתֶ
יּהַ ֶאת  ְך ִהְגּבִ דֹוָלה. ַאַחר ּכָ ְדֵבקּות ּגְ בֹות ּבִ ל ד' ּבָ ּגּון ׁשֶ ֵקן[ ַעל ְזרֹועֹות ָקְדׁשֹו, ַוְיׁשֹוֵרר ֶאת ַהּנִ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ִנּגּון  ּבּור ָאַמר – ּבְ ֵדי ּדִ ֶכם"? ְותֹוְך ּכְ ִרים ֶאת ַה"ּלָ ה ְמַסּפְ ֵאָלה: ּוַבּמֶ ל ׁשְ ִנּגּון ׁשֶ דֹוׁש, ַוּיֹאֶמר – ּבְ רֹאׁשֹו ַהּקָ
ַבע,  ֶ ִמּשׁ לּוָלה  ּכְ ְהֶיה  ּתִ ה  ּוִמּדָ ה  ִמּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ּדֹות,  ַהּמִ ַבע  ׁשֶ ֵברּור  ּבְ ִמימֹות,  ּתְ תֹות  ּבָ ׁשַ ַבע  ׁשֶ ּבְ ׁשּוָבה:  ּתְ ל  ׁשֶ

רּור. ת ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבֵ ּבָ ׁשַ תֹות, ּדְ ּבָ ַבע ׁשַ ּדֹות ַעְצָמם ִיְהיּו ׁשֶ ַבע ַהּמִ ְוׁשֶ

יום 
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ה'תשע"ג  אייר ד' ראשון יום הגדולים'? 'הכהנים דווקא למה

:‡ ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁ ˙ÂÎÏ‰éäìà íäéìò íçøL ãò©¤¦¥£¥¤¡Ÿ¥
íéìBãbä íéðäkä éàðBîLç éða eøáâå .íãiî íòéLBäå ,eðéúBáà£¥§¦¨¦¨¨§¨§§¥©§©©Ÿ£¦©§¦

.íãiî ìàøNé eòéLBäå ,íeâøäå©£¨§¦¦§¨¥¦¨¨
חשמונאי  "בני ידי על היתה שההצלה הרמב"ם מדגיש מדוע
"על  היה שהנס נאמר התפילה בנוסח וכן הגדולים", הכהנים

מינה'? ה'נפקא מה ולכאורה, הקדושים". כהניך ידי
לצאת  חשמונאי לבני הותר מדוע מבואר שבזה לומר, ויש
"גזרו  יון מלכות אמנם שכן, - מסירותֿנפש מתוך למלחמה
בתוֿכרה  לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזירות
ואל  "יהרג הוא שהדין השמד' 'שעת היתה שזו ונמצא ובמצות"

מצות" משאר אחת על אפילו ה"ג)יעבור פ"ה יסוה"ת אבל (הל' .
כאשר  רק הוא יעבור' ואל 'יהרג של הדין מובן: אינו עדיין
ולא  נפשו למסור חיוב יש שאז התורה, מצות על לעבור כופים

לצאת חיוב אין לכאורה אבל המלכות dnglnaלעבור; נגד

הגזירות? את שגזרה
יעבור  בו שֿכנאמר מי "כל שאמנם הפוסקים שכתבו אלא,

בנפשו" מתחייב זה הרי עבר ולא ונהרג יהרג ה"ד)ואל אך (שם -
פ  שהדור ורואה שמים ירא וחסיד גדול אדם הוא בכך "אם רוץ

כדי  קלה מצוה על אפילו עצמו ולמסור השם את לקדש רשאי
" ולמדו העם שם)שיראו בכס"מ שהובא .(נמוק"י

כי  חנוכה: בזמן נפשם למסור חשמונאי לבני הותר ולכן
'כהנים ירא milecbבהיותם וחסיד גדול כ"אדם דינם היה '

אין  כאשר גם שהוא, אופן ובכל זמן בכל נפשו שמוסר שמים"
- ונפלאות נסים להם נעשו גופא זה ומטעם תורה. פי על חיוב
גם  לגמרי, ושיעור מדידה בלי שהיתה המסיֿכרתֿנפש בכח כי
למעלה  הגיעו לזה , מקום אין התורה חיובי פי שעל בענינים

הטבע. מהגדרות
(371 'nr d"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  אייר ה' שני יום מצוה? של באתרוג אשה לקדש אפשר האם

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äèeøtî úBçôa Lc÷îä©§©¥§¨¦§¨
.úLc÷î dðéà Z¥¨§ª¤¤

למלך' לפנינו)ה'משנה במשל"מ אינו אך מ סי' חיי' 'בני בספר בשמו (מובא

אינו  עצמו שמצד מצוה של באתרוג אשה במקדש הסתפק
האם  יקרים דמיו למצוה אותו שצריכים בגלל ורק פרוטה שווה

המצוה? מצד שוויו בגלל מקודשת
אלא  לקידושין, מועיל אינו המצוה מצד ששווי ראיה והביא
חכם  ממרא. זקן מדין עצמו מצד פרוטה שוה יהיה שהדבר צריך
שלא  לעשות והורה הגדול דין בית על החולק התורה מחכמי

מיתה שחייב ה"ד)כהוראתם, פ"ג ממרים עליהם (הל' שחולק בתנאי
חולק  אם אבל חטאת, שגגתו ועל כרת זדונו על שחייב בדבר
המינים  ד' על חמישי מין להוסיף שאמר כגון המצוות בשאר
פסול  אומר "זה - ציצית או אתרוג של כשרות בענין שחולק או

המיתה" מן פטור זה הרי כשר... אומר ה"ג)וזה פ"ד ואם (שם, .
– מצוותו מצד רק פרוטה השווה באתרוג אשה לקדש אפשר
כי  מיתה, חייב יהא פסול או כשר אם באתרוג חלק אם גם הרי

שווה בו יש כשר שהאתרוג חלים,לאומר והקידושין פרוטה
הקידושין, חלים ולא פרוטה שווה אינו פסול שהאתרוג ולאומר
דבר  שרק מכאן אלא כרת, לידי שמביא בדבר שחולק ונמצא
שוויו  אם אבל לקידושין, מועיל עצמו מצד כספי שווי בו שיש
על  מחלוקת ולכן, חלים. הקידושין אין המצווה מצד הוא
אין  הדעות לכל כי כרת, לידי מביאה אינה האתרוג כשרות

חלים. הקידושין
סק"א)והחיד"א יג סי' א"ח יוסף זו:(ברכי הוכחה דחה

ועם  המצוה, מצד רק השווה באתרוג לקדש אפשר לעולם
כשר  האתרוג אם היא המחלוקת שאם הרמב"ם דברי צדקו זאת
האתרוג  אם כשלעצמו, הדין כי ממרא. זקן נעשה אינו פסול או
- מזה שכתוצאה רק כרת, לחיוב נגיעה בו אין פסול, או כשר
ובאופן  כרת", לידי דברים כמה אחר לבא "מתגלגל בעקיפין

ממרא זקן נעשה שאינו הרמב"ם סובר וסרמן כזה הגר"א כתב זה (וכעין

סק"ח) א סי' סופרים' דברי .ב'קונטרס

ה'תשע"ג  אייר ו' שלישי יום מדרבנן  הנאה איסורי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰øeñà àeäL øáãa Lc÷îä©§©¥§¨¨¤¨
äòLa õîç ïBâk ,íäéøácî äàðäa øeñà äéä elôàå ...äàðäa©£¨¨©£¦¨¨¨©£¨¨¦¦§¥¤§¨¥§¨¨

.úLc÷î dðéà Z øOò äòaøà íBiî úéML¦¦¦©§¨¨¨¨¥¨§ª¤¤
לתמוה: יש

מיום  ששית בשעה "חמץ הדוגמא את הרמב"ם פירט מדוע
מדבריהם"? בהנאה אסור היה "ואפילו בכלל הסתפק ולא י"ד",

יוסף' ה'בית כח)ומבאר סי' :(אבהע"ז
האסור  חמץ א) אופנים: שני יש מדרבנן חמץ באיסור
ניסן  בי"ד היינו מדרבנן, רק הוא האיסור שבו זמן ב) מדרבנן.
האיסור  בחמץ המקדש הרמב"ם ולדעת שישית. שעה מתחילת

מדרבנן  האסור חמץ סוג היינו הסיבות, שתי מצד מדרבנן
לדוגמא  פירט ולכן מקודשת, - מדרבנן רק האיסור שבה ובשעה
גמור  בחמץ שדווקא ללמד כדי י"ד" מיום ששית בשעה "חמץ
אינה  מדרבנן הוא האיסור שזמן אלא מדאורייתא האסור
האסור  בזמן מדרבנן האסור בחמץ להיפך, (וכן מקודשת

מהתורה).
ביאור: צריך לכאורה אך

שווה  שאינו נמצא בהנאה אסור הדבר ולמעשה מאחר
מדרבנן  בחמץ ומדוע לקל, חמור איסור בין ההבדל מה פרוטה,

מקודשת? דרבנן בשעות



עה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לבאר: ויש
ערך  כחסר נחשב אינו בהנאה האסור דבר גם בעצם
ואף  הנאתו. כדרך שלא בו להשתמש וניתן מאחר לחלוטין,
ואסור  מאחר זה הרי חלים הקידושין אין הנאה איסורי שבכל
הם  קידושין (כי בו לקדש אסור וכן בהנאה, האסור דבר למכור

'אי  כדין והוא מתקדשת) האשה החפץ שתמורת מכירה כעין
חמור  איסור - האיסור בחומרת תלוי הדבר ולכן מהני'. לא עביד
החמץ  סוג – אחד שבפרט מדרבנן איסור או מדאורייתא (איסור
אך  הקידושין, את מונע דאורייתא) לאיסור דומה  - הזמן או

למונעם בכוחו אין קל כא)(קהלות איסור כח, אהע"ז נתה"מ) (לבעל .יעקב

ה'תשע"ג  אייר ז' רביעי יום חתנים? ברכת מברכים מתי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰éøöåíéðúç úkøa Cøáì C §¨¦§¨¥¦§©£¨¦
.ïéàeOpä íã÷ ïúçä úéáa§¥¤¨¨Ÿ¤©¦¦

מסכת  בפתיחת הוא החופה בשעת חתנים לברכת המקור
שלא  נדה מה כנדה. לבעלה אסורה - ברכה בלא "כלה כלה:
ומנין  לבעלה. אסורה ברכה בלא כלה אף לבעלה, אסורה טבלה
ומוסיפה  רבקה'". את 'ויברכו שנאמר התורה? מן חתנים לברכת

)הגמרא  ב ז, ופירש (כתובות חתנים", בבית חתנים ברכת "מברכים :
נישואין". לחופת כשנכנסים – חתנים "בבית רש"י:

יש  החתנים. ברכת את לברך יש מתי ראשונים ונחלקו
כניסה  קודם אותה שמברכים הרמב"ם, פוסק וכך אומרים,

הר"ן לדעת ואילו ד"ה לחופה; ד, אותה ולענין)(פסחים מברכים ,
לחופה. הכניסה אחר

היא המחלוקת סב)ונקודת סי ' העזר אבן וב"ח יוסף בית האם (ראה
שהרי  המצווה קודם לברכה ויש המצוות ברכת היא ברכות שבע

עליהם מברך המצוות oziiyrlכל xaer(ב ז, שהיא (פסחים או
המעשה. אחר הנאמרת השבח ברכת

אלא  הללו ברכות דאין "דכיון מעיר: עצמו הר"ן אמנם
דאין  לעשייתן עובר עליהן לברך צריך לא ושבח, תפילה ברכת
ובעינן  הוא יחוד שחופה לפי אלא המצוות, בברכת אלא זה
מדבריו  נמצא לבעלה", אסורה ברכה בלא וכלה לביאה ראויה
ברכות  ולא ותפילה שבח ברכות הן אלו ברכות שבאמת אף כי
– בחופה עליה יבוא שמא החופה קודם לברך יש המצוות,

עליו. אסורה עדיין היא ברכה ובלי – הייחוד
תחת  והכלה החתן להעמיד "נוהגים שהיום הב"ח ומסכם
דכיון  אפשר, – מברכין כך ואחר כלונסאות גבי שעל היריעה
כך, אחר הוא והייחוד ייחוד, שם אין חופה, קורין שאנו דזה

הייחוד". שהוא החופה כניסת קודם הברכה הוי שפיר כן אם

ה'תשע"ג  אייר ח' חמישי יום משפט' 'לחוקת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰dàOpL øçà dnò äðúä¦§¨¦¨©©¤§¨¨
ét-ìò-óàå ìèa äMøéaL éàðz ìëå ...ìèa Bàðz Z äpLøéé àlL¤Ÿ¦¨¤¨§¨¨¥§¨§©¤¦ª¨¨¥§©©¦

.ètLî úwçì :da øîàpL ,ïBîî àeäL¤¨¤¤¡©¨§ª©¦§¨
הראב"ד: והקשה

והרי  משפט' 'לחוקת מהפסוק מיוחד בלימוד צורך יש למה
שהרי  אשתו, את יירש שלא להתנות יכול אדם שאין פשיטא

לעולם' בא שלא 'דבר על להתנות יכול פכ"ב אינו מכירה הל' (ראה

?ה"א)
משנה': ה'מגיד ומבאר

קודם  כי אשתו את יורש שאינו להתנות יכול אינו אכן הבעל
'דבר  קונה אדם ואין זכות שום בה לו אין עדיין הירושה חלות
שבעלה  התנתה שהאישה מדבר הרמב"ם אבל לעולם', בא שלא
זכות  את לה יש שמשנשאת לומר מקום והיה ירשנה, לא
לבעל, ולא לאחר מורישה שהיא להתנות וביכולתה ההורשה
נחלות  בפרשת נאמר כי בטל שהתנאי הרמב"ם כותב ולכן
התנאי  ואין תשתנה, לא זו שחוקה "לומר - משפט' 'לחוקת

בה" ה"א)מועיל פ"ו נחלות .(הל'

להבין: צריך ועדיין
כי  נאמר לא ולמה מהיורש המוריש של כוחו עדיף במה
אשתו  את יירש שלא להתנות יכול אינו היורש שהבעל כשם
תוכל  לא האשה גם כך לעולם', בא שלא 'דבר שזהו משום
לימוד  צריך מדוע השאלה וחזרה מירושתה, הבעל את לסלק

משפט'? מ'חוקת
וההסבר:

יירשני  אחי "פלוני שרק יאמר יורשים כמה לו שיש אדם אם
קיימין" דבריו - בנותי מכלל תירשני פלונית בתי או אחי, מכלל

ה"ב) שם, ביום(שם, "והיה מהפסוק לומדים eligpdכי בניו" את
שירצה למי להנחיל לאב רשות נתנה א)שהתורה קל, ולכן,(ב"ב .

כשם  כי לומר מקום היה משפט' מ'חוקת הלימוד ללא
הראויים  היורשים מבין שירצה למי להנחיל יכול שהמוריש
לאדם  ולהוריש הירושה מדיני לשנות האשה יכולה כך לרשת
אופן  שבכל ולימד משפט' מ'חוקת הלימוד ובא לבעל, ולא אחר

הירושה. מדיני לשנות אין
(`"d e"t zelgp 'ld lf`d oa`)

ה'תשע"ג  אייר ט' שישי יום עולם  בנין

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íãà íiwL ét-ìò-óà©©¦¤¦¥¨¨
ìèaé àlL íéøôBñ éøácî äeöî àeä éøä ,äiáøe äiøt úåöî¦§©§¦¨§¦¨£¥§ª¤¦¦§¥§¦¤Ÿ¦¨¥

éñBnä ìkL ;çk Ba LiL ïîæ ìk úBaøìå úBøôlîúçà Lôð ó ¦¦§§¦§¨§©¤¥Ÿ©¤¨©¦¤¤©©
.íìBò äða elàk Z ìàøOéa§¦§¨¥§¦¨¨¨

"כל הרמב"ם בלשון לדייק מישראל",siqendיש אחת נפש

"כל - הרגיל בלשון נקט לא כיון cilendמדוע ולאידך, ,"...
"כל לשון siqendשכתב מטבע באותו סיים לא מדוע ,"...

עולם"?siqed"כאילו
והביאור:

בגמרא הדין ב)מקור סב, בילדותו (יבמות אשה אדם "נשא :
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ה'תשע"ג  אייר ד' ראשון יום

ספר זמנים -
dlibn zFkld¦§§¦¨

ג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ּובּטלּוּבבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ידם  ּופׁשטּו ּובּמצוֹות, ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹּדתם,
ּפרצֹות, ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ּובבנֹותיהם; ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּבממֹונם
ּולחצּום  מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוטּמאּו
והֹוׁשיעם  אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלחץ
והרגּום, הּגדֹולים הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹמּידם.
וחזרה  הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהֹוׁשיעּו
הּׁשני. החרּבן עד - ׁשנים מאתים על יתר ליׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻמלכּות

ועׂשרים ·. ּבחמּׁשה ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו
אּלא  טהֹור ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחדׁש
ּבלבד, אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפ
ׁשּכתׁשּו עד - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהדליקּו

טהֹור  ׁשמן והֹוציאּו .זיתים, ְִִֵֶֶָ
ׁשמֹונת ‚. ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָּומּפני

ּבכסלו  ועׂשרים חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו ימי הּימים , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּומדליקין  והּלל; ּפתחי ׂשמחה על ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(להראות  הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּבּתים,
אסּורין  והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
מצוה  ּבהם הּנרֹות והדלקת הּפּורים, ּכימי ותענית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבספד

הּמגּלה. ּכקריאת סֹופרים ְְְְִִִִִִֵַַָמּדברי
חנּכה „. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּברּו' ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹוהּמדליק
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלהדליק
אּתה  ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשה
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'
לאבֹותינּו', נּסים 'ׁשעׂשה - ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
והרֹואה  ׁשּתים, מבר הּמדליק הּלילֹות, ּובׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָו'ׁשהחינּו'.
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא 'ׁשהחינּו', מברכין ׁשאין - אחת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמבר

ההּלל ‰. את  ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ;ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניו: ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּומבר
ּבין  יחיד, ּבין - ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹקּדׁשנּו
סֹופרים, מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָצּבּור.
ׁשּמבר ּכדר וצּונּו', ּבמצוֹותיו ק ּדׁשנּו 'אׁשר עליה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמבר
מברכין  ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני  לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון עשרם]הּספק, אם שספק הארץ עם [פירות ְְֲֵַַַַָ

והם  ׁשני, טֹוב יֹום על מברכים ולּמה עליו; מברכים אין -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ
ּבֹו. יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Â אּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא
ׁשּגֹומרין  הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

ההּלל  את ּבהם ּבהם לגמר מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; ּוׁשמֹונת [הסוכות]את , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

עצרת ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, אבל [שבועות]ימי . ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָֻ
ימי  ׁשהם לפי הּלל, ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש
הּלל  ּתּקנּו ולא יתרה; ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּתׁשּובה

ההּלל. היא הּמגּלה ׁשּקריאת ְְְִִִִֵֶַַַַָּבפּורים,
.Ê את ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות

ּבא  ימי ההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עצרת  ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבל חנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּומנהג  מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
ׁשאין  עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָזה,
התחיל, ואם ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמברכים

ּבׁשאר [יסיים]יׁשלים וכן הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָימי

.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" עד למעינֹו וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

"הללּויּה"; עד לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
וזה  ההּלל. סֹוף עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּומדּלג

אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג ְְְְִִִֵֵַַַַָָהּוא
.Ë ההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום למפרע ּכל ההּלל את והּקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

הכתובים] כסדר -[שלא וקרא וחזר וׁשהה, קרא יצא. לא ,ְְְַָָָָָָָָָֹ
ׁשּגֹומרים  ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאף

יׁש ההּלל, את מותר]ּבהם לפרק;[- ּפרק ּבין להפסיק לֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבדּלּוג,אבל  ּבהם ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע ְְֲִֵֶֶֶַַאפּלּו
.È ּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

מבר אחריו, לבר ּכל ׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבית  עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות  טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד  וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל
.‡È סֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,
ּכֹופלין  אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכ ּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

.·È:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ"הללּו
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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 שה jiyndlחייב ואף בזקנותו. גם זו הוא aeigמצוה
בכך יש סופרים התורה.meiwמדברי מן ורביה פריה מצות

מדרבנן. מיוחד חיוב ב.
סופרים מדברי "מצוה הרמב"ם lhaiומלשון `ly"'כו

בזקנותו  לבטל לא חובה אלא עצמה בפני מצווה זו שאין משמע

בצעירותו. בה חייב שהיה מדאורייתא המצווה קיום את
"שכל  הרמב"ם לשון מובן זה עולם".siqendולפי בנה ...

'בנין  שהוא ורביה פריה מצוות של תוכנה את להגדיר כוונתו
הפסוק כלשון א,עולם', הארץ כח)(בראשית את ומלאו ורבו "פרו :

'כל ובכתבו בקיום siqend'וכבשוה...". די שלא רומז הרמב"ם
במצוה  כלול שמוסיף מה כל אלא ובת) (בן התורה מן החיוב

- העולם.oipaשתוכנה
(24 'nr ,l zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  אייר י' קודש שבת יום הבנות? הזנת על אחראי מי

:·È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íéàðúa úBðBfð úBðaä©¨¦¦§¨¦
íL ïéà íà ìáà .íãé úçzî àöBé äaúk øèL äéäiL ãò ,elà¥©¤¦§¤§©§ª¨¥¦©©¨¨£¨¦¥¨

.dúaúk ïnà äìçî ànL ,íeìk ïäì ïéà Z äaúk øèL§©§ª¨¥¨¤§¤¨¨£¨¦¨§ª¨¨
כוח  הורע לפנינו כתובה שטר אין כאשר הרמב"ם, לדעת
שמא  האב: יורשי לטובת אנו טוענים ולכן הבנות, של התביעה

כתובתה. על האם מחלה
כתובתה, בפירעון תלוי הבנות מזון וכי הראב"ד: והקשה
לא  אשתו כתובת הבעל פרע ואם כפירעון, אלא אינה והמחילה

מזונותיהן? בנותיו יטלו
שמואל' ה'בית ג)ופירש ס"ק קי"ב סי' :(אבהע"ז

מחילה  מהווה כתובתה על האישה מחילת הרמב"ם לדעת
מנכסי  ניזונות שהבנות הוא מהם שאחד הכתובה, תנאי כל על
כפירעונה, היא הכתובה מחילת הראב"ד לדעת ואילו האב.
כתובת  את שפרע לאחר גם הוא בנותיו את לזון שהחיוב וכשם
בעינה  נשארה מזונותיהן את ליטול הבנות זכות גם כך אשתו,
על  מחלה האם אם אבל כתובתה. על האישה מחילת לאחר גם

zepad zepefn את הבנות הפסידו שבכך מודה הראב"ד גם
מזונותיהן.

שטר  שם אין ש"אם העיקרון על חלק לא הראב"ד זה, לפי
הכתובה  על האישה מחילת אמנם כי כלום", להם אין כתובה
אין  וכאשר היות אבל הבנות, את לזון החובה את מבטלת אינה
על  האם מחלה אולי אנו: טוענים התביעה כוח הורע כתובה

הבנות. מזונות
הבנות  ומזונות כתובה הראב"ד שלשיטת מפרשים יש אבל
והמזונות  האישה, כלפי - הכתובה שונות: התחייבויות שתי הן
כתובה  שטר אין אם שגם סובר הראב"ד כן, ואם הבנות. כלפי -
למחילת  לחוש ואין עומד, בתוקפו הבנות הזנת חיוב לפנינו

ל  אין אך כתובתה, על למחול יכולה היא כי זו האם, מחילה
אחרת, התחייבות שהיא הבנות של המזונות זכות על השפעה
זו  אין שהרי הבנות, מזונות על מחלה שמא לחשוש אין וכן

תועיל. לא ומחילתה כלפיה התחייבות
מנכסי  לבנות מזונות תיקנו שחכמים סובר הרמב"ם ואילו
והיות  כך. על למחול היא יכולה ולכן האם, של לטובתה האב
לומר  מקום יש תביעתן, כוח הורע הכתובה שטר שבהעדר

כתובתה" אימן שמח)ש"מחלה אור אהובה, בני .(ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה! 

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השני, עם המצורף אליו.

נוכחות בהתועדות דאחרון של פסח, שלכאורה  ובמ"ש אודות בנותיו תחיינה והסיבה שלא היו 

הסיבה נכונה במאד, וה"ה מעשרת הדברות כבוד אם, אבל בהביא בחשבון שהמדובר להתועדות דאחרון 

ציווי  שיקוימו  הענינים  לסדר  הי'  צריך  ושמח,  בריא  לקיץ  והתחלה  משיחא  דמלכא  סעודתא  פסח  של 

האמור בעשרת הדברות ויהיו גם נוכחות בההתועדות, והדרך לזה פשוטה ביותר, עי"ז שגם אמם תחי' 

היתה ג"כ נוכחת בההתועדות, ובפרט שטעם האמור שתהיינה הבנות נוכחות, בתקפו הוא גם לגבי האם 

תחי' ואולי עוד יותר, וק"ל. ואף שאמרו חז"ל אין צועקין על העבר, נכתבו שורות האמורות כיון שבטח 

תהי' שאלה בכגון זו גם בעתיד, וק"ל...

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.
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ג  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. על ּגזרֹות ּגזרּו - יון ּכׁשּמלכּו ׁשני, ּובּטלּוּבבית , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ידם  ּופׁשטּו ּובּמצוֹות, ּבּתֹורה לעסק אֹותם הּניחּו ולא ְְְֲִִִַַַָָָָָָָֹֹּדתם,
ּפרצֹות, ּבֹו ּופרצּו להיכל, ונכנסּו ּובבנֹותיהם; ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָּבממֹונם
ּולחצּום  מּפניהם, מאד ליׂשראל להם וצר הּטהרֹות. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוטּמאּו
והֹוׁשיעם  אבֹותינּו, אלהי עליהם ׁשרחם עד ּגדֹול, ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלחץ
והרגּום, הּגדֹולים הּכהנים חׁשמֹונאי ּבני וגברּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹמּידם.
וחזרה  הּכהנים, מן מל והעמידּו מּידם, יׂשראל ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוהֹוׁשיעּו
הּׁשני. החרּבן עד - ׁשנים מאתים על יתר ליׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֻמלכּות

ועׂשרים ·. ּבחמּׁשה ואּבדּום, אֹויביהם על יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוכׁשּגברּו
אּלא  טהֹור ׁשמן מצאּו ולא להיכל, ונכנסּו היה. ּכסלו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחדׁש
ּבלבד, אחד יֹום אּלא להדליק ּבֹו היה ולא אחד; ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹּפ
ׁשּכתׁשּו עד - ימים ׁשמֹונה הּמערכה נרֹות מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהדליקּו

טהֹור  ׁשמן והֹוציאּו .זיתים, ְִִֵֶֶָ
ׁשמֹונת ‚. ׁשּיהיּו הּדֹור, ׁשּבאֹותֹו החכמים התקינּו זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָּומּפני

ּבכסלו  ועׂשרים חמּׁשה מּליל ׁשּתחּלתם האּלּו ימי הּימים , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּומדליקין  והּלל; ּפתחי ׂשמחה על ּבערב הּנרֹות ּבהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(להראות  הּלילֹות מּׁשמֹונת ולילה לילה ּבכל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּבּתים,
אסּורין  והן 'חנּכה'. הּנקראין הן אּלּו, וימים הנס). ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֻולגלות
מצוה  ּבהם הּנרֹות והדלקת הּפּורים, ּכימי ותענית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבספד

הּמגּלה. ּכקריאת סֹופרים ְְְְִִִִִִֵַַָמּדברי
חנּכה „. נר ּבהדלקת חּיב הּמגּלה, ּבקריאת ׁשחּיב .ּכל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻ

ּברּו' ּברכֹות: ׁשלׁש מבר הראׁשֹון, ּבּלילה אֹותּה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹוהּמדליק
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' חנּכה'; ׁשל נר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלהדליק
אּתה  ּברּו' הּזה'; ּבּזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשה
הּזה'. לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ׁשהחינּו העֹולם, מל אלהינּו ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹה'
לאבֹותינּו', נּסים 'ׁשעׂשה - ׁשּתים מבר אֹותּה, הרֹואה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
והרֹואה  ׁשּתים, מבר הּמדליק הּלילֹות, ּובׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָו'ׁשהחינּו'.
הראׁשֹון. ּבּלילה אּלא 'ׁשהחינּו', מברכין ׁשאין - אחת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמבר

ההּלל ‰. את  ּגֹומרין האּלּו, הּימים מּׁשמֹונת ויֹום יֹום ;ּבכל ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניו: ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּומבר
ּבין  יחיד, ּבין - ההּלל' את לגמר וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹקּדׁשנּו
סֹופרים, מּדברי מצוה ההּלל ׁשּקריאת ּפי על אף ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָצּבּור.
ׁשּמבר ּכדר וצּונּו', ּבמצוֹותיו ק ּדׁשנּו 'אׁשר עליה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמבר
מברכין  ּדבריהם, ׁשל וּדאי ׁשּכל - הערּוב ועל הּמגּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מּפני  לֹו עׂשּיתם ועּקר מּדבריהם ׁשהּוא ּדבר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

ּדמאי מעׂשר ּכגֹון עשרם]הּספק, אם שספק הארץ עם [פירות ְְֲֵַַַַָ

והם  ׁשני, טֹוב יֹום על מברכים ולּמה עליו; מברכים אין -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ
ּבֹו. יזלזלּו ׁשּלא ּכדי הּספק? מּפני אּלא ּתּקנּוהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹלא

.Â אּלא סֹופרים, ׁשּמּדברי הּוא ּבלבד חנּכה ׁשל הּלל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻולא
ׁשּגֹומרין  הּימים ּבכל סֹופרים, מּדברי לעֹולם ההּלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

ההּלל  את ּבהם ּבהם לגמר מצוה ּבּׁשנה, יֹום עׂשר ּוׁשמֹונה . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
החג ימי ׁשמֹונת הם: ואּלּו ההּלל; ּוׁשמֹונת [הסוכות]את , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

עצרת ויֹום ּפסח, ׁשל וראׁשֹון חנּכה, אבל [שבועות]ימי . ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָֻ
ימי  ׁשהם לפי הּלל, ּבהם אין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש
הּלל  ּתּקנּו ולא יתרה; ׂשמחה ימי לא ופחד, ויראה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּתׁשּובה

ההּלל. היא הּמגּלה ׁשּקריאת ְְְִִִִֵֶַַַַָּבפּורים,
.Ê את ּגֹומרים - ימים ׁשני טֹובים ימים ׁשעֹוׂשים ְְְִִִִִֵֶֶָָמקֹומֹות

ּבא  ימי ההּלל ּוׁשמֹונת החג, ימי ּבתׁשעת יֹום: ועׂשרים חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עצרת  ׁשל ימים ּוׁשני ּפסח, ׁשל ימים ּוׁשני אבל חנּכה, . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

ּומנהג  מצוה; ואינֹו מנהג, ההּלל קריאת - חדׁשים ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָּבראׁשי
ׁשאין  עליו, מברכים ואין ּבדּלּוג, קֹוראים לפיכ ּבצּבּור. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָזה,
התחיל, ואם ּכלל; יקרא לא ויחיד הּמנהג. על ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָֹמברכים

ּבׁשאר [יסיים]יׁשלים וכן הּצּבּור. ׁשּקֹוראים ּכדר ּבדּלּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
חדׁשים. ּכראׁשי ּבדּלּוג קֹוראים הּפסח, ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָימי

.Áחּלמיׁש" עד ההּלל, מּתחּלת מתחילין מדּלגין? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד
מים" עד למעינֹו וכּו'", זכרנּו "ה' ואֹומר: ּומדּלג ; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

"הללּויּה"; עד לה'", אׁשיב "מה ואֹומר: ּומדּלג ְְְְִֵֵַַַַַָָָָ"הללּויּה";
וזה  ההּלל. סֹוף עד ּיּה", קראתי הּמצר "מן ואֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּומדּלג

אחר. ּדּלּוג מדּלגים ויׁש הּפׁשּוט; הּמנהג ְְְְִִִֵֵַַַַָָהּוא
.Ë ההּלל לקריאת ּכׁשר הּיֹום למפרע ּכל ההּלל את והּקֹורא . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

הכתובים] כסדר -[שלא וקרא וחזר וׁשהה, קרא יצא. לא ,ְְְַָָָָָָָָָֹ
ׁשּגֹומרים  ימים יצא. ּכּלֹו, את לגמר ּכדי ׁשּׁשהה ּפי על ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאף

יׁש ההּלל, את מותר]ּבהם לפרק;[- ּפרק ּבין להפסיק לֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבדּלּוג,אבל  ּבהם ׁשּקֹורא וימים יפסיק. לא הּפרק, ּבאמצע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּפֹוסק. הּפרק, ּבאמצע ְְֲִֵֶֶֶַַאפּלּו
.È ּומקֹום לפניו; מבר ההּלל, את ּבֹו ׁשּגֹומרים יֹום ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכל

מבר אחריו, לבר ּכל ׁשּנהגּו ה' יהּללּו' ?מבר ּכיצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבית  עּמ וכל ,רצֹונ עֹוׂשי וצּדיקים וחסידי ,ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
להֹודֹות  טֹוב ל ה', אּתה ּכי - לׁשמ יֹודּו ּברּנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָיׂשראל,
האל. הּוא אּתה עֹולם ועד ּומעֹולם לזּמר, נעים ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָּולׁשמ
ּתמיד  וקּים, חי המפאר, המׁשּבח הּמל ה', אּתה ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּברּו

ועד'. לעֹולם ְְִֶָָֹימל
.‡È סֹוף עד עניתני" ּכי מ"אֹוד לכּפל ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹיׁש

ׁשּנהגּו ּומקֹום ּפעמים. ׁשּתי ודבר ּדבר ּכל ּכֹופלין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָההּלל,
ּכֹופלין  אין לכּפל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום יכּפל; .לכ ּפל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

.·È:היה ּכ הראׁשֹונים, חכמים ּבימי ההּלל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
ואֹומר: מתחיל ההּלל, את ׁשּמקרא הּגדֹול ׁשּמבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הללּויּה",
ואֹומר: וחֹוזר "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", עבדי ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָ"הללּו
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וחֹוזר  "הללּויּה"; עֹונין: העם וכל ה'", ׁשם את ְְְְִֵֵֶַַָָָָ"הללּו
העם  וכל עֹולם", ועד מעּתה מבר ה' ׁשם "יהי ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָֹואֹומר:

"הללּויּה" ודבר,עֹונין: ּדבר ּכל על וכן עֹונין . ׁשּנמצאּו עד ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
סימן  ּפעמים; ועׂשרים וׁשלׁש מאה "הללּויּה" ההּלל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבכל

אהרן. ׁשל ׁשנֹותיו - ְֲֶֶַָָֹלהם
.‚È חֹוזרין הם ּופרק, ּפרק ּכל לראׁש מּגיע ּכׁשהּקֹורא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּׁשאמר  מה יׂשראל ואֹומרין "ּבצאת אֹומר: ּכׁשהּוא ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יׂשראל  "ּבצאת ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמּמצרים",
וכל  לֹועז", מעם יעקב "ּבית אֹומר: והּקֹורא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמּמצרים";
ה' יׁשמע ּכי "אהבּתי ׁשּיאמר: עד "הללּויּה"; עֹונין: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהעם
ּכי  "אהבּתי ואֹומרין: חֹוזרין העם וכל ּתחנּוני", קֹולי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת
"הללּו הּקֹורא: ּכׁשּיאמר וכן ּתחנּוני". קֹולי את ה' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁשמע
ה' את "הללּו ואֹומרין: חֹוזרין העם ּכל ּגֹוים", ּכל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

ּגֹוים". ִָּכל
.„È עֹונים והם ּנא", הֹוׁשיעה ה' "אּנא אֹומר: ְִִֵֵֵַָָָָהּקֹורא

ראׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ּנא" הֹוׁשיעה ה' "אּנא ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"אּנא  עֹונים: והם נא", הצליחה ה' "אּנא אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּפרק.
העם  וכל הּבא", ּברּו" אֹומר: הּוא נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" "ּבׁשם אֹואֹומרים: קטן, ההּלל את הּמקרא היה ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּלה  מּלה אֹומרין, ּׁשהם מה אחריהם עֹונה - אּׁשה אֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעבד,

ההּלל. ְֵַַָּבכל
.ÂË ּבזמּנים אבל ;ליל ראּוי ּובֹו הראׁשֹון, הּמנהג הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה

ּבקריאתֹו מׁשּנֹות מנהגֹות הּמקֹומֹות, ּבכל ראיתי ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאּלּו,
לאחר. ּדֹומה מהם אחד ואין העם, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובענּית

ד  ¤¤ּפרק
ּבח ‡. מדליק הּוא נרֹות ּבית ּכּמה ּכל ׁשּיהיה מצותּה נּכה? ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּבין  מרּבין, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין אחד, נר מדליק ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻּובית
מדליק  הּמצוה, את והמהּדר אחד. אדם אּלא ּבֹו היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבין  אנׁשים ּבין ואחד, אחד לכל נר הּבית, אנׁשי ּכמנין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנרֹות

הּמבחר,נׁשים  מן מצוה ועֹוׂשה זה על יֹותר והמהּדר . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
והֹול ּומֹוסיף הראׁשֹון, ּבּלילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד. נר ולילה לילה ְְְֵֶַַָָָָָּבכל
הראׁשֹון,·. ּבּלילה - עׂשרה הּבית אנׁשי ׁשהיּו הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשליׁשי, ּובליל עׂשרים; ׁשני, ּובליל נרֹות; עׂשרה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק
ׁשמֹונים  ׁשמיני, ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד .ׁשלׁשים; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

הּבית ‚. אנׁשי ּכל ׁשּיהיּו ּבספרד, ערינּו ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
והֹולכין [יחד]מדליקין ּומֹוסיפין הראׁשֹון, ּבּלילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

ׁשמֹונה  ׁשמיני ּבליל מדליק ׁשּנמצא עד ולילה, לילה ּבכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנר
אחד. אדם ׁשהיה ּבין מרּבים, הּבית אנׁשי ׁשהיּו ּבין - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻנרֹות

קערה „. מּלא אדם. ּבני לׁשני עֹולה ּפּיֹות, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר
ּכלי עליה ּכפה אם - ּפתילֹות והּקיפּה חיבור ׁשמן למנוע [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ

הפתילות] ּכפה בין לא אחד; ּכנר נחׁשבת ּופתילה ּפתילה ּכל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ּכנ  ואפּלּו ּכמדּורה, נעׂשית - ּכלי נחׁשבת.עליה אינּה אחד ר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

עם ‰. אּלא החּמה, ׁשּתׁשקע קדם חנּכה נרֹות מדליקין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאין
ולא ׁשקיעתּה הזיד אֹו ׁשכח מקּדימין. ולא מאחרין, לא - ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹֹֹ

רגל  ׁשּתכלה עד והֹול מדליק החּמה, ׁשקיעת עם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהדליק
עבר  יתר. אֹו ׁשעה חצי ּכמֹו זה? זמן הּוא וכּמה הּׁשּוק. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָמן

ׁשּתהיה  ּכדי ּבּנר, ׁשמן לּתן וצרי מדליק. אינֹו זה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזמן
וכבתה, הדליקּה הּׁשּוק. מן רגל ׁשּתכלה עד והֹולכת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדֹולקת
ׁשּכלתה  אחר ּדֹולקת נׁשארה אחרת. ּפעם להדליק זקּוק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָאינֹו

עֹוׂשה. לסּלקּה, אֹו לכּבֹותּה רצה אם - הּׁשּוק מן ְְְִִֶֶֶַַַָָָָרגל
.Â על ואף חנּכה, לנר ּכׁשרֹות הּפתילֹות, וכל הּׁשמנים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּכל

נתלית  האֹור ואין הּפתילה, אחר נמׁשכים הּׁשמנים ׁשאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
חנּכה, ימי ׁשּבתֹו ׁשּבת ּבלילי ואפּלּו הּפתילֹות. ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻיפה
נר  ּבהן להדליק ׁשאסּור והּפתילֹות הּׁשמנים להדליק ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמּתר
ּבין  ּבׁשּבת ּבין חנּכה, לאֹור להׁשּתּמׁש ׁשאסּור לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבת;

אסּור.ּבחל  - לאֹורּה למנֹותן אֹו מעֹות לבּדק ואפּלּו , ְְְְֲִִִַָָָָֹֹ
.Ê מּבחּוץ ּביתֹו ּפתח על להּניחֹו מצוה חנּכה, ּבּטפח נר , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻ

מזּוזה  ׁשּתהיה ּכדי - לּבית הּנכנס ׂשמאל על לּפתח, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּסמּו
מּניחֹו ּבעלּיה, ּדר היה ואם מּׂשמאל; חנּכה ונר ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹֻמּימין,
למעלה  ׁשהּניחֹו חנּכה ונר הרּבים. לרׁשּות הּסמּוכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבחּלֹון

נּכר. ׁשאינֹו מּפני ּכלּום, עׂשה לא - אּמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמעׂשרים
.Áהּסּכנה ּביתֹו[מהגויים]ּבימי ּבתֹו חנּכה נר מּניח  , ְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻ

ּבתֹו להיֹות וצרי ּדּיֹו. ׁשלחנֹו, על הּניחֹו ואפּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָֻמּבפנים;
אינֹו מדּורה, ׁשם היתה ואם לאֹורֹו. להׁשּתּמׁש אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּבית
להׁשּתּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין הּוא חׁשּוב אדם ואם אחר. נר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצרי

אחר. נר צרי ְִִֵֵַָָלמדּורה,
.Ë לא - ּגֹוי אֹו וקטן, ׁשֹוטה, חרׁש, ׁשהדליקֹו חנּכה ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹֻנר

ּבהדלקה  חּיב ׁשהּוא מי ׁשּידליקּנּו עד ּכלּום; הדליקֹועׂשה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
עׂשה  לא - ּביתֹו ּפתח על והּניחֹו ּדלּוק והֹוציאֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמּבפנים,
עׂשה  לא ועמד, הּנר אחז ּבמקֹומֹו. ׁשּידליקּנּו עד ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּכלּום;

עׁשׁשית עֹומד'. הּוא 'לצרּכֹו אֹומר: ׁשהרֹואה [פנס ּכלּום; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכּבּה,מנר] ׁשּבת למֹוצאי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל ּדֹולקת ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיתה

הּמצוה  היא ׁשהדלקה ּומדליקּה; ,ההּנחה.ּומבר ולא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחר. חנּכה מּנר חנּכה נר להדליק ְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֻֻֻּומּתר

.Èרּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני לּה ׁשּיׁש צריכה [צדדים]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר  הּניחּו 'לא זֹו: ּברּוח העֹוברים יאמרּו ׁשּלא נרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹׁשני

היּו אם אבל מהם.חנּכה'; ּבאחד מדליק אחת, ּברּוח ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
.‡È להדליק צרי אינֹו ּביתֹו, ּבתֹו עליו ׁשּמדליקים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורח

ּבֹו עליו להדליק ּבית לֹו אין ּבֹו; ׁשּנתארח ּבּמקֹום ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליו
עּמהם  ּומׁשּתּתף ּבֹו, ׁשּנתארח ּבּמקֹום להדליק צרי -ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּפי ּבּׁשמן  על אף - עצמֹו ּבפני ּבית לֹו היה ואם . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשהּוא  ּבּבית להדליק צרי - ּביתֹו ּבתֹו עליו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמדליקים

העֹוברים. מּפני ְְִִֵָּבֹו,
.·Èוצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנּכה, נר ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָֹֻמצות

האל  ּבׁשבח ּולהֹוסיף הּנס, להֹודיע ּכדי - ּבּה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאדם
ׁשעׂשה  הּנּסים על לֹו אּלא והֹודיה ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו . ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ונרֹות, ׁשמן ולֹוקח ּכסּותֹו; מֹוכר אֹו ׁשֹואל, - הּצדקה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמן
ְִַּומדליק.

.‚È הּיֹום קּדּוׁש ּולפניו אחת, ּפרּוטה אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
על  חנּכה, נר להדליק ׁשמן מקּדים - חנּכה נר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻוהדלקת

סֹופרים  מּדברי ּוׁשניהם הֹואיל הּיֹום; לקּדּוׁש מּוטב הּיין , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
הּנס. זכרֹון ּבֹו ׁשּיׁש חנּכה נר ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻלהקּדים

.„Èוקּדּוׁש ּביתֹו נר אֹו חנּכה, ונר ּביתֹו נר לפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵָָָָָֻהיה
ּביתֹו ׁשלֹום מּׁשּום קֹודם, ּביתֹו נר - הּׁשם הּיֹום ׁשהרי ; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ
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ׁשּכל  הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנמחק
דרכי  "ּדרכיה ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל ְְִֶַָָָֹנעם,
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשלׁשים  ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשביתת  הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָּפרקים;
ׁשמֹונה  טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ְְְְְִִִַָָָָֹעׂשֹור,
ׁשֹופר  הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָָּפרקים;
ּפרקים; ארּבעה ׁשקלים, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָֻוסּכה
ּתענּיֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ארּבעה וחנּכה, מגּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָֻחמּׁשה
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הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.
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מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה  אּׁשה לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה, ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא
וקּדּוׁשין; ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻוקּדּוׁשין;
מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן אם [פוגש]קדם ּבּׁשּוק, אּׁשה ִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא ּבינֹורצה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ
נצטּוּו ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה  אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיׂשראל
יּקח  "ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה". ּובא אּׁשה, ִִֵֶָָָאיׁש
הם ·. ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו מּׁשלׁשה ולּקּוחין ּובאחד . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבביאה; אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּדברים
התורה  מן ובשטר בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ְְִַָָָּוׁשלׁשּתן
קּדּוׁשין  הּנקראין הן אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ְְִִִִִִֵֵַָובכסף
ּדברים  מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו

מארסת. אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֻאּלּו,
ׁשּנקנית ‚. ׁשּלא וכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

והּבא  איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגרׁש, רצה ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

ּגט. ְִֵָצריכה
ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצה קדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא

קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול מּׁשּנּתנה [מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מּבנֹות  קדׁשה תהיה "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
קּדּוׁשין  ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל";

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכרת ‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והן ּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אחת  וכל עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן

.Â אחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה  ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי  ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו  אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;
אבי  ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו יעקב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשת
אחי  ואׁשת (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ּבלבד; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אין  וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהאם,
העֹולם  סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּה
יעקב  על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּובת  (יד) ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן ּובת ְְְִִִֶַַַַַַ(יב)
ּובת  (טז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ּבלבד; ּבּתֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַּבן
ּבלבד; אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַּבת
אׁשּתֹו אם אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אב ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַ(יח)
הּׁשנּיֹות  נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ואם (כ) ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַּבלבד;
האב  ואם למעלה, עד האם אם - ארּבע הפסק להן ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד האב אבי ואׁשת למעלה, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעד

למּטה. ְַַָעד
.Ê ּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הן ּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ותׁשעה  קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻהּנקראים
אֹו זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹהן,

אסורים]חללה  כהונה מנישואי ּגדֹול,[שנולדה לכהן ּבין - ְֲֵֵָָָֹ
לממזר; יׂשראל ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבין
ּדּכא  לפצּוע יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָּובת

אשכיו] ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות אחר [נכרת ּוגרּוׁשתֹו ; ְְְַַָָָ
הּיבם  רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

לה]עליה חלץ החלּוצ [שלא והיא . ּכגרּוׁשה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן הם [הגבעונים]אסּורה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מּדברי  ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכממזרים,
הּנתינים. הם מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָסֹופרים.

.Á ׁשאּסּור ּוׁשלׁשה ויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ואדֹומי מצרי אחד [שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ

נאמר  ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור  ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
יבֹוא; לא וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשליׁשי
למד  אּתה יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּכלל
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ׁשּכל  הּׁשלֹום, ּגדֹול לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנמחק
דרכי  "ּדרכיה ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ׁשלֹום לעׂשֹות נּתנה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה

ׁשלֹום". נתיבֹותיה וכל ְְִֶַָָָֹנעם,
ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשליׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשלׁשים  ׁשּבת, הלכֹות ותׁשעים: ׁשבעה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשביתת  הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה עירּובין, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָּפרקים;
ׁשמֹונה  טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה ְְְְְִִִַָָָָֹעׂשֹור,
ׁשֹופר  הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּצה, חמץ הלכֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָָּפרקים;
ּפרקים; ארּבעה ׁשקלים, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ולּולב, ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָֻוסּכה
ּתענּיֹות, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה החדׁש, קּדּוׁש ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹהלכֹות

ּפרקים. ארּבעה וחנּכה, מגּלה הלכֹות ּפרקים; ְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָֻחמּׁשה
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הלכֹות  איׁשּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
הלכֹות  ּבתּולה, נערה הלכֹות וחליצה, יּבּום הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּגרּוׁשין,

ָׂשֹוטה.
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מצוֹות  ּוׁשּתי עׂשה מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ּבכתּבה  אּׁשה לּׂשא (א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה, ְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֻלא
וקּדּוׁשין; ּכתּבה ּבלא אּׁשה ּתּבעל ׁשּלא (ב) ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֹֻוקּדּוׁשין;
מּמּנה. ולרּבֹות לפרֹות (ד) ועֹונה; ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ(ג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּפֹוגע‡. אדם היה ּתֹורה מּתן אם [פוגש]קדם ּבּׁשּוק, אּׁשה ִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּובֹועלּה לביתֹו מכניסּה - אֹותּה לּׂשא והיא הּוא ּבינֹורצה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָ
נצטּוּו ּתֹורה, ׁשּנּתנה ּכיון לאּׁשה. לֹו ותהיה עצמֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָלבין
ּתחּלה  אֹותּה יקנה - אּׁשה לּׂשא האיׁש ירצה ׁשאם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָיׂשראל
יּקח  "ּכי ׁשּנאמר: לאּׁשה, לֹו ּתהיה ּכ ואחר עדים, ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבפני

אליה". ּובא אּׁשה, ִִֵֶָָָאיׁש
הם ·. ּתֹורה ׁשל עׂשה מצות אּלּו מּׁשלׁשה ולּקּוחין ּובאחד . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּבביאה; אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, - נקנית האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָּדברים
התורה  מן ובשטר בביאה (במהדו"ק: הּתֹורה מן ְְִַָָָּוׁשלׁשּתן
קּדּוׁשין  הּנקראין הן אּלּו ולּקּוחין סופרים). מדברי ְְִִִִִִֵֵַָובכסף
ּדברים  מּׁשלׁשה ּבאחד ׁשּנקנית ואּׁשה מקֹום. ּבכל ארּוסין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹאֹו

מארסת. אֹו מקּדׁשת הּנקראת היא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַֹֻאּלּו,
ׁשּנקנית ‚. ׁשּלא וכיון ּפי על אף מקּדׁשת, ונעׂשית האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ

והּבא  איׁש; אׁשת היא הרי ּבעלּה, לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגרׁש, רצה ואם ּדין; ּבית מיתת חּיב מּבעלּה, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

ּגט. ְִֵָצריכה
ּב„. אּׁשה ּפֹוגע אדם היה ּתֹורה מּתן רצה קדם אם ּׁשּוק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּדר אם על אֹותּה ּובֹועל ׂשכרּה, לּה נֹותן - והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָהּוא

קדׁשה הּנקראת היא וזֹו לֹו; לכל]והֹול מּׁשּנּתנה [מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מּבנֹות  קדׁשה תהיה "לא ׁשּנאמר: הּקדׁשה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתֹורה
קּדּוׁשין  ּבלא זנּות לׁשם אּׁשה הּבֹועל ּכל לפיכ ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹיׂשראל";

קדׁשה. ׁשּבעל מּפני הּתֹורה, מן לֹוקה -ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכרת ‰. ּביאתן על וחּיב ּבּתֹורה ּביאתן ׁשאסר והן ּכל , ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אחת  וכל עריֹות; הּנקראין הן מֹות, אחרי ּבפרׁשת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהאמּורֹות
ּבהן. וכּיֹוצא ּובת ואחֹות אם ּכגֹון ערוה, נקראת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן

.Â אחרֹות נׁשים הּקּבלהויׁש מּפי ,[במסורת]ׁשאסּורֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני ׁשנּיֹות, נקראֹות והן סֹופרים; מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָואּסּורן
אּׁשה  ועׂשרים ׁשנּיה. נקראת מהן אחת וכל לעריֹות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנּיֹות
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אּמֹו, אם (א) הן: ואּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָהן,
אבי  ואם (ב) אסּורה; מעלה, מעלה עד אּמֹו אם אם ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָאם
אפּלּו אּלא הפסק, לּה אין וזֹו אביו, ואם (ג) ּבלבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אביו  אבי ואם (ד) אסּורה; למעלה, עד אביו אם אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָאם
אפּלּו הפסק, לּה אין וזֹו אביו, אבי ואׁשת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבלבד;
אבי  ואׁשת (ו) מּמּנּו; אחד על אסּורה אבינּו יעקב ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאׁשת
אחי  ואׁשת (ח) האם; מן האב, אחי ואׁשת (ז) ּבלבד; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאּמֹו
אין  וזֹו ּבנֹו, וכּלת (ט) האב; מן ּבין האם מן ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהאם,
העֹולם  סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ּכּלת אפּלּו אּלא הפסק, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָלּה
יעקב  על ׁשנּיה מּמּנּו אחד אׁשת ׁשּתהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסּורה,
ּבלבד; ּבנֹו ּבת ּובת (יא) ּבלבד; ּבּתֹו וכּלת (י) ְְְְִִִִַַַַַַָאבינּו;
ּובת  (יד) ּבלבד; ּבּתֹו ּבת ּובת (יג) ּבלבד; ּבנֹו ּבן ּובת ְְְִִִֶַַַַַַ(יב)
ּובת  (טז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבן ּבן ּובת (טו) ּבלבד; ּבּתֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַּבן
ּבלבד; אׁשּתֹו אבי אם ואם (יז) ּבלבד; אׁשּתֹו ּבת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַּבת
אׁשּתֹו אם אם ואם (יט) ּבלבד; אׁשּתֹו אם אב ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַ(יח)
הּׁשנּיֹות  נמצאּו ּבלבד. אׁשּתֹו אבי אב ואם (כ) ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַּבלבד;
האב  ואם למעלה, עד האם אם - ארּבע הפסק להן ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאין
ּבנֹו ּבן ואׁשת למעלה, עד האב אבי ואׁשת למעלה, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעד

למּטה. ְַַָעד
.Ê ּבּתֹורה ּביאתֹו ׁשאסר הן ּכל ּכרת, עליו חּיב ולא ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ותׁשעה  קדּׁשה. אּסּורי נקראין ועֹוד לאוין; אּסּורי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻהּנקראים
אֹו זֹונה, אֹו ּגרּוׁשה, ּגדֹול; לכהן אלמנה הן: ואּלּו ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹהן,

אסורים]חללה  כהונה מנישואי ּגדֹול,[שנולדה לכהן ּבין - ְֲֵֵָָָֹ
לממזר; יׂשראל ּובת יׂשראל, לבן ּוממזרת הדיֹוט; לכהן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבין
ּדּכא  לפצּוע יׂשראל ּובת ּומֹואבי; לעּמֹוני יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָּובת

אשכיו] ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות אחר [נכרת ּוגרּוׁשתֹו ; ְְְַַָָָ
הּיבם  רׁשּות ועדין לזר ׁשּנּׂשאת ויבמה לאחר; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנּׂשאת

לה]עליה חלץ החלּוצ [שלא והיא . ּכגרּוׁשה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
והּנתינים סֹופרים. מּדברי לכהן הם [הגבעונים]אסּורה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מּדברי  ואסּורין נקבֹות; ואחד זכרים אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכממזרים,
הּנתינים. הם מה ל יתּבאר ּביאה אּסּורי ּובהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָסֹופרים.

.Á ׁשאּסּור ּוׁשלׁשה ויׁש לאוין. מחּיבי ואינן ּבעׂשה, ּביאתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ואדֹומי מצרי אחד [שנתגיירו]הם: ׁשני, ודֹור ראׁשֹון ּדֹור ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ

נאמר  ׁשּלא לפי ּגדֹול; לכהן ּובעּולה נקבֹות; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרים
"ּדֹור  ׁשּנאמר: מּכלל אּלא יּקח", "לא אֹו יבֹוא" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאּלּו
יבֹוא; לא וׁשני ראׁשֹון ׁשּדֹור למד אּתה להם", יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשליׁשי
למד  אּתה יּקח", ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּומּכלל
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הּוא  הרי עׂשה, מּכלל הּבא ולאו יּקח. לא ּבתּולה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשאינּה
ֲֵַּכעׂשה.

ה'תשע"ג  אייר ה' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
לדתּה‡. מּיֹום ׁשנה הּבת, עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפּלּו ּתינקת; ונקראת קטּנה, הּנקראת היא - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹּגמּורֹות
ּכׁשּומא אּלא אינן ּזה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה [יבלת,הביאה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

בזה] להתחשב למּטה ואין ׂשערֹות ׁשּתי הביאה אם אבל .ְְְֲִִֵֵַָָָָ
ׁשּתים  מּבת והיא ׂשער, להבאת הידּועֹות ּבּמקֹומֹות ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָּבּגּוף

נערה. נקראת - ומעלה אחד ויֹום ׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשרה
הּזה ·. ּבּזמן ׂשערֹות ׁשּתי הּתחּתֹון.והבאת סימן נקרא ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּׁשה  עד נערה ּתּקרא הּתחּתֹון, סימן ׁשּתביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומאחר
ּתׁשלּום יֹום ּומּתחּלת ּגמּורים. חדׁשים [סיום]חדׁשים הּׁשּׁשה ְְְֳֳִִִִִִַַַָָָ

ׁשּׁשה  אּלא לבגרּות נערּות ּבין ואין ּבֹוגרת; ּתּקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָומעלה
ּבלבד. ְֳִִַָחדׁשים

אחד ‚. ויֹום ׁשנה עׂשרה לׁשּתים ׁשּתי הּגיעה הביאה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּה ׁשּנראּו ּפי על אף - בה"ו,ׂשערֹות המפורטים [הסימנים ְְִִֶַַָָ

אילֹוניתשהם] כאייל]סימני עד [עקרה היא קטּנה עדין - ְְֲִִִִֵַַַַָָ
עׂשרים  ּבׁשנת אפּלּו ׂשערֹות, ׁשּתי ּוכׁשּתביא ׁשנה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָעׂשרים

ּבֹוגרת. ּתּקרא ּכ ואחר חדׁשים, ׁשּׁשה נערה ּתהיה -ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה „. עׂשרים ּבת הביאה היתה ולא יֹום ׁשלׁשים ּפחֹות ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

אילֹונית; היא הרי - אילֹונית סימני ּבּה ונראּו ׂשערֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָׁשּתי
עד  היא, קטּנה עדין אילֹונית, סימני ּכל ּבּה נראּו לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹואם
חמׁש ּבת ׁשּתהיה עד אֹו נערה, ותהיה ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתביא

אחד. ויֹום ׁשנה ְְִֶָָָֹּוׁשלׁשים
ּזה‰. לּזמן ]הּגיעה - אדם שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ

על  אף אילֹונית, נקראת זֹו הרי - ׂשערֹות ׁשּתי הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹולא
למד  נמצאת אילֹונית. מּסימני סימן ּבּה נראה ׁשּלא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹּפי
ּתצא  מּקטנּותּה אּלא נערּות, ימי לּה אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהאילֹונית

ְְַלבגרּות.
.Â אילֹונית סימני הן ּומתקּׁשה ואּלּו ּדּדין לּה ׁשאין ּכל : ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכּנׁשים,[כואבת] מעים ׁשּפּולי לּה ואין ּתׁשמיׁש, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָּבׁשעת
והּנערה, לאּׁשה. איׁש ּבין נּכרת ואינּה עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוקֹולּה
ּגדֹולה. נקראת מּׁשלׁשּתן, אחת ּכל - והאילֹונית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּבֹוגרת,

.Ê סימנין ּבּבת העליֹון,ויׁש סימן הּנקראין והן מּלמעלה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבמקֹום  קמט ויעׂשה לאחֹוריה ידּה מּׁשּתחזיר הן: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואּלּו
הּדד  עקץ על ידֹו אדם ּומּׁשּיּתן הּדד; ראׁש ּומּׁשּיׁשחיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּדד;
ויעׂשה  הּדד חטם ראׁש ּומּׁשּיּפצל לחזר; וׁשֹוהה ׁשֹוקע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהּוא

ע  החטם מּׁשּיּפצל ּפרׁשּו, ורּבֹותי קטן. ּכּדּור צמֹו.ּבראׁשֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּומּׁשּיתקׁשקׁשּו הּדּדין; מּׁשּיּטּו הּדּדין;[יתנועעו]וכן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַ

מן  ׁשּלמעלה הּתפּוח הּבׂשר מקֹום והּוא העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּומּׁשּתּקיף
קׁשה. יהיה ולא זה ּבׂשר ּומּׁשּיתמע הּבטן; לעּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהערוה

.Áאֹו אּלּו מּכל סימן ּבּבת נראה ׁשמֹונה. הּסימנין, אּלּו ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּכל
מׁשּגיחין  אין - ּפחֹות אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והיא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּכּלן,
ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת נעׂשית ּבקטנּותּה. היא והרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבֹו,

מּכל  ּבאחד מׁשּגיחין אין - הּתחּתֹון סימן ּבּה ונראה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאחד,
-אּלּו אּלּו מּכל אחד ּבּה ונראה הּתחּתֹון, נראה לא ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ואם  להחמיר. ּבּה ודנים לנערה, קטּנה ּבין ספק היא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהרי
ּכּלן, ׁשּיבֹואּו אפׁשר ׁשאי וּדאית, ּגדֹולה זֹו הרי - ּכּלן ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻנראּו

ונׁשר. הּתחּתֹון סימן ּבא ּוכבר ְְְִֶַַַָָָָָאּלא
.Ë ׁשּילדה ׁשּלא הּבת ּפי על אף - ׁשנה עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּבנים, ּגדֹולה. זֹו הרי - ּתחּתֹון ולא עליֹון לא סימן, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה
ּכסימנין. הן ְֲִִֵֵָהרי

.È מּׁשּיּולד - נקרא הּבן ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
זה, זמן ּבתֹו ׂשערֹות ּכּמה הביא ואפּלּו ּתינֹוק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקטן,
ּבּמקֹומֹות  למּטה ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּומא. אּלא סימן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָאינֹו
ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש מּבן והּוא ׂשער, להבאת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהידּועים

איׁש. ונקרא ּגדֹול, נקרא - ומעלה ְְְְִִִֶַָָָָָָאחד
.‡È הּזה לּזמן ּפי הּגיע על אף - ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

סריס סימני ּבֹו ּבן [עקר]ׁשּנראּו ׁשּיהיה עד קטן, הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
הביא  ולא הּזה לּזמן הּגיע יֹום. ׁשלׁשים ּפחֹות ׁשנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשרים
אם  - ּבּזקן ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא למּטה, ׂשערֹות ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשּתי
הּגדֹול  ּדין ודינֹו סריס, זה הרי סריס מּסימני אחד ּבֹו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קטן  עדין סריס, מּסימני סימן ּבֹו נראה לא ואם ּדבר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
אֹו להן, הראּוי ּבּמקֹום למּטה ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא,

ּבן ׁשּיהיה אחד.עד ויֹום ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.·È הּזה לּזמן הביאהּגיע על ולא אף סריס, זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

עׂשרים  לׁשנת הּגיע | סריס. מּסימני אחד ּבֹו נראה ׁשּלא ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפי
והביא  למּטה, ׂשערֹות ׁשּתי הביא ולא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹּפחֹות
מּסימני  אחד לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ּבּזקן ׂשערֹות ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתי
לֹו ׁשּיּולדּו עד ּבקטנּותֹו, הּוא הרי אּלא סריס אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָסריס,
ויֹום  ׁשנה ּוׁשלׁשים חמׁש ּבן ׁשּיהיה עד אֹו סריס, סימני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ֶָאחד.
.‚È הם לקּוי ואּלּו ּוׂשערֹו זקן, לֹו ׁשאין ּכל סריס: סימני ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ

מחליק[רך] ּובׂשרֹו שיער], מעלי [ללא רגליו מימי ואין ם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ
ּכּפה[קצף]רתיחה עֹוׂשה אינֹו מים ּוכׁשּמטיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ

ּדהה זרעֹו כמים]וׁשכבת מחמיצין [צלול רגליו מימי ואין , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ
בכלי] בשהייה ּבׂשרֹו[מסריחים ואין הּגׁשמים ּבימֹות ורֹוחץ ,ְְְְִִֵֵַָָ

הבל לקּוי[אדים]מעלה וקֹולֹו איׁש[דק], ּבין נּכר ואינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
ְִָלאּׁשה.

.„È זה חּמהוסריס סריס הּנקרא מהרגע הּוא [מלידה, ְְְִִִֶַַָָָ
שמש] ׁשחתכּושראה הּבן אבל מקֹום. נּתקּו[בכלי]ּבכל אֹו ְְְֲִֵֶַָָָָ

הּוא [ביד] - עֹוׂשין ׁשהּגֹויים ּכמֹו ּביציו, אֹו ּגידֹו מעכּו ְֲִִִִֵֶַָאֹו
אחד  ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ּבן ּוכׁשּיהיה אדם; סריס ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהּנקרא

לעֹולם. סימן מביא זה ׁשאין גדֹול, ְְִִִֵֵֶֶָָָָנקרא
.ÂË אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש סימן ּבן הביא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּבין  ספק זה הרי - ׁשּלמעלה הּסימנין ּכל ּבֹו ונראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמּטה,
סימני  ּבֹו ׁשּנראּו ּכיון - מּלמּטה נבּדק לא ואם לגדֹול; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקטן

ּגדֹול. ּבחזקת זה הרי מּלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָּבגרּות
.ÊË ׂשערֹות ׁשעּורן ׁשּתי - מקֹום ּובכל ּובּבת ּבּבן האמּורֹות ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ל [גודלן] ראׁשן לכף ויהיּו[שרשן]עּקרןּכדי ּומּׁשּיצמחּו . ְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ
הּזּוג ּבפי להּנטל ראׁשן [מספריים]יכֹולֹות לכף ׁשּיּגיעּו עד , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
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ּובבת  ּבבן לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָלעּקרן
להּנטל  ּכדי וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹנחׁשב
הּגיעּו ולא הֹואיל להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ְְְְְְְִִִִִִַַַַָֹֹּבפי

לעּקרן. ראׁשן ְִָָָָֹֹלכף
.ÊÈ הערוה ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ּובית ׁשּתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

על  ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהם איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן
ּגּמה  אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד

ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא
.ÁÈ ׁשהביאה עׂשרה,הּבת ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה  ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ׁשהן ּבּמה ונֹודע הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּתי  ׁשם ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּומא.
קדם  ׁשּמא אֹומרין ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׂשערֹות

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו ְְְְִֵֶַָָזמן
.Î הּבת ׁשּתים ּכׁשּבֹודקין ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

נׁשים  ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
מּמּנה  וׁשֹומעין ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה ִִִִֵֵָָֹאם
.‡Î האמּורֹות הּׁשנים ּובערכיןּכל ּובבת פלוני ּבבן ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשני עלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
ׁשהן  העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

חודש]ּפׁשּוטֹות י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ׁשּבית [י"ג ּכמֹו , ְְְֵֶָֻ
החדׁש; קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּדין

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ְְְִִִֵַַָָָָּובאֹותן
.·Î הּנׁשים על סֹומכין הּׁשניםאין הבת]ּבמנין או הבן ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

להעיד. ּכׁשרים עדים ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
.‚Î ׁשאמר זֹוהאב ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ביאה ּבת [שביאתן ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ
ק  דיני בזה בשוגג]וחלים למּכֹותרבן לא אבל [מלקות , ְֲַָֹ

לענׁשיןמדרבנן] בי"ד]ולא ומיתת ׁשלׁש[מלקות ּבן זה ּבני . ְְְֳִִֶֶָָֹֹ
ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

לנדרים נאמן - קיימין]אחד ולחרמים [שנדריהם ולערכין ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָ
הבית] לבדק נכסיו הבן החרים לא [אם אבל ְְֲֵֶָֹּולהקּדׁשֹות,

לענׁשין. ולא ְְֳִַָָֹלמּכֹות
.„Î זכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקרא מי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

סימן  לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;
לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע

.‰Îלֹו ׁשאין אטּוםּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות [סתום]לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
הּטמטּום  נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻ
הּוא  הרי נקבה, נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
ׁשנה  עׂשרה ׁשּתים ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנקבה.

ּבכל  ּבהן ׁשּנדּבר והן ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויֹום
ָמקֹום.

.ÂÎ מקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת ׁשאין חרׁש האּלמים הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשּמדּבר  מי אבל מדּברין, ולא אֹוׁשֹומעין ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשהם  ואּׁשה ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשֹומע
ּפּקח  נקראין - ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹׁשלמים

ִַַּופּקחת.
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני [מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנּיה, ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּפרקים
אילֹונית, ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּסּורי
סריס  חּמה, סריס קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּגדֹולה,

ּפקחין. חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, ְְְְְִִִִֵַָָָֻאדם,
.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים

ּכל  ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני
אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ג  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אין ּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אּת 'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לי  אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻמקּדׁשת
ׁשאֹומר  הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלאּׁשה',
לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדברים

ֶֶַהּכסף.
היא ·. אני נתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם  וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה  הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר ‚. קּדׁש על ואם אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

'הרי  אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני  לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּת

ִֵעדים.
ׁשּיכּתב „. ואינֹווצרי ּכגט; הּמתקּדׁשת, הא ּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכֹותבֹו
אינּה עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּדעּתּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
ּבביאה ‰. קּדׁש אֹוואם לי', מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי  אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'הרי
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש

מקּד עליה ּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינם הּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני  לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
אין  - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אׁשּתי', אּת 'הרי לּה: ּכתב  אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשם
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ּובבת  ּבבן לפיכ מקֹום. ּבכל להחמיר ּבהן ּדנין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָלעּקרן
להּנטל  ּכדי וצמחּו הֹואיל להחמיר, ּגדֹולים אֹותם ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹנחׁשב
הּגיעּו ולא הֹואיל להחמיר, קטּנים אֹותם ונחׁשב הּזּוג; ְְְְְְְִִִִִִַַַַָֹֹּבפי

לעּקרן. ראׁשן ְִָָָָֹֹלכף
.ÊÈ הערוה ּבמקֹום ׁשּיהיּו צריכֹות אּלּו ׂשערֹות ּובית ׁשּתי . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

על  ּבין למּטה, ּבין למעלה ּבין סימנין, מקֹום ּכּלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהערוה
אחד ּבמקֹום להיֹות ּוצריכֹות עצמן. הּזרע [שניהם איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

למטה] או ּבעּקרןלמעלה וׁשּיהיה ואפּלּו[שרשן], ּגּמֹות. ְְְֲִִִֶֶַָָֻ
זֹו ּגּמֹות ׁשּתי נמצאּו סימן. אּלּו הרי אחת, ּבגּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֻֻׁשּתיהן
ּגּמה  אין חזקה סימן. אּלּו הרי - ׂשער ּבהן ואין זֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻּבצד

ונׁשרּו. ּבהן היּו ּוׂשערֹות ׂשער, ְְְְֵֶָָָָָֹּבלא
.ÁÈ ׁשהביאה עׂשרה,הּבת ׁשּתים ׁשנת ּבתֹו ׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּומא ׁשהן עׂשרה, ׁשלׁש ּבתֹו ׁשהביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוהּבן
עׂשרה  ׁשלׁש אחר עֹומדֹות ּבמקֹומן ׁשהּׂשערֹות ּפי על אף -ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימן. אינן - לנקבה עׂשרה ׁשּתים ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר
.ËÈּבׁשּנבּדקּו אמּורים? ּדברים ׁשהן ּבּמה ונֹודע הּזמן ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּתי  ׁשם ונמצאּו זמן אחר אּלא נבּדקּו לא אם אבל ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּומא.
קדם  ׁשּמא אֹומרין ואין סימנין, ּבחזקת הן הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׂשערֹות

ׁשּומא. ׁשּיהיּו ּכדי צמחּו ְְְְִֵֶַָָזמן
.Î הּבת ׁשּתים ּכׁשּבֹודקין ׁשנת ּכל ׁשהּוא הּזמן ּבתֹו ּבין , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ

נׁשים  ּפי על ּבֹודקין - לאחריו ּבין זה, זמן קדם ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעׂשרה,
מּמּנה  וׁשֹומעין ּבֹודקת, אחת אּׁשה ואפּלּו ונאמנֹות. ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשרֹות

הביאה. לא אם הביאה ִִִִֵֵָָֹאם
.‡Î האמּורֹות הּׁשנים ּובערכיןּכל ּובבת פלוני ּבבן ["ערך ְְֲֲִִֵַַַָָָָ

הגיל] לפי משתנה הערך – ׁשני עלי" לא אינן מקֹום, ְְֵֵָָָֹּובכל
ׁשהן  העּבּור, סדר ׁשל ׁשנים אּלא - החּמה ׁשני ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּלבנה,

חודש]ּפׁשּוטֹות י"ב חודש]ּומעּברֹות[של ׁשּבית [י"ג ּכמֹו , ְְְֵֶָֻ
החדׁש; קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו אֹותן, קֹובעין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּדין

הּדת. ּדברי לכל מֹונין הּׁשנים ְְְִִִֵַַָָָָּובאֹותן
.·Î הּנׁשים על סֹומכין הּׁשניםאין הבת]ּבמנין או הבן ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ

להעיד. ּכׁשרים עדים ׁשני ּפי על אּלא הּקרֹובים, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
.‚Î ׁשאמר זֹוהאב ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן זה ּבני ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לקרּבן נאמן - אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ביאה ּבת [שביאתן ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ
ק  דיני בזה בשוגג]וחלים למּכֹותרבן לא אבל [מלקות , ְֲַָֹ

לענׁשיןמדרבנן] בי"ד]ולא ומיתת ׁשלׁש[מלקות ּבן זה ּבני . ְְְֳִִֶֶָָֹֹ
ויֹום  ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת זֹו ּבּתי אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

לנדרים נאמן - קיימין]אחד ולחרמים [שנדריהם ולערכין ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָ
הבית] לבדק נכסיו הבן החרים לא [אם אבל ְְֲֵֶָֹּולהקּדׁשֹות,

לענׁשין. ולא ְְֳִַָָֹלמּכֹות
.„Î זכרּות אברי לֹו ׁשּיׁש הּנקרא מי הּוא - נקבּות ואברי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

סימן  לֹו ואין נקבה, אם זכר אם ספק והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנּדרֹוגינֹוס;
לעֹולם. וּדאית נקבה אֹו וּדאי זכר הּוא אם ּבֹו ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּיּודע

.‰Îלֹו ׁשאין אטּוםּומי אּלא נקבּות ולא זכרּות [סתום]לא ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
הּטמטּום  נקרע ואם ספק. הּוא וגם טמטּום, הּנקרא הּוא -ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻ
הּוא  הרי נקבה, נמצא ואם וּדאי; ּכזכר הּוא הרי זכר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
ׁשנה  עׂשרה ׁשּתים ּבן ׁשהיּו ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנקבה.

ּבכל  ּבהן ׁשּנדּבר והן ּגדֹולים; ּבחזקת הן הרי אחד, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויֹום
ָמקֹום.

.ÂÎ מקֹום ּבכל האמּורים וחרׁשת ׁשאין חרׁש האּלמים הן - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשּמדּבר  מי אבל מדּברין, ולא אֹוׁשֹומעין ׁשֹומע, ואינֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ׁשהם  ואּׁשה ואיׁש אדם. ּככל הּוא הרי - מדּבר ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשֹומע
ּפּקח  נקראין - ׁשֹוטין ולא חרׁשין לא ואינן ּבדעּתן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹׁשלמים

ִַַּופּקחת.
.ÊÎהּׁשמֹות ּכל ּבׁשני [מושגים]נמצאּו ענינם ׁשּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנּיה, ערוה, קּדּוׁשין, הן: ואּלּו ׁשמֹות, עׂשרים אּלּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּפרקים
אילֹונית, ּבֹוגרת, נערה, קטּנה, עׂשה, אּסּורי לאוין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּסּורי
סריס  חּמה, סריס קטן, העליֹון, סימן הּתחּתֹון, סימן ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָּגדֹולה,

ּפקחין. חרׁשין, טמטּום, אנּדרֹוגינֹוס, ּגדֹול, ְְְְְִִִִֵַָָָֻאדם,
.ÁÎילּוזּו ואל ּתמיד, לעּמת האּלּו הּׁשמֹות ּכל ְְְִִֵֵַַָָָָָֻׂשים

ּכל  ענין לבאר צריכין נהיה ׁשּלא ּכדי עניניהם, ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני
אֹותן. ׁשּנזּכר מקֹום ּבכל מהן ְְִֵֵֶֶָָָֹׁשם

ג  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה אין ּכיצד - מקּדׁש הּוא ּבכסף אם ? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אּת 'הרי לּה: אֹומר ּפרּוטה; ׁשוה אֹו ּכסף, מּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחֹות
לי  אּת 'הרי אֹו לי', מארסת אּת 'הרי אֹו לי', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֻמקּדׁשת
ׁשאֹומר  הּוא והאיׁש עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו 'ּבזה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלאּׁשה',
לּה ׁשּיּתן והּוא לאּׁשה, לֹו אֹותּה ׁשּקנה ׁשּמׁשמען ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדברים

ֶֶַהּכסף.
היא ·. אני נתנה 'הרי ,'ל מקּדׁשת אני 'הרי לֹו: ואמרה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֻ

אם  וכן מקּדׁשת; אינּה - הקנאה לׁשֹון ּובכל לאּׁשה', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻל
ואמרה  הּוא נתן מקּדׁשת. אינּה - הּוא ואמר לֹו היא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻנתנה

ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶָֻהיא
ּבׁשטר ‚. קּדׁש על ואם אֹו החרס על אֹו הּניר על ּכֹותב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

'הרי  אֹו לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשּירצה: ּדבר ּכל ועל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהעלה
ּבפני  לּה ונֹותנֹו אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאּת

ִֵעדים.
ׁשּיכּתב „. ואינֹווצרי ּכגט; הּמתקּדׁשת, הא ּׁשה לׁשם אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  לׁשמּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ּכתבֹו מּדעּתּה. אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּכֹותבֹו
אינּה עדים, ּבפני מּדעּתּה לּה ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּדעּתּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
ּבביאה ‰. קּדׁש אֹוואם לי', מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

לי  אּת 'הרי אֹו ּבזה, ּכּיֹוצא וכל לי', מארסת אּת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'הרי
ּובֹועלּה. עדים ּבפני עּמּה ּומתיחד זֹו', 'ּבבעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלאּׁשה',
ּביאתֹו ּוכׁשּיגמר ּביאה, ּגמר על ּדעּתֹו ּבביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמקּדׁש

מקּד עליה ּתהיה ׁשּבא ּובין ּכדרּכּה, עליה ׁשּבא ּובין ׁשת. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכדרּכּה ְְְֲֵֶֶֶַָֹֻׁשּלא

.Âּכׁשּיקּדׁש האיׁש ׁשּיאמר ענינם הּדברים ׁשּיהיה צרי , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּה. עצמֹו ׁשהקנה ענינם ׁשּיהיה לא אּׁשה, קֹונה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
'הריני  לּה: ׁשּנתנֹו ּבּׁשטר ּכתב אֹו לּה ׁשאמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?
אין  - ּבזה ּכּיֹוצא וכל ,'איׁש 'הריני ,'ארּוס 'הריני ,'ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָּבעל
אׁשּתי', אּת 'הרי לּה: ּכתב  אֹו לּה אמר ּכלל. קּדּוׁשין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשם
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אּת 'הרי ׁשּלי', אּת 'הרי לי', קנּויה אּת 'הרי 'ארּוסתי', ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָאֹו
אֹו לקּוחתי', אּת 'הרי אֹו לי', זקּוקה אּת 'הרי אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָּברׁשּותי',

חרּופתי' אּת לאיש"]'הרי "נחרפת הכתוב ּכּיֹוצא [מלשון וכל ְְֲֲִֵֵַַָָ
מקּדׁשת. זֹו הרי - ְֲֵֶֶֶָֻּבזה

.Êלּה ּכתב אֹו לּה אּתאמר 'הרי לי', מיחדת אּת 'הרי : ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
נגּדי' אּת 'הרי עזרתי', אּת 'הרי לי', "עזר מיעדת [מלשון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ

אּתכנגדו"] 'הרי סגּורתי', אּת 'הרי צלעתי', אּת 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]ּתחּתי' בשר "ויסגור אסּורתי',[מלשון אּת 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

ׁשּיהיה  והּוא ּבספק. מקּדׁשת זֹו הרי - ּתפּוסתי' אּת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ'הרי
עּמּה מדּבר אינֹו אם אבל קּדּוׁשין, עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמדּבר

קּדּוׁשין עסקי על להינשא]ּתחּלה כוונתם חֹוׁשׁשין [על אין , ְְְִִִִִֵֵַָ
אּלּו. ְִֵלמּלֹות

.Á מּכרת ׁשהיא לׁשֹון ּבכל האּׁשה את לקּדׁש לאיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
הּדּבּה מׁשמע ויהיה ּכמֹו, ׁשּקניּה, הּלׁשֹון ּבאֹותּה ברים ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, הּקּדּוׁשין עסקי על האּׁשה עם מדּבר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבארנּו.
ּבידּה נתן אּלא ּכלּום לּה אמר ולא ּפרׁש ולא וקּדׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפרׁש. צרי ואינֹו ּדּיֹו, ּבענין, עסקין והם הֹואיל - ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָאֹו
'אּתם  להם לֹומר צרי אינֹו והּגרּוׁשין, הּקּדּוׁשין עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
אֹו מקּדׁשת זֹו הרי ּגרׁש, אֹו ּבפניהם ׁשּקּדׁש ּכיון אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻעדי',

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Ë לאּׁשה הא האֹומר מקּדׁשת. זֹו הרי לחציי', 'התקּדׁשי : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ׁשּנמצא  ואחרת', אּת אׁשּתי 'ּתהי לּה לאֹומר ּדֹומה? ּזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלמה
מקּדׁש חצי' לּה: אמר אם אבל איׁש. חצי אּלא ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשאין
וכן  לׁשנים. ראּויה אחת אּׁשה ׁשאין מקּדׁשת, אינּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלי',

מקּדׁשת. אינּה ולזה', לי מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻהאֹומר:
.Èחצי 'הרי לּה: מקּדׁשאמר וחצי ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻ

ּבחצי  לי מקּדׁש חצי 'הרי לּה ׁשאמר אֹו ּבפרּוטה', ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלי
האחר וחצי מקּדׁשת.ּפרּוטה זֹו הרי - ּפרּוטה' אמר ּבחצי | ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

חצי' למחר',לּה: ּבפרּוטה וחצי הּיֹום ּבפרּוטה לי מקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ּבפרּוטה', ּבני לׁשני ּבנֹותי 'ׁשּתי ּבפרּוטה', חציי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ'ׁשני
ּבּת' אֹו ּבפרּוטה', לי מכּורה ּופרת לי מקּדׁשת ּבּת'ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻ

ּבספק. מקּדׁשת אּלּו ּבכל - ּבפרּוטה' לי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻוקרקע
.‡Èמקּדׁש קטּנה,האב ׁשהיא זמן ּכל לדעּתּה ׁשּלא ּבּתֹו את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לאיׁש נתּתי ּבּתי "את ׁשּנאמר: ּבידֹו, רׁשּותּה נערה ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשהיא
וקּדּוׁשיה הקידושין]הּזה", זּכאי [כסף הּוא וכן לאביה. ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו נתּגרׁשה ואם ּובכתּבתּה. ידיה, ּובמעׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֻּבמציאתּה,
לפיכ ׁשּתבּגר. עד ּבּכל, זּכאי הּוא הארּוסין, מן ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹנתאלמנה
ואפּלּו ׁשּתבּגר. עד ׁשּתּולד מּיֹום ּבּתֹו קּדּוׁשי האב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמקּבל
איׁש אׁשת היא הרי - האב וקּדׁשּה ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיתה
מתקּדׁשת  אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּגמּורה.
אביה  קּדׁשּה אם - מּכאן ּפחֹות אביה; מּדעת ְְִִִִִִִַַָָָָָָָָּבביאה

מקּדׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָָֻּבביאה,
.·È ּכׁשאר היא והרי רׁשּות, ּבּה לאביה אין - הּבת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבגרה

הּׂשיאּה אם וכן לדעּתן. אּלא מתקּדׁשֹות ׁשאין הּנׁשים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּברׁשּות  היא הרי - אביה ּבחּיי נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
אין  ׁשּנּׂשאת, ּכיון קטּנה. היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמּה,

רׁשּות. ּבּה ְְִָָָלאביה

.‚Èאינּה - אביה לדעת ׁשּלא ׁשּתבּגר קדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתקּדׁשה
ואפּלּומקּדׁשת  ׁשּנתקּדׁשה; אחר האב נתרּצה אפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

על  אסּורה אינּה הּקּדּוׁשין, מאֹותם נתּגרׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
ׁשּנתקּדׁשה  ּבין לעּכב. יכֹולין אביה ּובין היא, ּובין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן.

מקּדׁשת. אינּה - ּבפניו ׁשּלא ׁשּנתקּדׁשה ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּבפניו,
.„È ׁשּלא אביה ׁשּקּדׁשּה ּבין - ּבֹוגרת ספק הּבת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

הרי  - אביה לדעת ׁשּלא עצמּה היא ׁשּקּדׁשה ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדעּתּה,
ּבספק  מקּדׁשת לאיׁשזֹו יׁש מּספק. ּגט צריכה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻ

אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ּפלֹוניתלעׂשֹות אּׁשה ,[מסויימת]ּבין ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
הּנׁשים מּׁשאר אּׁשה שהיא]ּבין וכן[איזו הּגדֹולה ; האּׁשה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבין [הבוגרת] ּפלֹוני, מאיׁש ּבין קּדּוׁשיה, לקּבל ׁשליח ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעֹוׂשה
קּדּוׁשי  לקּבל ׁשליח עֹוׂשה האב וכן האנׁשים; מּׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמאיׁש
'צאי  הּקטּנה, לבּתֹו אדם ואֹומר ּברׁשּותֹו; ּכׁשהיא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבּתֹו,

.'קּדּוׁשי ְְִִִַַוקּבלי
.ÂË ׁשליח העֹוׂשה ּבפני ּכל לעׂשֹותֹו צרי הּקּדּוׁשין, לקּבל ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

אינֹו אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש אבל עדים. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשני
האיׁשצ  ּבׁשליחּות לעדים מקֹום ׁשאין ּבעדים, לעׂשֹותֹו רי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

הּׁשליח  הֹודּו אם לפיכ הּדבר; אמּתת להֹודיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאּלא
ׁשליח  ּוכמֹו הּגט, ׁשליח ּכמֹו עדים, צריכין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמׁשּלח,

התבואה]ׁשהרׁשהּו -[בעל ּבהן וכּיֹוצא ּתרּומה לֹו להפריׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדים. צרי ואינֹו ּכמֹותֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבּכל

.ÊË עד נעׂשה ׁשלּוחין הּׁשליח ׁשנים עׂשה אם לפיכ ; ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
והן  ׁשלּוחיו, הן הן - אֹותּה וקּדׁשּו והלכּו אּׁשה, לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָלקּדׁש
ׁשנים  ּבפני לֹו לקּדׁשּה צריכין ואינן הּקּדּוׁשין, עדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָהן

ֲִֵאחרים.
.ÊÈ לׁשליחּות ּכׁשרין לפי הּכל - וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

"ּכן  ונאמר: ּברית, ּבן ׁשאינֹו לפי - והּגֹוי ּדעת, ּבני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשאינן
אף  ּברית ּבני אּתם ּומה - הּׁשליח לרּבֹות אּתם", ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתרימּו

העבד אבל הּגֹוי. את להֹוציא ּברית, ּבן [הכנעני]ׁשלּוחכם ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
הּוא  הרי - ׁשּבממֹון לדבר ׁשליח נעׂשה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּגּטין  ּבתֹורת ׁשאינֹו לפי והּגּטין, הּקּדּוׁשין ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָּפסּול

עליו]וקּדּוׁשין חלים .[אינן ְִִ
.ÁÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אֹומר - ׁשּקּדׁש האיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשליח

זה' 'ּבׁשטר אֹו זה', ּבכסף הּוא לפלֹוני האּׁשה ׁשליח ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָ
ל  אֹומר - הּקּדּוׁשין אֹותׁשּמקּבל ׁשּׁשלחה ּפלֹונית 'הרי ֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

'ארסּתיה  אֹו ,'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר והּוא לי', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֻמקּדׁשת
המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא וכל לאּׁשה', ל 'נתּתיה אֹו ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל
לי', מקּדׁשת ּפלֹונית ּבּת 'הרי לֹו: אֹומר - האב ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻעל
הּׁשליח  אֹו האב אמר אם .'ל 'קּדׁשּתיה לֹו: אֹומר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוהּוא
ולא  לּׁשליח אֹו לאב ונתן ּבענין עסקין היּו ואם ּדּיֹו. - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'הן'
ּכֹותבֹו אינֹו - ּבׁשטר קּדׁש ואם ּדּיֹו. - ּדבר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹּפרׁש
ּכּלן  הּדברים ּבכל וכן הּׁשליח. מּדעת אֹו האב מּדעת ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשליח  עם ׁשליח ּדין ּכן האּׁשה, עם האיׁש ּכדין קּדּוׁשין, ְִִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשל

האב. עם ִָָאֹו
.ËÈׁשּיקּדׁש ידי מצוה מעל יֹותר ּבעצמֹו אׁשּתֹו אדם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

יֹותר  ּבידּה עצמּה ׁשּתקּדׁש האּׁשה על מצוה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשלּוחֹו;
ּבּתֹו לקּדׁש לאב רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על ואף ׁשליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
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ראּוי  אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן  רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד  אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא
.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש

ּומגרׁש ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ׁשּנאמר:מתקּדׁשת , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו מהתורה]הּתֹורה, זאת למדו ,[חכמים ְְִִִֵֵַָ
יהיּו לּקּוחים חכמים: ואמרּו אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָָׁשּנאמר:

מּמּני". קח הּׂשדה, ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבכסף,
.‡Îנהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על יׂשראל אף ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ׁשּלא [מלקות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַַָֹ
קּדּוׁשין  ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיּו

ְִּגמּורין.
.·Îהמקּדׁש על וכן אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹ

ּכדי  מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Î יד על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש ׁשליח ּכל י ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ּכ ואחר ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי -ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ולא  קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמקּדׁש,
מה  לבּטלה, ּברכה  ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבר

נעׂשה. ּכבר ְֲֲֶַַָָָּׁשּנעׂשה
.„Îמבר אׁשר ּכיצד העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ? ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

את  לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָקּדׁשנּו
וקּדּוׁשין, חּפה ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻהארּוסֹות,
ונהגּו ארּוסין. ּברּכת היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּברּו
יׁש אם ׁשכר. ׁשל אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעם
ּברּכת  מבר ּכ ואחר ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשם
- ׁשכר ולא יין לא ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹארּוסין,

עצמּה. ּבפני אֹותּה ְְְִֵֵַָָָמבר

ד  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה ּבעל אין אּׁשה והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּיקּדׁש עד ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת; אינּה - ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכרהּה
רּבֹות  נׁשים לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
לכל  ּפרּוטה - ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכאחת,
על  הּקּדּוׁשין לקּבל לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַאחת

מּדעּתן. כּלן ְְִֵַָָֻידי
האּׁשה ·. את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה גם]ואמר ,[ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל  מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹו
הּקּדּוׁשין  ׁשּקּבלה זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאם

ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻספק
קּבלה  ּולפיכ זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו
ּבלּבּה, מה לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

מקּדׁשת. ספק היא זה ְְִִֵֵֶֶֶָֻּומּפני
ּבדינר ‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

לאּור לֹו:[אש]אֹו אמרה מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ
אינּה - ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ'ּתנהּו
הרי  - ונתן לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת;

מקּדׁשת. ְֶֶֻזֹו
'הּניחהּו„. היה אמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע
'התקּדׁשי  לּה: אמר ּבספק. אמרה מקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ׁשּלּה ּכלב היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּדׁשת.
לכלב  'ּתנהּו לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; -ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶֶֶָֻזה'
ּפרֹות ‰. מֹוכר אּׁשה היה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אּתן  'אם לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָועמדה
זֹו הרי - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלי
לי', הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻמקּדׁשת;
ּתן  אּלא אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבלבד',
הרי  ,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
'ּתן', אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאּת
מראין  הּדברים ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ'הׁשקה',

אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלא
.Â אחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין אפילו - כאן [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

קידושין] למקּדׁשספק וחמר קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מקּדׁשת. אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבלא
ּפסּולי  ספק ׁשהם ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָּבפסּולי
רצה  לא ואם ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹּתֹורה

סֹופרים  מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה האּׁשה לכנס, ּכפרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
אֹותּה ּכֹופין - קּדׁשּתני' 'לא ואמרה העדים, את ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹוהכחיׁשה
חֹוזר  לכנס, רצה אם - ספק ק ּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹלּקח

מּספק. ּגט מּמּנּו צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומקּדׁש
.Êׁשּקּדׁש את קטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאת הּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או אף ונתגרשה ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי סוד]על ושומרת ּומּכרת [נבונה ּביֹותר ְְִִֵֶֶֶַַַַַ
ואם  למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּומבחנת,
ּביֹותר, סכלה ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למאּון מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה לה הֹואיל [די ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ
הנישואין] לבטל בבעלה סֹוף במיאון עד ׁשׁש מּבת היתה | .ְִֵַַָָ

עסקי  ּומּכרת מבחנת  אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר,
מתקּדׁשת  אינּה לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנּׂשּואין

למאן. צריכה ואינּה ְְְְִֵֵֵָָָלמאּון
.Á למאּון מתקּדׁשת ליׁשב ּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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ראּוי  אין ׁשּירצה, מי לכל נערה ּוכׁשהיא קטּנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
ּבּתֹו את אדם יקּדׁש ׁשּלא חכמים מצות אּלא ּכן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעׂשֹות
וכן  רֹוצה. אני ּבפלֹוני ותאמר ׁשּתגּדיל עד קטּנה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהיא
עד  אּׁשה יקּדׁש ולא קטּנה; ׁשּיקּדׁש לֹו ראּוי אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאיׁש
ּבעיניו, חן ּתמצא לא ׁשּמא ּבעיניו, ּכׁשרה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיראּנה

ׂשֹונאּה. והּוא עּמּה ׁשֹוכב אֹו מגרׁשּה, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא
.Î,ּבׁשטר וכן תֹורה. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּבביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמקּדׁש

ּומגרׁש ׁשּגֹומר ּכׁשם הּתֹורה; מן ּבֹו ׁשּנאמר:מתקּדׁשת , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מן  הּכסף וכן ּומכניס. ּגֹומר ּכ ּכריתּות", ספר לּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

סֹופרים מּדברי ּופרּוׁשֹו מהתורה]הּתֹורה, זאת למדו ,[חכמים ְְִִִֵֵַָ
יהיּו לּקּוחים חכמים: ואמרּו אּׁשה", איׁש יּקח "ּכי ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָָׁשּנאמר:

מּמּני". קח הּׂשדה, ּכסף "נתּתי ׁשּנאמר: ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבכסף,
.‡Îנהגּו הּוא, ּכ הּדברים ׁשעּקר ּפי על יׂשראל אף ּכל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבׁשטר, לקּדׁש רצה אם וכן ּכסף; ּבׁשוה אֹו ּבכסף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלקּדׁש
והמקּדׁש לכּתחּלה; ּבביאה מקּדׁשין אין אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמקּדׁש.

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]ּבביאה, ׁשּלא [מלקות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַַָֹ
קּדּוׁשין  ׁשּקּדּוׁשיו ּפי על אף זה, ּבדבר ּפרּוצין יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָיהיּו

ְִּגמּורין.
.·Îהמקּדׁש על וכן אף - ּבּׁשּוק המקּדׁש אֹו ,ׁשּדּו ּבלא ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹ

ּכדי  מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין ּגמּורין, קּדּוׁשין ׁשּקּדּוׁשיו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָּפי
לקדׁשה וידמה לזנּות, הרּגל זה ּדבר יהא [מופקרת]ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ

ּתֹורה. מּתן קדם ְֶֶַַָָָֹׁשהיתה
.‚Î יד על ּבין עצמֹו, ידי על ּבין - אּׁשה המקּדׁש ׁשליח ּכל י ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ּכ ואחר ׁשלּוחֹו, אֹו הּוא הּקּדּוׁשין, קדם לבר צרי -ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
ולא  קּדׁש ואם הּמצוֹות. ּכל קדם ׁשּמברכין ּכדר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמקּדׁש,
מה  לבּטלה, ּברכה  ׁשּזֹו הּקּדּוׁשין, אחר יבר לא - ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבר

נעׂשה. ּכבר ְֲֲֶַַָָָּׁשּנעׂשה
.„Îמבר אׁשר ּכיצד העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ? ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

את  לנּו ואסר העריֹות, מן והבּדילנּו ּבמצוֹותיו, ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָקּדׁשנּו
וקּדּוׁשין, חּפה ידי על הּנׂשּואֹות את לנּו והּתיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻהארּוסֹות,
ונהגּו ארּוסין. ּברּכת היא זֹו יׂשראל'. מקּדׁש ה', אּתה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּברּו
יׁש אם ׁשכר. ׁשל אֹו יין ׁשל ּכֹוס על זֹו ּברכה להסּדיר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעם
ּברּכת  מבר ּכ ואחר ּתחּלה, הּיין על מבר - יין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָׁשם
- ׁשכר ולא יין לא ׁשם אין ואם מקּדׁש. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹארּוסין,

עצמּה. ּבפני אֹותּה ְְְִֵֵַָָָמבר

ד  ¤¤ּפרק
מתקּדׁשת ‡. האּׁשה ּבעל אין אּׁשה והמקּדׁש לרצֹונּה, אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּיקּדׁש עד ׁשאנסּוהּו האיׁש אבל מקּדׁשת; אינּה - ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּכרהּה
רּבֹות  נׁשים לקּדׁש לאיׁש ויׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - ּכרהֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
לכל  ּפרּוטה - ּבכסף קּדׁש אם - ּבּכסף ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכאחת,
על  הּקּדּוׁשין לקּבל לאחר אֹו מהן לאחת ויׁש ואחת; ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַאחת

מּדעּתן. כּלן ְְִֵַָָֻידי
האּׁשה ·. את חברּתּה,המקּדׁש ּביד מּדעּתּה קּדּוׁשיה ונתן , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

נּמי' 'ואּת ּבידּה: הּקּדּוׁשין ּכׁשּנתן לחברּתּה גם]ואמר ,[ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
אבל  מקּדׁשֹות. ׁשּתיהן הרי - ּבזה וכּיֹוצא אּת', ּגם 'וכן ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאֹו
הּקּדּוׁשין  ׁשּקּבלה זֹו הרי - 'ואּת' לּה: ואמר ּבידּה נתן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאם

ּבלּבּה, מה לראֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא מקּדׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻספק
קּבלה  ּולפיכ זה'? ּבדבר ּתאמרי מה 'ואּת לּה: אמר ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּוכאּלּו
ּבלּבּה, מה לראֹות ׁשֹואלּה עדין זה ׁשהרי הּקּדּוׁשין, ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

מקּדׁשת. ספק היא זה ְְִִֵֵֶֶֶָֻּומּפני
ּבדינר ‚. לי לּים,'התקּדׁשי אֹו לפניו, ּוזרקּתּו ּונטלּתּו זה', ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

לאּור לֹו:[אש]אֹו אמרה מקּדׁשת. אינּה - האבד לדבר אֹו , ְְְֵֵֶֶָָָָָָָָֻ
אינּה - ונתן ּפלֹוני', 'לאיׁש אֹו ,'לאבי' אֹו לאּבא', ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ'ּתנהּו
הרי  - ונתן לי', ׁשּיקּבלּנּו לֹו 'ּתנהּו אמרה: ואם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמקּדׁשת;

מקּדׁשת. ְֶֶֻזֹו
'הּניחהּו„. היה אמרה: ואם מקּדׁשת; אינּה - הּסלע' על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

זֹו הרי - ׁשניהם ׁשל הּסלע היה מקּדׁשת. - ׁשּלּה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻסלע
'התקּדׁשי  לּה: אמר ּבספק. אמרה מקּדׁשת זה', ּבכּכר לי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

אינּה - עליה הּסמּו עני היה אפּלּו לעני', 'ּתנהּו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָלֹו:
ׁשּלּה ּכלב היה ואם מקּדׁשת; אינּה - לכלב' 'ּתנהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻמקּדׁשת.
לכלב  'ּתנהּו לֹו: ואמרה לנׁשכּה, אחריה רץ היה מקּדׁשת; -ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

מקּדׁשת. ספק זֹו הרי - ְֲֵֵֶֶֶָֻזה'
ּפרֹות ‰. מֹוכר אּׁשה היה ּבאת ּבהן, וכּיֹוצא ּכלים אֹו ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אּתן  'אם לּה: ואמר מאּלּו', מעט לי 'ּתן לֹו: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָועמדה
זֹו הרי - לּה ונתן 'הן', אמרה לי'? מקּדׁשת ּתהי ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻלי
לי', הׁשל' אֹו מהן', לי 'ּתן לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻמקּדׁשת;
ּתן  אּלא אּלּו ּבדברים עּמי ּתׂשחק 'לא ׁשענינם: ּדברים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹו
ּביין, ׁשֹותה היה אם וכן מקּדׁשת. אינּה - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבלבד',
הרי  ,ל אּתן 'אם לּה: ואמר אחד', ּכֹוס לי 'ּתן לֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
'ּתן', אֹו הׁשקֹות', 'הׁשקני לֹו: ואמרה ּבֹו', לי מקּדׁשת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאּת
מראין  הּדברים ׁשאין מקּדׁשת, אינּה - 'הׁשל' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ'הׁשקה',

אחר'. ּבדבר עּמי ּתׂשחק ולא ּבלבד 'הׁשקני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאּלא
.Â אחד ּבעד לקּדּוׁשיוהמקּדׁש חֹוׁשׁשין אין אפילו - כאן [אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

קידושין] למקּדׁשספק וחמר קל מֹודים; ׁשּׁשניהן ּפי על ואף ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מקּדׁשת. אינּה ּתֹורה, ׁשל עדּות ּבפסּולי המקּדׁש עדים. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבלא
ּפסּולי  ספק ׁשהם ּבעדים אֹו סֹופרים, ּדברי ׁשל עדּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָּבפסּולי
רצה  לא ואם ּבכׁשרים; ּומקּדׁש חֹוזר לכנס, רצה אם - ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹּתֹורה

סֹופרים  מּדברי ּגט מּמּנּו צריכה האּׁשה לכנס, ּכפרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
אֹותּה ּכֹופין - קּדׁשּתני' 'לא ואמרה העדים, את ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹוהכחיׁשה
חֹוזר  לכנס, רצה אם - ספק ק ּדּוׁשי ּכל ּדין וכן ּגט. ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹלּקח

מּספק. ּגט מּמּנּו צריכה רצה, לא ואם וּדאי; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּומקּדׁש
.Êׁשּקּדׁש את קטן ׁשּקּדׁש ּגדֹול אבל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיו אין , ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אב מרׁשּות ׁשּיצאה קטּנה אֹו היתֹומה, [שנישאת הּקטּנה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ
נתאלמנה] או אף ונתגרשה ׁשׁש, מּבת ּפחּותה היתה אם -ְְִִֵַַָָָ

לחׁש נבֹונת ׁשהיא ּפי סוד]על ושומרת ּומּכרת [נבונה ּביֹותר ְְִִֵֶֶֶַַַַַ
ואם  למאן; צריכה ואינּה קּדּוׁשין, ׁשם ּכאן אין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּומבחנת,
ּביֹותר, סכלה ׁשהיא ּפי על אף ומעלה, עׂשר מּבת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למאּון מקּדׁשת זֹו הרי לדעּתּה, ונתקּדׁשה לה הֹואיל [די ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻ
הנישואין] לבטל בבעלה סֹוף במיאון עד ׁשׁש מּבת היתה | .ְִֵַַָָ

עסקי  ּומּכרת מבחנת  אם - ּדעּתּה יפי את ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעׂשר,
מתקּדׁשת  אינּה לאו, ואם למאן; צריכה והּקּדּוׁשין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנּׂשּואין

למאן. צריכה ואינּה ְְְְִֵֵֵָָָלמאּון
.Á למאּון מתקּדׁשת ליׁשב ּכיצד רצת ולא נתקּדׁשה ׁשאם ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
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רֹוצה  'איני ולֹומר: ׁשנים, ּבפני למאן צריכה ּבעלּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָעם
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּגט, ּבלא ויֹוצאה ּבעלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹּבפלֹוני
ּגט? ּבלא יֹוצאה ולּמה ממאנת. הּנקראת היא וזֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּגרּוׁשין;
קטּנה  קּדּוׁשי אּלא הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
עד  ּבעלּה עם יׁשבה ׁשאם ּתלּויין: והן סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואינֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ונעׂשית קּדּוׁשיה, ּגמרּו - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּגדלה
- ליׁשב רצת לא ואם ׁשּגדלה; אחר ּולקּדׁשּה לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי

ּגט. ּבלא ותצא למאן, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה
.Ë ּפּקחת ׁשּנׂשא אין חרׁש - לפּקח ׁשּנּׂשאת חרׁשת וכן , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

סֹופרים. מּדברי אּלא הּתֹורה, מן ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָקּדּוׁשיהן
זֹו הרי - הּפּקחת חרׁש אׁשת וקּדׁש ּפּקח ּבא אם ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ
מּתרת  והיא ּגט, ונֹותן ּגמּורין, קּדּוׁשין לּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַֻֻמקּדׁשת
ׁשּקּדׁש ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּקּדׁש הּׁשֹוטה אבל החרׁש. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלבעלּה
מּדברי  ולא ּתֹורה מּדברי לא ּכלל, קּדּוׁשין ּכאן אין - ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹׁשֹוטה

ְִסֹופרים.
.Èחּמה[עקר]סריס סריס ּבין סריס [מלידה]ׁשּקּדׁש, ּבין ְְִִִִֵֵֵֶַָָ

אילֹונית[בידי] וכן אּלּו[עקרה]אדם, הרי - ׁשּנתקּדׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
ּגמּורין. ְִִִקּדּוׁשין

.‡È נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר אּׁשה,[ספקי ׁשּקּדׁשּו ְְְְְִִִֶַָֻ
מּספק. ּגט ּוצריכין ספק, קּדּוׁשי אּלּו הרי - איׁש ׁשּקּדׁשן ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָאֹו

.·Èהעריֹות מן אחת כרת]המקּדׁש עליהן לא [שחייב - ְֲִֵַַַַָָֹ
הּנּדה, מן חּוץ ּבערוה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ּכלּום, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָעׂשה
ואין  ּגמּורין. קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי הּנּדה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻׁשהמקּדׁש

ּכן. לעׂשֹות ֲֵַָראּוי
.‚È ּבפני מאחר קּדּוׁשין וקּבלה ידּה ׁשּפׁשטה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאׁשת

לּׁשני  מקּדׁשת זֹו הרי לבעלּהּבעלּה, ׁשאמרה ׁשהאּׁשה , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבפני  ּפניה מעּזה ׁשאינּה חזקה נאמנת, 'ּגרׁשּתני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבפניו
קּדּוׁשין  אין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא אחר קּדׁשּה אם אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעלּה.
ׁשּתקּבל  קדם ׁשּנתּגרׁשה ראיה ׁשּתביא עד ּבּה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹופסין

ּכל -]הּקּדּוׁשין; שהוא במצב מעּזה.[- ּבפניו, ׁשּלא ְְִִִֶַָָָָֹ
.„Èהּׁשנּיֹות מן אחת מדרבנן]המקּדׁש מאּסּורי [עריות אֹו , ְְִִִֵֵֵַַַַַ

יבמה צרת ׁשּקּדׁש הּיבם וכן עׂשה, מאּסּורי אֹו [אשתו לאוין, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
אחיו] של חּוץ השניה ּגמּורין; קּדּוׁשין מקּדׁשת זֹו הרי -ְְֲִִִֵֶֶֻ

לזר ׁשּנתקּדׁשה שנחלצה]מיבמה מקּדׁשת [לפני ׁשהיא , ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֻ
ּביבמה, ּתֹופסין הּקּדּוׁשין אם לחכמים נסּתּפק - ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבספק

קּדּו אין אֹו לאוין, חּיבי ואף ּכׁשאר ּכערוה. ּבּה, ּתֹופסין ׁשין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבגט. מגרׁש זה הרי אּלּו, מּכל אחת לכנס לֹו ׁשאסּור ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל

.ÂË היא הרי אּלא קּדּוׁשין, אינן - ׁשפחה אֹו ּגֹויה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש
הּקּדּוׁשין  קדם ּׁשהיתה ּכמה קּדּוׁשין ועבד אחר ּגֹוי וכן ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

מׁשּמד  יׂשראל קּדּוׁשין. קּדּוׁשיהן אין יׂשראל, ּבת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּקּדׁשּו
זרה  עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ּפי על אף - יׂשראל ּבת ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּקּדׁש

ּגט. מּמּנּו ּוצריכה ּגמּורין, קּדּוׁשין אּלּו הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָּברצֹונֹו,
.ÊËאינּה - חֹורין ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה אּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמקּדׁש

ׁשּתׁשּתחרר  עד ּגמּורין קּדּוׁשין וכיון מקּדׁשת ׁשּנׁשּתחררה,; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
לקּדׁשּה צרי ואינֹו ׁשּגדלה, קטּנה ּכקּדּוׁשי קּדּוׁשיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּגמרּו

זֹו הרי ׁשּנׁשּתחררה, אחר וקּדׁשּה אחר ּבא אחרים. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקּדּוׁשין
לׁשניהם. קּדּוׁשין ְְִִִֵֵֶספק

.ÊÈחרּופה ׁשפחה היא שפחה]ואיזֹו ּבּתֹורה?[חצי האמּורה ְְֲֲִִֵַָָָָָ
ב] - באשם מתחייב עליה וחציּה[שהבא ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְִִֶֶֶָָָמי
עברי עבד ׁשּקּדׁשּה חֹורין הקידושין]ּבת חלים ּומי [שאז . ְְִִִִִֶֶֶַָ

ספק  זה הרי - חֹורין ּבת ׁשּקּדׁש חֹורין ּבן וחציֹו עבד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַׁשחציֹו
ִִקּדּוׁשין.

.ÁÈ ׁשּנׁשּתּכר ּפי על ואף קּדּוׁשין, קּדּוׁשיו - ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּכֹור
לׁשכרּותֹו הּגיע ואם שכרות]הרּבה. לֹוט[לדרגת [שאינו ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ - עושה מה זה יודע ּבדבר ּומתיּׁשבין קּדּוׁשין; קּדּוׁשיו אין ,ְְְִִִִִֵֶַָָָ
מצבו] את היטב לבדוק .[ויש

.ËÈ מקּדׁשת אינּה מּפרּוטה, ּבפחֹות ּבאכל המקּדׁש קּדׁשּה . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
מקּדׁשת  זֹו הרי - מּפרּוטה ּפחֹות ׁשּׁשוה ּבֹו וכּיֹוצא ּבכלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ּבמקֹום  ּפרּוטה ׁשוה זה ּדבר ׁשּמא מּספק; ּגט ּוצריכה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבספק,
ׁשוה  היה אם - ּכסף ּבׁשוה המקּדׁש ׁשּכל למדּת, הא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאחר.
אינֹו ואם וּדאי; קּדּוׁשי אּלּו הרי הּמדינה, ּבאֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָּפרּוטה
קּדׁש ׁשאם לי, יראה ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי ּפרּוטה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשוה

מתקּים ׁשאינֹו ּבירק אֹו רב]ּבתבׁשיל -[לזמן ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּכלל; מקּדׁשת אינּה הּמקֹום, ּבאֹותֹו ּפרּוטה ׁשוה היּו לא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאם
ויאבד, ׁשּיּפסד עד אחר למקֹום מּגיע אינ ֹו זה ּדבר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרי
לסמ וראּוי זה, הּוא טעם ׁשל ודבר ּכלּום. ׁשוה יהיה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹולא

ָָעליו.
.Î נׁשים ׁשּתי ׁשּקּדׁש אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות אּׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמקּדׁש

סבלֹונֹות ׁשּׁשלח ּפי על אף - מּכאן,[מתנות]ּבפרּוטה לאחר ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
סבלֹונֹות  ׁשּׁשלח ּפי על אף - ׁשּקּדׁש קטן וכן מקּדׁשת; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאינּה
הראׁשֹונים  קּדּוׁשיו ׁשּמחמת מקּדׁשת; אינּה ׁשהגּדיל, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאחר

קּדּוׁש ׁשהיּו ּפסּולין.ׁשלחם, ין ְְִִִֶָָָ
.‡Î ׁשּיּתן צרי אינֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף האּׁשה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

קּדּוׁשיה, לּה לזרק ׁשרצת ּכיון אּלא ידּה, לתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהּקּדּוׁשין
חצרּה, לתֹו אֹו חיקּה, לתֹו ּבין ידּה, לתֹו ּבין - ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָּוזרקם

ׁשּלּה ׂשדה לתֹו ּברׁשּות אֹו עֹומדת היתה מקּדׁשת. זֹו הרי - ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻ
עֹומדת  היתה חיקּה. לתֹו אֹו ידּה לתֹו ׁשּיּתן צרי - ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּבעל
ולא  מּדעּתּה, קּדּוׁשיה לּה וזרק ׁשניהם, ׁשל ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּברׁשּות
ואפּלּו ספק. קּדּוׁשי מקּדׁשת זֹו הרי - לחיקּה אֹו לידּה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהּגיעּו
ׁשל  הּמקֹום ואֹותֹו זה', מקֹום על קּדּוׁשי 'הּנח לֹו: ְְִֶֶַַַַַָָָָאמרה

ספק. קּדּוׁשי אּלּו הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֶָׁשניהם
.·Î ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים, ּברׁשּות עֹומדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָהיּו

קרֹוב  מקּדׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב - קּדּוׁשיה לּה וזרק ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשניהן,
מקּדׁשת  זֹו הרי לּהלּה, קרֹוב ספק ׁשהיּו אֹו למחצה, מחצה . ְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻ

מקּדׁשת  זֹו הרי - לידּה ׁשּיּגיעּו קדם ואבדּו לֹו, קרֹוב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻספק
לׁשמר  יכֹול ׁשהּוא ּכל לֹו? וקרֹוב לּה קרֹוב הּוא ּכיצד ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּבספק.
היא  לֹו; קרֹוב הּוא זה - אֹותן לׁשמר יכֹולה אינּה והיא ְְְִִִֵֶָָָָָֹאֹותן
קרֹוב  הּוא זה - לׁשמר יכֹול אינֹו והּוא אֹותן לׁשמר ְְְְִִֵֶָָָָֹֹיכֹולה
יכֹולין  אינן ׁשניהם אֹו אֹותֹו, לׁשמר יכֹולין ׁשניהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלּה.

למחצה. מחצה הּוא זה - אֹותֹו ְְֱֱִֶֶֶָָֹלׁשמר
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ה'תשע"ג  אייר ו' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבפסח ‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש

אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו
מּדבריהםמקּדׁשת  ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ּכגֹון [מדרבנן]; , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה אינּה[בניסן]חמץ - ְְִִִֵֵַָָָָָָָָ
ְֶֶֻמקּדׁשת.

זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמקּדׁשת;
ּכמֹוה  ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני .מקּדׁשת, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּביד ידּבק "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכל

הּנסקל ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן [שור מאּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אדם] אסּור שהרג הּנסקל ׁשּׁשֹור ּפי על אף - מקּדׁשת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּדבר  ׁשאינֹו ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבהניה,
הּׁשֹור.לגּבי חׁשּוב  ְֵַַָ

ׁשביעית ‚. ּבפרֹות ּבמים המקּדׁש אֹו אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּבהקּדׁש המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּמּלאן

הּבית  ּבדק והּוא [ביהמ"ק]ׁשל מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֻ
מֹועל  ּכל ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׁשּלם

מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻּבׁשגגה;
אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה

ׁשּיתחּלל מקּדׁשת  עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ

.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ּבלבד  לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אבל אינּה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ

ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
עני  ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ [תבואה טבלים[בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] ּתרּומה שלא מהם והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָֹמּבית

ּבירּׁשה  לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻּומעׂשרֹות
על  ׁשאף מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמאבי
ראּויין  ׁשהן למי למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפי

מּגרנֹו ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל ,[תבואתו]לֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לֹו אין ׁשהרי מקּדׁשת, יכול]אינּה ּבּה[אינו לֹו ואין למכרּה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

וטֹובת  ׁשּירצה; ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ממֹון. אינּה ֲֵָָָָהניה

.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את בעל המקּדׁש [קנין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ונֹודעכרחו] הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- ׁשּקנה [לעדי ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מקּדׁשת. אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻאֹותֹו
.Á ּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס

לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
- לּה'? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'לּמה

ׁשּלא  ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻאינּה
מּדעת  ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת  ואינּה גזל זה הרי ׁשאין חברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא [בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ

ּדין  ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת
שלושה] מה [של לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה ,ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ

ויּניח ּׁשּירצה.[לשותפו]ּׁשּירצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה [הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ

- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה
.‡È ּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון [קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
אחר  ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻקדם
ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטלּתּו
מעֹות  מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה
זֹו הרי ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר

היה מ  אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן

'הן' ׁשּתאמר עד החֹוב מקּדׁשת, ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּלּה
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר  יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚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

להֹוצאה קּים [לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ה ֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי  מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂË מקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹון המקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מקּדׁשת  אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהלוה

לי ׁשארויח זמן ּבהנית הפרעון]לי זֹו,[שאדחה ּבמלוה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ
ּפלֹוני' זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתהיה

לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי להׁשּתּמׁש- מעּתה הניה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּפני  ּכן, לעׂשֹות ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמלוה

ּכרּבית לריבית]ׁשהיא מלוה [דומה ּבהנית רּבֹותי ּופרׁשּו . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין כמותם]ּדברים .[לסבור ְְְִֵֶָָָָ
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ה'תשע"ג  אייר ו' שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבפסח ‡. חמץ ּכגֹון - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּבדבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמקּדׁש

אינּה - הניה אּסּורי מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא ּבחלב, ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָאֹו
מּדבריהםמקּדׁשת  ּבהניה אסּור היה ואפּלּו ּכגֹון [מדרבנן]; , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

עׂשר ארּבעה מּיֹום ׁשּׁשית ּבׁשעה אינּה[בניסן]חמץ - ְְִִִֵֵַָָָָָָָָ
ְֶֶֻמקּדׁשת.

זֹו·. הרי - ּבדמיו וקּדׁש ּבהניה, האסּור ּדבר ּומכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינּה ּבדמיה, קּדׁש ׁשאם - זרה מעבֹודה חּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻמקּדׁשת;
ּכמֹוה  ּבהניה אסּורין זרה עבֹודה ׁשּדמי מּפני .מקּדׁשת, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ

ּבפרׁש מקּדׁשת,[צואת]המקּדׁש אינּה זרה, עבֹודה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּביד ידּבק "ולא ׁשּנאמר: ּבהניה, אסּור זרה מעבֹודה ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשהּכל

הּנסקל ׁשֹור ּבפרׁש המקּדׁש אבל החרם". מן [שור מאּומה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אדם] אסּור שהרג הּנסקל ׁשּׁשֹור ּפי על אף - מקּדׁשת זֹו הרי ,ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּדבר  ׁשאינֹו ּבהניה, אסּור אינֹו ּפרׁשֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָּבהניה,
הּׁשֹור.לגּבי חׁשּוב  ְֵַַָ

ׁשביעית ‚. ּבפרֹות ּבמים המקּדׁש אֹו אדּמה, ּפרה ּבאפר אֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
ּבהקּדׁש המקּדׁש מקּדׁשת. זֹו הרי - נּדה מי לעׂשֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּמּלאן

הּבית  ּבדק והּוא [ביהמ"ק]ׁשל מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבׁשֹוגג ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַֻ
מֹועל  ּכל ּכדין אׁשמֹו, ויביא להקּדׁש וחמׁש קרן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׁשּלם

מקּדׁשת. אינּה ּבמזיד, ּבֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻּבׁשגגה;
אינּה„. - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ׁשני, ּבמעׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָקּדׁשּה

ׁשּיתחּלל מקּדׁשת  עד חפציו ׁשאר ּבֹו לעׂשֹות לֹו ׁשאין לפי , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
הּוא".[יפדה] "לה' ּבמעׂשר: ׁשּנאמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ

.‰- קּלים מּקדׁשים אֹו קדׁשים, מּקדׁשי ּבחלקֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמקּדׁש
ּבלבד  לאכילה אּלא הּתרּו ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, אבל אינּה . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻ

ּובבּכּורים, מעׂשר, ּובתרּומת ּגדֹולה, ּבתרּומה ׁשּקּדׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכהן
עני  ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש ויׂשראל ראׁשֹון, ּבמעׂשר ׁשּקּדׁש לוי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

מקּדׁשת. זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ
.Âומעשרות]מּתנֹות ּכמֹו[תרומות הן הרי הּורמּו, ׁשּלא ְְֲֵֵֶַָֹ

לֹו ׁשּנפלּו יׂשראל לפיכ [תבואה טבלים[בירושה]ׁשהּורמּו. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
הופרשה] ּתרּומה שלא מהם והפריׁש ּכהן, אּמֹו אבי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָֹמּבית

ּבירּׁשה  לֹו ׁשּנפלּו ּומעׂשרֹות ּכתרּומֹות הן הרי - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֻּומעׂשרֹות
על  ׁשאף מקּדׁשת, זֹו הרי אּׁשה, ּבהן קּדׁש ואם אּמֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמאבי
ראּויין  ׁשהן למי למכרן לֹו יׁש לאכילה, לֹו ראּויין ׁשאינם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפי

מּגרנֹו ׁשהפריׁש ּבתרּומה ׁשּקּדׁש יׂשראל אבל ,[תבואתו]לֹו. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לֹו אין ׁשהרי מקּדׁשת, יכול]אינּה ּבּה[אינו לֹו ואין למכרּה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

וטֹובת  ׁשּירצה; ּכהן לכל ׁשּנֹותנּה לפי הניה, טֹובת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ממֹון. אינּה ֲֵָָָָהניה

.Êּבחמס אֹו ּבגנבה, אֹו ּבגזל, האּׁשה את בעל המקּדׁש [קנין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ונֹודעכרחו] הּבעלים נתיאׁשּו אם הקידושין]- ׁשּקנה [לעדי ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מקּדׁשת. אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ּביאּוׁש, ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻאֹותֹו
.Á ּבהן וכּיֹוצא אכל אֹו ּכלי לֹו ולקח חברֹו, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּנכנס

לֹו: ׁשאמר ּפי על אף - הּבית ּבעל ּובא אּׁשה, ּבֹו ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוקּדׁש
- לּה'? ּׁשּנתּת מּמה טֹוב ׁשהּוא זה, ּדבר לּה נתּת לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'לּמה

ׁשּלא  ּכדי אּלא זה ּדבר לֹו אמר ׁשּלא מקּדׁשת; ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻאינּה
מּדעת  ׁשּלא חברֹו ּבממֹון וקּדׁש והֹואיל עּמֹו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהתּבּיׁש

מקּדׁשת  ואינּה גזל זה הרי ׁשאין חברֹו, ּבדבר קּדׁשּה ואם . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
זֹו הרי - אגֹוז אֹו ּתמרה ּכגֹון עליו, מקּפיד הּבית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָּבעל

מּספק. ְִֵֶֶָֻמקּדׁשת
.Ëחברֹו ּובין ּבינֹו סחֹורה ׁשּלא [בשותפות]היתה וחּלקּה , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ

ּדין  ּבית ׁשּומת ּוצריכה הֹואיל - ּבחלקֹו וקּדׁש חברֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָמּדעת
שלושה] מה [של לעצמֹו נֹוטל זה ׁשאין מקּדׁשת: אינּה ,ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָֻ

ויּניח ּׁשּירצה.[לשותפו]ּׁשּירצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ
.Èוקּדׁשּה וחזר חמסּה, אֹו מּמּנה ּגנב אֹו האּׁשה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּגזל

לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ׁשּלּה, וחמס ּובּגנבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּבּגזל
ׁשּדּוכין ּביניהן קדם אם - להינשא]ּבֹו' ונטלה [הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ

- מעֹולם אֹותּה ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻוׁשתקה
קּדּוׁשין, ּבתֹורת אּלּו ּדברים לּה ּכׁשּנתן ׁשּׁשתקה ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאף

מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה ואם מקּדׁשת; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻֻאינּה
.‡È ּפּקדֹון לּה נתן אם 'ּכנסיוכן לּה: ּפּקדֹון [קבלי]ואמר ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ

לּה אמר אם - ּבֹו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי ואמר: וחזר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻזה',
אחר  ואם מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻקדם
ּבֹו' מקּדׁשת אּת 'הרי לּה אמר ּפּקדֹון ּבתֹורת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּנטלּתּו
מעֹות  מּתן ׁשּלאחר ׁשתיקה ׁשּכל ּכלּום, זה אין - ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשתקה
זֹו הרי ׁשּנטלה, אחר 'הן' אמרה אם אבל מֹועלת; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.·Èאּת 'הרי לּה ואמר אצלֹו, לּה ׁשהיה חֹוב לּה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר

היה מ  אם - וׁשתקה ּונטלּתּו ׁשּתּטלּנּו, קדם ּבֹו' קּדׁשת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
אינּה - ׁשּד לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי ׁשּדּוכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֻּביניהן

'הן' ׁשּתאמר עד החֹוב מקּדׁשת, ׁשּנטלה אחר לּה אמר ואם . ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אינּה 'הן', אמרה אפּלּו ּבֹו', מקּדׁשת אּת 'הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּלּה
ׁשּלּה אּלא ּכלּום, מּמּנּו לידּה הּגיע לא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת;
לחזר  יכֹולה ואינּה ׁשּנטלה, מּׁשעה חֹובֹו נפרע ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. ּפעם ּבחֹוב ְְֶֶַַַַָּולתבעֹו
.‚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

להֹוצאה קּים [לשימוש]ׁשהּמלוה ּדבר ּכאן ואין נּתנה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ה ֹוציאה ׁשּכבר מעּתה, ּבֹו הוציאה]להנֹות כאילו אֹותֹו[- ְִֵֵֶַָָָָ

הנאתֹו. ועברה ְְֲִַָָָָָהּדינר
.„Èּבאֹותּה וקּדׁשּה הּמׁשּכֹון, על מלוה אצלּה לֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה

ׁשהרי  מקּדׁשת, זֹו הרי - הּמׁשּכֹון את לּה והחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּמלוה
לידּה הניה הּגיעה והרי מעּתה, ּבּמׁשּכֹון נהנית .היא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.ÂË מקּדׁשת זֹו הרי מלוה, ּבהנית ּכגֹון המקּדׁש ּכיצד? . ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מקּדׁשת  אּת 'הרי לּה: ואמר זּוז, מאתים עּתה אֹותּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהלוה

לי ׁשארויח זמן ּבהנית הפרעון]לי זֹו,[שאדחה ּבמלוה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ
ּפלֹוני' זמן עד מּמ ּתֹובעּה ואיני יֹום, וכ ּכ ּביד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתהיה

לּה יׁש ׁשהרי מקּדׁשת, זֹו הרי להׁשּתּמׁש- מעּתה הניה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
מּפני  ּכן, לעׂשֹות ואסּור ׁשּקבע; זמן סֹוף עד זֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבמלוה

ּכרּבית לריבית]ׁשהיא מלוה [דומה ּבהנית רּבֹותי ּופרׁשּו . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ
לׁשמען ראּוי ׁשאין כמותם]ּדברים .[לסבור ְְְִֵֶָָָָ
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.ÊËׁשּיׁש ּובחֹוב זֹו ּבפרּוטה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאמר
ׁשּיׁש 'ּבמלוה לּה: אמר אם וכן מקּדׁשת; זֹו הרי - 'אצל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻלי

מקּדׁשת  זֹו הרי - זֹו' ּובפרּוטה אצל .לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָֻ
.ÊÈ מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר אחרים, ּביד חֹוב לֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻהיה

ׁשלׁשּתן ּבמעמד זה' ּביד לי ׁשּיׁש ּבחֹוב המקדש לי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ
מקּדׁשת.והמתקדשת] זֹו הרי -ְֲֵֶֶֻ

.ÁÈׁשהׁשאילּה ּבׁשאלה אֹו ּבידּה, לֹו ׁשּיׁש ּבפּקדֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָקּדׁשּה
כלים] לה שהשאיל אֹו[כגון והּׁשאלה הּפּקדֹון היה אם -ְְִִֵַַָָָָ

מקּדׁשת. זֹו הרי ּברׁשּותּה, קּים מהן ּפרּוטה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשוה
.ËÈעלי ׁשאדּבר ּבׂשכר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאמר

ּתבעּה[למושל]לּׁשלטֹון' ולא הּׁשלטֹון והּניחּה עליה, ודּבר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
מּׁשּלֹו;[למשפט] ּפרּוטה לּה נתן אם אּלא מקּדׁשת אינּה -ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

והמקּדׁש ּכמלוה, היא הרי מּדבריו לּה הּבאה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשההניה
מקּדׁשת. אינּה ְְְִֵֶֶָָֻּבמלוה

.Î ועׂשה ,'עּמ ׁשאעׂשה זֹו ּבמלאכה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ'הרי
מּׁשּלֹו ּפרּוטה לּה נתן ּכן אם אּלא מקּדׁשת אינּה - ;עּמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

זמן  ּכל - סֹוף ועד מּתחּלה הּפֹועל ּבּה יזּכה ׁשהּׂשכירּות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָלפי
- הּׂשכר מן ּבמקצת זֹוכה הּמלאכה, מן מקצת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיעׂשה
אינּה ּבמלוה והמקּדׁש אצלּה, מלוה ּכּלֹו הּׂשכר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻונמצא

ְֶֶֻמקּדׁשת.
.‡Î אני ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

זֹו מּתנה ּבהנאת לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ונתן ,'ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
הּגיע  ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת; זֹו הרי - 'ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנתּתי
ּבגללּה. ּפלֹוני ונהנה ׁשּנעׂשה, ּברצֹונּה נהנית הרי ּכלּום, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלּה
ונתן  לֹו', ואתקּדׁש מּתנה לפלֹוני ּדינר 'ּתן לֹו: אמרה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
לי  מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו וקּדׁשּה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻלֹו,

מקּדׁשת  זֹו הרי - 'ּברצֹונ ׁשּקּבלּתי זֹו מּתנה .ּבהנאת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
.·Î,'לפלֹוני והתקּדׁשי מּתנה זה ּדינר ל 'הא לּה: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

ּבהנאה  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּפלֹוני אֹותֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוקּדׁשּה
נתן  ׁשּלא ּפי על אף מקּדׁשת, זֹו הרי - ּבגללי' ל הּבאה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻזֹו

ּכלּום  המקּדׁש מּתנה לּה זה ּדינר ל 'הא לֹו: אמרה . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבהנאה  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר ּולקחֹו ,'ל ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻואתקּדׁש
מקּדׁשת, זֹו הרי הּוא, חׁשּוב אדם אם - 'מּמ ׁשּקּבלּתי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻזֹו
עצמּה ּתקנה זֹו ּובהנאה מּמּנה, נהנה ּבהיֹותֹו לּה יׁש ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהנאה

לֹו.
.‚Î ּבדינר לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: הּמׁשּכֹון האֹומר זה והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּגיע  הּדינר לא מקּדׁשת; אינּה - הּדינר' ׁשאּתן עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּביד
על  מׁשּכֹון ּבידֹו היה ׁשּלּה. להיֹותֹו נתן הּמׁשּכֹון ולא ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה,
ּפי  על אף - אּׁשה ּבֹו וקּדׁש אחרים, אצל לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָחֹוב
מקצת  לֹו יׁש חֹוב ׁשּבעל לפי מקּדׁשת, זֹו הרי ׁשּלֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשאינֹו

מׁשּכֹון. ׁשל ּבגּופֹו ְְְִֶַָקנין
.„Î מנת 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 ואמרּו: אֹותּה, וקּבלה ּבזֹו', לי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמקּדׁשת

ּבתֹו הּמחּבאים זּוזים ּבארּבעה 'ּתתקּדׁש ואמר: ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻּפרּוטה',
- ׁשתקה ואם מקּדׁשת. זֹו הרי 'הן', אמרה אם - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻהאגּדה'
מעֹות  מּתן ׁשּלאחר ׁשהּׁשתיקה אּלּו, ּבמעֹות מקּדׁשת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻאינּה
האגּדה, מּפני ּבספק מקּדׁשת ותהיה מֹועלת; אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻלידּה

אחר  ּבמקֹום ּפרּוטה ּתׁשוה .ׁשּמא ְְְִֵֶֶַָָָ
.ÂÎ ל לי האֹומר התקּדׁשי זֹו, ּבתמרה לי 'התקּדׁשי אּׁשה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ

ּפרּוטה, ׁשוה מהן ּבאחת יׁש אם - ּבזֹו' לי התקּדׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו,
ׁשּמא  מּספק, אּלא מקּדׁשת אינּה - לאו ואם מקּדׁשת; זֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻֻהרי

אחרת  ּבמדינה ּפרּוטה אחת ּתמרה .ּתׁשוה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ
.ÊÎ ּבכּלם יׁש אם - ּובזֹו' ּובזֹו ּבזֹו לי 'התקּדׁשי לּה: ְְְְְְִִִִֵַַָָָֻאמר

מּספק  אּלא מקּדׁשת אינּה לאו, ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, .ׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻ
ראׁשֹונה ראׁשֹונה אֹוכלת שסיים היתה קודם הראשונה [אכלה ְִִֶֶָָָָ

לאו,דיבורו] ואם מקּדׁשת; ּפרּוטה, ׁשוה ּבאחרֹונה יׁש אם -ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
הן  הרי ׁשאכלה, ּתמרים ׁשאֹותן מּספק; אּלא מקּדׁשת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻאינּה
ׁשאין  ונמצא מקּדׁשת, אינּה ּבמלוה והמקּדׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכמלוה,

אחרֹונה. ּבתמרה אּלא ְֲִִִֶַַָָָָהּקּדּוׁשין
.ÁÎ ּבכּלן יׁש אם - ּבאּלּו' לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻאמר

ראׁשֹונה  אֹוכלת ׁשהיא ּפי על אף מקּדׁשת: ּפרּוטה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשוה
אֹוכלת  היא ׁשּלּה .ראׁשֹונה, ִִֶֶֶָָ

.ËÎ אם - זה' ּבכֹוס לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻהאֹומר
היה  ואם ּׁשּבתֹוכֹו; ּובמה ּבֹו מקּדׁשת זֹו הרי מים, מלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה
היה  ואם ּׁשּבתֹוכֹו. ּבמה ולא ּבֹו, מקּדׁשת זֹו הרי - יין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמלא
לפיכ ּבֹו; ולא ּׁשּבתֹוכֹו, ּבמה מקּדׁשת זֹו הרי - ׁשמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻמלא
ואם  ּבספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן היה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻאם
ואין  וּדאי, מקּדׁשת זֹו הרי ּפרּוטה, ׁשוה ּבּׁשמן ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהיה

ּכֹוס [בודקים]מׁשּגיחין פרוטה]על שווה .[אם ְִִַַ

ו  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשהיה  ּבין האיׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלאו,
האּׁשה  ּבגרּוׁשין,מן ּבין ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

להיֹות  צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָּבין
ּדברים. ארּבעה ְְְִַַַָָָּבּתנאי

הּתנאי ·. ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו
קֹודם ּכפּול  הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה ואם [כדלהלן]לּמעׂשה, . ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם  אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחסר
הּמּקח  ויתקּים מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּתנאי
הּתנאי  וחסר הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו מּיד, הּמּתנה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹאֹו

הארּבעה. מן ְִֶַָָָָאחד
אּת‚. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?

ּת לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת',מקּדׁשת ּתהי לא לי ּתני ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָֹֹֻֻ
קּים, הּתנאי הרי - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר

ּתנאי  על מקּדׁשת זֹו ּתהיה והרי זּוז, מאתים לֹו נתנה ואם ; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה לֹו, נתנה לא ואם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻמקּדׁשת,

ונתן „. זה', ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאבל
מאתים  לי ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָהּדינר
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הרי  - מקּדׁשת' ּתהי לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֹֹֻֻזּוז
ּבטל  ּכהּתנאי ואחר ּבידּה ונתן הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

מקּדׁשת  זֹו והרי ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהתנה,
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה ְְְִִִֵֵָָָמּיד,

אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן
הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת

ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה
.Â ּתהי 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 - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם והרי ["אם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻזֹו

.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹום וכן ּתרדי הרי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּתרדי  ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי  ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּתנאי

ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה [מגזימה]אפׁשר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
והּתּול. ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים

.Á ׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
ודם  חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי  לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא  ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּתאכלי

קּים  הּתנאי הרי אֹו- מקּדׁשת ּתהיה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואין  מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻמגרׁשת,
ׁשהרי  ּבּתֹורה', ּׁשּכתּוב מה על התנה 'הרי ּבזה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומרים

ּתתּגרׁש. ולא ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹּבידּה
.Ë ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹו נתן אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ׁשּלא  ּבדבר עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמכר
מּדבר  ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה לֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹזּכתה
ּוכבר  ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָׁשחּיבה
ּבֹו אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתקּימּו

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,
.È ׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ועֹונה[מזונות] ּוׁשאר [תשמיש]ּכסּות 'ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְְִֵֶָ
ּבעֹונה  אבל ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהּוא מּפני ּבהן, קּים ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
וכן  .'ּבתנא עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹואּתה

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא מלחמה]ּכל שבויית [גויה ְְְֵֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על מקּדׁשת,[שתהא זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֻ

אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָואין
ּבדבר  יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה
.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה

ּכמי  זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ונמצא  הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;

ּבזה ׁשהתנה ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו .ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
.·È ׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל

קּים  ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ו  ועד לקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא
.‚È וכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים

ּגט  'הּנֹותן אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע  - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי ְְְֵֵֵַַַַַַַָָעל
נהיה  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד  וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו אינֹולכּפל ממֹון ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
הּתנאי  ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹצרי
למדּו ראּובן ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָעם
ּותנאי  יעברּו", לא ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹאֹותן
הּגאֹונים  ּגדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹזה

לעׂשֹות. ראּוי וכן ְֲִִֵַָָהראׁשֹונים,
.ÂË מקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה  מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכי מּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי א ּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני  קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
וכן  לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
ׁשּיהיה  הּוא הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּדין

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו ְִִֵֵַַַַָָָגט,
.ÊË אמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
אף  הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻהּמאתים

מרּבה  זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי אם על לפיכ ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּדין  וכן מק ּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻקּדׁשּה

ּובממֹונֹות. ְְִִָּבגּטין
.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר להקּדים ּכל ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתנאֹו הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה  ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים;

ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי [ואינו ּבדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ברצינות] -מתכוון מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ

צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה ולא הרי הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈ מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי  ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן  מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
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הרי  - מקּדׁשת' ּתהי לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֹֹֻֻזּוז
ּבטל  ּכהּתנאי ואחר ּבידּה ונתן הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

מקּדׁשת  זֹו והרי ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהתנה,
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה ְְְִִִֵֵָָָמּיד,

אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן
הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת

ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה
.Â ּתהי 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 - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם והרי ["אם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻזֹו

.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹום וכן ּתרדי הרי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּתרדי  ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי  ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּתנאי

ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה [מגזימה]אפׁשר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
והּתּול. ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים

.Á ׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
ודם  חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי  לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא  ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּתאכלי

קּים  הּתנאי הרי אֹו- מקּדׁשת ּתהיה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואין  מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻמגרׁשת,
ׁשהרי  ּבּתֹורה', ּׁשּכתּוב מה על התנה 'הרי ּבזה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומרים

ּתתּגרׁש. ולא ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹּבידּה
.Ë ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹו נתן אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ׁשּלא  ּבדבר עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמכר
מּדבר  ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה לֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹזּכתה
ּוכבר  ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָׁשחּיבה
ּבֹו אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתקּימּו

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,
.È ׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ועֹונה[מזונות] ּוׁשאר [תשמיש]ּכסּות 'ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְְִֵֶָ
ּבעֹונה  אבל ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהּוא מּפני ּבהן, קּים ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
וכן  .'ּבתנא עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹואּתה

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא מלחמה]ּכל שבויית [גויה ְְְֵֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על מקּדׁשת,[שתהא זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֻ

אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָואין
ּבדבר  יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה
.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה

ּכמי  זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ונמצא  הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;

ּבזה ׁשהתנה ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו .ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
.·È ׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל

קּים  ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ו  ועד לקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא
.‚È וכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים

ּגט  'הּנֹותן אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע  - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי ְְְֵֵֵַַַַַַַָָעל
נהיה  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד  וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו אינֹולכּפל ממֹון ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
הּתנאי  ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹצרי
למדּו ראּובן ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָעם
ּותנאי  יעברּו", לא ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹאֹותן
הּגאֹונים  ּגדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹזה

לעׂשֹות. ראּוי וכן ְֲִִֵַָָהראׁשֹונים,
.ÂË מקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה  מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכי מּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי א ּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני  קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
וכן  לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
ׁשּיהיה  הּוא הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּדין

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו ְִִֵֵַַַַָָָגט,
.ÊË אמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
אף  הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻהּמאתים

מרּבה  זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי אם על לפיכ ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּדין  וכן מק ּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻקּדׁשּה

ּובממֹונֹות. ְְִִָּבגּטין
.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר להקּדים ּכל ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתנאֹו הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה  ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים;

ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי [ואינו ּבדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ברצינות] -מתכוון מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ

צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה ולא הרי הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈ מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי  ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן  מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
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אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
יּתנּו לא ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
ּבחצר, זה יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֻ
הּמעׂשה  ׁשהקּדים ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ואחר  ּבחצר זה והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלּתנאי

ּתנאֹו הׁשלים ּבחצר,ּכ זה יזּכה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נעׂשה  ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו ְְְֲִֶַַַָָָָֹהּמעׂשה,

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא [אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן  מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני  ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
- לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה איש]ּכדי אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵַָָָָאֹו
מקּדׁשת  זֹו זֹוהרי הרי ׁשאמר, הּמקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה  מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הּזּוזים אֹו הראה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
אינּה - אחרים ּבׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּביד
אֹו ּבמלוה הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת,

ּבאריסּות לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו בה ּבׁשּתפּות, [לעבוד ְְֲִֶֶַַַָָָָָֻ
מהיבול] חלק מּׁשּלֹו;תמורת ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה -ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשאמרּתי  זה ּדבר לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע
.ָל

נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים [חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ
היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין  - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Â ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט  ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

חּוץ [בגדי]ּבמיני נדר עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאּלּו
נדר' ּכל עלי ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת  על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי

אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
על מקּדׁשת  אף - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

ּומה  מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּפי
ּבּכהנים  הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהן

במקדש] מקדׁש,[לעבודה ּביאת ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין ,ְְְְִִִִִַַָָ
רע  ריח - ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיתּבארּו

ּגּסין [מהגוף] ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ונעׂשה  ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה ּפי היתה על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּכהנים. על ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
אֹו הּפנים, ּבׁשאר ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָאבל

ּכאּסר ּגדֹולה קטן]ׁשּומה איטלקי ּבּה[מטבע ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֶַַָָָָ
ּבנׁשים. ּבין ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָֹׂשער

.Á הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמקּדׁש
נדרים  מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו זֹוּבּנׁשים, הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

עליה  והיּו נדרים עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻמקּדׁשת
מקּדׁשת. זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻנדרים,

.Ë והלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה
מקּדׁשת  אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנה אצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

נדרים, עליו והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאיׁש
ורּפאֹו רֹופא אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהיּו
נרּפאּו, ׁשּכבר ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

זאת. על מקּפדת האּׁשה ְְִֵֶֶַַָָֹואין
.È ׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
אינּה נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֻׁשלׁשים

ׁשלׁשים מקּדׁשת  לאחר אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - בהם]יֹום' ּבתֹו[השתמשה ְְְִִֶַַַַָ

חזר  ואם יֹום; הּׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשים
מקּדׁשת. אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֻּבֹו

.‡È מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא
היתה  לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר  איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת  אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
הּקּדּוׁשין  ׁשאין איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאיׁש,

ּבּה .ּתֹופסין ְִָ
.·È לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר

- הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים
לׁשניהם  מּספק מקּדׁשת זֹו ּגט,הרי נֹותנין ׁשניהם לפיכ ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ

אּת 'הרי יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹֹּבין
לּה: ואמר אחר ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמקּדׁשת
אחר  ּובא יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ'הרי
ימים', עׂשרה לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻואמר
ּבּה; ּתֹופסין ּכּלן קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאפּלּו
לכּלן  מקּדׁשת ׁשהיא מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻּוצריכה

ְֵָּבספק.
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.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר
ּכל  על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר

מקּדׁשת  ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אם העֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
מּתרת  ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני  אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר
.„È מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנֹותן

מקּדׁשת, זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻלי
ׁשנּיה  ּפעם אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיגרׁש

ׁשנּיה  ּפרּוטה קּדּוׁשי אּתמן 'הרי לאּׁשה: האֹומר אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
'לאחר  ׁשּתתּגּירי', 'לאחר ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻמקּדׁשת

כנעני]ׁשאׁשּתחרר' עבד ׁשּתׁשּתחררי'[מהיותו 'לאחר , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ
כנענית] שפחה 'לאחר [מהיותה ,'ּבעל ׁשּימּות 'לאחר ,ְְֲֵֶַַַַַָ

'אחֹות אשתי]ׁשּתמּות היא לפי [שכעת מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִֵֵֶֶֶָָֻ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ְְֵֶַַָָָׁשאינֹו

.ÂË ׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי קּדׁשּהלי ואּלּו הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

מּספק  ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו .עּתה, ְִִִִֵַָָָָ
.ÊË היא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
מקּדׁשת  זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה  . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ ונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד  ּדינר אפּלּו והּוא לּה הּדינר, מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁשלים
ּדינר', מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּבׁשאמר  אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
- ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
ׁשניהן  האחרֹון ּבּדינר ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאינּה
אֹו ּדינר, חסר מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיכֹולים

נחׁשת ּדינר מהם מכסף]נמצא נמצא [ולא מקּדׁשת. אינּה - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
רע ּדינר במשקלו]ּבהם ידי [חסר על להֹוציאֹו יכֹולה אם - ְְְִִִֵֶַַָָָ

וא  יחליפּנּו; מקּדׁשת.הּדחק, אינּה לאו, ם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ
.ÁÈ ׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה  ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
לקיחה; מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי  חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלהן
ּכדי  מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואינן
זֹו הרי לּה, ּכׁשאמר ׁשוין והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתסמ

ראׁשֹונה  מּׁשעה מקּדׁשת.מקּדׁשת אינּה ׁשוין, אינם ואם . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻ
.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת  'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה
לביתּה וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא מבלי ל] ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

זהלהסכים] את זה ּתבעּו ּכ ואחר את , לחדש [הסכימו ְְֶֶֶַַָָ
סתםהקשר] סכום]וקּדׁשּו להזכיר את [בלי ּתבע האיׁש אם - ְְְִִִֶַָָָ

האיׁש, את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי יעׂשּו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָהאּׁשה,
האיׁש. ּדברי ְֲִִֵַָיעׂשּו

.Î על וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
מקּדׁשת  אינּה - ּתנאי,ּתנאי על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה הּתנאי והל את ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ

.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',
לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא [ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ

לּה וקּבל ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאמרה
ּפלֹוני', ּבמקֹום הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבמקֹום
מקֹום  ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוקּבל

לֹו. ִהיא
.·Î על אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל  - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן  הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי  ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרת לפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
ׁשּלא התנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

וכן  ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים
ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר [שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל
בה] היא [לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

ה'תשע"ג  אייר ז' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
ונמצא ‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר

ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין , ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּכסף  ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאני ונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא [גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עיר ממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

קרֹוב  ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין [קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ּובנים'לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

להן, והּדֹומין אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; ְְְִִֵֵֶֶֶַָֻאינּה

לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם
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.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר
ּכל  על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר

מקּדׁשת  ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אם העֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ
מּתרת  ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני  אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר
.„È מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנֹותן

מקּדׁשת, זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻלי
ׁשנּיה  ּפעם אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיגרׁש

ׁשנּיה  ּפרּוטה קּדּוׁשי אּתמן 'הרי לאּׁשה: האֹומר אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
'לאחר  ׁשּתתּגּירי', 'לאחר ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻמקּדׁשת

כנעני]ׁשאׁשּתחרר' עבד ׁשּתׁשּתחררי'[מהיותו 'לאחר , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ
כנענית] שפחה 'לאחר [מהיותה ,'ּבעל ׁשּימּות 'לאחר ,ְְֲֵֶַַַַַָ

'אחֹות אשתי]ׁשּתמּות היא לפי [שכעת מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִֵֵֶֶֶָָֻ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ְְֵֶַַָָָׁשאינֹו

.ÂË ׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי קּדׁשּהלי ואּלּו הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

מּספק  ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו .עּתה, ְִִִִֵַָָָָ
.ÊË היא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
מקּדׁשת  זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה  . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ ונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד  ּדינר אפּלּו והּוא לּה הּדינר, מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁשלים
ּדינר', מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּבׁשאמר  אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
- ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
ׁשניהן  האחרֹון ּבּדינר ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאינּה
אֹו ּדינר, חסר מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיכֹולים

נחׁשת ּדינר מהם מכסף]נמצא נמצא [ולא מקּדׁשת. אינּה - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
רע ּדינר במשקלו]ּבהם ידי [חסר על להֹוציאֹו יכֹולה אם - ְְְִִִֵֶַַָָָ

וא  יחליפּנּו; מקּדׁשת.הּדחק, אינּה לאו, ם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ
.ÁÈ ׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר

מתאּוה  ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
לקיחה; מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי  חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלהן
ּכדי  מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואינן
זֹו הרי לּה, ּכׁשאמר ׁשוין והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתסמ

ראׁשֹונה  מּׁשעה מקּדׁשת.מקּדׁשת אינּה ׁשוין, אינם ואם . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻ
.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת  'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה
לביתּה וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא מבלי ל] ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

זהלהסכים] את זה ּתבעּו ּכ ואחר את , לחדש [הסכימו ְְֶֶֶַַָָ
סתםהקשר] סכום]וקּדׁשּו להזכיר את [בלי ּתבע האיׁש אם - ְְְִִִֶַָָָ

האיׁש, את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי יעׂשּו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָהאּׁשה,
האיׁש. ּדברי ְֲִִֵַָיעׂשּו

.Î על וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
מקּדׁשת  אינּה - ּתנאי,ּתנאי על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה הּתנאי והל את ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ

.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',
לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא [ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ

לּה וקּבל ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאמרה
ּפלֹוני', ּבמקֹום הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבמקֹום
מקֹום  ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוקּבל

לֹו. ִהיא
.·Î על אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל  - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן  הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי  ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרת לפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
ׁשּלא התנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

וכן  ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים
ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר [שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל
בה] היא [לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

ה'תשע"ג  אייר ז' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
ונמצא ‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר

ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין , ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּכסף  ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאני ונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא [גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עיר ממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

קרֹוב  ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין [קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ּובנים'לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

להן, והּדֹומין אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; ְְְִִֵֵֶֶֶַָֻאינּה

לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם
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אמר  אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת  אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על  לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
ׁשאני „. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לקרֹות' ּתרּגּום יֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה
ּוכבן ‰. עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על

תורה]זֹומא אחד [-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ
אֹותן  ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם  ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
ּכרּבי  אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבקיאין

חכמה ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, [סברה]עקיבה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹום אין [בתורה]ּבכל - ּגּבֹור' ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

מתיראים  ׁשחבריו ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ּכאבנר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרין
אֹומרין  אין - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ּגבּורתֹו. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמּנּו
אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ּבן אלעזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכרּבי
הרי  ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת 'על עׁשרֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּפני
מנת  על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא
ּגדֹול  זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמא
"ּפן  ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא,
יׂשראל  ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיפּתה

ְִָּבלּבם".
.Â והרי ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהמקּדׁש

ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', עׁשירה',היא היא והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּלא  מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ'עׁשירה

והרי הטעּתּו ּכהן ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
'עני  עני', הּוא והרי 'ע ׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּוא
אֹותּה. הטעה ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻוהרי

ט  ¤¤ּפרק
ערוה ‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- אּׁשה [וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,

לי',·. מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש

אין  - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהיּו
מקּדׁשת  מּכּלן לביאה אחת מּכן 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

אּׁשה  אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת
מקּדׁשֹות  ּכּלכן 'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּובּתּה,
ּכגֹון  ערוה, אחת אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלי',
מּכּלם  אחת אין - ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאׁשת
הרי  - מקּדׁשת' לביאה מּכם 'הראּויה אמר: ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת;
ּבּה. ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ׁשאין מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻּכּלן

ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר
ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לבֹוא  לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻוקּבל
ּפי  על ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָעל

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָׁשאי
לֹו,„. לקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח אמה]וקּדׁש אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן  - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח  ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה  ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
הּׁשליח ‰. קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה

- ּבהן וכּיֹוצא לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאב
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָׁשניהן

.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת  זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ידּוע  ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אס ּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאיזֹו
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרֹובֹות

קּדׁשאח  אּמּה ׁשּמא - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו

אּלּו ּכגֹון וכּיֹוצא קרֹובֹות אם אֹו אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְְֵֵֵַָָָָָ
אף  ׁשליח, ׁשעׂשהּו ּבׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבהן,
ּבּה; מּתר זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחר  קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
הּׁשליח, ׁשעׂשה ּבׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּגרׁשה,
הּוא  ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין

הּׁשליחּות. ּבׁשעת ְְְְִִַַַָלקּדׁשּה
.Ê ׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב  וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל

מהם  מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב

ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
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'ּבּתי  ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת  .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן [קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין [שלא ּובׁשעת מהן, אחת וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא הראשונה]לֹומר, לֹו,[מאשתו קּדׁש ְְִֵֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה השניה]אֹו ׁשּבּגדֹולֹות [מאשתו קטּנה אֹו , ְְְְֶֶַַַַָָ

חּוץ  מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשהיא
קּדׁש אם וכן המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמן
ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא לֹומר, ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּתֹו
מן  קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאֹו
הּקטּנה  מן חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּגדֹולֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻֻהּקטּנה
הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע המקּדׁשת; לבּדּה והיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻׁשּבּקטּנֹות,
ּבהן  ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע מּמּנה; ּגדֹולה ּבבנֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

מּמּנה. ְִֶַָָקטּנה
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל  על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡È למי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם  ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - ׁשּיאמר:קּדׁשּתיה' עד , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד, ּגט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'נֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ְְִֶֶַַַַַָָואף
.·È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין  צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אני
.אחרים  ֲִֵ

.‚È אני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ואחד  ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקּדׁשּתיה'
ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹונס.

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו -. ְְֱֲֵֵֶַַָָָ
.„È למי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן  - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
נאמן  אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא עליו]לכנס, ּכדי [תחפה ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹ
ְִַָלהּתירּה.

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
אֹומרת  היא ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֻ
מּתר  הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא ְְְִִִִֵַַַָֹֻ'קּדׁשּתני',
אֹומרת  והיא ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבקרֹובֹותיה,

ּגדֹולה ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת ,[האם]'לא ְְְִִִִֶַָָָָֹ
מּתרת  והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻּוגדֹולה
אּלא  קּדׁשּת 'לא אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבקרֹוביו.
ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ְְְִִִֶֶַַַַָָֻאֹותי'

ּבקרֹוביו. אסּורה והאם האם, ּבקרֹובֹות ְְְֲִִֵֵָָָָָֻּומּתר
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו היא הּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל בין הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ

ּבפ -] קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבלא  הּקּדּוׁשין ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה

ׁשּתאמר  מקֹום וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדים
מבּקׁשים  - קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹאּׁשה
ּבזה  לֹו ׁשאין העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו
ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהפסד;

.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו וקּדׁשּה[השליח]העֹוׂשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
וכל  ּכן. לעׂשֹות ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻלעצמֹו
נקרא  ּוממּכר, מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה

ָָרׁשע.
.ÁÈ הּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לק ּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי [מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה  ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם  ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת  זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'

ׁשניהם  ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ואם לּׁשני; ּגט. ּכֹותבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻ
ּכֹונס  ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ

.Î ּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
קדם  אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק  ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î,קּדׁש מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

ּכּלן  ּבקרֹובֹות אסּור - ק ּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת ;וכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּביניהן  אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻונֹותן
ּכתּבה  ׁשּיּתן חכמים אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּומסּתּלק.

והּדבר ואחת. אחת מהן לכל לאחת ׁשּכתב ׁשהּכתּבה ידּוע ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
וכתבּתה  ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני אֹומרת ואחת אחת וכל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאבדה,

ּכתּבתי'. ואבדה ּכתּבה ְְְְִִָָָָֻֻלי
.·Î לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הרי האּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכל זֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא א קֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ

ׁשנים  ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם  ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה  ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹומרֹות: אֹותן ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
נזּדּמנּו ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ'ּפלֹונית
ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלקּדׁש
הברה  וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָׁשנים

ּפלֹונית [המולה] ׁשּנתקּדׁשה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו ,ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
אֹו אחרת, למדינה העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפני

מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֻמתּו'
.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעם ּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ
ּכיצד  מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
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'ּבּתי  ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת  .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן [קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין [שלא ּובׁשעת מהן, אחת וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא הראשונה]לֹומר, לֹו,[מאשתו קּדׁש ְְִֵֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה השניה]אֹו ׁשּבּגדֹולֹות [מאשתו קטּנה אֹו , ְְְְֶֶַַַַָָ

חּוץ  מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשהיא
קּדׁש אם וכן המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמן
ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא לֹומר, ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּתֹו
מן  קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאֹו
הּקטּנה  מן חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּגדֹולֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻֻהּקטּנה
הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע המקּדׁשת; לבּדּה והיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻׁשּבּקטּנֹות,
ּבהן  ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע מּמּנה; ּגדֹולה ּבבנֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

מּמּנה. ְִֶַָָקטּנה
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל  על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡È למי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם  ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - ׁשּיאמר:קּדׁשּתיה' עד , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד, ּגט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'נֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ְְִֶֶַַַַַָָואף
.·È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין  צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אני
.אחרים  ֲִֵ

.‚È אני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ואחד  ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקּדׁשּתיה'
ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹונס.

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו -. ְְֱֲֵֵֶַַָָָ
.„È למי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן  - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
נאמן  אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא עליו]לכנס, ּכדי [תחפה ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹ
ְִַָלהּתירּה.

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
אֹומרת  היא ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֻ
מּתר  הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא ְְְִִִִֵַַַָֹֻ'קּדׁשּתני',
אֹומרת  והיא ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבקרֹובֹותיה,

ּגדֹולה ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת ,[האם]'לא ְְְִִִִֶַָָָָֹ
מּתרת  והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻּוגדֹולה
אּלא  קּדׁשּת 'לא אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבקרֹוביו.
ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ְְְִִִֶֶַַַַָָֻאֹותי'

ּבקרֹוביו. אסּורה והאם האם, ּבקרֹובֹות ְְְֲִִֵֵָָָָָֻּומּתר
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו היא הּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל בין הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ

ּבפ -] קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבלא  הּקּדּוׁשין ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה

ׁשּתאמר  מקֹום וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדים
מבּקׁשים  - קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹאּׁשה
ּבזה  לֹו ׁשאין העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו
ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהפסד;

.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו וקּדׁשּה[השליח]העֹוׂשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
וכל  ּכן. לעׂשֹות ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻלעצמֹו
נקרא  ּוממּכר, מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה

ָָרׁשע.
.ÁÈ הּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לק ּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי [מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה  ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם  ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת  זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'

ׁשניהם  ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ואם לּׁשני; ּגט. ּכֹותבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻ
ּכֹונס  ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ

.Î ּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
קדם  אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק  ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î,קּדׁש מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

ּכּלן  ּבקרֹובֹות אסּור - ק ּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת ;וכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּביניהן  אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻונֹותן
ּכתּבה  ׁשּיּתן חכמים אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּומסּתּלק.

והּדבר ואחת. אחת מהן לכל לאחת ׁשּכתב ׁשהּכתּבה ידּוע ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
וכתבּתה  ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני אֹומרת ואחת אחת וכל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאבדה,

ּכתּבתי'. ואבדה ּכתּבה ְְְְִִָָָָֻֻלי
.·Î לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הרי האּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכל זֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא א קֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ

ׁשנים  ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם  ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה  ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹומרֹות: אֹותן ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
נזּדּמנּו ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ'ּפלֹונית
ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלקּדׁש
הברה  וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָׁשנים

ּפלֹונית [המולה] ׁשּנתקּדׁשה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו ,ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
אֹו אחרת, למדינה העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפני

מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֻמתּו'
.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעם ּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ
ּכיצד  מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה

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



`zeyiצב zekld - miyp xtq - xii` 'f iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ספק  קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין  - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא  הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין  אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

.לאמתלה  ְֲַָָ
.‰Î ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,
נת  ולא לֹו, על נתקּדׁשה חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשם  אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,
.אמתלה' ְֲַָ

.ÂÎוקּדׁשּה ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻיצא
ּבאּו אם ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבפנינּו
ׁשני  קּדּוׁשי אין לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻעדים
ונֹוׂשא  ּבקֹול, ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָּכלּום;

וּדאי  ׁשּקּדּוׁשיו הראׁשֹון,הּׁשני יכנס לא הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּנתארסה  אחר הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְֵַלאחר.
.ÊÎ אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון  ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר [מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין  - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
אנׁשי  ׁשרב ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּכּלם  ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעיר
סבלֹונֹות  וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹלׁשלח

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ

חֹוׁשׁשין  ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני  ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום  אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ï ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר  ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת  זֹו הרי העם אחת, ׁשּדר ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבצנעה. ְְְִֵַָלקּדׁש
.‡Ï לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד  'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה  נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה 'מּפני [הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
ּבדבריה  וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכ
לדבריה, אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמּמׁש

ׁשני  וקּדּוׁשי אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו
ועל  עליו אסּורה ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּדּוׁשי
'אׁשת  ואמרה ׁשּבאת האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכל
אמתלה  נתנה אם - אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', ְְְְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָָאיׁש

נאמנת. זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָלדבריה

י  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה

מּכת  אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבבית
מדרבנן]מרּדּות לֹו[מלקות אסּור ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַָָָ

לתֹו אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלבֹוא
הּנקרא  הּוא זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּביתֹו
על  והּבא מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻּכניסה
קנאּה, ּבּה מּׁשערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָארּוסתֹו

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָונעׂשית
עליה ·. לבֹוא מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר  לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת .ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על  אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי  הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה  עדין.היא ֲֲִִַַָ
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה  אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות  יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול  ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ה' אּתה ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן ְִֵַַַַָָָמׂשּמח
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

הבשמים] הּׁשׁש.[ברכת מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר
ּובני ‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;
.Âעּמּה נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס

היא  ארּוסה עדין - עֹוׂשה ּבביתֹו חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
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מברכין  ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Ê יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותב מּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
ּדינר. מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָּדינר;
אפּלּו לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻוזה
לרב  הּוא אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכּכר
הּוא  סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻהּדברים;
לאּׁשה, ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהעּקר

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּכדי
.Á אּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת  חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי [שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

חמּׁשה  ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר  עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל  'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע  ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
.Ë וכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות  ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבה הּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה ל ּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד  מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

.È ואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר

ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לפי ּכתּבתּה לקּימּה; רצה אם ע ּקר, ה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
ּבלא  אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשאסּור

הניהּכתּבה  ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל [במחיר . ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ּכתּבה זול] ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ

זה  הֹוציאּה ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
מכרה. לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמׁשּלם

.‡È לחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס
נׂשּואה  ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה - הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חֹורין  מּבני ּכת ּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.
נמכרו] שלא שברשותו, ּכלל,[מנכסים ּתֹוספת ּגֹובה ואינּה ;ְְֵֶֶָָָ

אֹו ּומת ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻהֹואיל
ׁשּלא  העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּגרׁשּה
והמארס  ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּתּקנּו
ּכׁשהיא  ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻנערה
.·Èעּמּה ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ימים  ּבּׁשּוק,ׁשבעת ונֹותן נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹ

ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה [רווק]אּלא ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ימים; מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאלמֹון;
עם  ׂשמח ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת
ּבחּור  ּבין ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

אלמֹון. ְֵַּבין
.‚Èלֹו אחד,[מותר]יׁש ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

לׂשמח  צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּומבר
ואם  ׁשבעה, ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָעם

ּבׂשמחה. ׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; ְְְְְְְְִִִֵָָָָָֹּבעּולה,
.„È ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ולא  ׁשּבת ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבין
ּבתּקּון  ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור  לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּסעּודה,
ּכמֹו נׁשים, נֹוׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ׁשּנאמר: ּבׂשמחה, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
הּימים, ּוׁשאר זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ"מּלא
נּׂשּואין  ּבסעּודת ׁשּיטרח והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֻמּתר

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ְִִִֶַָָֹֹׁשלׁשה
.ÂË ּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת  לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג [שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי  ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא  ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊË היא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא  ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשה ּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈ היא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס  הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
עׂשר  ׁשנים לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָואחר
לּה נֹותנין הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹחדׁש
קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּבבגרּותּה חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּיֹום  יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
יֹום  ׁשלׁשים לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּתבעּה;

הּתביעה. ְִִַָמּיֹום
.ÁÈ את לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את  לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי האּׁשה.[להכין אֹותֹו מּׁשּתבעה ְְִִֶַָָָָ

חדׁש, עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוכּמה
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ְְְְִִִֵֶָָֹֹֹׁשנים

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן ּבמזֹונֹותיה הּגיע נתחּיב - נׂשאּה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אֹו ּבׁשּבת ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאף
מּפני  הּיֹום, לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבערב
ׁשּפרׂשה  אֹו היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשאינֹו
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מברכין  ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Ê יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותב מּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
ּדינר. מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָּדינר;
אפּלּו לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻוזה
לרב  הּוא אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכּכר
הּוא  סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻהּדברים;
לאּׁשה, ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהעּקר

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּכדי
.Á אּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת  חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי [שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

חמּׁשה  ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר  עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל  'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע  ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
.Ë וכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות  ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבה הּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה ל ּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד  מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

.È ואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר

ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לפי ּכתּבתּה לקּימּה; רצה אם ע ּקר, ה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
ּבלא  אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשאסּור

הניהּכתּבה  ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל [במחיר . ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ּכתּבה זול] ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ

זה  הֹוציאּה ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
מכרה. לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמׁשּלם

.‡È לחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס
נׂשּואה  ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה - הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חֹורין  מּבני ּכת ּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.
נמכרו] שלא שברשותו, ּכלל,[מנכסים ּתֹוספת ּגֹובה ואינּה ;ְְֵֶֶָָָ

אֹו ּומת ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻהֹואיל
ׁשּלא  העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּגרׁשּה
והמארס  ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּתּקנּו
ּכׁשהיא  ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻנערה
.·Èעּמּה ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ימים  ּבּׁשּוק,ׁשבעת ונֹותן נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹ

ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה [רווק]אּלא ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ימים; מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאלמֹון;
עם  ׂשמח ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת
ּבחּור  ּבין ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

אלמֹון. ְֵַּבין
.‚Èלֹו אחד,[מותר]יׁש ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

לׂשמח  צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּומבר
ואם  ׁשבעה, ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָעם

ּבׂשמחה. ׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; ְְְְְְְְִִִֵָָָָָֹּבעּולה,
.„È ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ולא  ׁשּבת ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבין
ּבתּקּון  ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור  לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּסעּודה,
ּכמֹו נׁשים, נֹוׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ׁשּנאמר: ּבׂשמחה, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
הּימים, ּוׁשאר זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ"מּלא
נּׂשּואין  ּבסעּודת ׁשּיטרח והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֻמּתר

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ְִִִֶַָָֹֹׁשלׁשה
.ÂË ּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת  לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג [שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי  ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא  ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊË היא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא  ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשה ּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈ היא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס  הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
עׂשר  ׁשנים לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָואחר
לּה נֹותנין הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹחדׁש
קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּבבגרּותּה חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּיֹום  יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
יֹום  ׁשלׁשים לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּתבעּה;

הּתביעה. ְִִַָמּיֹום
.ÁÈ את לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את  לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי האּׁשה.[להכין אֹותֹו מּׁשּתבעה ְְִִֶַָָָָ

חדׁש, עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוכּמה
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ְְְְִִִֵֶָָֹֹֹׁשנים

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן ּבמזֹונֹותיה הּגיע נתחּיב - נׂשאּה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אֹו ּבׁשּבת ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאף
מּפני  הּיֹום, לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבערב
ׁשּפרׂשה  אֹו היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשאינֹו
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אינּה ׁשהרי מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנּדה
אינֹו הּוא וכן ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָראּויה

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא ְִִִֶַַָָָיכֹול

ה'תשע"ג  אייר ח' חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"י הּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נתּגרׁשה אחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
מנה, ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻאֹו
מׁשחררת  ּבתּולה הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּמּׁשּנּׂשאת

כנענית] שפחה ׁשבּויה[מהיותה אֹו ּגּיֹורת גויים]אֹו -[בידי ְִֶָ
והן  הּׁשבּויה, ונפּדית הּגֹויה ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאם
היּו ואם מאתים; ּכתּבתן - אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֻּפחּותֹות

מאה. ּכתּבתן ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבנֹות
ּפי ·. על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני

וחזקת  ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין  מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר  לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין .נבעלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹ
עץ‚. בתוליה]מּכת ונפלו מכה אפּלּו[קיבלה מאה; ּכתּבתּה ְֲִֵֵַָָָֻֻ

- עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאּה
אפּלּו ׁשּנבעלה, ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּתחזר  סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ְְִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻּבא
מּבן  קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתּולה
נבעלה  לא ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֻּתׁשע
מּזה  ּפחֹות ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלל;

ּביאה. ּביאתֹו ִִֵָָאין
ּבֹוגרת „. ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו לאיל , [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה החרׁשת זכר אבל מאתים; ּכתּבתן -ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו לא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹֻוהּׁשֹוטה,
נּׂשּואין  לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ּכלל; נּׂשּואין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּה

יּמנעּו[מדרבנן]מּדבריהם ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי כשהיא]ולא חרׁשת [נשאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה

ּכתּבתן ‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא
נכסיו  להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

.Â ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
ּכלּום  עליהן לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח

תביעה] ּכתּבה [שום להן יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ;ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
לּה וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמאה.

ּבי  לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על אבל ּכתּבה ּדין; ת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּתּקנת  ׁשאין ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשֹוטה,
ּתּקנּו לא - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֹחכמים
ּגמּורין. נּׂשּואין לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים ְְֲִִִִִִִִֵָָלֹו
לידי  ּבאה ׁשהיא ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני

הפקר מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? ואין [זנות]נּׂשּואין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
סימנין. ׁשהביא ויּודע אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׂשיאין

.Ê אין - אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; בעלה]לּה להיות אחר [נשאר ְְְְְִִִִַַָָָֻ

הּוא  ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהגּדיל,
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

.Á ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין  - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין  נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשני ׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף  מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה  ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.È לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

לא  הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָֹמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצאני

למנה  ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּפי ּבתּולי' על אף . ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
- ּכלּום' ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

סתם להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין חרם אין [להטיל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
וּדאי.סתמי] לֹו הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

.‡È ּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
ּוכתּבתּה נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעלי

ׁשהיתה  ּכמֹו ׁשּלא מאתים עד 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשארסּתי אחר אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָארסּתי
ׁשקר  ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ְְְִִֵֵֵֶַַָָּכדי
.·È לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל  חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים  הּבתּולֹות,ּבפני ּככל מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

היה וׁשק  'מה לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְֲִִֵֶֶֶָָ
ׁשּלא  מּפני אמר אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכלל, ּדם להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמצאתי
זֹו הרי ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻלא
אֹותּה, ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכחזקתּה.
ׁשּמא  אֹו האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה ּומאכילין [רוחצים]היתה אֹותּה ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
אם  ונראה ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה
ולא  רעב ולא חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ְְְִִִֵָָָָָֹֹֹּתֹוציא
ּדחק  ׁשּמצא ּפי על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
- ּבתּולים ּכאן אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבעת
ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
ׁשּלא  'מּפני אמר ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, ׁשֹואלין [בעולה]מצאתי - מצאתי' ֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדחק  להן אין הּבֹוגרֹות ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל
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וכלּו איבריה ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרּגיׁשין
אֹו הּטיתה 'ׁשּמא לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבתּוליה.
'לא  אמר אם ּבדחק; הרּגׁשּתה לא ּולפיכ ּבנחת, ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹּבעלּתה
לכל  ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָכי
ּבין  ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבתּולה
ּפי  על ואף הּוא; סתּום ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָחֹולה;

ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל הּדם, ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיצא
.‚È ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים  על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין  ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה היא נאמן, ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם שמשקר ּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין [ע"י ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא אבל.שהיא ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂË נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר [נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊË נאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רק ּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
להׁשּביעֹובשבועה] היא לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחזקה  ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלא
להחרים  לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על ְִֵֶֶֶֶַָָָסתם
.ÊÈ חֹוזר - ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָוכֹותב
ּכתּבה  ּבלא אחת ׁשּבארנּו.ׁשעה ּכמֹו , ְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

יב  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה ‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא

המׁשחררת אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, [-ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
לשעבר] כנענית ויזּכה שפחה דברים, ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

דברים. ְְְִַָָָּבארּבעה
"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,

ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ
והּׁשבעה  הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;

ּתנאי וכּלן סֹופרים, האחד [תקנות]מּדברי הם. ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻ
ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻמהן,
לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהן:
מֹותֹו אחר ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּתמּות,
מֹותֹו אחרי נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכל

ּכתּבתּה יֹורׁשין מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻעד
אחרת. מאּׁשה אחיהם ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻיֹותר

ּכּלם‚. ּבהן, ׁשּזֹוכה הן:והארּבעה ואּלּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
וׁשּיהא  ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד „. האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות [תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם [תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו מביאה ּכֹופין [איני ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָ

ּכלּום  נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאֹותּה;
לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמעׂשה
ּכתנאי  הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ּבמזֹונֹותיה. ידיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעׂשה

ְַָֻהּכתּבה.
ּכתּבה,‰. ּבׁשטר נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּכל

ׁשּנׂשא, ּכיון - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻואפּלּו
ּבעׂשרה  האּׁשה וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָזכה

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, .ּדברים ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Â חּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

הּדברים  מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,
קּים  הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשאין ׁשהּוא ּדברים מּׁשלׁשה חּוץ , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן: ואּלּו ּבטל, ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתנאי
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר ְְִִַָָָָָָֻֻעֹונתּה,

.Ê ּבטל ּכיצד ּתנאֹו עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואינֹו ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוחּיב

ממֹון  .ּתנאי ְַָ
.Á מאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה

והיא  וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לו]לא מחלה הּפֹוחת [אלא ׁשּכל ּבטל; ּתנאֹו - ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

זנּות. ּבעילת זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבתּולה
.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת

חּזּוק  עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
ּפי  על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא  וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
.È ׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

העיר סעּודֹות  ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ּומאֹותֹו[רעבתן]ׁשאינֹו ׁשל ; מאכל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׂשעֹורים, ׂשעֹורים ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה ְְְְִִִִִִִִִֵַָָאנׁשי
לּה ּופֹוסקין ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוכן

ירקֹות [תיבול]ּפרּפרת אֹו קטנּיֹות ּכגֹון הּפת, את ּבּה לאכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּופרֹות; הּנר, להדלקת וׁשמן לאכילה, וׁשמן ּבהן; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו הּמקֹום מנהג היה אם לׁשּתֹות, יין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָּומעט
ּכמנהג  ּדגים אֹו ּובׂשר ּבׁשּבת, סעּודֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּופֹוסקין
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וכלּו איבריה ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרּגיׁשין
אֹו הּטיתה 'ׁשּמא לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבתּוליה.
'לא  אמר אם ּבדחק; הרּגׁשּתה לא ּולפיכ ּבנחת, ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹּבעלּתה
לכל  ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָכי
ּבין  ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבתּולה
ּפי  על ואף הּוא; סתּום ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָחֹולה;

ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל הּדם, ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיצא
.‚È ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים  על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין  ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה היא נאמן, ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם שמשקר ּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין [ע"י ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא אבל.שהיא ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂË נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר [נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊË נאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רק ּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
להׁשּביעֹובשבועה] היא לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחזקה  ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלא
להחרים  לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על ְִֵֶֶֶֶַָָָסתם
.ÊÈ חֹוזר - ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָוכֹותב
ּכתּבה  ּבלא אחת ׁשּבארנּו.ׁשעה ּכמֹו , ְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

יב  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה ‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא

המׁשחררת אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, [-ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
לשעבר] כנענית ויזּכה שפחה דברים, ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

דברים. ְְְִַָָָּבארּבעה
"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,

ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ
והּׁשבעה  הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;

ּתנאי וכּלן סֹופרים, האחד [תקנות]מּדברי הם. ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻ
ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻמהן,
לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהן:
מֹותֹו אחר ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּתמּות,
מֹותֹו אחרי נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכל

ּכתּבתּה יֹורׁשין מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻעד
אחרת. מאּׁשה אחיהם ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻיֹותר

ּכּלם‚. ּבהן, ׁשּזֹוכה הן:והארּבעה ואּלּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
וׁשּיהא  ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד „. האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות [תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם [תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו מביאה ּכֹופין [איני ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָ

ּכלּום  נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאֹותּה;
לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמעׂשה
ּכתנאי  הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ּבמזֹונֹותיה. ידיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעׂשה

ְַָֻהּכתּבה.
ּכתּבה,‰. ּבׁשטר נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּכל

ׁשּנׂשא, ּכיון - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻואפּלּו
ּבעׂשרה  האּׁשה וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָזכה

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, .ּדברים ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Â חּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

הּדברים  מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,
קּים  הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשאין ׁשהּוא ּדברים מּׁשלׁשה חּוץ , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן: ואּלּו ּבטל, ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתנאי
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר ְְִִַָָָָָָֻֻעֹונתּה,

.Ê ּבטל ּכיצד ּתנאֹו עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואינֹו ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוחּיב

ממֹון  .ּתנאי ְַָ
.Á מאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה

והיא  וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לו]לא מחלה הּפֹוחת [אלא ׁשּכל ּבטל; ּתנאֹו - ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

זנּות. ּבעילת זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבתּולה
.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת

חּזּוק  עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
ּפי  על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא  וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
.È ׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

העיר סעּודֹות  ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ּומאֹותֹו[רעבתן]ׁשאינֹו ׁשל ; מאכל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׂשעֹורים, ׂשעֹורים ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה ְְְְִִִִִִִִִֵַָָאנׁשי
לּה ּופֹוסקין ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוכן

ירקֹות [תיבול]ּפרּפרת אֹו קטנּיֹות ּכגֹון הּפת, את ּבּה לאכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּופרֹות; הּנר, להדלקת וׁשמן לאכילה, וׁשמן ּבהן; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו הּמקֹום מנהג היה אם לׁשּתֹות, יין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָּומעט
ּכמנהג  ּדגים אֹו ּובׂשר ּבׁשּבת, סעּודֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּופֹוסקין
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ּכסף מעה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל לּה ונֹותן ששוויו הּמקֹום. [מטבע ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
בדינר] מו' וכּיֹוצא אחד למרחץ אֹו לכּבּוס ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶַָָָלצרכיה,

ֶָּבהן.
.‡È היה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה

ׁשּיעׂשה  לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּהמזֹונֹות לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָ
ּכתּבתּה ותהיה להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָֻלחם

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו ְְִִֵֶַָָָָחֹוב
.·È ותהיה לּה, הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעל

הרׁשּות  - לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה ְְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת
ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד .ּבידֹו; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר [נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ
ּתרּומה, מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלּבעל.
לאכלן  המטּמאן מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹמּפני

ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבטהרה;
.„Èחּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ּבמזֹונֹות ּכׁשם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

מּכאן  ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבניו
- רצה לא ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹואיל

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו לא [מפצירים]ּגֹוערין ואם ּבֹו. ְְְֲִִִִִַֹ
הּוא  אכזרי 'ּפלֹוני ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָרצה
זן  ׁשהּוא טמא מעֹוף ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואינֹו

ׁשׁש. אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. ְְְִֵֵֶֶַַָָאת
.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים כבעל ּבּמה [מוחזק ְְֲִִִֵֶֶַָָ

אבל ממון] ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָואין
צדקה  מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאם
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊË לתּבע ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

אין  הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - ְְֲֳִִִִִֵָָָָֹמזֹונֹות
ּביתֹו מּניח אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין
נכסים  לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָריקן.

למזֹונֹותיה  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית מחּׁשבין - ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ידיה מעׂשה על לה]עּמּה מספיקים הם ׁשּיבֹוא [אם עד ֲִֵֶֶַַַָָָָ

עמדה  לא אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבעלּה;
ואינּה קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּדין

הכרזה המרבה]צריכה לכל פומבית ׁשבּועה [מכירה ולא ְְְְִַָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד [שאין אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגלּגלין מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות עליה [מוסיפין]ׁשּתבֹוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
להן.[בשבועתה] צריכה ׁשהיא למזֹונֹות אּלא מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈּכ ּבעלּה, ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכׁשם
ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָמֹוכרין
על  אף ּבפניו ׁשּלא מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאבל

אמּוד  ׁשהּוא לנכסיו ּפי יֹורדין ּדין ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפחֹות  אֹו ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּומֹוכרין,

אֹותן. ְְְִַָּומפרנסין

.ÁÈ ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשה יׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
יֹוצא  ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין  לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא  אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
עד  מזֹונֹות לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמזֹונֹות
ועֹוד  חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּתביא

ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָמּפני
.ËÈואכלה ולותה ּבעלּה, עמד הל לׁשּלם. חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

חּיב  אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
צּוּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשּלם

מּמּנּו. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלזּונּה,
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא  זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידי סמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Î ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת 'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] ׁשהת חפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
אּלא  הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה [שבועה לויתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח

עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר
.·Î טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה

הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
.‚Î,ּפלֹוני זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

אם  יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבין
ואם  מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹּתּמּו
היא  ּתהיה יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻלאו
ּדברים  אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ידיה  מעׂשה אין אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיא

לּכל  .מסּפיקין ְִִַַֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין  הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן  יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּים ּכתּבה  הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא -[נזירות]לּה לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

- נזירה ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם
ויּתן  יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשב;

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,
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יג  ¤¤ּפרק
חמּׁשים ‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה

הּימים  אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבימֹות  חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות [בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ
הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי [בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

חגֹור  לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל ·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים  לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזול הראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה ה ּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצע ׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

קדרה גס] ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
ּבית  - לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה

רחבה ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע [חצר]ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוצה

ּתכׁשיטיה „. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין צבעֹונין וכן ּבגדי ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על ּופּו[מצחה]להּקיף העין], וׂשרק [איפור ְְְִַַַַָָָָֹ

ללחיים] עליו.[אודם תתּגּנה ׁשּלא ּכדי - ּבהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

עׁשרֹו לפי מׁשי הּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
עׁשרֹו. לפי הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָורקמה
לּתן  ידֹו קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹוהּתכׁשיט
ותהיה  להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָלּה

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו ְֲִֶַַַָָָֻהּכתּבה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּתׁשמיׁש ּוכלי להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן צרּכן ּומדֹור ּכפי אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה חייב ּבלבד. [שהוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
בית לזונו] ּוכלי כסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְְִֵֵֵֵַַַַָ

מֹוכרין  ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ְְְְִִִִֵֶָָָָּומדֹור;
ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי ְְְִֵֵלכסּותֹו

.Ê ּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
אין  ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי

לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל נתחרׁשלּה אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּתכׁשיט  לּה ּפֹוסקין הּכסּות - ּבטענת אׁשּתֹו עם הּבעל ודין . ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָ

הּוא  אמר אם הּמזֹונֹות: ּבטענת ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָוהּכלים
לּכל. אחד ּדין - נתּת' 'לא אֹומרת והיא ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'נתּתי'

.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻיתר

נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּובעׁשירֹות,
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו

.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
אחת ּתנעל [שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

יתר  לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל

.È ּכל ׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה
רחים  ּוכברה נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
מּפני  ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻותּנּור

לה]ׁשּמּׂשיאּה ׁשּנדרה [מוציא היא וכן ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
וכּיֹוצא  ותּנּור ורחים ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לארג  ׁשּדרּכן ּבמקֹום לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבהן,
רע  ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹותן

ׁשהּוא .[קמצן]ּכיליּבׁשכּונֹותיו ְִִֶַָ
.‡È ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד  לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל [צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות  רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

ּכדי [הזול] עׁשרֹו, לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָּבכל
אּׁשה  ׁשּכל לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתצא
ּולבית  האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָיׁש
הם  ׁשּיבֹואּו ּכדי ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל  תבֹוא. ולא תצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלּה
ּפעם  ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּגנאי
לצאת  יּניחה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות;
;הּצר ּכפי ּבחדׁש, ּפעמים אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאּלא
"ּכל  ּכתּוב: ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין

ּפנימה". ,מל בת ְְִֶֶַָָּכבּוּדה
.·È ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן  יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולבית הּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי  ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה  ונעל הּסהר ּבבית בני ׁשאסרּה 'מּפני טֹוען היה ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמׁשּתה', ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאדם
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם ְְְְְִִָֻוהחזקּו

.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם  הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל  ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול  ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים  ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי  ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂË אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש
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יג  ¤¤ּפרק
חמּׁשים ‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה

הּימים  אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבימֹות  חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות [בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ
הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי [בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

חגֹור  לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל ·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים  לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזול הראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה ה ּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצע ׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

קדרה גס] ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
ּבית  - לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה

רחבה ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע [חצר]ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוצה

ּתכׁשיטיה „. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין צבעֹונין וכן ּבגדי ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על ּופּו[מצחה]להּקיף העין], וׂשרק [איפור ְְְִַַַַָָָָֹ

ללחיים] עליו.[אודם תתּגּנה ׁשּלא ּכדי - ּבהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

עׁשרֹו לפי מׁשי הּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
עׁשרֹו. לפי הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָורקמה
לּתן  ידֹו קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹוהּתכׁשיט
ותהיה  להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָלּה

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו ְֲִֶַַַָָָֻהּכתּבה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּתׁשמיׁש ּוכלי להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן צרּכן ּומדֹור ּכפי אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה חייב ּבלבד. [שהוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
בית לזונו] ּוכלי כסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְְִֵֵֵֵַַַַָ

מֹוכרין  ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ְְְְִִִִֵֶָָָָּומדֹור;
ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי ְְְִֵֵלכסּותֹו

.Ê ּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
אין  ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי

לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל נתחרׁשלּה אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּתכׁשיט  לּה ּפֹוסקין הּכסּות - ּבטענת אׁשּתֹו עם הּבעל ודין . ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָ

הּוא  אמר אם הּמזֹונֹות: ּבטענת ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָוהּכלים
לּכל. אחד ּדין - נתּת' 'לא אֹומרת והיא ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'נתּתי'

.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻיתר

נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּובעׁשירֹות,
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו

.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
אחת ּתנעל [שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

יתר  לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל

.È ּכל ׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה
רחים  ּוכברה נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
מּפני  ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻותּנּור

לה]ׁשּמּׂשיאּה ׁשּנדרה [מוציא היא וכן ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
וכּיֹוצא  ותּנּור ורחים ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לארג  ׁשּדרּכן ּבמקֹום לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבהן,
רע  ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹותן

ׁשהּוא .[קמצן]ּכיליּבׁשכּונֹותיו ְִִֶַָ
.‡È ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד  לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל [צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות  רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

ּכדי [הזול] עׁשרֹו, לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָּבכל
אּׁשה  ׁשּכל לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתצא
ּולבית  האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָיׁש
הם  ׁשּיבֹואּו ּכדי ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל  תבֹוא. ולא תצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלּה
ּפעם  ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּגנאי
לצאת  יּניחה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות;
;הּצר ּכפי ּבחדׁש, ּפעמים אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאּלא
"ּכל  ּכתּוב: ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין

ּפנימה". ,מל בת ְְִֶֶַָָּכבּוּדה
.·È ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן  יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולבית הּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי  ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה  ונעל הּסהר ּבבית בני ׁשאסרּה 'מּפני טֹוען היה ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמׁשּתה', ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאדם
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם ְְְְְִִָֻוהחזקּו

.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם  הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל  ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול  ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים  ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי  ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂË אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש
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ּגֹויים  אֹו ּפרּוצים אֹו -רעים מהם' מתירא ואני ּבׁשכנּותי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות; החזקּו ׁשּלא ּפי על אף לֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים

ה  ואפּלּו רע'. מּׁשכן 'הרחק -חכמים: ׁשּלּה הּמדֹור יה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשאמרה  היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמֹוציאּה
- עליהן' מקּפיד איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּכן,
ׁשם  עלי ׁשּיצא רצֹוני 'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹומעין

אּלּו'. ּבׁשכנֹות ְִֵֵַרע
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא  ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין  יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל  הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈ אחרת ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאיׁש
ּכתּבה, ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין -ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת הּנֹוׂשא ׁשעל אבל . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אינֹו - הארץ אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
למדינה  מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָיכֹול

לעיר] יכֹול [מעיר ואינֹו הארץ. ּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו ,ְְְְִִֵֶָָָָָָ
ּדברים  ׁשּיׁש למדינה, מּכפר ולא לכפר, מּמדינה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָֹלהֹוציאּה
הּכפרים  ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשיבת

להן. ֶָָטֹובה
.ÁÈּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
להּטּפל צריכה ׁשהיא ּבּנוה [לטפל]מּפני יפה עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק  ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי יֹוציאּההּיפה, לא וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום, ּובכל ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻֻמּמקֹום

יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִִֵֶֶָָָֻֻמֹוציאין
.ËÈאֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

לארץ  לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

מעלין  - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואין מּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
הרע  מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו
.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
עם  יׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
מֹוציאין  הּכל ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹירּוׁשלים;
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;

ה'תשע"ג  אייר ט' שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכפי [תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים  הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
אּלא [מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל ע ֹונתן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאֹוכלין
- ּבהן וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם  ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתן ּבעיר, מלאכּתן היתה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָאם

- החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
הּמּלחין  יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹּפעם
אחת  ּפעם עֹונתן - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת -ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּתלמידי  ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת,

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמים
אּלא ·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש

ּברׁשּותּה אּלא יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ;למקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
למלאכה  קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
ּגּמל  אֹו ּגּמל, להעׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה
ׁשּלא  ּתֹורה לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי מּלח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלהעׂשֹות
ׁשּנעׂשה  וענג ר וכן ׁשנים; ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּברׁשּות

לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין חכמים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָּתלמיד
אחת ‚. ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּבין נֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול  ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול  ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

ׁשּתי „. לֹו ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
ּבׁשּבת; אחת עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָנׁשים
אחת  ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיּו
ּתהיה  נׁשים, ארּבע לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשּתי

ׁשנים  ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל צּוּועֹונת לפיכ . ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּפי  על אף נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחכמים

עֹונה להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו אחת ׁשּיׁש ּפעם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ְֶֹּבחדׁש.

אׁשּתֹו‰. את עד]הּמּדיר מה [מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
יֹוציא  זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים  ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדברי
ׁשֹוטים  מעׂשה ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּודברים

.Âאחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ,[שבוע]הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
נדרֹו, יפר אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻממּתינין
הרי  ׁשּנדר, ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפּלּו
'ּתׁשמיׁשי  לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָצערּה
ּכלּום, נדר לא - מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אמר  לּה. מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻואם
ואסּור  נדר, זה הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה:

לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּמׁש;
.Ê ּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
יֹוציא  אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Á הּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
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מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני ּכֹופין [מרצוני]'מאסּתיהּו, - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ
לׁשעתֹו להֹוציא ׁשּתּבעל [מיידית]אֹותֹו ּבּׁשביה ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ו  ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; ּבליֹותיהלׂשנּוי [בגדים תּטל ְְְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻ
ונתחּיב בלויים] לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּימין,

ואינּה ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאחריּותן,
ּומטּפחת  ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוטלת
לּה ׁשּנתן ּכל וכן לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה
ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּתנה,

.Ë הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם
'מּפני  אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים  וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי  כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות  ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.È אם' לּה: ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָואחר
ּבמרּדּה עמדה אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻאּת
לּה יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹֹֻולא

ּכלל  ואין ּכתּבה חדׁש, עׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
ּבעלּה הּגט, קדם מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלּה

ְָיֹורׁשּה.
.‡È היתה ואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכּסדר

ּבעלּה היה ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנּדה
אחרת. אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּלח

.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת רצת ולא ׁשּלא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתיּבם
.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת

ּבעל  ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסים ּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מֹוציאין  אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה  ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
לּה מׁשּלם אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ְְְִֶֶֶַַּכלּום.
.„È אחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים  יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
ראּוי  הּתלמּוד ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּוגדֹולים

ולדּון. ְְִָֹלתּפס
.ÂË איני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי  על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊË מֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

אני  הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',

והּוא  מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו',
מחרימין  - עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:

סתמי]ּתחּלה ּדין;[חרם ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ּבפני  'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹואחר
ועֹוׂשין  הּנטען מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָעדים'.
לפי  אפׁשר, אי אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפׁשרה

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ְְְִִִֵֶָָָֹׁשאסּור
.ÊÈ ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראה האּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי  לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
מגרׁש הריני אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ּכן,ונֹותן לעׂשֹות ראּוי ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָֻ
הארץ. ּדר ְִֵֶֶֶָָמּפני

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרה נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר  היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן  ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה  היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ּכתּבתּה,יֹותר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻ

אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתל
אֹותּה ואפּלּוּופֹודה ּבכתּבתּה, עׂשרה עד ּדמיה היּו אפּלּו , ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ

ּבפעם  אמּורים? ּדברים ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה ּפעם ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

ע  את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי צמּה.- ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Î יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו  פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Î ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
ׁשּמעת  לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב .ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא  ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה ּפֹודה ּתפּדה הּוא והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּוא  הּׁשביה ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹותּה
לּה. ֶַָָׁשּגרם

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו וקינים מתה הסּפד לּה ולעׂשֹות , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות] ׁשּביׂשראל,[לשכור עני ואפּלּו הּמדינה; ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדר

הּכל  עׁשיר, היה ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹלא
לפי  אֹותּה קֹוברין מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; ְְְְְְְִִִִִֵָָלפי

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה עשירותו]כבֹודּה; ואינּה[לדרגת ְְֲִִֵֶַָָָָָָ
מיתה. לאחר אפּלּו ְֲִִֶֶַַָיֹורדת,

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ׁשּלא  ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה

לּכלבים  מׁשלכת זֹו ּכׁשּמתה תהיה אחרת ּבמדינה היה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - [מכרז אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
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מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני ּכֹופין [מרצוני]'מאסּתיהּו, - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ
לׁשעתֹו להֹוציא ׁשּתּבעל [מיידית]אֹותֹו ּבּׁשביה ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ו  ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; ּבליֹותיהלׂשנּוי [בגדים תּטל ְְְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻ
ונתחּיב בלויים] לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּימין,

ואינּה ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאחריּותן,
ּומטּפחת  ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוטלת
לּה ׁשּנתן ּכל וכן לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה
ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּתנה,

.Ë הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם
'מּפני  אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים  וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי  כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות  ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.È אם' לּה: ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָואחר
ּבמרּדּה עמדה אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻאּת
לּה יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹֹֻולא

ּכלל  ואין ּכתּבה חדׁש, עׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
ּבעלּה הּגט, קדם מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלּה

ְָיֹורׁשּה.
.‡È היתה ואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכּסדר

ּבעלּה היה ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנּדה
אחרת. אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּלח

.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת רצת ולא ׁשּלא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתיּבם
.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת

ּבעל  ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסים ּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מֹוציאין  אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה  ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
לּה מׁשּלם אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ְְְִֶֶֶַַּכלּום.
.„È אחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים  יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
ראּוי  הּתלמּוד ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּוגדֹולים

ולדּון. ְְִָֹלתּפס
.ÂË איני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי  על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊË מֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

אני  הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',

והּוא  מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו',
מחרימין  - עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:

סתמי]ּתחּלה ּדין;[חרם ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ּבפני  'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹואחר
ועֹוׂשין  הּנטען מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָעדים'.
לפי  אפׁשר, אי אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפׁשרה

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ְְְִִִֵֶָָָֹׁשאסּור
.ÊÈ ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראה האּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי  לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
מגרׁש הריני אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ּכן,ונֹותן לעׂשֹות ראּוי ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָֻ
הארץ. ּדר ְִֵֶֶֶָָמּפני

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרה נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר  היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן  ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה  היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ּכתּבתּה,יֹותר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻ

אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתל
אֹותּה ואפּלּוּופֹודה ּבכתּבתּה, עׂשרה עד ּדמיה היּו אפּלּו , ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ

ּבפעם  אמּורים? ּדברים ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה ּפעם ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

ע  את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי צמּה.- ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Î יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו  פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Î ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
ׁשּמעת  לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב .ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא  ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה ּפֹודה ּתפּדה הּוא והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּוא  הּׁשביה ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹותּה
לּה. ֶַָָׁשּגרם

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו וקינים מתה הסּפד לּה ולעׂשֹות , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות] ׁשּביׂשראל,[לשכור עני ואפּלּו הּמדינה; ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדר

הּכל  עׁשיר, היה ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹלא
לפי  אֹותּה קֹוברין מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; ְְְְְְְִִִִִֵָָלפי

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה עשירותו]כבֹודּה; ואינּה[לדרגת ְְֲִִֵֶַָָָָָָ
מיתה. לאחר אפּלּו ְֲִִֶֶַַָיֹורדת,

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ׁשּלא  ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה

לּכלבים  מׁשלכת זֹו ּכׁשּמתה תהיה אחרת ּבמדינה היה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - [מכרז אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
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לפי פומבי] אֹו כבֹודֹו ּולפי הּבעל, ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין ,ְְְְְְִִִִַַַָָ
ְָכבֹודּה.

טו  ¤¤ּפרק
עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה

ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל  חּיב קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ׁשל  עׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,
האּׁשה ·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ּומאימתי האיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

ׁשבע  מּבן אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתחּיב
ע  ׁשעברּו וכיון ׁשנה. -ע ׂשרה אּׁשה נׂשא ולא ׁשנה ׂשרים ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה  עֹוסק היה ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
יטרח  ׁשּלא ּכדי אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹוטרּוד
להתאחר, מּתר זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבמזֹונֹות
ּתֹורה. ּבתלמּוד ׁשּכן וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוסק

ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בה מי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ
אין תמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן

אם  אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו
לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,
זכר „. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

סריסּונקבה  הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: ,[עקר], ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית הּבת ׁשהיתה זֹו.[עקרה]אֹו מצוה קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּפרּיה ‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו
ּכבנים  הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

אף  ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
מּׁשני  והם הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּובת  ּבן לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָבניו,
ּמצוה. קּים לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹומתּו,

.Â קּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו
עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. והן [כנעני]מצוה הּוא ונׁשּתחרר , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנׁשּתחרר; אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא -ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּוס לֹו אין אליו]ׁשהעבד מתייחסים בניו .[אין ִֵֶֶֶָ

.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא זכר לא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מולידה] קּים ואינה ּכן אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּוקטּנה

לפרֹות  אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ּפרּיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָמצות
ילדה  ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת אּׁשה נׂשא מּמּנה. ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹולרּבֹות
לולד; הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
עד  ּבּׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין להֹוציא, רצה לא ְְִִִִַַַָָֹואם
ּבפני  עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּבין  ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדים

אּׁשה ׁשאמר  יּׂשא אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
לולד. ְְָָָָהראּויה

.Á זרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת
מּמּנה  החלי חזקת - לּהּכחץ ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא , ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

רצונו]ּתֹוספת לפי בכתובה עצמו על שלקח לא [התחייבות ; ֶֶֹ

ּתֹוספת  לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹתהיה
מּמּנּו החלי חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכמֹו

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא שקבעו ּבלבד; [הסכום ְְְִִִִֵֶַַָָָֻֻ
בכתובה] ְֶֶותֹוספת.חכמים

.Ëמּמּנּו' אֹומרת: והיא הּולד', נמנע 'מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
נאמנת  היא - ּכחץ' יֹורה ׁשאינֹו מּפני לֹונמנע, ויׁש ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ּבוּדאי, אֹותֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרים
מּמּני  אם יֹודעת 'איני אמרה: ואם ּכתּבתּה. יּתן ּכ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻואחר
ממֹון  העמד ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאם
ולּמה  ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחזקת
ּכחץ  יֹורה אם מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא ְְְִֵֵֶַֹאֹו
.È ׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה מּפני האּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

לּה; ׁשֹומעין - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
לבנים  היא צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻאף
ּבלבד; ּכתּבה עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻלזקנּותּה.
ותּטל. לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל
אין  - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה

הּמנין  מן זמן אֹותֹו להם .עֹולה ְְִִֶֶַַָָ
.·È ׁשהּפילה מּיֹום מֹונה - וחזרה הּפילה הּפילה אם . ְְִִִִִִִִֶָָָָָָ

זכה  לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה
ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות

.‚È,עּמּה ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', ּבתֹו 'הּפילה אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ּכתּבה  ויּתן ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשהּפילה  אֹו הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּובכל
ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשלׁשה

.„Èוהֹוציאּה ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹנּׂשאת
ילדה  ולא ׁשנים עׂשר הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לׁשליׁשי; תּנׂשא לא ּבלא - ּתצא - לׁשליׁשי נּׂשאת ואם ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵָֹֹ
מצות  ׁשּקּים אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכתּבה,

ּורבּיה. ְְִִָָּפרּיה
.ÂË יכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה  ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
ׁשּתנהגי  לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים  עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי ּכעם ואחר תֹולידי, ולא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ולא  ליׁשב; אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּתתּבעי'.
ׁשּיעׂשּו עד זה ּבדבר מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדנין

ְָָּפׁשרה.
.ÊË הּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף

סֹופרים  מּדברי זמן מצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבנה  ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
- אּׁשה ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
ׁשּלא  - איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא

ֵֵָתחׁשד.
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.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על על וחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ
פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּביֹותר  לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּביתּה ּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ,וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

תתּבע  ולא ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק 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

ְִלכעּור.
.ËÈ חכמים צּוּו יֹותר וכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה  הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו
יתרה  אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיה ּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Î ּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא  עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני  יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה  אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

טז  ¤¤ּפרק
עבדים ‡. ּבין קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנכסים

אינן  - ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
הּבעל  קּבל ואם ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻנקראין

ּפחתה אם ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא [נפחת אחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
לֹושוויה] כשמתגרשת]ּפחתה הפחת הֹותירה [משלם ואם ְֲִִָָָ

לֹו[התייקרה] הרווח]הֹותירה לה מחזיר זֹו[אינו הרי - ֲִֵָ
הּנדּוניא  אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,

מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם
לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן

לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ
הּכל  - ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻנפלּו
'ּכתּבה' נקרא ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻנקראין
ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא

הֹודענּו‚. הּתֹוספת ּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
הרי  אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
לאחר  אּלא נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהיא
לּבעל  היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻׂשדֹות

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא הּנקראת מּמּנּו, והיא ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ִִ'זּבּורית'.

עד „. תגּבה לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹוכן

חפץ ּבנקיטת קדוש]ׁשּתּׁשבע חפץ אצלּה[אחיזת הּניח ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא [בגד ּכלּום, ְְְְְֲִֶָָָָָָָָֹֹ

לה] ּגרׁשּהשקנה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשעליה,
ׁשהרי  ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו,

היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה ְְְְִִֶֶָָָָָָֹלקחן
מן ‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן

מיתת הּקרקע  לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשבח  אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,

טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים ּבכתּבתּה[גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּלֹוקח ׁשהׁשּביח והשביח מּׁשבח מבעלה הקרקע [שקנה ְִִִֵֶֶַַַַ

אּלּואותה] ּודברים הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכתּבה הן.מּקּלי ְִֵֵָֻֻ

.Â ׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
ומשקל] ּבמקֹום [בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מקֹום  מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות  היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוה מסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Ê ּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה  ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל  ּבכל ויׁשנן זֹו הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ

אמם] כתובת ּפׁשּוט שירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד  ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר

מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ּתּקּון ׁשּיכּתבּו זה ודבר ; ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתנאי  זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּגדֹול

תמיד]ׁשּבממֹון מן [שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë אם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
נסּתּפק  אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה
ּבתּקנת  ּכח ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלנּו
ּתנאי  ּכדין נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגאֹונים
ממֹון  ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכתּבה

הּיֹורׁשים. ְִִַמן
.È אחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

קרקע [ערבים]וערבאין לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻ
ׁשּימּכר  וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻּבאלפים

ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין [מותר]אחר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֻלֹו
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.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על על וחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ
פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּביֹותר  לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּביתּה ּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ,וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

תתּבע  ולא ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק 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

ְִלכעּור.
.ËÈ חכמים צּוּו יֹותר וכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה  הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו
יתרה  אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיה ּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Î ּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא  עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני  יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה  אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

טז  ¤¤ּפרק
עבדים ‡. ּבין קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנכסים

אינן  - ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
הּבעל  קּבל ואם ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻנקראין

ּפחתה אם ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא [נפחת אחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
לֹושוויה] כשמתגרשת]ּפחתה הפחת הֹותירה [משלם ואם ְֲִִָָָ

לֹו[התייקרה] הרווח]הֹותירה לה מחזיר זֹו[אינו הרי - ֲִֵָ
הּנדּוניא  אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,

מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם
לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן

לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ
הּכל  - ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻנפלּו
'ּכתּבה' נקרא ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻנקראין
ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא

הֹודענּו‚. הּתֹוספת ּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
הרי  אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
לאחר  אּלא נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהיא
לּבעל  היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻׂשדֹות

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא הּנקראת מּמּנּו, והיא ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ִִ'זּבּורית'.

עד „. תגּבה לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹוכן

חפץ ּבנקיטת קדוש]ׁשּתּׁשבע חפץ אצלּה[אחיזת הּניח ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא [בגד ּכלּום, ְְְְְֲִֶָָָָָָָָֹֹ

לה] ּגרׁשּהשקנה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשעליה,
ׁשהרי  ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו,

היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה ְְְְִִֶֶָָָָָָֹלקחן
מן ‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן

מיתת הּקרקע  לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשבח  אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,

טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים ּבכתּבתּה[גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּלֹוקח ׁשהׁשּביח והשביח מּׁשבח מבעלה הקרקע [שקנה ְִִִֵֶֶַַַַ

אּלּואותה] ּודברים הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכתּבה הן.מּקּלי ְִֵֵָֻֻ

.Â ׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
ומשקל] ּבמקֹום [בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מקֹום  מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות  היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוה מסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Ê ּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה  ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל  ּבכל ויׁשנן זֹו הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ

אמם] כתובת ּפׁשּוט שירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד  ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר

מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ּתּקּון ׁשּיכּתבּו זה ודבר ; ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתנאי  זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּגדֹול

תמיד]ׁשּבממֹון מן [שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë אם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
נסּתּפק  אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה
ּבתּקנת  ּכח ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלנּו
ּתנאי  ּכדין נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגאֹונים
ממֹון  ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכתּבה

הּיֹורׁשים. ְִִַמן
.È אחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

קרקע [ערבים]וערבאין לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻ
ׁשּימּכר  וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻּבאלפים

ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין [מותר]אחר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֻלֹו
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חֹורין; ּבני נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּכׁשּיגרׁשּנה
חפץ  ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּכל ּוכׁשּתטרף, ּכדין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעלי
.‡È ּכׁשּתבֹוא האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּמׁשּביעין

ּכתּבתּה, ּדין,לגּבֹות לבית חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ
לּה ׁשחֹוׁשׁשין מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּפני
היתֹומים  רצּו ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ובתמורה] שבועה, חומרת ממנה [בהנאה להּדירּה[להוריד ְִַָ
[- ידוע שלא מהבעל משהו קיבלה אם - מסויים נֹודרת מדבר ,ֶֶ

ּכ ואחר ּדין, ּבבית אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהם
ּכתּבתּה. ְֶֶָָֻנֹוטלת

.·È יֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת  ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל  ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - [סימן]ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים את [גבולות]ּבארּבעת ּגֹובה - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והן  מּטלטלין לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכתּבתּה
נמּכרּוע  אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּדמי  הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָונלקח
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים ְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּמּטלטלין

.„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', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה  ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר  תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה  .אּלא ְִֶָָ
.ÂË לא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה  אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊË ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום  ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
ּתּׁשבע  - יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִִַָָֹלהֹודיעֹו,

ְִֹותּטל.
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

הּכל', 'נתקּבלה אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻהֹוציאה
מאֹות  חמׁש אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהיא

לבינֹו' ּביני ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה [האמין זּוז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מאות] מה' יותר אתבע ּבׁשבּועה.שלא ׁשּלא נפרעת זֹו הרי -ְְֲִִֵֶַַָֹ

- מאֹות' חמׁש אּלא ּכתּבתי ּבׁשטר 'אין אמרה: אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ּבּטלה  ׁשהרי ּכלּום, אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאינּה
הּסת  ׁשבּועת נׁשּבע לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹותֹו,

מדרבנן] ונפטר.[שבועה ,ְְִָ
.ÁÈ אֹומרין - ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשּלא  'ּתּפרע ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלּה

נאמן  אּתה ואין לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשבּועה'
'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו .ּבטענה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָ

.ËÈ'טענתי על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל אֹומרין אמר - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ
עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה  ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת  אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹור ׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה

ׁשבּועה. ּבלא מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתהא
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם בעלה]אבל ע"י [שנמכרו ְְְְֲִִִִִָָָָָֹֻ

ׁשהאמינּה ּפי על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא [האמין - ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
יֹורׁשיו,לה] ועל עליו אּלא מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּבעל;

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד ְְֲֲִִִֵֵַָָאבל
.‡Î נׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ׁשהיתה  ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה
אביה  ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּכתּבה ּבבית ׁשטר אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה  עּקר אפּלּו - הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, ְְִֵֶַַָָֻאין
.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום ּתנאי אבל על סֹומכין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּבידּה ׁשאין ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה ז ֹו הרי - ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻבית

ּכתּבה  ּבבית ׁשטר ׁשהיתה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבכל  לּה אין ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבעלּה

ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְִֶָָָָָמקֹום
.‚Î ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה  ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר  לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא  מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית' עּמי והן מּלתבען, .'נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
.„Î לבית מזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ

אחר  ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻאביה,
מּפני  ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹעׂשרים

הּיֹורׁש מן בֹוׁשה .ׁשהיא ִִֵֶַָ
.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא  לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

ׂשמחה  מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
אּלא  ּכן עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמלּבּוׁש
ּבזה, עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבתּולה

לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו [יכולה]הרי ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמ  הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּטענה.להׁשּביעֹו קצת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

קטן  ּכׁשהייתי אני 'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָונאמן
האּלּו, הּדברים וכל הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַָָָֻּבמקֹום
.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
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ּפניה ׁשהֹוציאה [מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ואבד  'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן  חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה  ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎ עּקר הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה קבלה]ותֹוספת, מּתֹו[כתב - ׁשֹוברי' ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
זה  הרי ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיכֹול

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה קדוש]נאמן; חפץ לּה[תפיסת ונֹותן , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאת

.ÁÎ ו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עד ׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשבּועת  הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי
ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את [בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן [גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;

הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה
.Ï ּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;
החזירּה -הראׁשֹונה הּבעל מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ

אין  אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, ק ֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻאם
זכת  ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא  לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה
.‡Ï ׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא  ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אם לאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא  להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
אֹותּה ּומׁשּביעין אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻהזּכירה
את  לי ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻונֹותנין
ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבתי'
לּטל  אּלא להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהרי
הּתירּוני  ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכתּבה
לּה ונֹותנין אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֻלהּנׂשא
אם  אבל ּבאה. נּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבתּה,
אֹותּה מּתירין - להּנׂשא' והּתירּוני ּכתּבתי את לי 'ּתנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרה:
מּידּה. מֹוציאין אין ּתפסה, ואם ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻואין

ה'תשע"ג  אייר י' קודש שבת יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי

ּבׁשבּועה; אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקֹודמת

ׁשּלפניה  ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה היא ואין וגם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשטר [האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת

ואם  ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
חֹוב. לבעל והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהּכתּבה

לגּבֹות ·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין  הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּתחּלה  זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נׁשים נֹותן, נׂשא אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואחר  נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹזֹו
ּכּלן  ׁשּׁשעּבּוד ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּנׂשא
ּדין  ּכאן ואין לּכל, מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּכאחת

ְִָקדימה.
אחד ‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשאין  ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה  ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.
חֹוב „. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
הּקרקע  מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב .ּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא  לׁשניהן, להגּבֹות ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
נׁשאר  ואם חֹוב; לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

ּכלּום ּבעל [משהו]לאּׁשה מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חסרה  לא והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹחֹוב;
להּנׂשא. רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר,

ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן
קדימה  ּכל ּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתחּלה. ְִָחֹובֹו
.Â מן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון

אם  - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּכל  חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
ּתּטל, ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻחֹובֹו

ּתּדחה  .אֹו ִֶָ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשה היּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת  מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם
.Á ּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה  יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות [לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי  מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות  וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי  ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
רביעית  וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹוׁשל
ארּבע  הּניח אם - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמאה,
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ּפניה ׁשהֹוציאה [מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ואבד  'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן  חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה  ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎ עּקר הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה קבלה]ותֹוספת, מּתֹו[כתב - ׁשֹוברי' ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
זה  הרי ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיכֹול

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה קדוש]נאמן; חפץ לּה[תפיסת ונֹותן , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאת

.ÁÎ ו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עד ׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשבּועת  הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי
ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את [בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן [גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;

הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה
.Ï ּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;
החזירּה -הראׁשֹונה הּבעל מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ

אין  אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, ק ֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻאם
זכת  ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא  לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה
.‡Ï ׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא  ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אם לאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא  להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
אֹותּה ּומׁשּביעין אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻהזּכירה
את  לי ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻונֹותנין
ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבתי'
לּטל  אּלא להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהרי
הּתירּוני  ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכתּבה
לּה ונֹותנין אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֻלהּנׂשא
אם  אבל ּבאה. נּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבתּה,
אֹותּה מּתירין - להּנׂשא' והּתירּוני ּכתּבתי את לי 'ּתנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרה:
מּידּה. מֹוציאין אין ּתפסה, ואם ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻואין

ה'תשע"ג  אייר י' קודש שבת יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי

ּבׁשבּועה; אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקֹודמת

ׁשּלפניה  ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה היא ואין וגם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשטר [האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת

ואם  ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
חֹוב. לבעל והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהּכתּבה

לגּבֹות ·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין  הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּתחּלה  זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נׁשים נֹותן, נׂשא אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואחר  נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹזֹו
ּכּלן  ׁשּׁשעּבּוד ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּנׂשא
ּדין  ּכאן ואין לּכל, מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּכאחת

ְִָקדימה.
אחד ‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשאין  ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה  ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.
חֹוב „. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
הּקרקע  מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב .ּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ולא  לׁשניהן, להגּבֹות ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
נׁשאר  ואם חֹוב; לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

ּכלּום ּבעל [משהו]לאּׁשה מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חסרה  לא והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹחֹוב;
להּנׂשא. רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר,

ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן
קדימה  ּכל ּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתחּלה. ְִָחֹובֹו
.Â מן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון

אם  - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּכל  חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
ּתּטל, ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻחֹובֹו

ּתּדחה  .אֹו ִֶָ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשה היּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת  מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם
.Á ּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה  יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות [לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי  מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות  וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי  ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
רביעית  וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹוׁשל
ארּבע  הּניח אם - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמאה,
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מאה  נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאֹות
ּבׁשוה, ּכּלן ּבין ּתחּלק אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאֹו
אּלא  ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנמצאת
וחֹולקין  מאֹות, ארּבע לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמאה.
ּכדי  נטלה הרביעית ונמצאת מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאֹותן
נׁשים  וׁשלׁש מאֹות, ארּבע ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻכתּבתּה,
ּבין  מאֹות הארּבע ּתחלק אם מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּביד
ּוׁשלׁשים  מאתים נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשּתן
לפיכ מאתים. אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ּוׁשליׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
ׁשלׁשּתן  ּבין וח ֹולקין מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות מארּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹלֹוקחין
לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה הּׁשליׁשית ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׁשוה;
ּבין  ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי מאה, ּכאן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָונׁשאר
וכן  וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָראׁשֹונה
הרביעית  ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּביד

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ועל ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָמאה.
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייב הערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לׁשּלם בקנין חּיב אינֹו חסרה , לא והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מכספה]ּכלּום הוציאה הּוא,[לא ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָֻ

עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוקנּו
אף [בליבו]וגֹומר לׁשּלם, חּיב ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

לאּׁשה: ׁשאמר זה קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
'אני  לּה: אמר אם אבל זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'הּנׂשאי
ּפטּור, - ּבזה וכּיֹוצא זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכתּבה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻערב
הניה  יּדירּנה - אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. היה ּכן אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ממנו] תהנה הערב [שלא מן אֹו הּקּבלן, מן ּתּפרע ּכ ואחר ,ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה גרושתו]אם עֹוׂשין [את ונמצאּו , ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

זה.[תחבולה]קנּוניה ׁשל נכסיו על ְְְֶֶַָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּמא  ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָיּדירּנה
ּובאה  אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָיעׂשּו
אּלא  להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלטרף
ידעּו ׁשּכבר לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹנׁשּבעת
עצמן  על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּלקֹוחֹות

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ְְְִִֶֶַַָָָׁשּלקחּו
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּודב  ּפי 'ּדין על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ׁשּלא  אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו
רּוח  'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתב טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה  ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל  ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
זֹו ׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
עׂשיתי  רּוח 'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף, יכֹולה אינּה -ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּברצֹון  הלכה לא רצת ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלבעלי',
ֲַָּבעלּה.

.·È מּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
סודר]הראׁשֹונה בקנין ׂשדה [התחייבה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶֶַָָָָ

הּמֹועיל  קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ואחר  לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען יכֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאינּה
מּיד  מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו הּבעל, מת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכ
מֹוציאה  והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו לא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח,
אּלא  ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּיד
הּלֹוקח  חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד  חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ׁשהרי מּידּה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּומֹוציאּה

ּביניהן. ּפׁשרה ְֲֵֵֶֶַָָׁשּיעׂשּו
.‚È הּנּׂשּואין מן ּבין נׁשּבעת אלמנה, - הארּוסין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

מבעלה] כתובתה קיבלה ּבעלּה[שלא מּקרקע ְֲִֶֶַַַָּומֹוכרת
ּדין  ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻונפרעת
ויֹודעין  נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹֻממחין;

הּמכר ואחריּות הּקרקע. היתה]ּבׁשּומת שגזולה נמצא -[אם ְְְֲֶֶַַַַַַָ
ּדין  ּבבית אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל יתֹומים. נכסי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹעל
ּבהכרזה  אּלא תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת וכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻממחין.

פומבי] ּבית [מכרז מכירת מׁשּפט יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ;ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
צריכה  אינּה - ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדין
הּׁשּומא. ויֹודעין נאמנין ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהכרזה,

.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּהאלמנה לבין [ללא ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אנשים] ג' קּים;נוכחות מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶַָָָָָָ

לאחר, ׁשּמכרה והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָונׁשּבעת
הכריזה. ואפּלּו ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹאבל

.ÂËאֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה
ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשוה

אלמנה  ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע מאה,ּובלבד ּכתּבתּה היתה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אמרה: ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּומכרה

ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ'אני
.ÊË ולזה ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיתה

ודינר  מאה ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבמנה
קּים  ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - .ּבמאה ְְֲֵֵֶֶַַָָָָֻ

.ÊÈ מת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש
הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא [הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי ּכלּום.[שלא לֹו אין - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי

הּׁשאר  ותגּבה ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה
לכתּבתּה ּומֹוכרת נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבין
נאמנין  ּבׁשלׁשה ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאפּלּו

הּקרקע  ׁשּומת .ויֹודעין ְְְִַַַַ
.ËÈ א לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ּבדה הּמֹוכרת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכתּבה  ּתנאי ּכתּבתּהׁשאר ּכנגד יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻ
זה. ּתנאי ּכדין חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזאת
ּכתּבתּה, ּתנאי ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻאבל
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צריכה  אינּה ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו
ולא  עדים צריכין ׁשאינן הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹקנין
ׁשהּדעת  דברים ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקנין,
תמּה, ודברי והתל ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹסֹומכת

נכֹונה. ּבדעת ְְֶַַָָאּלא

יח  ¤¤ּפרק
עד ‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ
אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.

לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה שלה]עׂשתה חוב לבעל ,[שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ
ּדברים  ׁשעׂשת ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהּוא
ּבין  ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֹֻֻאּלּו
אין  - ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשת
לּה יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל ה ּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָלּה

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמזֹונֹות.
ּכסּות ·. לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּומדֹור ּתׁשמיׁש ּבֹו[דירה]ּוכלי ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן  ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת בעלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחּיי
ּבחּיי  ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
אמרה: ואם לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָבעלּה.
לא  וכן לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ'הּניחּו

ּבדקֹו אֹותֹו[סדקו]תחּזק טחה ולא ּבֹו[בטיט], ּתׁשב אּלא , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
עׂשּו לא אלמנה, מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּכמֹו

ְּכלּום.
.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

מזֹונֹותיה [שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ
מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. ְִַַָלאחר
ּכל „. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד  ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב הּדין [יחד]ואֹוכלין והּוא קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

מּבית  זזה 'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר: הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
נֹותנין  אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ'אם
ׁשהיא  מּפני טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ילדים[צעירה]ילּדה רע]והם לשם לּה[וחוששת נֹותנין - ְְְְִִֵַָָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין ּומֹותר מזֹונֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה ‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא , ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית  מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
לפּדֹותּה חּיבין אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנׁשּבית

ותפּדה  ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּנכסיו,
ְַָעצמּה.

.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואם מתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
יֹורׁשין  יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעׂשה  הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה מעׂשה ידי 'טלי לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי המזונות]ידי דמי לֹו;[במקום ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא ְֲִִֶֶָָָָָאבל
.Ê עֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁ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, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ë ּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם  ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין הֹותירּוׁשבּועה; ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לּבעל.[התייקרו] ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשין יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואם
מֹותר, ּבהם היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואף

ה  ליֹורׁשי ּבעל.הּמֹותר ְְֵַַַַָ
.È ׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב  ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין אין מחּיים - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
ּׁשּבידּה מּמה נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופֹוסקין
הּיֹורׁשין  ויּקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

הּׁשאר. ְֶַָאת
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

ּגֹובה  אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּגֹובה
ּותנאי מהן  הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּמּטלטלין  מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּכתּבה
ּתפסה  ׁשּלא ּפי על ְִֶַַָָֹאף

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין  הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת הבעל]ואפּלּו הּמּטלטלין,[על מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּה

.‚È הּניח אם ׁשּלא אבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין  הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È נּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

קדימהּבׁשוה  ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות {, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
.ÂË הראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאלמנה

ּבעל  מּׁשל -נּזֹונת מעּברת הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר אם ; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ
והֹולכת  נּזֹונת - קּימה ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנּזֹונת
אחר  מעּברת נמצאת לא הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכל
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צריכה  אינּה ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו
ולא  עדים צריכין ׁשאינן הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹקנין
ׁשהּדעת  דברים ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקנין,
תמּה, ודברי והתל ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹסֹומכת

נכֹונה. ּבדעת ְְֶַַָָאּלא

יח  ¤¤ּפרק
עד ‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ
אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.

לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה שלה]עׂשתה חוב לבעל ,[שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ
ּדברים  ׁשעׂשת ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהּוא
ּבין  ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֹֻֻאּלּו
אין  - ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשת
לּה יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל ה ּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָלּה

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמזֹונֹות.
ּכסּות ·. לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּומדֹור ּתׁשמיׁש ּבֹו[דירה]ּוכלי ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן  ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת בעלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחּיי
ּבחּיי  ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
אמרה: ואם לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָבעלּה.
לא  וכן לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ'הּניחּו

ּבדקֹו אֹותֹו[סדקו]תחּזק טחה ולא ּבֹו[בטיט], ּתׁשב אּלא , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
עׂשּו לא אלמנה, מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּכמֹו

ְּכלּום.
.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

מזֹונֹותיה [שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ
מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. ְִַַָלאחר
ּכל „. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד  ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב הּדין [יחד]ואֹוכלין והּוא קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

מּבית  זזה 'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר: הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
נֹותנין  אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ'אם
ׁשהיא  מּפני טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ילדים[צעירה]ילּדה רע]והם לשם לּה[וחוששת נֹותנין - ְְְְִִֵַָָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין ּומֹותר מזֹונֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה ‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא , ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית  מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
לפּדֹותּה חּיבין אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנׁשּבית

ותפּדה  ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּנכסיו,
ְַָעצמּה.

.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואם מתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
יֹורׁשין  יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעׂשה  הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה מעׂשה ידי 'טלי לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי המזונות]ידי דמי לֹו;[במקום ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא ְֲִִֶֶָָָָָאבל
.Ê עֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁ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, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ë ּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם  ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין הֹותירּוׁשבּועה; ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לּבעל.[התייקרו] ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשין יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואם
מֹותר, ּבהם היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואף

ה  ליֹורׁשי ּבעל.הּמֹותר ְְֵַַַַָ
.È ׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב  ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין אין מחּיים - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
ּׁשּבידּה מּמה נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופֹוסקין
הּיֹורׁשין  ויּקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

הּׁשאר. ְֶַָאת
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

ּגֹובה  אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּגֹובה
ּותנאי מהן  הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּמּטלטלין  מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּכתּבה
ּתפסה  ׁשּלא ּפי על ְִֶַַָָֹאף

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין  הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת הבעל]ואפּלּו הּמּטלטלין,[על מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּה

.‚È הּניח אם ׁשּלא אבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין  הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È נּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

קדימהּבׁשוה  ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות {, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
.ÂË הראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאלמנה

ּבעל  מּׁשל -נּזֹונת מעּברת הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר אם ; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ
והֹולכת  נּזֹונת - קּימה ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנּזֹונת
אחר  מעּברת נמצאת לא הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכל
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ּבעל  מּׁשל לא נּזֹונת אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשלׁשה
לחלץ. אֹו לכנס יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא

.ÊË ּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ
מּׁשל  נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,

ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם
.ÊÈ ויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה

היבמין  .ּכׁשאר ְְִִַָָ
.ÁÈ:ואמר למזֹונֹותיה מיתה ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמי

היה  ואם מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ'יהיה
ואם  נכסים; ׁשאר נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָׂשכרֹו
אמר  אם אבל הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה

וׁשתקה  ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה אּלא לּה: לּה אין - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו מזֹונֹות.[קצב]ּפרֹות לּה ְְֲִֵֵֶַַָָָ

.ËÈ ׁשהֹורה מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאלמנה
לסמ ראּוי ואין אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּפֹוסקין
ּבעלּה ׁשהל ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל
עד  ּדין מּבית מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמדינת
הּנפרע  וכל יתֹומים, מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתּׁשבע,
נֹוטה, ּדעּתי ולזה ּבׁשבּועה; אּלא נפרע אינֹו יתֹומים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּנכסי

לדּון. ראּוי ָָּובֹו
.Îאֹותּה מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאלמנה

הכרזה  ּבלא ּומֹוכרין לּהּתחּלה, יׁש וכן מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ
ממ  ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות נאמנין,למּכר ּבׁשלׁשה אּלא חין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֻ

ׁשוה  עצמּה לבין ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבלא
אֹותּה, להׁשּביע הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה,

ְִַַנׁשּבעת.
.‡Î חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

מזֹון  לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן  חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
וגֹובה  כתּבתּה, ּכדי הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמֹוכרת

לּה והֹולכת הּׁשאר מן .ּכתּבתּה ְְְִֶֶַָָָָֻ
.·Îעּמּה מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה ידיה]על במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲֵֶֶַַַָָָ
אֹותֹו, נֹוטלין ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
הּיֹורׁשים  היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָואם

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - רווחיה קטּנים נותנת אם [בודקים ְְְִִִִֵַַָ
לּהליתומים] ּופֹוסקין ,[- מ רווח מכסת לה קובעים מעׂשה [- ְֲִֵַָ

מזֹונֹות. לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ְְְִֶֶֶֶָָָידיה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה  אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
לּה: ואֹומרים לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאֹותּה;
אין  אם אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻ'הביאי

ּכתּבה  לכּתב .ּדרּכם ְְְִַָָֹֻ
.„Î הי ׁשהלכה ּובאה האּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ

רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
ונּזֹונת  נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
אׁשּתֹו, היא עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּנכסיו

ׁשהרי  ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻיׁש
כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה

לּה .והֹולכת ְֶֶָ
.‰Î נּזֹונת אינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

בעלּה, ּבחּיי אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּנכסיו,
ּגמּורין  ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה .יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

.ÂÎאֹו מזֹונֹות, ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מזֹונֹות  לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹעׁשירה

מּזה,ּבּׁשנים ּפחֹות ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹותן  מזֹון ונֹוטלת ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹאפּלּו

ׁשעברּו .הּׁשנים ְִֶַָָ
.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה

על  נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ'נתּנּו',
הּסת ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא [מדרבנן]היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּיֹורׁשים  יּׁשבעּו אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹותּטל;
לּה ׁשּנתנּו הּסת .ׁשבּועת ְְֵֶֶַָָ

.ÁÎ,ׁשּתבעה אלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻּדין
העּקר  עם ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָֻאֹו
הרי  - מקצת והּניחה מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין -ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָ

מקצתּה והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי הּמֹוכרת זֹו וכל . ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
- העּקר עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה סתם, הּמֹוחלת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו

מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ְְְְֵֶֶָָָָֻׁשּׁשניהם

יט  ¤¤ּפרק
אּמן,‡. ּכתּבת יֹורׁשין הּזכרים ּבניו ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻמּתנאי

אביה]ּונדּוניתּה מבית צאן [נכסים נכסי ּבתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ
ולהפסד]ּברזל לרווח הבעל, באחריות ּכ[שיהיה ואחר , ְְֶַַַָ

ּבׁשוה. אחיהם עם הּירּׁשה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻחֹולקין
ּבן ·. וילדה אלף, ּונד ּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה נׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד?

ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נׂשא ּכ ואחר ּבחּייו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח  הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו, ּומתה ּבן וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים

והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה מאות מן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ
אלף זוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע
ׁשּתי ‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה

אחד ּדינר ּבׁשוה;הּכתּבֹות הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשאם  ּבׁשוה: הּכל  חֹולקים ּדינר, יֹותר ה ּניח לא אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
ּדינר  יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ּכתּבת אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻיירׁשּו
מבּטל  זה ּתנאי נמצא - הּיֹורׁשים ּבין אֹותֹו לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

הּתֹורה  מן ׁשהּוא ּבׁשוה, הּבנים ּבין ירּׁשה .חּלּוק ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ּבין 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
מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: הערך]אמרּו לגובה [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ

ׁשֹומעין  אין - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
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ּבׁשעת  ׁשוין היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהן,
מיתת  אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמיתת
ּכׁשעת  אּלא אֹותם ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאביהן,

אביהן. ֲִִֶַמיתת
.Â עליו ׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיה

האב] ּכל [על אּלא ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשטר
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן ְִֵֵֶֶַָֻאחד

.Ê ואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר  הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות  ׁשּתי קדם על אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹורׁשים  ׁשאינם מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתמּות,
ּכ ואחר ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני בנים יֹורׁשין ["תקנת ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
ואם זכרים"] ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְְִִִִֶַָָ

אּמן  ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתה
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחד מתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
- נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
ׁשאין  לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻחֹולקין

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה
.Ë ּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה  אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכל יֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים  טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלא אּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשין נמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהן ּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף  הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
- ּבגרה ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡È ּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּוכסּותן  הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר
הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין [מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ

לפי  לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן  המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;
.·È נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו אבל ּבתנאים ידם; מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אּמן  מחלה ׁשּמא ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאם
הּתנאים. ּכפי להם יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻּכתּבתּה.

.‚È ּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
'אל  אֹו אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשאמר:

לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו נכסיו יירׁשּו ּכל נתן . ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ

מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים חולה]ּבמּתנה [אדם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
הּמּתנה  הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחּיּוב

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ׁשּמתה ּובנֹותיו אּמם ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
בעלּה. ְֲֵַַָּבחּיי

.„Èומיאנה הממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבל בנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנ ֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת [שאמא , ְְִַַַַַָָָ
אביהן  מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ׁשאר  ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבתנאי

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות ְְֲִִֵֶַַַָָהּבנים
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעת המארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ואינּה מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארּוסין
אדם  ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבֹוגרת

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת

יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית [ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ
עד  אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה

ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר
.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבּמה  ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהן
הּבנים  מהן ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדברים
'נכסים  הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּבנֹות
- מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין'.
הּׁשאר  ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמֹוציאין
הּבנֹות  - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים;
על  יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות

ְִַָהּפתחים.
.ÁÈ קרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניח ּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

מן  הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים  מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר
אֹותן  יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה [על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹעם
חֹוב  לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,

ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן
.‡Î ואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל  והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
הּפתחים  לירּׁשת על קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ׁשּׁשניהם  ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
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ּבׁשעת  ׁשוין היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהן,
מיתת  אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמיתת
ּכׁשעת  אּלא אֹותם ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאביהן,

אביהן. ֲִִֶַמיתת
.Â עליו ׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיה

האב] ּכל [על אּלא ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשטר
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן ְִֵֵֶֶַָֻאחד

.Ê ואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר  הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות  ׁשּתי קדם על אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹורׁשים  ׁשאינם מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתמּות,
ּכ ואחר ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני בנים יֹורׁשין ["תקנת ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
ואם זכרים"] ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְְִִִִֶַָָ

אּמן  ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתה
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחד מתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
- נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
ׁשאין  לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻחֹולקין

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה
.Ë ּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה  אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכל יֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים  טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלא אּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשין נמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהן ּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף  הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
- ּבגרה ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡È ּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּוכסּותן  הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר
הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין [מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ

לפי  לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן  המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;
.·È נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו אבל ּבתנאים ידם; מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אּמן  מחלה ׁשּמא ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאם
הּתנאים. ּכפי להם יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻּכתּבתּה.

.‚È ּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
'אל  אֹו אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשאמר:

לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו נכסיו יירׁשּו ּכל נתן . ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ

מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים חולה]ּבמּתנה [אדם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ
הּמּתנה  הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחּיּוב

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ׁשּמתה ּובנֹותיו אּמם ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
בעלּה. ְֲֵַַָּבחּיי

.„Èומיאנה הממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבל בנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנ ֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת [שאמא , ְְִַַַַַָָָ
אביהן  מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ׁשאר  ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבתנאי

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות ְְֲִִֵֶַַַָָהּבנים
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעת המארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ואינּה מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארּוסין
אדם  ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבֹוגרת

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת

יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית [ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ
עד  אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה

ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר
.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבּמה  ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהן
הּבנים  מהן ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדברים
'נכסים  הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּבנֹות
- מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין'.
הּׁשאר  ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמֹוציאין
הּבנֹות  - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים;
על  יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות

ְִַָהּפתחים.
.ÁÈ קרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניח ּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

מן  הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים  מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר
אֹותן  יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה [על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹעם
חֹוב  לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,

ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן
.‡Î ואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל  והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
הּפתחים  לירּׁשת על קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ׁשּׁשניהם  ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
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ירּׁשה  נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה  ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא

.·Îמי- ּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ׁשאר  ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָאין

ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים
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ּבדמיהן ‡. אֹותן ּפֹודה ׁשני, מעׂשר ּפרֹות לפּדֹות ;הרֹוצה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
'הרי  אֹו האּלּו', הּפרֹות ּתחת האּלּו הּמעֹות 'הרי ְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָואֹומר:
ּפרׁש, לא ואם האּלּו'. הּמעֹות על מחּללֹות האּלּו ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻהּפרֹות
צרי ואינֹו ּדּיֹו, - הּפרֹות ּכנגד ּבלבד מעֹות הפריׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּלא
לירּוׁשלים  הּמעֹות ויעלּו לחּלין. הּפרֹות ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֻלפרׁש;
תּוכל  לא ּכי ,הּדר מּמ ירּבה "וכי ׁשּנאמר: ׁשם, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹויֹוציאם

ְֵׂשאתֹו".
רצה ·. אם -וכן אחרֹות ּפרֹות על הּמעׂשר ּפרֹות לחּלל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

על  מּמין יחּלל ולא ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּׁשנּיֹות, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹיעל
הּמין; ּבאֹותֹו ואפּלּו הרע על הּיפה מן ולא מינֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאינֹו

מחּללֹות. אּלּו הרי חּלל, ְְֲִִֵֵֵָֻואם
ואם ‚. ׁשני'; מעׂשר ּפדיֹון 'על מבר ׁשני, מעׂשר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹודה

מבר - הּפרֹות על מעֹות ׁשחּלל אֹו אחרֹות, ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָחּללן
ׁשני' מעׂשר חּלּול ׁשל 'על ׁשני מעׂשר המחּלל אֹו והּפֹודה . ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ

מעושרים]ּדמאי שספק פירות ּברכה.[- צרי אינֹו , ְְִֵַָָָ
ּפֹודין„. אין הּמעׂשר, את אּלא ּכׁשּפֹודין מעׂשר לׁשם אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

חּלין  א לׁשם חּלין ּפרֹות ׁשוין ּכּמה ואֹומרין ּפי ; על ואף ּלּו, ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֻֻ
יתּבּזה. ׁשּלא ּכדי - מעׂשר ׁשהן יֹודעין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשהּכל

אחרֹות ‰. מעֹות על ׁשני מעׂשר מעֹות מחּללין ּבין אין - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
ואּלּו אּלּו הראׁשֹונֹות ׁשהיּו אֹו נחׁשת, ואּלּו אּלּו אֹו ּכסף, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ּכסף; והּׁשנּיֹות נחׁשת הראׁשֹונֹות אֹו נחׁשת, והּׁשנּיֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹּכסף
מחּללין. אּלּו הרי וחּלל, עבר ְְְֲִִִֵֵֵַָָֻואם

.Âיעלּו - חּלל ואם הּפרֹות; על מעׂשר מעֹות מחּללין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַאין
ּבירּוׁשלים  ויאכלּו ועֹוף הּפרֹות, חּיה ּבהמה על יחּללם ולא . ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

עדרים. מהן יגּדל ׁשּמא מעׂשר, קנה לא - חּלל ואם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיים;
ויעלּו הּפרֹות, ּכׁשאר הן הרי - הּׁשחּוטין על חּללן אם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאבל

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּבירּוׁשלים, ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻויאכלּו
.Ê- נחׁשת ׁשל על הּכסף מעֹות לחּלל מּתר הּדחק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבׁשעת

מעֹות  ויחּלל ויחזר רוח, ׁשּימצא עד אּלא ּכן, ׁשּיקּים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
הּכסף  מעֹות על .הּנחׁשת ְְֶֶֶַַַֹ

.Á על ּכסף לכּתחּלה אֹותֹו מחּללין - ּדמאי ׁשל ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמעׂשר
נחׁשת, על ּונחׁשת ּכסף, על ּונחׁשת נחׁשת, על וכסף ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹּכסף,
ּבירּוׁשלים  ויאכלּו הּפרֹות, אֹותן ויעלּו הּפרֹות; על .ּונחׁשת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

.Ë ּבכסף אּלא מעׂשר ּפרֹות ּפֹודין "וצרּתאין ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
החמׁש יהיה לא חמׁש, והֹוסיף לעצמֹו ּפדה אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכסף";
ּבכסף  אּלא מטּבע, ׁשאינֹו ּבכסף ּפֹודין ואין ּכּקרן. ּכסף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאּלא
ּכסף  ׁשל ּבלׁשֹון ּפדה ואם ּכתב; אֹו צּורה עליו ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻמפּתח
ואין  ּכלּום. עׂשה לא - 'אסימֹון' הּנקרא והּוא ּבֹו, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָֹוכּיֹוצא

ּבאסימֹון. ּכפֹודה ׁשהּוא מּפני מּפרּוטה, ּבפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּפֹודין
.Èיֹוצא ׁשאינֹו ּבמטּבע ּפֹודין בשימוש]אין זמן [- ּבאֹותֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַ

ּתאּוה  אׁשר ּבכל הּכסף "ונתּתה ׁשּנאמר: - מקֹום ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובאֹותֹו
מלכים  ּומטּבע להֹוצאה; ראּוי ׁשּיהיה עד ,"ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנפׁש

מּׁשמם יֹוצא אם - המלכות]הראׁשֹונים ּבֹו.[בידיעת ּפֹודין , ְִִִִִֵָָ
.‡Èּברׁשּותֹו ׁשאינן ּבמעֹות ּפֹודה "וצרּתאינֹו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכיסֹו נפל ."ּביד מעות]הּכסף יכֹול [עם והּוא לבֹור, ְְְְִֶֶַַָָָ
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּפֹודה - ְְְִִִֵֶֶלהֹוציאֹו

.·È- ּכנגּדֹו ּבא ואּנס ּבידֹו, ּומעֹות ּבּדר ּבא יכֹול היה אם ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּבביתֹו ּפרֹות ּבהן ּפֹודה הּדחק, ידי על אינֹולהּציל ואם ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

על  מחּללין ּביתי ּבתֹו לי ׁשּיׁש 'ּפרֹות ואמר: להּציל, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיכֹול
ּכלּום. אמר לא - האּלּו' ְֵַַָָָֹהּמעֹות

.‚È זה הרי ׁשני, מעׂשר עליהן מחּלל להיֹות מעֹות ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמּניח
לכל  חֹוׁשׁש ׁשאבדּו, מצאן קּימין; ׁשהן ּבחזקת ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפֹודה

למפרע  ּבהן ּׁשּפדה .מה ְְֵֶֶַַַָָָ
.„Èאינֹו - ּבבבל ּבבל מּמטּבע לֹו ויׁש ּבטבריה, ׁשהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמי

מחּלל  ּבבבל, טבריה מּמטּבע מעֹות לֹו היּו עליהן; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמחּלל
ּבזה.עליהן  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַָֹ

.ÂË מּכיס ּבידי ׁשּתעלה סלע על מחּלל ׁשני 'מעׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהאֹומר:
ׁשאפרט  ּפּונדיֹון 'על זה', זהב מּדינר ׁשאפרט סלע 'על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה',
ׁשּיפרט, אֹו ּבידֹו ׁשּתעלה וסלע חּלל; זה הרי - זֹו' ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמּסלע

מעׂשר  .ּתהי ְֲִֵַ
.ÊË- ּבני' ּביד ׁשהיתה סלע על מחּלל הּמעׂשר 'הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאמר:

ׁשעה  ּבאֹותּה ּבידֹו היתה לא ׁשּמא חּלל; .לא ְְְִֵֶָָָָָָָֹֹ
.ÊÈ:ׁשאמר ּכגֹון אֹותֹו, ׁשּיפריׁש קדם ׁשני מעׂשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּפֹודה

אמר  לא - אּלּו' ּבמעֹות ּפדּוי אּלּו ּפרֹות ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ'מעׂשר
ׁשני  'מעׂשר ואמר: קבעֹו, אם אבל מעׂשר; קבע ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכלּום,
זה  הרי - אּלּו' מעֹות על מחּלל 'ּבדרֹום אֹו ּבצפֹון' ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּלהן

.ּפדּוי  ָ
.ÁÈּבׁשויֹו אֹותֹו ּפֹודין ׁשני, מעׂשר לפּדֹות ּכׁשּפֹודין לֹו ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

מֹוכר; ׁשהּוא ּכמֹות ולא לֹוקח, ׁשהחנוני ּכמֹות הּזֹול, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּבּׁשער
הּמעֹות -]ונֹותן מעות על כשמחלל ׁשהּׁשלחני[- [חלפן]ּכמֹות ְְְִֵֶַַָָֻ

פחות]ּפֹורט מצרף[שנותן ׁשהּוא ּכמֹות לא סלע , כשנותן -] ְְֵֵֶָֹ
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משוויו] יותר אֹומקבל ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם .ְְִִֶֶַָָָָָָ
מחּלל. זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻחּלל

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות [שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל [נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק [בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ידּועים, ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו ְְְְְִִִִֵָָָָָָָּבמּדתֹו
יין  ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָיפּדה
- ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות להחמיץ, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשהתחיל

ּתּגרים ׁשלׁשה ּפי על מהן [סוחרים]יפּדן אחד היה ואפּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
נׁשיו  ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו הּמעׂשר, ּבעל אֹו על ּגֹוי, ּפֹודין - ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ

ּבמעׂשר  חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּפיהן.
ְְִֵֶמּבהקּדׁש.

.‡Î;ׁשם לפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין
למקֹום  הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי

הּפדּיה  מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - ּדמאיהּיקר היּו ואם ספק . -] ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹ
ּבזֹול.מעושר] להּמכר ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְְְִִִִֵַַַַָ

.·Î יציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו .והפסיד ְְְִִִָ

ה'תשע"ג  אייר ה' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנפל ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה

זה ּבירּׁשה  הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
חמּׁשה, נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמֹוסיף
יסף  חמׁשיתֹו - מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ָָעליו".
מֹוסיפה ·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה

הּׁשמּועהחמׁש מּפי רבינו]- ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ
הּמעׂשר  ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",

חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,
הּפדיֹון ‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ואינֹו ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו
החמׁש על חמׁש .מֹוסיף ִֶֶַַֹֹ

ּפרּוטה „. ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני עליו מעׂשר מֹוסיף אינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
'הּוא  ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
הּוא  ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו
נפּדה ‰. ׁשּלא אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם נפדה]- שלא מה של ּפרּוטה[- [ולכך ׁשוה ְְְִֵֶָָֻ
פרוטה] על לחללו יכול וחמׁשֹולא 'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ְְֶַַֹֻ

הראׁשֹונֹות' מעֹות על ה'ראשון']מחּלל שני המעשר של -], ְִַָָָֻ
מעֹותיו  את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי כשמחלל לפי לדייק -] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

לחלל  שיכול הראשונות במעות מעט נשאר ולכן עליהם,

עוד] .עליהם
.Â הּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה

.למעׂשר  ְֲֵַ
.Ê הּבית ּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּבעל

חמׁש מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּבסלע,קֹודם, אֹומר הּבית ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
ׁשהֹוסיף  מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד

הּקרן. ֶֶַַעל
.Áמעׂשרֹו ּפדיֹון על להערים לבנֹומּתר אדם אֹומר ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֻ

האּלּו, הּמעֹות את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּובּתֹו
לא  אבל חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּופדה
'מּׁשּל ל 'ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹיאמר

חמׁש. מֹוסיף אינֹו -ִֵֶֹ
.Ëלעבּדֹו הּקטּנים, ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹאבל

ּכידֹו ׁשּידן מּפני - הּכנענים העברּיה וׁשפחתֹו לׁשפחתֹו נתן . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם חכמים]- ׁשהיה [מתקנת ּכגֹון , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

קטּנה  עברּיה ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמעציץ
מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהיא,

.È ואֹומר ּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבביתי' מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי .הּנֹותן: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

.‡È מעׂשר לזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשני
חמׁש יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשהכניסהׁשני, אּׁשה [בנישואיה]. ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלבעלּה
חמׁש. מֹוסיף אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹלא

.·È את נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּפֹודה
לא  - נתחּלל והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהחמׁש
יפׁשע  ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיאכל

יּתן  .ולא ְִֵֹ
.‚È זהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף  אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
ּפדּיה  ּדר זה ׁשאין .חמׁש, ְִֵֶֶֶֶֶָֹ

.„È חּוץ ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
אּלא לירּוׁשלים  הּנחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֹּבׁשקל
.ÂË הּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ;מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ּדינר  מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ׁשוה והּוא, היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
ּדינר  חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינֹו

אחד. ּדינר על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹות,

ה'תשע"ג  אייר ו' שלישי יום

ו  ּפרק
יום שני ֿ שלישי ה 'ֿ ו 'אייר 

¤¤
ּומּכאן ‡. מּכאן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות

הבחנה] ׁשּיׁשלים;[בלא עד למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּבלל ואם חּלין. יחד]והּׁשאר מּצד [אותן ׁשּלּקט אֹו וחפן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
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משוויו] יותר אֹומקבל ּבפרּוטה, מנה ׁשוה ּופדה עבר ואם .ְְִִֶֶַָָָָָָ
מחּלל. זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על מנה ׁשוה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻחּלל

.ËÈׁשתּות חסרה הּסלע מערכה]היתה ּפחֹות [שישית אֹו , ְְֲֵֶַַָָָָ
יֹוצאת היתה אם - מחּלל [נסחרת]מּׁשתּות - הּדחק ידי על ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹ

ּבסלע, ּפדה חֹוׁשׁש; ואינֹו סלע, ּבׁשוה לכּתחּלה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעליה
אֹותּה. יחליף - רעה ְְְִִֵַָָָונמצאת

.Îאכסרה ׁשני מעׂשר ּפֹודין מדקּדק [בהערכה]אין אּלא ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ידּועים, ּדמיו היּו אם ּדמיו. ונֹותן ּבמׁשקלֹו, אֹו ְְְְְִִִִֵָָָָָָָּבמּדתֹו
יין  ּכגֹון - ידּועין ּדמיו ׁשאין ואת אחד. ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָיפּדה
- ׁשהחלידּו ּומעֹות ׁשהרקיבּו, ּופרֹות להחמיץ, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָׁשהתחיל

ּתּגרים ׁשלׁשה ּפי על מהן [סוחרים]יפּדן אחד היה ואפּלּו ; ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
נׁשיו  ּוׁשּתי איׁש ואפּלּו הּמעׂשר, ּבעל אֹו על ּגֹוי, ּפֹודין - ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ

ּבמעׂשר  חמר וזה ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹּפיהן.
ְְִֵֶמּבהקּדׁש.

.‡Î;ׁשם לפּדֹותן למקֹום מּמקֹום מעׂשר ּפרֹות מֹוליכין ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאין
למקֹום  הּזֹול מּמקֹום אֹו הּזֹול, למקֹום הּיקר מּמקֹום ְְְְְִִִִִֶַַַַֹוהּמֹולי

הּפדּיה  מקֹום ּכׁשער ּפֹודה - ּדמאיהּיקר היּו ואם ספק . -] ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹ
ּבזֹול.מעושר] להּמכר ונראּו הֹואיל הּזֹול, ּכּׁשער אֹותֹו ּפֹודין -ְְְְִִִִֵַַַַָ

.·Î יציאֹות עליהן והֹוציא ּבּגרן, ׁשני מעׂשר ּפרֹות לֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהיּו
העיר, ּכׁשער ּפֹודה - והׁשּביחּו לעיר, ׁשהביאן עד ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּביתֹו

יציאתֹו .והפסיד ְְְִִִָ

ה'תשע"ג  אייר ה' שני יום

ה  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשּנפל ּבין ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבין - לעצמֹו מעׂשרֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּפֹודה

זה ּבירּׁשה  הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתנה ּבטבלֹו לֹו ׁשּנּתן ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
חמּׁשה, נֹותן ארּבעה, ׁשוה היה אם חמׁש; עליו ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמֹוסיף
יסף  חמׁשיתֹו - מּמעׂשרֹו איׁש יגאל ּגאל "ואם ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ָָעליו".
מֹוסיפה ·. אינּה לעצמּה, ׁשּלּה ׁשני מעׂשר ׁשּפדת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָואּׁשה

הּׁשמּועהחמׁש מּפי רבינו]- ממשה "איׁש[מסורת למדּו: ְְִִִֶַָָֹ
הּמעׂשר  ּפרֹות ּפדיֹון ּפדה אם וכן אּׁשה. ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמּמעׂשרֹו",

חמׁש. מֹוסיף ְְִֶַֹלעצמֹו,
הּפדיֹון ‚. ּופדה וחזר חמׁש, והֹוסיף מעׂשרֹו, ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּפדה

ואינֹו ּבלבד, הּקרן על ׁשני חמׁש מֹוסיף - ׁשנּיה ּפעם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלעצמֹו
החמׁש על חמׁש .מֹוסיף ִֶֶַַֹֹ

ּפרּוטה „. ּבחמׁשֹו ׁשאין ׁשני עליו מעׂשר מֹוסיף אינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
'הּוא  ׁשּיאמר: ּדּיֹו ידּועין, ּדמיו ׁשאין מעׂשר וכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
הּוא  ׁשאינֹו מעׂשר וכל הּזה'. הּסלע על מחּלל ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻוחמׁשֹו
ּדמאי, ׁשל ׁשני ּומעׂשר חמׁש; מֹוסיף אינֹו מּׁשּלֹו, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּופדיֹונֹו

חמׁש. עליו מֹוסיף ִֵֶָָֹאינֹו
נפּדה ‰. ׁשּלא אחר ׁשני מעׂשר לֹו והיה ׁשני, מעׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּפֹודה

ּבחמׁשֹו אין אם נפדה]- שלא מה של ּפרּוטה[- [ולכך ׁשוה ְְְִֵֶָָֻ
פרוטה] על לחללו יכול וחמׁשֹולא 'הּוא ׁשּיאמר: ּדּיֹו -ְְֶַַֹֻ

הראׁשֹונֹות' מעֹות על ה'ראשון']מחּלל שני המעשר של -], ְִַָָָֻ
מעֹותיו  את לצמצם לאדם אפׁשר ׁשאי כשמחלל לפי לדייק -] ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

לחלל  שיכול הראשונות במעות מעט נשאר ולכן עליהם,

עוד] .עליהם
.Â הּתֹוספת נתּפסה לא ּדמיו, על ּביתר מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּפֹודה

.למעׂשר  ְֲֵַ
.Ê הּבית ּבעל - ּבסלע אֹומר ואחד ּבסלע, אֹומר הּבית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָּבעל

חמׁש מֹוסיף ׁשהּוא מּפני ּבסלע,קֹודם, אֹומר הּבית ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
ׁשהֹוסיף  מּפני קֹודם, האחר - ּופרּוטה ּבסלע אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד

הּקרן. ֶֶַַעל
.Áמעׂשרֹו ּפדיֹון על להערים לבנֹומּתר אדם אֹומר ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֻ

האּלּו, הּמעֹות את ל 'הא העברי: ּולעבּדֹו הּגדֹולים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּובּתֹו
לא  אבל חמׁש; יֹוסיף ׁשּלא ּכדי - הּמעׂשר' ּבהן ל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּופדה
'מּׁשּל ל 'ּפדה לֹו: אמר אם וכן ּבהן'. לי 'ּפדה לֹו: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹיאמר

חמׁש. מֹוסיף אינֹו -ִֵֶֹ
.Ëלעבּדֹו הּקטּנים, ּובּתֹו לבנֹו לפּדֹות הּמעֹות יּתן לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹאבל

ּכידֹו ׁשּידן מּפני - הּכנענים העברּיה וׁשפחתֹו לׁשפחתֹו נתן . ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
מּדבריהם זה ׁשני מעׂשר אם חכמים]- ׁשהיה [מתקנת ּכגֹון , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

קטּנה  עברּיה ׁשאמה קּימין; ּדבריו - נקּוב ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמעציץ
מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר אּלא לאחרים זֹוכה הּקטן ואין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהיא,

.È ואֹומר ּבטבלֹו ּכׁשהּוא מּתנה הּמעׂשר ונֹותן מערים, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן
ׁשּבביתי' מעֹות על מחּללין האּלּו הּפרֹות 'הרי .הּנֹותן: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

.‡È מעׂשר לזה זה ּפֹודין - ּובנֹו אב ׁשּתפין, ׁשני אחין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשני
חמׁש יֹוסיפּו ׁשּלא ּכדי ׁשהכניסהׁשני, אּׁשה [בנישואיה]. ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּגבֹוּה ממֹון והּוא הֹואיל - ׁשני מעׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָלבעלּה
חמׁש. מֹוסיף אינֹו אֹותֹו, ּפדה אם ,לפיכ ּבעל; קנה ְִִִֵֶַַָָָָָֹֹלא

.·È את נתן ולא הּקרן את ונתן לעצמֹו, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה ּפֹודה
לא  - נתחּלל והרי מעּכב, החמׁש ׁשאין ּפי על אף - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹהחמׁש
יפׁשע  ׁשּמא ּגזרה, ּבׁשּבת; ואפּלּו החמׁש, ׁשּיּתן עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיאכל

יּתן  .ולא ְִֵֹ
.‚È זהב ּבדינרי אֹותן לצרף רצה אם - ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָמעֹות

מֹוסיף  אינֹו - לעצמֹו צרפן ואם מצרף; מּׂשאן, להקל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּכדי
ּפדּיה  ּדר זה ׁשאין .חמׁש, ְִֵֶֶֶֶֶָֹ

.„È חּוץ ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות סלע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּפֹורט
אּלא לירּוׁשלים  הּנחׁשת, ּבמעֹות ּכּלּה אֹותּה יצרף לא - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

נחׁשת. מעֹות ּובׁשקל ּכסף מעֹות ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֹּבׁשקל
.ÂË הּכסף על הּמעׂשר, ּפרֹות עם מעׂשר ּכסף לחּלל ;מּתר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻ

ּדינר  מּׁשוה ּפחֹות ּבּפרֹות ׁשּיהיה ׁשוה והּוא, היה אם אבל . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּכיצד? עצמן. ּבפני אּלא הּכסף, עם אֹותן יחּלל לא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּדינר
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּדינרין ּוׁשלׁשה ּדינר, ׁשוה ּפרֹות לֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיּו
ּדינר  חצי לֹו היה אם אבל אחת; סלע על הּכל מחּלל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹאינֹו

אחד. ּדינר על ׁשניהן מחּלל - מעֹות ּדינר וחצי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפרֹות,

ה'תשע"ג  אייר ו' שלישי יום

ו  ּפרק
יום שני ֿ שלישי ה 'ֿ ו 'אייר 

¤¤
ּומּכאן ‡. מּכאן ולּקט ׁשּנתּפּזרּו, מעׂשר ּומעֹות חּלין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֻמעֹות

הבחנה] ׁשּיׁשלים;[בלא עד למעׂשר לּקט ּׁשּלּקט, מה -ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ּבלל ואם חּלין. יחד]והּׁשאר מּצד [אותן ׁשּלּקט אֹו וחפן, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻ
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מאתים  היּו ּכיצד? חׁשּבֹון. לפי זה הרי - חסר ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד,
נמצאּו הּכל, וחפן ּובללן נתּפּזרּו חּלין, ּומאה ׁשני, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמעׂשר
ותׁשעים  מעׂשר, מהן ּוׁשמֹונים מאה הרי - וׁשבעים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמאתים

הּמתלּקטין הּכלל: זה הבחנה]חּלין. בלא ליקט למעׂשר [- , ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
ׁשּבידי  אּלּו 'אם ואֹומר: ּומתנה חׁשּבֹון. לפי והּנבללין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשני;
הּמעׂשר  מעֹות הרי חּלין, הן ואם חּלין; הּׁשאר הּמעׂשר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻֻהן

עליהן'. מחּללין ׁשהן מקֹום ְְֲִֵֵֶֶָָָֻּבכל
ּבסלע ·. מביא - ׁשּנתערבּו חּלין וׁשל ׁשני מעׂשר ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻסלע

ׁשני  מעׂשר ׁשל 'סלע ואֹומר: נחׁשת, מעֹות ואפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמעֹות,
ּכ ואחר האּלּו'; הּמעֹות על מחּללת ׁשהּוא, מקֹום ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
עליה, נחׁשת ׁשל הּמעֹות ּומחּלל ׁשּבׁשּתיהן הּיפה את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹורר

למעׂשר  הּיפה הּסלע .ותחזר ְְְֲֵֶֶַַַַַָֹ
ּבזוית ‚. ונמצאת זֹו', ּבזוית ׁשני 'מעׂשר לבנֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָהאֹומר

ּומצא  מנה', ׁשם 'הרי לֹו: אמר חּלין; אּלּו הרי - ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחרת
חּלין; הּׁשאר - הרי מאתים - מנה ּומצא מאתים', ׁשם 'הרי ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

חּלין  ּומצא היא מאתים מאתים, ּומצא מעׂשר מנה הּניח . ֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
חּלין. הּכל ּכיסין, ּבׁשני היה אפּלּו - ְֲִִִִִֵֶַָָָֹֻמנה

'ּכיס„. אביו: לֹו מעות]אמר ּבּבית',[של לי ׁשני מעׂשר ֲִִִִִֵֵַַַַָָ
מעׂשר, ׁשּבכּלן הּגדֹול - ּכיסין ׁשלׁשה ׁשם ּומצא ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהל
עד  הּקטּנים, מן יאכל לא כן ּפי על ואף חּלין; ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹֹֻוהּׁשאר

הּגדֹול. על ְְֵֶַַַָׁשּיחּללם
ּבמקֹום ‰. ׁשּל ׁשני 'מעׂשר לֹו: ואמרּו ׁשּנׁשּתּתק, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּכדר ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ְְְְְְְְִִִִִֶֶָָֹֹּפלֹוני',
קּימין  ּדבריו ויהיּו לגּטין, .ׁשּבֹודקין ְְְְְִִִִִֶַָָָ

.Â,מבּקׁש ׁשאּתה אבי ׁשל ׁשני 'מעׂשר ּבחלֹום: לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו
ׁשּנאמר  מה ׁשם ׁשּמצא ּפי על אף - ּפלֹוני' ּבמקֹום הּוא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי

מעׂשר  אינֹו מֹורידין.לֹו, ולא מעלין לא חלֹומֹות, ּדברי ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ
.Ê,'זֹו ּבזוית ּתּגעּו אל מתים, אּתם 'אפּלּו לבניו: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר

ח  אּלּו הרי - מעֹות ׁשם ּבפניהם,ּלין ּומצאּו מעֹות טמן ; ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻ
אם  - הן' ׁשני מעׂשר 'ׁשל אֹו הן', ּפלֹוני 'ׁשל להם: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואמר
קּימין. ּדבריו ּכמתּכּון, ואם לדבריו; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָּכמערים,

.Á מעׂשר ּׁשּבתֹוכֹו מה הרי - מם עליו וכתּוב ּכלי, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוצא
ואם  קרּבן; קּוף, ּתרּומה; ּתו, טבל; טית, ּדמאי; ּדלת, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני;

קרּבן  ּׁשּבתֹוכֹו ּומה הּוא מּתכת, ׁשל ּכֹותבין היה היּו ׁשּכן ; ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּסּכנה. ּבׁשעת הּׁשם מן אחת ְִִֵַַַַַַָָאֹות

.Ë הּכסף עם זהב ּדינרי אפּלּו - ּבירּוׁשלים הּנמצאֹות ְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמעֹות
חּלין  אּלּו הרי - הּמעֹות ירּוׁשלים ועם וׁשּוקי הֹואיל , ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻ

ּבֹו[מתנקים]מתּכּבדין וכתּוב חרׂש, ּבתֹוכן מצא יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶַָָָָָ
ּבׁשאר  אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשני. מעׂשר אּלּו הרי - ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעׂשר

מעׂשר. הּכל הרגל, ּבׁשעת אבל הּׁשנה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹימֹות
.È לעֹולם ּבירּוׁשלים, ּבהמה ס ֹוחרי לפני הּנמצאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָמעֹות

וקֹונין מעׂשר  ׁשני, מעׂשר מעֹות מביאין העם רב ׁשחזקת - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשחזקתן  - חּלין לעֹולם הּבית, ּבהר והּנמצאֹות ּבהמֹות; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבֹו

הּבהמה. על הּגזּברין ׁשחּללּום הּלׁשּכה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמּתרּומת
.‡Èּבתֹוכּה ּומצא ׁשני, ּומעׂשר חּלין ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתבה

רב  ואם מעׂשר; הּמעֹות הרי מעׂשר, מּניחי רב אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמעֹות
חּלין  למחצה, מחצה חּלין; חּלין, .מּניחי ְֱֱִִִִֵֶֶַָָֻֻֻ

.·Èיּפלּו ּתרּומה, לפרֹות מעׂשר ּפרֹות ּבין ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָמצא

ׁשניהן לּקרֹוב  ּכחמרי יאכלּו למחצה, מחצה לזרים ;. אסּורין ְְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לאֹונן  ואסּורין ּכתרּומה; ׁשמׁש, והערב ידים רחיצת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּוטעּונין
ּבין  הּנמצאֹות ּבמעֹות וכן ּכמעׂשר. מקֹום, הבאת ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָּוטעּונין

למעׂשר. ְֲִֵַֻחּלין
.‚Èּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות וּדאי [- וׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַַַ

ׁשּלהן. ּכחמר יאכלּו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנתערבּו,
.„È ּבטהרה הּכל יאכל - חּלין ּבפרֹות ׁשּנתערבּו מעׂשר ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּפרֹות

הּמעׂשר  את יפּדה אֹו נתערבּוּבּמקֹום, אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
והּוא  הֹואיל - ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר הּוא הרי שנאסר ּבירּוׁשלים, -] ְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
במינו] מין ּבטהרה.בתערובת הּכל ויאכל ;ְְֳֵֵַָָָֹ

.ÂË הּגּדּולין לירּוׁשלים, ׁשּנכנס אחר ׁשני מעׂשר ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּזֹורע
ׁשני  חּלין,מעׂשר הּגּדּולין - ׁשּיּכנס קדם זרעֹו אם אבל . ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

זריעתֹו. ּבׁשעת אֹותֹו ּופֹודין ּכלה; זרעֹו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָואפּלּו
.ÊË ּבמעׂשר אמרּו? מעׂשר ּבאיזה ּברב. ּבטל ׁשני, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמעׂשר

מחיצֹות ונפלּו ויצא, לירּוׁשלים העיר]ׁשּנכנס -[חומות ְְְְְִִִִֶַַָָָָ
לפּדֹותֹו אפׁשר ואי לׁשם, להחזירֹו מחיצֹות ׁשם אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהרי
ּדבר  ונמצא ּפרּוטה; ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ׁשּנכנס, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמאחר
אּסּורי  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּברב, ּובטל מּתירין, לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשאין

ֲַָמאכלֹות.

ה'תשע"ג  אייר ז' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
הּנלקחֹות‡. נפּדין [הניקנות]ּפרֹות אינן - ׁשני מעׂשר ּבכסף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יעלּו אּלא הּטמאה; ּבאב נטמאּו ּכן אם אּלא מקֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻּברחּוק
ּבירּוׁשלים; ויאכלּו עצמן, ְְְִִֵֵַַָָָהן

עצמן ·. מעׂשר מּפרֹות מעׂשר, ּבכסף ּבלקּוח חמר ואם זה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּטמאה ּבולד שנטמא]נטמאּו ממאכל ויאכלּו[כגון יּפדּו , ְְְְְְִִִֵַַָָָֻ

ִִַָּבירּוׁשלים.
מן ‚. ׁשּגּדּוליו אדם מאכל אּלא מעׂשר ּבכסף נלקח ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין

הארץ  מן ּגּדּוליו ּגּדּולי אֹו המפרׁשהארץ, הּפרט ּכגֹון - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּובּׁשכר". ּובּיין ּובּצאן, "ּבּבקר ִֵַַַַַַָָָָֹּבּתֹורה,

ּומלח „. מים מעׂשר ּבכסף לֹוקחין אין ,ּכמהין לפיכ , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
מחּברין  ּפרֹות ולא הארץ; מן ּגּדּוליהן ׁשאין לפי - ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּופטרּיֹות
לפי  - לירּוׁשלים להּגיע יכֹולים ׁשאינן ּפרֹות ולא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלּקרקע,

וצאן. לבקר ּדֹומין ְִֵֶָָָָֹׁשאינן
והחלב ‰. על הּדבׁש ׁשאף - וצאן ּכבקר הן הרי והּביצים, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּגּדּוליה. ּגּדּולי הן קרקע, ּגּדּולי ׁשאינן ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפי
.Âחומץ]הּתמד מהם שעושים ענבים ׁשּלא [פסולת עד - ְֶַַָֹ

ּכמים; ׁשהּוא מּפני מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהחמיץ
החמיץ, ׁשּלא עד לקחֹו ּוכׁשכר. ּכיין נלקח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּׁשהחמיץ,

מעׂשר. קנה - ְְֲִֵֶַָָוהחמיץ
.Êׁשלׁשה ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים של]ּבּמה מים,[מידות ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ

ארּבעה  והֹוציא ׁשלׁשה, נתן אם אבל מארּבעה; ּפחֹות ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָָָֹּומצא
מעׂשר. ּבכסף ונלקח מזּוג, ּכיין זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

.Áזרדין קנים]לּולבי ימּתיקּו,[מין ׁשּלא עד - והחרּובין ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
הּלּוף אבל נלקחין. ׁשּימּתיקּו, ואחר נלקחין; בצל]אין [מין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ
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והּתּורמּוסיןוהח  קיטנית]רּדל ּבין [מין הּנכּבׁשין, ּכל  ּוׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
והּקֹור נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין לבן מּׁשּימּתיקּו [עץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מהדקל] מעׂשר.רך ּבכסף נלקח -ְְֲִֵֶֶַָ
.Ë;למראה אּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּכרּכם

ואינֹו הֹואיל - וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹוכן
מעׂשר  ּבכסף נלקחין אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן .לאכילת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

והּקׁשט והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,והחלּתית [בושם]לפיכ , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ
חריף] נלקחין [פרי אין - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל חריע, וחּלֹות ,ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ

מעׂשר. ְֲֵֶֶַּבכסף
.Èלכמ ואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשבת

ולחם] חלב מי נלקחת [תערובת ּגּופּה, אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו ְְִֵֵֶַַַָוכּיֹוצא
הרי  - ׁשמן לתֹוכן נתן אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבכסף
הּמים  ּדמי ּומבליע מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהן

הּׁשמן. ּבדמי ְְִֵֶֶֶַַַוהּמלח
.‡È ממעט ׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין

ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: [שטבלו]אכילתֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשמׁש השמש]מערבי לשקיעת לאֹונן[והמתינו ּומּתרת מת , -] ְְְֵֵֶֶֶֶֹֻ

נקבר] וטרם מּתר קרובו והּמעׂשר מקֹום; ּבכל ונאכלת ,ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻ
יֹום ולטבּול לשקיעה]לזרים, ממתין לאֹונן,[שאינו ואסּור , ְְְְְִִֵָָ

הּמעׂשר  אכילת ממעט נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואינֹו
הּתרּומה. ְֲִַַַָואכילת

.·È מּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
לזרים  נאכלין ּבהמֹות ׁשהּׁשלמים לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּמזּבח; מעל להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻלאכלן
אּלא  מעׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּגזרּו
ראּויין  ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלׁשלמים

ְִִָלׁשלמים.
.‚È ׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין

לבער  ׁשּיתּבאר.חּיב ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַַָָ
.„È ׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח

ּפי  על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין
לחּלין  הּמעֹות .ׁשּיצאּו ְְִֶַָָֻ

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
ּכמֹות  מעׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
אין  ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהיּו.

ׁשּירקבּו עד יּניחם .מקּדׁש, ְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊËּבהמה לֹוקחין אין לירּוׁשלים וכן חּוץ מעׂשר .ּבכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּתעלה  ּבמזיד, למקֹומן; הּדמים יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈ ּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות  אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ  ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים

מת  אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה -לאכילה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
למקֹומן. ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹיאכל
יאכל  מעׂשר, מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹוכן

ְְֶָּכנגּדן.
.ÁÈ ּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה [חולין]לקח ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

לקח  ׁשלמים. קנּו ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
מעׂשר  קדּׁשת מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבהמה

שלמים] קדושת מעׂשר.[ונותרה הּדמים ואין אֹותּה; ּופֹודה ,ְֲִֵֵֶַַָָ
חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה אם כן, ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹואף

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס  אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

עצמן הּמעׂשר ׁשלמים.לׁשלמים,ּפרֹות קנּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Î ּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר ּפרֹות האֹוכל אם - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻ

אכל, עצמן לּׁשמים {הּמעׂשר שמים)}יצעק ידי ואם (יצא . ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָ
ויאכלּו ויעלּו למקֹומן, ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכסף
יכֹול  אינֹו אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים;

הּדמים. את ְְִִֶַַָלהחזיר

ה'תשע"ג  אייר ח' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּתאוה [קונה]הּלֹוקח‡. לבׂשר וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּתּגר[חולין] ׁשאינֹו מּמי העֹור [סוחר], יצא - מדקּדק ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אבל  הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻלחּלין,

לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן ְִִֵַַַַָָָָֹֻהּלֹוקח
להּמכר ·. ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

לחּלין  הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי צרי;סתּומֹות, ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לחּלין. הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻהּמֹוכר

הּק יצא - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה נקן ואם ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹ
ְִֻלחּלין.

להּמכר ‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו יצא ּפתּוחֹות, לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן
לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי

לחּלין „. קלּפיהן יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים .לקח ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חֹותל ּתמרים [סל]לקח ׁשל קּפה לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם לקופה]- מחוברות הם שכך הּקּפֹות [- יצאּו , ְְִַָֻ
לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם ְְְְְִִִֵַָָֹֻֻֻלחּלין;

לאֹותֹו‰. קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
ּפיהן  את ׁשּסתם ּפי על אף - את מעׂשר הּמעׂשר קנה לא , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ועׂשהּו ׁשם קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
ואם  מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
הּקנקן. את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּׁשּסתם
אֹו ׁשמן לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהפקיד

ציר אֹו דגים]חמץ ּבין [שמן - סתם ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּסתם

.Â,חי לקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָצבי
ׁשּנטמאּו מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא .ּוׁשחטֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּיצא  עד ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּניח
כל לחּלין בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה -] ְִֻ
יֹוצאהדינר] הּדינר והיה עליו [שווה], אכל מעה, ּבעׂשרים ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ

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



קיי ipy xyrn zekld - mirxf xtq - xii` 'g iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּתּורמּוסיןוהח  קיטנית]רּדל ּבין [מין הּנכּבׁשין, ּכל  ּוׁשאר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
והּקֹור נלקחין. - ימּתיקּו ׁשּלא עד ּבין לבן מּׁשּימּתיקּו [עץ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

מהדקל] מעׂשר.רך ּבכסף נלקח -ְְֲִֵֶֶַָ
.Ë;למראה אּלא ׁשאינֹו מעׂשר, ּבכסף נלקח אינֹו - ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּכרּכם

ואינֹו הֹואיל - וטעם ּומראה ריח מּנֹותני ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹוכן
מעׂשר  ּבכסף נלקחין אין ׁשּנֹותן, לטעם אּלא ּגּופן .לאכילת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

והּקׁשט והּפלּפלין, ּבׂשמים, ראׁשי ,והחלּתית [בושם]לפיכ , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹ
חריף] נלקחין [פרי אין - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל חריע, וחּלֹות ,ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ

מעׂשר. ְֲֵֶֶַּבכסף
.Èלכמ ואם נלקחת; אינּה ּבקדרה, טעם לּתן אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשבת

ולחם] חלב מי נלקחת [תערובת ּגּופּה, אֹוכל ׁשהּוא ּבֹו ְְִֵֵֶַַַָוכּיֹוצא
הרי  - ׁשמן לתֹוכן נתן אם - ומלח מים ערב מעׂשר. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבכסף
הּמים  ּדמי ּומבליע מעׂשר; ּבכסף מהן ולֹוקח ּכמּוריס, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהן

הּׁשמן. ּבדמי ְְִֵֶֶֶַַַוהּמלח
.‡È ממעט ׁשהּוא מּפני - מעׂשר ּבכסף ּתרּומֹות לֹוקחין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַאין

ּכהנים אּלא אֹותּה אֹוכלין ׁשאין ואכילתּה: [שטבלו]אכילתֹו ְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשמׁש השמש]מערבי לשקיעת לאֹונן[והמתינו ּומּתרת מת , -] ְְְֵֵֶֶֶֶֹֻ

נקבר] וטרם מּתר קרובו והּמעׂשר מקֹום; ּבכל ונאכלת ,ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻ
יֹום ולטבּול לשקיעה]לזרים, ממתין לאֹונן,[שאינו ואסּור , ְְְְְִִֵָָ

הּמעׂשר  אכילת ממעט נמצא ּבירּוׁשלים. אּלא נאכל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואינֹו
הּתרּומה. ְֲִַַַָואכילת

.·È מּפני הּמעׂשר, מּכסף ׁשלמים לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹוקחין
לזרים  נאכלין ּבהמֹות ׁשהּׁשלמים לֹוקחין היּו ּבראׁשֹונה . ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

הּמזּבח; מעל להבריחּה ּכדי ׁשני, מעׂשר מּכסף חּלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻלאכלן
אּלא  מעׂשר מּמעֹות ּבהמה לֹוקחין ׁשאין ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּגזרּו
ראּויין  ׁשאינן לֹוקחין, - ועֹוף חּיה אבל ּבלבד. ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלׁשלמים

ְִִָלׁשלמים.
.‚È ׁשהּוא לפי - מעׂשר מּכסף ׁשביעית ּפרֹות לֹוקחין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַואין

לבער  ׁשּיתּבאר.חּיב ּכמֹו , ְְְִֵֵֶַַָָ
.„È ׁשאינן ּפרֹות אֹו מחּברין, ּפרֹות אֹו ומלח, מים ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּלֹוקח

ּפי  על אף הּמעׂשר, קנה לא - לירּוׁשלים להּגיע ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָֹיכֹולין
לחּלין  הּמעֹות .ׁשּיצאּו ְְִֶַָָֻ

.ÂË,ּבׁשֹוגג - מעׂשר ּבכסף לירּוׁשלים חּוץ ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּלֹוקח
ּכמֹות  מעׂשר והן לּבעלים, הּדמים להחזיר הּמֹוכר את ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹופין
אין  ואם ּבירּוׁשלים. ויאכלּו הּפרֹות יעלּו ּבמזיד, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשהיּו.

ׁשּירקבּו עד יּניחם .מקּדׁש, ְְִִֵֵֶַַָָ
.ÊËּבהמה לֹוקחין אין לירּוׁשלים וכן חּוץ מעׂשר .ּבכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּתעלה  ּבמזיד, למקֹומן; הּדמים יחזרּו ּבׁשֹוגג, - לקח ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואם
ועֹורּה. היא ּתּקבר מקּדׁש, אין ואם ּבירּוׁשלים. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָותאכל

.ÊÈ ּבין ּבמזיד ּבין טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָלקח
הּמעֹות  אֹותן ּכנגד יאכל זה הרי הּמֹוכר, ּברח אם - ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשֹוגג
חּוץ  ׁשהֹוציא ּכל הּכלל: זה מעׂשר. ּבתֹורת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבירּוׁשלים

מת  אֹו הּמֹוכר ּוברח מעׂשר, מּדמי וסיכה ּוׁשתּיה -לאכילה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
למקֹומן. ּדמים יחזרּו קּים, הּמֹוכר היה ואם ּכנגּדֹו; ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹיאכל
יאכל  מעׂשר, מּדמי ואׁשמֹות וחּטאֹות עֹולֹות הביא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹוכן

ְְֶָּכנגּדן.
.ÁÈ ּתאוה לבׂשר ּובהמה ׁשלמים, לזבחי חּיה [חולין]לקח ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

לקח  ׁשלמים. קנּו ולא לחריׁשה, ׁשֹור ׁשּקנה ּכמי זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
מעׂשר  קדּׁשת מּמּנה ּפקעה - מּום ּבּה ונפל לׁשלמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבהמה

שלמים] קדושת מעׂשר.[ונותרה הּדמים ואין אֹותּה; ּופֹודה ,ְֲִֵֵֶַַָָ
חמׁש. מֹוסיף - לעצמֹו ּפדיּה אם כן, ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַָָֹואף

.ËÈקנּו[הקדיש]הּמתּפיס לא - לׁשלמים מעׂשר מעֹות ְְְֲִִִֵַַַָָֹ
מעׂשר, קדּׁשת על חלה אינּה ׁשלמים ׁשּקדּׁשת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻׁשלמים;
התּפיס  אם לֹומר, צרי ואין הּוא. ּגבֹוּה ממֹון ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשהּמעׂשר

עצמן הּמעׂשר ׁשלמים.לׁשלמים,ּפרֹות קנּו ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Î ּבמזיד אפּלּו חּלין, ּבתֹורת ׁשני מעׂשר ּפרֹות האֹוכל אם - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָֻ

אכל, עצמן לּׁשמים {הּמעׂשר שמים)}יצעק ידי ואם (יצא . ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָ
ויאכלּו ויעלּו למקֹומן, ּדמים יחזרּו - אכל מעׂשר ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכסף
יכֹול  אינֹו אם ּבירּוׁשלים, ּכנגּדן יאכל אֹו ְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבירּוׁשלים;

הּדמים. את ְְִִֶַַָלהחזיר

ה'תשע"ג  אייר ח' חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּתאוה [קונה]הּלֹוקח‡. לבׂשר וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּתּגר[חולין] ׁשאינֹו מּמי העֹור [סוחר], יצא - מדקּדק ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אבל  הּבׂשר; ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻלחּלין,

לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן ְִִֵַַַַָָָָֹֻהּלֹוקח
להּמכר ·. ׁשּדרּכן מקֹום סתּומֹות, יין ּכּדי הּלֹוקח ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

לחּלין  הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי צרי;סתּומֹות, ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לחּלין. הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֻהּמֹוכר

הּק יצא - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה נקן ואם ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹ
ְִֻלחּלין.

להּמכר ‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו יצא ּפתּוחֹות, לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן
לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי

לחּלין „. קלּפיהן יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים .לקח ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חֹותל ּתמרים [סל]לקח ׁשל קּפה לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻ

ּדרּוסֹות אם לקופה]- מחוברות הם שכך הּקּפֹות [- יצאּו , ְְִַָֻ
לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם ְְְְְִִִֵַָָֹֻֻֻלחּלין;

לאֹותֹו‰. קנקּניו והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
ּפיהן  את ׁשּסתם ּפי על אף - את מעׂשר הּמעׂשר קנה לא , ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ועׂשהּו ׁשם קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקנקּנים.
ואם  מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמעׂשר
הּקנקן. את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָמּׁשּסתם
אֹו ׁשמן לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻהפקיד

ציר אֹו דגים]חמץ ּבין [שמן - סתם ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּסתם

.Â,חי לקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָצבי
ׁשּנטמאּו מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא .ּוׁשחטֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּיצא  עד ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּניח
כל לחּלין בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה -] ְִֻ
יֹוצאהדינר] הּדינר והיה עליו [שווה], אכל מעה, ּבעׂשרים ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
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יֹוצא  הּדינר והרי זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבעׂשר
ּכ ואחר מעה, ּבעׂשרים עליו לאכל צרי - מעה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבארּבעים
- מעין ּבעׂשר יֹוצא הּדינר והרי הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻיצא

לחּלין. יצא ּכ ואחר מעין, ּבחמׁש עליו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאֹוכל
.Ê ולא הּפרֹות, ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּלֹוקח

הרי  - ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהסּפיק
ּבלבד  סלע עליהן מפריׁש וקם זה הּכסף, את "ונתן ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָלֹו",
.Á עד 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 ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
זה  הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,

ּדמאי  ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן נתן מּתר . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עד  הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו

ּבׁשּת ּביניהן.ׁשעמדּו והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן

ּומּדת  ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,
מׁשיכתֹו היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; .הּדין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.È מעׂשר מעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻמי
על  מחּללין ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻׁשני
אֹותן  ויצאּו ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', ְְְְֳֵֵֵֵַַַָָָָָֹהּפרֹות

ּבמקֹומן  לחּלין .הּמעֹות ְְִִַָָֻ
.‡È חּוץ ּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו

הּפרֹות  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, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי

'הרי  לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות  אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא  ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין  הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, .הפסיד ְְְְְִִִֵַָֻ
.‚Èחבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים [-ּבּמה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

המעשרות] על ׁשל נאמן ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא ּדמאיוּדאי חוללו ׁשל -] ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעושרים] שספק פירות ּומּתר על הארץ. לעם אף ּכן אֹומר ,ְֵֵֶַַָָָֻ
מעֹותיו; ועל הארץ, עם ּפרֹות ׁשל ׁשני מעׂשר על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלחּלל

הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין
.„Èוהֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליהם, ומחלל פירות מעט קונה

ּפחֹות  אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ּכיון -ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,
ּפחֹות  מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר  ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו
.ÂË ּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהן  ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,

ׁשהּטהֹורין  'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין

ּבטהרה  ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו יּגעּוׁשהרי ׁשּלא ּובלבד - ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים

ה'תשע"ג  אייר ט' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ

הּלּולים  קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּוכׁשם  ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָלה'";

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר נתקדשו ׁשאין ולא דוד שכבש [מקומות ְְֲִֵֵֵֶַָ
הארץ] הּוא בקדושת רבעי ּובנטע ּבסּוריה. רבעי נטע אין ּכ ,ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּלא  קדׁש ל ׁשאין - יהיּו" לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹאֹומר:
רבעי. מּנטע חּוץ הּוא, למי ּבּתֹורה ּדינֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָָנתּפרׁש

ׁשני ·. ּכמעׂשר ּפֹודה רבעי, נטע לפּדֹות ּפדהּוהרֹוצה ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לעֹונת  ׁשּיּגיע עד אֹותֹו, ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹלעצמֹו,
ׁשּיעׂשה  עד ּתבּואתֹו", לכם "להֹוסיף ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּמעׂשרֹות

ּבמחּבר אֹותֹו ּפֹודין ואין ׁשני.[לקרקע]ּתבּואתֹו; ּכמעׂשר , ְְְְֲִִִֵֵֵַָָֻ
נקנה  אינֹו ,לפיכ ׁשני; ּכמעׂשר ּגבֹוּה, ממֹון הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהרי
לענין  הּדברים, ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּבמּתנה,

ּכמעׂשר  - ּופדּיה .אכילה ְְֲֲִִֵַָָ
ּפֹודהּו‚. רצה, ענבים, ּפֹודהּו רצה, - רבעי ּכרם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה
מּברּיתן.יין  אֹותן מׁשּנין אין ּפרֹות, ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
לא„. לֹו אין - רבעי ולא [דיני]ּכרם ּפאה, ולא ׁשכחה, ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות; ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּפרט,
עֹולה  ּכּלֹו אּלא ׁשני, מּמעׂשר מפריׁשין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻּכמֹו
- ּבירּוׁשלים ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ְֲֵַּכמעׂשר.
עֹולין ‰. ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים

של]לירּוׁשלים צד[ממרחק לכל יֹום יפדו מהל [ולא ְֲִִַַַַָָ
ּבית במעות] ּומּׁשחרב ּבפרֹות; ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

אפּלּו הּפרֹות, ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש,
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש, ְְְִִִִַַַָָָּבזמן

.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפדיֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכיצד
ׁשּיֹוציא  מנת על ּבסלע, לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם 'ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָואֹומר:

הּׁשֹו מּביתֹו'?יציאֹות והּפֹועלים והחּמרים מּביתֹו, [-מרים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ
ההוצאות] בלי עצמם הפירות את שווי ׁשּקֹוצבין ְְִֶֶַַואחר

מחּלל  - מּזה הּנלקט 'ּכל ואֹומר: הּמעֹות, את מּניח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשער,
ּובּׁשביעית, ּבסלע'. סּלים וכ ּכ מּׁשער האּלּו, הּמעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואם  ּפֹועלים; ולא ׁשֹומרים, לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹּפֹודהּו

ּבלבד. לקיטה ׂשכר אּלא לֹו אין הפקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה
.Ê ׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הפקר] לצּינֹו[שהכל צרי [תלוליות]ּבקֹוזזֹות[לסמנו]- ְְְְִַָ
ואם  ׁשּיפּדּו. עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו, ׁשּיּכירּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבחרסית, אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
ׁשאּסּור  - יתּפרדּו ׁשּמא אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמּמּנּו;
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היּו והּצנּועין ּבהניה . אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
הּנלקט  'ּכל ואֹומרין: הּׁשמּטה, ּבׁשנת הּמעֹות את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמּניחין
אי  ׁשהרי - האּלּו' הּמעֹות על מחּלל אּלּו, רבעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּפרֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָֻאפׁשר
.Á ולרבעי לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּומאימתי ּבאחד ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה  חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה
הּוא  וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם
.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת

הּנטיעה  ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
ּברבעי  אֹו ּבערלה מּתרין ּבׁשבט הּזאת יֹום עׂשר חמּׁשה עד , ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹֻ

לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא -ִֶַָָָָֹ
.È מּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

עׂשר  חמּׁשה עד ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעׂשירית
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבׁשבט
ּכּמה  לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד  ּבּיֹובל, עׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹימים.
רבעי; נטע הּוא - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
וצרי רבעי, הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכל

לערלה  אֹו לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם .ּפדיֹון. ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ
.‡Èעׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו -[משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ

אחת  ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
והרי  ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעׂשרה
עד  עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי נטע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

ָסֹופּה.
.·Èחדׁש מראׁש הּנטיעה יֹום [תשרי]נטע עׂשר חמּׁשה עד ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּומּיֹום  לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה - ְְְְִִִִֶָָָָָָֹּבׁשבט
ּורבעי  ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי לרבעי. ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָליֹום
סֹופרים  טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי אין -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדרּכּה. ּבארנּו ּכבר - והאמת ְְְְֱֵֵֶַַָָָהן;
.‚Èוהּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנו העלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הפרי] ׁשּׁשדפן יוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ
חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין הענב]והפסידן, [קליפת ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמד שנישרו וזגין והּנץ [חרצנים רּמֹון ּוקלּפי ׁשּלהן, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבערלה,[פרח] אסּורין - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָׁשּלֹו,

והּנֹובלֹות ּברבעי; שבשלו]ּומּתרין טרם שנפלו ּכּלן [פירות , ְְְִִִַָָָֻֻ
ֲאסּורֹות.

ה'תשע"ג  אייר י' קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
רבעי‡. לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנה ּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ

קודש] -הרביעית ּברבעי חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ּובּׁשנה  יאכל. לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה ְְְִִִִִִֶֶַָָֹהרביעת,
אֹו·. לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע

מן  ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו

ׁשּנטעֹוהערלה  אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ; ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָ
מחׁשבת  ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
- למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,

רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
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 ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

האב ּיֹונֹות ּבערלה חּיב  - הפרי]והּצלף אבל [- ּבלבד, ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָ
מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

ּבערלה „. חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ׁשּנאמר:הּנֹוטע - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבארץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור.יׂשראל  לארץ, ּבחּוצה אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָָ
מאליו ‰. והעֹולה ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הּיחיד  לעצמֹו,ּברׁשּות ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

.Âּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
עֹוׂשה  יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים] טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי עד [- ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְִֵֵֵֶַַָ
חּיב  טּפּולֹו, ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּמביאן

ְְָָּבערלה.
.Ê זית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ּבערלה  חּיב - מן לּמנֹורה ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש . ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Á ּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות  ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ .ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

.Ë ּבערלה חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ּגֹוים ואילן ׁשּנטעּו זה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
אף  לארץ, מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעד

ּגֹו ּׁשּנטעּו הארץ,מה אל תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ים ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּביאה. מּׁשעת ְְְִִֶַַָּונטעּתם",

.È ּבערלה חּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב .וגֹוי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
הּוא  הרי זֹו, ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע ְְְִִֵֶֶֶַָָֹקדׁש
.‡Èיחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע ׁשעקר [ענף]אחד אֹו האילן, מן ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

חּיב  זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת
עקרֹו, ולא האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבערלה,
לא  אּלּו לחיֹות יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹואחר
ׁשעקר  ּכמי זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּלא

וחּיב. ְְַַָָונטע,
.·Èאפּלּו אחד, ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
לחיֹות  ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - הּסלע ּונטעֹו ונעקרה ּכּלֹו, נעקר . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

האדמה  ּבכל ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשּסביבֹות

ׁש ּכמי הּוא הרי נטעֹו, חּיב.לא לאו, ואם נעקר; ּלא ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, -[חזר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, ְְְְִִִַַָָָָחּיב
.„È חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, ּבּמה אחד . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
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היּו והּצנּועין ּבהניה . אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
הּנלקט  'ּכל ואֹומרין: הּׁשמּטה, ּבׁשנת הּמעֹות את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמּניחין
אי  ׁשהרי - האּלּו' הּמעֹות על מחּלל אּלּו, רבעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּפרֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָֻאפׁשר
.Á ולרבעי לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ּומאימתי ּבאחד ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה  חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה
הּוא  וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם
.Ëראׁש קדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנמצאת

הּנטיעה  ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהּׁשנה,
ּברבעי  אֹו ּבערלה מּתרין ּבׁשבט הּזאת יֹום עׂשר חמּׁשה עד , ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹֻ

לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא -ִֶַָָָָֹ
.È מּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

עׂשר  חמּׁשה עד ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָעׂשירית
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבׁשבט
ּכּמה  לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד  ּבּיֹובל, עׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹימים.
רבעי; נטע הּוא - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
וצרי רבעי, הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכל

לערלה  אֹו לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם .ּפדיֹון. ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָ
.‡Èעׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו -[משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ

אחת  ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
והרי  ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻעׂשרה
עד  עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי נטע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

ָסֹופּה.
.·Èחדׁש מראׁש הּנטיעה יֹום [תשרי]נטע עׂשר חמּׁשה עד ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּומּיֹום  לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה - ְְְְִִִִֶָָָָָָֹּבׁשבט
ּורבעי  ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי לרבעי. ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָליֹום
סֹופרים  טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי אין -ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ּדרּכּה. ּבארנּו ּכבר - והאמת ְְְְֱֵֵֶַַָָָהן;
.‚Èוהּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנו העלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הפרי] ׁשּׁשדפן יוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ
חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין הענב]והפסידן, [קליפת ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמד שנישרו וזגין והּנץ [חרצנים רּמֹון ּוקלּפי ׁשּלהן, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבערלה,[פרח] אסּורין - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָׁשּלֹו,

והּנֹובלֹות ּברבעי; שבשלו]ּומּתרין טרם שנפלו ּכּלן [פירות , ְְְִִִַָָָֻֻ
ֲאסּורֹות.

ה'תשע"ג  אייר י' קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
רבעי‡. לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנה ּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ

קודש] -הרביעית ּברבעי חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ּובּׁשנה  יאכל. לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה ְְְִִִִִִֶֶַָָֹהרביעת,
אֹו·. לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע

מן  ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו

ׁשּנטעֹוהערלה  אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ; ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָ
מחׁשבת  ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
- למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,

רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָאין
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 ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

האב ּיֹונֹות ּבערלה חּיב  - הפרי]והּצלף אבל [- ּבלבד, ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָ
מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

ּבערלה „. חּיב ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ׁשּנאמר:הּנֹוטע - ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבארץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור.יׂשראל  לארץ, ּבחּוצה אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָָ
מאליו ‰. והעֹולה ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּנֹוטע

הּיחיד  לעצמֹו,ּברׁשּות ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָוהּגזלן

.Âּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
עֹוׂשה  יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים] טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי עד [- ּבפרֹותיו ׁשּמטּפל ְְְִֵֵֵֶַַָ
חּיב  טּפּולֹו, ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּמביאן

ְְָָּבערלה.
.Ê זית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

ּבערלה  חּיב - מן לּמנֹורה ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש . ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Á ּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות  ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ .ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

.Ë ּבערלה חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ּגֹוים ואילן ׁשּנטעּו זה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
אף  לארץ, מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעד

ּגֹו ּׁשּנטעּו הארץ,מה אל תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ים ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּביאה. מּׁשעת ְְְִִֶַַָּונטעּתם",

.È ּבערלה חּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב .וגֹוי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
הּוא  הרי זֹו, ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש

יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע ְְְִִֵֶֶֶַָָֹקדׁש
.‡Èיחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע ׁשעקר [ענף]אחד אֹו האילן, מן ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

חּיב  זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת
עקרֹו, ולא האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבערלה,
לא  אּלּו לחיֹות יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹואחר
ׁשעקר  ּכמי זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּלא

וחּיב. ְְַַָָונטע,
.·Èאפּלּו אחד, ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

למקֹומֹו והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמחט
לחיֹות  ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - הּסלע ּונטעֹו ונעקרה ּכּלֹו, נעקר . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

האדמה  ּבכל ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּׁשרׁשיו
אּלּו אדמה מאֹותּה לחיֹות יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשּסביבֹות

ׁש ּכמי הּוא הרי נטעֹו, חּיב.לא לאו, ואם נעקר; ּלא ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, -[חזר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, ְְְְִִִַַָָָָחּיב
.„È חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, ּבּמה אחד . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
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ּבד ּבׁשחת אמּורים? והבריכֹו[ענף]ּדברים האילן מן אחד ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָ
מן  אחד ּבד מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארץ,
ועּקר  אחר ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאילן

ּפטּור. זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבד
.ÂË נפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר  הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן

ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתים ׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

.ÊËׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
.ÊÈ האילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

ּבא  ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי אֹותֹוּכּלֹו, נעׂשה - רץ ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ
ּולמה  לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נּטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר  מּׁשעה ההברכה, מן .ּׁשּצמח ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָ
.ÁÈ מּמה אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

מאה  הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּׁשּצמח
הּכל  הראׁשֹון, העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹמערין

ׁשּנפסק  מּׁשעה לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם .מּתר; ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ËÈמן הּיֹוצא הקרקע]הּגזעואילן מעל מן [- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ

מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת  ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת
ּכנגד  ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּפחֹות  ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּתים
לׁשאר  ׁשּמֹונין ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָמּטפח

ִָָהאילנֹות.
.Î- ערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ּפרי  ׁשהּוא ׁשּבארנּומּפני ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ערלה, ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָּבהלכֹות

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח ְֲִִֵֵַַָָָָֻהרי
.‡Îּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים][לו וכן ערלה לבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּכל  מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה  הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
מּתר, - ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻהּנגרם

הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהרי
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ה'תשע"ג  אייר ד' ראשון יום

'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ „Œ‚ ˜¯Ù ‰ÎÂÁÂ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÂÎÏ‰
.ËÚŒÊÚ

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּובמּתן הּמצוה ּבקּדּוׁשין לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

מצות  וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ְְְְְִִִִִַַַָָָָָּדבר
ּובעלּה" אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָקּדּוׁשין.

)` ,ck mixac( ויצאה" ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― ,ְְְְְִֶֶַַַָָָָ
a(והיתה" ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ההויה ּכ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ

)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ֿ ּבׁשטר. מּמה ּבכסף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(ּׁשּנאמר ,`k zeny(:אמרּו , ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף )edin?(אין ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
sqka(אב. eza eyciw xy`k edfe( הם ּדאֹוריתא קּדּוׁשין אבל ְְֲִִֵַָָָ

ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו וקּדּוׁשין )b.(ּבביאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ
)` dpyn ` wxt(ונּדה)c dpyn d wxt(נתּבארּו ּוכבר ּדיני . ְְְֲִִִֵָָָ

מּסכת  ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמצוה
ּדאֹוריתא  ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָקּדּוׁשין.

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ׁשּמצות נתּבאר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּנה

ה'תשע"ג  אייר ה' שני יום

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ג ּובמּתן הּמצוה ּבקּדּוׁשין לבעֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

מצות  וזֹוהי ― ּבביאה אֹו ּבׁשטר, אֹו האּׁשה, ּביד ְְְְְִִִִִַַַָָָָָּדבר

ּובעלּה" אּׁשּה איׁש "ּכיֿיּקח אמרֹו: ּכ על והרמז ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָקּדּוׁשין.
)` ,ck mixac( ויצאה" ואמר ּבביאה. ׁשּקֹונה מׁשמע ― ,ְְְְְִֶֶַַַָָָָ

a(והיתה" ,my(ּבׁשטר ׁשּיציאתּה ּכׁשם ―)hb( ההויה ּכ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָ
)oi`eypd( נקנית ׁשהיא למדנּו וכן ֿ ּבׁשטר. מּמה ּבכסף ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכסף" "אין עבריּה: ּבאמה i`(ּׁשּנאמר ,`k zeny(:אמרּו , ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּומּנּו? אחר, לאדֹון ּכסף יׁש אבל זה לאדֹון ּכסף )edin?(אין ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

sqka(אב. eza eyciw xy`k edfe( הם ּדאֹוריתא קּדּוׁשין אבל ְְֲִִֵַָָָ
ּבכתּבֹות מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּכמֹו וקּדּוׁשין )b.(ּבביאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ

)` dpyn ` wxt(ונּדה)c dpyn d wxt(נתּבארּו ּוכבר ּדיני . ְְְֲִִִֵָָָ
מּסכת  ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּבׁשלמּות זֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמצוה
ּדאֹוריתא  ׁשהם ּבביאה קּדּוׁשין על אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָקּדּוׁשין.

ּדאֹוריתא. קּדּוׁשין ׁשּמצות נתּבאר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּנה

ה'תשע"ג  אייר ו' שלישי יום

ה'תשע"ג  אייר ז' רביעי יום

ה'תשע"ג  אייר ח' חמישי יום

‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
È̄È‡'ÁŒ'„È̆ÈÓÁŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

.
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

ּבּת ֿ אתר ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
hk)להזנֹותּה" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְְִַָָ
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לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ"אל
ּוׁשמע איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹאיׁשּות,
ּבֹו, יׁש נֹוסף ענין ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּני
ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּוא:
ֿ הענׁשים מן ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיה
ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנתּבאר
ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו לחברֹו למסֹור אדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשרּׁשאי
לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָלמחֹול
לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה הּנערה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבּתֹו
ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּבכ

(dztnd e` qpe`d qpwpy)ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשהם
זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ׁשּיּתן מנת על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלֹו

להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל לֹו: my)ונאמר `xwie)לפי , ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
קרהׁש אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
ֿ תזנה "ולא ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה והּפּתּוי(my)הארץ ׁשהאֹונס לפי . ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָקֹורה
והּוא זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
מׁשּפטי ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמתאים

עליו. לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו ְְְִִֶַַָָָָָָהּתֹורה.
וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֻּוכבר

ה'תשע"ג  אייר ט' שישי יום

ה'תשע"ג  אייר י' קודש שבת יום

·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
È̄È‡'ÈŒ'Ë̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

.
― הרס"ב עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלהציק

יגרע" לא i)וענתּה ,`k zeny)ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמׁשּפט

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט ֿ ּלמדנּו מה "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ―(zeyi`). ֶֶֶֶ



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



קטו xii` 'iÎ'h ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ"אל
ּוׁשמע איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹאיׁשּות,
ּבֹו, יׁש נֹוסף ענין ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּני
ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּוא:
ֿ הענׁשים מן ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיה
ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנתּבאר
ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו לחברֹו למסֹור אדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשרּׁשאי
לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָלמחֹול
לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה הּנערה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבּתֹו
ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּבכ

(dztnd e` qpe`d qpwpy)ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשהם
זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ׁשּיּתן מנת על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלֹו

להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל לֹו: my)ונאמר `xwie)לפי , ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
קרהׁש אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
ֿ תזנה "ולא ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה והּפּתּוי(my)הארץ ׁשהאֹונס לפי . ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָקֹורה
והּוא זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
מׁשּפטי ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמתאים

עליו. לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו ְְְִִֶַַָָָָָָהּתֹורה.
וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֻּוכבר

ה'תשע"ג  אייר ט' שישי יום

ה'תשע"ג  אייר י' קודש שבת יום

·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
È̄È‡'ÈŒ'Ë̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

.
― הרס"ב עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלהציק

יגרע" לא i)וענתּה ,`k zeny)ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכל
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמׁשּפט

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט ֿ ּלמדנּו מה "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ―(zeyi`). ֶֶֶֶ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר זלמן טובי' שי' הכהן

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ד ניסן, ובודאי יוסיף אומץ בעבודתו בקדש ברשת אהלי יוסף יצחק 

ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו ככל האפשרי, והרי כבר ראה במוחש אשר אם רק מתעסקים במוסדות אלו, 

הנה נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר מעורר ר"ר ונשפעת הצלחה מופלגה לאותם המקומות שהם מתעסקים 

בהם אבל כיון שאין פתיחה כחודה של מחט הרי אין וכו', וכאשר יטיל עצמו בהעבודה כדבעי הרי תהי' 

העבודה בהצלחה, ואין להתפעל ממה שבתי ספר אחרים יש להם רהיטים וכו' ובהשתדלות הראוי' הרי 

לאט לאט יתוסף גם זה, כיון שבבתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש הענינים הפנימיים יהיו מסודרים. 

ובלי ספק אשר התעסקות זו תמשיך ג"כ תוספת ברכה והצלחה בענינים הפרטים שלו ושל זוגתו וילידי' 

שיחיו ואחכה לבשו"ט.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.



יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקטז

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
           

          
        

         
         
          

          
            

          
        

          
         

        
       

      
       

           
      

        
   

   

    
          

        
      

          
          

         
        

        
        
        

        

         
        

          


          
           

          
        

            
          

           
          

         
        

           
         

           
            
            

        
           

         
          

         
        

        
         

          
        
          
          
           

         
        

          
      

        











































































































































     

              
             
            

            
     

       
     

     
     

     
      
      
      
     
      
      
     
     

   

   
     

     
     
       
     

     
     

      
   

      

     
    

    
      

      
      

     
      

     
        
      
     
      
      

     
      
     

    
        

          
            

           
          
             

           















































































































          
            
            
           
     

      

    
    
       
    
       
       
      
       
      

     
      


    

   
    
     
      
     

    

    
   
       
     
      
      
     
     
     
      
     
     
     
    
    
     
     
      
    
     
     
     
      
           
           
          
          
             
          

     

















































































































       


        
        
       
       
        
      
        
       

   

   
       

        
       

        
        
       

        
        
       

        
       
       
          

         
          

       
       

       
        
       
        

































































             

          
          

     
          

          

         
          

       
         

     





















המשך ביאור למס' עירובין ליום חמישי עמ' א



קיז

     

              
             
            

            
     

       
     

     
     

     
      
      
      
     
      
      
     
     

   

   
     

     
     
       
     

     
     

      
   

      

     
    

    
      

      
      

     
      

     
        
      
     
      
      

     
      
     

    
        

          
            

           
          
             

           















































































































          
            
            
           
     

      

    
    
       
    
       
       
      
       
      

     
      


    

   
    
     
      
     

    

    
   
       
     
      
      
     
     
     
      
     
     
     
    
    
     
     
      
    
     
     
     
      
           
           
          
          
             
          

     

















































































































       


        
        
       
       
        
      
        
       

   

   
       

        
       

        
        
       

        
        
       

        
       
       
          

         
          

       
       

       
        
       
        

































































סוטה. פרק שני - היה מביא דף יט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קיח

     

            
            
           
           
       
     
     
     
      
     
     
      
      
    
     
     
     
      
     
      
      
     
      
      

       
     
     

     
     

      
       
     

     
     

      
     

    
    

    
    

     
      

      
      

     
      

      
                      
                       

                       
                        

                      
                      

                        
                       

                   
                      

                      
                          
                          
                      

             






























































































































           

           
              
              

       
     
       
      
     
       
      
     
      

      
      

  
      
     
      
     
     
     
     
      
      
     
      
      
     
      
     
     
     
      

    








































































        
      

       
         

        
        

        
        
        
         

         
        
       
        
      
       
       

       
       
        
       
       
       
        
               
             
               

               
              
              
               
             



































































סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף יט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
         
           
           
         
           
        

       
        

        
         

        
          

           
         

         
         

         
        

       
        

         
         

          
          

        
       

          
           

          
           

          
          

           
           

        
         

           
         

          
        
          

          
          

  
         
          
         

        
        

        
      

       
         

         
        

         
           

     

         
  
           

         
         

        
         

         
        

        
        

         
       

        
        

            
          
        
        

 
        

        
        

          
         

        
          

        
         

          
         

           
         

      
        

         
          

       
       

         
           

         
        

          
          

        
         

          
          

          
         
        

           
         
          

          
        
        

        















































































































































































































































קיט יום ראשון ד' אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וֲַחִמָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף יט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         
           
           
         
           
        

       
        

        
         

        
          

           
         

         
         

         
        

       
        

         
         

          
          

        
       

          
           

          
           

          
          

           
           

        
         

           
         

          
        
          

          
          

  
         
          
         

        
        

        
      

       
         

         
        

         
           

     

         
  
           

         
         

        
         

         
        

        
        

         
       

        
        

            
          
        
        

 
        

        
        

          
         

        
          

        
         

          
         

           
         

      
        

         
          

       
       

         
           

         
        

          
          

        
         

          
          

          
         
        

           
         
          

          
        
        

        















































































































































































































































יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקכ

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

          
          

         
          

          
          
           
         

         
          

          
          

          
          

       
        
          
          
         
          

    
          

          
          

         
          

        
        

           
 

          
          

          
       

        
          

        
           

         
           

            
             

          
          
          
            

        
       

       
        

         
     

       
          

         
         

          

          
         

            
         

        
           

        
          

         
     

         
          

     
       

         
           
          

         
          

      
          
          

            
          

       
          

       
        

        
        

   
         

         
          
          

         
           
         
         

 
          

             
     

           
           

            
           

            
        

          
            

         
            

         
          

             
        

            
       















































































































































































































































קכג יום שני ה' אייר - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְִׁשָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

          
          

         
          

          
          
           
         

         
          

          
          

          
          

       
        
          
          
         
          

    
          

          
          

         
          

        
        

           
 

          
          

          
       

        
          

        
           

         
           

            
             

          
          
          
            

        
       

       
        

         
     

       
          

         
         

          

          
         

            
         

        
           

        
          

         
     

         
          

     
       

         
           
          

         
          

      
          
          

            
          

       
          

       
        

        
        

   
         

         
          
          

         
           
         
         

 
          

             
     

           
           

            
           

            
        

          
            

         
            

         
          

             
        

            
       















































































































































































































































יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקכד

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
        

       
           

           
        

        
          

            
           

 
          

           
        

         
       

      
         

        
           

           
       

            
          

          
         

            
          

       
          

         
       

       
          
         

         
         

        
        
          
          

         
        

          
       

         
            

          
         

          
           
             
            

          
          

           
           

           
           

         
        

             
          
            

         
         

          
          

          
          
         
          

           
          

   
          

          
         

        
        

           
         

            
          
          

           
          

         
         

           
         

        
        

         
          


        

        
           

           
           

            
         

         
          

   
          

          
          

         
            

         
           

         
          
         

             
         













































































































































































































































המשך בעמוד זכק
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

          
         

          
         

         
         

      
          

        
        

        
       

          
         

         
         

           
         

 
          

           
         

  
        

        
        

         
         

          
    
        

       
        

        
        

          
           

           

          
         

            
           

           
          
           

            
 

        
          

           
         
           
           
          
         
         

        
          

    
         

      
         

      
        

          
         
         
          

    
         

        
        

  
         
  

























































































































































קכז יום שלישי ו' אייר - ַהּיֹום ֶאָחד וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

          
         

         
         

      
          

        
        

        
       

          
         

         
         

           
         

 
          

           
         

  
        

        
        

         
         

          
    
        

       
        

        
        

          
           

           

          
         

            
           

           
          
           

            
 

        
          

           
         
           
           
          
         
         

        
          

    
         

      
         

      
        

          
         
         
          

    
         

        
        

  
         
  























































































































































             

           
          

          
          

 
         

          
          

            
      

         
        

            
           

    































המשך ביאור למס' סוטה ליום אחד ועשרים לעומר עמ' א



יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקכח

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

          
      

           
          

           
          
          
           

  
         

        
        

         
          

         
            

         
            

             
         

         


           
          

         
           

         
          

        
           

     
          

         
          

           
   

          
           

          
        

  
         

          
            
          
           
            

         
        

       
       

    
           

         
             

         
           

          
         

   
           

       
        

   
        

        
     

        
       

        
       

  



















































































































































קלי יום רביעי ז' אייר - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
      

           
          

           
          
          
           

  
         

        
        

         
          

         
            

         
            

             
         

         


           
          

         
           

         
          

        
           

     
          

         
          

           
   

          
           

          
        

  
         

          
            
          
           
            

         
        

       
       

    
           

         
             

         
           

          
         

   
           

       
        

   
        

        
     

        
       

        
       

  

















































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

אין  שעברו,  בשנים  דא  בכגון  שנהגו  כיון  הנה  בעומר,  בל"ג  למירון  הנסיעה  לשאלת  בהנוגע   ...

כדאי לבטל הענין ולתת מקום ללמוד פירושים בזה, ומהם פירושים שאינם רצוים, אבל לאידך גיסא, אין 

מההכרח שתסע כל הישיבה וכל הר"מ והר"י וכו'. פלא שכותב שיבטלו שבוע שלם מן כל הלימודים כי הרי 

בכגון דא לא הכמות עיקר אלא האיכות.

בברכה.



יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקלב

ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
      

          
         
          

   
         

          
          

    
          

          
       

          
        

          
    

          
         
       

        
          

         
         

 
           

        
        

              
          

            
        

           
         

         
        

          
       

         
           

       
         
        

         
         

         

          
          

        
     

        
            

          
          
           
       

       
           

             
        
           
         

          
         
         
            
           

        
         

         
         

          
          

   
        

         
           

            
          

        
        

       
         

          
          
          

         
         

           
          

    























































































































































































     

         
        

           
         

     
     

     
    

      
    

    
      

      
     

     
       

     
      

      
    

      
      

      
      

       
    

      
      

       
     
      
       
      
       
     
     

      
      
      
      
      

   
     
      

           
            

           
            
           

          
             

            
           
             
            
            
          
           
           

 


























































































































         
         
            
           

   
      
        
       

       
     
     
     
      
      
      
       

      

      
       
       
     
      
     
     
     
      
      
     
      
    
      
     
     
      
     
        

     

       
      
      
      
      

     
      

          
           

          
              

          
            
           

            
           
            

          
         
            
            

           
           

       
                           

                         
                     



































































































































       
   

      
      
      
     
       
       
      
       
       
        
        
        
        
        
       
       

      
     
        
         
       
        

          
        

        
        
        
        
       































































 ב"ה,  ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אודות איך להתנהג בענין ללכת יחידי בלילה וכו'. הרי אף שמובטחני שהשי"ת שומר ישראל 

ישמרם את כל אחד ואחת מהם, וכמו שכתבתי במכתבי מאז, וביחוד שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, מה עד כאן עומד ומשמש אף עתה כו' ומעורר ר"ר על כל הנ"ל, הנה בכל זה אין להיות יוצא מן 

הכלל כמו שנוהגים שאר מאנ"ש בזה, ובודאי אפשר לסדר שלא יפריע נוהג זה מעבודתו בקדש...

אגרות קודש
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שלישי - היה נוטל דף כג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
        

         
            

           
      

       
      

         
       

         
   

       
          

         
          

     
       

         
         

         
      

        
         

       
          

       
            

        
           

         
          
         

            
        

         
        

         
          

  
         

          
         

         

            
  

         
           

           
     

          
          

   
       

        
        

         
          

           
         

           
        

         
  

      
          

       
         

      
        

          
  

   

   
          
         

      
       
       

        
        
       

          
          











































































































































































קלה יום חמישי ח' אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

            
        

         
            

           
      

       
      

         
       

         
   

       
          

         
          

     
       

         
         

         
      

        
         

       
          

       
            

        
           

         
          
         

            
        

         
        

         
          

  
         

          
         

         

            
  

         
           

           
     

          
          

   
       

        
        

         
          

           
         

           
        

         
  

      
          

       
         

      
        

          
  

   

   
          
         

      
       
       

        
        
       

          
          









































































































































































 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

הצעה  ע"ד  לחשוב  הי'  כדאי  והמורות,  מהמורים  תלונות  כמה  שיש  כיון  אשר  להעיר  וזאת   ...

שבהנהלה יכנס בא כח המורים עכ"פ בתור מייעץ בענינים הקשורים עם המורים. ואחכה לבשו"ט בכל 

הנ"ל.

בברכה.

אגרות קודש



יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלו

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
        

        
      

          
         

         
         

          
        

           
          

          
         

         
          

         
          

      
        

       
         

           
         

     
       

           
       

         
         

          
        

       
           


         

      
          

           
           

         
     

          
         

         
        

           
       

       
        

          
            

          
         

        
           

        
          

        
          

         
         

         
          

        
        

       
         

        
         

         
          

        
         

         
         

        
           

































































































































































             

          
        

         
         

          
      

        
          

          
         

         

           
         

      
        

          
            

            
         
        

   











































המשך ביאור למס' סוטה ליום חמשה ועשרים לעומר עמ' א

     

         
          

           
          

       
      
       

     
     

     
     

     
    

      
     

     
    

      
       
      
       

     
    

   
      
      

     
      

      
     

    
    

    
      

    
     

      
    

     
     

    
     
      
      

       
           

          
            

          
             

          
            
           

            
          

          
           

         
      

























































































































           
           
          
            
     

     

       
     
     
      

       
      
       
      
      
      

     
      
      
     
     
     

     
       
      
     

    
      

     
      

       
      
     
       

       

      
        
       

      
      
      

    
       
      
      
           

             

             
             

               
             
              
            
              

          
           

           
              
              

             
                                 

                          
                            

                             


































































































































       
        
       
      
        
        
         
       
       
      
       
        
        
       
         
         
        
       
      

         
        
        
       
        

        
        
       
        
       
        
       



































































קלז
     

         
          

           
          

       
      
       

     
     

     
     

     
    

      
     

     
    

      
       
      
       

     
    

   
      
      

     
      

      
     

    
    

    
      

    
     

      
    

     
     

    
     
      
      

       
           

          
            

          
             

          
            
           

            
          

          
           

         
      

























































































































           
           
          
            
     

     

       
     
     
      

       
      
       
      
      
      

     
      
      
     
     
     

     
       
      
     

    
      

     
      

       
      
     
       

       

      
        
       

      
      
      

    
       
      
      
           

             

             
             

               
             
              
            
              

          
           

           
              
              

             
                                 

                          
                            

                             


































































































































       
        
       
      
        
        
         
       
       
      
       
        
        
       
         
         
        
       
      

         
        
        
       
        

        
        
       
        
       
        
       

































































סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
          

         
        

   
        

        
          

      
            

          
         

           
       

           
           

         
          

      
          

         

        
          

        
            

            
            
          

        
        

          
          

     
          

         
          

         
         

         
        

          
       























































































קלט יום שישי ט' אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
          

         
        

   
        

        
          

      
            

          
         

           
       

           
           

         
          

      
          

         

        
          

        
            

            
            
          

        
        

          
          

     
          

         
          

         
         

         
        

          
       





















































































אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ז ניסן, והשי"ת יצליח את כאו"א מאתנו לראות במהרה ממש בקיום 

בקשת כאו"א מישראל ג"פ בכל יום, ולמלשינים אל תהי תקוה כו', ולעבוד את השי"ת בלימוד התורה 

וקיום המצות בהידור, וביותר השתדלות להרחיב ולהגדיל את מוסדות הק', ובפרט אלו הקשורים בנשיאי 

חב"ד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וכ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - ככל האפשרי. וכל המקבל 

עליו עומ"ש ועוסק במרץ אליבא דנפשי' בכל הנ"ל - הרי מסלקים ממנו כל טרדות ובלבולים, וכידוע המשל 

בזה שכל המוסר עצמו גם למעלה מטו"ד לעבדות הנשיאים הרי פרנסתו ופרנסת ב"ב מזונותיו ומנוחת 

נפשו וגופו על הנשיאים, וכמבואר בכמה שיחות הק'...

זה  אשר  חב"ד,  בכרם  בעבודה  אומץ  ויוסיף  טובות,  ושנים  ימים  באריכות  אותו  יברך  והשי"ת 

ימשיך תוספת ברכה והצלחה בעסקנות הצבורית ובעניניו הפרטים.

בברכת הצלחה.

 ב"ה,  ה' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

...אתענין לדעת אם הדפיסו מכתבי זקנו הרה"ג והרה"ח כו' מוהרי"ח ע"ה זוננפלד, או אם נערך 

להדפוס לזמן קרוב שבודאי יו"ח מתעסקים בזה, וכמרז"ל עד כמה נתאוה שיהיו שפתותיו דובבות וכו'.



שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקמ

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
        

         
         

      
         

          
       

         
         

          
         

           
  

        
       
           

          
         

          
          

           
         

         
       

        
    

         
        
         

         
           

          
          

        
          

          
        

          
       

         
          

         
         

          
         


       

           
          

         
             

         
          

  
         

         
         

         
          

          
       

         
         

       
          

            
             
             
          

          
      

        
           

         
          

          
            

         
         

         
        

          
             

         
             

    
        

        
        

       
            

        
       

          
           

         
   

         
         

            
           

           
         

         
            
           

        
      

          
       

         
      
      

          
         









































































































































































































































המשך בעמוד זלו
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                    רש"י

שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

           
          

   
        

           
  

           
          

         
         

          
         

        
         

         
          

        
         

         
     











































קמג שבת קודש י' אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

   
        

           
  

           
          

         
         

          
         

        
         

         
          

        
         

         
     









































אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יצחק שי' הכהן

שלום וברכה! 

בנועם קבלתי מכתבו מח' למ"ט מונים בו כותב ע"ד התועדות דחג הפסח ותוכן דבורו אז, ויה"ר 

מהשי"ת אשר לאיוש"ט ימשיך בהשפעתו על סביבתו לקרב את לבם לתורה ולמצות ולמאור שבתורה זוהי 

פנימיות התורה אשר מובן שזה מוסיף ג"כ בפנימיות החיות בגשמיות כי הרי אצל איש הישראלי הגשמיות 

מוסיף  ה"ז  דמיא  כגופו  דאשתו  וכידוע  הגוף,  חיות  בחיצוניות  ג"כ  נתוסף  ובמילא  ילכו  יחד  והרוחניות 

תוספת בריאות גם בהנוגע לאשתו של אדם והשי"ת יצליחו לבשר טוב גם בזה.

של  בתוכנם  לזכותם  אחרים  בשל  טובה  עינו  תהי'  ובודאי  כבקשתו  קונטרסים  ג"כ  מקבל  בטח 

הקונטרסים גם אותם.

בריאות  מתוך  סבא  ישראל  קרן  בהרמת  אומץ  ולהוסיף  טובות  ושנים  ימים  לאריכות  בברכה 

הנכונה והרחבת הדעת.

 ב"ה,  ד' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל הפ"נ שלו אודות זוגתו הרבנית מרת... תחי' וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירה לרפואה קרובה ויה"ר מהשי"ת אשר יבשר טובות בזה.

וכשמוסיפים  כנגד מדה  על מרז"ל שמדתו של הקב"ה מדה  לדכוותי' אך למותר להעיר  ובודאי 

בבריאות מושפעיו היינו סביבתו וקהלתו בריאות ברוחניות ע"י קירוב לבם יותר ויותר לאבינו שבשמים 

הרי הקב"ה מוסיף בריאות הגשמי והרוחני )אשר אצל איש הישראלי יחד ילכו והא בהא תליא( בהמצטרך 

לו ולאשתו דאשתו כגופו דמיא וזהו נוסף על ענין זה שגדול ערכו בפ"ע וכמובא הביאור במרז"ל שכר מצוה 

מצוה, אשר עצם היכולת לעשיית המצוה בפועל זהו שכר היותר גדול שנברא יכול לקבל בחסד חנם של 

הקב"ה המאפשר לאדם קרוץ מחומר למלאות רצון ממה"מ הקב"ה בכבודו ובעצמו.

בכבוד ובברכה לבשר טוב בכל הנ"ל.



קמד    
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(ÂÏ).È:'עול' לשון ו'ניר' ‡Í(ËÏ)ממשלה,
.ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ‡Ï המלוכה תשוב המשיח לימות כי

למען  דוד זרע את ואענה מצאתי: עולם ובסדר אליו.
את  שלמה שנתחתן שנה ושש שלשים כנגד זאת,
וכנגדו  למלכו, הרביעית בשנה שנשאה פרעה, בת
וראויה  ליחלק, דוד בית מלכות על גזירה נגזרה
עשרה  שש בשנת אסא בימי לחזור המלוכה היתה
ולא  ארם, למלך שוחד לשלוח שקלקל אלא למלכו,

הימים בדברי שנאמר והוא הקב''ה, על טז סמך (ב

בעשא א) בנה אסא, למלכות ושש שלשים בשנת :
בעשא  את קבר אסא שהרי אפשר, ואי הרמה, את
שנה  עשרה שש אלא למלכותו, ושש עשרים בשנת
שלשים  סוף שהן ושש, שלשים קורא הוא שלו,
שנה  שבאותה הכתוב והגיד המלכות, לחלוקת ושש
ושש  שלושים אלא הימים, כל לא אך אסא, קלקל

שנה:

 
(Ï).ÌÈÚ˜ ˘Ú ÌÈ˘,קרעים או חתיכות י''ב  לומר: רוצה

י''אממש, לירבעם ונתן חתיכות , י ''ג יש קרעים ובי ''ב
ובידו שבטים, עשרה על לרמוז קרעים , עשרה ובהם חתיכות,
ישאר יהודה  ששבט לרמוז אחד , קרע  ובהם חתיכות, ב' נשאר

יחשבו ולא ישראל , שבטי כל בין ישבו הלא והלוים להם , טפלים והיו  יהודה , בשבט  נכלל  בנימן ושבט  דוד, בית למלכות 
ÂÎÂ'.(Ï‡)כלל : ÍÏ Á˜:ולסימן לאות ÈÂÊÚ.(Ï‚)להיות  ˘‡לעבודת ולהשתחות אותי לעזוב נשיו את הניח  לומר : רצה

ÈÎ„.גילולים: ÂÎÏ‰ ‡ÏÂ:אביו דוד  עשה כאשר וכו', בדרכי  ללכת אותן לימד ‰ÎÏÓÓ‰.(Ï„)לא ÏÎ שום‡˙ לומר: רצה
ודוגמתו מידו, אקח לא הממלכה מן י)דבר כ מלאכה:(שמות שום לומר : ורצה מלאכה, כל  תעשה  לא :.Â˙È˘‡ ‡È˘ ÈÎ כל

עתה: הוא כאשר  ישראל , כל  על  לנשיא אותו אשים  אומר È.(ÂÏ)ימיו הוא וכן  מושל, מלך  לומר: יז)רצה קלב ערכתי(תהלים :
אור: נראה  ובאורו ומאיר, שמשפיע שם  על כן , המלך ויקרא למשיחי. È„Ú.נר „Â„Ï: מושל מלך  מזרעו ÏÎ(ÊÏ)להיות

.Í˘Ù ‰Â‡˙ ˘‡:רב ממשל  למשול  לומר: ÔÓ‡.(ÁÏ)רצה ˙È:מתקיימת מלכות מידםÚ‡Â‰.(ËÏ)בית  שאקח  במה 
השבטים: Ê‡˙.עשרת  ÔÚÓÏ:שלמה שסרח  ‰ÌÈÓÈ.על ÏÎ ‡Ï Í‡: דוד לזרע המלוכה  כל  תשוב  המשיח  בימי ÈÓ‰Ï˙(Ó)כי

.'ÂÎÂ: במלך יד  להרים  ירבעם נתגאה בעבורה אשר הסיבה  להזכיר ראה ומתחילה  יד , בו שהרים  ˘È˘˜.בעבור  Ï‡זהו לא 
בתו: שלמה Ú˘‰.(Ó‡)שנשא ˘‡ ÏÎÂ:פה הנזכרים מעשיו ÂÎÂ'.מלבד  ÙÒ ÏÚ כל בו  יסופר אשר להם , היה מיוחד  ספר 

שלמה: דברי 

 
(Ï).˘ÂÙ˙ÈÂ:ואחז(„Ï).Â˙È˘‡כמו ו)אשימנו, יב (תהלים

בישע: נר:È.(ÂÏ)אשית כמוÔÓ‡.(ÁÏ)כמו מתקיים,
טז) ז ב ביתך :(שמואל ויסורין:Ú‡Â‰.(ËÏ)ונאמן עינוי  מלשון
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(ÁÏ).‰‰Â:רבות ‡ÂÙ.פעמים È˘‰Ï ואף מהם
מעט  אם כי חמתו כל עליהם העיר לא מהם נפרע אם
בלבם  טמון הרע ויצר המה בשר כי שזכר לפי מעט
בהם  רוח אותו ישוב ולא כשימותו הולך רוח והוא
יתכן  ולא בהם שולט הרע יצר אין כשיחיו הבא לעולם
שאם  בהם חיים של רוחם ישוב ולא הולך רוח לפרש
באגדת  מפורש וכן המתים בתחית כפרת כן אמרת

במדבר:ÓÎ‰.(Ó)תהלים: תמיד ימרוהו פעמים
(‡Ó).ÂÂ˙‰תו והתוית כמו סימן ט')לשון (יחזקאל

וסימן  אות ממנו בקשו ונסיון מופת לשון הוא וסימן
אין אם בקרבנו ה' י"ז)היש Ì˙ÈÁ˘˙Â.(Ó‰):(שמות

ביציהם: את ארבה,ÏÓÁ.(ÊÓ)שומטין שם
והעשב  העץ ירק את מולל היה ומל חן בא ומדרשו

ÌÈÚ.(ÁÓ)ואוכלו: „Ï ‚ÒÈÂ הברד כשהתחיל
למולו  נעשה והברד לבית צאנו מבריח המצרי לירד
להוליכו  כתיפו על ונותנו שוחטו והמצרי כותל כמין
ומקניהם  וזה הימנו ונוטלו בא והעוף ולאוכלו לבית

עוף יגביהו רשף ובני כמו לעופות ה')לרשפים זה (איוב
כדכתיב אש רשפי לרשפים פשוטו ולפי (שמות מדרשו

הברד:ט') בתוך מתלקחת ÂÙ‡Ï.()ואש È˙ ÒÏÙÈ
אלא  שמשו לא המכות נשתלחו שבאף אע"פ
הכל  ולא המיתו להמית שנצטוו מה שליחותם
יפלס  כן מצאתי אחרים בפירושים הלכו, בנתיבותם
דרך  הורה במצרים בכור כל כשהכה לאפו נתיב

לבת  ולא מצרים בתי אל לבוא באף בני למשחית י
גופם:Ì˙ÈÁÂ.ישראל:

 
(ÁÏ).ÌÂÁ ‡Â‰Âישחית ולא עון ומכפר רחום  הוא  ה ' עכ "ז 

פעמים החוטא  מן  אפו להשיב  ומרבה  עונו  בעבור האדם 
החוטא: על  לעורר  הראוי  החמה  כל  מעורר ואינו רבות

(ËÏ).ÂÎÊÈÂלרדוף וטבעו בשר הוא  שהאדם יזכור כי  על
ואשם: יחטא  ובזה התאוה ‰ÍÏÂ.אחר ÁÂזה ארז"ל 

אליו עוד  ישוב ולא  מיתה  בשעת האדם מן שהולך  היצה"ר
חי: עודו  האדם את להסית  ירבה פעמיםÓÎ‰.(Ó)ולזה 

במדבר לפניו העציבו  ובמעשיהם במדבר בו מרו רבות
וכפל במ"ש:שממה ÂÒÈÂ.(Ó‡)הדבר  ÂÂ˘ÈÂונסו חזרו 

מריבה: במי ה ' ואות:‰˙ÂÂ.את סימן  ממנו ‡˙(Ó)שאלו
.Â„È:ממצרים פדם אשר  ביום  שהראם  ידו חוזק  את 

(ÂÓ).ÌÚÈ‚ÈÂ וכפל ויגיעה עבודה ע"י הבאה  התבואה היא
במ "ש: מתלקחתÌÈÙ˘Ï.(ÁÓ)הדבר שהיתה אש  רשפי
הברד: בוÒÏÙÈ.()בתוך דרך  להוליך  שביל מיישר  היה

עליהם: אפו ‡ÌÈÂ.(‡)את ˙È˘‡כחי כמו הבכורים הם
אוני  מט)וראשית  מחם:ÌÁ.:(בראשית הבא מצרים במדבר„ÚÎ.()הוא נהגם  כן מרעה במקום העדר  מנהיג שהרועה כמו

דבר : חסרו ולא

 
(Ó).‰ÓÎ: מרובה מספר  עצבון:Â‰ÂÈˆÚÈ.ענין  מלשון

(‡Ó).ÂÂ˙‰ תיו והתוית כמו ואות  סימן  ט)ענין  :(יחזקאל
(„Ó).Ì‰ÈÂ‡È: אדם בידי  העשויות  ברכות  Ì‰ÈÏÊÂÂ.הם

מעצמן: היורדים מים ר"ל  ושפיכה  הזלה  ÂÚ.(Ó‰)מלשון
חיות: מיני המים:Ú„ÙˆÂ.תערובת  שרץ  מין שם 

(ÂÓ).ÏÈÒÁÏ:ארבה וכןÌÏÂÈ.מין ותבואה  יבול  מלשון
יבולה הארץ כ')ונתנה מושאל Â‰È‚.(ÊÓ):(ויקרא לשון הוא

השבירה: שקמ Ì˙ÂÓ˜˘Â.על  ובולס כמו תאנה אילן יםמין
ז) ברד :ÏÓÁ.:(עמוס מין כמו‚ÒÈÂ.(ÁÓ)הוא  מסירה ענין

עבד  תסגיר כג)לא עניןÌÈÙ˘Ï.בהמתם:ÌÈÚ.:(דברים
ולהב: רגליךÒÏÙÈ.()להט  מעגל  פלס כמו ישר (משלי ענין

המשקל :ד) מיישר כי פלס בשם  המאזנים קנה  נקרא  ועש"ז
.È˙: ודרך Í˘Á.שביל ‡Ï:מנע ובהמתם:Ì˙ÈÁÂ.לא 

.È‚Ò‰:מסירה לי‡ÌÈÂ.(‡)ענין און מצאתי  כמו כח  ענין
יב) :(הושע

 
ע "אוהואלח  דר "ז ויקהל זח "ב  חמתו. כל  יעיר ולא  כו' רחום

בהתחלת אומרים שבחול הטעם סע "ב  דרמ"ג פינחס  זח"ג
יורדת המל ' שהיא  תתאה ששכינתא  לפי רחום והוא מעריב 
עלין י"ג כענין  שזהו  ונ ' לרחמים  צריכה ע"כ  בק"נ ומתלבשת 

והוא וכן  בראשית ר"פ  בזהר החוחים שבין  לשושנה  דסחרין
ע "ד  באצילות  עולה  שהיא  בשבת  אבל  תיבין . י"ג בו יש  רחום
דקע "ה תרומה  ס"פ בזח "ב כו' חורין בן שמלכיך  ארץ  אשריך

רחום: והוא  לומר  א "צ ע "כ  ע"א



קמה     



            §³©¸§©¥¬¨Ÿ»§Ÿ©«Å§¦¬−§¦§¨§¨¦´©®§Ÿ¹̈¦À¨£¨«−©¦§Ÿ¦¨¨´
            ¥®¨¬©¹¥À§´Ÿ¨«−©¨©§´©¦§¨®©« ¹£¦À¦«¦«©¨´©§©´¥®§−

         ¦§¨¥´¦§«Ÿ¨«§¬¤¨®¹À£¤¨¨¬¦¦¨«£¤¨´−§¦§©¦«Ÿ¨®¹«§À̈
         ¦§¥«Ÿ©©©«£´Ÿ−§¨§«Ÿ¥¤®§¹«Ÿ§¥¤À©¦§¨«§©©Ä¨¤´−¨Ÿ©«Ÿ§¥®¹§©§¥À©
         ©©§¦¥«©¦¥´¤«¨¦´§¨®¹¦«¦À̈¨«©§¤«©«£´Ÿ©¨¨´©§¨®§¹¦§À̈©«£¨©«©©§¥´

             ©¨¨´§¦¨®¹¦§¥¤À¨§¨¦«§©©¨̧£Ä©À¤§¨´¨©©́§¨¨®¦¹§©À©©§£¥¬¨¦«
            §©¥¬¨¦À§©Å¬Ÿ¨©´¦¨´¤©§¨®§¹©¨À̈©¤¬¤¦§¦«©©́¨§´§¦§¨®¦¥¦¬

       ¹¦À§¨«¢¥¨«©©©´©´Ÿ©®©§©«£¥¬¹̈¥À¤©¦§¨«


(ÁÏ).‰‰Â:רבות ‡ÂÙ.פעמים È˘‰Ï ואף מהם
מעט  אם כי חמתו כל עליהם העיר לא מהם נפרע אם
בלבם  טמון הרע ויצר המה בשר כי שזכר לפי מעט
בהם  רוח אותו ישוב ולא כשימותו הולך רוח והוא
יתכן  ולא בהם שולט הרע יצר אין כשיחיו הבא לעולם
שאם  בהם חיים של רוחם ישוב ולא הולך רוח לפרש
באגדת  מפורש וכן המתים בתחית כפרת כן אמרת

במדבר:ÓÎ‰.(Ó)תהלים: תמיד ימרוהו פעמים
(‡Ó).ÂÂ˙‰תו והתוית כמו סימן ט')לשון (יחזקאל

וסימן  אות ממנו בקשו ונסיון מופת לשון הוא וסימן
אין אם בקרבנו ה' י"ז)היש Ì˙ÈÁ˘˙Â.(Ó‰):(שמות

ביציהם: את ארבה,ÏÓÁ.(ÊÓ)שומטין שם
והעשב  העץ ירק את מולל היה ומל חן בא ומדרשו

ÌÈÚ.(ÁÓ)ואוכלו: „Ï ‚ÒÈÂ הברד כשהתחיל
למולו  נעשה והברד לבית צאנו מבריח המצרי לירד
להוליכו  כתיפו על ונותנו שוחטו והמצרי כותל כמין
ומקניהם  וזה הימנו ונוטלו בא והעוף ולאוכלו לבית

עוף יגביהו רשף ובני כמו לעופות ה')לרשפים זה (איוב
כדכתיב אש רשפי לרשפים פשוטו ולפי (שמות מדרשו

הברד:ט') בתוך מתלקחת ÂÙ‡Ï.()ואש È˙ ÒÏÙÈ
אלא  שמשו לא המכות נשתלחו שבאף אע"פ
הכל  ולא המיתו להמית שנצטוו מה שליחותם
יפלס  כן מצאתי אחרים בפירושים הלכו, בנתיבותם
דרך  הורה במצרים בכור כל כשהכה לאפו נתיב

לבת  ולא מצרים בתי אל לבוא באף בני למשחית י
גופם:Ì˙ÈÁÂ.ישראל:

 
(ÁÏ).ÌÂÁ ‡Â‰Âישחית ולא עון ומכפר רחום  הוא  ה ' עכ "ז 

פעמים החוטא  מן  אפו להשיב  ומרבה  עונו  בעבור האדם 
החוטא: על  לעורר  הראוי  החמה  כל  מעורר ואינו רבות

(ËÏ).ÂÎÊÈÂלרדוף וטבעו בשר הוא  שהאדם יזכור כי  על
ואשם: יחטא  ובזה התאוה ‰ÍÏÂ.אחר ÁÂזה ארז"ל 

אליו עוד  ישוב ולא  מיתה  בשעת האדם מן שהולך  היצה"ר
חי: עודו  האדם את להסית  ירבה פעמיםÓÎ‰.(Ó)ולזה 

במדבר לפניו העציבו  ובמעשיהם במדבר בו מרו רבות
וכפל במ"ש:שממה ÂÒÈÂ.(Ó‡)הדבר  ÂÂ˘ÈÂונסו חזרו 

מריבה: במי ה ' ואות:‰˙ÂÂ.את סימן  ממנו ‡˙(Ó)שאלו
.Â„È:ממצרים פדם אשר  ביום  שהראם  ידו חוזק  את 

(ÂÓ).ÌÚÈ‚ÈÂ וכפל ויגיעה עבודה ע"י הבאה  התבואה היא
במ "ש: מתלקחתÌÈÙ˘Ï.(ÁÓ)הדבר שהיתה אש  רשפי
הברד: בוÒÏÙÈ.()בתוך דרך  להוליך  שביל מיישר  היה

עליהם: אפו ‡ÌÈÂ.(‡)את ˙È˘‡כחי כמו הבכורים הם
אוני  מט)וראשית  מחם:ÌÁ.:(בראשית הבא מצרים במדבר„ÚÎ.()הוא נהגם  כן מרעה במקום העדר  מנהיג שהרועה כמו

דבר : חסרו ולא

 
(Ó).‰ÓÎ: מרובה מספר  עצבון:Â‰ÂÈˆÚÈ.ענין  מלשון

(‡Ó).ÂÂ˙‰ תיו והתוית כמו ואות  סימן  ט)ענין  :(יחזקאל
(„Ó).Ì‰ÈÂ‡È: אדם בידי  העשויות  ברכות  Ì‰ÈÏÊÂÂ.הם

מעצמן: היורדים מים ר"ל  ושפיכה  הזלה  ÂÚ.(Ó‰)מלשון
חיות: מיני המים:Ú„ÙˆÂ.תערובת  שרץ  מין שם 

(ÂÓ).ÏÈÒÁÏ:ארבה וכןÌÏÂÈ.מין ותבואה  יבול  מלשון
יבולה הארץ כ')ונתנה מושאל Â‰È‚.(ÊÓ):(ויקרא לשון הוא

השבירה: שקמ Ì˙ÂÓ˜˘Â.על  ובולס כמו תאנה אילן יםמין
ז) ברד :ÏÓÁ.:(עמוס מין כמו‚ÒÈÂ.(ÁÓ)הוא  מסירה ענין

עבד  תסגיר כג)לא עניןÌÈÙ˘Ï.בהמתם:ÌÈÚ.:(דברים
ולהב: רגליךÒÏÙÈ.()להט  מעגל  פלס כמו ישר (משלי ענין

המשקל :ד) מיישר כי פלס בשם  המאזנים קנה  נקרא  ועש"ז
.È˙: ודרך Í˘Á.שביל ‡Ï:מנע ובהמתם:Ì˙ÈÁÂ.לא 

.È‚Ò‰:מסירה לי‡ÌÈÂ.(‡)ענין און מצאתי  כמו כח  ענין
יב) :(הושע

 
ע "אוהואלח  דר "ז ויקהל זח "ב  חמתו. כל  יעיר ולא  כו' רחום

בהתחלת אומרים שבחול הטעם סע "ב  דרמ"ג פינחס  זח"ג
יורדת המל ' שהיא  תתאה ששכינתא  לפי רחום והוא מעריב 
עלין י"ג כענין  שזהו  ונ ' לרחמים  צריכה ע"כ  בק"נ ומתלבשת 

והוא וכן  בראשית ר"פ  בזהר החוחים שבין  לשושנה  דסחרין
ע "ד  באצילות  עולה  שהיא  בשבת  אבל  תיבין . י"ג בו יש  רחום
דקע "ה תרומה  ס"פ בזח "ב כו' חורין בן שמלכיך  ארץ  אשריך

רחום: והוא  לומר  א "צ ע "כ  ע"א
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' א



קנה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
אינו  הוא הכל לדעת הכיפורים יום של שפר הסובר רבא על מקשה הגמרא ב: עמוד נ דף

ציבור: éiaàקרבן déáéúéà,לרבאLéøôäå eãáàL íéøetkä íBé ìL øéòNå øt ¥¦¥©©¥©§¨¦¤©¦¦¤¨§§¦§¦
ïäézçz íéøçà,הראשונים נמצאו כך ואחר האחרים, באלו eúeîé,ונתכפרו ílek ואין £¥¦©§¥¤¨¨

באחר, בעליה שכיפרו כחטאת ונחשבים מאחר הכיפורים, ביום הבאה לשנה שיקרבו אומרים

מסיני, למשה מהלכה שלמדו כפי שמתות חטאות החמש מן אחת éøéòNוהיא ïëå§¥§¦¥
L íéáëBk úãBáòïäézçz íéøçà Léøôäå eãáà נמצאו כך ואחר באחרים ונתכפרו  £©¨¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤

ïBòîLהראשונים, éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø .äãeäé éaø éøác ,eúeîé ílek¨¨¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
eáàzñiL ãò eòøé ,íéøîBà תמימים שהם שבעוד מום, בהם שיפול עד אותם ישהו - §¦¦§©¤¦§¨£

פדיון, להם äáãðìאין ïäéîc eìtéå eøënéå,פנוי שהמזבח בזמן שמקריבין עולות - §¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨
לפי  ימותו, שלא äúî,והטעם øeaö úàhç ïéàL מסיני שלמדו חטאות החמש שכל ¤¥©©¦¥¨

שהפר  שאמרו בברייתא שמעון ורבי אלעזר רבי ומדברי יחיד. בחטאות אלא אינן שמתות

שיש  מוכח מתה, ציבור חטאת שאין לפי ירעו אלא ימותו לא הכיפורים  יום של והשעיר

ציבור. כחטאת דינו שהפר הסוברים

הגמרא: déìמתרצת øîà,רבא'øt' éàî ורבי אלעזר רבי אמרו שעליו בברייתא האמור ¨©¥©©
ציבור, חטאת שהוא øeaö.שמעון ìL øác íìòä øt©¤§¥¨¨¤¦

הגמרא: ושעיר àäåמקשה 'פר ÷éðz.בברייתא 'íéøetkä íBé ìL:הגמרא ékמתרצת §¨¤©¦¦¨¨¥¦
éðz÷ הכיפורים יום 'של øéòNcàבברייתא של ' דבר העלם לפר הכוונה ה'פר' אבל נאמר, ¨¨¥©§¨¦

הדעות. לכל ציבור כחטאת דינו אין הכיפורים יום של ופר צבור,

הגמרא: אחרת,àéðúäåמקשה íBéברייתא ìL øéòNe íéøetkä íBé ìL øt §¨©§¨©¤©¦¦§¦¤
éaø ,äãeäé éaø éøác eúeîé ílek ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤¨¨¦§¥©¦§¨©¦

à)ïäéîc eìtéå eøënéå eáàzñiL ãò eòøé íéøîBà ïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéì¤§¨¨§©¦¦§§¦¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤
.äúî øeaö úàhç ïéàL ,äáãðì ועל הכיפורים, יום של פר על מפורש זו ובברייתא ¦§¨¨¤¥©©¦¥¨

הגמרא: מתרצת ציבור. כחטאת שדינו שמעון ורבי אלעזר רבי אמרו àîézכך àì אל - Ÿ¥¨
לפי  ימותו ולא שירעו הטעם שמעון ורבי אלעזר רבי בדברי בברייתא úàhçתפרש ïéàL¤¥©©

àîéà àlà ,äúî øeaö לפי äúî,הטעם ïéôzeMä úàhç ïéàL של שהפר שכיון ¦¥¨¤¨¥¨¤¥©©©¨¦¥¨
וזאת  מתה, אינה היא שאף השותפין כחטאת דינו הכהנים אחיו כל על מכפר הכיפורים יום

בכולם, השייכים באופנים  ודווקא בסיני , כאחד נאמרו המתות, חטאות חמש שדין מכיון

שאין  השותפין, בחטאת שייכת שאינה חטאת', 'תמורת היא החטאות מחמש שאחת ומאחר

השותפין. בחטאת מתות אין החטאות שאר גם תמורה, עושין שותפין

הגמרא: dpéîשואלת à÷ôð éàîe ציבור חטאת הכיפורים יום של שהפר נאמר אם בין ©©§¨¦¨
שייך  איך שהוקשה, מה עמרם רב תירץ יפה מקום מכל הלא הוא, השותפין חטאת או הוא

שמתו  חטאת והרי ראשון, של בפרו שני שיכנס הפר שחיטת אחר שמת גדול בכהן לומר

בין  שוה זה ודין למיתה, הולכת אינה זו שחטאת עמרם רב ותירץ למיתה, הולכת בעליה

שלא  ולומר להקשות לרבא דחקו ומה שותפין, חטאת היא אם בין ציבור, חטאת היא אם

השותפין  חטאת לזה קרא רבא הגמרא: מתרצת השותפין. חטאת אלא היא ציבור חטאת

ללמד  äàøBäa,בכדי øt íéðäk eúééî àìc,הכהנים כלומר רק האמת שלפי כיון §Ÿ©§Ÿ£¦©§¨¨
בית  הורו שאם לומר יבואו שכן וכיון ציבור, נקראים גם לבדם שהכהנים לסבור יטעו ציבור חטאת שהיא נאמר ואם זו, בחטאת מתכפרים

הסובר יהודה לרבי ציבור, של דבר העלם פר להביא חייבים הוראתן פי על ועשו מהמצוות אחד על לעבור לכהנים כהנים של (הוריות דין

ציבור,ה.) חטאת נקרא הכהנים פר שאין ללמד רבא בא לכך דינו, בית הוראת פי על עשה אם דבר העלם בפר חייב אחד שבט שגם

בהור  פר מביאים ואין 'קהל', נקראים לא אה.שכהנים
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åúåîé ïìåëextky z`hg dl `iedc .
z`hg cle zezn ze`hg ynge dilra
dilra ezny z`hge z`hg zxenze

:dzpy dxarye dilra extkyeïéàù
äúî øåáö úàèçyng ixinb ike .

:ixinb cigia zezn ze`hgäáãðì.
xeav zacp diexw `ide gafnd uiwl
zerexd lk ly zexzend on d`ae
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z`hg ixwi` i` oia xeav z`hg
`axl dil `gip `l la` oitzeyd
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xt oi`ian ediy mdit lr mipdk eyre
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ezny in` cenr fl sc ± iyily wxtoiaexir

äîåøú ùéøôäì ãéúò éðàù ïéâåì éðù øîåà.d`nd on Ðïä éøä.ekeza Ðìçéîå
lka epllgi my eilr `xwy xg`l dyxtd `la cin owzl leki `edy ipy xyrn Ð
:opixn`e .xyrnde dnexzd yixti onf xg`le .cin dzeye ,zernd lr `edy mewn

.dnexz edfy xacd xxaedïéøñåàmeyn ediinrhc `zyd jzrc `wlq `w Ð
] .dxixa oi` ixaqwcéæåæ.[ibef ÐáåøéòáÐ

.zetzeyaäæéàìizy ,dvxiy oipiwd on Ð
ow z`e ,miypd izyl zeler aixwi zecixtd
.miypd izyl ze`hg odizy aixwi zg`d
dcixt owe ow lk wlgl `a m` oky lke
:`nl` .inc xityc z`hgl dcixte dlerl

aexira odipiw gwil xzeny xn` `wcnÐ
xacd xxaed :opixn`c ,dxixa yic llkn
dly ef ly dnyl aixwdy dcixtd efy

,`iddxixa oi` i`c .opira milra mycÐ
`l dl aixwdy dlere z`hg xninl `ki`
axwd oaxwe ,dzxag ly `l` eid dly
(a,q) migqta ol `niiw milra iepya
oky lke milral dler epi`c (`,a) migafae

dilra myl `ly e` dnyl `ly z`hgaÐ
epi` milra my zeriawe ,`lqtin ixnbl

.odka ielzåðúäùëlky ,odipia miypd Ð
.dly `di dnyl odkd aixwiy inéëä éà

àøîéîì éàî.ielz odk zrcnc oeik Ðàãñç áøãë ïì òîùî à÷it lr s`y Ð
lkn egxk lr `pin` jzrc `wlqe ,cgia megwly `l` ,envr ipta owe ow lk didy
izyl zeler izy cg`d owd on zeyrl lkei `le ,dlere z`hg zeyrl jixv ow
`lc oeik :ol rnyn `w ,edpiadi ikdc `zrc` e`lc ,ze`hg izy ipyd owne ,miypd

"dler ef dcixte z`hg ef dcixt" xn`l ,dgiwl zrya `icda edpiraw`elit` Ð
.dvxiy dnk zeyrl odkd leki ,dgiwl xg`l merawïéðé÷ä ïéàixqegn lk ly Ð

.z`hg efi`e dler efi` zeyxtzn ,dxtk
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éðù.dlecb dnexz lr ecygp `l di`xd eilrc ab lr s`e Ð yixtdl cizr ip`y oibel

wxtac ab lr s`e .oiyixtn oi` dlecb dnexz elit` mizek :(`,gn) dheqa opixn`ck

xdfn aizkc i`nac ,ie`xk ixyrn ixeyr i`zekc opixn` (a,fn zekxa) "elk`y dyly"

iptl" iyxc `lc ,ixyrn `l Ð mixg`l xeknl la` ,onvrl lek`l ilin ipd Ð ixidf

ab lr s`e .dihytk `l` "leykn ozz `l xer

dil aiyg `l `kd Ð lfbd lr oiceyg opi`c

onf lkc :cere .oiraez el oi`y oenn iedc ,lfb

`l oiicry ,lfb `diy dnec epi` yxted `ly

di`xd eilrc ,rcze .iell e` odkl ozil aiigzp

,cere .zexyrnd lr iciyge lfbd lr ecygp `l

:(a,gt) `rivn `aaa opiyxcc `d` iknqc

.xken `le Ð "zlk`e xyrz xyr"

äøùòÐ ipy xyrn dryze oey`x xyrn

xg`c ,dryze dxyr `wec e`l

d`n edl eyt dlecb dnexzl oibel ipy xiqdy

.mizy ikp

ìçéîzern lr llgn :qxhpewd yxit Ð

,d`xp epi`e .dyxtd `la cin dzeye

oizipzn jdc `tiqa `wecc .llgl leki epi`c

rawc meyn ,zern lr llgne :ipzw i`nc iab

:mzd ipzwc .dyxtd enk iedc Ð mewn el

oia my lrae .enexca e` epetva ipy xyrn

ipzwck ,ixii` zeynydmewn eilr reawl leki i`nca ,jkle .meid eilr ycwe `ztqeza

ikdle .i`ce ied Ð ixyrn `l i`cec ,mizeka la` .i`ncd z` oixyrn dkiyg wtqc Ð

`kd inp ipzw `le ,i`nc lr ipzwck enexca e` epetva ipy xyrn mizek iab ipzw `l

epiax yxity enk e` .ligzn :yexit ,"lgine" `l` .i`nc iab ipzwck zern lr llgne

xg`e ,(` diryi) "mina ledn j`aq" enk ,befn :yexit ,`"da ldin enk "lgin"c mz

oi`ad dryz ,odixg` oi`ad dxyr :`ztqeza ipzwck .ipye oey`x xyrn yixtn zayd

milah dzey did Ð dyxtd `la dzey did m` ,mewn el reawl leki oi`y oeikc ,odixg`

.rxtnléøáãxn`w inp dcedi iaxle .dxixa xi`n iaxl dil zi`c rnyn Ð xi`n iax

xn`c ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iax `ax iwen ewlg `ly cr epzp iab (`,gn zexeka) "xeka yi" wxta eli`e ,cep zriwal yiigc meyn xq` `kde .dxixa dil zi`c `pwqna dax

.melk eixac xxan epi`c ,ewlgy oig`c `iddl "yixtdl cizr ip`y" xne`e ,yexita dpzne eixac xxany ,`kd oia wlgl yie !edl `wtqn :`nl` .zegewl dvgne oiyxei dvgn oig`d

jezn eixacn cenlzd ea xfege .dxixa dil zilc opirny ewlgy oig`c `iddae dxixa dil zi` hwlznd lkc `iddac ,opgei iaxc` opgei iaxc jixtc ,(a,hq `nw `aa) "daexn"ae

`dc ,ikd wlgl ivn `lc :cere .lirl yxitck ,jetiz `l mlerl xninl dil `gipe ,oizipzna ipzwck hwlpd lk mlerl xninl dil `gipc `l` .jixtck wlgl ivn ded Ð ef `iyew

."hbd lk" yixa xxanc `kid elit` dxixa dil zil opgei iaxéáølr llegn iziaa il yiy ipy xyrn iab ,jenqa oke .dxixa dil zil iqei iaxc rnyn Ð oixqe` oerny iaxe iqei

.dxixa yi :`nl` .`hib ied ziin ikle .zyxebn dpi`e zyxebn :xne` iqei iax ,opzc .(a,br oihib) "efg`y in"a dxixa dil zi`c iqei iaxl opirnyc :dywe .qikd on icia dlrzy rlq

e`l i`e ,eil`n miiwzn i`pzde ,`ed wtq i`pzd zryae ecia oi`c oeik ,dxixa jixv `ed i`pzc ab lr s` :mzd :qxhpewd yxite ,wgvi epiaxl (a,dk my) "hbd lk" yixa opiwiic ikdc

y zpn lr jilrea ipixd :"hbd lk" yixa oke .dpznc ab lr s`e ,'ek gxfnl mkg `a m` dxixa aiyg `zrnya inp ikde .hb ied `l Ð dxixa meynoizrnya ixn`c `de .'ek `a` dvxi

zrcl envr zrca dlez oia wlgnc o`nle .xn`w dxixa dil zi`c o`nl epiid Ð dnexz `iedc dil `hiytc ,dnexz ied `l inp ikd Ð 'ek minyb ecxi m` df lr dnexz df ixd

dlri `l e` ,dyxtd icil `ai `ly zeidl leki Ð `kd la` .zeni e` digi ixdy ,i`cea xxazdl xacd cner oihiba mzdc :xnel yie !dyw Ð wlgn `lc o`nl la` ,`gip Ð mixg`

`l` mixeka iziinc zgkyn `l ok m`e ,opgei iaxk laeia dfl df oixifgne od zegewl ewlgy oig`d xaq ok m` ,dxixa dil zil dcedi iaxlc jzrc `wlqc i`nl :dniz .qikd on rlq

`xiaqc ,dl zgkyn `l inp iqei iaxle .minei e` mei oic iab inc sebd oipwk e`lc (`,v `nw `aa) "laegd"a dil zi` dcedi iaxe .zexit oipw `l` odl oi`c ,oep oa ryedi cr cg xa cg

minei e` mei oicnc :wgvi epiax uxize !(`,gn oihib) "gleyd" seqa cenlzd wiic `peeb i`dke .e`l m` inc sebd oipwk zexit oipw m` dil `wtqn minei e` mei oic iabe dxixa oi`c dil

meyn wgvi epiaxc `nrh i` rnyn `kdc :ivewn xyd dywd .oixqe` :dfeg` dcyc `idd iziin ik "gleyd"a iziin `l ikdle ,"eizgz"e "etqk" `xw azk mzdc ,`nlra cenll oi`

.cepd zriwa meyn wgvi epiaxc `nrh iwenc xza ei`c iziin ,`id wgvi epiaxc xninl `iixag oiaqpc oizrnya (a,ci) oilegc `nw wxta eli`e .oizipzn inwn ei`cl `zil cepd zriwa

.il d`xpy dn izyxit myeàéðúäå.mixg` zrca dleza mzdc iiepyl ivn ded Ð xne` iqei iaxåæéàìdil zil i`c ,dxixa dil zi` `nl` :qxhpewa yxit Ð odk dvxiy

`la ok m` i`w dnyl `nzqc (a,a) migaf yixa gken `dc ,xydl d`xp oi`e .leqt milra iepya axwd oaxwe dzxiagl `l` did dly `l aixwdy z`hg xninl `ki` Ð dxixa

:dlrnl z`hge dhnl dler aixwde dhnl aixwd d`l ow lke dlrnl aixwd lgx ow lk xninl `ki` dxixa oi` i`c gkenc d`xpe .mzqa el aixwdl xyt` dxixaåðúäùëyxit

xyt` i` ,oipiwd eaxrzpy oeikc .dly `edy xxazi dyriy eze`y ,odkd zrca dlezy dxenb dxixa epiidc :eyexitl dywe .dly `di dnyl aixwiy lky miypd epzdy :qxhpewd

`xpe .dxixa `la llk,efl df ow dgiwl zrya yxite xkenl mpzpe ,aexira odkl odipiw inc epzpa oke ,jly didi dfe ily didi df dgiwl zrya miypd epzdyk :yxtl wgvi epiaxl d

oipzepy oeikc ,epzd `l eh` epzd xefbpc `nizc edn :ipyne .`ixyc `hiyt oipiwd eaxrzp `ly oeikc ?`xninl i`n ,ikd i` :jixte .zernd `l` oipiwd eaxrzp `ly `vnpe .efl df owe

hwpcn ,ol rnyn `w izxze .`cqg axck inp ol rnyn `we :yexit ,opiqxb `cqg axcke .opixfb `lc ol rnynw ,dxixa `la xyt` i` f`e Ð aexira oipiwd ok mb egwi aexira mincd

dler aixwi dvxiy dfi`l ipznl dil ded `l `cqg axck inp opirny`l `z` `l i`e .epzd `l eh` epzd opixfb `lc opirny`l `z`c rnyn Ð zg` dy`a hwp `le miyp izy

.lgxl lgx lye ,d`ll d`l ly aixwi `l` z`hge dler xikfdl jixv ded `lc ,z`hg aixwi dvxiy dfi`le
`l`
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת זודש עמ' א



קנז ezny in` cenr fl sc ± iyily wxtoiaexir

äîåøú ùéøôäì ãéúò éðàù ïéâåì éðù øîåà.d`nd on Ðïä éøä.ekeza Ðìçéîå
lka epllgi my eilr `xwy xg`l dyxtd `la cin owzl leki `edy ipy xyrn Ð
:opixn`e .xyrnde dnexzd yixti onf xg`le .cin dzeye ,zernd lr `edy mewn

.dnexz edfy xacd xxaedïéøñåàmeyn ediinrhc `zyd jzrc `wlq `w Ð
] .dxixa oi` ixaqwcéæåæ.[ibef ÐáåøéòáÐ

.zetzeyaäæéàìizy ,dvxiy oipiwd on Ð
ow z`e ,miypd izyl zeler aixwi zecixtd
.miypd izyl ze`hg odizy aixwi zg`d
dcixt owe ow lk wlgl `a m` oky lke
:`nl` .inc xityc z`hgl dcixte dlerl

aexira odipiw gwil xzeny xn` `wcnÐ
xacd xxaed :opixn`c ,dxixa yic llkn
dly ef ly dnyl aixwdy dcixtd efy

,`iddxixa oi` i`c .opira milra mycÐ
`l dl aixwdy dlere z`hg xninl `ki`
axwd oaxwe ,dzxag ly `l` eid dly
(a,q) migqta ol `niiw milra iepya
oky lke milral dler epi`c (`,a) migafae

dilra myl `ly e` dnyl `ly z`hgaÐ
epi` milra my zeriawe ,`lqtin ixnbl

.odka ielzåðúäùëlky ,odipia miypd Ð
.dly `di dnyl odkd aixwiy inéëä éà

àøîéîì éàî.ielz odk zrcnc oeik Ðàãñç áøãë ïì òîùî à÷it lr s`y Ð
lkn egxk lr `pin` jzrc `wlqe ,cgia megwly `l` ,envr ipta owe ow lk didy
izyl zeler izy cg`d owd on zeyrl lkei `le ,dlere z`hg zeyrl jixv ow
`lc oeik :ol rnyn `w ,edpiadi ikdc `zrc` e`lc ,ze`hg izy ipyd owne ,miypd

"dler ef dcixte z`hg ef dcixt" xn`l ,dgiwl zrya `icda edpiraw`elit` Ð
.dvxiy dnk zeyrl odkd leki ,dgiwl xg`l merawïéðé÷ä ïéàixqegn lk ly Ð

.z`hg efi`e dler efi` zeyxtzn ,dxtk
àìà
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éðù.dlecb dnexz lr ecygp `l di`xd eilrc ab lr s`e Ð yixtdl cizr ip`y oibel

wxtac ab lr s`e .oiyixtn oi` dlecb dnexz elit` mizek :(`,gn) dheqa opixn`ck

xdfn aizkc i`nac ,ie`xk ixyrn ixeyr i`zekc opixn` (a,fn zekxa) "elk`y dyly"

iptl" iyxc `lc ,ixyrn `l Ð mixg`l xeknl la` ,onvrl lek`l ilin ipd Ð ixidf

ab lr s`e .dihytk `l` "leykn ozz `l xer

dil aiyg `l `kd Ð lfbd lr oiceyg opi`c

onf lkc :cere .oiraez el oi`y oenn iedc ,lfb

`l oiicry ,lfb `diy dnec epi` yxted `ly

di`xd eilrc ,rcze .iell e` odkl ozil aiigzp

,cere .zexyrnd lr iciyge lfbd lr ecygp `l

:(a,gt) `rivn `aaa opiyxcc `d` iknqc

.xken `le Ð "zlk`e xyrz xyr"

äøùòÐ ipy xyrn dryze oey`x xyrn

xg`c ,dryze dxyr `wec e`l

d`n edl eyt dlecb dnexzl oibel ipy xiqdy

.mizy ikp

ìçéîzern lr llgn :qxhpewd yxit Ð

,d`xp epi`e .dyxtd `la cin dzeye

oizipzn jdc `tiqa `wecc .llgl leki epi`c

rawc meyn ,zern lr llgne :ipzw i`nc iab

:mzd ipzwc .dyxtd enk iedc Ð mewn el

oia my lrae .enexca e` epetva ipy xyrn

ipzwck ,ixii` zeynydmewn eilr reawl leki i`nca ,jkle .meid eilr ycwe `ztqeza

ikdle .i`ce ied Ð ixyrn `l i`cec ,mizeka la` .i`ncd z` oixyrn dkiyg wtqc Ð

`kd inp ipzw `le ,i`nc lr ipzwck enexca e` epetva ipy xyrn mizek iab ipzw `l

epiax yxity enk e` .ligzn :yexit ,"lgine" `l` .i`nc iab ipzwck zern lr llgne

xg`e ,(` diryi) "mina ledn j`aq" enk ,befn :yexit ,`"da ldin enk "lgin"c mz

oi`ad dryz ,odixg` oi`ad dxyr :`ztqeza ipzwck .ipye oey`x xyrn yixtn zayd

milah dzey did Ð dyxtd `la dzey did m` ,mewn el reawl leki oi`y oeikc ,odixg`

.rxtnléøáãxn`w inp dcedi iaxle .dxixa xi`n iaxl dil zi`c rnyn Ð xi`n iax

xn`c ,iq` axk dcedi iaxe xi`n iax `ax iwen ewlg `ly cr epzp iab (`,gn zexeka) "xeka yi" wxta eli`e ,cep zriwal yiigc meyn xq` `kde .dxixa dil zi`c `pwqna dax

.melk eixac xxan epi`c ,ewlgy oig`c `iddl "yixtdl cizr ip`y" xne`e ,yexita dpzne eixac xxany ,`kd oia wlgl yie !edl `wtqn :`nl` .zegewl dvgne oiyxei dvgn oig`d

jezn eixacn cenlzd ea xfege .dxixa dil zilc opirny ewlgy oig`c `iddae dxixa dil zi` hwlznd lkc `iddac ,opgei iaxc` opgei iaxc jixtc ,(a,hq `nw `aa) "daexn"ae

`dc ,ikd wlgl ivn `lc :cere .lirl yxitck ,jetiz `l mlerl xninl dil `gipe ,oizipzna ipzwck hwlpd lk mlerl xninl dil `gipc `l` .jixtck wlgl ivn ded Ð ef `iyew

."hbd lk" yixa xxanc `kid elit` dxixa dil zil opgei iaxéáølr llegn iziaa il yiy ipy xyrn iab ,jenqa oke .dxixa dil zil iqei iaxc rnyn Ð oixqe` oerny iaxe iqei

.dxixa yi :`nl` .`hib ied ziin ikle .zyxebn dpi`e zyxebn :xne` iqei iax ,opzc .(a,br oihib) "efg`y in"a dxixa dil zi`c iqei iaxl opirnyc :dywe .qikd on icia dlrzy rlq

e`l i`e ,eil`n miiwzn i`pzde ,`ed wtq i`pzd zryae ecia oi`c oeik ,dxixa jixv `ed i`pzc ab lr s` :mzd :qxhpewd yxite ,wgvi epiaxl (a,dk my) "hbd lk" yixa opiwiic ikdc

y zpn lr jilrea ipixd :"hbd lk" yixa oke .dpznc ab lr s`e ,'ek gxfnl mkg `a m` dxixa aiyg `zrnya inp ikde .hb ied `l Ð dxixa meynoizrnya ixn`c `de .'ek `a` dvxi

zrcl envr zrca dlez oia wlgnc o`nle .xn`w dxixa dil zi`c o`nl epiid Ð dnexz `iedc dil `hiytc ,dnexz ied `l inp ikd Ð 'ek minyb ecxi m` df lr dnexz df ixd

dlri `l e` ,dyxtd icil `ai `ly zeidl leki Ð `kd la` .zeni e` digi ixdy ,i`cea xxazdl xacd cner oihiba mzdc :xnel yie !dyw Ð wlgn `lc o`nl la` ,`gip Ð mixg`

`l` mixeka iziinc zgkyn `l ok m`e ,opgei iaxk laeia dfl df oixifgne od zegewl ewlgy oig`d xaq ok m` ,dxixa dil zil dcedi iaxlc jzrc `wlqc i`nl :dniz .qikd on rlq

`xiaqc ,dl zgkyn `l inp iqei iaxle .minei e` mei oic iab inc sebd oipwk e`lc (`,v `nw `aa) "laegd"a dil zi` dcedi iaxe .zexit oipw `l` odl oi`c ,oep oa ryedi cr cg xa cg

minei e` mei oicnc :wgvi epiax uxize !(`,gn oihib) "gleyd" seqa cenlzd wiic `peeb i`dke .e`l m` inc sebd oipwk zexit oipw m` dil `wtqn minei e` mei oic iabe dxixa oi`c dil

meyn wgvi epiaxc `nrh i` rnyn `kdc :ivewn xyd dywd .oixqe` :dfeg` dcyc `idd iziin ik "gleyd"a iziin `l ikdle ,"eizgz"e "etqk" `xw azk mzdc ,`nlra cenll oi`

.cepd zriwa meyn wgvi epiaxc `nrh iwenc xza ei`c iziin ,`id wgvi epiaxc xninl `iixag oiaqpc oizrnya (a,ci) oilegc `nw wxta eli`e .oizipzn inwn ei`cl `zil cepd zriwa

.il d`xpy dn izyxit myeàéðúäå.mixg` zrca dleza mzdc iiepyl ivn ded Ð xne` iqei iaxåæéàìdil zil i`c ,dxixa dil zi` `nl` :qxhpewa yxit Ð odk dvxiy

`la ok m` i`w dnyl `nzqc (a,a) migaf yixa gken `dc ,xydl d`xp oi`e .leqt milra iepya axwd oaxwe dzxiagl `l` did dly `l aixwdy z`hg xninl `ki` Ð dxixa

:dlrnl z`hge dhnl dler aixwde dhnl aixwd d`l ow lke dlrnl aixwd lgx ow lk xninl `ki` dxixa oi` i`c gkenc d`xpe .mzqa el aixwdl xyt` dxixaåðúäùëyxit

xyt` i` ,oipiwd eaxrzpy oeikc .dly `edy xxazi dyriy eze`y ,odkd zrca dlezy dxenb dxixa epiidc :eyexitl dywe .dly `di dnyl aixwiy lky miypd epzdy :qxhpewd

`xpe .dxixa `la llk,efl df ow dgiwl zrya yxite xkenl mpzpe ,aexira odkl odipiw inc epzpa oke ,jly didi dfe ily didi df dgiwl zrya miypd epzdyk :yxtl wgvi epiaxl d

oipzepy oeikc ,epzd `l eh` epzd xefbpc `nizc edn :ipyne .`ixyc `hiyt oipiwd eaxrzp `ly oeikc ?`xninl i`n ,ikd i` :jixte .zernd `l` oipiwd eaxrzp `ly `vnpe .efl df owe

hwpcn ,ol rnyn `w izxze .`cqg axck inp ol rnyn `we :yexit ,opiqxb `cqg axcke .opixfb `lc ol rnynw ,dxixa `la xyt` i` f`e Ð aexira oipiwd ok mb egwi aexira mincd

dler aixwi dvxiy dfi`l ipznl dil ded `l `cqg axck inp opirny`l `z` `l i`e .epzd `l eh` epzd opixfb `lc opirny`l `z`c rnyn Ð zg` dy`a hwp `le miyp izy

.lgxl lgx lye ,d`ll d`l ly aixwi `l` z`hge dler xikfdl jixv ded `lc ,z`hg aixwi dvxiy dfi`le
`l`
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íéìòá úçé÷ìá éà àìà.z`hgl efe dlerl gwel ip` ef :dgiwl zrya exn`y Ð
ïäë úééùòá åàmy odilr `xw jk xg`e ,mzq megwl m` la` Ðlg myd oi` Ð

mixez izy dgwle" :`nei xcqa `cqg ax yixc `xwe .ozepyl odkd lekie ,odilr
cg`d z` odkd dyre" :odk iab aizke ,"z`hgl cg`e dlerl cg` dpei ipa ipy e`
dler my oi` :`nl` ,"dler cg`de z`hg
.diiyra e` dgiwla `l` odilr lg z`hge

øáçì øîàù õøàä íòjled xag didy Ð
mr el xn`e ,envrl wxi el gwil weyl
xag jixv oi` .wxi zceb` il mb gw :ux`d
s` .ux`d mrl ozpy dze`n i`nc xyrl
`le ,mzq ux`d mr lye ely gwly it lr
`ede ,ux`d mrl dfe il df :o`pwyk yxit

ogwl ux`d mrnmrl epzepyk ,dxixa yi Ð
df xag oi`e ,dgwel ekxevl efy ux`d

.el dxkenøùòì êéøö íéøîåà íéîëçåÐ
xag jxevl ef ::xnel yie .dxixa oi`c
,ux`d mrl dtilgne xfeg `ede ,dgwel

epi` xagexac ux`d mrl xeknl i`yx
.owezn epi`yììéç øîåà éñåé éáøike Ð

dfy ,dxixa yi :opixn` dicia rlq wilq
`l ,dxixa oi` i`c dilr ipy xyrn lligy
`wlqc rlq `dc :opixn` `l` ,icin xn`
silgdl dizrc ded `l `zyd dicia
.dict `la ipy xyrn lik` `wc gkzyi`e

éúøú úëôàã.lelige dceb` Ðàãç éî÷î
.mizekd oian oii Ðàôéñ éðú÷ãjdc Ð

.leligcäùãç òìñ.`id `l` my oi`e Ð
.dlrz i`n :jixt onwleììéçùoeikc Ð

.`zln `xkpn ,`id `l` dycg my oi`céà
úìú éúøú àëéàã,`ziinw epiid ,zeycg Ð

.llig i`n`eàðú éàä ïàîxninl irac Ð
opaxcnc aexira elit` dxixa dil zilc

.opiqxb ikd :`edäöøàù ïäî äæéà ìò
ãåòáî äöø êìé àì éúéöø àì êìé éúéöø

áåøéò åðéà äëéùçùî 'åë íåéoia `nlic Ð
.i`dl dizrc ded `l zeynydéáã àðú

åéàinp aexirac ,dcedi iaxc `ail` Ð
.dxixa oi` xn`wäéì òéîù àìjpdne Ð

ilin edlekc ,xn` ivn `l lirlc i`pz
.edpip `ziixe`càì éúéöø àì êìà éúéöø

êìàgxfnl mitl` seqa eaexir gpen did Ð
eiykr my egipn `ed ixde ,xnzynd mewna
el dpwi dvxiy zayay ,dlek dpyd lkl
exir ipak didi dvxi `ly zayae eaexir
dn` mitl` eciqtdl aexird el dpwi `le

.axrnayáåøéò åáåøéòoiac ,dxixa yie Ð
.ded ikd dizrc zeynydéáøì ïðéòîù àäå

ïåòîù.mizekd oian `ad oii iab Ðàáø
øîàmeyn e`l oiia oerny iaxc `nrh Ð

`l` .dxixa dil zi`c ,`ed dxixa oi`c
ziy`x" :dnexzl `pngx diixwc meyn

"jyexize jpbczlcaen `dzy llkn Ð
my dilr `xewy drya dixiyn dnexz

`id `dzy.dixiy el`e ziy`x zi`xpåéä
'åë íéðåîø éðù åéðôìdil ied `icda Ð

'ek ixkd znexz :opzc ,onwlc `dn jxtinl
oerny iaxc `ail` miaxa yexcl dz`a m` :xnelk ,hwp `nlrc `zkld `l`.'ek mipenx ipy eiptl eidy cg` lr yxec dz` Ðíåìë åéøáãá ïéàzryae li`ed Ð

.oerny iax xq`we ,`kd ik onf xg`l dixiy oixkip oii iab `kd `dc .dixiy efi`e dnexz efi` xkip epi` myd z`ixwåëåúádnexz xeriy ick eznexz `dz ezirvn`a Ð
.eiaiaq xizdl `dz eiykrneåëåúá øùòî úîåøúåekeza ely xyrn znexz `dz xn`e ,xyrn ly ixk did m` e` :xnelk .`id izixg` `zlin Ðcre .my `xw Ð

elk` m` dzrne ,lah ly xeqi` `l` ea did `l epnn lk` m` ,eiykrelk`e `nhip m`e ,milyexil ueg ipy xyrn meyne dnexz meyn eilr dwel Ðmeyn aiig Ð
.d`neha dnexz lke`åéáéáñ àëéàã.xn`w "ekeza" edi`c mixkip dixiy Ðàîéà úéòáéàåxq`wc oii iabe .dxixa dil zi` oerny iax Ðoi` xaqwc meyn e`l Ð

onf xg`l dl yixtn ik `nlyac .rxtnl oilah dzyy `vnpe ,epnid yixtiy mcew cepd rwai `ny :`nrh ipzwck `l` ,dxixawlgl `zyd `hnc jd :xninl `ki` Ð
dipin dnexz dl xxai` `le cepd rwa ik la` .dzy oilege ,my z`ixw zryn i`ed dicic inp cepd jeza `xwirnc ,dxixa yi (oda)`d ?xninl `ki` dxixa yi i`n Ð

.i`z` dnexz llkl e`l seqal elit`ò÷áéùëì.xneyl dil xqn ira i`c ,giky `lc ,ikdl opiyiig `lc :xnelk ,exqe`l xaca oiirp Ð
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àìà.zlz e` izxz `ki`c `kid eh` opixfb `lc ol rnyn `we Ð `cg `l` `kilc

ïàîly dceb`c iqei iax xninl ivn ied Ð dxixa dil zil opaxca elit`c `pz i`d

`ziixe`ck dil aiyg dxezd on xyrn xwirc oeik :`nye ,opaxcn iedc ,`id wxi

.izp`zn mip`z hwl iab (`,al oiaexir) lirl izyxitck

àìà`pz ogky` ded jeti` `la Ð jeti`

iaxc opax Ð dxixa dil zil opaxcac

,`pzd my `icda igeke`l irac `l` .oerny

jkle jeti` xninl ol `iranc gken ikdle

`d xity iz` `l df itl ,edine .`l` xn`w

`l dxixa dil zilc o`n xaqw :jenqa xn`wc

.`ziixe`ca `py `l opaxca `pyøáñ÷ax

iaxlc sqei ax wiqn `kdc :xn`z m`e .sqei

(a,dk oihib) "hbd lk" yixae ,dxixa oi` oerny

zpn lr jilrea ipixd iab ,dxixa dil zi`

oia wlgn sqei axc :xnel yie !`a` dvxiy

axk ,mixg` zrca dlezl envr zrca dlez

wiqn Ð mzd wlgn `lc `axe .mzdc `iyxyn

Ð xq`c `nrhe .dxixa yi oerny iaxlc `kd

.oixkip dixiyy ziy`x opirac meyn

àìàm`e Ð mipenx ipy eiptl eid dzrn

`nrh ied i` inp ikd jextile :xn`z

meyn `nrh i`c :xnel yie !dxixa oi`c meyn

oi`c oeik i`cec ,'niz oi` Ð `ed dxixa oi`c

i` la` .dnexz `ied `lc inp ikd dxixa

ikd Ð oixkip dixiyy ziy`x opirac `nrhn

ipya `de .dnexz `ied `l oipenx ipyac inp

i` ,edine .`nrh i`d xity `xazqn `l mipenx

zi` inp ikd Ð ziy`xc `nrh i`d mzd xn`

.eda ibeltl xazqn `lc .mipenx iab xninl ol

oerny iax ,ekeza ixkd znexzn iziinc `de

,eiaiaq `ki`c rci `lc i`nl .my `xw xne`

.dxixa oi`c `nrhl inp iieyw`l ivn ied

oerny iaxc `nrh i`c :yxtn wgvi epiaxdne

dzid i`cec ,xity iz` Ð dxixa oi`c meyn

ab lr s`e olk`l odkd xzene dnexz odn zg`

la` .dnexz i`ce ediipin cgc ,dxixa oi`c

`lc inp ikd .xity jixt Ð ziy`xc `nrh`

oke .olk`l xeq` odk didie ,dnexz llk ied

ivn odke ,my `xw ekeza ixkd znexzc `idda

oi`c ab lr s` ixkd jezay dn lkl lik`

.dxixaéàîìå`xwirn oizrc` wilqc

ded inp ikd Ð oixkip dixiyy ziy`x `irac

.dxixac `nrhl) `xninl ivn
i`

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

øáñ ,ézkàå .ïäk úéiNòa éà íéìòa úçé÷ìa éà àlà¤¨¦¦§¦©§¨¦¦©£¦©Ÿ¥§©©¦¨©
øáçì øîàL õøàä íò :àéðúäå ?äøéøa ïéà éñBé éaø©¦¥¥§¥¨§¨©§¨©¨¨¤¤¨©¤¨¥

"úçà à÷ñeìb Bà ÷øé ìL úçà äceâà éì ç÷"¯Bðéà ©¦£¨©©¤¨¨§§¨©©¥
éøöéøö :íéøîBà íéîëçå .éñBé éaø éøác ,øOòì CC ¨¦§©¥¦§¥©¦¥©£¨¦§¦¨¦

éúéáa éì LiL øNòî" øîBàä :òîL àz .CBtéà !øOòì§©¥¥¨§©¨¥©£¥¤¥¦§¥¦
:øîBà éñBé éaø ,"ñékä ïî éãéa äìòzL òìñ ìò ìleçî§¨©¤©¤©£¤§¨¦¦©¦©¦¥¥
éàîe .ìléç àì :øîBà éñBé éaø :àîéà ,CBtéà !ìleçî§¨¥¥¨©¦¥¥Ÿ¦¥©
énwî àãç CBtéà !?àãç énwî ézøz zëtàc úéæç̈¥§©©§§©§¥¦©¥£¨¥£¨¦©¥
éaø äãBîe :àôéñ éðú÷c ,àéðz àëtéà éàcå àä !ézøz©§¥¨©©¦§¨©§¨§¨¨¥¥¨¤©¦
ìò ìleçî àäé éúéa CBúa éì LiL øNòî" øîBàa éñBé¥§¥©£¥¤¥¦§¥¦§¥§¨©

"ñékä ïî éãéa äìòzL äLãç òìñ¯øîà÷cî .ìléçL ¤©£¨¨¤©£¤§¨¦¦©¦¤¦¥¦§¨¨©
ìléçL àëä¯äLãç òìñ éàä .ìléç àì íúäc ììkî ¨¨¤¦¥¦§¨§¨¨Ÿ¦¥©¤©£¨¨

äøéøa Léc ,úìz ézøz àkéàc éà ?éîc éëéä¯eðééä ¥¦¨¥¦§¦¨©§¥§¨§¥§¥¨©§
àãç àlà àkéìc àlà !àúéén÷¯éãééà ?äìòz éàî ©©§¨¤¨§¥¨¤¨£¨©©£¤©§¦

déì øîà ."äìòz" éîð àôéñ àðz "äìòz" àLéø éðúã§¨¥¥¨©£¤¨¨¥¨©¦©£¤£©¥
déì úéì ïðaøãa eléôàc àpz éàä ïàî :ïîçð áøì àáø̈¨§©©§¨©©©¨©£¦¦§©¨©¥¥
äæéà ìò áøòî éðéøä :äMîçì øîà ,àéðúc ?äøéøa§¥¨§©§¨¨©©£¦¨£¥¦§¨¥©¥¤

éúéöø ,äöøàL íkî¯éúéöø àì ,Cìé¯äöø ,Cìé àì ¦¤¤¤§¤¨¦¦¥¥Ÿ¨¦¦Ÿ¥¥¨¨
íBé ãBòaî¯äëéLçMî ,áeøéò Báeøéò¯Báeøéò ïéà ¦§¥¥¦¤£¥¨¥¥

àpz :déì àîéìå .écéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéà .áeøéò¥¦§¦§¨£©¥§¨¦¥§¥¨¥©¨
zì÷L éàpz :øîà óñBé áø .déì òéîL àì !àeä Bià éác§¥©¨§¦©¥©¥£©©¨¥©§©§

ì áøòî éðéøä :àéðúc .àéä éàpz !?àîìòîìL úBúaL ¥¨§¨©¨¥¦§©§¨£¥¦§¨¥§©¨¤
éúéöø ,äðMä ìk¯éúéöø àì ,Cìà¯äöø .Cìà àì ¨©¨¨¨¦¦¥¥Ÿ¨¦¦Ÿ¥¥¨¨

íBé ãBòaî¯ïBòîL éaø ;äëéLçMî ,áeøéò Báeøéò ¦§¥¥¦¤£¥¨©¦¦§
íéøîBà íéîëçå ,áeøéò Báeøéò :øîBà.áeøéò Báeøéò ïéà ¥¥¥©£¨¦§¦¥¥¥

éaøc àéL÷ ,äøéøa déì úéìc ïBòîL éaøì ïðéòîL àäå§¨¨§¦©§©¦¦§§¥¥§¥¨©§¨§©¦
,àîìéc ?àéL÷ éàî .CBtéà àlà !ïBòîL éaøcà ïBòîL¦§©§©¦¦§¤¨¥©©§¨¦§¨

äøéøa ïBòîL éaøì déì úéì ék¯ìáà ,àúééøBàãa ¦¥¥§©¦¦§§¥¨¦§©§¨£¨
ïðaøãa¯déì úéàc ïàî :óñBé áø øáñ÷ !déì úéà ¦§©¨©¦¥¨¨©©¥©§¦¥
äøéøa¯ïðaøãa àðL àì ,àúééøBàãa àðL àì¯úéà §¥¨¨§¨¦§©§¨¨§¨¦§©¨©¦

äøéøa déì úéìc ïàîe .déì¯àìå ,àúééøBàãa àðL àì ¥©§¥¥§¥¨¨§¨¦§©§¨§¨
ïðaøãa àðL¯:ééaà déì øîà .ïéøkéð äéøéML úéLàø ïðéòác ,íúä éðàL :øîà àáø .déì úéì §¨¦§©¨©¥¥¨¨£©¨¥¨¨§¨¥©¥¦¤§¨¤¨¦¨¦£©¥©©¥

íBiä íéîLb eãøé íà :øîàå ,ìáè ìL íéðBnø éðL åéðôì eéä ,äzòî àlà¯äîeøz äæ àäé ¤¨¥©¨¨§¨¨§¥¦¦¤¤¤§¨©¦¥§§¨¦©§¥¤§¨
íBiä íéîLb eãøé àì íàå ,äæ ìò¯eãøé àì ïéa eãøé ïéa ,éîð éëä .äæ ìò äîeøz äæ àäé ©¤§¦Ÿ¥§§¨¦©§¥¤§¨©¤¨¦©¦¥¨§¥Ÿ¨§

éîð éëä àîéz éëå ?íeìk åéøáãa ïéàc¯úîeøúe ,BëBúa åéúBøNòîe äfä éøkä úîeøz :ïðúäå §¥¦§¨¨§§¦¥¨¨¦©¦§¨§©§©©§¦©¤©©§¨§§©
àîéà úéòa éàå .åéáéáñ àkéàc íúä éðàL !íMä àø÷ :øîBà ïBòîL éaø ,BëBúa äæ øNòî©£¥¤§©¦¦§¥¨¨©¥¨¥¨¨§¦¨§¦¨§¦¨¦¥¨
íéìáè äúBL äæ àöîðå ãBpä ò÷aé ànL äãBî äzà éà :øéàî éaøì Bì eøîà :àîòè éðú÷ãk¦§¨¨¥©§¨¨§§©¦¥¦¦©¨¤¤¨¦¨©©§¦§¨¤¤§¨¦
,ïéøkéð äéøéML úéLàø ïðéòác àøwéòî ïéúòcà ÷éìñc éàîìe .ò÷aiLëì :ïäì øîà ?òøôîì§©§¥©¨©¨¤¦§¤¦¨©§©§¨¥©©£¦¥¦¨¨§¨¥©¥¦¤§¨¤¨¦¨¦

ïãéãì :déì éøîà÷ éëä ?déì éøîà÷ éàî¯Cãéãì ,ïéøkéð äéøéML úéLàø ïðéòa ©¨¨§¦¥¨¦¨¨§¦¥§¦©¨¥©¥¦¤§¨¤¨¦¨¦§¦¨
éà

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

עירובין. פרק שלישי - בכל מערבין דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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íéìòá úçé÷ìá éà àìà.z`hgl efe dlerl gwel ip` ef :dgiwl zrya exn`y Ð
ïäë úééùòá åàmy odilr `xw jk xg`e ,mzq megwl m` la` Ðlg myd oi` Ð

mixez izy dgwle" :`nei xcqa `cqg ax yixc `xwe .ozepyl odkd lekie ,odilr
cg`d z` odkd dyre" :odk iab aizke ,"z`hgl cg`e dlerl cg` dpei ipa ipy e`
dler my oi` :`nl` ,"dler cg`de z`hg
.diiyra e` dgiwla `l` odilr lg z`hge

øáçì øîàù õøàä íòjled xag didy Ð
mr el xn`e ,envrl wxi el gwil weyl
xag jixv oi` .wxi zceb` il mb gw :ux`d
s` .ux`d mrl ozpy dze`n i`nc xyrl
`le ,mzq ux`d mr lye ely gwly it lr
`ede ,ux`d mrl dfe il df :o`pwyk yxit

ogwl ux`d mrnmrl epzepyk ,dxixa yi Ð
df xag oi`e ,dgwel ekxevl efy ux`d

.el dxkenøùòì êéøö íéøîåà íéîëçåÐ
xag jxevl ef ::xnel yie .dxixa oi`c
,ux`d mrl dtilgne xfeg `ede ,dgwel

epi` xagexac ux`d mrl xeknl i`yx
.owezn epi`yììéç øîåà éñåé éáøike Ð

dfy ,dxixa yi :opixn` dicia rlq wilq
`l ,dxixa oi` i`c dilr ipy xyrn lligy
`wlqc rlq `dc :opixn` `l` ,icin xn`
silgdl dizrc ded `l `zyd dicia
.dict `la ipy xyrn lik` `wc gkzyi`e

éúøú úëôàã.lelige dceb` Ðàãç éî÷î
.mizekd oian oii Ðàôéñ éðú÷ãjdc Ð

.leligcäùãç òìñ.`id `l` my oi`e Ð
.dlrz i`n :jixt onwleììéçùoeikc Ð

.`zln `xkpn ,`id `l` dycg my oi`céà
úìú éúøú àëéàã,`ziinw epiid ,zeycg Ð

.llig i`n`eàðú éàä ïàîxninl irac Ð
opaxcnc aexira elit` dxixa dil zilc

.opiqxb ikd :`edäöøàù ïäî äæéà ìò
ãåòáî äöø êìé àì éúéöø àì êìé éúéöø

áåøéò åðéà äëéùçùî 'åë íåéoia `nlic Ð
.i`dl dizrc ded `l zeynydéáã àðú

åéàinp aexirac ,dcedi iaxc `ail` Ð
.dxixa oi` xn`wäéì òéîù àìjpdne Ð

ilin edlekc ,xn` ivn `l lirlc i`pz
.edpip `ziixe`càì éúéöø àì êìà éúéöø

êìàgxfnl mitl` seqa eaexir gpen did Ð
eiykr my egipn `ed ixde ,xnzynd mewna
el dpwi dvxiy zayay ,dlek dpyd lkl
exir ipak didi dvxi `ly zayae eaexir
dn` mitl` eciqtdl aexird el dpwi `le

.axrnayáåøéò åáåøéòoiac ,dxixa yie Ð
.ded ikd dizrc zeynydéáøì ïðéòîù àäå

ïåòîù.mizekd oian `ad oii iab Ðàáø
øîàmeyn e`l oiia oerny iaxc `nrh Ð

`l` .dxixa dil zi`c ,`ed dxixa oi`c
ziy`x" :dnexzl `pngx diixwc meyn

"jyexize jpbczlcaen `dzy llkn Ð
my dilr `xewy drya dixiyn dnexz

`id `dzy.dixiy el`e ziy`x zi`xpåéä
'åë íéðåîø éðù åéðôìdil ied `icda Ð

'ek ixkd znexz :opzc ,onwlc `dn jxtinl
oerny iaxc `ail` miaxa yexcl dz`a m` :xnelk ,hwp `nlrc `zkld `l`.'ek mipenx ipy eiptl eidy cg` lr yxec dz` Ðíåìë åéøáãá ïéàzryae li`ed Ð

.oerny iax xq`we ,`kd ik onf xg`l dixiy oixkip oii iab `kd `dc .dixiy efi`e dnexz efi` xkip epi` myd z`ixwåëåúádnexz xeriy ick eznexz `dz ezirvn`a Ð
.eiaiaq xizdl `dz eiykrneåëåúá øùòî úîåøúåekeza ely xyrn znexz `dz xn`e ,xyrn ly ixk did m` e` :xnelk .`id izixg` `zlin Ðcre .my `xw Ð

elk` m` dzrne ,lah ly xeqi` `l` ea did `l epnn lk` m` ,eiykrelk`e `nhip m`e ,milyexil ueg ipy xyrn meyne dnexz meyn eilr dwel Ðmeyn aiig Ð
.d`neha dnexz lke`åéáéáñ àëéàã.xn`w "ekeza" edi`c mixkip dixiy Ðàîéà úéòáéàåxq`wc oii iabe .dxixa dil zi` oerny iax Ðoi` xaqwc meyn e`l Ð

onf xg`l dl yixtn ik `nlyac .rxtnl oilah dzyy `vnpe ,epnid yixtiy mcew cepd rwai `ny :`nrh ipzwck `l` ,dxixawlgl `zyd `hnc jd :xninl `ki` Ð
dipin dnexz dl xxai` `le cepd rwa ik la` .dzy oilege ,my z`ixw zryn i`ed dicic inp cepd jeza `xwirnc ,dxixa yi (oda)`d ?xninl `ki` dxixa yi i`n Ð

.i`z` dnexz llkl e`l seqal elit`ò÷áéùëì.xneyl dil xqn ira i`c ,giky `lc ,ikdl opiyiig `lc :xnelk ,exqe`l xaca oiirp Ð
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ezny in` cenr gl sc ± iyily wxtoiaexir

äðùîïéáåøéò éðù íãà áøòîipy meie ,o`kl jlil oey`x mei jixv did m` Ð
.oey`xd aeh mei axr axrnle gxfnl axrl leki ,o`kl jliléáåøéò øîåàåly Ð

xgnlc zeynyd oiaa il dpwi axrn ly iaexire ,xgn jxevl meid il dpwi gxfn
`l` ,edpip `kix` `nei cgk e`l aeh meie zay :xfril` iax xaqwc .ipy mei jxevl

zi` `nei cg lkle ,zeyecw izy`cg dil
dziay dil `ipwin `cg lkae ,dziay
`nwc zeynyd oiae .dvxiy cv dfi`l

.ipy meil `le ,ipwc `ed dicicléáåøéò
'åë éøéò éðáë éðùáå ïåùàøám`e :xnelk Ð

oiccvd on cg`a `l` jlil dvex did `l
`l enegzn fefl jixv oi` ipyae ,oey`x meia
`l ciqtdl dvex epi`e ,o`kl `le o`kl
ly mitl` `le o`kn enegz ly mitl`

o`kn enegz`edy cvl cg` aexir axri Ð
df iaexir :xn`ie ,oey`x meia ea jlil dvex
ixir ipak ipixd ipyae ,xgn jxevl il dpwi
`le ipya jlil jixv did m` e` .eaxir `ly
oia il dpwi df iaexir :xn`i ,oey`xa
ipak did` oey`xae ,xgn ly zeynyd

.ixirúçà çåøì áøòî åàipy jxevl Ð
.miniø÷éò ìë áøòî åðéà åàcvl elit` Ð

.exir ipak minid on cg`a zeidl ,cg`åà
íéîé éðùì áøòîepiid :jixt `xnbae Ð

.zg` gexlåëéìåî.gilyd ÐïåùàøáÐ
.zayd iptly aeh mei axråéìò êéùçîåÐ

.aexird dpwiy cråì àáå åìèåðå`ny Ð
lk`p ipzwck .ipya aexir el oi` aeye ,ca`i
.'ek ipya ekilene xfege 'eke oey`xa eaexir

åúëéìäá øëúùîdkild el dpw :xnelk Ð
.xgn meilåáåøéòá øëúùîåelke`y Ð

ikda xyt` `lc zay xg` aeh meiaeÐ
ipya my jlede xfege ,oey`xa ekilen
m`e ,eilr jiygne ,eaexir miiw m` ze`xl

dvx.ok ixg` eplk`i Ðïäù éì íúà íéãåî
úåùåã÷ éúù.ipyl aexir oi` ezixn`wc Ð

zg` dyecw i`c`nei cgk dil ded Ð
oey`x ly zeynyd oia dpwie `kix`

od zeyecw izyc oeike ,odipylaxrl leki Ð
.zegex izyl inpàøîâúçà çåøìÐ

.oizipzn ipzwcåäéð éàîipylc `hiyt Ð
.xn`w mini.`zegipaíéîéä éðùìåÐ

.ipzwcåäéð éàîzg` gexlc il `hiyt Ð
.`ziinw epiid ?il dnl izxz ok m`e .xn`w

ãçà íåéá äãåî äúà éàgexl axrnc Ð
,inp mini ipyl .xwir lk axrn epi` e` ,zg`
lk axrn epi` e` cg` meil enk axrn e`

.xwirìáà.(fi ziy`xa) "`hyew" :mbxzne ,"dxy la`" enk .zn` Ðáøéò íàù
åéìâøáseql ayie envra `ed jlde axrle gily ici lr xbyl zt el did `ly Ð

.eziaa ole xfge dziay dpwe ,meid eilr ycwy cr dn` mitl`éðùá åéìâøá áøòî
diipw ici lr megzl ueg ipya z`vl leki epi`e ,ipya s` eilbxa axrl jixv Ð
dpwy xg`l oey`x meia eaexir lk`pe zta axrnd eaexir lk`p m` e` .dpey`xd

` ici lr ipya eilr `vei epi`y il micen mz` i` ,aexird.diipw dzeééàì àäÐ
opiqxb `le .od zeyecw izy mkixacl s` i`ce :xn`we ,dl xcdnw xfril` iax
"od" cenlzd ilekac ,dey dxfb `le weqt `l yxec epi`c ,"ipten iiept` ii`l"

."ii`l" ly mebxzåäì à÷ôñî ïðáøåi` edpip zg` dyecw i` ,aeh meie zaya Ð
.zeyecw izyàøîåçì àëä éãáòå`cg `nlc ,zegex ipyl axrl leki oi`c Ð
.`id dyecwàøîåçì àëäåizy `nlc ,ipyl aexir oi`c oey`xa lk`p i`c Ð
.od zeyecwúáùì áåè íåéî äìéçúá ïéáøòî ïéàù äãåî äúà éàaxir `l m` Ð

axrl leki epi`y cg` meik `ed ixde ,`id zg` dyecw :`nl` ?zayl aeh mein axrl leki epi`y dcen dz` i` ,zaya z`vl jxvede ,aeh mei axr ly zeynyd oia
.zeynyd oia axir `l m` ,meid ivgaäðëä íåùî.`ed `nei cgc `nrh meyn `le ,zayl aeh mein oikny Ðéðùá åéìò àöåé ïéàizy i`cec .exir ipak `ed ixde Ð

.wtq yyg eilr oi`e ,od zeyecw
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éàe` ,dxixa oi`c meyn ediinrh iyxtnc edpdl :dniz Ð cepd rwai `ny dcen dz`

`lc edl `pn ,cepd rwai `ny dcen dz` i` `tiq ipzwc oeik Ð 'ek ziy`x meyn

onvr ody it lr s`e .mrh xwir df oi`y cenlzd rcic :xnel yie ?ikd meyn `nrh ded

df oiprke .aiyi dn zrcl eze` oil`ey eid mewn lkn ,xwir mrhd df miayeg eid `l

eaxrzpy mininz mixai` iab (a,fr) migafa yi

axwi xne` xfril` iaxc ,oinen ilra mixai`a

od eli`k men lra ly xya z` ip` d`exe

dcen raexe raxpac ,enrh xwir df oi`e .mivr

:aizkc meyn Ð men lra mrhe ,xfril` iax

.evxi Ð zeaexrz ici lr `d ,"evxi `l ma men"

mivr od eli`k ip` d`ex :xn`wc xfril` iaxe

eze`n exiyki `l dnl minkgl l`ey did

yyeg did `l envra `edy it lr s` .mrh

cenlza zeax dpdke .mrh eze`l.

åøîàiaxl el ecen ixnbl `l Ð la` el

,exir ipak ied xfril` iaxlc ,xfril`

.lnb xngk ied edl `wtqnc oeik opaxle

éáøå:xn`z m`e Ð dpkd meyn mzd xfril`

dil wetiz ,dpkd meyn `nrh il dnle

,aeh meia :yexit .zaya dziay ipwinl xeq`c

xn`ck ,megzl ueg z`vl xeq` aeh meiac oeik

oinegz iaexir oigipn oi`c (`,fi) dviac ipy wxt

jiiy `l mzdc ab lr s`e .exiagl aeh mein

xne`e !dfa zxzen dfa dclep `dc ,dpkd dia

meyn ,dpkdc `nrhl jixhv`c :wgvi epiax

i` .`zaya dziay ipwinl mzd ixyc o`nc

iaexirn mb xfril` iaxl eywd opaxc meyn :inp

,rcz .dpkd meyn uxzl jixv okle ,zexivg

wqet ax `dc ,zexivg iaexira jiiy inp dpkdc

axe ,od zeyecw izyc xfril` iaxk oizrnya

dkldc (a,fh) dviac ipy wxt yixa wiqt diteb

my lra zeidl lgy aeh mei :xn`c ,`nw `pzk

iaexir `le oinegz iaexir `l oiaxrn oi`

oi` i`n` Ð od zeyecw izyc oeike .zexivg

edine .dpkd meyn <ok> <jgxk> lr ?oiaxrn

la` zexivg iaexir oiaxrn iax xn`wc mzd

iaexir ixycnc ?`nrh i`n oinegz iaexir `l

dnl ok m`e ,dpkd dil zilc rnyn Ð zexivg

ipwnl xq`c o`nle ?oinegz iaexir oiaxrn oi`

!dyw ,ixyc o`nl la` .`gip Ð `zaya dziay

iaxc ,opaxe iax ibilt ikdac :xnel yi `nye

oeik ,zexivg iaexira dpkd xeqi` jiiy `l :xaq

.xvgl xvgn `ivedl ixy aeh meiac

íåùî,`id `ziixe`c dpkd xeqi` Ð dpkd

aeh mein oite`y dne .oizrnya onwl opitlick

dax yxtn Ð oiliyaz iaexir meyn zayl

ira ikide :xn`z m`e .oigxe` dil irlwne li`ed meyn :(a,en migqt) "oixaer el`" wxta

oite` ji` dicicl ok m` Ð "li`ed" dil zil xfril` iaxc xninl (my) "oixaer el`"a

el`"c `iddc :xnel yie !oizrnya `kd dpkd xeqi` dil zi` `d ?zayl aeh mein

iaexire .izyxitck dpkdc `nrhl oikixv `l f`e ,`zaya dziay ipwinl eq`c "oixaer

zilc oeik ,zayl aeh mein xfril` iaxl oiaxrnc "oixaer el`"c `idd xaq inp zexivg

xfril` iaxl dil zi`c (`,c) dviac `nw wxta gken izk` `d :xn`z m`e .dpkd dil

i`ny zia ,zwelgn `id oiicr :xfril` iax xn`wc zaya dclepy dvia iab ,dpkd

mixne`ziak xaq xfril` iaxc :xnel yie !lk`iz `l mixne` lld ziae aeh meia lk`iz

`id lk`iz xne` xfril` iaxc (my) dviac `nw wxta `ipzc cere .`ed izenyc ,i`ny

oewiz `l` df oi`c ,leyiae dit`a dpkd jiiy `lc :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe .dn`e

.ycg xac `edy ,aexire dvia oiprl `l` dpkd jiiy `le ,lk`nd owzny `nlra
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ezny in` cenr gl sc ± iyily wxtoiaexir

äðùîïéáåøéò éðù íãà áøòîipy meie ,o`kl jlil oey`x mei jixv did m` Ð
.oey`xd aeh mei axr axrnle gxfnl axrl leki ,o`kl jliléáåøéò øîåàåly Ð

xgnlc zeynyd oiaa il dpwi axrn ly iaexire ,xgn jxevl meid il dpwi gxfn
`l` ,edpip `kix` `nei cgk e`l aeh meie zay :xfril` iax xaqwc .ipy mei jxevl

zi` `nei cg lkle ,zeyecw izy`cg dil
dziay dil `ipwin `cg lkae ,dziay
`nwc zeynyd oiae .dvxiy cv dfi`l

.ipy meil `le ,ipwc `ed dicicléáåøéò
'åë éøéò éðáë éðùáå ïåùàøám`e :xnelk Ð

oiccvd on cg`a `l` jlil dvex did `l
`l enegzn fefl jixv oi` ipyae ,oey`x meia
`l ciqtdl dvex epi`e ,o`kl `le o`kl
ly mitl` `le o`kn enegz ly mitl`

o`kn enegz`edy cvl cg` aexir axri Ð
df iaexir :xn`ie ,oey`x meia ea jlil dvex
ixir ipak ipixd ipyae ,xgn jxevl il dpwi
`le ipya jlil jixv did m` e` .eaxir `ly
oia il dpwi df iaexir :xn`i ,oey`xa
ipak did` oey`xae ,xgn ly zeynyd

.ixirúçà çåøì áøòî åàipy jxevl Ð
.miniø÷éò ìë áøòî åðéà åàcvl elit` Ð

.exir ipak minid on cg`a zeidl ,cg`åà
íéîé éðùì áøòîepiid :jixt `xnbae Ð

.zg` gexlåëéìåî.gilyd ÐïåùàøáÐ
.zayd iptly aeh mei axråéìò êéùçîåÐ

.aexird dpwiy cråì àáå åìèåðå`ny Ð
lk`p ipzwck .ipya aexir el oi` aeye ,ca`i
.'ek ipya ekilene xfege 'eke oey`xa eaexir

åúëéìäá øëúùîdkild el dpw :xnelk Ð
.xgn meilåáåøéòá øëúùîåelke`y Ð

ikda xyt` `lc zay xg` aeh meiaeÐ
ipya my jlede xfege ,oey`xa ekilen
m`e ,eilr jiygne ,eaexir miiw m` ze`xl

dvx.ok ixg` eplk`i Ðïäù éì íúà íéãåî
úåùåã÷ éúù.ipyl aexir oi` ezixn`wc Ð

zg` dyecw i`c`nei cgk dil ded Ð
oey`x ly zeynyd oia dpwie `kix`

od zeyecw izyc oeike ,odipylaxrl leki Ð
.zegex izyl inpàøîâúçà çåøìÐ

.oizipzn ipzwcåäéð éàîipylc `hiyt Ð
.xn`w mini.`zegipaíéîéä éðùìåÐ

.ipzwcåäéð éàîzg` gexlc il `hiyt Ð
.`ziinw epiid ?il dnl izxz ok m`e .xn`w

ãçà íåéá äãåî äúà éàgexl axrnc Ð
,inp mini ipyl .xwir lk axrn epi` e` ,zg`
lk axrn epi` e` cg` meil enk axrn e`

.xwirìáà.(fi ziy`xa) "`hyew" :mbxzne ,"dxy la`" enk .zn` Ðáøéò íàù
åéìâøáseql ayie envra `ed jlde axrle gily ici lr xbyl zt el did `ly Ð

.eziaa ole xfge dziay dpwe ,meid eilr ycwy cr dn` mitl`éðùá åéìâøá áøòî
diipw ici lr megzl ueg ipya z`vl leki epi`e ,ipya s` eilbxa axrl jixv Ð
dpwy xg`l oey`x meia eaexir lk`pe zta axrnd eaexir lk`p m` e` .dpey`xd

` ici lr ipya eilr `vei epi`y il micen mz` i` ,aexird.diipw dzeééàì àäÐ
opiqxb `le .od zeyecw izy mkixacl s` i`ce :xn`we ,dl xcdnw xfril` iax
"od" cenlzd ilekac ,dey dxfb `le weqt `l yxec epi`c ,"ipten iiept` ii`l"

."ii`l" ly mebxzåäì à÷ôñî ïðáøåi` edpip zg` dyecw i` ,aeh meie zaya Ð
.zeyecw izyàøîåçì àëä éãáòå`cg `nlc ,zegex ipyl axrl leki oi`c Ð
.`id dyecwàøîåçì àëäåizy `nlc ,ipyl aexir oi`c oey`xa lk`p i`c Ð
.od zeyecwúáùì áåè íåéî äìéçúá ïéáøòî ïéàù äãåî äúà éàaxir `l m` Ð

axrl leki epi`y cg` meik `ed ixde ,`id zg` dyecw :`nl` ?zayl aeh mein axrl leki epi`y dcen dz` i` ,zaya z`vl jxvede ,aeh mei axr ly zeynyd oia
.zeynyd oia axir `l m` ,meid ivgaäðëä íåùî.`ed `nei cgc `nrh meyn `le ,zayl aeh mein oikny Ðéðùá åéìò àöåé ïéàizy i`cec .exir ipak `ed ixde Ð

.wtq yyg eilr oi`e ,od zeyecw
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éàe` ,dxixa oi`c meyn ediinrh iyxtnc edpdl :dniz Ð cepd rwai `ny dcen dz`

`lc edl `pn ,cepd rwai `ny dcen dz` i` `tiq ipzwc oeik Ð 'ek ziy`x meyn

onvr ody it lr s`e .mrh xwir df oi`y cenlzd rcic :xnel yie ?ikd meyn `nrh ded

df oiprke .aiyi dn zrcl eze` oil`ey eid mewn lkn ,xwir mrhd df miayeg eid `l

eaxrzpy mininz mixai` iab (a,fr) migafa yi

axwi xne` xfril` iaxc ,oinen ilra mixai`a

od eli`k men lra ly xya z` ip` d`exe

dcen raexe raxpac ,enrh xwir df oi`e .mivr

:aizkc meyn Ð men lra mrhe ,xfril` iax

.evxi Ð zeaexrz ici lr `d ,"evxi `l ma men"

mivr od eli`k ip` d`ex :xn`wc xfril` iaxe

eze`n exiyki `l dnl minkgl l`ey did

yyeg did `l envra `edy it lr s` .mrh

cenlza zeax dpdke .mrh eze`l.

åøîàiaxl el ecen ixnbl `l Ð la` el

,exir ipak ied xfril` iaxlc ,xfril`

.lnb xngk ied edl `wtqnc oeik opaxle

éáøå:xn`z m`e Ð dpkd meyn mzd xfril`

dil wetiz ,dpkd meyn `nrh il dnle

,aeh meia :yexit .zaya dziay ipwinl xeq`c

xn`ck ,megzl ueg z`vl xeq` aeh meiac oeik

oinegz iaexir oigipn oi`c (`,fi) dviac ipy wxt

jiiy `l mzdc ab lr s`e .exiagl aeh mein

xne`e !dfa zxzen dfa dclep `dc ,dpkd dia

meyn ,dpkdc `nrhl jixhv`c :wgvi epiax

i` .`zaya dziay ipwinl mzd ixyc o`nc

iaexirn mb xfril` iaxl eywd opaxc meyn :inp

,rcz .dpkd meyn uxzl jixv okle ,zexivg

wqet ax `dc ,zexivg iaexira jiiy inp dpkdc

axe ,od zeyecw izyc xfril` iaxk oizrnya

dkldc (a,fh) dviac ipy wxt yixa wiqt diteb

my lra zeidl lgy aeh mei :xn`c ,`nw `pzk

iaexir `le oinegz iaexir `l oiaxrn oi`

oi` i`n` Ð od zeyecw izyc oeike .zexivg

edine .dpkd meyn <ok> <jgxk> lr ?oiaxrn

la` zexivg iaexir oiaxrn iax xn`wc mzd

iaexir ixycnc ?`nrh i`n oinegz iaexir `l

dnl ok m`e ,dpkd dil zilc rnyn Ð zexivg

ipwnl xq`c o`nle ?oinegz iaexir oiaxrn oi`

!dyw ,ixyc o`nl la` .`gip Ð `zaya dziay

iaxc ,opaxe iax ibilt ikdac :xnel yi `nye

oeik ,zexivg iaexira dpkd xeqi` jiiy `l :xaq

.xvgl xvgn `ivedl ixy aeh meiac

íåùî,`id `ziixe`c dpkd xeqi` Ð dpkd

aeh mein oite`y dne .oizrnya onwl opitlick

dax yxtn Ð oiliyaz iaexir meyn zayl

ira ikide :xn`z m`e .oigxe` dil irlwne li`ed meyn :(a,en migqt) "oixaer el`" wxta

oite` ji` dicicl ok m` Ð "li`ed" dil zil xfril` iaxc xninl (my) "oixaer el`"a

el`"c `iddc :xnel yie !oizrnya `kd dpkd xeqi` dil zi` `d ?zayl aeh mein

iaexire .izyxitck dpkdc `nrhl oikixv `l f`e ,`zaya dziay ipwinl eq`c "oixaer

zilc oeik ,zayl aeh mein xfril` iaxl oiaxrnc "oixaer el`"c `idd xaq inp zexivg

xfril` iaxl dil zi`c (`,c) dviac `nw wxta gken izk` `d :xn`z m`e .dpkd dil

i`ny zia ,zwelgn `id oiicr :xfril` iax xn`wc zaya dclepy dvia iab ,dpkd

mixne`ziak xaq xfril` iaxc :xnel yie !lk`iz `l mixne` lld ziae aeh meia lk`iz

`id lk`iz xne` xfril` iaxc (my) dviac `nw wxta `ipzc cere .`ed izenyc ,i`ny

oewiz `l` df oi`c ,leyiae dit`a dpkd jiiy `lc :xne` mdxa` oa wgvi epiaxe .dn`e

.ycg xac `edy ,aexire dvia oiprl `l` dpkd jiiy `le ,lk`nd owzny `nlra
xn`

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

íéìáè äúBL àöîðå ,ãBpä ò÷aé ànL äãBî äzà éà¦©¨¤¤¨¦¨©©§¦§¨¤§¨¦
.ò÷aiLëì :ïäì øîà ?òøôîìäðùîøæòéìà éaø §©§¥©¨©¨¤¦§¤¦¨©©¦¡¦¤¤
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,éðMa éáeøéò ,éøéò éðák éðMáe ,ïBLàøa éáeøéò ,çøænì©¦§¨¥¦¨¦©¥¦¦§¥¦¦¥¦©¥¦
çeøì áøòî Bà :íéøîBà íéîëçå .éøéò éðák ïBLàøáe¨¦¦§¥¦¦©£¨¦§¦§¨¥§©

ì áøòî Bà .øwéò ìk áøòî Bðéà Bà ,úçà,íéîé éðL ©©¥§¨¥¨¦¨§¨¥¦§¥¨¦
ïBLàøa BëéìBî ?äNòé ãöék .øwéò ìk áøòî Bðéà Bà¥§¨¥¨¦¨¥©©£¤¦¨¦

éLçîeéLçî éðMa .Bì àáe BìèBðå ,åéìò CBìëBàå åéìò C ©§¦¨¨§§¨©¥¦©§¦¨¨§§
.Báeøéòa økzNîe Búëéìäa økzNî àöîðå ,Bì àáe¨§¦§¨¦§©¥©£¦¨¦§©¥§¥

ïBLàøa ìëàð¯.éðMì Báeøéò ïéàå ïBLàøì Báeøéò ¤¡©¨¦¥¨¦§¥¥©¥¦
ézL ïäL éì ízà íéãBî :øæòéìà éaø ïäì øîà̈©¨¤©¦¡¦¤¤¦©¤¦¤¥§¥

.úBMeã÷àøîâeäéð éàî úçà çeøì¯ì,íéîé éðL §§©©©©¦¦§¥¨¦
ìeäéð éàî íéîé éðL¯!àúéén÷ eðééä ,úçà çeøì ¦§¥¨¦©¦§©©©©§©©§¨

äãBî äzà éà :øæòéìà éaøì ïðaø déì éøîà÷ éëä̈¦¨¨§¦¥©¨©§©¦¡¦¤¤¦©¨¤
øîà ?íBøcì Béöçå ïBôvì Béöç ãçà íBéì ïéáøòî ïéàL¤¥§¨§¦§¤¨¤§©¨§¤§©¨¨©
íBøcì Béöç ãçà íBéì ïéáøòî ïéàL íLk .ìáà :ïäì̈¤£¨§¥¤¥§¨§¦§¤¨¤§©¨

ïBôvì Béöçå¯ì ïéáøòî ïéà Ckãçà íBé ,íéîé éðL §¤§©¨¨¥§¨§¦¦§¥¨¦¤¨
íúä :øæòéìà éaøå .áøònì ãçà íBéå çøænì¯äMeã÷ ©¦§¨§¤¨©©£¨§©¦¡¦¤¤¨¨§¨

éà :øæòéìà éaø ïäì øîà .úBMeã÷ ézL àëä ,úçà©©¨¨§¥§¨©¨¤©¦¡¦¤¤¦
ïBLàø íBéa åéìâøa áøéò íàL íéãBî ízà¯áøòî ©¤¦¤¦¥¥§©§¨§¦§¨¥

ïBLàø íBéa Báeøéò ìëàð ,éðL íBéa åéìâøa¯ïéà §©§¨§¥¦¤¡©¥§¦¥
ézL ééàì àä .ìáà :Bì eøîà .éðL íBéa åéìò àöBé¥¨¨§¥¦¨§£¨¨¨¥§¥
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eznyקסב ina cenr gl sc ± iyily wxtoiaexir

ìîâ øîç äæ éøämitl` ciqtde ,mini ipyl aexir dpwe `id dyecw `cg `nlc Ð
izy `nlce .aexir `la el eidy mitl` `l` melk dpw `l o`ke eaexir cbpky
el oi`e exir ipak ipya zeidl epice ,cg` meil `l` eaexir dpw `le ,od zeyecw

.ixzyn dn` mitl` jpda jytp dnne .mitl` `l` o`kéðùá åéìâøá áøòî ïéà
edpip zg` dyecw i`cec ,axrl jixv oi` Ð

.ied `kix` `nei `cgkeéáø åäééðéî ãç
øæòìà`edy cenlza mzq xfrl` iax lk Ð

.`ed reny oa xfrl` iax ,`pzäàúîéúñÐ
daxd zenewna eixac iax d`xy in lk ixw

.mzq dpyna o`pyeåäì ïðéòîù àëôéàÐ
.lirlïåòîù éáø øîà ïëåeaexir lk`p Ð

oey`xa.ipya eilr `vei oi` Ðéîð áåùçéìå
éáø.`icda lirl dil opirnyc Ðäì éðú

äì øáñ àìå.xn`w xfril` iax ixacle Ð
éîð ïðáøl`rnyi iaxe oerny oax jpd Ð

.dl ixaq `le epz `nlc "oke" ipzwc idpáø
äì øéîâ àøîâdrax` jpdc ,diaxn Ð

ipz iax la` .xfril` iaxk edl `xiaq mipwf
.dl xaq `leíåéä óåñ úøáñ éîlr ly Ð

.zayl oikn aeh mei iedc .aexir dpew my
ïéâìá åáøòélirl opzc ,mei leah oibl Ð

,lah ly ziagd on ed`liny (`,el) oiwxita
"xyrn znexz df ixd" xn`ejygzykl Ð

da il eaxir xn` m`e oiniiw eixac`l Ð
,aexir dpew meid seq :`nl` .melk xn`

.opiqxb ikd :`ed lah izk`eïðúã àä àìà
'åë øæòéìà éáødie`xd dcerq opira `d Ð

.`kile ,mei ceranïéáåøéò éðù íãà áøòî
gxfnl mitl` seql df :jzrc `wlq `we Ð
mei el dpw ike .axrnl mitl` seql dfe
axrnl lfinl ira ded i` ,gxfnl oey`x

zg` driqt xirdmewnnc ,lif` ivn `l Ð
ixde gex lkl dn` mitl` el yi eaexir
`din exir lke .mitl` ied exir cre eaexirn

,dicicl dlekc lif` ivnÐda olc oeik
ith la` .dil `inc zen` rax`kivn `l Ð

oiaa axrnac aexir dil ipw ikide .dil lif`
ceran die`xd dcerq opira `d ?zeynyd
ceran dilkine lfinl ira ded i` `de ,mei

mei.lif` ivn `l Ðíéôìà óåñáezc Ð
.melk oey`x meia ecbpky cvl dil zilàì

'åë óìà óåñá äéì çðîãjixv ded `lc Ð
dyly `l` ipya `le oey`xa `l lfinl
.cv lkl sl` seqa eaexir ozpe ,mitl`
eaexir dpwy it lr s` oey`x meia ,jklid

gxfnl,axrna eaexir lv` jlil leki Ð
aexir cr gxfnay eaexir mewnn `dc

.eedc `ed mitl` axrnayúôá áøéò
éðùá úôá áøòî ïåùàøá:yxtn onwl Ð

.zt eze`aïéëî à÷ àäåeilbxa axrnyk Ð
ipya axrn `nlya .zayl aeh mein ipya
aexire ,aexir dpew meid zligzc zvxz zta
,eilbxa axir `l` .ipw `linn dwizy ztc
,inewna izziay xninl irac jzrc `wlq
xninl irae meid zligz oiekl ivn `le
mein ezxin`a oiknc gkzyi`e ,mei ceran

.zayl aehéøåð ïá ïðçåé éáø`aa onwl Ð
dpew oyic xn`w "ede`ivedy i`rivn
xwtd ivtgk iedc ab lr s`e ,ezziay

.dziay mdl dpwn mc` oi`y ,`nlraøåòéðá.opiqxb Ðøîì äéì òéîù äåä éàab lr s`e ,ixy icin xn` `lc meync xn`we ,ivexiz jpd lk lif`e uxznc ,daxl Ð
.mei ceran mzd lf`cêìäé àì.zaya Ðäëéøö àéä äî òãéì.zayd xg` Ð
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øîàdvia yixa xn`c meyn ,"`ipzc" extqn wgn mz epiax Ð `ipzc dpkd meyn dax

i`n Ð `id `ziixa i`e ,"epikde iyyd meia dide" :dax xn`c ,dinrhl dax :(a,a)

zial dligz `ziixad `iad daxc meyn Ð dinrhl hwpc ,`iyew ef oi`e ?dinrhl xn`w

(`,c) dviac `nw wxta dpkd dil zilc opgei iaxl `ziixad on zeywdl oi`e .yxcnd

.`irye` iaxe `iig iax ia ipzin `l `nlic

dviac `nw wxta i`pzc `zbelt `ki`c :cere

xn`c ,dinrhl daxc dviaa yxit i"yxe .(`,b)

dvwenc (a,fn migqt) "oixaer el`"a diail`

rnync :cere ,`xidp `le .`xw i`dn `ziixe`c

.dia xcdc mzd

ïéàåmeia :rnyn `xwc Ð zayl oikn aeh mei

yxcna xn`e .ond cxei didy iyyd

on cxi `ly opiyxcc (glya zyxt `zlikn)

miyxcn yie .miaeh minie zezaya l`xyil
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ìîâ øîç äæ éøämitl` ciqtde ,mini ipyl aexir dpwe `id dyecw `cg `nlc Ð
izy `nlce .aexir `la el eidy mitl` `l` melk dpw `l o`ke eaexir cbpky
el oi`e exir ipak ipya zeidl epice ,cg` meil `l` eaexir dpw `le ,od zeyecw

.ixzyn dn` mitl` jpda jytp dnne .mitl` `l` o`kéðùá åéìâøá áøòî ïéà
edpip zg` dyecw i`cec ,axrl jixv oi` Ð

.ied `kix` `nei `cgkeéáø åäééðéî ãç
øæòìà`edy cenlza mzq xfrl` iax lk Ð

.`ed reny oa xfrl` iax ,`pzäàúîéúñÐ
daxd zenewna eixac iax d`xy in lk ixw

.mzq dpyna o`pyeåäì ïðéòîù àëôéàÐ
.lirlïåòîù éáø øîà ïëåeaexir lk`p Ð

oey`xa.ipya eilr `vei oi` Ðéîð áåùçéìå
éáø.`icda lirl dil opirnyc Ðäì éðú

äì øáñ àìå.xn`w xfril` iax ixacle Ð
éîð ïðáøl`rnyi iaxe oerny oax jpd Ð

.dl ixaq `le epz `nlc "oke" ipzwc idpáø
äì øéîâ àøîâdrax` jpdc ,diaxn Ð

ipz iax la` .xfril` iaxk edl `xiaq mipwf
.dl xaq `leíåéä óåñ úøáñ éîlr ly Ð

.zayl oikn aeh mei iedc .aexir dpew my
ïéâìá åáøòélirl opzc ,mei leah oibl Ð

,lah ly ziagd on ed`liny (`,el) oiwxita
"xyrn znexz df ixd" xn`ejygzykl Ð

da il eaxir xn` m`e oiniiw eixac`l Ð
,aexir dpew meid seq :`nl` .melk xn`

.opiqxb ikd :`ed lah izk`eïðúã àä àìà
'åë øæòéìà éáødie`xd dcerq opira `d Ð

.`kile ,mei ceranïéáåøéò éðù íãà áøòî
gxfnl mitl` seql df :jzrc `wlq `we Ð
mei el dpw ike .axrnl mitl` seql dfe
axrnl lfinl ira ded i` ,gxfnl oey`x

zg` driqt xirdmewnnc ,lif` ivn `l Ð
ixde gex lkl dn` mitl` el yi eaexir
`din exir lke .mitl` ied exir cre eaexirn

,dicicl dlekc lif` ivnÐda olc oeik
ith la` .dil `inc zen` rax`kivn `l Ð

oiaa axrnac aexir dil ipw ikide .dil lif`
ceran die`xd dcerq opira `d ?zeynyd
ceran dilkine lfinl ira ded i` `de ,mei

mei.lif` ivn `l Ðíéôìà óåñáezc Ð
.melk oey`x meia ecbpky cvl dil zilàì

'åë óìà óåñá äéì çðîãjixv ded `lc Ð
dyly `l` ipya `le oey`xa `l lfinl
.cv lkl sl` seqa eaexir ozpe ,mitl`
eaexir dpwy it lr s` oey`x meia ,jklid

gxfnl,axrna eaexir lv` jlil leki Ð
aexir cr gxfnay eaexir mewnn `dc

.eedc `ed mitl` axrnayúôá áøéò
éðùá úôá áøòî ïåùàøá:yxtn onwl Ð

.zt eze`aïéëî à÷ àäåeilbxa axrnyk Ð
ipya axrn `nlya .zayl aeh mein ipya
aexire ,aexir dpew meid zligzc zvxz zta
,eilbxa axir `l` .ipw `linn dwizy ztc
,inewna izziay xninl irac jzrc `wlq
xninl irae meid zligz oiekl ivn `le
mein ezxin`a oiknc gkzyi`e ,mei ceran

.zayl aehéøåð ïá ïðçåé éáø`aa onwl Ð
dpew oyic xn`w "ede`ivedy i`rivn
xwtd ivtgk iedc ab lr s`e ,ezziay

.dziay mdl dpwn mc` oi`y ,`nlraøåòéðá.opiqxb Ðøîì äéì òéîù äåä éàab lr s`e ,ixy icin xn` `lc meync xn`we ,ivexiz jpd lk lif`e uxznc ,daxl Ð
.mei ceran mzd lf`cêìäé àì.zaya Ðäëéøö àéä äî òãéì.zayd xg` Ð
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ezny in` cenr hl sc ± iyily wxtoiaexir

íãà ìééèé àìaxwzdl ick ,dpicn gzt cr dkiygl jenq aeh meia e` zaya Ð
ciar `cixb jelidc ab lr s` :`nl` .cin jygzyk qpkil onefn zeidl ugxnl

icin xn` `ledpkd meyn xeq` ded `xeaica i` aexir iabe .xeq` ÐÐ
.xeq` ded inp `zewizyaàúìéî àçëåî`id dn rcil `l m` ,edcya ira i`n Ð

'ebe jvtg `evnn" :xn` `pngxe .dkixv"
gp diryi)ueg la` .dpicnd gzta oke .(

megzd cr xirl`zlin `gken `l Ð
iypi` iwqn `le .lif`w xgn jxevl iaexrlc

`ed opaxn `axev i` ,`l` .ediizrc`Ð
oi`e da xdxdny ,dizkyn `zrny opixn`

.eilr ezrcäéì ñëøéà àøîçlif`e Ð
jezn eaiydl xzen zaya elit`c .ipeirl
carinl dil xiq`c icin la` .ezial megzd

zaya`eddl diytp ipenfl dil xiq` Ð
.icinïåùàøá úôá áøéòeaexir lk`pe Ð

.ipya eilbxa axrnäìéçúá ïéáøòî ïéàù
úôáixwc ,dpkd meyn zayl aeh mein Ð

.aexir my `zyd diléîð à÷éãdze`a Ð
`w `zyde lenz`n my dilr `xwc zt
my ixwinl irac ,zxg` zta `l la` .wizy

.`zyd aexirïðáøå,opg xa daxe iia` Ð
itli `le ,daxc dpkd` lirl idnzn `wc
zta rnync .dizeek `wicc oizipzn `dn

`l zxg`.`id dpkd :`nl` Ðêì éøîàÐ
`d ,ol rnyn `w daeh dvr oizipzn `nlic

el `ae elhep ipzwcciqtie ca`i `ly Ð
ira i` ,mlerle .zxg`a gxhie eztaxrn Ð
ipyl aexir oi` ipzwce .zxg`adiipwa Ð

.axrn xcd `l i` ,xn`w `ziinwäðùî
øáòúú àîùeyri `ny ,ixiinw dleba Ð

mini ipy eidie xaern lel` lecbd oic zia
cg` cvl oey`xa jlil jixv `ede ,miaeh

.xg` cvl ipyaeïéáåøéò éðù áøòîÐ
,o`kl dfe o`kl df ,aeh mei axra ogipne

.lirlck 'ek xne`eíéîëç åì åãåä àìåÐ
.od zg` dyecw :ixaqwcìò íãà äðúî

äìëìëäly oey`x aeh meia lah ly Ð
leg meid m` :xne`e ,dpyd y`xef `dz Ð

ycw meid m`e ,el` lr dnexzixaca oi` Ð
zeayc ,aeh meia dnexz oidiabn oi`c .melk
m` :xne` xgnle .dvia zkqna ,`id opaxc

leg meide ycw lenz`izxn`y ef `dz Ð
ycw meid m`e ,el` lr dnexz lenz`

leg lenz`e.lenz`n dnexz `id xak Ð
dnexzd xiiyne ,zpweznd dlklk lke`e.

íéîëç åì åãåä àìåediiexzc ixaqc Ð
.dnexz oda oidiabn oi`e ,`id zg` dyecw

åðöéìçä"epvilgd"e .epfxf Ðulgp" enk Ð
.(al xacna) "miyegøçî íà íåéä íà`ed meid m` Ðm`e ,meid epvilgd Ð

xgn.xgn Ðíéîëç åì åãåä àìåe`l ixaq `we ,i`w d`pz` i` :yxtn `xnba Ð
ly oixikfn oi`c ixaqwe ,i`w oexkf` e` ,ycg y`x `ed oey`x mei `l` `ed wtq

.dpyd y`xa l`ppg epiax`xnbíéîëç íéãåîiaxc dilr ibiltc ab lr s` Ð
meia `gxi eycwe oic zia edexar i` opirci `lc `witq meyne ,leg ediipin cgc ,od zeyecw izy dpyd y`x ly miaeh mini ipyc ecen `kd aeh meie zaya xfril`

.edl icarc `ed leg ipy iede ,rawp miyly meia e` ,leg oey`x dil dede `pixg` `pyiløñåà éñåé éáøåwtq miyly meia micr e`a `nyc `witq meyn e`l :xaqwc Ð
`ny lel` ly miyly meia oitvn eidy opax xen`c .iyicw ediiexzc ,oewzi` dlrnle dgpnd on micr e`a `ny meyn s` `l` ,oewzi` dicegl `pixg` `pyil meia
ly cinz ezkldk axw zixgy ,dpyd y`x ly cinz :`ipze .`ed aeh mei `ny ycw meid eze` oibdepe ,meid ycgd z` oic zia eycwie ,ea dpald zi`xpy micr e`ai
izexiqd :xg` xiy xne` miaxrd oia ly cinza .[c dpyn iriay wxt cinz] 'ek "oey`xd meia ycwna mixne` mield eidy xiylld zia meil oweznd leg ly xiye leg

leg ly xiya axw xaky ,miaxrd oia ly cinz xg` micr e`a m`e (a,l) dpyd y`x ly `xza wxta opixn`ck enky laqnmeine ,xgn ycgd oiycwn eidiy epwiz Ð
s`e ,mei ly exnb elit`e ycw meid eze` oibdep ediy epwz jky ,ezlgzk ycw oibdep miyly mei xnb ,mewn lkne .aeh meil ie`xd xiy xnel ick ,ezriaw oipen zxgnd

miaeh mini ipy oibdep oic zian miwegxde .ycw xgnle ,zxgnd meil dgciy oirceiy it lr`pyil meia wtq leg ipy iede miyly meia dpal zi`xp wtq meyn e`l Ð
.ycw odipy :`nl` .icar `w ycw odipy oic zia ebdpe miaxrd oia ly cinz xg` micr e`a `ny meyn `l` ,icar `w leg oey`x iede `pixg`'åë íéãåî íúà éàÐ

.ycw ediiexze ,ded ikd `nlic ol `wtqn oic zian opiwgxc op` :`nl` .ziyixtck
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ïëåzg` dyecwc .ipya elit` lk`zy el eced `l :yexit Ð oey`x meia dclepy dvia

dcedi iaxc dyw ,eafy oiwyn meyn dvia xfbc o`nl jixtc (`,b) dvia yixae .`id

Ð oilke`l m` :xne` dcedi iax ,opzc .(`,bnw zay) "ziag" wxtc dcedi iaxc` `kdc

"ziag"c `idd :xnel jixv .dhiyd ztlgen :opgei iax xn` ,ipyne .xzen odn `veid

did `l Ð silgn did m` `kdc jdc ,silgn

iax xn`c `de .ith ixingn opaxc ,melk giexn

dcedi iaxk dkld :(a,bnw) "ziag" wxta opgei

xn`ck ,diepy dpynd dzidy dn itl epiid Ð

ezikt`c i`nle (a,ev `nw `aa) "mivr lfebd"a

oi` ikd e`lae .xi`n iaxk dkld Ð ezipze

.jix`dl oi`e .zeaad lk o`k jetdl `xaq

íéãåîzxaqc :dniz Ð xfril` iaxl minkg

,axk ol `niiwc dnn dketd minkg

izy aeh meie zayc mipwf drax`k lirl wiqtc

dpyd y`x ly miaeh mini ipyae .od zeyecw

Ð dfa dxeq` dfa dclepc ,dizeek inp ol `niiw

epiide.minkg zxaqn `kt`éàil micen mz`

wxta xn`c ,daxl dniz Ð 'ek micr e`a m`y

i`kf oa opgei iax zpwzn :(`,d) dviac `nw

meid lk ycgd zecr oilawn ediy oiwzdy

iaxe iqei iax ewlgp `l ike .ixy dvia ,elek

`le miiw ycwnd ziay onfa `l` dcedi

ab lr s` dpin `wtpc :xnel yie ?zexecl

,miiw ycwnd ziay onfa l`xyi ux`a ibiltc

`ny `xi didy :ipzwc `pyil rnynck

iab ediizbelt dpin `wtp ,mewn lkn ,xarzz

dax xn`wc `dc .laa ipal oaxeg xg`l

epiid Ð `ixy dvia i`kf oa opgei iax zpwzn

:`icda mzd ipzwck ,l`xyi ux` ipal `wec

dpzypy `xikid mdl yiy itl ,edl `de ol `d

lk zecr milawn eidy ,oaxeg xg` bdpnd odl

,bdpnd mdl dpzyp `ly laa ipal la` .meid

enkc .dxeq` dvia Ð mini ipy oiyer mlerlc

ipy mdl aygp did miiw ycwnd ziay onfay

,oaxeg xg`l oicd `ed Ð zg` dyecw mini

oia oaxeg mcew oia iepiy mey mdl xkip oi`c

iqei iax did oke :onwl xn`wc `de .oaxeg xg`l

`ax yxtne ,zeilb ly miaeh mini ipya xqe`

mini ipya xqe` iqei iax did oke :xn`w ikdc

epiid e`l Ð dleba dpyd y`x ly miaeh

.ikda ediizbelt xwir diciclc .daxc `ail`

dviac `nw wxt xn`c ,dinrhl `ax `l`

dvia jli`e i`kf oa opgei iax zpwzn s` :(a,d)

m`y i`kf oa opgei iax dcen `l inc .dxeq`

jenq :yexit ,dlrnle dgpnd on micr e`a

lawl ick meia zedy oi`y jk lk dkiygl

lr s`y .ycw xgnle ycw meid oibdepy ,zecr

dyecw :`nl` .meid edeycwi `ly oirceiy it

lk ycgd zecr oilawn eidy ,oaxeg xg` dpey`x `zpwz dlhay it lr s`y ,`id zg`

eze` oibdepe ,zecr lawl i`pt oi` dkiygl jenqac ,ixnbl dlha `l `nzqn Ð meid

,ezqxib zhiy itl cg`e cg` lk my eyxit l`ppg epiaxe i"yxe .'ek ycw meid
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ezny in` cenr hl sc ± iyily wxtoiaexir

íãà ìééèé àìaxwzdl ick ,dpicn gzt cr dkiygl jenq aeh meia e` zaya Ð
ciar `cixb jelidc ab lr s` :`nl` .cin jygzyk qpkil onefn zeidl ugxnl

icin xn` `ledpkd meyn xeq` ded `xeaica i` aexir iabe .xeq` ÐÐ
.xeq` ded inp `zewizyaàúìéî àçëåî`id dn rcil `l m` ,edcya ira i`n Ð

'ebe jvtg `evnn" :xn` `pngxe .dkixv"
gp diryi)ueg la` .dpicnd gzta oke .(

megzd cr xirl`zlin `gken `l Ð
iypi` iwqn `le .lif`w xgn jxevl iaexrlc

`ed opaxn `axev i` ,`l` .ediizrc`Ð
oi`e da xdxdny ,dizkyn `zrny opixn`

.eilr ezrcäéì ñëøéà àøîçlif`e Ð
jezn eaiydl xzen zaya elit`c .ipeirl
carinl dil xiq`c icin la` .ezial megzd

zaya`eddl diytp ipenfl dil xiq` Ð
.icinïåùàøá úôá áøéòeaexir lk`pe Ð

.ipya eilbxa axrnäìéçúá ïéáøòî ïéàù
úôáixwc ,dpkd meyn zayl aeh mein Ð

.aexir my `zyd diléîð à÷éãdze`a Ð
`w `zyde lenz`n my dilr `xwc zt
my ixwinl irac ,zxg` zta `l la` .wizy

.`zyd aexirïðáøå,opg xa daxe iia` Ð
itli `le ,daxc dpkd` lirl idnzn `wc
zta rnync .dizeek `wicc oizipzn `dn

`l zxg`.`id dpkd :`nl` Ðêì éøîàÐ
`d ,ol rnyn `w daeh dvr oizipzn `nlic

el `ae elhep ipzwcciqtie ca`i `ly Ð
ira i` ,mlerle .zxg`a gxhie eztaxrn Ð
ipyl aexir oi` ipzwce .zxg`adiipwa Ð

.axrn xcd `l i` ,xn`w `ziinwäðùî
øáòúú àîùeyri `ny ,ixiinw dleba Ð

mini ipy eidie xaern lel` lecbd oic zia
cg` cvl oey`xa jlil jixv `ede ,miaeh

.xg` cvl ipyaeïéáåøéò éðù áøòîÐ
,o`kl dfe o`kl df ,aeh mei axra ogipne

.lirlck 'ek xne`eíéîëç åì åãåä àìåÐ
.od zg` dyecw :ixaqwcìò íãà äðúî

äìëìëäly oey`x aeh meia lah ly Ð
leg meid m` :xne`e ,dpyd y`xef `dz Ð

ycw meid m`e ,el` lr dnexzixaca oi` Ð
zeayc ,aeh meia dnexz oidiabn oi`c .melk
m` :xne` xgnle .dvia zkqna ,`id opaxc

leg meide ycw lenz`izxn`y ef `dz Ð
ycw meid m`e ,el` lr dnexz lenz`

leg lenz`e.lenz`n dnexz `id xak Ð
dnexzd xiiyne ,zpweznd dlklk lke`e.

íéîëç åì åãåä àìåediiexzc ixaqc Ð
.dnexz oda oidiabn oi`e ,`id zg` dyecw

åðöéìçä"epvilgd"e .epfxf Ðulgp" enk Ð
.(al xacna) "miyegøçî íà íåéä íà`ed meid m` Ðm`e ,meid epvilgd Ð

xgn.xgn Ðíéîëç åì åãåä àìåe`l ixaq `we ,i`w d`pz` i` :yxtn `xnba Ð
ly oixikfn oi`c ixaqwe ,i`w oexkf` e` ,ycg y`x `ed oey`x mei `l` `ed wtq

.dpyd y`xa l`ppg epiax`xnbíéîëç íéãåîiaxc dilr ibiltc ab lr s` Ð
meia `gxi eycwe oic zia edexar i` opirci `lc `witq meyne ,leg ediipin cgc ,od zeyecw izy dpyd y`x ly miaeh mini ipyc ecen `kd aeh meie zaya xfril`

.edl icarc `ed leg ipy iede ,rawp miyly meia e` ,leg oey`x dil dede `pixg` `pyiløñåà éñåé éáøåwtq miyly meia micr e`a `nyc `witq meyn e`l :xaqwc Ð
`ny lel` ly miyly meia oitvn eidy opax xen`c .iyicw ediiexzc ,oewzi` dlrnle dgpnd on micr e`a `ny meyn s` `l` ,oewzi` dicegl `pixg` `pyil meia
ly cinz ezkldk axw zixgy ,dpyd y`x ly cinz :`ipze .`ed aeh mei `ny ycw meid eze` oibdepe ,meid ycgd z` oic zia eycwie ,ea dpald zi`xpy micr e`ai
izexiqd :xg` xiy xne` miaxrd oia ly cinza .[c dpyn iriay wxt cinz] 'ek "oey`xd meia ycwna mixne` mield eidy xiylld zia meil oweznd leg ly xiye leg

leg ly xiya axw xaky ,miaxrd oia ly cinz xg` micr e`a m`e (a,l) dpyd y`x ly `xza wxta opixn`ck enky laqnmeine ,xgn ycgd oiycwn eidiy epwiz Ð
s`e ,mei ly exnb elit`e ycw meid eze` oibdep ediy epwz jky ,ezlgzk ycw oibdep miyly mei xnb ,mewn lkne .aeh meil ie`xd xiy xnel ick ,ezriaw oipen zxgnd

miaeh mini ipy oibdep oic zian miwegxde .ycw xgnle ,zxgnd meil dgciy oirceiy it lr`pyil meia wtq leg ipy iede miyly meia dpal zi`xp wtq meyn e`l Ð
.ycw odipy :`nl` .icar `w ycw odipy oic zia ebdpe miaxrd oia ly cinz xg` micr e`a `ny meyn `l` ,icar `w leg oey`x iede `pixg`'åë íéãåî íúà éàÐ

.ycw ediiexze ,ded ikd `nlic ol `wtqn oic zian opiwgxc op` :`nl` .ziyixtck
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ïëåzg` dyecwc .ipya elit` lk`zy el eced `l :yexit Ð oey`x meia dclepy dvia

dcedi iaxc dyw ,eafy oiwyn meyn dvia xfbc o`nl jixtc (`,b) dvia yixae .`id

Ð oilke`l m` :xne` dcedi iax ,opzc .(`,bnw zay) "ziag" wxtc dcedi iaxc` `kdc

"ziag"c `idd :xnel jixv .dhiyd ztlgen :opgei iax xn` ,ipyne .xzen odn `veid

did `l Ð silgn did m` `kdc jdc ,silgn

iax xn`c `de .ith ixingn opaxc ,melk giexn

dcedi iaxk dkld :(a,bnw) "ziag" wxta opgei

xn`ck ,diepy dpynd dzidy dn itl epiid Ð

ezikt`c i`nle (a,ev `nw `aa) "mivr lfebd"a

oi` ikd e`lae .xi`n iaxk dkld Ð ezipze

.jix`dl oi`e .zeaad lk o`k jetdl `xaq

íéãåîzxaqc :dniz Ð xfril` iaxl minkg

,axk ol `niiwc dnn dketd minkg

izy aeh meie zayc mipwf drax`k lirl wiqtc

dpyd y`x ly miaeh mini ipyae .od zeyecw

Ð dfa dxeq` dfa dclepc ,dizeek inp ol `niiw

epiide.minkg zxaqn `kt`éàil micen mz`

wxta xn`c ,daxl dniz Ð 'ek micr e`a m`y

i`kf oa opgei iax zpwzn :(`,d) dviac `nw

meid lk ycgd zecr oilawn ediy oiwzdy

iaxe iqei iax ewlgp `l ike .ixy dvia ,elek

`le miiw ycwnd ziay onfa `l` dcedi

ab lr s` dpin `wtpc :xnel yie ?zexecl

,miiw ycwnd ziay onfa l`xyi ux`a ibiltc

`ny `xi didy :ipzwc `pyil rnynck

iab ediizbelt dpin `wtp ,mewn lkn ,xarzz

dax xn`wc `dc .laa ipal oaxeg xg`l

epiid Ð `ixy dvia i`kf oa opgei iax zpwzn

:`icda mzd ipzwck ,l`xyi ux` ipal `wec

dpzypy `xikid mdl yiy itl ,edl `de ol `d

lk zecr milawn eidy ,oaxeg xg` bdpnd odl

,bdpnd mdl dpzyp `ly laa ipal la` .meid

enkc .dxeq` dvia Ð mini ipy oiyer mlerlc

ipy mdl aygp did miiw ycwnd ziay onfay

,oaxeg xg`l oicd `ed Ð zg` dyecw mini

oia oaxeg mcew oia iepiy mey mdl xkip oi`c

iqei iax did oke :onwl xn`wc `de .oaxeg xg`l

`ax yxtne ,zeilb ly miaeh mini ipya xqe`

mini ipya xqe` iqei iax did oke :xn`w ikdc

epiid e`l Ð dleba dpyd y`x ly miaeh

.ikda ediizbelt xwir diciclc .daxc `ail`

dviac `nw wxt xn`c ,dinrhl `ax `l`

dvia jli`e i`kf oa opgei iax zpwzn s` :(a,d)

m`y i`kf oa opgei iax dcen `l inc .dxeq`

jenq :yexit ,dlrnle dgpnd on micr e`a

lawl ick meia zedy oi`y jk lk dkiygl

lr s`y .ycw xgnle ycw meid oibdepy ,zecr

dyecw :`nl` .meid edeycwi `ly oirceiy it

lk ycgd zecr oilawn eidy ,oaxeg xg` dpey`x `zpwz dlhay it lr s`y ,`id zg`

eze` oibdepe ,zecr lawl i`pt oi` dkiygl jenqac ,ixnbl dlha `l `nzqn Ð meid

,ezqxib zhiy itl cg`e cg` lk my eyxit l`ppg epiaxe i"yxe .'ek ycw meid
`le
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ïðáøåycew ied `le leg oey`x ied ,zxgnd meil dgcpc oeik inp mzd :jl ixn` Ð
dyecwa meid xenbl oewzc i`de .cg `l`ly miyly meia ileflfl `lc ikid ik Ð

oirceiyk ,dlrnle dgpnd on dk`ln ea zeyrl edl ziixy i`c zxg`d dpy
dgciy`die ,dgpnd mcew micr e`eai `nye ,dgpnd mcew inp dia carinl ez` Ð

.aeh meia dk`ln eyry `vnpe ,ycw meid
éëéøöåzeyecw izyc iiexe`l dcedi iaxl Ð

dlklke aexir oiprl ,ilin zlz jpda od
.dviae:ïðéñøâ éëäifginc dlklk la` Ð

.`l `ni` `laih owznkäöéádclepy Ð
,oixyepd zexit zxifb llka xqzi` aeh meia
yie .yelzie dlri `ny odilr exfby
miaprd on eafy oiwyn llka oixqe`y
`zbelt jde ,hegqi `ny meyn odilr exfby

.dviac `ziinw `zrnyaíù äéìò àøå÷å
.epxn`y enk i`pza Ðøîåà àåä øçîìåÐ

.dzxag lr dnexz `dzy dnvr dze` lr
íù äéìò àøå÷å.dnexz ly dze` lr Ð

äìëåàå.dzxagl Ðøñåà éñåé éáø äéä ïëå
úåéìâ ìù íéáåè íéîé éðùámini ipy oebk Ð

mei dxn` dxezdy .zekeqe zxvre gqt ly
iptn .mini ipy oiyer dlebae ,oezay cg`
erawed m` oircei oi`e ,oic zian oiwegxy
`pyil meia e` miyly meia oqipe ixyz
ediipin cge ,wtq meync ab lr s`e .`pixg`

legjpde .iqei iax eda xingn ikd elit` Ð
zeilb ly edl ixw `l dpyd y`xciptn Ð

,mini ipy oiyrp eid minrt milyexia s`y
.dlrnle dgpnd on micr e`ay oebkeøá

àéáè.iav Ðìù ïåùàø áåè íåéá ãéöúéàã
úåéìâ.mixkp ici lre Ðàãñç áøå ïîçð áø
åìëàleg lenz` i` :jytp dnn Ðixd Ð

ycew lenz` i`e ,xzen,leg meid ixd Ð
.dyriy icka eppznd ixdeìëà àìÐ

.`id zg` dyecw xaq `wc meynéñéà éðúã
.`zegipa Ðéðú éñéà äì éøîàåoeylae Ð

.leki` `p`e 'eke ipz iqi` :xnelk ,`niz
àéùå÷ éàîåy`x` inp `tiq jd `nlic Ð

iqei iax did oke :xn`w ikde .i`w dpyd
,mipy iy`x lk dleba dpyd y`xa xqe`
mi`ayk milyexia miyer eidy eze`k

.dlrnle dgpnd on micrdúåéìâ ìùÐ
.dleba `l` mipy miyrp oi`y ipda rnyn

àîìéã àéùå÷ éàîå éñà áø øîài`d Ð
dyer iqei iax did oke xn`w ikd xqe`
xeqi`k ,lw zeilb ly miaeh mini ipy xeqi`
,eilr ibiltc opaxl dpyd y`x ly mini ipy
minkg micen :lirl `ipzck .xzen ixn`e
ol `niiwc .iqei iaxa `zyay iwep `le ,dizlin ikd ivexzl ahene .xfril` iaxl

.`ed `nrh `la `xneg i`de ,enr ewenp iqei iaxéðùá ÷çöé åðéáø äãåî àðéðú
úåéìâ ìù íéáåè íéîé.od zeyecw izyc Ðåäì úçëùî éàaxe ongp axl Ð

.`cqgåäì àîéú àì.dipin zilk` `lc lr il itqkinc ,`zlin i`dl Ð÷ñôÐ
exiagl aeh mein oinegz iaexire oiliyaz iaexir mc` gipn :(`,fi) dvia zkqna xn`c `axcne ,dia xcdc zyy axcne l`eny xa daxcne `cqg axe ongp axcn opirnye

dfa dclepy dvia zeilb ly miaeh mini ipya :(a,c) dvia zkqna xn`c axcne ,dpznemeia xaegnd on hwlpd e` cevipd xacc ,dizeek `zkld irawe .dfa zxzen Ð
zeilb ly oey`xd aehzg` dyecwa ol `wtqn i`c .leg odn cg`c opirny edleknc .xzene ,eyriy icka axrl oiznn Ðdviac meyn i`e ?dvia eda ixzyin i`n` Ð

`id opaxc `xeqi`iav zciv :cere .xeq` oixizn el yiy xaca opaxc `witqc (`,c) dvia zkqna ol `niiw :cere .dpyd y`x ly miaeh mini ipya ixzyi` `l `d Ð
eyriy icka oixeq` axrl i`dc iwene 'ek l`xyil oexec `iady ixkp :`zklid `tt ax rawcn `nrh silie .xq` zelecb zekldae .`iixye ,`id `ziixe`c dk`lnÐ

d`xp ipirae .xn`w zeyrl ie`x iedilc ,xn`w ipy aeh mei i`ven ly axrlmzq axrl xn`e mzqck `l` ,ok epi`ye`iad oey`x aeh meia i` Ðicka axrl oizni Ð
`kti` ded i`e .eyriy icka dpznd irae ,leg xgnle ycw meid did `nyc ,oizndl jixv jkitle .elke`e ,eyriyipy meia i`e .oixzen eid dpznd `la s`c oky lk Ð

me`iadmixkp edl efbc `ppb ipa edpd :(`,n) onwl xn`c ,xnzi` oey`x aeh mei axrl `tt axc dizlin xwirc rcze .`ed ycw meid `nyc ,eyriy icka axrl oizni Ð
eyriy icka opira ik :xaqw `nl` .xzl`l igexe`l `piax edl `xy `zxe`l ,ipy aeh meia `q``de .xwir oey`xc `gxic `riawa ol miw `dc ,oey`x aeh meia Ð

inei ixz opicarcliwc ipy aeh mei la` 'ek exdfd mzn eglyc meyn Ðezil `lc ,eyriy icka ipy aeh meia s` `zklid opiraw `pwqne .eyriy icka opira `l Ð
.wqt o`k cr .ok icia yi oe`bd zaeyze .dia ileflflãéöúéà éãåöúéà åàì.ipya ixyc zyy axl dil `hiyt i`cec Ð
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dexar `nlic opiyiig `lc ,zxzen dvia mzd ixn`c ircxdp :xn`z m`e .d`xp `le

iqei iaxk i`e .zg` dyecw ied `l dexar i` elit` ,dcedi iaxlc ?dexaq o`nk ,lel`l

dpwza elit` ,`ixy dvia laaa mlerlc ixaq ircxdpc :xnel yie !`kd xq`w `d Ð

mewna `ly la` .zg` dyecw aiyg lel`l dexar i` ,oic zia mewna `wecc .dpey`x

y mlerl icarc ,oic ziaizy eed mini ip

,zexaern opi`y mipy aex xza opilf`c ,zeyecw

mei oiprl (`,`k) dpyd y`x zkqna opixn`ck

ab lr s`e .cg` mei `l` oiyer oi`y mixetkd

,eed zg` dyecw laaa elit` xaq iqei iaxc

ly miaeh mini ipya iqei iax dcene :xn`ck

dpyd y`x ly miaeh mini ipyac rnyn .zeilb

`da edl `xiaq `l ircxdp Ð zg` dyecw eed

.iqei iaxkéàÐ edl `niz `l edl zgkyn

aeh meia hwlpd e` cevipd xacac wqt i"yx

icka ipy aeh meia oiznnc ,zeilb ly oey`x

miaeh mini ipya ol `niiw i`cec .ixye ,eyriy

.`kd gkenck ,od zeyecw izyc zeilb ly

dfa dclep :opiwqt inp (a,c) dviac `nw wxtae

`de .od zeyecw izyc :`nl` ,dfa zxzen

my) "oicv oi`" yixa `zkld `tt ax wiqtc

axrle 'ek l`xyil oexec `iady ixkpc (a,ck

axrl epiidc qxhpewa yxit Ð eyriy icka

mei i`c ,jytp dnn xzene .oey`x aeh meic

dvia opixy `dc ,leg ipy mei Ð ycw oey`x

aeh meia elke`l oey`x aeh meia cevipd iave

`piax edl ixyc `ppb edpd iab ,inp onwle .ipy

xaqw `nl` Ð xzl`l dia igexe`l `zxe`l

.oey`x aeh mein epiid Ð eyriy icka opira ikc

"oicv oi`"a qxhpewd yxtn eyriy icka mrhc

.aeh mei zk`lnn dpdi `ly ick (a,ck my)

icka oey`x h"irl xizdl yi i`ce df mrh itle

,aeh mei zk`lnn dpdi `l jytp dnc .eyriy

xeriyk oizndl jixv oi` inp df itle .yxitck

xeriy `l` ,`iaie yelzie `iaie cevie jliy

`l f`c Ð ohw cg` rbxa `edy ,cal dyilz

dyrpd xaca `wece .aeh mei zk`lnn dpdi

la` .eyriy icka oizndl jixv l`xyi liaya

envr liaya ixkpd dyry e` ,oixyepd zexita

wxta zaya xn`ck ,eyriy icka jixv oi` Ð

i`vena Ð xira mixkp aex m` :(`,`pw) "l`ey"

bbeya xn`c zaya lyane .cin da ugex zay

zk`lnn dpdpc ab lr s` ,(`,gl zay) lk`i

dia exfb `l Ð `giky `lc `zlinc oeik ,zay

cr oizndl jixvc :yxtn opiqxb ikdae .opax

eyriy ick mrhe .eyriy icka aeh mei i`ven

ixkpl l`xyi xn`i `ny meyn :yxtl yi

i`vena xzl`l lk`iy ick ,aeh meia zeyrl

rnynck ,l`xyi liaya dyrpd xaca `l` jiiy oi` dfe .aeh meimy) "l`ey" wxta inp

mei axrn zeqext zecevn eidy ici lr ,eil`n civzi`a ixiin Ð `iah xa `idde .(`,`pw

`ny Ð xzl`l dia igexe`l ixyc `piaxe .ded l`xyil oexec `iady ixkp `le .aeh
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ezny in` cenr n sc ± iyily wxtoiaexir

àúà÷ íåçúì õåçî àìà.meia eae Ð'åë úùù áø äéçëùà àäå,meia ea i`e Ð
.zeyecw izy e` zg` dyecw i` dil liiyn i`n`éùôî à÷ã.izii`e mixkp Ð

.edl xq`e ,ezii`e iytn l`xyic `zrc` i`ce ipd :xn`àððâ éðázelik ixyew Ð
.qcd my mipzepe ,mipzgläøåú éðá ïðéàù éôì.ipy aeh meia ileflfl ez`e Ðïåéë

ïéôñåîá ïé÷åìçãy`x itqen oiaixwny Ð
xacna) aizkck ,dpyd y`x itqene ycg

."ycgd zler caln" :(hkïðéøîàdltza Ð
mei z`e dfd ycgd y`x mei z`" :inp

."dfd oexkfdãçà ïåøëæoexkfd mei z`" Ð
oexkf" :aizkc ,"oexkf" diixw `pngxc "dfd
mkl eide" :aizk inp l`ppg epiaxae] "drexz

.["oexkflåàì éàîxikfdl` "eced `l" Ð
l`ppg epiax ly xikfdl el eced `lc ,i`w

.dpyd y`xaúåðúäìm` meid m` Ð
.zxgnd mei oke ,`nil `nzq `l` ,xgnl

äðùä ìë ìù íéùãç éùàøáwtq `edy Ð
.oic zia dexair m`éìåæìæìopiwfgn i` Ð

opixn` ik la` ipya ileflfl ez` wtq dil
`nzq.zg` dyecwa edl opiwfgn Ðìáà

íéùãç øàùá`kile ,dk`lna exyc Ð
ileflfl yginl.dil ecen `ni` Ðììôúî

øùòlye ,zepexg` ylye zepey`x yly Ð
dnvr ipta zaymeid zyecwe .ray ixd Ð

zeikln dnr llekezepexkfe ,dpeny ixd Ð
.zexteyeòùú ììôúî íéøîåà ììä úéáå

:mzege ,zg` dkxaa aeh meie zay llekc Ð
."oexkfd meie l`xyie zayd ycwn"íàå

àúéà,i`ny zial ycg y`x ly xikfnc Ð
dnvr ipta dkxa cg lkl iraczg` Ð

.dil iran dxyr
øîà
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oey`x aeh meia dil zi` `ny e` .oey`x aeh meia elit` ,llk eyriy icka dil zil

Ð lk`ic xity iz` zaya lyane .ipy aeh mei i`vena eyriy icka `ziixe`cn `edy

aeh mei i`vena oizndl jixv did df mrh itle .zaya lyai `ny eh` xfbinl `kilc

xn`i `ny yginl `ki` Ð cal yelziy ick i`c .`iaie yelzie [jliy] xeriyk ipy

mei i`vena lk`iy ick ,yelzl aeh meia ixkpl

ilekc xnel yi `nye .zhren dry xg` aeh

mdxa` oa wgvi epiaxe .minkg exingd `l i`d

ick mrhc rnyn dcpc inlyexiac :xne`

`lnz `l :mzd `ipzc .i"yx yxitck eyriy

jezl mpzze oiqenxeze zeiqqr dxicw dy`

i`venl Ð ok dzyr m`e ,dkiyg mr xepzd

xza mzd yxtne .eyriy icka oixeq` zay

icka oiznnc oeike .eilr zay ziipdy iptn :ikd

.melk zay zk`lnn dpdp epi` Ð eyriy

dfl dfn xeq` i"yx yxitl s` aeh meie zayae

.l`xyi liaya megzl uegn `ad xaca s`

liaya `a `ly elit` Ð hwlpde cevipd xacae

,dpkd meyn aeh meie zaya xeq`l yi l`xyi

oke .dfa dxeq` dfa dclepy dvia` dedc icin

axc mzd rnync ,(`,c) dvia yixa rnyn

lwcd on exypy mivr inp xq` dvia xq`c

.zaya daky onye dlizt ixiye dxecn ixiye

.aeh meia wilcdl xqe` axc inlyexia yxtne

lr s`c :azk aeh mei zeklda zelecb zekldae

liaya aeh meia hwlpde cevipd xacc ab

xaca ,ipy aeh mei i`ven cr xeq` Ð l`xyi

meia ixy Ð l`xyi liaya megzl uegn `ad

zxzen dfa dclepy dvia` dedc icin ipy aeh

my) "oicv oi`"a xn`wcn ewcwcy d`xpe .dfa

yi m`` Ð eyriy icka mixeq` axrle (a,ck

uegn `ad lr inp xn`w `le ,xaegna [epina]

.eyriy icka ea jixv oi`c rnyn .megzl

oiprl eliwdy oirk eliwd megzac meyn `nrhe

.xg` l`xyil xzen df l`xyi liaya `ad

`l dviaac Ð opincn `l i`ce dvial ,edine

uegn `ad xaca enk ,ixkpl xn`i `ny jiiy

megzl.àúòãàd`xp Ð ez`w opax edlekc

`niiwc ,`zkld ikdc mdxa` oa wgvi epiaxl

ax itlke .ixeqi`a ongp ax itlk zyy axk ol

.epnn lecb didy ,dizeek `zkld inp `cqg

axn `cqg ax ira :izkec dnka ogky`ck

ax :xn` inp (`,fq onwl) "xcd" wxtae .zyy

`cqg ax iccd` erbt eed ik zyy axe `cqg

:jkld .`ihig ixnl oikixv lkdc .sicr ipiq Ð mixd xwere ipiq :(`,ci) zeixed seqa xn`e .`cqg axc diletltn diteb dilek rzxin zyy axe ,zyy axc oizipznn dizeety rzxin

.iz`w edlekc `zrc`c ,lek`l ezia ipa lkl xeq` Ð l`xyi liaya megzl uegn `ad xac

àäohwl `lc oeik ,dcen `kd Ð dvwen dil zilc oerny iaxl elit`e .dvwen meyn `nrhe .ez` mixkpc `zrc`c ab lr s` ,xeq` Ð dxwrp meid i` la` Ð dxwrp lenz`n i`ce

oi`" yixa qxhpewd yxit oke .dvwen oerny iaxl dil zi` Ð dtvne ayei oi`c `kid lkc (a,l) dviaa "`iand" yixa rnyn oke .oiwenve zexbexbl ince .edpivw` Ð lenz`n

`xwirn xninl ira dcedi iaxl elit`e ,oerny iaxl dvwen ied `lc rnyn zaya hgeyd iab (`,ci) oilegc `nw wxtac :xn`z m`e .l`xyil oexec `iady ixkp iab (a,ck my) "oicv

dlri `ny oixyepd zexit iab (`,b) dvia yixa `nrh dil dnl :xn`z m`e .eze` oi`ex mixg`e ohwe dhey yxg ephgyi `ny dtvne ayeia ixiinc xnel jixve !dvwen ied `lc

:yexit ,zaya dvwen iab lr dnda oicinrn oi`c (`,akw zay) "iazk lk" wxta opixn`c `de .miaxerl oken iedc ,miaxer dil zi`c oebk :xnel yie !dvwen meyn dil wetiz ?yelzie

ayeia oerny iaxl ,yelzie dlri `ny `nrh jixvc :inp i` .my `al dleki dzid `l dndady mewna oxeaig zrya oicner eidy oebk mzd opiyxt `d Ð zaya eylzpy miayr

`xn irac ,zeztl la` .yelzil milwy ,oli`d zexita `l` ied `l yelzie dlri `nyc :xnel yie !yelzie dlri `ny meyn dil wetiz ?dil dnl dvwenc `nrh :xn`z m`e .dtvne

lk" seqac ,rcze .cevi `ny opixfbc meyn `le ,oiwenve zexbexbk dvwen meyn oixeq` Ð aeh meia ecevpy mibce .hegqil milwy itl ,hegqi `ny opixfbc ,oiwyna oke .`l Ð `pivge

hegyi `ny (a,ci) oilegc `nw wxta incnc `de .epyri `ny dxifb eixg` cxil l`xyil opixq` `l Ð yak dyre xpd wilcdy ixkpe ,ezndal min `lin iab (`,akw my) "iazk

Ð hegqi `nyl.xity dil igc ikd e`lac `l` ,izyxitck enc `lc igcinl ivn dedïåøëæ"jzelrda" zyxta aizk ycg y`xae "drexz oexkf" aizk dpyd y`xac Ð dler cg`

dpyd y`x idliya ax xn` `ppig ax xn`ck .l`ppg epiaxc `le aeh meic `l ,sqen ly ze`xwn xikfdl jixv oi`c :xi`n oa l`eny epiax yxit ."oexkfl mkl eide" zexvevg iab

oicd `ede .ligzda epiid Ð ylyn zegti `l zgetd :opzc `de .miiql jixv Ð ligzd m`e .zexteye zepexkf zeikln iab ,jixv epi` aey Ð "xn`l aezk jzxezae" xn`y oeik :(`,dl)
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àøéæ éáø øîày`xl dytp itp`a dkxa i`ny zial ,edine .xikfdl jixv mlerl Ð
dpyd y`xc oeikc rnync ,el dler dpyd y`xc oexkfc meyn e`le .ira `l ycg

dpyd y`x e`le ycg y`xe zay inp ded i`c .ycg y`x epiid `edira `l Ð
,jklde ."miycg iy`xe l`xyie zayd ycwn" :mzeg `l` ,dnvr ipta dkxa dil
meie l`xyi ycwn" :mzeg inp dpyd y`xa
zayac ab lr s`e ."miycg iy`xe oexkfd
dnvr ipta dkxa cg lkl ira dpyd y`xe
ezkxa lleky jeznc ,ecen ycg y`xa Ð
elit`e ,ziaxre zixgy meid zkxa jeza
zial elit` i`ce `iddc .zezay x`ya
dkxa cg lkl ira `lc ol `hiyt i`ny
el oi` lega rlwin ded i` `dc .envrl
dlri" xne` `l` ,ziaxre zixgy dkxa
,zaya rlwin ik ,jklde .dceara "`aie
`l zayac onwl xn`c o`nl elit`
zkxaa `l` dceara ycg y`xc opixkcn

meidipta e`le ,opiliikc `ed llkin Ð
.dnvrïéôñåîá éîð ììåë.i`ny zial Ð

oitqena dkxa dil zi` legac ab lr s`e
envrlli`ed opiliikc `ed llkin `kd Ð

mini x`y la` .ziaxre zixgy lleke
ik zixgye ziaxr dkxa edl zi`c ,miaeh

lega irlwinik i`ny zia ibilt ipda Ð
,onvra dkxa edl ikxvn zaya irlwin

.mdizeltz lkléîåéàîù úéáì åäì úéà
ììåëyceg y`x ly oitqend zkxaa Ð

.zaya rlwi`cäðîù ììôúîy`x ly Ð
.xn`w oitqenae zay lye ycgàéù÷Ð

zia era `w zezay x`yac oeik :dpin rnye
`l dpyd y`xae ,ycg y`xl dkxa i`ny

eradpyd y`xc oexkfc meyn `nrhc Ð
dillkn elit` dpin rnye .el dler

.opira `l inp ixekc`eåîöò ììåëåÐ
zeidl lgy ycg y`xa ziaxre zixgyc

.zayaàéä éàðúelit`c `pz `ki`c Ð
"`aie dlri" xne` `l` ,dil zil llek
xkfp epi` meid zkxaa la` .legak dceara

.ellekl elit` ,llkúáù ìùá ìéçúîåÐ
lya miiqne ,"dfd gepnd mei z` epl ozze"
,edine .`l eze "zayd ycwn" zay
la` .llkp `ed dkxa rvn`a mitqena

ziaxre zixgy,rvn`a elit` llkp epi` Ð
.ziaxre zixgy llek dil zil `pz i`deìë

òáùì ÷å÷æù íå÷îzixgy elit`e Ð
.ziaxreíåéä úùåã÷mr ycg y`x ly Ð

mei z`e dfd gepnd mei z`" :oebk .zay ly
mei z`" :`ed cren m`e ,"dfd ycg y`x
:wqt) :"dfd ipelt bg mei z`e dfd zayd
y`xae ,"mipnfde l`xyie zayd ycwn" :dnizga ixekc`l ira meid zyecw s` `l` ,oitqena dicegl zay lya iniiqnc i`pz ipd ik `lc `zkld opiraw dvia zkqnae

dceara rxe`nd oirn xne`e ,ekxck lltzn ziaxre zixgy xn`wc i`na la` ."miycg iy`xe l`xyie zayd ycwn" :ycgziaxre zixgyc llek iabe .dizeek `zkld Ð
.(dviac ipy wxta .llek rayl wewfy mewn lk :ixn`c ,befd eze`k dkld oi` opirawäìò éåä éàî.dpyd y`xa ycg y`x ly xikfdl edn Ðàúãç àø÷àip`yk Ð

.onf `pin` dpyl dpyn dycg zrlc d`exúéùàøá éîé úòáù åìà.dkezn xgap zayd Ðäìéî éîé äðåîù.dkezn xgap ipinyd Ðéîé äòáù åìàçñôädz`y Ð
.wlg i`n yxtn onwle ,mlekl wlg zzl jixväëøáì."mipnfde l`xyi ycwn" `nei lk mikxanc Ðïðéòá ñåë íå÷î ìëî,`xazqn inp ikd inewe`l xcdn lirl Ð

onf onf jzrc `wlq i`c`pixg` `neile xgnl xne` ,`pci`d xn` `l i`c xn`wce ,`ki` in dray lk Ð`nzqe .eilr dkxad xnel ira oii qek `dc ,`zil inp i`d Ð
qek edl zi` `nw `nei ,iypi`c.edl zil `nlr ilekl `nei x`ya la` Ðñåë äéì éòì÷éîã àéù÷ àì àä.diriiqz `l ongp axle ,i`w onf` mlerle Ðúøöò çðéú

äðùä ùàøådil znwen onfa i` ,mixetkd mei `l` .dil xn`w qek` onfc xninl `ki` Ðjigxk lr Ðdilr jxan i` ?ciaril ikid qekd lrc ,`id ongp axl `zriiq
.'eke dil izyeúìãá éîxn`e ?zay jilr zlawyn dk`lnd on zlca in :axl dinxi ax dil xn`e ,mei ceran zay ly ax lltzde ,miara miny exywzp zg` mrt Ð

.`plica ,oi` :dilà÷åðéì äéáúéìxn`wc merhiy i`dc .eilr jxaiy xg`l ,ezezyl Ði`pbc meyn `nrhc .`pixg` izy ik oicd `edc ,jxan` xn`w `weec e`l Ð
`pixg` dil mrh ikne .jxevl `ly "otbd ixt `xea"c oiid zkxa `dzy ,xzl`l epnn mc` dpdi `ly dkxa ly qekl `edwxtc `xnba inp `ipzcke .inc xity Ð

.zevna okpgl ick ezia ipale eipal `ed qxet la` ,zeyrl oileki od ixdy ,mdnr lke` ok m` `l` oigxe`l dqext mc` qexti `l :(a,hk dpyd y`x) "oic zia ede`x"
eipa `l` mrh `l `edy it lr s`e."`ivend" zkxa dilr jxiay it lr s`e ,inc xity Ðá÷òé øá àçà áøãÐ.yxtzi` `lÐêøñéîì éúàãbdpnd xg`l wepizd Ð

.licbiy xg` mixetkd meia zezyle ,dfäìò éåä éàî.`l e` ,mixetkd meiae dpyd y`xa onf xnel jixv Ðäééæç ãë.`aii axl `cqg ax Ðàáéèøì äéåìã äéì øîà
äéúëåãá äéì àñôøeil`e li`ed ,enewnl jixvy recia wqidl ie`x epi`y gl ur diabnd Ð.o`kl z`a `l mpg lr :xnelk .ediabd `l mpg lry ,jixv epi`
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úéìwxtac :yxit l`ppg epiaxe .yxtzi` `le i"yx yxit Ð awri xa `g` axk `zkld

iz` `nlic :ipyne ,l`xyic `wepil aizile :jixt `zeyk iab (`,hlw zay) "oilez"

.`iyew dze` dywd awri xa `g` axc ol miwe ,jxqinl

àîìãiz` `nlc opiyiig reaw `edy onf iab `wec :l`eny epiax xne` Ð jxqinl iz`

dlin zixa rxi` m` la` .jxqinl

`l` ied `lc ,mixetkd meia e` a`a dryza

iz` `nlc opiyiig `l Ð `nlra i`xw`

inlepzp zaha dxyra dtega did dyrne .jxq

dlin zixaa did dyrne] .zezyl wepizl qekd

cg`a a`a dxyr lgy xwi xa awri epiaxa

lltzdl deve ,oic zia a` did `ede ,zaya

odly aeh meiy iptn elk`e evgxe ,dlecb dgpn

'ek ikp` yy" :aizkck ,did`lc i`de ."
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קעי ezny ina cenr n sc ± iyily wxtoiaexir

àøéæ éáø øîày`xl dytp itp`a dkxa i`ny zial ,edine .xikfdl jixv mlerl Ð
dpyd y`xc oeikc rnync ,el dler dpyd y`xc oexkfc meyn e`le .ira `l ycg

dpyd y`x e`le ycg y`xe zay inp ded i`c .ycg y`x epiid `edira `l Ð
,jklde ."miycg iy`xe l`xyie zayd ycwn" :mzeg `l` ,dnvr ipta dkxa dil
meie l`xyi ycwn" :mzeg inp dpyd y`xa
zayac ab lr s`e ."miycg iy`xe oexkfd
dnvr ipta dkxa cg lkl ira dpyd y`xe
ezkxa lleky jeznc ,ecen ycg y`xa Ð
elit`e ,ziaxre zixgy meid zkxa jeza
zial elit` i`ce `iddc .zezay x`ya
dkxa cg lkl ira `lc ol `hiyt i`ny
el oi` lega rlwin ded i` `dc .envrl
dlri" xne` `l` ,ziaxre zixgy dkxa
,zaya rlwin ik ,jklde .dceara "`aie
`l zayac onwl xn`c o`nl elit`
zkxaa `l` dceara ycg y`xc opixkcn

meidipta e`le ,opiliikc `ed llkin Ð
.dnvrïéôñåîá éîð ììåë.i`ny zial Ð

oitqena dkxa dil zi` legac ab lr s`e
envrlli`ed opiliikc `ed llkin `kd Ð

mini x`y la` .ziaxre zixgy lleke
ik zixgye ziaxr dkxa edl zi`c ,miaeh

lega irlwinik i`ny zia ibilt ipda Ð
,onvra dkxa edl ikxvn zaya irlwin

.mdizeltz lkléîåéàîù úéáì åäì úéà
ììåëyceg y`x ly oitqend zkxaa Ð

.zaya rlwi`cäðîù ììôúîy`x ly Ð
.xn`w oitqenae zay lye ycgàéù÷Ð

zia era `w zezay x`yac oeik :dpin rnye
`l dpyd y`xae ,ycg y`xl dkxa i`ny

eradpyd y`xc oexkfc meyn `nrhc Ð
dillkn elit` dpin rnye .el dler

.opira `l inp ixekc`eåîöò ììåëåÐ
zeidl lgy ycg y`xa ziaxre zixgyc

.zayaàéä éàðúelit`c `pz `ki`c Ð
"`aie dlri" xne` `l` ,dil zil llek
xkfp epi` meid zkxaa la` .legak dceara

.ellekl elit` ,llkúáù ìùá ìéçúîåÐ
lya miiqne ,"dfd gepnd mei z` epl ozze"
,edine .`l eze "zayd ycwn" zay
la` .llkp `ed dkxa rvn`a mitqena

ziaxre zixgy,rvn`a elit` llkp epi` Ð
.ziaxre zixgy llek dil zil `pz i`deìë

òáùì ÷å÷æù íå÷îzixgy elit`e Ð
.ziaxreíåéä úùåã÷mr ycg y`x ly Ð

mei z`e dfd gepnd mei z`" :oebk .zay ly
mei z`" :`ed cren m`e ,"dfd ycg y`x
:wqt) :"dfd ipelt bg mei z`e dfd zayd
y`xae ,"mipnfde l`xyie zayd ycwn" :dnizga ixekc`l ira meid zyecw s` `l` ,oitqena dicegl zay lya iniiqnc i`pz ipd ik `lc `zkld opiraw dvia zkqnae

dceara rxe`nd oirn xne`e ,ekxck lltzn ziaxre zixgy xn`wc i`na la` ."miycg iy`xe l`xyie zayd ycwn" :ycgziaxre zixgyc llek iabe .dizeek `zkld Ð
.(dviac ipy wxta .llek rayl wewfy mewn lk :ixn`c ,befd eze`k dkld oi` opirawäìò éåä éàî.dpyd y`xa ycg y`x ly xikfdl edn Ðàúãç àø÷àip`yk Ð

.onf `pin` dpyl dpyn dycg zrlc d`exúéùàøá éîé úòáù åìà.dkezn xgap zayd Ðäìéî éîé äðåîù.dkezn xgap ipinyd Ðéîé äòáù åìàçñôädz`y Ð
.wlg i`n yxtn onwle ,mlekl wlg zzl jixväëøáì."mipnfde l`xyi ycwn" `nei lk mikxanc Ðïðéòá ñåë íå÷î ìëî,`xazqn inp ikd inewe`l xcdn lirl Ð

onf onf jzrc `wlq i`c`pixg` `neile xgnl xne` ,`pci`d xn` `l i`c xn`wce ,`ki` in dray lk Ð`nzqe .eilr dkxad xnel ira oii qek `dc ,`zil inp i`d Ð
qek edl zi` `nw `nei ,iypi`c.edl zil `nlr ilekl `nei x`ya la` Ðñåë äéì éòì÷éîã àéù÷ àì àä.diriiqz `l ongp axle ,i`w onf` mlerle Ðúøöò çðéú

äðùä ùàøådil znwen onfa i` ,mixetkd mei `l` .dil xn`w qek` onfc xninl `ki` Ðjigxk lr Ðdilr jxan i` ?ciaril ikid qekd lrc ,`id ongp axl `zriiq
.'eke dil izyeúìãá éîxn`e ?zay jilr zlawyn dk`lnd on zlca in :axl dinxi ax dil xn`e ,mei ceran zay ly ax lltzde ,miara miny exywzp zg` mrt Ð

.`plica ,oi` :dilà÷åðéì äéáúéìxn`wc merhiy i`dc .eilr jxaiy xg`l ,ezezyl Ði`pbc meyn `nrhc .`pixg` izy ik oicd `edc ,jxan` xn`w `weec e`l Ð
`pixg` dil mrh ikne .jxevl `ly "otbd ixt `xea"c oiid zkxa `dzy ,xzl`l epnn mc` dpdi `ly dkxa ly qekl `edwxtc `xnba inp `ipzcke .inc xity Ð

.zevna okpgl ick ezia ipale eipal `ed qxet la` ,zeyrl oileki od ixdy ,mdnr lke` ok m` `l` oigxe`l dqext mc` qexti `l :(a,hk dpyd y`x) "oic zia ede`x"
eipa `l` mrh `l `edy it lr s`e."`ivend" zkxa dilr jxiay it lr s`e ,inc xity Ðá÷òé øá àçà áøãÐ.yxtzi` `lÐêøñéîì éúàãbdpnd xg`l wepizd Ð

.licbiy xg` mixetkd meia zezyle ,dfäìò éåä éàî.`l e` ,mixetkd meiae dpyd y`xa onf xnel jixv Ðäééæç ãë.`aii axl `cqg ax Ðàáéèøì äéåìã äéì øîà
äéúëåãá äéì àñôøeil`e li`ed ,enewnl jixvy recia wqidl ie`x epi`y gl ur diabnd Ð.o`kl z`a `l mpg lr :xnelk .ediabd `l mpg lry ,jixv epi`
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ezny in` cenr `n sc ± iyily wxtoiaexir

úáùá úåéäì ìçù áàá äòùú áøò ïëå`l lega zeidl lg m`y it lr s` Ð
oii dzyi `le xya lk`i `le oiliyaz ipy lk`ilk lke` zay `edy eiykr Ð

.ekxevåúòùá.ded heicde jlnc ,ezeklna el zcner ezry dzidy Ðúìâìåâî
.dkx dielv Ðäëìä úåàøäì.zay axr ziprz oinilyn oi`y Ð÷éñôî àåäù

.dcerq Ðíåé ãåòáîlek`l jixvy Ð
xnbyn eilr ziprz lawne ,mei ceran

.zay `edy it lr s`e ,lek`lìáàÐ
.zn`aäðåòî àåäùë ñðëéì éì äîåoebk Ð

.eziprz zay axra milydyúàöì éì äîå
äðòúî àåäùë äðîîeziprz ligzny Ð

.mei ceranåìéçúä íàåeligzdy Ð
oda eqpkpe ,mei miyly e` mixyr zeprzdl

.ycg y`x e` dkepg iniïéîéìùî ïéàùÐ
lk zeprzdl ,ycg y`xe dkepga ziprz

.meidíù ìòá ìçù áàá äòùúá ïëåinp Ð
.oinilyn oi`åéøáã úà ìèáìxnele Ð

.oinilynìéæà àôåâ àùéø øúáã àðà éæç
jldl ep` oikixvy zcae oica ip` d`ex Ð

.mipey`xd ixac xg`'åë íãà äéä àìåÐ
.oinilyn oi` :`nl`éñåé éáø ìù åøåãáÐ

l`ilnb oaxcl edeway ikd xza dedc
.xzenc iqei iaxk dkld eraweáàðñ éðáî

ïéîéðá ïá,oinipa hayn `id dgtyn Ð
a`a dxyra mivr oaxwl lxeb odl ltpy
opzck ,mlerl mdl did aeh meie ,`xfr inia

.ziprzc `xza wxtaúáùä øçàì`edy Ð
.eply aeh mei iede a`a dxyríåéã àîòè

áåè,oinilyn eid a`a dryz x`ya `d Ð
it lr s`aeh mei axr ied a`a dryz lky

oax ly execa wecv xa xfrl` iaxe .mdly
xn` :(a,ak) dviaa `ipzck ,ded l`ilnb
izqpkp daxd minrt :wecv iaxa xfrl` iax

.l`ilnb oax zial `a` xg`áåè íåé éðàù
ïðáøãlwe li`ed ,mivr oaxw i`d oebk Ð
`ed:ipzwck .zeryl ea oiprzny Ð

,zeiaxr ea oinilyn jkitl .ea epiprzde
,aeh mei eze` axr milydl xzen :xnelk
elit` `dc .dpern `edyk ekezl qpkile
la` .meid zvw ea zeprzdl xzen exwira
ziprz meyl zvw ea zeprzdl xeq`y zay
milyndy ,zeiaxr ea milydl inp xeq` Ð

.zay zvwna dprzn my lréì òéîù àì
àúòîù àädkld lirl `ler rawc Ð

.iqei iaxkïìäéð úøîà úàdlg sqei iax Ð
.exikfn ecinlz iia` dide ,ecenlz gkyeåæ

øéàî éáø éøáãoax meyn lirl xn`c Ð
dryz oke .oinilyn oi`y did dcen l`ilnb
minkg la` zay axr zeidl lgy a`a

.milyne dprzn mixne`åàì éàîminkg Ð
axr` oia mixete dkepg` oia ,iniiw edlek`
minkg oeyla iqei iaxl ax `xnb`cne .zay

.iqei iaxk dkld dpin rny Ð
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äöéá]okeqn dpy dze` `aiwr iax ik epicia dlaw ,l`ppg epiax yexita Ð zlblebn

iaxe ,meid zixg`a zlblbebn dvia rnbl mi`texd `aiwr iaxl e`iade ,did

i`dc fenze .jk dyr dn lr xwird rci `le d`xy dn lr jnq jkitl ,wcwc `l dcedi

.zaya dpyd y`x `ae a` exqge ,zay axra a`a dryz lg jkitl ,deiln diiln `zy

.[u"p`y zetqez

éà:xn`z m`e Ð a`a dryza micen mz`

"ebdpy mewn" wxta l`eny xn` `de

ely zeynyd oia Ð a`a dryz :(a,cp migqt)

,mei ceran ligzn mewn lknc :xnel yie !xzen

iaxc :cere .dlild zligz oiekl xyt` i`y itl

mc` oi`e oir sxdk zeynyd oia dil `xiaq iqei

:xn`w ikdc yxtl oi`e .eilr cenrl leki

ziprz zlaw enk iedc ezcerq wiqtdc `kidc

zaya ziprz liaw ivn `l `dc Ð zaya

ely ztqezc k"dei elit`c opixn`c :cere .dilr

.wiqtd xaky it lr s` ,lek`l ixy `ziixe`c

`xiza oa dcedi iax :izax dki`a opixn`ck

yix lf` `ax ,`nev `axra oiaivpl lf`

.iwqte ilk` xak :dil xn` .dil ipenfl `zyipk

`ax `xab `nil `lc ,ilr i`gby` :dil xn`

:mzd wiqne .dinr lif` .dielir gby` `lc `ed

zt lk`n lkne `zizt cg lebir lkn lk`c

.qek cg ziag lkne cg`

äãåîopaxc rnyn Ð oinilyn oi`y did

.oiwiqtn elit`c ixaq dilr ibiltc

meyn xn`y xi`n iax ixac ef :opixn` onwle

dprzn :mixne` minkg la` ,l`ilnb oax

.oinilyn Ð opaxlc daxc` `nl` .milyne

ixaq xi`n iaxc` ibiltc minkg edpd `nye

ibiltc Ð opaxl dcen xn`w `kde .oinilync

.oiwiqtnc edl `xiaq edpde ,l`ilnb oax`

éðáîÐ oinipa oa a`pq`le ,opiqxb "d`pq"

lre ,`xfra aizk ikdc ,"a`pq" opiqxb

dkxrn ivr iabc ."oinipa oa" `xwp ehay my

edpd lke ,(`,ek) ziprzc iriax wxta dil aiyg

dcedi oa cec ipa dcedi oa gx` ipa mzd aiygc

xfrl` iaxc ab lr s`e .ohay my lr mlek Ð

ileqt lk" wxta gkenck ,did odk wecv oa

xa xfrl` iax iab (`,el zexeka) "oiycwend

dzid en` `ny Ð 'eke `xkea dil ded wecv

.mzriiqa mdnr dide did mpzg e` ,oinipan

éðàùea oiprzny jezn mdixacn miaeh mini

`de .zeiaxr ea oinilyn Ð zery

:(`,hi) dpyd y`xc `nw wxt seqa opixn`c

oia oixeq` ziprz zlibna miaezkd minic

ziprz zkqna inp opze ,mdixg`l oia mdiptl

ziprz zlibna miaezkd lk :(a,fh) ipy wxta

.xzen eixg`le ,xeq` eiptl Ð oeda ctqnl `lc

Ð oeda ctqnl `lc edpda aizk a`a dxyre

zeprzdl xeq` inp mdixacc aeh meic rnyn

ziprz la` ,zeyxc ziprz ilin ipd !zeiaxr ea

:xn`z m`e .oiprzn Ð a`a dryz oebk ,daeg

ziprza ixii`c iqei iaxn lirl hiyt ikide

rnync ,ziprza iazic ax ia ipa lr ,daeg

zezl`ya rnyn oke ?zeyxd ziprza ixii`c

ziprza elit`c inp bdpne .zeiprz lka ixiinc

zkqna opixn` inp inlyexiae .oinilyn zeyxd

lr xfebd cigi elit` :`ped ax mya ziprz

qpkpy dnac dpin rny Ð zay igc `l a`a dryz ziprzc ab lr s` ,milyne dprzn iqei iax xn`c oeikc ,lirl gken xityc :xnel yie !milyne dprzn Ð ziprz my lra envr

xeq`y dnc ,zeyxd ziprzl a`a dryz oia ibeltl jiiy Ð mdixacc aeh mei axr la` .milydl ixy inp zeyxd ziprza ok m`e .zaya dprznk aiyg `l dpern `edyk zaya

`ly mdixacc aeh meia wefig eyrc meyn `l` ,aeh meia oiprzn oi`c ab lr s` xeq` inp eixg`l `dc ,aeh meia dprznk aeygc meyn e`l Ð mdixacc aeh mei axra zeprzdl

.exfb `l Ð a`a dryza la` ,zeyx ziprza Ð exfb ike .envr aeh meia zeprzdl `ai
`zklde
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eznyקעד ina cenr `n sc ± iyily wxtoiaexir

åäìåëà êúòã à÷ìñ éàã.dcedi ax dxn` Ðäãåäé áøî äáø äéðéî éòá àä.dicia ded `le ,dcedi axc dinwl `z` :lirl opixn`ck Ðíéìùîå äðòúîÐ
.zay axraàðåä áøî äáø éòá àä.dil hyt `le ,lirl Ðäòîùã øúáìdinwne `xhef xnl dixnb` xcd "mixne` minkg la`" i`dl axn `ped ax Ð

.dil hyt `le dipin dax `ra dirnyilcéîð àëä.iywiz `l dcedi axc Ðäòîùã éî÷î àä.axn Ðì àääòîùã øúáaxc icinlz dcedi axe `ped ax Ð
.eed

ïéáøòî ìëá êìò ïøãä

äðùîíéøëð åäåàéöåäù éîueg Ð
.megzläòø çåø åàea qpkpy Ð

xg`e .megzl ueg `vie ,ezrc dtxhpe ,cy
.megzl ueg `ed ixde ,dtzyp jkåäåøéæçä

.megzd jezl Ðàöé àì åìéàëlk ixde Ð
dl dvege ,dligzak zen` rax`k el xird

.gex lkl dn` mitl`úøçà øéòì åäåëéìåä
.zevign ztwen `id ixde Ðåäåðúðù åà

øäñá åà øéãá.lecb otiwide ,oitwen ody Ð
äìåë úà êìäî,zevign ztwene li`edc Ð

.zen` rax`k `id ixdïéñøãðìôîmy Ð
.mewnäâéìôäåztyn zwgxzn `idyk Ð

dil ixw irvn`l zqpkpe midoeyle .dbltd
.opiqxb b"lit mid zilelyl oixewy ,`ed frl

äìåë úà åëìä,dpitqd lka oikldn eid Ð
e`vie zaya zkled dpitqdy it lr s`c

megzl uegmegzl ueg `viy ink eed Ð
.dl zevign dpitqdy ,xdqa e` xica ozipe

øéîçäì åöøù.yxtn `xnba ÐìîðìÐ
mid on ze`vei zepitqd myy .frla e"hxet

.eztylãøéì åðà äîjezl dpitqd on Ð
.dkiygyn megzl uegn ep`a :xnelk ,xird

àøîâúåùøäå.oiyep el yiy in Ð
äáäàî åäðéìá÷ì.dilr ixtknc Ðïäùë

íéøôñî,daxd zeig oda yi elit` Ð
mixacny.me`zt oizn ok it lr s` Ð

ï÷åøãä.`"byen ,dtd ileg ÐàúãååæÐ
.oikixkz onflúòãì øæçede`ivedy in Ð

megzd jezl zrcl xfge mixkpied `l Ð
.`vi `l eli`k oizipzna opzc edexifgdk

àîéúã åäî,ipzw oiccvl oizipzn Ð
`tiqc edexifgdediytp it`a `zlin Ð

ikde .i`w mixkp ede`ived` e`le ,`id
`edyk oia ,mixkp ede`ivedy in :xn`w

zrcl xfgy oia uega cner`l` el oi` Ð
megzl ueg didy ine .zen` rax`
ez`ivi dzidy oia ,mixkp edexifgde
qpe`a `l` zrcl `ly oia zrcl dpey`x

.`vi `l eli`k ied Ðïì òîùî à÷ax Ð
.xcdn `yix` oizipznc `tiqc ongpêøöåä

åéá÷ðìz`vl edn ,mixkp ede`ivedy df Ð
.eizen` rax`näøåúáù äùòú àì úàÐ

inp oinegze ,(fi mixac) "xeqz `l"c e`l
.opaxcàåä ç÷éô éàeiawpl jxvpc i`d Ð

rax`l ueg wtinl zeyx opax dil eadie
.eizen`ìò ìòã ïåéëå àîåçúì ìééòÐ

`le ,lr zeyxa `dc ,`vi `l eli`k xzene
.edexifgdn rxbíåçúì õåç åàöéù úåøéô

åøæçålke ,onewn eciqtd `l ,aeh meia Ð
gex lkl odl yie .zen` rax`k odl xird

zay i`e ,`ed aeh mei m` dn` mitl`Ð
.exfgy mewna dlik`l oixzenåéä íéñåðà

.o`ivend ici lr Ðïéøåñàoze` fefl Ð
,exfg elit` olke`l `le ,odizen` drax`n

cifn la` ,oibbey exfg ok m` `l`:`l Ð
e`viy zexit :`ipzc ,`id i`pz :opiqxb ikd

bbeya megzl ueg`kd opiqxb `le .elk`i Ð
."exfge"åìëàé ââåùá.mikenq zxg` xir ipa eidy e` ,cv eze`l axiry mc` yi m` ,my ody mewna Ð
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àúëìäåit Ð milyne dprzndvxi m` :yex

`irac .milydl ixyc ,milydl

.`l i` milydl ixy i` `ed

elit`c :dicici epiax axd mya il xn` ixene]

mb ,edin ,milydl lekic `l` bilt `l iqei iax

zeyxd Ð milydl dvex epi` i` dcen iqei iax

d`xp oi`e .milydl xeq` xn` dcedi iaxe .ecia

dryza il dcen dz` i` :iqei iax xn`wcn .il

ligzn `edy zaya cg`a zeidl lgy a`a

`inec ,xn`w aiigc jgxk lr mzde .ici lran

mya l"yx [xn`w milydl aiigc my lr ikdc

.u"p`y zetqez

ïéáøòî ìëá êìò ïøãä

éîs`e .epew zrc lre ezrc lr Ð ede`ivedy

oiyigkny ,mityk inp `ki`c ab lr

.drx gex llka iedc d`xp Ð dlrn ly `ilnt

el`e" wxta rnync ab lr s` rxd xvie

xabzn exviy minrtc (`,fi ohw cren) "oiglbn

leki mc` mewn lkn Ð etekl leki epi`e eilr

.jk icil `ai `ly xdfilúåùøäyxit Ð

zkqna xn`ck ,mieb zekln ler Ð l`ppg epiax

.zeyxa oixidf eed :(b dpyn ipy wxt) zea`

.dyep :yxit i"yxe

ïéããöìuxzl dvx `l zrcl xfg` Ð ipzw

seq seqc Ð ipzw oiccvl jk

.ipzw oiccvl mlerl xnel jixv edexifgd`

ongp ax ixac eniiwziy yxtl dil `gipc (cere)

.mipey`xdàìab lr s` Ð onewn z` eciqtd

Ð el glzypy inl xeq` megzl uegn `adc

`kd la` ,megzl ueg dizi`c mzd ilin ipd

i`dl elit` ixy Ð onewna md `zydc

lk`i `l cifna zaya lyanl inc `le .`wt`c

.`ziixe`c xeqi` ied mzdc Ð

ãéæîá`l mc` meyl :rnyn Ð elk`i `l

liaya `adc ab lr s`e ,elk`i

dyrpy oeik ,xg` l`xyil xzen df l`xyi

.exingd Ð l`xyi ici lr xeqi`
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קעז ezny in` cenr an sc ± iyily wxtoiaexir

ïîå÷îá øîåà äéîçð éáøonewnl exfg m` Ðonf lk ,onewna `ly la` .elk`i Ð
megzl ueg ody.elk`i `l Ðïîå÷îá éàî.exfg ikid ,dingp iax ixyc Ðàîéð éà

.edexifgde mixkp ede`ivedk iede oiqep` edl aiygc ,cifna elit` ÐàéðúäåÐ
.'ek oixeq` mlerl ixn` dingp iaxe xfril` iax :`icda izixg`åàì àìàlr Ð

onewna i`d jgxkllkn ,xn`w bbeya Ð
,exfgc `kid ixy cifna s` `nw `pzc

.dil zi` `lew izxze'åë àøñçî éøåñçå
ïîå÷îá àìù`l cifnac `ed exfg `ly Ð

onewna exfg la` ,cifna e`vi m` ,elk`i
(edfe).elk`i inp cifna Ðäéîçð éáø àúàå

øîéîìbbeya" i`d Ðcifna ,elk`i ÐÐ
onewna `ly` ,xn`wc "elk`i `lepi` Ð

onewnl exfg m`c .xnzi` onewn` `l` ,ok
bbeyacifna m` ,elk`i Ð.elk`i `l Ð

.`tt axc dil zi` `nw `pzeãéæîá àìÐ
onewna elit`oizipzne .xeq` `nw `pzl ,

`pz ixii` `lc .ipzwck `l` iaxqgz `l
onewna `ly` dingp iaxe ,llk dxfga `nw
bbey `nw `pz kxn`wc .ibelt`l `z`
welig i`d xninl dingp iax `z`e ,elk`i

cifnl bbey oia zadiconewna `ly` e`l Ð
iax xn`w ikde .onewna `l` ,xnzi`

elk`i onewna exfg :dingpbbey i`da Ð
onewna `ly la` ,zxn`wcbbeya elit` Ð

.elk`i `léðúãî àäåizixg` jda Ð
'ek oixeq` mlerl.ibilt izxzac llkn Ð

`cg i`c ,ixy inp onewna cifna `nw `pze
`ed `edda dingp iaxe lwinc `ed `lew

biltc'pzck ,ipzinl dil irai` ikd Ð
onewna :`ziinwaonewna `ly ,elk`i ÐÐ

`pz ixyc bbey`c `prci `p`e ,elk`i `l
dingp iax `z`w ,onewna `ly `nw
,ixyc `ed onewna ixyc bbeyc `d ,xninl
cr oixeq` mlerl opzcne .`l onewna `ly

oibbey exfgiy`nw `pzl :dpin rny Ð
bbey oebk ,`xizdl `cg `ki`c `kid ixyc
`ki`c oeik ,onewna cifn e` onewna `ly
mlerl :dingp iax xn`we .`zeaihl `cg

`xizdl izxz `ki`c cr mixeq`bbey Ð
.`id i`pz mlerle ,onewnaeúéðåðéá äòéñô

.dn` mc` ly ezkild jxc Ðäò÷áá úáù
.gex lkl dn` mitl` enewnn el yi Ð

úáùá úåöéçî íéøëð äåôé÷äådxicle Ð
.zen` rax` `l` da ilehlhl `ixzyn `l miz`q zian xzeia ,ikd e`l i`c dkeza xecl detiwdy oebkäá êìäîíéôìàel dzeidl zevign jpd dil ipdn `lc Ð

zen` rax`k elek ziad lk opixn` ikc .zen` rax`kzevign eed `l dziay zryac `kd la` ,mei ceran zevign xie`a zayc `kid Ð,l`ilnb oaxl elit`e .`l Ð
dlek z` jldne ,zen` rax`k el ziyrp zevign xie`a zay `lc ab lr s`c ,xdqa e` xica edepzpe mixkp ede`iveda xn`coi` mixkp ede`ivedy inc `ed mzd Ð

zen` rax` `l` eldn` mitl` el yiy ,dziay dpewd la` .zen` rax`k zevign swid el zeidl elv` minkg eliwd Ðswid el zeidl elv` minkg eliwd `l Ð
.l`enyk ixq` `kde ,xdqe xica l`ilnb oaxk dkld :ax xn`e ,edpip axc icinlz ax xa `iige `ped ax `dc ,rcze .oxie`a zay ok m` `l` ,zen` rax`k zevign

dn` mitl` el oipzep exn`y ccene :(`,`q) "oixarn cvik" wxta ,onwl opz ikd inp oizipznaeede`ived eli`e .zen` rax`k el dpi` ,dxrna dlk ezcn seq elit` Ð
da edepzpe mixkp.`id lkd ixac `de ,dlek z` jldn Ðäìåëá ìèìèîåjldl zeyx el oi`y mitl`l ueg elit` Ðwexfl xzen :xnelk .dwixf ici lr lhlhl xzen Ð

.edpip zevign `dc ,ekxck lhlhn miitl` jezac opirny `linne ,dvign dny zaya diieyrd dvign :ol `niiwc ,myúåîà òáøàá ìèìèîåmy dzid `l eli`k Ð
.megzd uegl megzd jezn oebk ,jldl xeq`e lhlhl xzeny mewna `l` dwixfc lehlhl ,digxe` ik lehlh oia ol ipy `lc .dwixfa elit`e ,`l rax`n ithe .dvign

dwixfa lhlhl ixy i` ,jldl xzen `edy mewna la`xiq` i`e ,digxe` ik lhlhl inp ixy Ðelit` ,ely mitl`a lhlhl `ped ax dil xq`c oeike .ixiq` ediiexz Ð
.`ped axl opiywne :lif`e yxtn `nrhe ,xeq` inp dwixfäìåëá ìèìèðåwxta ,`id dvign zaya ziyrpd dvign ol `niiw `dc .dwixf ici lr ,mitl`l ueg elit`e Ð

.edpip zevign mewn lkn la` ,zen` rax`k dl ied `l dxie`a zay `lc oeik ,lif` ivn `l edi`c idpe .(`,k) ipyåöôç øçà êùîé àîùopixfb ,jkld .mitl`l ueg Ð
.jelid eh` dwixfa lehlhúäéî íéôìàá`dc ,dwixf oky lke .xenb lehlh digxe` ik lhlhip evtg xg` jyni `ny meyn eda xfbinl `kile ,oda jldl xzen `edy Ð

edpip `ziilrn zevigndigxe` ik oky lke ,evtg xg` jyni `ny meyn ,dwixfa elit` lhlhl xeq` mitl`l uegc oeik :ipyne .,lhlhle my jldl leki oi` `dc Ð
mewnl d`elna zvxtpd dvign `iede ,odipia wqtd oi` `dc .jyni `ny dxfb meyn ,dil ixiq`c mitl`l uegl oivxtp dilic mitl` iedc meyn mitl`a inp xqzin

.dl xeq`díéôìàá ìèìèîå.dwixfa elit` ,`l mitl`l uege ,digxe` ik elit` Ðàðåä áøë àìå ïîçð áøë àìjyni `ny xfb i` ;jytp dne Ðmitl` elit` Ð
jyni `ny xfb `l i`e ,dl xeq`d mewnl zvxtpd dvign meyn exqzip.dwixfa mitl`l ueg lhlhl Ðìàåîùã äéìò.dxn` l`enyc dinyn ongp axc Ðàéðúã
äéúååë.jyni `ny opixfb `lc Ð
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ììëîol `niiwc ab lr s`e `nw `pzk `zkldc d`xp Ð ixy inp cifna `nw `pzc

xaqc oeik ,opaxk `l` dizeek ol `niiw `l `kd Ð iwpe aw xfril` iax zpyn

newna `ly bbeya s`e .opaxk `tt ax:opixn`wcn ,ixyc `nw `pzk `zkldc d`xp o

axc ,ok m`e .onewna `ly bbeya Ð ibilt ik ,xeq`c ibilt `l `nlr ilek onewna cifna

ixyc oky lk Ð onewna cifna ixyc `tt

`lc ol `niiwc :cere .onewna `ly bbeya

`le `ziixe`ca `l ,cifn eh` bbey opiqpw

xfril` iax xq`c `d jgxk lr ,edin .opaxca

qipwc meyn e`l Ð onewna `ly bbey awri oa

eh` bbey qipw `l onewna `dc ,cifn eh` bbey

rax` `l` odl oi`c oeik meyn `l` .cifn

rax`l ueg o`ivedl iz` `nlic opixfb ,zen`

iax ,xn`wc .inlyexia `zi` oke .odizen`

Ð oibbey onewnl exfgiy cr :xn`c dingp

bbeya zaya lyand :xn`c ,xi`n iaxk `iz`

xzen df l`xyi liaya `adc iab lr s`e lk`i

mieb ivtgc (a,fn) onwl opixn`e ,xg` l`xyil

xirl ueg `ivei `ny opixfb `le ,dziay oipew

:cere .zen` rax`l xir oia wlgl yi Ð

`d :cere .exingd `l mixkp ici lr dyrpykc

milra exfbc epiid dziay oipew ixkp ivtgc

`l ikd meyne ,l`xyic milra eh` mixkpc

.dxifbl dxifb opixfb `lc ,`ivei `ny opixfb

íéøëðåiwen inlyexia Ð zevign detiwdy

`iz`c yxit qxhpewa edine ,ryedi iaxk dl

xdqa e` xica edepzp :xn`c ,l`ilnb oaxk inp

xie`a zay `lc ab lr s`e .dlek z` jldn Ð

`l` minkg eliwd `lc .mei ceran zevign

yic `kd la` ,zen` rax` `l` el oi`c mzd

.eliwd `l Ð mitl` elìèìèîålr dleka

mitl` jez s`c wgvi epiaxl d`xp Ð dwixf ici

epi` digxe` ik la` .dwixf ici lr lhlhn

ik lehlh oiprlc .zen` rax` `l` lhlhn

.dl xeq`d mewnl dvxtp digxe`

ìèìèéðåab lr s` Ð dwixf ici lr dleka

`nw wxt seqa dil zi` `ped axc

zay zligza xq`p `kde ,znxeb zayc (`,fi)

dvigna dcen `ped axc ,`kdl inc `l Ð

.dvign dnyc zaya dieyrd dxenb
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ãéæîa¯àøqçî éøBqçå ,ââBLa ïîB÷îa åàì àlà !àì §¥¦¨¤¨¨¦§¨§¥§©¥§©§¨

ââBLa ,íeçzì õeç eàöiL úBøét :éðú÷ éëäå¯,eìëàé §¨¦¨¨¥¥¤¨§©§§¥¥¨§
ãéæîa¯íéøeîà íéøác äna .eìëàé àì¯,ïîB÷îa àlL §¥¦Ÿ¥¨§©¤§¨¦£¦¤Ÿ¦§¨

ïîB÷îa ìáà¯äéîçð éaø àúàå .eìëàé ãéæîa eléôà £¨¦§¨£¦§¥¦¥¨§©£¨©¦§¤§¨
ââBLa ,éîð ïîB÷îa eléôà ;øîéîì¯ãéæîa ,ïéà¯!àì §¥©£¦¦§¨©¦§¥¦§¥¦¨

ïîB÷îa ãéæîa ,àì¯.øeñàc éâéìt àì àîìò éleëc ¨§¥¦¦§¨§¥¨§¨¨§¦¦§¨
àëäå¯:øáñ àn÷ àpz .éâéìt ïîB÷îa àlL ââBLa §¨¨§¥¤Ÿ¦§¨§¦¦©¨©¨¨©

,ââBL eléôà :øáñ äéîçð éaøå ,ïîB÷îa àlL éøL ââBLa§¥¨¥¤Ÿ¦§¨§©¦§¤§¨¨©£¦¥
ïîB÷îa¯ïîB÷îa àlL ,ïéà¯:àôéñ éðú÷cî àäå .àì ¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¨§¨¦§¨¨¥¥¨

ïéøeñà íìBòì :íéøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaø©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦§¨£¦
ââBL .ïéââBL ïîB÷îì eøæçiL ãò¯ãéæîa ,ïéà¯.àì ©¤©§§¦§¨§¦¥¦§¥¦¨

øîà .dpéî òîL ,éøL éîð ãéæîa :øáñ àî÷ àðúc ììkî¦§¨§¨©§¥¦©¦¨¥§©¦¨¨©
íeçz òãBé Bðéàå Cläî äéä :ìàeîL øîà ,ïîçð áø©©§¨¨©§¥¨¨§©¥§¥¥©§

úaL¯íeçz àéä Bæå ,úBiðBðéa úBòéñt íétìà Cläî ©¨§©¥©§©¦§¦¥¦§¦§
,äò÷aa úáL :ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàå .úaL©¨§¨©©©§¨¨©§¥¨©©¦§¨

úaMa ävéçî íéøëð äeôéwäå¯,änà íétìà Cläî §¦¦¨¨§¦§¦¨©©¨§©¥©§©¦©¨
Cläî :øîà àðeä áøå .ä÷éøæ éãé ìò dleëa ìèìèîe§©§¥§¨©§¥§¦¨§©¨¨©§©¥

.úBnà òaøà ìèìèîe änà íétìà¯dleëa ìèìhéðå ©§©¦©¨§©§¥©§©©§¦©§¥§¨
!ä÷éøæ éãé ìò¯.Böôç øçà CLné ànL¯úäéî íétìàa ©§¥§¦¨¤¨¦¨¥©©¤§§©§©¦¦©

!déçøBà ék ìèìhéì¯äöøôpL ävéçîk éåäc íeMî ¦©§¦¦§¥¦§¨¥¦§¦¨¤¦§§¨
Cläî :øîà áø øa àéiç .dì øeñàä íB÷îì dàBìîa¦§¨§¨¨¨¨¦¨©©¨©§©¥
áøk àìc ?ïàîk .änà íétìàa ìèìèîe ,änà íétìà©§©¦©¨§©§¥§©§©¦©¨§©§Ÿ§©

!àðeä áøk àìå ïîçð¯éëä éà .òaøàa ìèìèî :àîéà ©§¨§Ÿ§©¨¥¨§©§¥§©§©¦¨¦
øîà .áø øa àéiç éaø øîà ïëå :àîéà !àðeä áøc eðééä©§§©¨¥¨§¥¨©©¦¦¨©©£©

:àéðúc .déúååk àéðúc ,ìàeîLc déìò âBìôéz àì :àðeä áøì ïîçð áø déì¥©©§¨§©¨¨¦§£¥¦§¥§©§¨§¨¥§©§¨
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eznyקעח ina cenr an sc ± iyily wxtoiaexir

àáå ããåî äéäivga ezcn dzlke ,mitl` eaexir mewnn jlil `ae ,eaexir ozepd Ð
.aeh meia inp i` ,dlek z` eaxiry zxg` xiríåçú øåáòé àìùmewnn mitl` Ð

dkeza zay `lc oeikc ,eilbxa eaexir.zen` rax`k dil `ied `l Ðìèìèî éàîá
.eilbxa megzd z` xeari `ly ipze li`ed ,xird lkaÐä÷éøæ éãé ìò åàì:`nl` Ð

.jyni `ny opixfb `läëéùîá àì`l Ð
`ped axe :xn`w ikd ,dl qixbc o`ne opiqxb
xird lka lhlhl xzen ipzwc i`d jl xn`
mitl`l uegn jyeny ,xn`w dkiyna ,dlek
jyni `ny xfbinl `kil mzdc ,mitl` jezl
ike .i`ebl dil iziinc cr ,`ed eivtg e`lc

dil iziin:opiqxb ikd .dil witn `l ez Ð
åúãî äúìëå àáå ããåî äéä àðåä áø øîà

øöç éöç àìà åì ïéà øöç éöçá.jldl Ð
àèéùô.ely mitl` elk `dc Ðåì ùé àîéà

øöç éöçenegz jezay xvg ly ivg eze` Ð
`kixhvi` `xizde ,digxe` ik jldl xzen

.`blt jci`c `xeqi` e`le ,opireny`làä
àèéùô éîð:dil zi` ezcn jezac `bltc Ð

`ae ccen did :`ped ax xn` :opiqxb ikd)
xvg ivga ezcn dzlkeivg `l` el oi` Ð

.xvgàèéùô`ped axl dil opirny `dc Ð
.jyni `ny xfbcøöç éöç åì ùé àîéàÐ

ik lhlhl xzen enegz jezay xvg ivg eze`
e`le opireny`l jixhvi` `xizde ,digxe`

.`blt jci`c `xeqi`àèéùô éîð àäÐ
ezcn jezac ,`bltczayl inc `lc ,ixy Ð

mzdc ,drwaailehlhl xqinl `ki` Ð
,dvxtpc `nrh meyn mitl` jeza elit`
ixdy dl xeq`d mewnl dvxtp i`ce `iddc
dzide mei ceran o`k eid `l elld zevign
elirede zaya dtwedyke .mc` lkl dxeq`

mitl`l ekezay dfluegl `le el elired Ð
e .enegzn ueg ody mitl`mitl`l ueg i`d

,mc` mey lv` xzid mey el did `l Ð
xvg la` !xqe`e ,xeq`d mewn ied ,jkldÐ

,xeq`d mewnl dvxit welig da xnel oi`
i`dl ixq`c idpe ,`id `cg mei ceran `dc
meyn ,dwixf ici lr mitl`l ueg ilehlhl

enegz zcn jeza la` ,jyni `nyxzen Ð
.(digxe` ik ilehlhlàðåä éì äãåîlr s`Ð
.jyni `ny xfbc abäúìëå àáå ããåî äéä

äø÷ú úôù ìò åúãî,iexiwd zty cbpk Ð
lzek uxtpy oebke .`ed ezcnl ueg ziade
zia uxtpe ,iexiw dlrnln xiizypy ziad
mewnl uxtp zia ied `lc ,diptay xvgl

.xeq`dúéáä ìëá ìèìèì øúåîici lr Ð
dkezl qpkil xeq`y it lr s`e .dwixf
li`ed ,jyni `ny opixfb `l `kde ,eilbxa
ze`xp :xnelk ,zehaeg ziad zexwze
,jiynn `le xkid `ki`e zenzeqe zecxeik
myy `ed oniqe ,dxwza ozep eipir ixdy

.ezcn dzlkéàðúëjyni `ny opixfb i` Ð
.`l i`øäñå øéã êåìéä ïðéøæâ àìã.ea mixkp edepzpc `kid Ðäò÷áã êåìéä åèàlr s` ,xdqe xicae :oiwxit yixa opzck .zen` rax` `l` el oi` mzdc ,zevign da oi`c Ð

mei ceran odizevign xie`a zay `lc ab.enegzn `vi qpe`ae li`ed ,dil oiinc zen` rax`k Ðêåìéäãîåeh` xdqe xic Ð.opixfb `l drwac jelidêåìéä åèà ìåèìèÐ
.zevign `la xzen dwixfc lehlhe ,ezziay mewna mitl`l ueg el xeq` jelidy ,aeh meia drwaa zay oebkïðéøæâ àì`ny ,jelid eh` mitl`l ueg dwixfa lhlhi `ly Ð

,iniiw ongp axk `din `da ,ixy zevign xie`a zay `lc ab lr s` edcicl `dc ,dizeek edl `xiaq `l mixkp detiwde drwaa zayac ab lr s`e .ongp axk evtg xg` jyni
`kd dil exyc `dc ,dizeek edl `xiaq inp drwaa zaya :inp i` ,jyni `ny opixfb `lc.`ed qp`pc meyn Ðïä úåîå÷î éðù,zevign odl yi xdqe xic .iccd` inc `le Ð

.itlgin `l ,jkld ,dvign dl oi` drwaêåìéä åèà ìåèìè ìáà`dc .evtg xg` jyni `ny mitl`l ueg dwixfa lhlhi `ly ixfbc `ni` ,aeh meia drwaa zayy oebk Ð
.llk ongp axc edl zile ,`ed mewn cgúáù àìã àëéä ìáàxicd lka dil ixyc jl `ni` mlerl dwixfc lehlh la` .jelida ixzyin `l ikdle ,zen` rax`k ied `l Ð

.jynie fefi `ny opixfb `le ,dwixfa xdqeúáùå ìéàåä.zen` rax`k dpitq dl `ied Ðòáøà óåñì åúçéðîå òáøà úìéçúî åúìèåð`l megzl ueg df `viyn :xnelk Ð
,zen` rax` jeza zg` driqt cnr `ly ,llk zen` rax` zxez dl oi`y `vnp ,zen` rax`n xzei dvitwe dvitw lka zkldn `id dry lk dpitqc ,zen` rax` dil hwp
gpiz :il `iywe .eizen` .rax` jezl dry lk ezxifgn dpitqdy ,axrnl dkeza jldn `ede gxfnl zkled dpitqdy oebk :`pixg` `pyil .zen` rax` el epw `l ,jkld
oerny iax icec oeyl edfe .zkldn dpitqdy cvl jldn `edy oia df cvl jldn `edy oia l`ilnb oax wlig `l oizipznae ?ixzyin ikid xg`d y`xl xfg m` la` ,dkild
ede`ivedy ink dil dede ,egxk lr zexg` zen` rax` jezl qpkpe ely zen` rax`n ez`iven dpitqd ,dpgipiy mcew elbx z` xweryk ,xnelk :`pixg` `pyil .axd itn

.xwir dfe .mlerl oke ,zen` rax` el oipzepy ,zexg` zen` rax` jezl edepzpe eizen` rax`n ueg ixkpåäééðéá éàî`xif iaxl dax oia Ð.äðéôñä éðôåã åúçôðùelhiae Ð
daxc .zevignd`xif iaxc ,`zil Ð.`zi` Ðäðéôñì äðéôñî õôå÷á éîð éàdaxl .zay `l ef ly dizevign xie`ae Ð`xif iaxle ,efa jldl leki oi` Ð.ixy Ð
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àì`l` ,evtg xg` jyni `ny yginl `kil i`ebl i`xan liwy ik Ð dkiyn ici lr

`de .epnn utgd wigxnc i`xal i`ebn wxefyk`l` oilhlhn oi` :`ped ax xn`c

d`elna dvxtp df oiprlc ,wexfl e` digxe` ik lhlhl i`xa` cv itlk epiid Ð rax`a

mewnl d`elna dvxtp `l df oiprlc ,mewn lka lhlhnÐdkiyna la` .dl xeq`d mewnl

oiaexir) "zebb lk"a yi df oiprke .dl xeq`d

ziac milka rax`n ith lhlhl ax xq`c (`,ht

oibbd lka lhlhl ixy bbc milkc ab lr s` ,bbl

.el xzend mewnl iede ,oerny iaxk

äúìëåivgc Ð opiqxb xvg ivga ezcn

cvik"c oizipznn dil opirny xird

inp xvg :xn`z m`e ,(`,`q oiaexir) "oixarn

cvik"a opzc ?dxrnn `py i`nc ,`hiyt

mitl` el oipzep exn`y ccenle :(my) "oixarn

rnync .dxrna ezcn dzlk elit`y ,dn`

ixiin mzdc xnel oi`e !dxrn ivg el yic

`xnba xn`wcn Ð dxrnd seqa ezcn dzlka

yie .opz `lc ,dil `kixhv` xird seq :(my)

jiiye ,milk da `giky `l dxrnc :xnel

.dxrnan xvga ith xfbinl

øîà]:il dnize Ð `ae ccen did `ped ax

?xvg ivga lhlhn ikid `ped axl

.jldl :yxit i"yxe el xeq`d mewnl uxtp `d

:cere .jldl rnyn `l ilehlhl oeyl :dywe

`le ,mitl` jldnc drwaa lirl opirny` `d

yie !mitl`l ueg ikeldl iz` `nlic opixfb

,xvgl drwa oia wlgl yi lehlh oiprl :xnel

`l xvga Ð dvign aiyg ipixg` iablc oeik

jldl i`e ,dl xeq`d mewnl uxtp aiyg

s` ,opirny`l `ped ax jixhvi` ,i"yx yexitk

Ð drwaan xvga xfbinl ith jiiyc ab lr

.[u"p`y zetqez .opixfb `l ikd elit`

éàðúëzvw ± zxg` xirl edekiled (e`)

l`eny inewe`l ira `zydc :dyw

oaxk onwl wiqt `l l`enye ,l`ilnb oaxk

ivn dedc :xnel yie !dpitqa `l` l`ilnb

.jinrhile xninl

ìáàceran zevign xie`a zay `lc `kid

zayc ,dpitq ixde :xn`z m`e Ð mei

!ibiltc onwl gikene mei ceran zevign xie`a

.zeieyr min gixadl zevign xaqwc :xnel yie

éáøåÐ daxk xn` `l `nrh i`n `xif

.dcnrda elit` xizie :yexitm`e

iaxl edl zilc `nrh `eddn ?iraw i`n :xn`z

edl zil zexaq oze`n ,`aiwr iaxe ryedi

iaxe ryedi iaxlc :xnel yie !iccdc edcicl

ueg `edy mewn lka edl zi`c ,`gip `aiwr

oia ibltn `le ,zen` rax` `l` el oi`c megzl

ibltnc `xif iaxe dax la` .dpitqe xdqe xic

`l i`n` xn ,xity ira dpitqe xdqe xic oia

.mdipia wlgl yi df mrhny ,xnk xn`
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øéòä éöça Búcî äúìëå ,àáe ããBî äéä¯ìèìèì øzeî ¨¨¥¨§¨§¨¦¨©£¦¨¦¨§©§¥
.åéìâøa íeçzä úà øBáòé àlL ãáìáe ,dlek øéòä ìëa§¨¨¦¨¦§©¤Ÿ©£¤©§§©§¨

ìèìèî éàîa¯?ä÷éøæ éãé ìò åàì¯:àðeä áø øîà §©§©§¥¨©§¥§¦¨¨©©¨
,àáe ããBî äéä :àðeä áø øîà .äëéLî éãé ìò ,àìŸ©§¥§¦¨¨©©¨¨¨¥¨

øöç éöça Búcî äúìëå¯!àèéLt .øöç éöç àlà Bì ïéà §¨§¨¦¨©£¦¨¥¥¤¨£¦¨¥§¦¨
:àîéúc eäî !àèéLt éîð éàä .øöç éöç Bì Lé :àîéà¥¨¥£¦¨¥©©¦§¦¨©§¥¨
øîà .ïì òîLî à÷ ,dleëa éìBèìèì éúà àîìc LBçéì¥¦§¨¨¥§©§¥§¨¨©§©¨¨©

äúìëå ,àáe ããBî äéä :àðeä éì äãBî ,ïîçð áøBúcî ©©§¨¤¦¨¨¨¥¨§¨§¨¦¨
äø÷z úôN ìò¯àîòè éàî .úéaä ìëa ìèìèì øzeî ©§©¦§¨¨§©§¥§¨©©¦©©§¨

¯déøa àðeä áø øîà .úèáBç úéaä úø÷úå ìéàBä¦§¦§©©©¦¤¤¨©©¨§¥
øéãa eäeðúðe úøçà øéòì eäeëéìBä ;éàpúk :ïúð áøc§©¨¨§©¨¥¦§¦©¤¤§¨§¦
:íéøîBà äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø ,øäqa Bà©©©©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦
ïéà :íéøîBà àáé÷ò éaøå òLBäé éaøå .dlek úà Cläî§©¥¤¨§©¦§ª©§©¦£¦¨§¦¥
øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø :åàì éàî .úBnà òaøà àlà Bì¤¨©§©©©¨©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨

dlek úà Cläî eøîàc äéøæò ïa¯øéc Celéä éøæb àìc ¤£©§¨§¨§§©¥¤¨§¨¨§¦¦¦
éøæb àì Celéä ehà Celéäcîe ,äò÷aa Celéä ehà øäñå̈©©©¦©¦§¨¦§¦©¦¨¨§¦

¯àáé÷ò éaøå òLBäé éaøå .éøæb àì Celéä ehà ìeèìè¦§©¦¨¨§¦§©¦§ª©§©¦£¦¨
øéc Celéä éøæâc ,"úBnà òaøà àlà Bì ïéà" :íéøîBàc§§¦¥¤¨©§©©§¨§¦¦¦

éøæb Celéä ehà Celéäcîe ,äò÷áã Celéä ehà øäñå¯ ¨©©©¦§¦§¨¦§¦©¦¨§¦
éøæb àì ék ,àîìéc ?éànî .éøæb éîð Celéä ehà ìeèìè¦§©¦©¦¨§¦¦©¦§¨¦¨¨§¦
ehà øéãå øäñ Celéä äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¦©©§¦©

äò÷a Celéä¯ìáà ,ïä úBîB÷î éðLc íúä éléî éðä ¦¦§¨¨¥¦¥¨¨¦§¥§¥£¨
àeä ãçà íB÷îc Celéä ehà ìeèìè¯,éøæâc éîð éëä ¦§©¦§¨¤¨§¨§¦

CLné ànL äøéæbàáé÷ò éaøå òLBäé éaøå .Böôç øçà §¥¨¤¨¦¨¥©©¤§§©¦§ª©§©¦£¦¨
àeä éøæâc íeMîc éànî éîð¯:éøáñ à÷c íeMî àîìéc ©¦¦©§¦§¨§¦¦§¨¦§¨¨§¦

"éîc úBnà òaøàk Blek úéaä ìk" ïðéøîà ék¯éðä ¦¨§¦©¨©©¦§©§©©¨¥¨¥
àëéä ìáà ,íBé ãBòaî úBvéçî øéåàa úáLc àëéä éléî¦¥¥¨§¨©©£¦§¦¦§£¨¥¨

íBé ãBòáî úBvéçî øéåàa úáL àìc¯:áø øîà .àì §Ÿ¨©©£¦§¦¦Ÿ¨©©
:øîà ìàeîLe .äðéôñe øäñå øéãa ìàéìîb ïaøk àúëìä¦§§¨§©¨©§¦¥§¦¨©©§¦¨§¥¨©

øäñå øéãa ìáà ,äðéôña ìàéìîb ïaøk àúëìä¯.àì ¦§§¨§©¨©§¦¥¦§¦¨£¨§¦¨©©Ÿ
éàî ,äðéôña ìàéìîb ïaøk äëìä úäéî àîìò éleëc§¥¨§¨¦©£¨¨§©¨©§¦¥¦§¦¨©
ãBòaî úBvéçî øéåàa úáLå ìéàBä :äaø øîà ?àîòè©§¨¨©©¨¦§¨©©£¦§¦¦§
úléçzî BzìèBð äðéôñe ìéàBä :øîà àøéæ éaø .íBé©¦¥¨¨©¦§¦¨©§¦§¦©
eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .òaøà óBña Bzçpîe òaøà©§©©©§§©§©©¥©§¦¨¥©§
.äðéôñì äðéôqî õôB÷a ,éîð éà .äðéôñ éðôBc eúçôpL¤¦§£§¥§¦¨¦©¦§¥¦§¦¨¦§¦¨
úBvéçî :Cì øîà ?äaøk øîà àì àîòè éàî ,àøéæ éaøå§©¦¥¨©©§¨Ÿ¨©§©¨¨©¨§¦
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קעט ezny ina cenr an sc ± iyily wxtoiaexir

àáå ããåî äéäivga ezcn dzlke ,mitl` eaexir mewnn jlil `ae ,eaexir ozepd Ð
.aeh meia inp i` ,dlek z` eaxiry zxg` xiríåçú øåáòé àìùmewnn mitl` Ð

dkeza zay `lc oeikc ,eilbxa eaexir.zen` rax`k dil `ied `l Ðìèìèî éàîá
.eilbxa megzd z` xeari `ly ipze li`ed ,xird lkaÐä÷éøæ éãé ìò åàì:`nl` Ð

.jyni `ny opixfb `läëéùîá àì`l Ð
`ped axe :xn`w ikd ,dl qixbc o`ne opiqxb
xird lka lhlhl xzen ipzwc i`d jl xn`
mitl`l uegn jyeny ,xn`w dkiyna ,dlek
jyni `ny xfbinl `kil mzdc ,mitl` jezl
ike .i`ebl dil iziinc cr ,`ed eivtg e`lc

dil iziin:opiqxb ikd .dil witn `l ez Ð
åúãî äúìëå àáå ããåî äéä àðåä áø øîà

øöç éöç àìà åì ïéà øöç éöçá.jldl Ð
àèéùô.ely mitl` elk `dc Ðåì ùé àîéà

øöç éöçenegz jezay xvg ly ivg eze` Ð
`kixhvi` `xizde ,digxe` ik jldl xzen

.`blt jci`c `xeqi` e`le ,opireny`làä
àèéùô éîð:dil zi` ezcn jezac `bltc Ð

`ae ccen did :`ped ax xn` :opiqxb ikd)
xvg ivga ezcn dzlkeivg `l` el oi` Ð

.xvgàèéùô`ped axl dil opirny `dc Ð
.jyni `ny xfbcøöç éöç åì ùé àîéàÐ

ik lhlhl xzen enegz jezay xvg ivg eze`
e`le opireny`l jixhvi` `xizde ,digxe`

.`blt jci`c `xeqi`àèéùô éîð àäÐ
ezcn jezac ,`bltczayl inc `lc ,ixy Ð

mzdc ,drwaailehlhl xqinl `ki` Ð
,dvxtpc `nrh meyn mitl` jeza elit`
ixdy dl xeq`d mewnl dvxtp i`ce `iddc
dzide mei ceran o`k eid `l elld zevign
elirede zaya dtwedyke .mc` lkl dxeq`

mitl`l ekezay dfluegl `le el elired Ð
e .enegzn ueg ody mitl`mitl`l ueg i`d

,mc` mey lv` xzid mey el did `l Ð
xvg la` !xqe`e ,xeq`d mewn ied ,jkldÐ

,xeq`d mewnl dvxit welig da xnel oi`
i`dl ixq`c idpe ,`id `cg mei ceran `dc
meyn ,dwixf ici lr mitl`l ueg ilehlhl

enegz zcn jeza la` ,jyni `nyxzen Ð
.(digxe` ik ilehlhlàðåä éì äãåîlr s`Ð
.jyni `ny xfbc abäúìëå àáå ããåî äéä

äø÷ú úôù ìò åúãî,iexiwd zty cbpk Ð
lzek uxtpy oebke .`ed ezcnl ueg ziade
zia uxtpe ,iexiw dlrnln xiizypy ziad
mewnl uxtp zia ied `lc ,diptay xvgl

.xeq`dúéáä ìëá ìèìèì øúåîici lr Ð
dkezl qpkil xeq`y it lr s`e .dwixf
li`ed ,jyni `ny opixfb `l `kde ,eilbxa
ze`xp :xnelk ,zehaeg ziad zexwze
,jiynn `le xkid `ki`e zenzeqe zecxeik
myy `ed oniqe ,dxwza ozep eipir ixdy

.ezcn dzlkéàðúëjyni `ny opixfb i` Ð
.`l i`øäñå øéã êåìéä ïðéøæâ àìã.ea mixkp edepzpc `kid Ðäò÷áã êåìéä åèàlr s` ,xdqe xicae :oiwxit yixa opzck .zen` rax` `l` el oi` mzdc ,zevign da oi`c Ð

mei ceran odizevign xie`a zay `lc ab.enegzn `vi qpe`ae li`ed ,dil oiinc zen` rax`k Ðêåìéäãîåeh` xdqe xic Ð.opixfb `l drwac jelidêåìéä åèà ìåèìèÐ
.zevign `la xzen dwixfc lehlhe ,ezziay mewna mitl`l ueg el xeq` jelidy ,aeh meia drwaa zay oebkïðéøæâ àì`ny ,jelid eh` mitl`l ueg dwixfa lhlhi `ly Ð

,iniiw ongp axk `din `da ,ixy zevign xie`a zay `lc ab lr s` edcicl `dc ,dizeek edl `xiaq `l mixkp detiwde drwaa zayac ab lr s`e .ongp axk evtg xg` jyni
`kd dil exyc `dc ,dizeek edl `xiaq inp drwaa zaya :inp i` ,jyni `ny opixfb `lc.`ed qp`pc meyn Ðïä úåîå÷î éðù,zevign odl yi xdqe xic .iccd` inc `le Ð

.itlgin `l ,jkld ,dvign dl oi` drwaêåìéä åèà ìåèìè ìáà`dc .evtg xg` jyni `ny mitl`l ueg dwixfa lhlhi `ly ixfbc `ni` ,aeh meia drwaa zayy oebk Ð
.llk ongp axc edl zile ,`ed mewn cgúáù àìã àëéä ìáàxicd lka dil ixyc jl `ni` mlerl dwixfc lehlh la` .jelida ixzyin `l ikdle ,zen` rax`k ied `l Ð

.jynie fefi `ny opixfb `le ,dwixfa xdqeúáùå ìéàåä.zen` rax`k dpitq dl `ied Ðòáøà óåñì åúçéðîå òáøà úìéçúî åúìèåð`l megzl ueg df `viyn :xnelk Ð
,zen` rax` jeza zg` driqt cnr `ly ,llk zen` rax` zxez dl oi`y `vnp ,zen` rax`n xzei dvitwe dvitw lka zkldn `id dry lk dpitqc ,zen` rax` dil hwp
gpiz :il `iywe .eizen` .rax` jezl dry lk ezxifgn dpitqdy ,axrnl dkeza jldn `ede gxfnl zkled dpitqdy oebk :`pixg` `pyil .zen` rax` el epw `l ,jkld
oerny iax icec oeyl edfe .zkldn dpitqdy cvl jldn `edy oia df cvl jldn `edy oia l`ilnb oax wlig `l oizipznae ?ixzyin ikid xg`d y`xl xfg m` la` ,dkild
ede`ivedy ink dil dede ,egxk lr zexg` zen` rax` jezl qpkpe ely zen` rax`n ez`iven dpitqd ,dpgipiy mcew elbx z` xweryk ,xnelk :`pixg` `pyil .axd itn

.xwir dfe .mlerl oke ,zen` rax` el oipzepy ,zexg` zen` rax` jezl edepzpe eizen` rax`n ueg ixkpåäééðéá éàî`xif iaxl dax oia Ð.äðéôñä éðôåã åúçôðùelhiae Ð
daxc .zevignd`xif iaxc ,`zil Ð.`zi` Ðäðéôñì äðéôñî õôå÷á éîð éàdaxl .zay `l ef ly dizevign xie`ae Ð`xif iaxle ,efa jldl leki oi` Ð.ixy Ð
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àì`l` ,evtg xg` jyni `ny yginl `kil i`ebl i`xan liwy ik Ð dkiyn ici lr

`de .epnn utgd wigxnc i`xal i`ebn wxefyk`l` oilhlhn oi` :`ped ax xn`c

d`elna dvxtp df oiprlc ,wexfl e` digxe` ik lhlhl i`xa` cv itlk epiid Ð rax`a

mewnl d`elna dvxtp `l df oiprlc ,mewn lka lhlhnÐdkiyna la` .dl xeq`d mewnl

oiaexir) "zebb lk"a yi df oiprke .dl xeq`d

ziac milka rax`n ith lhlhl ax xq`c (`,ht

oibbd lka lhlhl ixy bbc milkc ab lr s` ,bbl

.el xzend mewnl iede ,oerny iaxk

äúìëåivgc Ð opiqxb xvg ivga ezcn

cvik"c oizipznn dil opirny xird

inp xvg :xn`z m`e ,(`,`q oiaexir) "oixarn

cvik"a opzc ?dxrnn `py i`nc ,`hiyt

mitl` el oipzep exn`y ccenle :(my) "oixarn

rnync .dxrna ezcn dzlk elit`y ,dn`

ixiin mzdc xnel oi`e !dxrn ivg el yic

`xnba xn`wcn Ð dxrnd seqa ezcn dzlka

yie .opz `lc ,dil `kixhv` xird seq :(my)

jiiye ,milk da `giky `l dxrnc :xnel

.dxrnan xvga ith xfbinl

øîà]:il dnize Ð `ae ccen did `ped ax

?xvg ivga lhlhn ikid `ped axl

.jldl :yxit i"yxe el xeq`d mewnl uxtp `d

:cere .jldl rnyn `l ilehlhl oeyl :dywe

`le ,mitl` jldnc drwaa lirl opirny` `d

yie !mitl`l ueg ikeldl iz` `nlic opixfb

,xvgl drwa oia wlgl yi lehlh oiprl :xnel

`l xvga Ð dvign aiyg ipixg` iablc oeik

jldl i`e ,dl xeq`d mewnl uxtp aiyg

s` ,opirny`l `ped ax jixhvi` ,i"yx yexitk

Ð drwaan xvga xfbinl ith jiiyc ab lr

.[u"p`y zetqez .opixfb `l ikd elit`

éàðúëzvw ± zxg` xirl edekiled (e`)

l`eny inewe`l ira `zydc :dyw

oaxk onwl wiqt `l l`enye ,l`ilnb oaxk

ivn dedc :xnel yie !dpitqa `l` l`ilnb

.jinrhile xninl

ìáàceran zevign xie`a zay `lc `kid

zayc ,dpitq ixde :xn`z m`e Ð mei

!ibiltc onwl gikene mei ceran zevign xie`a

.zeieyr min gixadl zevign xaqwc :xnel yie

éáøåÐ daxk xn` `l `nrh i`n `xif

.dcnrda elit` xizie :yexitm`e

iaxl edl zilc `nrh `eddn ?iraw i`n :xn`z

edl zil zexaq oze`n ,`aiwr iaxe ryedi

iaxe ryedi iaxlc :xnel yie !iccdc edcicl

ueg `edy mewn lka edl zi`c ,`gip `aiwr

oia ibltn `le ,zen` rax` `l` el oi`c megzl

ibltnc `xif iaxe dax la` .dpitqe xdqe xic

`l i`n` xn ,xity ira dpitqe xdqe xic oia

.mdipia wlgl yi df mrhny ,xnk xn`
ik
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øéòä éöça Búcî äúìëå ,àáe ããBî äéä¯ìèìèì øzeî ¨¨¥¨§¨§¨¦¨©£¦¨¦¨§©§¥
.åéìâøa íeçzä úà øBáòé àlL ãáìáe ,dlek øéòä ìëa§¨¨¦¨¦§©¤Ÿ©£¤©§§©§¨

ìèìèî éàîa¯?ä÷éøæ éãé ìò åàì¯:àðeä áø øîà §©§©§¥¨©§¥§¦¨¨©©¨
,àáe ããBî äéä :àðeä áø øîà .äëéLî éãé ìò ,àìŸ©§¥§¦¨¨©©¨¨¨¥¨

øöç éöça Búcî äúìëå¯!àèéLt .øöç éöç àlà Bì ïéà §¨§¨¦¨©£¦¨¥¥¤¨£¦¨¥§¦¨
:àîéúc eäî !àèéLt éîð éàä .øöç éöç Bì Lé :àîéà¥¨¥£¦¨¥©©¦§¦¨©§¥¨
øîà .ïì òîLî à÷ ,dleëa éìBèìèì éúà àîìc LBçéì¥¦§¨¨¥§©§¥§¨¨©§©¨¨©

äúìëå ,àáe ããBî äéä :àðeä éì äãBî ,ïîçð áøBúcî ©©§¨¤¦¨¨¨¥¨§¨§¨¦¨
äø÷z úôN ìò¯àîòè éàî .úéaä ìëa ìèìèì øzeî ©§©¦§¨¨§©§¥§¨©©¦©©§¨

¯déøa àðeä áø øîà .úèáBç úéaä úø÷úå ìéàBä¦§¦§©©©¦¤¤¨©©¨§¥
øéãa eäeðúðe úøçà øéòì eäeëéìBä ;éàpúk :ïúð áøc§©¨¨§©¨¥¦§¦©¤¤§¨§¦
:íéøîBà äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø ,øäqa Bà©©©©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦
ïéà :íéøîBà àáé÷ò éaøå òLBäé éaøå .dlek úà Cläî§©¥¤¨§©¦§ª©§©¦£¦¨§¦¥
øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø :åàì éàî .úBnà òaøà àlà Bì¤¨©§©©©¨©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨

dlek úà Cläî eøîàc äéøæò ïa¯øéc Celéä éøæb àìc ¤£©§¨§¨§§©¥¤¨§¨¨§¦¦¦
éøæb àì Celéä ehà Celéäcîe ,äò÷aa Celéä ehà øäñå̈©©©¦©¦§¨¦§¦©¦¨¨§¦

¯àáé÷ò éaøå òLBäé éaøå .éøæb àì Celéä ehà ìeèìè¦§©¦¨¨§¦§©¦§ª©§©¦£¦¨
øéc Celéä éøæâc ,"úBnà òaøà àlà Bì ïéà" :íéøîBàc§§¦¥¤¨©§©©§¨§¦¦¦

éøæb Celéä ehà Celéäcîe ,äò÷áã Celéä ehà øäñå¯ ¨©©©¦§¦§¨¦§¦©¦¨§¦
éøæb àì ék ,àîìéc ?éànî .éøæb éîð Celéä ehà ìeèìè¦§©¦©¦¨§¦¦©¦§¨¦¨¨§¦
ehà øéãå øäñ Celéä äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¦©©§¦©

äò÷a Celéä¯ìáà ,ïä úBîB÷î éðLc íúä éléî éðä ¦¦§¨¨¥¦¥¨¨¦§¥§¥£¨
àeä ãçà íB÷îc Celéä ehà ìeèìè¯,éøæâc éîð éëä ¦§©¦§¨¤¨§¨§¦

CLné ànL äøéæbàáé÷ò éaøå òLBäé éaøå .Böôç øçà §¥¨¤¨¦¨¥©©¤§§©¦§ª©§©¦£¦¨
àeä éøæâc íeMîc éànî éîð¯:éøáñ à÷c íeMî àîìéc ©¦¦©§¦§¨§¦¦§¨¦§¨¨§¦

"éîc úBnà òaøàk Blek úéaä ìk" ïðéøîà ék¯éðä ¦¨§¦©¨©©¦§©§©©¨¥¨¥
àëéä ìáà ,íBé ãBòaî úBvéçî øéåàa úáLc àëéä éléî¦¥¥¨§¨©©£¦§¦¦§£¨¥¨

íBé ãBòáî úBvéçî øéåàa úáL àìc¯:áø øîà .àì §Ÿ¨©©£¦§¦¦Ÿ¨©©
:øîà ìàeîLe .äðéôñe øäñå øéãa ìàéìîb ïaøk àúëìä¦§§¨§©¨©§¦¥§¦¨©©§¦¨§¥¨©

øäñå øéãa ìáà ,äðéôña ìàéìîb ïaøk àúëìä¯.àì ¦§§¨§©¨©§¦¥¦§¦¨£¨§¦¨©©Ÿ
éàî ,äðéôña ìàéìîb ïaøk äëìä úäéî àîìò éleëc§¥¨§¨¦©£¨¨§©¨©§¦¥¦§¦¨©
ãBòaî úBvéçî øéåàa úáLå ìéàBä :äaø øîà ?àîòè©§¨¨©©¨¦§¨©©£¦§¦¦§
úléçzî BzìèBð äðéôñe ìéàBä :øîà àøéæ éaø .íBé©¦¥¨¨©¦§¦¨©§¦§¦©
eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .òaøà óBña Bzçpîe òaøà©§©©©§§©§©©¥©§¦¨¥©§
.äðéôñì äðéôqî õôB÷a ,éîð éà .äðéôñ éðôBc eúçôpL¤¦§£§¥§¦¨¦©¦§¥¦§¦¨¦§¦¨
úBvéçî :Cì øîà ?äaøk øîà àì àîòè éàî ,àøéæ éaøå§©¦¥¨©©§¨Ÿ¨©§©¨¨©¨§¦
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המשך בעמוד עא
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המשך בעמוד זנו
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ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtoiaexir

úåéåùò íéî çéøáäì.zen` rax`k dlek dpitq zeyrl zevign iaiyg `le Ðøîà
úëìäîá êìicen `aiwr iax elit` ezlhep dpitqc `nrh i`d xninl `ki`c Ð

.ixycäãîòùá éâéìô éëipyille) .odizen` rax` edl epw dzcinr zryae Ð
.zevign xie` meyn l`ilnb oax ixy ikd elit`e ,(ewlgp dcinr zry lr i`xza

øéîçäì åöø éðú÷ã åðééäixyc rnync Ð
ixq` ik :`nl` .`aiwr iaxl elit`e`l Ð

`ed edpi`e ,`nlr ilekl ixq` zkldna
me`zt dcnr `nlcc ,ediiytp` xeng`c

.ozrc` e`leúøîà éà àìàdcnrya Ð
.iaiyg `l zevignc ,xeq` lkd ixac

ibiltc `ed zkldnaeiaxl `d ?evx i`n Ð
dcnr oia zkldn oia ryedi iaxe `aiwr

.`ed `xeqi`éîð à÷éã.ibilt dcnrac Ð
éâéìôã ììëîevx `de .dinza ,dpitqa Ð

.dpitqa ibiltc l`enye axl edl `pne ipzw
àéðúäå ïéà.dcnrya ibilte .`zegipa Ð

evx ipzwc `de.zkldn` Ðïá àéððç éáø
ìàéìîâ ïáøë äëìä) òùåäé éáø éçà

äðéôñá,zkldn dzidy ,ezpitq oirk Ð
elit` ,edine .dcnr `nyl opiyiig `lc
xicc `inec l`ilnb oax bilt dcnrya
la` .zkldna `l` ezenk dkld oi`e ,xdqe

xdqe xic epiidc dcnriaxk dkld Ð
.(`aiwríåéä åúåà ìë.dpitqa eidy Ðéçà

àáà.ryedi iax Ðùîà.axrl Ðùé
ïéîåçú,dxyrn dlrnl oinegz xeqi` Ð

.lif`e yxtnckáçøå äøùò äåáâ ãåîòá
äòáøàmegzd jezl cg` ey`x qpkpe Ð

`le ,ea bdep oinegz xeqi`c jl iraiz `l
ey`xl `vie megzd jezay ey`x lr dlri

xg``ilrn jelide ,jelidl ifg `dc Ð
.`edäòáøà áçø ïéàå`gip `lc Ð

.dizyinyzäöéô÷á,jelid ied in .mya Ð
zkldn dxyrn dlrnl dpitq mzq :`l i`
ikd elit`e xie`a dvitwl ince ,dgp dpi`e

.xeq`åöø éàîàxeqi` mey ea oi` `d Ð
.dcnr elit`÷÷øáwwx ,dxyrn zegt Ð

.`"laxb frlaàãéù óñåéxhpin `lc Ð
.`zayíéáåè íéîéå úåúáùáÐ`l i`cec

.`pci`d giyn iz`
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éëiptec ezgtpy ediipia `ki` :opixn`wc i`nn dia xcd `zyd Ð dcnrya ibilt

.zkldna `xif iaxl dax dcenc ,dlek z` jldn inp daxl `zydc .utewe dpitqd

wxtae ,zeieyr min gixadl zevignc l`enyc `ail` daxl dil zil `kdc :xn`z m`e

meyn ,zen` rax`a `l` da oilhlhn oi` :dpitqa l`eny xn`w (`,v oiaexir) "zebb lk"

mzdc :xnel yie !zeieyr min gixadl zevignc

min gixadl mrhne ,miz`q zian zexizia

zegta `kde dxicl ztwenk `aiyg `l zeieyr

:inp i` ,dxicl ztwen opira `lc ,miz`q zian

.mzd opixn`ck dia xcd

éàäyg `l `xif iaxe Ð `ed `xeqi` evx

lr xingdl evxy yxtne ,`iyew dze`l

`xif iax xaeq did :inp i` .ediizrnyk onvr

`ny meyn evxe ,dxyrn dlrnl oinegz oi`c

.jenqa opixn`ck ,wwxa jldz

äëìäepiax wqt Ð dpitqa l`ilnb opaxk

dpitqa qpkil xzenc :xi`n oa l`eny

zkled dpitqdy elit` ,zay axra ici lran

edi`e `lf` `linn dpitqc ,zaya megzl ueg

,dpitql ueg `vi `ly calae ,ciar icin `l

wxt seq `ipzc `de .zen` rax` dlek dpitqde

zegt dpitqa oibiltn oi` :(`,hi) zayc `nw

exy `lc ,i`ny ziak `iz` Ð mini dylyn

eyriy icka `l` zay axra dk`ln zeyrl

s` ,ynyd mr exyc lld zial la` .mei ceran

.qpkil ixy Ð zaya ziyrp dk`lndy it lr

oaxe iax ibilt `ziixa `iddac ab lr s`e

.ibilt i`ny ziac `ail` Ð l`ilnb oa oerny

,i`ny ziak `ziixa jdc inlyexia rnyn oke

`le iyinga `l lecbd mil oibiltn oi` :ipzwc

` i`ny zia ,zay axra,iriaxa elit` :mixne

axra elit` ixyc rnyn .oixizn lld ziae

epiid Ð i`ny zia` i`c ,`nw `pz` i`we .zay

:xi`n oa l`eny epiax wqt cere !`nw `pz

`w icin e`lc oeik ,qpkil ixy zaya elit`y

`lc oeik zen` rax` `l` el oi` j` ,ciar

ziac ab lr s`e .mei ceran zevign xie`a zay

Ð `l zaya la` ynyd mr `l` exy `l lld

oi`e .zeay ixkpc dxin`l incc meyn epiid

rnyn (a,hlw my) "oilez" wxtac ,d`xp

miipe lif`c opaxn `axev `edd iab ,xeq`c

:xn`e ,ixit xiiqe `qib jci`l xare `xana

opaxc dnxrdc meyn ixye .`peekin `w mpinl

.dligzkl carinl iz` `l opaxn `axeve ,`ed

,megzd jezl elit`e ,dligzkl xeq`c rnyn

rnyne ,megzl ueg ez`ivi my xikfn oi`cn

,ixy xkya elit`c ,`xeqi` ea zil ixit xiiqc

izexit il xeny :(`,`pw my) opixn`ck

mrhe .inegzay jizexit xeny` ip`e jnegzay

.zilnxka zen` rax` dkilenk iede ,dpitqd bidpi `ny :inp i` .oihiiy ly ziag dyri `ny dxifb xeq`e ,xdpa hyl incc meyn :mdxa` oa wgvi epiax xne` ,dpitqa qpkil xeq`y

,zaya elit` oixizn lld ziac rnyn dedc ,zay axra `le zaya `l `nw `pz xn`w `lcn ,zaya dpitqa qpkil xeq`y iz`ady inlyexin inp wcwcn mdxa` oa wgvi epiaxe

xity `l Ð zaya dpitqa biltdl jk lr oikneqe my oilke`e zay axra dpitqa zexp oiwilcny mc` ipa oze`c :wgvi epiax xne`e .lld zia meyn zay axra `le hwpc ikid ik

`lc xdqe xic elit` :xn`c axk ol `niiwc ,d`xp oi` Ð zen` rax` `l` el oi` zaya dpitqa qpkpy iny xi`n oa l`eny epiax yxity dne .zaya oibiltn md seq seqc ,icar

l`ilnb oaxk dkld :ax xn`de ?iraiz i`n elnca i`c ,opiwqr ixab eln `lac `hiyt :i`lipg oa dingp iab zehiyta (`,cn) onwl jixtcn .l`ilnb oaxk dkld Ð zevign xie`a zay

yn` :xn`c dippgn di`x `iade ,l`enyk wiqt l`ppg axc ab lr s` .axk epiid Ð zen` rax`k xird lk opiaygc `zkxanl ez`c ixkc edpd iab ,inp (a,fn) onwle !xdqe xica

wqt oke .rixkdl leki epi` wlegde ,ryedi iax `a` ig`c :cere .`id drxkd e`l `ziixac drxkd :(`,n) "dxik" wxt zaya opixn` `dc .ok dkld oi` Ð 'ek `a` ig` (oa) rixkd

oi`e ,cxie gkyi `ny e` mihqil ea erbti `ny meyn ,ea xfge .megzl ueg ekilen iebe zaya oexwa qpkil xizdl xi`n oa l`eny epiax dvx cere .ixeqi`a axk ol `niiwc qtl` ax

`kd la` ,zay axra qpkil ixy dpitqa `wecc ,xeq` zay axra ea qpkil elit`c :wgvi epiax xne`e .zen` rax` `l` elxingdl el oi` dpitqa ,edin .xeq` Ð cxil el xyt`c oeik

.dxenf jezgi `ny ,miig ilraa ynzydl xeq`c `hiyt Ð oexwa bidpn dnda m` :cere .dpitqa opax belt `l Ð cxil lekiy dyai el oncfp elit`
xeq`e
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eznyקפב ina cenr bn sc ± iyily wxtoiaexir

ìåçä úåîé ìë øåñàå.iz` `nlic Ð'ä íåé àá éðôì`ai cec oa z`ia iptl Ð
.xyal edil`çøåèä éðôî.eipt liawdl oiklede zay ikxv oigipny Ðïä íéãáò

.edl gxhc `ki`c ,gxeh l`xyil oi`e Ðéøúùì àáùá ãçáiz` `l i`cec Ð
dil xq`wcne .edil` `z` `l zaya lenz` `dc ,meid giynyiigc heytil Ð

dlrnl oinegz oi`e edil` `z` `nlicl
oi`c heytiz `l `dn :opipyne :dxyrn
i`dl dil `wtqn iwetq `nlicc ,oinegz
xq` ikd meyne oinegz oi` `nlicc ,`pz
`l hytn la` ,`xnegle ,`aya cga

.dipin `xizd slizc ,dil `hiytìçã ïåéë
úåøéæð äéìò`nlic `wtqne ,my lra Ð

ikid ,lecbd oic zial meid giyn iz`
`nlic yegil ?zaya xgnl zezyl ixzyin

.lenz`n lecbd oic zial `z`úáùá éà÷ã
øãð à÷å áåè íåéá øãð à÷å:xnelk Ð

epiide ,aeh mei e` zay did df xcp laiwyk
miaeh minie zezaya zezyl xzen ipzwcÐ

la` ,xcpy aeh mei eze` e` zay dze`
jli`e o`kn`nlic ,zaya elit`e ,xeq` Ð

.zexifp dilr lge cec oa lenz` `z`
úøôåôùoi` jex` `edyke .lelg dpw Ð

ea oitev xvw `edyke ,wegxnl ea oitev
l`ilnb oax ly zxtety dzide .xzei
e` mia e` mitl` ziitv zcnl zpwezn

.dyaiaúøôåôù àéáî àéâ ìù å÷îåò äîë
äá èéáîå`ed zen` dnk cecnie .dyaia Ð

`ibd zty lr jli jk xg`e ,da zetvl leki
cr eixeg`l wgxzie ,ewnerl da dtvie
my `ib ly ewner dlky mewnay oigaiy
hrn cer wgxzi m`y ,zxtetyd ziitv dlk
ewnery rcie ,`ibd zirwxw z` d`xi `l
zcnk ied eztyn wgxzpy ezwgxde `ib ly

.zxtetyd ziitvì÷ã ìù åäáåâ`xiizne Ð
.eccenle ea zelrlåìö ãåãîé.lwc ly Ð

åúîå÷ ìöådax lvdy minrte ,envr ly Ð
,lvd lr dax lvindy minrte ,lvind lr
xac lk lv riwxd daeba zcner dngyk
.jex` lv ied eletiya dngyke ,ohw ied
d`xiy dn itle ,eznew lv s` ccen ,jkld
lv ieaixy rci ,eznew lr eznew lv daxiy

lwcd lr lwcde` yily e` miltk e` Ð
.riaxìöá äòø äéç äøùú àìù äöåøä
øá÷xawd lr oiaivn eid davn oirk Ð

rtyne ,xtr ea oixaeve oidiabn ep`y oirk
drx dig `az `ly `xide .o`kle o`kl
gixie ,ynyd meg iptn xawd lva stezqdl

.ephhgie znd z`úåòù òáøàá äð÷ õòåð
rax`a dpw uerpi oipad zeyrl `ayk Ð
ynyd ligzn dry dze`y ,meia zery
zekxaa opixn`ck ,gepe opev lvde mngzdl
dry efi` ,"qnpe ynyd mge" :(`,fk)

opev lvde mg ynydylvl zee`zn zeig jkitle .zery rax` df xne` ied Ð
dhep dpwd lvy df d`xiy cv eze`le ,dry dze`aretiy dyrie ,oipad rtyi Ð

,xg` cvl lv el didi dngd aeqzyky it lr s`e .lv el dhep `di `ly jex`
lv `kil `zry `iddac oeik`zry `iddc .eliva opelzdl dig `iz` `l ez Ð

zery rax` xg`lc ,cere .`gkync cr `lf`digl dl ztki` `le ,mg lvd s` Ð
.lvaéøáâ åìîãáeaxiry oebk ,megzl ueg z`vl oilekiy daxd miyp` el eidy Ð

.megzd cr my `edy mewnn ,o`kn dvigne o`kn dvign el zeyrlìàéìîâ ïáøë äëìälirl xn`ck ,mei ceran oda zay `ly zevign dil epdilc Ð.xdqe xic iab
.megzl jenq zen` izy cr `l` ,megzd jez cr ixab dil eln `lc `ed `kde ,l`ilnb oaxk dkldc dil `hiyt `nlic e`
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øåñàåmlerl zezyl odk opixq` `lc `py i`n :xn`z m`e Ð legd ini lk oii zezyl

exary :yexit ,ezlwlw ezpwzy dyr` dn la` :(a,ak) oixcdpqa opixn`ck ,oii

`kil mzdc :xnel yie ?`kd ik cec oal opiyiig `l i`n`e .ziad dpap `ly mipy dnk

wxtae .ezexifp lr xaer Ð iz` i` ,`kd la` ,hrn oyii e` xg` odka xyt`c ,`xeqi`

`nyl opiyiig :opixn` inp (a,d) dviac `nw

Ð `a cec oay meia :yxtn mz epiaxe .dpai

inp `gipe .icin `iyw `l `zyde .`al ie`xy

sqei oa giyn `lde ,xeq` i`n` :opiywny dn

:dyw la` ?`a `l oiicre dligz `al el yi

`l `dc ixzyl inp lega ,jenqa jixtc i`d

ie`x did mewn lkn Ð lenz`n edil` `z`

opinwenc ,jixt `pwqnd itlc :xnel yi !`al

lega jixt ikd meyn ,xcpwe zaya i`wc

,mei eze`a `al ie`x epi`y ,ea xcpy mei ixzyl

.lenz`n edil` `z` `le li`ed

àìã`nlce :xn`z m`e Ð zaya edil` `z`

:xnel yie ?zaya xyaie zay axra iz`

`a iptl `iapd dil` z` mkl gley ippd" `xwc

'd mei.xyai `ay meia rnyn "

éàäopzc `idde Ð dil `wtqn iwetq `pz

:xn`wc ,(`,bi) migqtc `nw wxta

edil` `ai `ny etxyi `l zeielz s` jixacl

`edde .dil `wtqn :inp xninl `ki` Ð mxdhie

edil` oi`y l`xyil mdl ghaen xak aiyny

,aeh mei axra `le zay axra `le zaya `a

`l `a `lc ikid ik :eyexit ikdc il d`xp

ly gxehd iptn aeh mei axra `le zay axra

iptn ,dlik` mcew zaya inp ikd ,dcerq oewz

(a,`n dpynl jiiy) .zay zcerq gxeh

ïéøúåîzxtetya lkzqn iziid xaky mz`

Ð 'ekexn`c ,xi`n iaxl elit`

jenq `ed ixde cnre jxca ayiy in :onwl

,qpki `l Ð jkl ezpeek dzid `l m` ,xirl

mikneq eide ,xira zeayl eid mipeekzn `kd

.l`ilnb oax ly zxtety lráéúéongp ax

axc dinw `ax aizie `axc dixeg` wgvi xa

e`l wgvi xa ongp axc rnyn `kd Ð ongp

`lce .zenewn dnka oke ,mzq ongp ax epiid

oihib) "hbd lk" wxt seqc qxhpewd yexitk

`l `p` :wgvi xa ongp ax xn`wc ,(a,`l

yxite ,`zelb yix ial :yexit ,edl `pkixv

yix ly epzg iedc meyn :mzd :qxhpewd

yix ly epzg ied mzq ongp ax `dc .`zelb

.(`,ckw oileg) "ahexde xerd"a gkenck ,`zelb

xiyrc meyn Ð `pkixv `l xn`wc `d `l`

`dc ,awri xa ongp ax `ed mzq ongp axe .did

inlyexiae ,zyy axc exiag did mzq ongp ax

.zyy axc exiag did awri xa ongp axc gken

ax yexita xikfn epi` cenlza mewn meya mbe

,`cqg ax xa ongp ax lv` `l` awri xa ongp

.wgvi xa ongp ax e`áéúéå`iranwe `ax

ipa ly dvigna dil `hiyt `kdc .wgvi xa ongp ax dil xn` :opiqxb `le Ð opiqxb dil

.zeyrl xeq`c dptec ltpn axl wgvi xa ongp ax jixt ikd xzae .zeyrl xzeny mc`

àîéìéàdvigndy mewn l` jli ,inp ixab eln `l ik :xn`z m`e Ð ixab eln `lca

eyr xaky oeik :xnel yie !megzl ribiy cr ,xg` swid dyri jk xg`e zrbn

.oizrnya jenqa wiqnck jli`e o`kn xeq`e ,eyr ok zrcly erci zg` mrt
e`
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עירובין. פרק רביעי - מי שהוציאוהו דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד זפה
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המשך ביאור למס' עירובין ליום חמישי עמ' ב             
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת זודש עמ' ב

             

            
         

         
        

         
        

            
        
        

        
        

        
          

         
       

        
            

          
          

        
          

        
           

        
           

           
          

        
           

        
           

        
         

          
         

         
          
          
         

          
         


         

         
         

        
          

           
           

          
           

         
         
            
           

           
            

         
    

        
        

        
   

         
            

         
       

         
          

          
            

          
           

 
        

         
       































































































































































המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' ב
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמ' ב
c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.àééøöå äæì äæ ïéîBãä íéìkïéa ïéçáäì elôàå øpä øBàì ï÷ãáì øeñà íäéðéa (äæì äæ ïéa) ïéçáäì áø ïeiò C ¥¦©¦¤¨¤§¨¦¦¨§©§¦¥¤¨¤¥¥¤¨§¨§¨§©¥©£¦§©§¦¥
øpä øBàì äøò÷aL äîe ñBkaL äî àeä ìkzñî ìáà äæì äæ íéîBc íä íà øeñà BzLà éãâáì åéãâa§¨¨§¦§¥¦§¨¦¥¦¤§¤£¨¦§©¥©¤©©¤¦§¨¨§©¥

úìñtä CBzî ìëàä ÷øé øBøáì ïécä àeäå äðkqä éðtîe úei÷pä éðtî Bì eøézäL12äæa àöBék ìk ïëå[gi: ¤¦¦¦§¥©§¦¦§¥©©¨¨§©¦¦§¤¤¨Ÿ¤¦©§Ÿ¤§¥¨©¥¨¤
יא  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
äæá àöåéë [çé מפני גם הוא ההלכתי לחיובו שבנוסף - תולעים בחשש המוחזקים פירות הנר לאור לבדוק מותר -

.22הנקיות 

zetqede mipeiv
כדלהלן 21) בורר משום שאסור האוכל מתוך פסולת משא"כ

ס"ד. שיט סימן
עיון 22) שצריך בדבר אפילו הנקיות מפני התירו רבינו דלדעת

אבל  ד"ה הלכה ביאור עיין ועוד, המג"א כדעת (דלא הרבה
או  נקיים האכילה כלי אם לבדוק שמותר שכן וכל קבוע), שמש

שלימים.

•
zay zekld - jexr ogley

‚ בו שיש התפילין להניח שלא שגזרו הגזירה בימי הוא ואם
בידיו  להביאן שכן וכל  לשמרן עליהן לישב אפילו סכנה
שהם  בין לו והולך במקומן מכסן תפילין מניח שהוא שיאמרו

מעט: שהם בין הרבה

„ שלא שגזרו הגזירה בימי בשדה תורה ספר מצא אם וכן
הגזירה  זמן אינו ואם לו והולך במקומו מכסהו ללומדו
היו  ואם לביתו יביאנו ואז שתחשך עד ולשמרו לישב צריך
הלילה  עד כאן יהיה אם הספר שמתקלקל יורדים הגשמים
ומביאו  בבגדיו עליו ומכסה וחוזר מלבוש כעין בהספר יתעטף
כבוד  מפני לו התירו גמור מלבוש דרך שאינו שאף מיד לביתו

התורה:

‰ רשות דרך יוציאם האיך הדליקה מפני כליו להציל הבא
של"ד: בסי' יתבאר הרבים

Â ממה בהן כיוצא כל וכן הפשתן את או הצמר את המלבן
היו  במשכן שכן מלאכות מאבות והוא חייב להתלבן שדרכן
והמכבס  המשכן למלאכות העשויים והפשתים הצמר מלבנים
עד  הבגד את והסוחט וחייב מלבן תולדת הוא הרי בגדים

מלבן. משום וחייב בגדים כמכבס זה הרי שבו המים שיוציא

במים  וליפול להחליק שיכול במקום בשבת לילך אסור לפיכך
ונשרו  ונפל הלך ואם ויסחוט וישכח במים בגדיו ישרו שמא
עליהם  שירדו הרבה בגשמים בגדיו שנשרו מי וכן במים בגדיו
ואין  היום) (כל בהן להלך יכול אלא מיד לפושטן צריך אינו
מן  ינערם לא אבל (בהם) בהילוכו ויסחטם ישכח שמא חוששין

ש"ב. בסי' שיתבאר כמו המים

בשבת  לנגבם ישטחם לא מעליו העין וכשפושטן מראית מפני

ואפילו  בשבת שכבסן יאמר לנגב שטוחים אותם שהרואה
חכמים  שאסרו דבר שכל אסור רואה שם שאין בחדר לשטחם
אסור  תורה של איסור שעשה יחשדוהו שלא העין מראית מפני
אחת  פעם יארע שמא לחוש שיש מפני חדרים בחדרי אפילו
תורה  דברי על שעבר ויחשדהו ויראהו לשם פתאום אחד שיבא
בענין  הוא אם אף ענין בכל ואסרו בגזרתם לחלק רצו לא לפיכך

לכך: לחוש שאין

Ê מערב שטוחים היו אם אבל בשבת לשטחם אלא אסרו ולא
אבל  העין מראית מפני בשבת לסלקן חייב אינו שבת
מן  אלא במים נשרו לא אפילו ענין בכל אסרו בשבת לשטוח

הזיעה:

Á אסור מועטת שרייה אלא שם אין אפילו במים השרוי בגד
שם  מנגבו אלא שם שוטחו שאינו אע"פ לאש סמוך לנגבו
משום  אסור אעפ"כ העין מראית כאן שאין בו לבוש כשהוא
כל  לאש סמוך הוא אם שם מתבשלים הבלועים שהמים בישול
בו  סולדת שהיד עד כך כל שם להתחמם יכול שהבגד עד כך
שוטחו: שאינו כל שם לנגבו מותר כך כל סמוך אינו אם אבל

Ë מעליו שפשטו לאחר לטלטלו אסור במים השרוי בגד
מקפיד  שאינו בגד הוא כן אם אלא ויסחטנו ישכח שמא
שריה  אלא בו שאין או סוחטו היה לא בחול ואף מימיו על

לסוחטה. עליה להקפיד דרך שאין מועטת

מלבנים  שאינם משקין בשאר או אדום ביין או בשכר נשרו ואם
מותר  לכתחלה ואף הרבה שנשרו אע"פ לטלטלו מותר
וש"כ: שי"ט בסי' שיתבאר כמו עליו לסננם כגון בהם להשרותו

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

נגֿנט  סעיפים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.àééøöå äæì äæ ïéîBãä íéìkïéa ïéçáäì elôàå øpä øBàì ï÷ãáì øeñà íäéðéa (äæì äæ ïéa) ïéçáäì áø ïeiò C ¥¦©¦¤¨¤§¨¦¦¨§©§¦¥¤¨¤¥¥¤¨§¨§¨§©¥©£¦§©§¦¥
øpä øBàì äøò÷aL äîe ñBkaL äî àeä ìkzñî ìáà äæì äæ íéîBc íä íà øeñà BzLà éãâáì åéãâa§¨¨§¦§¥¦§¨¦¥¦¤§¤£¨¦§©¥©¤©©¤¦§¨¨§©¥

úìñtä CBzî ìëàä ÷øé øBøáì ïécä àeäå äðkqä éðtîe úei÷pä éðtî Bì eøézäL12äæa àöBék ìk ïëå[gi: ¤¦¦¦§¥©§¦¦§¥©©¨¨§©¦¦§¤¤¨Ÿ¤¦©§Ÿ¤§¥¨©¥¨¤
יא  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
äæá àöåéë [çé מפני גם הוא ההלכתי לחיובו שבנוסף - תולעים בחשש המוחזקים פירות הנר לאור לבדוק מותר -

.22הנקיות 

zetqede mipeiv
כדלהלן 21) בורר משום שאסור האוכל מתוך פסולת משא"כ

ס"ד. שיט סימן
עיון 22) שצריך בדבר אפילו הנקיות מפני התירו רבינו דלדעת

אבל  ד"ה הלכה ביאור עיין ועוד, המג"א כדעת (דלא הרבה
או  נקיים האכילה כלי אם לבדוק שמותר שכן וכל קבוע), שמש

שלימים.

•
zay zekld - jexr ogley

‚ בו שיש התפילין להניח שלא שגזרו הגזירה בימי הוא ואם
בידיו  להביאן שכן וכל  לשמרן עליהן לישב אפילו סכנה
שהם  בין לו והולך במקומן מכסן תפילין מניח שהוא שיאמרו

מעט: שהם בין הרבה

„ שלא שגזרו הגזירה בימי בשדה תורה ספר מצא אם וכן
הגזירה  זמן אינו ואם לו והולך במקומו מכסהו ללומדו
היו  ואם לביתו יביאנו ואז שתחשך עד ולשמרו לישב צריך
הלילה  עד כאן יהיה אם הספר שמתקלקל יורדים הגשמים
ומביאו  בבגדיו עליו ומכסה וחוזר מלבוש כעין בהספר יתעטף
כבוד  מפני לו התירו גמור מלבוש דרך שאינו שאף מיד לביתו

התורה:

‰ רשות דרך יוציאם האיך הדליקה מפני כליו להציל הבא
של"ד: בסי' יתבאר הרבים

Â ממה בהן כיוצא כל וכן הפשתן את או הצמר את המלבן
היו  במשכן שכן מלאכות מאבות והוא חייב להתלבן שדרכן
והמכבס  המשכן למלאכות העשויים והפשתים הצמר מלבנים
עד  הבגד את והסוחט וחייב מלבן תולדת הוא הרי בגדים

מלבן. משום וחייב בגדים כמכבס זה הרי שבו המים שיוציא

במים  וליפול להחליק שיכול במקום בשבת לילך אסור לפיכך
ונשרו  ונפל הלך ואם ויסחוט וישכח במים בגדיו ישרו שמא
עליהם  שירדו הרבה בגשמים בגדיו שנשרו מי וכן במים בגדיו
ואין  היום) (כל בהן להלך יכול אלא מיד לפושטן צריך אינו
מן  ינערם לא אבל (בהם) בהילוכו ויסחטם ישכח שמא חוששין

ש"ב. בסי' שיתבאר כמו המים

בשבת  לנגבם ישטחם לא מעליו העין וכשפושטן מראית מפני

ואפילו  בשבת שכבסן יאמר לנגב שטוחים אותם שהרואה
חכמים  שאסרו דבר שכל אסור רואה שם שאין בחדר לשטחם
אסור  תורה של איסור שעשה יחשדוהו שלא העין מראית מפני
אחת  פעם יארע שמא לחוש שיש מפני חדרים בחדרי אפילו
תורה  דברי על שעבר ויחשדהו ויראהו לשם פתאום אחד שיבא
בענין  הוא אם אף ענין בכל ואסרו בגזרתם לחלק רצו לא לפיכך

לכך: לחוש שאין

Ê מערב שטוחים היו אם אבל בשבת לשטחם אלא אסרו ולא
אבל  העין מראית מפני בשבת לסלקן חייב אינו שבת
מן  אלא במים נשרו לא אפילו ענין בכל אסרו בשבת לשטוח

הזיעה:

Á אסור מועטת שרייה אלא שם אין אפילו במים השרוי בגד
שם  מנגבו אלא שם שוטחו שאינו אע"פ לאש סמוך לנגבו
משום  אסור אעפ"כ העין מראית כאן שאין בו לבוש כשהוא
כל  לאש סמוך הוא אם שם מתבשלים הבלועים שהמים בישול
בו  סולדת שהיד עד כך כל שם להתחמם יכול שהבגד עד כך
שוטחו: שאינו כל שם לנגבו מותר כך כל סמוך אינו אם אבל

Ë מעליו שפשטו לאחר לטלטלו אסור במים השרוי בגד
מקפיד  שאינו בגד הוא כן אם אלא ויסחטנו ישכח שמא
שריה  אלא בו שאין או סוחטו היה לא בחול ואף מימיו על

לסוחטה. עליה להקפיד דרך שאין מועטת

מלבנים  שאינם משקין בשאר או אדום ביין או בשכר נשרו ואם
מותר  לכתחלה ואף הרבה שנשרו אע"פ לטלטלו מותר
וש"כ: שי"ט בסי' שיתבאר כמו עליו לסננם כגון בהם להשרותו

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

נגֿנט  סעיפים
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äæ éáâì éìë úðéçá äùòð ïåúçúä ïåöøä äæù
úðéçáá ,ùîî åëåúá êùîåéù ïåéìòä ïåöøä

.ùîî éìëä êåúá øåàä úàøùäë ,äàøùä
נמצא  שהאור (לא הוא בכלי" "אור דהשראת הגדר
שהאור  אלא) בכלי, המונח חפץ כמו הכלי, בתוך
שהנפש  רק זה שאין וגוף, נפש וכמו הכלי, עם מתאחד
עד  הגוף, עם מתאחדת שהיא אלא בגוף, נמצאת

חי. דבר להיות משתנה שהגוף

הגוף, באברי המלובשים הנפש בכוחות הוא וכך
ידו  על ופועל מסויים באבר מתלבש וכח כח שכל
הדיבור  כח באוזן, השמיעה כח בעין, הראי' כח (כמו
והאבר  (ה"אור") שהכח במוח), השכל כח בפה,

ממש. אחד דבר כמו יחד מתאחדים (ה"כלי")

"כלי" נעשה התחתון" ש"רצון בעניננו, וכך
לה' והאהבה הרצון שבתוך העליון", ל"רצון
"רצון  מתגלה ה', באחדות התבוננות ע"י המתעוררים
כלי. בתוך השורה כאור החכמה, מן שלמעלה העליון"

פירוש:

השבת, ביום שבנפש יחידה בחינת מתגלה כאשר
החול  ימי ששת במשך האדם עבודת הקדמת ללא
ית', באחדותו התבוננות ע"י בלבו ה' אהבת להוליד
מכל  זה, גילוי ע"י לה' רבה באהבה שמתעורר אף הנה
מתגלה  שאינו "מקיף", בבחינת רק הוא הגילוי מקום
לגילוי  ראוי כלי הלב שאין (מאחר ממש" לבו "בתוך
בטבעו  האדם "נשאר זו התעוררות אחרי ובמילא זה),
למעלה, נשאר ש"המקיף בתחלה", שהי' כמו ממש
מובדלים  והן למטה, נשאר הלב שהוא והאדם
מתגלה  העליון "רצון כאשר ורק מזה", זה ומרוחקים
ע"י  אליו, "כלי" עושה שהאדם [ע"י ממש לבו בתוך
ההארה, מקבל הלב אזי החול] ימי בששת עבודתו
השלהבת  שמקבלת הפתילה כדוגמת הלב, ונתהפך
המאיר  אור ענין וזהו היא, גם ותאיר ותדלק בעצמותה

דוקא". בכלי

הנפש  תתעורר שבת קדושת שמחמת יתכן כלומר:
אין  לכך, לבו הכין שלא מאחר אבל לה', רבה באהבה
אלא  ואינה באמת שישתנה בלבו נקבעת זו אהבה

"מקיף"); נק' כזו (התעוררות שעה לפי התעוררות

ה' אהבת בהולדת עצמו בכח עוסק כשאדם ורק
לה' רבה האהבה אזי אחד) בה' התבוננות (ע"י בלבו

נקבעת  אז) אלקי אור גילוי (מחמת בשבת המתעוררת
ובפנימיותו. הלב בתוכיות

ימי  ששת במשך יותר עוסק שהאדם שככל [ומובן,
באחדותו  במוחו ולהתבונן ללמוד זו, בעבודה החול
בלבו  ה' אהבת זו) (מהתבוננות להוליד ולהשתדל ית'
בשבת  שלו יתירה" ה"נשמה בלבבו תתגלה כך -
בתוכיות  יותר חודרת להיות יותר, "פנימית" בבחינה

לאלקות]. יותר גדולה התקרבות ולהרגיש לבבו

úðéçáî äèîì àåäù ô"òà ,ïåúçúä ïåöøäù éðôî
ïåöø éåìéâì àåä éìë ô"ëò ìáà ,ïåéìòä ïåöø
éúîà ãåçéå úåøáçúäá åá ùáìúî äéäéù ïåéìòä

.úáùä íåéá
ממש  אחד כדבר יחד יתאחדו וכלי" ש"אור כדי
בתכונותיו  האור אל מתאים להיות הכלי צריך (כנ"ל),

באברי וגדריו, המלובשים הנפש כוחות למשל וכמו
למהות  וגדרו תכונתו במזגו, מתאים שהאבר הגוף,
מתאימים  הגשמי העין ומבנה (מזג בו המלובש הכח

הגוף). אברי בשאר וכדומה הראי', לענין

מתאים  כלי הוא התחתון" ש"רצון בעניננו, וכך
רצון  הוא שהראשון אע"פ כי העליון", "רצון להשראת
רצון  הוא והשני וההתבוננות, השכל מן הנולד
מכל  - הנפש) בעצם (ונעוץ החכמה מן שלמעלה
ומשיכה  (רצון אחת מהות ששניהם מאחר מקום,

להתאחד. להם אפשר לפיכך לאלקות),

ש"רצון  אומרים שאנו זה כי - בזה הענין ועומק
שהשכל  רק היא בזה הכוונה השכל, מן נולד התחתון"
עצמו  הרצון גוף אבל הרצון, את המעוררת הסיבה הוא
מרצון  נמשך התחתון ד"רצון עצמה, בנפש מושרש
שהתגלותו  ורק והשגה", השכל מן שלמעלה העליון

השכל. ע"י היא בפועל

- שברצון הנ"ל המדריגות שתי מהות כלומר:
משיכת  אחת, היא - התחתון" ו"רצון העליון" "רצון
שנולד  הרצון שגם רואים אנו [שלכן ענין לאיזה הנפש
ברצון  שכשמתעורר הכוחות, כל על שולט שכל פי על
הרי  שכלי) טעם ע"י נולד הרצון אם (גם דבר לאיזה

לכך]; בהתאם יפעלו נפשו כוחות שכל פועל זה

דרצון  התגלותם, באופן רק הוא ביניהם וההבדל
רצון  ואילו עצמה, מהנפש ישר ומתגלה נולד העליון

שבאדם. השכל דרך ומתגלה מתעורר התחתון
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להכיל  מתאים כלי הוא התחתון" ה"רצון ולפיכך
העליון". "רצון גילוי בתוכו

.ä"éåäì ïåúáù úáù øîàð äæ ìòå

ì"ðä úåðåöø 'á íä ïåúáù úáù ,ùåøéô
.ùîî íéãçàì åéäå ãçàë íéøáçúîù

"קודש  ה', אל להתקרב - היא שבת של העבודה
המדרגות  שתי שהן מדריגות, שתי יש ובזה לה'".
ביום  אשר העליון, ורצון התחתון רצון ב"רצון", הנ"ל

כנ"ל. יחד, גם מתחברים השבת

äðä ä"éåä íù éë ,åðééä ,ä"éåäì ïåúáù ïåùìå
úáù úðéçá àåä úáùáå ,'åë äîëç úðéçá ã"åéä
íùî äìòîìù ïåéìòä ïåöøä äìâúîù ,ä"éåäì

.'åë ä"éåä
להוי'": "שבת הלשון דיוק וביאור

השבת  שביום האדם, בנפש לעיל שנתבאר דרך על
מעל  למעלה שהוא שבנפש העליון" "רצון ה מתגלה

"רצון  בתוך הוא העליון רצון גילוי אך השכל, מן
"רצון  שורה ממש" ש"בתוכו שבאדם, התחתון"
שגילוי  כביכול, למעלה הוא כך - שבנפש העליון"
ביום  החכמה) מן (שלמעלה שלמעלה העליון" "רצון
"רצון  בחינת בתוך מאיר שהאור באופן הוא השבת

דלמעלה. התחתון"

אותיות  שד' ידוע דהנה להוי'", "שבת פירוש וזהו
ה' חכמה, - (י' העליונות הספירות כנגד הן הוי' שם
מלכות), - אחרונה ה' המדות, ששת - ו' בינה, -
מן  שלמעלה העליון" "רצון בחינת מתגלה ובשבת
הנפתח  קדים" הפונה "שער בפירוש (כנ"ל החכמה
שם  אותיות מד' שלמעלה אור היינו השבת), ביום
הוי', שם אותיות ד' בתוך מאיר זה גילוי אך הוי',
"כאור  הוי'", ב[תוך] ונמשך יורד שבתון "ששבת

ממש". הכלי בתוך המתלבש

úðéçá 'á ùéù ,ä"éåä úåòã ìà éë áåúëù åäæå
.ïåúçú úòã 'áäå ïåéìò úòã 'àä ,úòã

יובן  להוי'" שבתון "שבת בפירוש משנת"ל ע"פ
הפשוט  שהפירוש הוי'", דעות אֿל "כי מ"ש ג"כ
משמעות  אולם הכל, יודע שהקב"ה הוא, בכתוב
באלקות, - רבים לשון - "דעות" שיש היא הלשון
למעלה, בדעת בחינות שתי שיש שהכוונה ומבואר,

תחתון". ו"דעת עליון" "דעת ונקראות

ב  אלו בחינות שתי :]"דעת "[וביאור

ïéðò ìëä ïåöøå úòãù ,ïåöø ïåùì àåä úòã ,ùåøéô
úåçôùî ìëî éúòãé íëúà ÷ø ù"îë ,'à[האדמה]

øåçáì íëúà éúéöøå éúøçáù àåä äðååëäù ,'åë
.äìåâñ íòì éì

ורצון:] דעת בין הקשר ומבאר [והולך

úåøù÷úä úðéçá åäæù äøëä ïéðò àåä úòã éë
ïåùì òãé íãàäå ïëå ,'åë ïåöøä éãéì àéáîä

.'åë úåøáçúäå úåøù÷úä
הבינה, ענין הוא בלבד והגיון בשכל הדבר הבנת
הדבר  במהות פנימית הכרה משמעה ה"דעת" אבל
בדבר  דעתו את מקשר שהאדם ידי על הבאה הידוע,
גשמי  "בדבר מקושר שהאדם (כמו מאד אמיץ בקשר
שדעת  כנודע מחשבתו, בו ומעמיק בשר בעיני שרואה

וגו'"). ידע והאדם כמו התקשרות לשון הוא

מביאה  הידוע הדבר בטיב כזו והכרה והתקשרות
בו  וירצה הדבר אחרי יימשך שהאדם ממילא בדרך
ידעתי  אתכם "רק מ"ש ע"ד בו. שיתחבר עד נפשו בכל
נתחברתם  ועי"ז אתכם הכרתי לומר, "רצה גו'",

נתקשרתי  ואני אלי אליכם".ונתקשרתם

הרצון" מהות דרך על הוא הדעת ש"ענין וזהו
דמה  ונמצא, כנ"ל], רצון מולידה שהדעת [מאחר
לב' היא הכוונה רבים, ל' - ה'" דעות "אֿל שכתוב

התחתון. ורצון העליון רצון הנ"ל, רצונות

,ì"ðä úåòã 'á úåøáçúä åðééä "úåòã ìà" ïéðòå
.ì"ðä úåðåöøä 'á íäù

שיש  רק שלא הוא, הוי'" דעות ב"אֿל הכוונה עומק
הדעות  ששתי אלא למעלה, (רצון) בדעת בחינות שתי

כנ"ל. הרצונות שני חיבור ענין שהוא יחד, מחוברות

ë"â àåäå ,ä"éåä íùì ïåúáù úáù úðéçá àåä æàå
,úåðåöøä 'á íéøáçúîù ,ä"éåä úåòã ìà ùåøéô
äìâúîå øéàî äîëçäî äìòîìù ïåéìòä ïåöøäù

.'åë ïåúçúä ïåöøá ë"â
כענין  הוא הוי'" דעות ד"אֿל שהענין ונמצא,
"רצון  חיבור (כנ"ל) שפירושו להוי'", שבתון "שבת
ד' בתוך העליון רצון (גילוי התחתון" ורצון העליון
הוי'", דעות "אֿל פירוש הוא וכך - הוי') שם אותיות
רצון  שבתוך - הדיעות" שתי "חיבור ענין שהוא

כנ"ל. העליון רצון מתגלה התחתון

ïåöø éåìâ àåäù ,úáùã äøéúé äîùðä ïéðò åäæå
.ì"ðë äãéçé úðéçáî ïåéìòä
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להכיל  מתאים כלי הוא התחתון" ה"רצון ולפיכך
העליון". "רצון גילוי בתוכו

.ä"éåäì ïåúáù úáù øîàð äæ ìòå

ì"ðä úåðåöø 'á íä ïåúáù úáù ,ùåøéô
.ùîî íéãçàì åéäå ãçàë íéøáçúîù

"קודש  ה', אל להתקרב - היא שבת של העבודה
המדרגות  שתי שהן מדריגות, שתי יש ובזה לה'".
ביום  אשר העליון, ורצון התחתון רצון ב"רצון", הנ"ל

כנ"ל. יחד, גם מתחברים השבת

äðä ä"éåä íù éë ,åðééä ,ä"éåäì ïåúáù ïåùìå
úáù úðéçá àåä úáùáå ,'åë äîëç úðéçá ã"åéä
íùî äìòîìù ïåéìòä ïåöøä äìâúîù ,ä"éåäì

.'åë ä"éåä
להוי'": "שבת הלשון דיוק וביאור

השבת  שביום האדם, בנפש לעיל שנתבאר דרך על
מעל  למעלה שהוא שבנפש העליון" "רצון ה מתגלה

"רצון  בתוך הוא העליון רצון גילוי אך השכל, מן
"רצון  שורה ממש" ש"בתוכו שבאדם, התחתון"
שגילוי  כביכול, למעלה הוא כך - שבנפש העליון"
ביום  החכמה) מן (שלמעלה שלמעלה העליון" "רצון
"רצון  בחינת בתוך מאיר שהאור באופן הוא השבת

דלמעלה. התחתון"

אותיות  שד' ידוע דהנה להוי'", "שבת פירוש וזהו
ה' חכמה, - (י' העליונות הספירות כנגד הן הוי' שם
מלכות), - אחרונה ה' המדות, ששת - ו' בינה, -
מן  שלמעלה העליון" "רצון בחינת מתגלה ובשבת
הנפתח  קדים" הפונה "שער בפירוש (כנ"ל החכמה
שם  אותיות מד' שלמעלה אור היינו השבת), ביום
הוי', שם אותיות ד' בתוך מאיר זה גילוי אך הוי',
"כאור  הוי'", ב[תוך] ונמשך יורד שבתון "ששבת

ממש". הכלי בתוך המתלבש

úðéçá 'á ùéù ,ä"éåä úåòã ìà éë áåúëù åäæå
.ïåúçú úòã 'áäå ïåéìò úòã 'àä ,úòã

יובן  להוי'" שבתון "שבת בפירוש משנת"ל ע"פ
הפשוט  שהפירוש הוי'", דעות אֿל "כי מ"ש ג"כ
משמעות  אולם הכל, יודע שהקב"ה הוא, בכתוב
באלקות, - רבים לשון - "דעות" שיש היא הלשון
למעלה, בדעת בחינות שתי שיש שהכוונה ומבואר,

תחתון". ו"דעת עליון" "דעת ונקראות

ב  אלו בחינות שתי :]"דעת "[וביאור

ïéðò ìëä ïåöøå úòãù ,ïåöø ïåùì àåä úòã ,ùåøéô
úåçôùî ìëî éúòãé íëúà ÷ø ù"îë ,'à[האדמה]

øåçáì íëúà éúéöøå éúøçáù àåä äðååëäù ,'åë
.äìåâñ íòì éì

ורצון:] דעת בין הקשר ומבאר [והולך

úåøù÷úä úðéçá åäæù äøëä ïéðò àåä úòã éë
ïåùì òãé íãàäå ïëå ,'åë ïåöøä éãéì àéáîä

.'åë úåøáçúäå úåøù÷úä
הבינה, ענין הוא בלבד והגיון בשכל הדבר הבנת
הדבר  במהות פנימית הכרה משמעה ה"דעת" אבל
בדבר  דעתו את מקשר שהאדם ידי על הבאה הידוע,
גשמי  "בדבר מקושר שהאדם (כמו מאד אמיץ בקשר
שדעת  כנודע מחשבתו, בו ומעמיק בשר בעיני שרואה

וגו'"). ידע והאדם כמו התקשרות לשון הוא

מביאה  הידוע הדבר בטיב כזו והכרה והתקשרות
בו  וירצה הדבר אחרי יימשך שהאדם ממילא בדרך
ידעתי  אתכם "רק מ"ש ע"ד בו. שיתחבר עד נפשו בכל
נתחברתם  ועי"ז אתכם הכרתי לומר, "רצה גו'",

נתקשרתי  ואני אלי אליכם".ונתקשרתם

הרצון" מהות דרך על הוא הדעת ש"ענין וזהו
דמה  ונמצא, כנ"ל], רצון מולידה שהדעת [מאחר
לב' היא הכוונה רבים, ל' - ה'" דעות "אֿל שכתוב

התחתון. ורצון העליון רצון הנ"ל, רצונות

,ì"ðä úåòã 'á úåøáçúä åðééä "úåòã ìà" ïéðòå
.ì"ðä úåðåöøä 'á íäù

שיש  רק שלא הוא, הוי'" דעות ב"אֿל הכוונה עומק
הדעות  ששתי אלא למעלה, (רצון) בדעת בחינות שתי

כנ"ל. הרצונות שני חיבור ענין שהוא יחד, מחוברות

ë"â àåäå ,ä"éåä íùì ïåúáù úáù úðéçá àåä æàå
,úåðåöøä 'á íéøáçúîù ,ä"éåä úåòã ìà ùåøéô
äìâúîå øéàî äîëçäî äìòîìù ïåéìòä ïåöøäù

.'åë ïåúçúä ïåöøá ë"â
כענין  הוא הוי'" דעות ד"אֿל שהענין ונמצא,
"רצון  חיבור (כנ"ל) שפירושו להוי'", שבתון "שבת
ד' בתוך העליון רצון (גילוי התחתון" ורצון העליון
הוי'", דעות "אֿל פירוש הוא וכך - הוי') שם אותיות
רצון  שבתוך - הדיעות" שתי "חיבור ענין שהוא

כנ"ל. העליון רצון מתגלה התחתון

ïåöø éåìâ àåäù ,úáùã äøéúé äîùðä ïéðò åäæå
.ì"ðë äãéçé úðéçáî ïåéìòä
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האלקית  שההארה הטעם יובן הנ"ל כל ע"פ
"נשמה  בשם נקראת בשבת האדם בנפש המאירה
נמצאת  שלא ממש חדשה נשמה כמו שזהו יתירה",

החול. ימי בששת באדם כלל

שבנפש, "יחידה" בחינת מתגלה בשבת כי
רצון  זו בחינה שמצד הקב"ה, עם בתכלית המאוחדת
הרי  אלא וההתבוננות, השכל מצד אינו לאלקות האדם
שזהו  לפי הנפש בעצם שנעוץ לחיות, הרצון כמו הוא

ומהותה. עצמותה

למעלה  היא שבנפש יחידה שבחינת ולהיות
יתירה". "נשמה נקראת לכן "נשמה", מבחינת

éç ìëì òéáùîå ù"îëå ,éç ìë úîùð '÷ðù åäæå
úàø÷ðä äðéçáá êùîð ïåéìòä ïåöø éåìâù ,ïåöø

.'åë éç ìë
כל  "נשמת בשם דשבת יתירה לנשמה קרא בזהר
חי  מההוא ומתגלית] [יוצאת "פרחא שהיא לפי - חי"

העולמים").

השבת]. ביום חי" כל "נשמת אמירת טעם [וזהו

"כל  הנק' זו לבחינה יתירה" "נשמה בין והקשר
רצון", חי לכל "ומשביע מ"ש פי על מובן חי"

הוא: בכתוב הפנימי שהפירוש

והקב"ה  העליון", "רצון מדריגת על קאי "רצון"
"כל  בחינת בתוך ה"רצון" בחינת ("משביע") ממשיך
זה  הרי ולפיכך יתירה, הנשמה של מקורה שהיא חי",
שהוא  - האדם בנפש העליון" "רצון גילוי גם פועל
לעיל  שנתבאר וכפי יתירה", "נשמה גילוי ענין הוא
רצון  בחינת גילוי הוא דשבת יתירה דנשמה בארוכה,
בחינת  מגילוי כתוצאה (הבא האדם בנפש העליון

קדים"). הפונה "שער - דלמעלה העליון" "רצון

íäá äìâúéù ,äùòé åéàøé ïåöø úåéäì êùîð íùîå
:ïåéìòä ïåöøä

שהפירוש  יעשה", יראיו "רצון נאמר זה ועל
בחינת  וממשיך "עושה" שהקב"ה הוא, בכתוב הפנימי
"יראיו" שעבודת כדי "יראיו", בתוך העליון" "רצון

ודעת. מטעם שלמעלה הנפש עצם מצד  תהי'

רצון", חי לכל "משביע ידי על נמשך זה וענין
"רצון  בחינת ("משביע") ממשיך שהקב"ה ידי שעל
היתירה  הנשמה של (מקורה חי" "כל בבחינת העליון"
"רצון  בחינת ("יראיו") באדם מתגלה - הנ"ל)
"רצון" של באופן היא עבודתו ובמילא העליון",

ודעת. מטעם שלמעלה

c wxt dyn ldwie d"c

∑

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

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

כמשל ‡Í(יב) הא' משלים שלשה לזה להקדים יש הנה
שכל  למרחוק שמאירה הגדולה האבוק'
שאם  ואע"פ יותר למרחוק תאיר יותר גדולה שהאבוקה
שם  מאיר היה הרחוק זה במקום להאיר נר מדליק היה
כדי  הרי מ"מ האבוקה מן לשם שמגיעה זו מהארה יותר
גודל  שמעוצם מפני גדולה אבוקה עושין למרחוק שיאיר
ואף  הרחוק זה במקום גם אור יגיע האבוקה שלהבת
שלהבת  שהוא בא הוא גדול מכח אבל שם מועטת שהאר'
חבית  כמו והוא שני משל ועוד כו' ביותר המאירה גדולה
לאבוד  לחוץ גדותיה כל על המים שיוצא ביותר המלאה
הם  מעט וגם כהפקר הוא לאבוד לחוץ שיוצא זה ובודאי
עוצם  מצד לחוץ באין הן הרי מ"מ שבחבית המים כל לגבי
שכאשר  לתלמידו ברב וכן ביותר שנתמלאה החבית מלוי
שיוצא  עד גדול במילוי ודעת חכמה בעצמו הרב נתמלא
הן  שנובלות והגם לתלמידיו מחכמתו נובלות לאבוד לחוץ
שבעצם  גדול מכח מ"מ חכמתו עצם לגבי חשיבא וכלא
שיוכל  מכפי ביותר כחו נתמלא כאשר באין הן חכמתו

השלישי  והמשל כו'. לחוץ יצא ע"כ אשר מוחו בכלי שאת
שנים  ט' מן פחות כמו שבקטן שבטפה. המוליד כח מן
בו  שאין לפי הוא והטעם ולד להוליד ההולדה כח בו אין
ויותר  ט' בן שהוא עד בשלימות שלו המוחין כל כניסת
מוחין  בחי' שנקראו בשלימות המוחין בו נכנסו שאז
בדומה  ולד שלו מהמוחין להוליד יוכל אז כידוע דגדלות
המוחין  ממותרי ומתהווה נמשך הוא שהולד והגם כו'. לו
המוחין  עצם לגבי חשיב וכלא כידוע טפה נעשה שמזה
בבחי' תצא כאשר כ"א ולד להוליד הטפה בכח אין מ"מ
מכח  שאז בשלימות' המוחין כלי שנתמלאו מצד מותרות
עוד  להוליד בכחה יש ע"כ באה היא המוחין שבעצם גדול
שאין  בשלימות המוחין כניסת קודם משא"כ לו בדומה
ג' בכל המכוון ועכ"פ וד"ל כו' להוליד כח היוצאת בטפה
בעצם  הדבר שכאשר אחד לסגנון עולה אלה משלים
למטה  נובלות ממנו יומשך אזי ביותר עצמותו כח במילוי
אבל  בערך קטן הדבר נראה שלמטה ואע"פ יותר מטה
כחו  עצם מבחי' דהיינו ביותר גבוה ממקום יוצא שרשו
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ממה  ודוקא ביותר במילואו שהוא כמו הדבר אותו של
כמו  ביותר מטה למטה המדריגה בירידת הדבר שבא
השלהבת  גודל הוראת עיקר הנה האבוקה של במשל

וגם דאבוקה  ביותר למרחוק המאיר אורה מתוך דוקא נראה
מובן  מזה מ"מ שם האור ימעט יותר יותר שרחוק שכל
הב' במשל וכן האבוקה אור התפשטות של גדול כח יותר
בהם  לאבוד שנופלים מים במעט דוקא המלאה דחבית
כל  זה במשל הרי וגם ביותר החבית מילוי ניכר דוקא
זהו  מקום מכל לאיבוד ילך יותר יותר זו חבית שתתמלא
נובלות  בירידות וכן ביותר המילוי גודל על יותר ההוראה
בעצמו  חכמתו כח מילוי גודל מורה זהו המשפיע מן יותר
הג' במשל וכן כו' יותר נובלות ממנו נופל ע"כ אשר ביותר

למהות  ממהות יציא' שהוא ולד שלהוליד ההולדה דכח
מן  הנדחקים המותרות מבחינת דוקא בא זה הנה אחר
המוחין  עצם כח של המילוי עוצם בחינת מצד רק המוח
מדתו  מכפי ביותר במוח שנתמלא התענוג כח ע"י (והוא
ואע"פ  כו') הטפה שהוא מותרות ממנו יוצא ע"כ אשר
זהו  אדרבה כו' הגשמי' מהטפה הנעשה הוא גשמי שהולד
כו' ביותר שהוא דמוחין מילוי כח עצם על מורה דוקא
עדיין  להיות יוכל שלא מוליד אינו לכן קודם שהרי
שבא  מה כל וא"כ וד"ל כו' מזה ממש גשמי' התהוות
בא  היותו על הורא' מזה יותר למטה בהגשמ' למטה הדבר
המדה  מכפי ביותר כחו במילוי שהוא כמו ומקורו משרשו

וד"ל: כו'

mixetd xry
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Í‡ שבג"ע השכינה זיו לקבל הנשמות שיוכלו כדי הנה
בבחי' למטה ירדו מ"מ במח' עלו נש"י שרש כי הגם
אתה  היא טהורה בי שנתת נשמה וכמ"ש כו' יצי' בריאה
זיו  לקבל הנשמה תוכל איך וא"כ בי נפחת יצרת בראת
לנפש  לבושין שנעשי' המצות ענין וזהו שבג"ע. השכינה
והיינו  השכינה, זיו אור לקבל יכולים הלבושי' שע"י בכדי
השמש  באור להביט יכולים שאין השמש אור למשל כמו
זכוכי' אספקלרי' ע"י אך אורו, בהירות תוקף מחמת
לקבל  יכולים אנו עי"ז השמש אור עצם על מעט שמסתיר
להשפיע  הרב כשצריך למשל או כנ"ל, השמש אור את
להלביש  צריך המקבל לפ"ע שאינו עמוק שכל לתלמידו
וע"י  זר, בדבר השכל את שמלביש דהיינו במשל השכל את
המשל  לפי"ז והנה כו' הנמשל את להשיג יכולים המשל
הנמשל. את לקבל יכולים שע"י לפי מהנמשל למטה הוא
מהנמשל, למעלה הוא המשל ששרש לומר צריך מ"מ אך
שכל  בר שיהי' צריך המשל את להמציא שיכול שכדי לפי
משל, אלפי' שלשת וידבר בשלמה וכמ"ש יותר, גדול
פני  על אשר האדם מכל ויחכם כתי' שבשלמה לפי והיינו
ר"מ  וכן משל, אלפים ג' להמציא יכול הוא ע"כ האדמה
הי' האור מקור והי' בהלכה חכמים עיני מנהיר שהי' לפי
המשל  ששרש לפי והיינו משלים מאות שלש לומר יכול
וזהו  הנמשל, את להשיג יכולים שע"י לפי למעלה הוא
לא  לחם שמשה לפי הענן בתוך משה ויבא במשה מ"ש
מזיו  ניזון שהי' צ"ל וא"כ לילה וארבעים יום ארבעים אכל
שמלאכי  לחם איש אכל אבירים לחם וכמ"ש השכינה
ואתה  במדרש וכמ"ש השכינה זיו בחי' והוא אוכלים השרת
מלאכי  של ומזון למזון צריכי' שכולם מלמד כולם את מחי'

יהי' גשמי הגוף איך וא"כ השכינה, זיו בחי' הוא השרת
השכינה, זיו את לקבל הגוף שיוכל וכדי השכינה, מזיו נזון
מאד  גבוה ממקום נמשך הענן ששרש דהיינו הענן ע"י זהו
שנעשה  עד למטה ונמשך סתרו, חושך ישת בחי' שהוא
ניזון  גשמי הגוף גם שיהי' נמשך להיות יכול וע"י כו' לבוש
הנשמה  שתוכל שכדי המצות ענין ג"כ וזהו שכינה, מזיו
של  הלבושים ע"י זהו השכינה מזיו להנות למטה שירדה
מ"מ  בגשמי' למטה נמשכו שהמצות שאעפ"י והיינו מצות,
דאו' מצות תרי"ג כי מאד גבוה למעלה הוא המצות שרש
ע"י  וע"כ כתר בחי' שהוא אור עמודי תר"ך הם דרבנן וז'
וזהו  המהות. השגת שבג"ע השכינה זיו את לקבל יכולים
לפי  העוה"ב, חיי מכל הזה בעולם בתומע"ט א' שעה יפה
כי  והיינו שבג"ע, השגה מבחי' למעלה הוא המצות ששרש
יוצא  ונהר וכמ"ש חכ' מבחי' הוא שבג"ע השגה שרש
כתר, מבחי' הוא המצות שרש אבל הגן, את להשקות מעדן
מצות  של השכר שעיקר דהיינו מצוה, מצוה שכר מ"ש וזהו
לע"ל  וזהו כו', נעלה מאד ששרשן לפי עצמה מצוה היא
המהות  השגת המצות של השכר עיקר יתגלה שלע"ל דוקא
עין  פי' להבין והנה ה', את יראו בעין עין כי וכמ"ש ממש
בחי' שני דהיינו עין בחי' שני יש דהנה הוא הענין בעין
מרום  שאו וכמ"ש למעלה מלמטה ראי' דהיינו ראי',
המציאות  השגת בחי' שהוא אלה ברא מי וראו עיניכם
המציאות  השגת בחי' שהוא ראי' בחי' בזה יש ואעפי"כ
ומהותו  עצמותו בחי' היינו מי אלה, ברא שמי אא"ס של
בחי' שהיא למעלה ממטה ראי' בחי' היינו מ"מ אך כו',
השגת  של ראי' בחי' היינו דלעילא עין בחי' אך יחו"ת,

כו'. זה בחי' גילוי יחו"ע בחי' המהות
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קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ממה  ודוקא ביותר במילואו שהוא כמו הדבר אותו של
כמו  ביותר מטה למטה המדריגה בירידת הדבר שבא
השלהבת  גודל הוראת עיקר הנה האבוקה של במשל

וגם דאבוקה  ביותר למרחוק המאיר אורה מתוך דוקא נראה
מובן  מזה מ"מ שם האור ימעט יותר יותר שרחוק שכל
הב' במשל וכן האבוקה אור התפשטות של גדול כח יותר
בהם  לאבוד שנופלים מים במעט דוקא המלאה דחבית
כל  זה במשל הרי וגם ביותר החבית מילוי ניכר דוקא
זהו  מקום מכל לאיבוד ילך יותר יותר זו חבית שתתמלא
נובלות  בירידות וכן ביותר המילוי גודל על יותר ההוראה
בעצמו  חכמתו כח מילוי גודל מורה זהו המשפיע מן יותר
הג' במשל וכן כו' יותר נובלות ממנו נופל ע"כ אשר ביותר

למהות  ממהות יציא' שהוא ולד שלהוליד ההולדה דכח
מן  הנדחקים המותרות מבחינת דוקא בא זה הנה אחר
המוחין  עצם כח של המילוי עוצם בחינת מצד רק המוח
מדתו  מכפי ביותר במוח שנתמלא התענוג כח ע"י (והוא
ואע"פ  כו') הטפה שהוא מותרות ממנו יוצא ע"כ אשר
זהו  אדרבה כו' הגשמי' מהטפה הנעשה הוא גשמי שהולד
כו' ביותר שהוא דמוחין מילוי כח עצם על מורה דוקא
עדיין  להיות יוכל שלא מוליד אינו לכן קודם שהרי
שבא  מה כל וא"כ וד"ל כו' מזה ממש גשמי' התהוות
בא  היותו על הורא' מזה יותר למטה בהגשמ' למטה הדבר
המדה  מכפי ביותר כחו במילוי שהוא כמו ומקורו משרשו

וד"ל: כו'
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ שבג"ע השכינה זיו לקבל הנשמות שיוכלו כדי הנה
בבחי' למטה ירדו מ"מ במח' עלו נש"י שרש כי הגם
אתה  היא טהורה בי שנתת נשמה וכמ"ש כו' יצי' בריאה
זיו  לקבל הנשמה תוכל איך וא"כ בי נפחת יצרת בראת
לנפש  לבושין שנעשי' המצות ענין וזהו שבג"ע. השכינה
והיינו  השכינה, זיו אור לקבל יכולים הלבושי' שע"י בכדי
השמש  באור להביט יכולים שאין השמש אור למשל כמו
זכוכי' אספקלרי' ע"י אך אורו, בהירות תוקף מחמת
לקבל  יכולים אנו עי"ז השמש אור עצם על מעט שמסתיר
להשפיע  הרב כשצריך למשל או כנ"ל, השמש אור את
להלביש  צריך המקבל לפ"ע שאינו עמוק שכל לתלמידו
וע"י  זר, בדבר השכל את שמלביש דהיינו במשל השכל את
המשל  לפי"ז והנה כו' הנמשל את להשיג יכולים המשל
הנמשל. את לקבל יכולים שע"י לפי מהנמשל למטה הוא
מהנמשל, למעלה הוא המשל ששרש לומר צריך מ"מ אך
שכל  בר שיהי' צריך המשל את להמציא שיכול שכדי לפי
משל, אלפי' שלשת וידבר בשלמה וכמ"ש יותר, גדול
פני  על אשר האדם מכל ויחכם כתי' שבשלמה לפי והיינו
ר"מ  וכן משל, אלפים ג' להמציא יכול הוא ע"כ האדמה
הי' האור מקור והי' בהלכה חכמים עיני מנהיר שהי' לפי
המשל  ששרש לפי והיינו משלים מאות שלש לומר יכול
וזהו  הנמשל, את להשיג יכולים שע"י לפי למעלה הוא
לא  לחם שמשה לפי הענן בתוך משה ויבא במשה מ"ש
מזיו  ניזון שהי' צ"ל וא"כ לילה וארבעים יום ארבעים אכל
שמלאכי  לחם איש אכל אבירים לחם וכמ"ש השכינה
ואתה  במדרש וכמ"ש השכינה זיו בחי' והוא אוכלים השרת
מלאכי  של ומזון למזון צריכי' שכולם מלמד כולם את מחי'

יהי' גשמי הגוף איך וא"כ השכינה, זיו בחי' הוא השרת
השכינה, זיו את לקבל הגוף שיוכל וכדי השכינה, מזיו נזון
מאד  גבוה ממקום נמשך הענן ששרש דהיינו הענן ע"י זהו
שנעשה  עד למטה ונמשך סתרו, חושך ישת בחי' שהוא
ניזון  גשמי הגוף גם שיהי' נמשך להיות יכול וע"י כו' לבוש
הנשמה  שתוכל שכדי המצות ענין ג"כ וזהו שכינה, מזיו
של  הלבושים ע"י זהו השכינה מזיו להנות למטה שירדה
מ"מ  בגשמי' למטה נמשכו שהמצות שאעפ"י והיינו מצות,
דאו' מצות תרי"ג כי מאד גבוה למעלה הוא המצות שרש
ע"י  וע"כ כתר בחי' שהוא אור עמודי תר"ך הם דרבנן וז'
וזהו  המהות. השגת שבג"ע השכינה זיו את לקבל יכולים
לפי  העוה"ב, חיי מכל הזה בעולם בתומע"ט א' שעה יפה
כי  והיינו שבג"ע, השגה מבחי' למעלה הוא המצות ששרש
יוצא  ונהר וכמ"ש חכ' מבחי' הוא שבג"ע השגה שרש
כתר, מבחי' הוא המצות שרש אבל הגן, את להשקות מעדן
מצות  של השכר שעיקר דהיינו מצוה, מצוה שכר מ"ש וזהו
לע"ל  וזהו כו', נעלה מאד ששרשן לפי עצמה מצוה היא
המהות  השגת המצות של השכר עיקר יתגלה שלע"ל דוקא
עין  פי' להבין והנה ה', את יראו בעין עין כי וכמ"ש ממש
בחי' שני דהיינו עין בחי' שני יש דהנה הוא הענין בעין
מרום  שאו וכמ"ש למעלה מלמטה ראי' דהיינו ראי',
המציאות  השגת בחי' שהוא אלה ברא מי וראו עיניכם
המציאות  השגת בחי' שהוא ראי' בחי' בזה יש ואעפי"כ
ומהותו  עצמותו בחי' היינו מי אלה, ברא שמי אא"ס של
בחי' שהיא למעלה ממטה ראי' בחי' היינו מ"מ אך כו',
השגת  של ראי' בחי' היינו דלעילא עין בחי' אך יחו"ת,

כו'. זה בחי' גילוי יחו"ע בחי' המהות
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Â‡È·Â,כלום מגרמה לה לית סיהרא אמרו הנה הענין
אשה  אמרו דהרי כלל אור לה שאין לפרש וא"א
המאור  את כתיב הרי ועוד בשר, שממנו אודם מזרעת
ואם  מאור בשם עכ"פ דנק' הרי הקטן המאור ואת הגדול
שיש  צ"ל אלא מאור, בשם נק' האיך כלל אור לו אין

נאצל  שהרי ג"כ בפ"ע אור שאין ללבנה אלא נקודה ג"כ ה
למרחוק  אורה להאיר ובכדי בנבראים, להאיר אור לה
משתנה  ובה ספי' מט' השפע קבלת ע"י הוא בנבראים

בי"ע. ממנה מתהוים ואז אחר למהות
ÔÈ·‰ÏÂ'הנק ולידה עיבור בין ההפרש תחלה צ"ל זה

רבי  דרש אמרו דהנה והענין וגאולה. גלות בשם
וכן  ברכיו, בין מונח ראשו האם בבטן הולד כו' שמלאי
הענין  מהו ולהבין תלת, גו כלילין תלת בזהר אמרו
מעלת  עיקר דהנה והענין ברכיו. בין ראשו ברוחניות
לידי  המוחין כשיוציאו היינו ומדות מוחין לו כשיש האדם
דאדם  אלא לאלקות, אהבה שבלב מדה שיהי' עד גילוי
כמ"ש  המדות לביטול שיבוא הכוונה דעיקר מ"ה בגימ'
לא  אם המדה ביטול להיות א"א אך הגדולה, הוי' לך

הוא  וההתבוננות התבוננות, ע"י והוא בתחלה, מדה שיהי'
במחשבה, עלו וישראל דלעילא, ישראל ישראל, שמע ע"י
הוא  והירידה הנשמה, מעלת גבהה וא"כ אל, ישר ישראל
וארץ  רקיעים ז' אחד שה' שיבין ע"י למס"נ לבוא כדי
ועי"ז  חשיבי כלא קמי' וכולא כנגדו בטלין רוחות וד'
ישוב  היצה"ר שגם יצריך בשני לבבך בכל כו' ואהבת
לבבך  בכל מדריגות הרבה באהבה ויש הוי', את לאהבה
שלו  כשהמוחין אך אדם, נק' ואז מאדך ובכל נפשך ובכל
הדעת  בהעמקת מתבונן שאינו גילוי לידי באים אינם
ממש  לבהמה שוה הוא הרי א"כ כלל לאהבה בא ואינו
שהוא  מהמדה הנה"י בחי', ג' יש מדה בכל שהרי
מהמדה  ומורגש והמושכל חג"ת, המדה ועצם הטבעיות,
היא  שהרי ג"כ בבהמה ישנו דהטבעית החב"ד, שהוא
הנקרא  וזהו דעת, בלי שהוא אלא וולדה על מרחמת
וזהו  נה"י, כ"א מאיר שאינו תלת גו כלילין תלת עיבור
לנה"י  כלי הוא הלב בשר והנה בכלל, השכינה גלות ענין
כלי  להיות א"א הגשמי הלב בשר כי אחרונה בחי' שהוא

בשר. שממנו אודם וזהו לנה"י כ"א

egwe ekyn 'eb dyn `xwie d"c
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ïòðë õøà úà åøåúéå íéùðà êì çìù1,åäî ïéáäì êéøöå
äéä õøàä úùéáë ïéðò úåììë àìä íéìâøîä úåçéìù ïéðò

ו  נס òבדרך àìäîìå ,éòáè ïéðצורך איזה לשם -ìë äéä
øåúì êééù éòáè êøãá àéä äùéáëä øùàëã ,íúåçéìù ïéðò

úìåëéá ïôåà äæéàá äðéãîä ÷æåçå ó÷åú òãéì íãå÷ כלומר
õøàäאפשרי úùéáëá ìáà ,äùáåëìניסית בדרך שהיא

.'åë äæ ìë êééù åðéà äøåàëì
íâåנוספת קושיה -ïéðò åäî הפסוקלשוןõøàä úà åøåúéå

åîëå õøàä úà ìâøì øîàð àì äîìהמרגלים גבי  שנאמר
הלשון  יהושע åë'.2ששלח íéìâøî íéùðà íéðù בלשון

לתור. בלשון ולא  ריגול

äùî äðäåהמרגלים של שליחותם â'בציווי  íäì øîà
íòä úà 'à ,úåàøì íéøáãבארץ øîàהיושב äæ ìòù3

õøàä éáùåé ìò àéä äðååëäã ,àéä äî õøàä úà íúéàøå
ì"æ é"ùø ùøéôù åîëå4áåúëù åîëå äîöò õøàä 'á ,5äîå

õøàäרעה אם היא הטובה בה  יושב הוא â'אשר ,'åë
áåúëù åîë íéøòä6íéøòä äîåבהנה יושב הוא אשר

במבצרים אם åìà,הבמחנים  íéðéðò 'â åäî ïéáäì êéøöå .'åë
äî ïåùì øîàðù äîåמה הארץ את ומה- הארץ, ומה היא,

ãçàå.הערים ãçà ìëá
ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ìë ïéáäìåהקודם במאמר

ùîî úåèéùô úðéçáá íðéà íéèåùô íúåéä íò úåøåàäã
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ב.1. יג, במדבר שלח. פ' ריש

א.2. ב, יהושע

יח.3. יג, במדבר

היא":4. מה הארץ "את המתחיל דיבור שם לשונו `uxוזה yi

zhrnn yie oiqelke` zlcbn yi miylg zlcbn ux` yie mixeaib zlcbn
.oiqelke`
יט.5. פס' שם,
שם.6.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

äøéöé øôñá øîåà éøäù óåñ-ïéàä úèéùôë7úåøéôñ øùò
äî éìá כלומר מהות), úåøéôñ(בלי  øùò ùé úåøåàäá íâù

זאת ורואים גדר, שהוא איזה יש בהם שגם מוכרח כן ואם
מסוים, במספר שהם  גופא äîמזה éìá ïäù ÷ø כלומר

åë'.וביחסéáâìבפשיטות íéìëä
øàáúðå גדר שיש  לומר שמוכרחים דכמו הקודם , במאמר

גם הוא כן  בכלים , התלבשותם לפני  גם  דאצילות באורות
הצמצום, לפני  האור øåàáבשרש ìåìë àåäù åîë íâ å÷äã

åá ùé íåöîöä éðôìù óåñ-ïéàשל ïäåגדר úåøéôñ øùò
éáâìå ,'åë ìåáâä øå÷îå ùøù ïäù úåæåðâä úåøéôñ øùò

åæ äâéøãîהגנוזות ספירות עשר éåìéâשל úðéçáá àåä å÷ä
íìòääאיזה יש  במקור שגם לזה, זה בערך שהן כיון -

גדר, óåñשהוא ïéàä-øåàä éáâìå אין הספירות בחינת  ממש ,
הקו àåäקץ, -.'åë êåøò-ïéàá

õòä úééùå÷ éô ìò åùøùî å÷ä úëùîä ïôåà øåàéá
.äæ ïééðòá ñ"ãøôä úèéù áåùééå ,íééç

äæ éô ìòåהצמצ לפני  ֿ סוף,שגם  באין  שונות דרגות יש ום
øîåì ùé øùôà לבאר אפשר יהיה הנ "ל פי על כלומר -äî

äéäù àåä 'íééç õò'ä úåòîùîùש לומר ìåëéאפשרות
äìçúá íìòúéå øåàä íöîöéù éìáî å÷ä øåà éåìéâ úåéäì

,'åë
ðò óåñ 'à øòù íééç õòá äðäãäù÷ä 'â ó8äéä äîì

íåöîöä הראשוןéøîâì øåàä ÷ìúñðù äæë ïôåàáכולל
מכן, לאחר שימשך הקו êëאור øçàå האור כל שנסתלק  -

øàù ÷ìñéå åîå÷îá å÷ä úðéçá åúåà çéðä àìå å÷ä êùîð
,'åë ãáìá ìåãâä øåàäימשיך כך אחר מקרה בכל שהרי

שאילו  שם ומתרץ לכתחילה, ישאר שלא ולמה הקו אור  את
ולצורך להתגלות, הכלים יכולים היו  לא הקו  אור  נשאר היה

לגמרי . האור סילוק להיות הוצרך הכלים התהוות
חיים: העץ שאלת בגוף דן נ "ע ïáåîוהרבי åðéà äøåàëìå

שאלתו  בכלל éãëáãמהי  úåîå÷î äîëá øàåáî àìäå
úåîìåòä ìà êééùä øåà éåìéâ äéäéùמדוד אור שהוא 

ממש , ֿ סוף  אין מהאור לגמרי  אחר אור êéøöומוגבל, äéä

,éøîâì øåàä úåîìòúäå ÷åìéñ úåéäì ישאר עוד כל כי -
יהיה לא העולמות, בערך שאינו  ֿ סוף אין  מהאור משהו 

העולמות. לעמידת  מקום
ìëùä úòôùäá äæá ìùîä òåãéëåלתלמיד ìëùáãמרב

êééùä ìëù øåàä ììë øëéð åðéà åîöòì àåäù åîë áøä
ìá÷îä ìàרעיונות סוגי הרבה לרב יש כאשר כלומר -

לומר  אפשר למקבל, שייך מתוכם אחד ורעיון  בשכלו ,
כאשר  אך לתלמיד, אותו ויגלה רעיון אותו את יבחר שהרב
איזה רעיון  שכל ונעלה, מרומם כך כל הוא  הרב של השכל
הרב יכול לא התלמיד, של מהשגתו למעלה  הוא שיהיה,

וח עסוק הוא עוד כל לתלמיד השכללהשפיע על ושב
הוא. øëéðåברמתו ìãáð éæà éøîâì åøåà íéìòîù éãé ìòå

,'åë ìá÷îä ìà êééùä øåàäשיושפע בשביל כלומר -
את כלל לחשוב להפסיק הרב צריך לתלמיד, השכל
מה לראות כביכול יתפנה אז  ורק הוא, רמתו  לפי  רעיונותיו

התלמיד. לקבל יוכל
שם אין  אם  הצמצום, לפני ֿ סוף אין באור בנמשל זה ולפי
לסלק חייבים הרי  הקו , לאור והיכרות  השערה שום
הרשימו, כשמתגלה כך, אחר ורק האור , כל את  ולהעלים

קו, של מוגבל אור להמשיך אפשר יהיה הגבול, ïëכח íàå
êéà äæ éôìש חיים העץ å÷äשאל øåà øàùéù øùôà äéä

.'åë éøîâì øåàä íìòúéù éìáî?אפשרות כזו  תתכן כיצד -
ìéòì øëæðä éô ìòåיש הצמצום  לפני שגם הקודם, במאמר

העץ קושיית  תובן  בזה הרי שונות , דרגות שתי  של חלוקה
ש øåàáחיים, å÷ä øåàì øå÷îå ùøù ùéù øçàî øîåì ùé

äæ ïéàù úåæåðâä úåøéôñ øùò ïäå íåöîöä éðôìù óåñ-ïéà
ìåáâ éìáä óåñ-ïéà øåàã úåîöòä úðéçáסוף ֿ באין שהרי 

ספירות, עשר שיש לומר שייך לא גבול äîהבלי ÷ø
'åë óåñ-ïéà øåàá íéìåìëùכלולות נמצאות הם  כלומר -

ֿ סוף אין עצמן הם אין אך ֿ סוף, äâéøãîåבאין  äðéçá éáâìå ,
íìòää éåìéâ úðéçáá àåä å÷ä øåà åæהתהוותבלבד ולא 

åë'.חדשה
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ב.7. משנה א, פרק

שם:8. לשונו oiadlוזה lkez l"pd zencwd jl epbvdy xg` dpde
ely xe`d zirvn`a r"` q"`d mvnv xy` mevnvd jxev zaiq oipr dzr
i"r ik milk 'iga zeyrl ick `ed oiprde .'a spra l"pk wixe llg mewn gipdl
zeaxzdae zelbzdle zeedzdl ilkd l` zexyt` yi eherne xe`d mevnv
ikln 'f oipra y"nk lecbde axd xe`d lawl egk hernn ilkd lhazi xe`d
'iga did ji` ahid y"r ezne ekln ji` micewpd mler mi`xwpd mde mec`
zeied dlbzi k"ire eherne xe`d mevnv jixv dlgza ik milkd zeiede z`ixa
miiwzdl ilkd lekie ea jyndl xe`d xfg f` dedzpe dlbzp xaky xg`e ilkd

k"g`e milkd eedzpe xe`d z` dpey`xa mvnv ik o`k did oke .lhail `le
envr mvnv q"` dnl mrh x`azi dfae .mda xi`dl `edd ewd jiynde xfg
lwynae dcna exifgd k"g`e ixnbl `edd mewnd on `edd axd xe`d wliqe
xe`d x`y wlqie enewna `edd ewd 'iga eze` gipdl leki dide `edd ewd jxc
elki `l ik l"pd daiql did mrhd la` exifgdl cizr `edy oeik cala lecbd
jiynde xfg milkd eedzpy xg`e ixnbl xe`d wlzqiy cr milkd zeedzdl

itk lwynae dcna (ewd jxc) xe`dozeigdl mxi`dl mdl witqnd xeriy
.dfa ice elhazi `le eniiwzie leaql elkeiy ote`a



קצג c"ag i`iyp epizeax zxezn

äøéöé øôñá øîåà éøäù óåñ-ïéàä úèéùôë7úåøéôñ øùò
äî éìá כלומר מהות), úåøéôñ(בלי  øùò ùé úåøåàäá íâù

זאת ורואים גדר, שהוא איזה יש בהם שגם מוכרח כן ואם
מסוים, במספר שהם  גופא äîמזה éìá ïäù ÷ø כלומר

åë'.וביחסéáâìבפשיטות íéìëä
øàáúðå גדר שיש  לומר שמוכרחים דכמו הקודם , במאמר

גם הוא כן  בכלים , התלבשותם לפני  גם  דאצילות באורות
הצמצום, לפני  האור øåàáבשרש ìåìë àåäù åîë íâ å÷äã

åá ùé íåöîöä éðôìù óåñ-ïéàשל ïäåגדר úåøéôñ øùò
éáâìå ,'åë ìåáâä øå÷îå ùøù ïäù úåæåðâä úåøéôñ øùò

åæ äâéøãîהגנוזות ספירות עשר éåìéâשל úðéçáá àåä å÷ä
íìòääאיזה יש  במקור שגם לזה, זה בערך שהן כיון -

גדר, óåñשהוא ïéàä-øåàä éáâìå אין הספירות בחינת  ממש ,
הקו àåäקץ, -.'åë êåøò-ïéàá

õòä úééùå÷ éô ìò åùøùî å÷ä úëùîä ïôåà øåàéá
.äæ ïééðòá ñ"ãøôä úèéù áåùééå ,íééç

äæ éô ìòåהצמצ לפני  ֿ סוף,שגם  באין  שונות דרגות יש ום
øîåì ùé øùôà לבאר אפשר יהיה הנ "ל פי על כלומר -äî

äéäù àåä 'íééç õò'ä úåòîùîùש לומר ìåëéאפשרות
äìçúá íìòúéå øåàä íöîöéù éìáî å÷ä øåà éåìéâ úåéäì

,'åë
ðò óåñ 'à øòù íééç õòá äðäãäù÷ä 'â ó8äéä äîì

íåöîöä הראשוןéøîâì øåàä ÷ìúñðù äæë ïôåàáכולל
מכן, לאחר שימשך הקו êëאור øçàå האור כל שנסתלק  -

øàù ÷ìñéå åîå÷îá å÷ä úðéçá åúåà çéðä àìå å÷ä êùîð
,'åë ãáìá ìåãâä øåàäימשיך כך אחר מקרה בכל שהרי

שאילו  שם ומתרץ לכתחילה, ישאר שלא ולמה הקו אור  את
ולצורך להתגלות, הכלים יכולים היו  לא הקו  אור  נשאר היה

לגמרי . האור סילוק להיות הוצרך הכלים התהוות
חיים: העץ שאלת בגוף דן נ "ע ïáåîוהרבי åðéà äøåàëìå

שאלתו  בכלל éãëáãמהי  úåîå÷î äîëá øàåáî àìäå
úåîìåòä ìà êééùä øåà éåìéâ äéäéùמדוד אור שהוא 

ממש , ֿ סוף  אין מהאור לגמרי  אחר אור êéøöומוגבל, äéä

,éøîâì øåàä úåîìòúäå ÷åìéñ úåéäì ישאר עוד כל כי -
יהיה לא העולמות, בערך שאינו  ֿ סוף אין  מהאור משהו 

העולמות. לעמידת  מקום
ìëùä úòôùäá äæá ìùîä òåãéëåלתלמיד ìëùáãמרב

êééùä ìëù øåàä ììë øëéð åðéà åîöòì àåäù åîë áøä
ìá÷îä ìàרעיונות סוגי הרבה לרב יש כאשר כלומר -

לומר  אפשר למקבל, שייך מתוכם אחד ורעיון  בשכלו ,
כאשר  אך לתלמיד, אותו ויגלה רעיון אותו את יבחר שהרב
איזה רעיון  שכל ונעלה, מרומם כך כל הוא  הרב של השכל
הרב יכול לא התלמיד, של מהשגתו למעלה  הוא שיהיה,

וח עסוק הוא עוד כל לתלמיד השכללהשפיע על ושב
הוא. øëéðåברמתו ìãáð éæà éøîâì åøåà íéìòîù éãé ìòå

,'åë ìá÷îä ìà êééùä øåàäשיושפע בשביל כלומר -
את כלל לחשוב להפסיק הרב צריך לתלמיד, השכל
מה לראות כביכול יתפנה אז  ורק הוא, רמתו  לפי  רעיונותיו

התלמיד. לקבל יוכל
שם אין  אם  הצמצום, לפני ֿ סוף אין באור בנמשל זה ולפי
לסלק חייבים הרי  הקו , לאור והיכרות  השערה שום
הרשימו, כשמתגלה כך, אחר ורק האור , כל את  ולהעלים

קו, של מוגבל אור להמשיך אפשר יהיה הגבול, ïëכח íàå
êéà äæ éôìש חיים העץ å÷äשאל øåà øàùéù øùôà äéä

.'åë éøîâì øåàä íìòúéù éìáî?אפשרות כזו  תתכן כיצד -
ìéòì øëæðä éô ìòåיש הצמצום  לפני שגם הקודם, במאמר

העץ קושיית  תובן  בזה הרי שונות , דרגות שתי  של חלוקה
ש øåàáחיים, å÷ä øåàì øå÷îå ùøù ùéù øçàî øîåì ùé

äæ ïéàù úåæåðâä úåøéôñ øùò ïäå íåöîöä éðôìù óåñ-ïéà
ìåáâ éìáä óåñ-ïéà øåàã úåîöòä úðéçáסוף ֿ באין שהרי 

ספירות, עשר שיש לומר שייך לא גבול äîהבלי ÷ø
'åë óåñ-ïéà øåàá íéìåìëùכלולות נמצאות הם  כלומר -

ֿ סוף אין עצמן הם אין אך ֿ סוף, äâéøãîåבאין  äðéçá éáâìå ,
íìòää éåìéâ úðéçáá àåä å÷ä øåà åæהתהוותבלבד ולא 

åë'.חדשה
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ב.7. משנה א, פרק

שם:8. לשונו oiadlוזה lkez l"pd zencwd jl epbvdy xg` dpde
ely xe`d zirvn`a r"` q"`d mvnv xy` mevnvd jxev zaiq oipr dzr
i"r ik milk 'iga zeyrl ick `ed oiprde .'a spra l"pk wixe llg mewn gipdl
zeaxzdae zelbzdle zeedzdl ilkd l` zexyt` yi eherne xe`d mevnv
ikln 'f oipra y"nk lecbde axd xe`d lawl egk hernn ilkd lhazi xe`d
'iga did ji` ahid y"r ezne ekln ji` micewpd mler mi`xwpd mde mec`
zeied dlbzi k"ire eherne xe`d mevnv jixv dlgza ik milkd zeiede z`ixa
miiwzdl ilkd lekie ea jyndl xe`d xfg f` dedzpe dlbzp xaky xg`e ilkd

k"g`e milkd eedzpe xe`d z` dpey`xa mvnv ik o`k did oke .lhail `le
envr mvnv q"` dnl mrh x`azi dfae .mda xi`dl `edd ewd jiynde xfg
lwynae dcna exifgd k"g`e ixnbl `edd mewnd on `edd axd xe`d wliqe
xe`d x`y wlqie enewna `edd ewd 'iga eze` gipdl leki dide `edd ewd jxc
elki `l ik l"pd daiql did mrhd la` exifgdl cizr `edy oeik cala lecbd
jiynde xfg milkd eedzpy xg`e ixnbl xe`d wlzqiy cr milkd zeedzdl

itk lwynae dcna (ewd jxc) xe`dozeigdl mxi`dl mdl witqnd xeriy
.dfa ice elhazi `le eniiwzie leaql elkeiy ote`a



c"agקצד i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

‰ÚLa" ׁשּׁשים ּבאּו לנׁשמע, נעׂשה יׂשראל ׁשהקּדימּו ¿»»ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָ
מּיׂשראל  ואחד אחד לכל הּׁשרת מלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָרּבֹוא
ּכנגד  ואחד נעׂשה ּכנגד אחד ּכתרים, ב' להם ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוקׁשרּו
הּכתרים  ּדקׁשירת מׁשמע הּמאמר מּתחּלת והּנה ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָנׁשמע".
הּמאמר  ּומּסיּום לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ּבׁשביל ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהיתה
הענינים  ב' ּכנגד הּוא ּכתרים ב' להם ּׁשּקׁשרּו ּדמה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשמע
ההקּדמה  ּבׁשביל ּדוקא ולאו עצמם ונׁשמע ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָּדנעׂשה
צרי היה ההקּדמה ּבׁשביל ּדאּלּו לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשהקּדימּו
נעׂשה  הקּדמת ענין ּדגמת והּנה אחד. ּכתר רק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻלהיֹות

ּבּמׁשנה מצינּו ב)לנׁשמע ּפרק ז"ל (ּברכֹות רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
עליו  ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע, אם לוהיה ׁשמע ּפרׁשת קדמה ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ"לּמה
מצוֹות". על עליו מקּבל ּכ ואחר ּתחּלה ׁשמים מלכּות ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֹעל
ּבכלל, ׁשמים מלכּות על קּבלת ענין ּתחּלה להבין ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָֹוצרי
ׁשהּוא  מצוֹות על קּבלת ּכ ואחר אמר, יגזר אׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבכל

ּגזרֹותי" קּבלּו ּכ ואחר מלכּותי "קּבלּו ענין ׁשהּוא ,1ּפרטי, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ
ּתחּלה  הּנה הּמל את ּכׁשּממליכים עלּֿדרֿמׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
מה  ההכּתרה ענין ׁשּזהּו מלכּותֹו על לקּבל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹצריכים
ּגזרֹותיו  מקּבלים ּכ ואחר מלכּות, ּבכתר אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּׁשּמכּתירים

ּוכמאמר  אמר, יגזר אׁשר טּורא"2ּככל עקר מלּכא ,א "אמר ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּקּב ּבכח ּברּוחנּיּות,ׁשהּוא ּגם יּובן ּכזאת ּובדגמא על, לת ְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ּכ ואחר יתּבר מלכּותֹו על קּבלת להיֹות צרי ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹּדתחּלה
ׁשהּבה"ג וזהּו מצוֹות, על ּגדֹולֹות)קּבלת הלכֹות ּבמנין (ּבעל ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ

מֹונה  אינֹו כּו' "אלקי הוי ' "אנכי מצות הּנה ׁשּלֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהּמצות
ּפרטּיֹות  מצוֹות מצות 3ּבחׁשּבֹון היא "אנכי" ּדמצות ּדלהיֹות , ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָֹ

ּפרטּיֹות, הּמצות ּבכלל אינּה הרי ,יתּבר מלכּותֹו על ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹקּבלת
הּנֹותנת  והיא ּכּלם, את הּכֹוללת ּכללית מצוה היא אם ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻּכי
ּבהקּדמת  הּוא כן ּוכמֹו ּפרטּיֹות. הּמצות קּיּום על ועז ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹֹֹּכח
"נׁשמע" ּדפרּוׁש הּמצות, ּבפרטי הּוא ּדנׁשמע לנׁשמע, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹנעׂשה
ידי  על והבנה הּׂשגה ׁשהּוא יׂשראל", "ׁשמע ּדר על ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא

הּכחֹות  וקּבּוץ "נׁשמע",4אסיפת ּבענין הּכּונה כן ּוכמֹו , ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹ
הרצֹון  הּוא ּומה אי ּולהקׁשיב לׁשמע ונפׁשֹו לּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיּטה
ּפרט  היא הרי ּומצוה מצוה ּדכל הּגזרֹות, ּבפרטי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָעליֹון
ּדוקא, ּכ ּבאפן וׁשעּור ּבמּדה ׁשּבא הּוא ּברּו העליֹון ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמרצֹון
רצֹון  מאיר הרי אז זֹו ּבמצוה ׁשהּוא הרצֹון ּכפי נעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבאם
ּכלל  ּכלי אינּה הרי לאו ּובאם ההיא, ּבּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהעליֹון
ּתפּלין, ּבמצות עלּֿדרֿמׁשל ּוכמֹו אֹור, וגּלּוי ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָלהמׁשכה
ּבאים  הם הרי העליֹונים, מחין ּבחינת וגּלּוי המׁשכת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבהם
ּכפי  ּבדּיּוק נעׂשים ּכׁשהּתפּלין ודוקא מגּבל, וׁשעּור ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֻּבמּדה
ּבתפּלה  ּבּתים וד' מרּבעים, ׁשּיהיּו הּוא, ּברּו העליֹון ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֻרצֹון
ּפרׁשּיֹות  הד' ּוכתּובֹות יד, ׁשל ּבתפּלה אחד ּובית ראׁש ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

יׂשראל  ידי על לׁשמן המעּבד ּכׁשר קלף על ּכׁשר אז 5ּבדיֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבאֹורֹות  למעלה והּגּלּוי האֹור נמׁש ועלֿידן ּובהן מצוה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהוי

ׁשּלֹובׁש ּבהאדם כן ּוכמֹו עליהן 6העליֹונים, ּומבר הּתפּלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבגּלּוי  וגם העליֹון האֹור מּקיף ּבבחינת עליו נמׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָּכּדין
העליֹון, הרצֹון ּכפי ּכׁשּנעׂשה ּדוקא הּוא זה ּדכל ְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָּבנפׁשֹו,
ּבׁשאר  הּוא כן ּוכמֹו ּכלל. מאיר ואינֹו נמׁש אינֹו לאו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָּובאם
ׁשהּוא  ּדכמֹו לתפּלין, הּמצות ּכל הּקׁשּו ּדהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹֹֻהּמצות,
מה  וזהּו הּמצות. ּבׁשארי ּגם הּוא כן ּכמֹו ּתפּלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹּבמצות

ּדמלּכא" "אברים נקראים ּבכלל ֿ ב 7ּׁשהּמצות עלּֿדר ּוכמֹו , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּנפׁש חּיּות ּומתּפּׁשט מתלּבׁש ּבהם הרי האדם אברי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמׁשל
ּפרטי  וחּיּות ּכח ּבֹו מתלּבׁש ואבר אבר ּדבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלהחיֹותם,
ּדידּוע  ּבאזן, הּׁשמיעה וכח ּבעין הראּיה ּכח ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹלהחיֹותֹו,
והרּכבת  מזיגת אפן לפי ּתלּויה הּנפׁש וחּיּות אֹור ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדהמׁשכת
רחמנא  אבר ּבאיזה קלקּול איזה יהיה אם ּדלכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאברים,
ּכזאת  ּובדגמא ההּוא, ּבהאבר חּיּות נמׁש אינֹו הרי אז ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻלּצלן,
ׁשהם  ּדמלּכא אברים ּבחינת ׁשהם הּמצות ּבענין ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיּובן

ּוממׁשיכים  ּכל 8המקּבלים אמנם הרּוחני. והחּיּות האֹור את ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּוא, ּברּו העליֹון ורצֹון הּכּונה ּכפי ּבדּיּוק ּכׁשּנעׂשה הּוא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָזה
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ומראי *) הערות ואילך. 147 עמוד תש"ט המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות

שם.1) שמעוני ילקוט ב. כ, שמות המכילתא פי על
ב.2) ג, בתרא בבא פי על
אלקות.3) האמנת מצות צדק להצמח המצוות בספר בזה ראה
דיבור 4) ב חלק - האמצעי לאדמו"ר - תשובה משערי להעיר

לח. פרק ההפרש, להבין המתחיל
שם 5) רבנו ערוך שולחן ט. סעיף לב סימן ערוך ושולחן טור

נסמן. ושם ולא. יא סעיף
ולא 6) כו', התפילין לובש כשהאדם דוקא היא למעלה ההמשכה גם

ריש  שמות אור בתורה שמבאר וכמו בזה, וכיוצא השולחן על כשמונחים

[=בדברי  בדא"ח מקומות ובכמה ישרש הבאים המתחיל דיבור [מאמר]
יש  עצמו התפילין וקלף שבגשם אף החסידות]. -תורת חיים אלקים
כן  שאין מה שמניחן, קודם גם הנ"ל) המשכה (ואינה מלמעלה המשכה
שהוכן  קודם הגשם דרגות: כמה בזה גם ולכאורה גשמיים. דברים בסתם
וראוי  המצוה בו כשנעשית למצוה. הוזמן) (או שהוכן לאחר למצוה.
מגילת  אור בתורה ועיין - המצוה. קיום בשעת הפעם. עוד בו לקיימה
דיבור  אורה בשערי מלכות. לבוש יביאו המתחיל דיבור [מאמר] אסתר

שם. אורה לשערי הקיצורים בספר ואילך. ה פרק הנ"ל המתחיל
ואילך.7) ד סעיף סוף תש"ט ניסן ב' מאמר כן גם ראה
המתחיל 8) דיבור ל[מאמר] ביאור אסתר מגילת אור תורה ראה

נסמן. ושם ג, פרק ויקהל פרשת אור לתורה הוספות היהודים. וקבל

ההר.א. את עוקר - המלך הוא).ב.(כש)אומר ברוך (הקדוש המלך אברי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מצוה  ּבכל הּלב וׂשימת ההּטיה ׁשהּוא "נׁשמע", ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזהּו
ּברּו העליֹון רצֹון ּכפי ּבהּדּור לעׂשֹותּה ּבפרטּיּות ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָּומצוה
אלקּות, וגּלּוי להמׁשכת ּכלים הן עצמן מּצד ּדמצוֹות ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹהּוא,
רחבים  ּכלים ׁשהם מאד", מצות "רחבה ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּוכמֹו

האלקי. אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא העליֹון מאד ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹלקּבל
.¯ev˜ על מּקּבלת ּדגמא יביא לנׁשמע. נעׂשה הקּדמת ƒְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

"נׁשמע" מצוֹות. על ּכ ואחר ּתחּלה ׁשמים ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹמלכּות
ּבדּיּוק. לּמצות לב ׂשימת ְְְִִִֵַַַֹהינּו
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להם  עוזר השי"ת שכאשר אדם בני סוגי ישנם
בתי  את הם מעבירים ובעושר, בהרחבה בפרנסה
אז  עד כאשר יותר. וחפשיים עשירים לאיזורים מגוריהם
ופיאות, זקן מגדל הרב  שבו יהודי כנסת בבית חבר היה
ונשים  אנשים הכנסת, בית באמצע קבועה הבימה
ואילו  תורה, דבר הרב  משמיע ולעתים נפרדים, במקומות
בו  מודרני, כנסת לבית עובר הוא לו מתרווח כאשר
תערובות, של כנסת בית הקודש, ארון ליד קבועה הבימה
דברי  של אוסף הן דרשותיו ופיאות, זקן מגדל אינו הרב 

מפיו. ישמע לא תורה ודבר ליצנות
של  הכנסת בית גם הופך יותר, מתעשר הוא וכאשר
עובר  והוא עבורו, מדי דתי  הליצן הרב  עם התערובות
בעיקר  כופר הוא הרוחני המנהיג  שבו ריפורמי, לטמפל

בפרהסיא. טריפות ואוכל שבת מחלל אחוז, במאה
טובה, כפויי הנם אנשים סוג שאותו בלבד זו לא הרי
שהרי  ההפלגה, ודור המבול דור של ההנהגה חסידי
שאין  די לא הנה ועשירות, ברכה שפע להם נותן השי"ת
והחוצפה  ההעזה בהם יש אלא כך, על תודה מלאי הם
יותר  חפשיים ונעשים הוא ברוך העולם בבורא למרוד

ויותר.
האנטי  שבגלל שלהם, העונש וחשוך מר כמה אך,
גוי, כלה או חתן במשפחתם הם מקבלים שלהם דתיות

לגמרי. ונחרב  הולך וביתם
החדשים  והמהגרים בכלל האמריקאית היהדות

היטב. בכך להתעמק מוכרחים בפרט
כ"ק  שהוד ממכתב קטע בזה לכם מוסר הריני
ליהודי  כתב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר
מקורית, יהודית מעיר הלבנה, ברוסיה גדול עשיר
בעיר  והתיישב מהגר נעשה הראשונה העולם שבמלחמת

רוסיה. במרכז גדולה
הקדושה: לשונו וזו

תולדתו  בטבע מדיני להיות בהאדם הטביע "הקב"ה
אותן  כפי ובהנהגותיו בדעותיו נמשך הוא הנה זה ומשום

דר  שהוא במקום השוררים המנהגים אותם וכפי הדיעות
תולדתו  בטבע מושפע הוא האדם אשר אומרת זאת שם,
הסביבה  באותה משפיע גם הוא האדם הנה זה ומטעם

בה. נמצא שהוא
בגזע  תלוי משפיע או מושפע האדם אם זה, "ודבר

ביחו  המוסרי ומצבו ובמעמדו במעלות יחוסו עצמו ס
מעשיו. בכשרון והעיקר כשרונותיו

בני  בין בעירו בהיותו שיהי' מי יהי' אדם, כל "והנה
בנאה  קבוע מעמד לו יש ומיודעיו מכיריו משפחתו
בעצמו, ויחוסו גילו בני יחס משפחתו, יחס לפי ומגונה
ידועה  במדה הנה ממקומו, נודד האדם כאשר כן לא
הפרטי  ויחוסו  משפחה ביחוס  הכללי יחוסו את אובד
ומגונה  הנאה של הדרגא נפחתה וממילא עצמו, ביחוס
ומצבם  הכללי המוסרי מצבו יורד זה עם אשר שלו
הנדידה  כאשר גם ומה בפרט, ביתו בני של המוסרי
גורמת  אז אשר מר ובאופן הכרחית היא למקום ממקום
את  מבררים אין הנה ואז התעודדות, ודורש רוח נמיכת

ר"ל. הפילה חללים רבים אשר הסביבה יחס
אשר  הכלכלי מצבו על הבט מבלי אשר לזכור "עליו
כו' ורכושו הונו את להציל עזרהו והשי"ת הוא איתן ת"ל
המוסרי  האויר בשינוי מצוי' רוח וגם הנהו פליט הנה
הרוחני  במעמדו ח"ו ירידה לפעול תוכל לעיר... מעיר...
נמצא  שהוא הסביבה אחרי נמשך להיות ומצות בתורה
לפעול  תוכל אשר ח"ו הפעולה רוע גם ומה כהיום, בה

יחיו. ביתו  בני על
רז"ל  אמרו דא בלב 12"ובכגון תשכח ולא בפה זכור

כתיב  עמלק גוים ראשית הרוחנית 13כי הירידה ראשית ,
בי' דכתיב  עמלק הוא הגוים ככל להיות קרך 14ח"ו אשר

והמצוה  התורה בדרכי המקרר הוא עמלק .15בדרך,
למטה  ועליונים למעלה תחתונים הרי עלמא "ובהאי
היו  שלפנים בדורות אשר הוא, הפוך עולם לבבנו לדאבון
הי' ההנהגה עניני בכל הדיעה דעיקר למעלה עליונים
והתחתונים  המלמדים, ובידי באמת יר"ש שהי' הרב  בידי
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מצוה  ּבכל הּלב וׂשימת ההּטיה ׁשהּוא "נׁשמע", ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזהּו
ּברּו העליֹון רצֹון ּכפי ּבהּדּור לעׂשֹותּה ּבפרטּיּות ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָּומצוה
אלקּות, וגּלּוי להמׁשכת ּכלים הן עצמן מּצד ּדמצוֹות ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹהּוא,
רחבים  ּכלים ׁשהם מאד", מצות "רחבה ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹּוכמֹו

האלקי. אֹור ּגּלּוי ּבחינת ׁשהּוא העליֹון מאד ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹֹלקּבל
.¯ev˜ על מּקּבלת ּדגמא יביא לנׁשמע. נעׂשה הקּדמת ƒְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

"נׁשמע" מצוֹות. על ּכ ואחר ּתחּלה ׁשמים ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹמלכּות
ּבדּיּוק. לּמצות לב ׂשימת ְְְִִִֵַַַֹהינּו
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להם  עוזר השי"ת שכאשר אדם בני סוגי ישנם
בתי  את הם מעבירים ובעושר, בהרחבה בפרנסה
אז  עד כאשר יותר. וחפשיים עשירים לאיזורים מגוריהם
ופיאות, זקן מגדל הרב  שבו יהודי כנסת בבית חבר היה
ונשים  אנשים הכנסת, בית באמצע קבועה הבימה
ואילו  תורה, דבר הרב  משמיע ולעתים נפרדים, במקומות
בו  מודרני, כנסת לבית עובר הוא לו מתרווח כאשר
תערובות, של כנסת בית הקודש, ארון ליד קבועה הבימה
דברי  של אוסף הן דרשותיו ופיאות, זקן מגדל אינו הרב 

מפיו. ישמע לא תורה ודבר ליצנות
של  הכנסת בית גם הופך יותר, מתעשר הוא וכאשר
עובר  והוא עבורו, מדי דתי  הליצן הרב  עם התערובות
בעיקר  כופר הוא הרוחני המנהיג  שבו ריפורמי, לטמפל

בפרהסיא. טריפות ואוכל שבת מחלל אחוז, במאה
טובה, כפויי הנם אנשים סוג שאותו בלבד זו לא הרי
שהרי  ההפלגה, ודור המבול דור של ההנהגה חסידי
שאין  די לא הנה ועשירות, ברכה שפע להם נותן השי"ת
והחוצפה  ההעזה בהם יש אלא כך, על תודה מלאי הם
יותר  חפשיים ונעשים הוא ברוך העולם בבורא למרוד

ויותר.
האנטי  שבגלל שלהם, העונש וחשוך מר כמה אך,
גוי, כלה או חתן במשפחתם הם מקבלים שלהם דתיות

לגמרי. ונחרב  הולך וביתם
החדשים  והמהגרים בכלל האמריקאית היהדות

היטב. בכך להתעמק מוכרחים בפרט
כ"ק  שהוד ממכתב קטע בזה לכם מוסר הריני
ליהודי  כתב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר
מקורית, יהודית מעיר הלבנה, ברוסיה גדול עשיר
בעיר  והתיישב מהגר נעשה הראשונה העולם שבמלחמת

רוסיה. במרכז גדולה
הקדושה: לשונו וזו

תולדתו  בטבע מדיני להיות בהאדם הטביע "הקב"ה
אותן  כפי ובהנהגותיו בדעותיו נמשך הוא הנה זה ומשום

דר  שהוא במקום השוררים המנהגים אותם וכפי הדיעות
תולדתו  בטבע מושפע הוא האדם אשר אומרת זאת שם,
הסביבה  באותה משפיע גם הוא האדם הנה זה ומטעם

בה. נמצא שהוא
בגזע  תלוי משפיע או מושפע האדם אם זה, "ודבר

ביחו  המוסרי ומצבו ובמעמדו במעלות יחוסו עצמו ס
מעשיו. בכשרון והעיקר כשרונותיו

בני  בין בעירו בהיותו שיהי' מי יהי' אדם, כל "והנה
בנאה  קבוע מעמד לו יש ומיודעיו מכיריו משפחתו
בעצמו, ויחוסו גילו בני יחס משפחתו, יחס לפי ומגונה
ידועה  במדה הנה ממקומו, נודד האדם כאשר כן לא
הפרטי  ויחוסו  משפחה ביחוס  הכללי יחוסו את אובד
ומגונה  הנאה של הדרגא נפחתה וממילא עצמו, ביחוס
ומצבם  הכללי המוסרי מצבו יורד זה עם אשר שלו
הנדידה  כאשר גם ומה בפרט, ביתו בני של המוסרי
גורמת  אז אשר מר ובאופן הכרחית היא למקום ממקום
את  מבררים אין הנה ואז התעודדות, ודורש רוח נמיכת

ר"ל. הפילה חללים רבים אשר הסביבה יחס
אשר  הכלכלי מצבו על הבט מבלי אשר לזכור "עליו
כו' ורכושו הונו את להציל עזרהו והשי"ת הוא איתן ת"ל
המוסרי  האויר בשינוי מצוי' רוח וגם הנהו פליט הנה
הרוחני  במעמדו ח"ו ירידה לפעול תוכל לעיר... מעיר...
נמצא  שהוא הסביבה אחרי נמשך להיות ומצות בתורה
לפעול  תוכל אשר ח"ו הפעולה רוע גם ומה כהיום, בה

יחיו. ביתו  בני על
רז"ל  אמרו דא בלב 12"ובכגון תשכח ולא בפה זכור

כתיב  עמלק גוים ראשית הרוחנית 13כי הירידה ראשית ,
בי' דכתיב  עמלק הוא הגוים ככל להיות קרך 14ח"ו אשר

והמצוה  התורה בדרכי המקרר הוא עמלק .15בדרך,
למטה  ועליונים למעלה תחתונים הרי עלמא "ובהאי
היו  שלפנים בדורות אשר הוא, הפוך עולם לבבנו לדאבון
הי' ההנהגה עניני בכל הדיעה דעיקר למעלה עליונים
והתחתונים  המלמדים, ובידי באמת יר"ש שהי' הרב  בידי
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ולדברי  הרב  בקול לשמוע שצריכים ידעו שהבע"ב למטה
למעלה, הם הבע"ב התחתונים הנה עתה אבל המלמדים,
הדעת  קלי הארץ עמי וביניהם המנהיגים הם הם
ופוקרים. הכופרים אחרי מדעת שלא ונמשכים
הם  והמלמדים, הרבנים שמים, וביראת באמת והעליונים

למטה.
הנה  זה עם אבל היא, ה' ברכת כי אף "העשירות,
המוח  את גם ולפעמים הלב  את לטמטם היא עלולה
בגשם  מהצלחתו עליו טובה ורוחו עליו זחה לבבו להיות
היא  ה' ברכת כי הבן מבלי הלב  אטימת וגורמים

שמור 16תעשיר  עושר  עלינו לא  יש הנה זה ועם ,
ביתו. בני ולרעת לרעתו לבעליו

המה  פליטים כי ביתו בני את ויזכיר בעצמו ,"יזכור
החדש  המקום מאנשי מי עם מדויקת בזהירות ויבחרו
ההרגשים  אותן וח"ו ח"ו יבולע לבלי ההיכרות במגע  לבא
אבות  במסורת והמנהגים מצוה בהידור והרגילות
ויצליח  ויעזור ביתו, בני של ובלבותם בלבו המושרשים
ברוח  וישרה טובה בהנהגה בעמיו בעל להיות השי"ת לו

נ"ע". החסידים אבותיו חיי בארחות סבא ישראל
כאן. עד
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כ"ק  הוד צוה רוסי' גבול על עומד עודנו בהיותו צבאותיו שרי ראש את נאּפאלעאן פקד ַָָמאז
להלכי  לבו ישים אשר מייזליש משה ר' החסיד הגאון גדולים, היותר ממקושריו א' את הזקן אדמו"ר
הנהלת  פקידות בבית משרה לקבל השתדל הצרפתית בשפה מדבר ולהיותו נאּפאלעאן צבאות שרי ַָָרוח

שטאב  גנעראל – צבאותיהם,248המלחמה לשרי השונא ופקודות החלטות לדעת יוכל אשר למען – ַַ
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פקידות  של הסודיים המחלקות באחת טובה משרה מייזליש משה ר' החסיד גם מצא אז הנה וצרפת

במילואו  עליו הועמס אשר את וימלא נאּפאלעאן, הנהלת תחת הראשית  .249הצבא ַָָ
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הכללי. המטה = (248

תרפ"ז  השיחות ספר ואילך. שיג ע' ח"ג אגרותֿקודש ראה (249

ע' ח"א הזקן אדמו"ר לאגרותֿקודש והערות מקורות ואילך. 111 ע'

תנד.

ה'שי"ת  נצבים ש"פ שיחת .238 שבהערה אגרותֿקודש ראה (250

.(213 ע' התוועדויות מנחם (תורת

מרגלים. = (251

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אצל  בכפר וישבתו ליאדי את ומשפחתו הזקן אדמו"ר כ"ק עזב לילה בעוד מנ"א כ"ב שבת ערב ַוביום
רוסיא. בפנים לעיר ומעיר לכפר מכפר ונסוע הלוך וילכו קראסנא, ַַהעיר

מנ"א  לחודש ושנים טבת 252מעשרים לחודש שמונה עד וארבעים 253תקע"ב מאה ,255ימים 254תקע"ג,
החסידים  מגדולי – ב"ב עם מהם – איש כשלשים עמם ואתם ומשפחתו הזקן אדמו"ר כ"ק הוד הי'

ּפייענא. לכפר באו אשר עד מטולטלים

נאּפאלעאן  צבאות הסבו אשר והשממון מהחורבן הזקן אדמו"ר כ"ק להוד הגיעו מבהילות ַָָידיעות
מבתיהם  כל ובחוסר בעירום נשארו מבנ"י משפחות ואלפי הלבנה ברוסיא והישובים העיירות בכל
עם  התרועע נאּפאלעאן צבא חיל ווילנא וויטעבסק קאוונא בפלכי הנה זה ולעומת ַָָָומפרנסותיהם,
שציער  מה מרעים לסעודות להזמינם ישראל בבנות עיניהם נתנו הפקר חיי החיים ופקודיהם היהודים

במאד. הזקן אדמו"ר כ"ק את

בישר  טאמבאוו, בפלך זעמייעווקע בכפר בהיותם כסלו לחודש בעשירי ויצא פרשת שבת ַָבמוצאי
ועל  עליו שראה מה ויקויים במאסקווע נאּפאלעאן של מפלתו תהי' זו בשבוע אשר אדמו"ר כ"ק ַָָָהוד

העבר. בר"ה חילו

ביום  אשר עד לכפר מכפר ויסעו זעמייעווקע כפר את עזבו כסלו לחודש עשר באחד הראשון ביום
תפלת  אחר כסלו לחדש עשר בחמשה החמישי וביום שמה. וישבתו יעסיעווקא לכפר באו הרביעי

התענית  אחר ישראל 256ערבית דת הצורר של למפלתו לחיים לשתות הזקן אדמו"ר כ"ק הוד אמר
אשר  הלבנה ברוסיא הגרים ישראל בני מצב על ויבכה ויצטער ממאסקווא הבריחוהו שהיום ָואמונתו

הפליטה. יתר את ויבוזו  ישללו הצרפתים צבאות בעבור
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(קה"ת, שלו (אגרותֿקודש הצ"צ אדמו"ר רשימת ראה (252

רשימת  וראה ד. סעיף תרצ"ג כסלו יט ובשיחת שכא) ע' ח"א תש"מ)

ספר  .(000 ע' לעיל .232 ע' תר"פֿתרפ"ז השיחות (ספר המאסר

ההשתלשלות  "אופן – רבינו רשימת .170 ע' תרצ"א השיחות

.(000 ע' (לעיל ס"ה שני" דור ראשון, דור חב"ד, חסידות בהתיסדות

.(000 ע' (לעיל סי"בֿיג תשס"ו) (קה"ת, החוזרים" ימי "דברי קונטרס

.89 ע' תש"ג השיחות ספר תסו. ע' ח"ד אגרותֿקודש

.24 הערה 35 ע' חט"ז לקו"ש ראה (253

וארבעה. מאה ההעתקות: בא' (254

הכוונה ימים.לערך 255) וארבעים מאה

(העתקה  יצ"ו" לאזני' דק"ק קדישא חברה של ב"פנקס (256

ושנה  שנה בכל להתענות עלינו "קבלנו יארק): בניו ייוו"א בארכיון

הוא  הנ"ל קדישא חברה של מהתקנות שאחד ולהעיר כסלו". ט"ו

ואכן  בהושע"ר", או כסלו בט"ו כ"א בח"ק אדם לשום לקבל "שלא

תק"י. כסלו ט"ו לח"ק נתקבל הזקן רבינו

•
ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה 

שי' אלי' אברהם

וברכה  שלום

לכבוד  הנסיעה הוא נכון נצבי', מעש"ק מכתבו על במענה

מזה, שי' לאביו מראש ויכתוב הכנה, צריכה אמנם שי', אביו

יכין  החורף ובמשך לנסיעה, יותר מסוגל בעזה"י הקיץ וזמן

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת א"ע.

ואת  ודא"ח, בנגלה בלימוד עתה עוסק הוא ענינים באיזה

כי  במכתבי', בכתובים בא יחיו התמימים מחביריו מי

קרובות  לעתים בכתב ביניהם לדבר צריכים יחיו התמימים

איש  איש והפעולות והעבודה התורה על רעהו את איש לחזק

בגו"ר. יצליחו ואז יוכל, אשר ככל במקומו

בשם.
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קצח  

   
                 

          

  
למדת  ענין אינה תורה עול קבלת א. במשנתנו: השאלות
ארץ" דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין ב. דוקא. חסידות
הקשר  ג. בלבד? זה אלא תורה עול קבלת על שכר אין כלום –

הקנה. בן נחוניא רבי – המאמר לבעל

והביאור:

‰Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ מצד תורה שלומד מי היינו – «¿«≈»»»
אצלו  מורגש בלימודו; לו שיש התענוג מצד לא עול, קבלת
שהרי  האדם, לטבע בניגוד היא זו עבודה התענוג. ולא ה"עול",
והשגה, מהבנה ביותר מתענג שאדם הוא הדברים מטבע
אלא  שבדבר התענוג מצד בתורה עוסק הוא אין זאת ולמרות
מּמּנּו מעבירין מדה: כנגד עמו מתנהגים ולכן תורה". "עול ֲִִִֶַמצד
דמלכותא  "דינא הרי העולם טבע שמצד אף – מלכּות ְַעֹול

‡ı.1דינא" Cc ÏBÚÂ הנהג" להיות צריך הטבע שבדרך אף – ¿∆∆∆∆
ארץ" דרך מנהג .2בם

Bz‰ואילו ÏBÚ epnÓ ˜Bt‰ מתוך הוא לימודו אלא – «≈ƒ∆»
טבעית, עבודה שהיא ÏBÚÂתענוג, ˙eÎÏÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»«¿¿

ı‡ Cc.העולם טבע מצד שמתחייב כפי – ∆∆∆∆
בתורה, מופלג שהי' הקנה, בן נחוניא לרבי קשור זה וענין

לתלמידיו  זכאי בן יוחנן רבן כמאמר הנגלה, בתורת "נראין 3הן
בתורת  וכן ומדבריכם", מדברי הקנה בן נחוניא רבי דברי
ברור  כן ואם הבהיר, דספר המחבר שהוא כידוע הנסתר,
פי  על ואף תענוג; של באופן השלימות, בתכלית הי' שלימודו

דוקא. "עול" של באופן לימוד ותבע דרש כן

שמצינו  מה גם לבאר יש זה הי'4לפי הקנה בן נחוניא שרבי
תקלה  תארע שלא כו' רצון "יהי המדרש לבית בכניסתו מתפלל
מקום  אין תענוג, מתוך הוא התורה לימוד כאשר ידי": על

ה  מצד אפילו רצוי, בלתי מענין שכן לחשש הבהמית, והנפש גוף
בכל  התורה חודרת בתורה, מלובש האדם של שתענוגו היות

כחותיו  שלילת 5פרטי "עול", של באופן הוא כשהלימוד ואילו ;
דנפש  התענוג והן האלקית דנפש התענוג הן התענוג, וביטול

"תקלה". תהי' הבהמית והנפש הגוף שמצד יתכן הבהמית,

העבודה  שכאשר שידוע ממה זה על להקשות יש (לכאורה

בלתי  לענין אפשרות ישנה מציאותו, הרגש תענוג, מתוך היא
אין  וביטול, עול קבלת מתוך היא העבודה כאשר ואילו רצוי.

לכך. לחשוש

מדובר  שם שכן, סתירה. כאן אין שפיר דייקת כד אולם,
התענוג  כח שלו, התענוג כל את וזיכך בירר שלא באדם
ללימוד  בו משתמש זה שברגע אלא כמקודם, נשאר כשלעצמו
מדובר  כאן ואילו אחרים. לדברים בו משתמש כך ואחר התורה,
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שום  אין מציאותו בכל שכן תקלה, לידי שיבוא אפשרות
על  מקבל הוא כאשר אולם רצוי. בלתי לענין נקודתֿאחיזה
כיצד  דרך לו אין הרי עול, קבלת בחינת תורה", "עול עצמו

מציאותו) מונחת היכן .6לבחון

    
ככתוב  ושמחה, תענוג גורם התורה לימוד בזה: לדקדק 7יש

מתאים  כיצד כן ואם רב", שלל כמוצא אמרתך על אנכי "שש
" תורה"?עול הביטוי

בלימודו, חיות לאדם לו כשאין שגם היא, התנא כוונת אלא
להתחזק  עליו אותו, המבלבלות שונות גשמיות טרדות עקב

קבלת מתוך תורה מתחשב עול וללמוד שאינו זה ידי ועל תורה.
זוכה  עול, קבלת בדרך תורה ולומד העולם טרדות עם

ארץ". דרך ועול מלכות עול ממנו "מעבירין מהן: להשתחרר

הנ"ל  לטרדות שהעצה הסוברים אלו מדעת להוציא ובכדי
ללמדנו למעט היא התנא ממשיך לו, יקל זה ידי ועל בלימודו

עליו  נותנין תורה עול ממנו הפורק "כל – ואדרבה היא, שלא
ארץ". דרך ועול מלכות עול

הנה זו, בעבודה האדם על להקל הראו [ובכדי השמים מן
ישיבה  ותלמידי רבנים כן: הדבר המדינה חוקי לפי שגם
"טורח  – מלכות" מ"עול פטורים תורה עול עליהם המקבלים

.9וחיילותיו"]8המלך 

ב.1. י, גיטין

ב.2. לה, ברכות

ב.3. י, ב"ב

ב.4. כח, ברכות

ומצלא.5. מגנא תורה א: כא, סוטה וראה

השומעים6. רשימת פי על – תשמ"ה עקב ואתחנן, ש"פ משיחות
בלבד.

קסב.7. קיט, תהלים

פיה"מ.8.

בלבד.9. השומעים רשימת פי על – תשי"ט בהר ש"פ משיחת
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'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈
מאד  לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

מּמׁש, הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

צּוּוים  עם - מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכ"ז נׁשמתם. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאה

ׁשל  ּביֹותר הּנעלית הּדרּגא לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָואזהרֹות

ּגבּול  ואין נֹוספֹות, ּבדרּגֹות לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָֹּבני

ה'. ֲַַּבעבֹודת

éðùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
åëå åéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäåõçø §©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬

:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«
æëøLà úàhçä øérN | úàå úàhçä øt úàå§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧

õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúør-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøtçë-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå ¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNaèëäúéäå §¨−©®̈¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«§¨«§¨¬
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:íúàîè CBúa ízà ïëMä ãrBî ìäàìæé-ìëå §´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«§¨

Lãwa øtëì Bàáa ãrBî ìäàa | äéäé-àì íãà̈º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤
ìä÷-ìk ãráe Búéa ãráe Bãra øtëå Búàö-ãr©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−¨§©¬

:ìàøNé(ìåçá ë''ò)çéýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå ¦§¨¥«§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−
øtä ícî ç÷ìå åéìr øtëåïúðå øérOä ícîe §¦¤´¨¨®§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²

:áéáñ çaænä úBðø÷-ìrèéícä-ïî åéìr äfäå ©©§¬©¦§¥−©¨¦«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²
éða úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîrt òáL Bòaöàa§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬

:ìàøNéëãrBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå ¦§¨¥«§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−
:éçä øérOä-úà áéø÷äå çaænä-úàåàëCîñå §¤©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«§¨©̧

ézL-úà ïøäàáéúëåãééø÷øérOä Làø-ìr åéãé ©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
-úàå ìàøNé éða úðår-ìk-úà åéìr äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤
Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç-ìëì íäérLt-ìk̈¦§¥¤−§¨©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ

:äøaãnä ézr Léà-ãéa çlLå øérOäáëàNðå ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧
çlLå äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà åéìr øérOä©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥®̈§¦©¬

:øaãna øérOä-úàâëãrBî ìäà-ìà ïøäà àáe ¤©¨¦−©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½
Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤

:íL íçépäåãëíB÷îa íéná BøNa-úà õçøå §¦¦−̈¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´
Búìr-úà äNrå àöéå åéãâa-úà Láìå LBã÷̈½§¨©−¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ

:írä ãráe Bãra øtëå írä úìò-úàå§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈
מאד  לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

מּמׁש, הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

צּוּוים  עם - מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכ"ז נׁשמתם. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּיצאה

ׁשל  ּביֹותר הּנעלית הּדרּגא לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָואזהרֹות

ּגבּול  ואין נֹוספֹות, ּבדרּגֹות לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ְְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַָָֹּבני

ה'. ֲַַּבעבֹודת

éðùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
åëå åéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäåõçø §©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬

:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«
æëøLà úàhçä øérN | úàå úàhçä øt úàå§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧

õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúør-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøtçë-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå ¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNaèëäúéäå §¨−©®̈¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«§¨«§¨¬

Lãçì øBNra éréáMä Lãça íìBò úwçì íëì̈¤−§ª©´®̈©´Ÿ¤Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤



iyilyר - gi ,fi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eNrú àì äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà eprz§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½
:íëëBúa øbä øbäå çøæàäìøtëé äfä íBiá-ék ¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«¦«©¬©¤²§©¥¬

ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà øäèì íëéìr£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−
:eøäèzàì-úà íúéprå íëì àéä ïBúaL úaL ¦§¨«©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤

:íìBò úwç íëéúLôðáìçLîé-øLà ïäkä øtëå ©§«Ÿ¥¤®ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´
Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà àlîé øLàå BúàŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²

:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úàâìLc÷î-úà øtëå ¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ¤¦§©´
ìrå øtëé çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©§©¥®§©¯

:øtëé ìäwä ír-ìk-ìrå íéðäkäãìúàf-äúéäå ©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«§¨«§¨¸Ÿ
-ìkî ìàøNé éða-ìr øtëì íìBò úwçì íëì̈¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³¦§¨¥Æ¦¨
ýåýé äeö øLàk Nriå äðMa úçà íúàhç©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàôæéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¤¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½

:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ
âî Léà LéàáNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéa ¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤

:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna ær-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«
ãïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãrBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ

íc àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ¨´
:Bnr áøwî àeää Léàä úøëðå CôLäøLà ïrîì ¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«§©Á©Á£¤̧

íéçáæ íä øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé̈¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´¥´«Ÿ§¦»
ãrBî ìäà çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìr©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©¬Ÿ¤¥−

:íúBà ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìàå÷øæå ¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−¨«§¨©̧
ãrBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìr ícä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®

:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äåæãBò eçaæé-àìå §¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ
úwç íäéøçà íéðæ íä øLà íøérOì íäéçáæ-úà¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬

:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(987 'r b"g zegiyÎihewl)

e˙ÓiÂ '‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈«»À
ויׁש וּימתּו'? . . מֹות 'אחרי - הּלׁשֹון ּכפל מהּו להקׁשֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֻיׁש

ּבני  אהרן: ּבני ׁשל חטאם היה מה החסידּות, ּפרּוׁש עלּֿפי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבאר

ואהבה  לקרבה אֹותם ׁשהביאה מאד, נעלית לדרּגא התעּלּו ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹאהרן

ּביציאת  הּנפׁש, לכלֹות אֹותם ׁשהביאה עד לּקּב"ה, ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָעצּומה

רצֹון  הּקּב"ה, רצֹון זה ׁשאין היה וחטאם הּגּוף. מן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנׁשמה

יחד  א הּקּב"ה, אל ויתקרבּו יׁשּתֹוקקּו יׂשראל ׁשּבני הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה

ּפי  על לּקּב"ה. לדירה אֹותֹו ויהפכּו הּזה, ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו זה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעם

ּכתֹוצאה  הּגיע אהרן ּבני ׁשני מֹות ּבּפסּוק, הּכפילּות מּובנת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

ּבני  ׁשל חטאם את מתאר ה'וּימתּו' וּימתּו', ה' לפני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻמ'ּבקרבתם

נׁשמתם. ׁשּיצאה עד לה' ׁשהתקרבּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹאהרן,

éùéìùçìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½
-Bà äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈

:çáæèúBNrì epàéáé àì ãrBî ìäà çút-ìàå ¨«©§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬
:åénrî àeää Léàä úøëðå ýåýéì BúàéLéà Léàå Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«§¦̧¦¹

ìëàé øLà íëBúa øbä øbä-ïîe ìûøNé úéaî¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈£¤¬Ÿ©−
ézøëäå ícä-úà úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk̈®̈§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤¤©½̈§¦§©¦¬

:dnr áøwî dúààééðàå àåä íca øNaä Lôð ék Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º
-ék íëéúLôð-ìr øtëì çaænä-ìr íëì åézúð§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«

:øtëé Lôpa àeä ícäáééðáì ézøîà ïk-ìr ©¨¬−©¤¬¤§©¥«©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´
øbä øbäå íc ìëàú-àì íkî Lôð-ìk ìàøNé¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−Ÿ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬

:íc ìëàé-àì íëëBúaâéìûøNé éðaî Léà Léàå §«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À
óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa øbä øbä-ïîe¦©¥Æ©¨´§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−

:øôra eäqëå Bîc-úà CôLå ìëàé øLàãéLôð-ék £¤´¥«¨¥®§¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤
íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk̈¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬
àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk̈¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½

:úøké åéìëà-ìkåèäìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ
àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬

:øäèå áørä-ãræèõçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå ©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®
:Bðår àNðåôçéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå §¨−̈£Ÿ«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

áýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàâda-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNrîk ¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈

àéáî éðà øLà ïrðk-õøà äNrîëe eNrú àì́Ÿ©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧
:eëìú àì íäéúwçáe eNrú àì änL íëúà¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«

ãøîLz éúwç-úàå eNrz éètLî-úàúëìì e ¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́
:íëéäìà ýåýé éðà íäaäéúwç-úà ízøîLe ¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ

éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLà éètLî-úàå§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−
:ýåýéñåLéà Léà-ìk-ìàeáø÷ú àì BøNa øàL §Ÿ̈«¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−

:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§¨®£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬
:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

çéáà-úLà úåøréáà úåør älâú àì E:àåä Eñ ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
èéáà-úá EúBçà úåørúéa úãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́©½¦

:ïúåør älâú àì õeç úãìBî Bàñéúåør −¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©³
ða-úaEúåør ék ïúåør älâú àì Eza-úá Bà E ©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−
:äpäñàééáà úLà-úa úåøréáà úãìBî EE ¥«¨¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½

:dúåør älâú àì àåä EúBçàñáé-úBçà úåør £«§−¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬£«

iying ,iriax - hi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éáàéáà øàL älâú àì E:àåä Eñâéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬
:àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçàñ £«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«

ãééáà-éçà úåør÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
:àåä Eúãcñåèða úLà älâú àì Eúlk úåørE Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ

:dúåør älâú àì àåäñæèéçà-úLà úåøràì E ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ
éçà úåør älâú:àåä Eñæéàì dzáe äMà úåør §©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ

úBlâì çwú àì dza-úa-úàå dða-úa-úà älâú§©¥®¤©§º̈§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´
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(רש"י)

(לאחר  ואכּלם" ּבהם אּפי ויחר לי הּניחה "ועּתה הּפסּוק ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָעל

מׁשה  ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין רׁש"י: אֹומר העגל), ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹחטא

והֹודיעֹו ּפתח, לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי? הּניחה אֹומר והּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעליהם,

זה  ּדר ועל יכּלם". לא עליהם, יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּדבר
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יחטאּו, ולא לּקּב"ה, יׁשמעּו ׁשאם יׂשראל, לבני ּפתח ּפתיחת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

יּׁשאר  הראׁשֹון הּמקּדׁש ּובית הּׁשנים, מסּפר ׁשל ההגּבלה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻּתבּטל

ְִִנצחי.
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האדם  אם ּגם הּקּלֹות, העברֹות על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָׂשעיר

יֹום  ׁשל עּצּומֹו ואּלּו הרמּב"ם). (לדעת ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹעצמֹו

ּכּפרת  ּביניהם, והחּלּוק ּתׁשּובה. עֹוׂשה האדם אם רק מכּפר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכּפּור

לתׁשּובת  זקּוקים לא לכן עצמן, העברֹות על היא הּמׁשּתּלח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹׂשעיר

מתנּגד  האדם אם ולכן האדם, על היא ּכּפּור יֹום ּכּפרת א ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם.

ּכּפּור. יֹום ּכּפרת מֹועילה לא ּבתׁשּובה, ׁשב ואינֹו זֹו, ְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלכּפרה

éùéîçåèìã-éðô àOú-àì ètLna ìår eNrú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈



רי iying ,iriax - hi - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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Lôpä äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðår£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénrî àåääèàì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe ©¦−¥«©¤«¨§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ

:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN úàt älëú§©¤²§©¬¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«
ééðrì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³

:íëéäìà ýåýé éðà íúà áærz øbìåàéeáðâz àì §©¥Æ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«−Ÿ¦§®Ÿ
:Búéîra Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìåáé-àìå §«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«§«Ÿ

éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMúéðà E ¦¨«§¬¦§¦−©®̈¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬
:ýåýéâéïéìú-àì ìæâú àìå Erø-úà ÷Lrú-àì §Ÿ̈«Ÿ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º

:ø÷a-ãr Ezà øéëN úlrtãéLøç ìl÷ú-àì §ª©¬¨¦²¦§−©«Ÿ¤«Ÿ§©¥´¥¥½
éäìàî úàøéå ìLëî ïzú àì øer éðôìåéðà E §¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'r f"kg zegiyÎihewl)

‰f‰ ÌBia . . ‰¯Êb ı¯‡ Ï‡ Ì˙BÚ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ¯ÈÚO‰ ‡NÂ¿»»«»ƒ»»∆»¬…»∆∆∆¿≈»««∆

ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ(כבֿל (טז, ¿«≈¬≈∆¿«≈∆¿∆ƒ»«…≈∆

האדם  אם ּגם הּקּלֹות, העברֹות על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָׂשעיר

יֹום  ׁשל עּצּומֹו ואּלּו הרמּב"ם). (לדעת ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹעצמֹו

ּכּפרת  ּביניהם, והחּלּוק ּתׁשּובה. עֹוׂשה האדם אם רק מכּפר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּכּפּור

לתׁשּובת  זקּוקים לא לכן עצמן, העברֹות על היא הּמׁשּתּלח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹׂשעיר

מתנּגד  האדם אם ולכן האדם, על היא ּכּפּור יֹום ּכּפרת א ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם.

ּכּפּור. יֹום ּכּפרת מֹועילה לא ּבתׁשּובה, ׁשב ואינֹו זֹו, ְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלכּפרה

éùéîçåèìã-éðô àOú-àì ètLna ìår eNrú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈



iriayרב ,iyy - k - miyecwÎixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Eúéîr ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt øcäú àìåæè-àì §¬Ÿ¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤««Ÿ
énra ìéëø CìúEéðà Erø íc-ìr ãîrú àì ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−

:ýåýéæééçà-úà àðNú-àìáìa EçéëBz çëBä Eá §Ÿ̈««Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ
:àèç åéìr àOú-àìå Eúéîr-úàçé-àìå íwú-àì ¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ

:ýåýé éðà EBîk Erøì záäàå Enr éða-úà øhú¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®£¦−§Ÿ̈«
èéíéàìk réaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦

àì æðèrL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN̈«§−«Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ
éìr äìré:Eëòøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék Léàå ©«£¤−¨¤«Â§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©

àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL àåäåBà äúcôð §¦³¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬
àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì äLôçª§−̈´Ÿ¦©®̈¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿ

:äLtçàëìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ª¨«¨§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤
:íLà ìéà ãrBîáëíLàä ìéàa ïäkä åéìr øtëå ¥®¥−¨¨«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ

Bì çìñðå àèç øLà Búàhç-ìr ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−£¤´¨¨®§¦§©´½
ô :àèç øLà Búàhçîâëõøàä-ìà eàáú-éëå ¥«©¨−£¤¬¨¨«§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤

Béøt-úà Búìør ízìørå ìëàî õr-ìk ízrèðe§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®
ìL:ìëàé àì íéìør íëì äéäé íéðL LãëäðMáe ¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«©¨¨Æ

:ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úréáøä̈«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«
äëéñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeíëì ó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−

íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz:åëícä-ìr eìëàú àì §«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¬Ÿ«Ÿ§−©©®̈
:eððBòú àìå eLçðú àìæëíëLàø úàt eôwú àì ¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®

ð÷æ úàt úà úéçLú àìå:Eçëàì Lôðì èøNå §´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«§¤´¤¨¤À¤³Ÿ
éðà íëa eðzú àì ò÷r÷ úáúëe íëøNáa eðzú¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−

:ýåýéèëäðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà §Ÿ̈«©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´
:änæ õøàä äàìîe õøàäìeøîLz éúúaL-úà ¨½̈¤¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ
:ýåýé éðà eàøéz éLc÷îeàìúáàä-ìà eðôz-ìà ¦§¨¦−¦®̈£¦−§Ÿ̈«©¦§³¤¨«ŸŸÆ

ýåýé éðà íäá äàîèì eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàáìï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî ¡«Ÿ¥¤«¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®

éäìàn úàøéå:ýåýé éðà Eñ §¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r ,`"nyz oqip `"i lil zgiy)

¯ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ
'‰Ï ÁÁÈ ÁÈ¯Ï ·ÏÁ‰(ו (יז, «≈∆¿≈«ƒ…««

לה' לקרּבן עלּיתם מּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אסּורים והחלב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכח  את מסּמל החלב הּבֹורא: ּבעבֹודת הענין ּבאּור ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבּמזּבח.

הּיצר  ׁשּבֹו. וההתלהבּות הּלהט את מסּמל והּדם ׁשּבאדם, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּתענּוג

עם  להׁשּתּמׁש ׁשּצרי ספק אין האדם, ּכלּפי לטען יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהרע

ּגם  מּתר א ׁשּבקדּׁשה, לדברים ׁשּבאדם וההתלהבּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻהּתענּוג

מלּמדת  ּכ על הּזה. העֹולם ועניני רׁשּות, לעניני ּבהם ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

את  - הּמזּבח על להקריב חּיבים והחלב הּדם את הּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאֹותנּו

לדברים  ורק א לׁשמר יׁש ׁשּבאדם וההתלהבּות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּתענּוג

אחרת. מּטרה לׁשּום ולא ְְְִֶֶֶַַָָָֹֻׁשּבקדּׁשה,

éùùâì:Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
ãìíëzà øbä | øbä íëì äéäé íkî çøæàk§¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À

íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk Bì záäàå§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§®̈¦
:íëéäìà ýåýé éðàäìètLna ìår eNrú-àì £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬−̈¤©¦§®̈

:äøeNnáe ì÷Lna äcnaåì÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî ©¦¾̈©¦§−̈©§¨«¯Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤
íëéäìà ýåýé éðà íëì äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà:æìízøîLe £¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦§©§¤³
éðà íúà íúéNrå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦−

:ýåýéôëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå §Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
áìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹

Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìûøNéa øbä | øbä-ïîe¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤
:ïáàá eäîbøé õøàä ír úîeé úBîâïzà éðàå ´¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤©«£¦º¤¥³

ék Bnr áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤©®¦³
ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïrîì Cìnì ïúð Bòøfî¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−

:éLã÷ íL-úàãõøàä ír eîéìré íìrä íàå ¤¥¬¨§¦«§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤
Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî íäéðér-úà¤¥«¥¤Æ¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤

:Búà úéîä ézìáìäLéàa éðt-úà éðà ézîNå §¦§¦−¨¦¬Ÿ«§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬
íéðfä-ìk | úàå Búà ézøëäå BzçtLîáe àeää©−§¦§©§®§¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´

:ínr áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçàåLôpäå ©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«§©¤À¤
úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−

:Bnr áøwîæéðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå ¦¤¬¤©«§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr g zegiy ihewl)

ÈÏÚ ¯Êb ÌÈÓMaL È·‡L ‰NÚ‡ ‰Óe ,ÈLÙ‡(כו כ, (רש"י ∆¿ƒ»∆¡∆∆»ƒ∆«»«ƒ»«»«

חזיר  (ּכגֹון ּבחּקים רק אמּורים ׁשהּדברים הרמּב"ם, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָֻּכתב

ּגנבה  (ּכגֹון הּׂשכל מּצד ּגם רע ׁשהּוא ּבדבר אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכלאים),

" לֹומר יׁש ּׁשאמרּו‡Èּורציחה) מה לבאר אפׁשר זה ּולפי אפׁשי". ְִֵַָƒְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ

מחתּול", צניעּות למדים היינּו ּתֹורה, נּתנה לא "אלמלי ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹרז"ל

את  לקּים ׁשּיׁש ,ללּמד אּלא מינּה'? נפקא 'למאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדלכאֹורה,

מּצד  ּבכ רֹוצה ׁשהאדם ּכזה ּבאפן ּבצניעּות הּקׁשּורֹות ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּמצֹות

" אפׁשי".‡Èעצמֹו, ְַƒְִֶ

éòéáùçýåýé éðà íúà íúéNrå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
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Lc÷î:íëè-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék §©¦§¤«¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBî BnàéøLà Léàå ¦−´¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«§¦À£¤³

eärø úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤¥¥®
:úôàpäå óàpä úîeé-úBîàéákLé øLà Léàå-úà «©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤§¦À£¤³¦§©Æ¤

íäéðL eúîeé-úBî älb åéáà úåør åéáà úLà¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−¦®̈««§¬§¥¤−
:ía íäéîcáéLéàåúBî Búlk-úà ákLé øLà §¥¤¬¨«§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬

:ía íäéîc eNr ìáz íäéðL eúîeéâéøLà Léàå «§−§¥¤®¤¬¤¨−§¥¤¬¨«§¦À£¤̧
íäéðL eNr äárBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−§¥¤®

:ía íäéîc eúîeé úBîãé-úà çwé øLà Léàå ¬−̈§¥¤¬¨«§¦À£¤̧¦©¯¤
Búà eôøNé Làa àåä änæ dnà-úàå äMà¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º¦§§³ŸÆ

:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàååèïzé øLà Léàå §¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«§¦À£¤̧¦¥¯
:eâøäz äîäaä-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL§¨§²¦§¥−̈´®̈§¤©§¥−̈©«£«Ÿ

æèdúà äráøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈

:ía íäéîcæéåéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå §¥¤¬¨«§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´
-úà äàøú-àéäå dúåør-úà äàøå Bnà-úá-Bà«©Â¦Â§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤
úåør ínr éða éðérì eúøëðå àeä ãñç Búåør¤§¨Æ¤´¤½§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯

:àOé Bðår älb Búçàçé-úà ákLé-øLà Léàå £Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«Â§¦Â£¤¦§©̧¤
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לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי מות־קדושים בערים שונות בעולם רו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה
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שקיעה
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כניסתהכוכבים
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יציאת
שבת
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6:486:409:339:2810:0510:0011:1211:0820:0320:0820:2920:3519:4920:39יוון, אתונה )ק(

6:176:069:069:009:399:3310:4810:4319:5420:0220:2420:3319:4320:37מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי מות־קדושים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:089:529:4910:2210:2011:2711:2520:0220:0320:2420:2619:4520:30מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:007:079:109:139:439:4610:3810:4017:5817:4818:2618:1617:3618:20ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:345:288:168:138:478:449:539:5018:3418:3718:5819:0118:1919:05נפאל, קטמנדו )ח(

6:586:579:279:2510:009:5811:0111:0019:1119:1019:3319:3218:5219:36סינגפור, סינגפור )ח(

5:375:248:338:269:058:5710:1510:1019:3719:4720:1020:2119:2720:25פולין, ורשא )ק(

6:116:128:358:349:089:0710:0810:0718:0518:0218:2718:2417:4518:28פרו, לימה )ח(

6:536:429:439:3710:1510:0911:2411:1920:3020:3820:5921:0820:1821:21צרפת, ליאון )ק(

6:586:469:519:4410:2310:1611:3211:2720:4520:5421:1621:2620:3421:41צרפת, פריז )ק(

5:435:418:188:168:488:469:519:4918:1018:1018:3218:3117:5218:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:326:229:219:169:539:4711:0110:5720:0420:1120:3220:4019:5220:53קנדה, טורונטו )ק(

6:075:568:578:519:299:2310:3710:3319:4319:5120:1220:2019:3120:35קנדה, מונטריאול )ק(

6:146:068:558:509:289:2310:3410:3019:1819:2319:4319:4819:0419:52קפריסין, לרנקה )ק(

6:526:389:509:4310:2210:1511:3411:2821:0121:1321:3721:5020:5321:54רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:226:079:239:159:549:4611:0611:0020:3920:5121:1521:2920:3121:48רוסיה, מוסקבה )ח(

6:336:219:239:169:559:4911:0410:5920:1120:1920:4120:5020:0020:54רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:356:239:279:219:589:5211:0811:0320:1820:2720:4920:5820:0721:12שווייץ, ציריך )ק(

6:035:598:368:349:099:0610:1210:1018:3318:3418:5518:5618:1619:00תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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