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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו פ"נ, בו כותב אשר לפי דעתו אינו מצליח במסחרו וכלשונו במכתבו, זאת אומרת 

בלי מזל.

והנה ידוע מאמר רז"ל, ואין מזל לישראל, כי הקב"ה בורא עולם ומנהיגו הוא המשגיח על כל אחד 

ואחת מישראל בכל המצטרך לו ולבני ביתו.

ומזה מובן שעליו להוסיף בעניני תורה ומצות וכן שכל ב"ב יעשו כזה, שעל ידי זה יתוסף בברכות 

השי"ת בהמצטרך בכלל ובעניני פרנסה בפרט.

ובנוגע לעניני פרנסה ביחוד ידועה עצת חז"ל מלח ממון חסר, זאת אומרת שעליו להרבות בצדקה, 

ולחלק את הצדקה ברבות פעמים, ומזמנים המסוגלים לזה הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין.

בברכה לבשו"ט.
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Ì‡ּונתנּה הּזאת הארץ אל אֹותנּו והביא הוי' ּבנּו חפץ ƒְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּודבׁש חלב זבת היא אׁשר ארץ ולפניֿזה1לנּו , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

רּבֹותינּו2ּכתיב ּדּיּוק וידּוע מאד. מאד הארץ טֹובה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי המרּגלים ענין ּבכללּות 3נׂשיאינּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ
להבין ּדצרי ׁשּלאחריֿזה), נׂשיאינּו רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּובדרּוׁשי
ּכׁשרים ׁשעה ׁשּבאֹותּה ּדמּכיון המרּגלים, ענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכללּות

העדה4היּו חׁשּובי ׁשהיּו אּלא עֹוד העדה4ולא ,5ּונׂשיאי ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
וכּו'. יׂשראל לארץ לּכנס רצּו ׁשּלא הּטעם מהּו ּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאם

ּדכתיב רּבנּו מׁשה ׁשלּוחי ׁשהיּו -6ּובפרט ל ׁשלח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ספירת7לדעּת מׁשה, ׁשל מּדתֹו עם קׁשּורים ׁשהיּו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
ּכמֹותֹו8הּדעת אדם ׁשל ּדׁשלּוחֹו ׁשּלֹו ׁשלּוחים והיּו ,9, ְְְְִִֶֶַַַָָָ

ּבחר ׁשּמׁשה ּגּופא מּזה ׁשּלהם, העּלּוי ּגדל מּובן ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּדמּזה
אי מּובן אינֹו ּכן ואם ׁשלּוחיו, להיֹות ּבהם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּדוקא
ּגּופא זה ׁשהרי מּובן, אינֹו ּוביֹותר וכּו'. ּכ אחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָקלקלּו
הּנה הארץ, את לתּור מׁשה ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּׁשהלכּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמה
נעלה עּלּוי ּבהם לפעל צרי היה ּגּופא זה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹמעׂשה
הארץ ׁשּטֹובה נתּברר ּכ ׁשאחר מּזה וכּמּובן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּביֹותר,

מאד, לארץמאד ׁשהּׁשליחּות לֹומר ּבהכרח ּכן ואם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
על ּׁשּסּפרּו מה ׁשּגם ּובפרט עּלּוי. ּבהם ּפעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל
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המרגלים. חטא אודות מסופר 'שלח', פרשת בפרשתנו,

ישראל בני של חנייתם ממקום רבינו משה ידי על נשלחו המרגלים שניםֿעשר

טיבה אודות ישראל לבני ולספר אותה לתור מנת על ישראל ארץ אל במדבר

את הדגישו המרגלים של רובם ראו, אשר את בתארם בחזרתם, הארץ. של

ואף לעלות' נוכל 'לא לכן ואשר ממנו' הוא 'חזק הארץ יושב אשר מסקנתם

והסיתו ישראל ארץ על דיבה הוציאו הם היא', יושביה אוכלת 'ארץ הארץ

הזאת'. הארץ אל אותנו מביא ה' 'ולמה שאמרה כולה העדה את בכך

ואמרו: נצבו השניםֿעשר, מתוך מרגלים שני בןֿנון, ויהושע יפונה בן כלב

‡È·‰Â 'ÈÂ‰ e�a ıÙÁ Ì‡'ƒ»≈»¬»»¿≈ƒ
˙‡f‰ ı¯‡‰ Ï‡ e�˙B‡»∆»»∆«…
‡È‰ ¯L‡ ı¯‡ e�Ï d�˙�e¿»»»∆∆¬∆ƒ

'L·„e ·ÏÁ ˙·Ê1Â כן, כמו »«»»¿»¿
·È˙k ‰ÊŒÈ�ÙÏ2ששני ƒ¿≈∆¿ƒ
הכריזו אלה «'BË·‰צדיקים

Úe„ÈÂ .'„‡Ó „‡Ó ı¯‡‰»»∆¿…¿…¿»«
אודותeic˜ה בסיפור שקיים ƒ

מדייקים זה דיוק המרגלים, חטא

a e�È‡ÈN� e�È˙Ba¯נוגע «≈¿ƒ≈ƒ
‰ÌÈÏb¯Óל ÔÈ�Ú ˙eÏÏÎ¿»ƒ¿««¿«¿ƒ
מובא( זה ≈ÈËewÏ'a¿ƒדיוק

'‰¯Bz3הזקן אדמו"ר של »
eמובא הוא כן ≈¿ÈLe¯„·ƒכמו

של ≈̄»e�È˙Baהחסידות
‰ÊŒÈ¯Á‡lL e�È‡ÈN�¿ƒ≈∆¿«¬≈∆
הזקן אדמו"ר של מקומו ממלאי

טמון),לדורותיהם זה דיוק

הסיפור אודות הקיים בקושי

ÔÈ·‰Ïבכללותו, CÈ¯ˆcאת ¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏb¯Ó‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿«¿ƒ
מובן אינו בכללותו ,הסיפור

הוא מובן שאינו ÈÎˆ„הדבר

‡ËÁ· ÂÏ˘Î� ÌÈÏ‚¯Ó‰˘ ÔÎ˙È

‰Ê?

השאלה: הסברת

‰ÚL d˙B‡aL ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆¿»»»
אנשים לשליחות, יציאתם ‰eÈבשעת ÌÈ¯Lk4„BÚ ‡ÏÂ בלבד, זו לא ¿≈ƒ»¿…

רגילים, אנשים כשל היתה ‰Ú„‰'שכשרותם È·eLÁ' eÈ‰L ‡l‡4 ∆»∆»¬≈»≈»
'‰„Ú‰ È‡ÈN�'e5דבר ישראל, בני שבטי עשר שנים כנשיאי שמשו הם ¿ƒ≈»≈»

הגבוהה הרוחנית דרגתם מבחינת לו ראויים היו ‰ÌÚhשהם e‰Ó Ôk Ì‡ ,ƒ≈««««
.'eÎÂ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ò�kÏ eˆ¯ ‡lL∆…»ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿

בעצם מודגשת מרגלים בתור שנבחרו האנשים של המיוחדת מעלתם

זה לתפקיד È˙Îc·בחירתם e�a¯ ‰LÓ ÈÁeÏL eÈ‰L Ë¯Ù·e6 ƒ¿»∆»¿≈…∆«≈ƒ¿ƒ
רבינו למשה אומר הוא ברוך שהקדוש פרשתינו בתחילת שכתוב) (=וכמו

ÁÏL'לY '' שהמילה חז"ל כך על להדגישEÏאומרים באה ' ¿«ְ¿

הינה המרגלים ששליחת

'EzÚ„Ï'7של לדעתו כלומר ¿«¿¿
ישנו,משה 'לדעתך' במילה

לכך גם ∆האנשיםLרמז
רבינו משה ידי על שנשלחו

ÌÈ¯eL˜ eÈ‰מבחינת »¿ƒ
הרוחנית B˙cÓדרגתם ÌÚƒƒ»
,‰LÓ ÏLכנודע שהיא ∆…∆
‰ ˙¯ÈÙÒ8ּדעתÂ בנוסף, ¿ƒ««ַַ¿

כשלעצמה, הרוחנית למעלתם

BlLהם ÌÈÁeÏL eÈ‰»¿ƒ∆
שבין הקשר חז"ל, כדברי והרי,

שולחו לבין שליח עדכל הוא

כך ‡„Ìכדי ÏL BÁeÏLcƒ¿∆»»
B˙BÓk9Ô·eÓ ‰fÓc , ¿¿ƒ∆»

‰fÓ ,Ì‰lL ÈelÚ‰ Ï„b…∆»ƒ∆»∆ƒ∆
‡Ùeb(עצמו LnL‰(=מזה »∆…∆

˙BÈ‰Ï Ì‰a ‡˜Âc ¯Áa»««¿»»∆ƒ¿
B�È‡ Ôk Ì‡Â ,ÂÈÁeÏL¿»¿ƒ≈≈
¯Á‡ eÏ˜Ï˜ CÈ‡ Ô·eÓ»≈ƒ¿¿««

.'eÎÂ Ck»¿
È¯‰L ,Ô·eÓ B�È‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»∆¬≈

‡Ùeb ‰Ê(עצמו Ó‰(=זה ∆»«
ÏL B˙eÁÈÏLa eÎÏ‰M∆»¿ƒ¿ƒ∆
,ı¯‡‰ ˙‡ ¯e˙Ï ‰LÓ…∆»∆»»∆
‡Ùeb ‰Ê ‰NÚÓ ‰p‰ƒ≈«¬∆∆»

ÏÚÙÏ(=עצמו) CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿…
,¯˙BÈa ‰ÏÚ� ÈelÚ Ì‰aאת בלעשות האדם של התעסקותו עצם שהרי »∆ƒ«¬∆¿≈

הרצון פועל דרכו אשר 'צינור' בבחינת נעשה שהאדם לכך גורמת ה' רצון

משה של ציוּויֹו פי על המרגלים של הליכתם עצם ידי על כן וכמו ִהאלוקי,

משה, של רצונו פעל דרכו אשר 'צינור' בבחינת נעשו הם במובןÂרבינו ¿אכן
ידם על התממשה משה של כוונתו Ckמסויים ¯Á‡L ‰fÓ Ô·enÎאחרי «»ƒ∆∆««»

השליליים דיבוריהם לארץ�˙a¯¯כל הליכתם ‰‡¯ıבזכות ‰·Bh'L ƒ¿»≈∆»»»∆
Ôk Ì‡Â ,'„‡Ó „‡Óהתממש ידו שעל כ'צינור' שימשו שהם מאחר , ¿…¿…¿ƒ≈

הרי משה של Ï‡¯NÈרצונו ı¯‡Ï ˙eÁÈÏM‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÈelÚ Ì‰a ‰ÏÚtרוחניı¯‡ ÏÚ e¯tqM ‰Ó ÌbL Ë¯Ù·e . »¬»»∆ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿«∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

עם ביאור בדרך ( 'אם חפץ בנו הויה "מאמר ד  )ג

 ה ..... ה"מתש'ה ,ח תמוז"מבה, שבת פרשת שלח )אפשר

 יד.....................מ"דתש' ה,ב סיון"ליל ישיחת   )ד

 כא .......חירך כ )ק"בלה( פרשת שלחלקוטי שיחות   )ה

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

 כח................ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

 כט...............שלח פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 ל..............שלחלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ח

 נו.................שלחלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 נז.......................................שלחלשבוע פרשת  

 סד.............שלחלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יא

 סו.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב
  

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 סט ............שלחלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יג

  קט ...........שלחלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )יד

  טוק..............שלחלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טו

 

  נביאים וכתובים   )טז

 יזק...................... גכ פרק יםתהל, ד-ג פרק ב-מואלש

  קיט.........................................מסכת שבת עקבעין י  )יז

   עם ביאורים מנחותמסכת   )יח

  כק......................................... קא ףעד ד צהף מד

  

  :ד"שיאי חבנרבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 חמק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 מחק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 מטק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 אנק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 בנק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 גנק..............................................ש"הרר מו"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 דנק............................................ב"ר מוהרש"אדמו

   ז"תרצ'ההמאמרים ספר   )כו

 דנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 הנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ג"ג ניסן תרנ"י-א"רשימת י  )כח

 ונק............................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 נחק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 נטק........................ בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )ל

 סק.................................חומש לקריאה בציבור  )לא

 סוק.......................שלחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

  קסז......................שבת קודשלסדר הדלקת נרות   )לג



ה

mikxan ,gly zyxt zay .c"qa

.d"nyz'd fenz ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Ì‡ּונתנּה הּזאת הארץ אל אֹותנּו והביא הוי' ּבנּו חפץ ƒְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
ּודבׁש חלב זבת היא אׁשר ארץ ולפניֿזה1לנּו , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

רּבֹותינּו2ּכתיב ּדּיּוק וידּוע מאד. מאד הארץ טֹובה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
ּתֹורה' (ּב'לּקּוטי המרּגלים ענין ּבכללּות 3נׂשיאינּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ
להבין ּדצרי ׁשּלאחריֿזה), נׂשיאינּו רּבֹותינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּובדרּוׁשי
ּכׁשרים ׁשעה ׁשּבאֹותּה ּדמּכיון המרּגלים, ענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכללּות

העדה4היּו חׁשּובי ׁשהיּו אּלא עֹוד העדה4ולא ,5ּונׂשיאי ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
וכּו'. יׂשראל לארץ לּכנס רצּו ׁשּלא הּטעם מהּו ּכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאם

ּדכתיב רּבנּו מׁשה ׁשלּוחי ׁשהיּו -6ּובפרט ל ׁשלח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ספירת7לדעּת מׁשה, ׁשל מּדתֹו עם קׁשּורים ׁשהיּו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
ּכמֹותֹו8הּדעת אדם ׁשל ּדׁשלּוחֹו ׁשּלֹו ׁשלּוחים והיּו ,9, ְְְְִִֶֶַַַָָָ

ּבחר ׁשּמׁשה ּגּופא מּזה ׁשּלהם, העּלּוי ּגדל מּובן ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּדמּזה
אי מּובן אינֹו ּכן ואם ׁשלּוחיו, להיֹות ּבהם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּדוקא
ּגּופא זה ׁשהרי מּובן, אינֹו ּוביֹותר וכּו'. ּכ אחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָקלקלּו
הּנה הארץ, את לתּור מׁשה ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּׁשהלכּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמה
נעלה עּלּוי ּבהם לפעל צרי היה ּגּופא זה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹמעׂשה
הארץ ׁשּטֹובה נתּברר ּכ ׁשאחר מּזה וכּמּובן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּביֹותר,

מאד, לארץמאד ׁשהּׁשליחּות לֹומר ּבהכרח ּכן ואם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
על ּׁשּסּפרּו מה ׁשּגם ּובפרט עּלּוי. ּבהם ּפעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל
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ב.)5 שם, א.)6פרשתנו עה"פ.)7שם, ובכ"מ.)8פרש"י ואילך. ב ה, ואתחנן לקו"ת וש"נ.)9ראה ב. מא, קידושין
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המרגלים. חטא אודות מסופר 'שלח', פרשת בפרשתנו,

ישראל בני של חנייתם ממקום רבינו משה ידי על נשלחו המרגלים שניםֿעשר

טיבה אודות ישראל לבני ולספר אותה לתור מנת על ישראל ארץ אל במדבר

את הדגישו המרגלים של רובם ראו, אשר את בתארם בחזרתם, הארץ. של

ואף לעלות' נוכל 'לא לכן ואשר ממנו' הוא 'חזק הארץ יושב אשר מסקנתם

והסיתו ישראל ארץ על דיבה הוציאו הם היא', יושביה אוכלת 'ארץ הארץ

הזאת'. הארץ אל אותנו מביא ה' 'ולמה שאמרה כולה העדה את בכך

ואמרו: נצבו השניםֿעשר, מתוך מרגלים שני בןֿנון, ויהושע יפונה בן כלב
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הרצון פועל דרכו אשר 'צינור' בבחינת נעשה שהאדם לכך גורמת ה' רצון

משה של ציוּויֹו פי על המרגלים של הליכתם עצם ידי על כן וכמו ִהאלוקי,

משה, של רצונו פעל דרכו אשר 'צינור' בבחינת נעשו הם במובןÂרבינו ¿אכן
ידם על התממשה משה של כוונתו Ckמסויים ¯Á‡L ‰fÓ Ô·enÎאחרי «»ƒ∆∆««»

השליליים דיבוריהם לארץ�˙a¯¯כל הליכתם ‰‡¯ıבזכות ‰·Bh'L ƒ¿»≈∆»»»∆
Ôk Ì‡Â ,'„‡Ó „‡Óהתממש ידו שעל כ'צינור' שימשו שהם מאחר , ¿…¿…¿ƒ≈

הרי משה של Ï‡¯NÈרצונו ı¯‡Ï ˙eÁÈÏM‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÈelÚ Ì‰a ‰ÏÚtרוחניı¯‡ ÏÚ e¯tqM ‰Ó ÌbL Ë¯Ù·e . »¬»»∆ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿«∆∆
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 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

עם ביאור בדרך ( 'אם חפץ בנו הויה "מאמר ד  )ג

 ה ..... ה"מתש'ה ,ח תמוז"מבה, שבת פרשת שלח )אפשר
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 חמק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 מחק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 מטק................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 אנק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כג

 בנק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 גנק..............................................ש"הרר מו"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 דנק............................................ב"ר מוהרש"אדמו

   ז"תרצ'ההמאמרים ספר   )כו

 דנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

 הנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ג"ג ניסן תרנ"י-א"רשימת י  )כח

 ונק............................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 נחק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 נטק........................ בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )ל

 סק.................................חומש לקריאה בציבור  )לא

 סוק.......................שלחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לב

  קסז......................שבת קודשלסדר הדלקת נרות   )לג
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ׁשאמר מׁשה, ׁשל ּוׁשליחּותֹו צּוּויֹו לפי היה יׂשראל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹארץ
החזק10להם עליה הּיֹוׁשב והעם הארץ טיב את לראֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

יׂשראל. לבני ּכ אחר ּׁשּסּפרּו מה זהּו והרי הרפה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
ּׁשּכתּוב מה על רׁש"י הארץ,11וכדפרׁש ּדּבת מֹוצאי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לטֹובה, ויׁשנּה כּו' ּדברים חּנּו לׁשֹון דּבה הֹוצאת ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָׁשּכל
להיֹות יכֹול היה הּדּבה והֹוצאת ּדּבּורם ׁשעצם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהיינּו
ּבהם. לפעל צרי היה ׁשּזה העּלּוי ּגדל ּומּובן ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹלטֹובה.
וכּו'. וקלקלּו יׂשראל לארץ לּכנס רצּו לא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹואףֿעלּֿפיֿכן

C‡הּוא רצּו12הענין ׁשּלא ּדזה הּנֹותנת, ּדהיא , «ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ
מעלתם. מּצד הּוא לארץ לּכנס ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהמרּגלים
ּדֹור מּמצרים, ׁשּיצא הּדֹור מאנׁשי היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּדהמרּגלים

הּנקרא מאד.13הּמדּבר ּגדֹולה ּבמעלה ׁשהיה ּדעה ּדֹור ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אּלא עֹוד ולא וכּו', העדה נׂשיאי היּו הם ּגּופא זה ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָֹּובדֹור
מּיׂשראל, רּבֹוא הּׁשּׁשים וכל ואהרן מׁשה ׁשלּוחי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשהיּו
ׁשלּוחי היּו ּובפרטּיּות (ּכּנ"ל), ּכמֹותֹו אדם ׁשל ְְְְִִִֵֶַַָָָָּדׁשלּוחֹו
על מֹורה ּבהם ּבחר רּבנּו ׁשּמׁשה מה ּדזה רּבנּו, ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשה
רּבנּו, מׁשה עלֿידי הּבחירה ׁשעצם זאת, ועֹוד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמעלתם,
עּלּוי ּבהם ּפעלה מהימנא, רעיא ּובפרט הּדֹור, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָנׂשיא
לּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר להּׁשאר רצּו ולכן יֹותר. ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָֹּגדֹול
הּוא יׂשראל לארץ הּכניסה ענין ּכי יׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלארץ
מּמדרגתם לירד צריכים ׁשּיהיּו עבּורם, ירידה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבבחינת
חּיים' ּב'עץ וכּמבאר ּגׁשמּיים. ּבדברים 14ּולהתעּסק ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹ

ׁשם ּתֹורה' ּב'לקּוטי חּיים'15(הּובא ּב'עץ מקֹומֹו ונסמן , ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
צדק' ה'צמח הּוא16ׁשםּבהּגהת המרּגלים ּדׁשרׁש ( ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
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ואילך.)10 יז שם, לו.)11פרשתנו יד, ובכ"מ.)12פרשתנו ואילך. תנה ע' שלח אוה"ת .3 שבהערה מקומות בכ"ז ראה)13ראה

ו. חוקת תנחומא ג. פי"ט, במדב"ר ב. סב, פ"א.)14זח"ב המוחין) (הארת לא ב.)15שער לח, ב. ב.)16לז, לח,
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Ì‰Ï ¯Ó‡L ,‰LÓ ÏL B˙eÁÈÏLe BÈeeˆ ÈÙÏ ‰È‰ Ï‡¯NÈ10 ƒ¿»≈»»¿ƒƒ¿ƒ∆…∆∆»«»∆
מנת על היא Âששליחותם ı¯‡‰ ·ÈË ˙‡ ˙B‡¯Ïאת ‰ÌÚלראות ƒ¿∆ƒ»»∆¿»»

‰Ù¯‰ ‡e‰ ˜ÊÁ‰ ‰ÈÏÚ ·LBi‰חלש או חזק הוא e‰Êהאם È¯‰Â , «≈»∆»∆»»¬»∆«¬≈∆
M ‰Óהמרגלים Ï‡¯NÈאכן È�·Ï Ck ¯Á‡ e¯tq...הארץ אל 'באנו «∆ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ¿»≈

העם 'עז היא' ודבש חלב ַזבת

נעוץ היה חטאם בארץ'. היושב

שהם ובמסקנות בפרשנות

אך עצמם, דעת על הוסיפו

מסרו שהם והנתונים הפרטים

שנתבקשו כפי Âהיו זו,. ¿נקודה
חלק היה המרגלים בדברי אשר

רש"י בדברי רמוזה טוב,

‰Ó ÏÚ È"L¯ L¯Ù„Îƒ¿≈≈«ƒ««
·e˙kM11המרגלים אודות ∆»

‰‡¯ı',שהם ˙ac È‡ˆBÓ'ƒ≈ƒ«»»∆
דיבת 'מוציאי שהם נאמר בתורה

מסביר¯Ú‰'הארץ ורש"י

את להוסיף התורה של שהצורך

שהמושג כיוון הוא 'רעה' המילה

יכול כשלעצמו דיבה' 'הוצאת

חיובית במשמעות «∆ÏkLלהיות
'‰a„ ˙‡ˆB‰'המוזכרת »«ƒ»

מ היא CepÁבתורה ÔBLÏ¿ƒ
'eÎ ÌÈ¯·cדיבורים כלומר ¿»ƒ

ליבו את ו'לוקחים' המשפיעים

האדם דיבהd�LÈÂשל הוצאת ¿∆¿»
שהיא התורהBËÏ·‰כזו לכן ¿»

בקשר 'רעה' המילה את מוסיפה

כדי המרגלים של לדיבורם

הדבר היה זה שבמקרה להבהיר

רש"י,לרעה של אלה בדבריו

Ì¯eacרמוז ÌˆÚL e�ÈÈ‰«¿∆∆∆ƒ»
ÏBÎÈ ‰È‰ ‰ac‰ ˙‡ˆB‰Â¿»««ƒ»»»»

.‰·BËÏ ˙BÈ‰Ïשהיה מובן ומכך רצוי היה דבריהם של הבסיס וכאמור ƒ¿¿»
של משמעותו והרי עליהם, ּכמצּווה שליחותם במילוי שהוא כל חלק ְֶַלהם

המצווה עם וחיבור צוותא יצירת זו ו'מצוה' כןe'ציוּוי' Ï„bאם Ô·eÓ ְְִִֶַַָ»…∆
eˆ¯ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ì‰a ÏÚÙÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰fL ÈelÚ‰»ƒ∆∆»»»ƒƒ¿…»∆¿««ƒ≈…»

.'eÎÂ eÏ˜Ï˜Â Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ò�kÏƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿¿
‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡12˙�˙Bp‰ ‡È‰c היא, היא הנפלאה מעלתם כלומר «»ƒ¿»¿ƒ«∆∆

לנפילתם כסיבה ı¯‡Ïששימשה Ò�kÏ ÌÈÏb¯Ó‰ eˆ¯ ‡lL ‰Êc ,¿∆∆…»«¿«¿ƒƒ»≈»»∆
.Ì˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰:הדברים ‰eÈהסברת ÌÈÏb¯Ó‰cÈL�‡Ó ƒ««¬»»¿«¿«¿ƒ»≈«¿≈

‡¯˜p‰ ,¯a„n‰ ¯Bc ,ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆiL ¯Bc‰13חז"ל 'Bc¯בלשון «∆»»ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»

'‰Úcכך על שמורה Ê‰דבר ¯B„·e .„‡Ó ‰ÏB„b ‰ÏÚÓa ‰È‰L ≈»∆»»¿«¬»¿»¿…¿∆
‡Ùeb(עצמו=)eÈ‰L ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,'eÎÂ ‰„Ú‰ È‡ÈN� eÈ‰ Ì‰ »≈»¿ƒ≈»≈»¿¿…∆»∆»

BÁeÏLc ,Ï‡¯NiÓ ‡Ba¯ ÌÈMM‰ ÏÎÂ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÈÁeÏL¿≈…∆¿«¬…¿»«ƒƒƒƒƒ¿»≈ƒ¿
Ï"pk) B˙BÓk Ì„‡ ÏLהקודם משל)בסעיף הרוחני לכוחם שבנוסף כך ∆»»¿««

הכוח את קבלו הם עצמם

ישראל עם כל של ,הרוחני
˙eiË¯Ù·eייחוסם עיקר ƒ¿»ƒ

שהם בכך הוא «‰eÈהרוחני
c ,e�a¯ ‰LÓ ÈÁeÏLעצם ¿≈…∆«≈¿

¯Áa e�a¯ ‰LnL ‰Ó ‰Ê∆«∆…∆«≈»«
Ì˙ÏÚÓ ÏÚ ‰¯BÓ Ì‰a»∆∆««¬»»
כן לפני עוד בהם קיימת שהיתה

בהם בחר הוא בגללה ,ואשר
ÌˆÚL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆∆∆
‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»«¿≈…∆

,e�a¯שהוא¯Bc‰ ‡ÈN� «≈¿ƒ«
'התנשאות' מלשון 'נשיא' המילה

'מנושא' היותו את מבטאת

מעל הרוחנית בדרגתו ומרומם

והעם הדור אנשי Ë¯Ù·eכל ,ƒ¿»
רבינו משה אודות מדובר כאשר

בשם נקרא «¬»'¯ÈÚ‡שהוא
'‡�ÓÈ‰Óזה אם בין ¿≈¿»

'רועה היותו של במשמעות

זה אם ובין ישראל עם של נאמן'

האמונה' 'רועה של במשמעות

צאן רועה בדוגמת כלומר

משה כך צאנו את ומזין ְְֵַַהמכלּכל

את ולהזין לכלּכל בכוחו ְְֵַרבינו

בעניין ישראל של נשמותיהן

שעצם,האמונה מובן הרי

בכוחו Ì‰aהליכתם ‰ÏÚt»¬»»∆
ÏB„b ÈelÚעוד¯˙BÈ ƒ»≈

עצמם מצד להם שהיתה ÔÎÏÂממעלתם רוממותם. בגלל ¯ˆeדווקא ¿»≈»
ÔÈ�Ú Èk .Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ò�kÏ eˆ¯ ‡ÏÂ ¯a„na ¯‡M‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿…»ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿«

Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÒÈ�k‰eÈ‰iL ,Ì¯e·Ú ‰„È¯È ˙�ÈÁ·a ‡e‰ «¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¬»∆ƒ¿
Ì˙‚¯„nÓ „¯ÈÏ ÌÈÎÈ¯ˆהרוחנית.ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˜qÚ˙‰Ïe ¿ƒƒ≈≈ƒ«¿≈»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

¯‡·nÎÂהאריז"ל ÌÈiÁ'בכתבי ıÚ'a14)זה ÈËe˜Ï'aרעיון ‡·e‰ ¿«¿…»¿≈«ƒ»¿ƒ≈
'‰¯Bzהזקן אדמו"ר המרגליםÌL15של בפרשת העוסקים ,בדרושים »»
ÔÓÒ�Âהיכן שBÓB˜Óוצויין זה רעיון של ÌÈiÁ',המדוייק ıÚ'a ¿ƒ¿«¿¿≈«ƒ
˙‰b‰aאדמו"ר'˜„ˆ ÁÓˆ'‰למאמרו בהמשך תורה בלקוטי המודפסת ¿«»««∆«∆∆

הזקן אדמו"ר הבדל)ÌL16של ישנו האדם שאצל כשם הדברים: הסברת »
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אחר [ּובמקֹום הּמחׁשבה ּבעֹולם17מעֹולם ׁשהּוא מׁשמע ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָ
היא יׂשראל ּבארץ העבֹודה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּדּבּור],

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבפעל. ׂשד18ּבמעׂשה ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּקּב"ה, צּוּוי ׁשּזהּו ּדהגם ,ּכרמ ּתזמר ׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשׁש
ּגׁשמּיים, ּבדברים להתעּסק הּוא הּצּוּוי ּתכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹמּכלֿמקֹום
זֹו ׁשהתעּסקּות אּלא עֹוד ולא ,ּכרמ וּתזמר ׂשד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּתזרע
ּבּׁשנה ּכ אחר ורק ׁשלמֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיא
ׁשאמרּו המרּגלים טענת ּתכן וזהּו לה'. ׁשּבת 19הּׁשביעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

אמרּו וגם ּבערים, הּיֹוׁשב העם עז ּכי אֹוכלת20אפס ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
צריכה היתה יׂשראל ׁשּבארץ מּכיון ּכי היא, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָיֹוׁשביה
ּבפעל, ּבמעׂשה ּגׁשמּיים ּבדברים ההתעּסקּות ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹלהיֹות
ּברּור צריכים הּגׁשמּיים הּדברים הרי העבֹודה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָולפני
ּביֹותר ּגדֹול ּתקף ּבהם ׁשּיׁש היינּו ועלּיה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוזּכּו
אחרי ּגדֹולה מעלה ּבהם ׁשּיׁש ּגּופא מּזה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(ּכדמּוכח
הּמתעּסק האדם את להֹוריד יכֹולים הם ולכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבירּורם)
ּכּנ"ל, הּקּב"ה צּוּוי ׁשּזהּו והגם וכּו'. למּטה ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבהם
ּבמחׁשבה זה צּוּוי ׁשּיקּימּו טענתם ּתכן היה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּדּבּור22[וכּנֹודע21ּובדּבּור ּבמחׁשבה יׁשנן הּמצוֹות ׁשּכל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ארץ עם הּקׁשּורֹות ּכאּלה מצוֹות ּובפרט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּומעׂשה,
ארץ מעלת ּגם הּמעלֹות, מב' ּבהם יהיה ואז ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל],
את לתּור הלכּו ולכן הּמחׁשבה. עֹולם מעלת וגם ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָיׂשראל
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ועוד.)17 רע"א. לז, שם ג.)18לקו"ת כה, כח.)19בהר יג, לב.)20פרשתנו ב.)21שם, לח, שם לקו"ת ר"פ)22ראה לקו"ת

ובכ"מ. תתקלז. ע' יתרו אוה"ת פנחס.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לעומת ובדיבוריו במחשבותיו להתבטא מצליחה נפשו שבה הצורה בין גדול

האדם של ובדיבוריו במחשבותיו שלו, המעשים את מניעה היא שבה הצורה

כן שאין מה עוצמתם במלא הנפש של השונות והתובנות הרגשות מאירים

הנפש של יכולתה שבו, חיצוני היותר הרובד שהינם האדם, של במעשים

היא דרכם פנימיותה את לבטא

ולעיתים יותר מצומצמת בצורה

לבטאה מצליחים אינם המעשים

מדובר כאשר כן כמו כלל.

ברוך הקדוש של התגלותו אודות

ה' אור בה הצורה ישנה הוא,

כל ללא ממש בהתגלות מאיר

ההארה ישנה ולעומתה צמצום,

ומצטמצמת היורדת האלוקית

מציאותם בתוך ומסתתרת

העולמות של המוגבלת

ההתגלות בצורת אף התחתונים.

אך שונות, דרגות ישנם העליונה

של מציאותם כללי באופן

יכולה אינה התחתונים העולמות

העולמות אם כי זאת להכיל

מעלה, ולמעלה עליונים היותר

'עולם בשם נקראת זאת התגלות

של הדיבור' ו'עולם המחשבה'

נאמר האריז"ל בכתבי מעלה.

ÌÈÏb¯Ó‰ L¯Lcהמקום ¿…∆«¿«¿ƒ
נשמותיהם נלקחו שמשם הרוחני

'‰·LÁn‰ ÌÏBÚ'Ó ‡e‰≈»««¬»»
מעלה ‡Á¯של ÌB˜Ó·e]17 ¿»«≈

ÌÏBÚ'a ‡e‰L ÚÓLÓ«¿«∆¿»
'¯eac‰מעלה Œ‰Óשל [ «ƒ«

BÓÎe .ÏÚÙa ‰NÚÓa ‡È‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‰„B·Ú‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»¬»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬∆¿…«¿
·e˙kL18תבואו "כי לארץ בכניסתם ישראל מבני הנדרשת העבודה אודות ∆»

הארץ... EÓ¯k",אל ¯ÓÊz ÌÈ�L LLÂ E„N Ú¯Êz ÌÈ�L LL≈»ƒƒ¿«»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆
‡e‰ Èeev‰ ÔÎz ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰"aw‰ Èeeˆ e‰fL Ì‚‰c«¬«∆∆ƒ«»»ƒ»»…∆«ƒ
‡ÏÂ ,'EÓ¯k ¯ÓÊz'Â 'E„N Ú¯Êz' ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿«»∆¿ƒ¿…«¿∆¿…
˜¯Â ,˙BÓÏL ÌÈ�L LL CLÓa ‡È‰ BÊ ˙e˜qÚ˙‰L ‡l‡ „BÚ∆»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆≈»ƒ¿≈¿«

˙ÈÚÈ·M‰ ‰�Ma Ck ¯Á‡אז רק השמיטה, e‰ÊÂבשנת .'‰Ï ˙aL ««»«»»«¿ƒƒ«»«¿∆
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙�ÚË ÔÎzבמה הארץe¯Ó‡L19הרמוז יושב אודות …∆«¬««¿«¿ƒ∆»¿

e¯Ó‡ Ì‚Â ,'ÌÈ¯Úa ·LBi‰ ÌÚ‰ ÊÚ Èk ÒÙ‡'20הארץ אודות ∆∆ƒ«»»«≈∆»ƒ¿«»¿
‰È‡'עצמה ‰È·LBÈ ˙ÏÎB‡ ı¯‡'לסכנה רמזו הם אלה בדברים ∆∆∆∆¿∆»ƒ

ועוצמתה כוחה מול עמידה הדורש המעשה לעולם בירידה הכרוכה הרוחנית

וה הגשמיות '‡¯ˆÂÈ˙של ובכוחהÊÚאשר העוסקÏÂÎ‡Ïהוא' של רוחניותו את «

BÈ‰Ï˙בה ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡aL ÔÂÈkÓ Èk ,ƒƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿»¿ƒ»ƒ¿
Â ,ÏÚÙa ‰NÚÓa ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˙e˜qÚ˙‰‰שלאחר למרות «ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¬∆¿…«¿

הגשמיות של עוצמתה אזי ה' מצות קיום לצורך גשמי בדבר משתמש שהאדם

אך בקדושה, ‰ÌÈiÓLbקשורה ÌÈ¯·c‰ È¯‰ ‰„B·Ú‰ È�ÙÏנתונים ƒ¿≈»¬»¬≈«¿»ƒ««¿ƒƒ
ה'סטרא של ממשלתה תחת

כלומר האחר, (=הצד אחרא'

הטומאה) כוחות של ברשותם

הם תחילה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒולכן
ל הטובe¯a¯וזקוקים והפרדת ≈

בו המעורב מהרע ¿לאחרÂשבהם
הטובCekÊמכן iÏÚÂ‰חלק ƒ«¬ƒ»

הקדושה לרשות למעלה ,שלו
L e�ÈÈ‰של עבודתו לפני «¿∆

ÏB„bהאדם Û˜z Ì‰a Li≈»∆…∆»
¯˙BÈaהאחרת ברשות הנתון ¿≈

‡Ùeb ‰fÓ ÁÎeÓ„k)ƒ¿»ƒ∆»
ÏÚÓ‰(=עצמו) Ì‰a LiL∆≈»∆«¬»

Ì¯e¯Èa È¯Á‡ ‰ÏB„bמכך ¿»«¬≈≈»
הדברים באמצעות שדווקא

ה' רצון את לממש ניתן הגשמיים

לפני שעוד מוכח המצוות בקיום

בידי שבויים בהיותם עוד כן,

כוח בהם טמון אחרא', ה'סטרא

ÌÈÏBÎÈגדול Ì‰ ÔÎÏÂ (¿»≈≈¿ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ „È¯B‰Ï¿ƒ∆»»»

Ì‰a ˜qÚ˙n‰ולהפילו «ƒ¿«≈»∆
L Ì‚‰Â .'eÎÂ ‰hÓÏסוף ¿«»¿«¬«∆

‰aw"‰סוף Èeeˆ e‰f∆ƒ«»»
Ï"pkיכלו כיצד כן ואם ««

ה' רצון מול מעמידה ,להתחמק
‰·LÁÓa ‰Ê Èeeˆ eÓi˜iL Ì˙�ÚË ÔÎz ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»…∆«¬»»∆¿«¿ƒ∆¿«¬»»

¯ea„·e21המחשבה לעולם אמיתי באופן שייכים היו שהמרגלים בגלל ¿ƒ
לרדת מבלי זה רוחני ברובד המצוות בקיום לעסוק רצו הם לכן והדיבור

המעשה רוחניתÚ„BpÎÂ]22Lלעולם מבחינה Ô�LÈאכן ˙BÂˆn‰ Ïk ¿«»∆»«ƒ¿∆¿»
לקיימן eאמצעותaוניתן ¯eac ‰·LÁÓבאמצעותË¯Ù·e ,‰NÚÓ ¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ¿»

אודות מדובר Ï‡¯NÈכאשר ı¯‡ ÌÚ ˙B¯eLw‰ ‰l‡k ˙BÂˆÓאשר ƒ¿»≈∆«¿ƒ∆∆ƒ¿»≈
ישנ כן ואם העליונים העולמות של לרוחניותם ומקבילה מכּוונת בוודאיהיא ה ְֶֶ

ברוחניות לקיימן שניתן כך עימה, הקשורות למצוות גדולה רוחנית משמעות

ובדיבור Ê‡Âבמחשבה לארץ], בכניסה יעסקו כאשר המרגלים, חשבו , ¿»
רוחני באופן לשם השייכות המצוות ובקיום Ó·'ישראל Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆ƒ

,˙BÏÚn‰אחד מצד בהם Âתהיה Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÏÚÓ Ìbשני מצד ««¬««¬«∆∆ƒ¿»≈¿
בהם ÏÚÓ˙תהיה Ì‚של ‰LÁn·‰הרוחניות ÌÏBÚשיצטרכו מבלי ««¬«»««¬»»
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ז d"nyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

אחר [ּובמקֹום הּמחׁשבה ּבעֹולם17מעֹולם ׁשהּוא מׁשמע ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָ
היא יׂשראל ּבארץ העבֹודה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּדּבּור],

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבפעל. ׂשד18ּבמעׂשה ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּקּב"ה, צּוּוי ׁשּזהּו ּדהגם ,ּכרמ ּתזמר ׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשׁש
ּגׁשמּיים, ּבדברים להתעּסק הּוא הּצּוּוי ּתכן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֹמּכלֿמקֹום
זֹו ׁשהתעּסקּות אּלא עֹוד ולא ,ּכרמ וּתזמר ׂשד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּתזרע
ּבּׁשנה ּכ אחר ורק ׁשלמֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיא
ׁשאמרּו המרּגלים טענת ּתכן וזהּו לה'. ׁשּבת 19הּׁשביעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ

אמרּו וגם ּבערים, הּיֹוׁשב העם עז ּכי אֹוכלת20אפס ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
צריכה היתה יׂשראל ׁשּבארץ מּכיון ּכי היא, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָיֹוׁשביה
ּבפעל, ּבמעׂשה ּגׁשמּיים ּבדברים ההתעּסקּות ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹלהיֹות
ּברּור צריכים הּגׁשמּיים הּדברים הרי העבֹודה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָולפני
ּביֹותר ּגדֹול ּתקף ּבהם ׁשּיׁש היינּו ועלּיה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוזּכּו
אחרי ּגדֹולה מעלה ּבהם ׁשּיׁש ּגּופא מּזה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ(ּכדמּוכח
הּמתעּסק האדם את להֹוריד יכֹולים הם ולכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבירּורם)
ּכּנ"ל, הּקּב"ה צּוּוי ׁשּזהּו והגם וכּו'. למּטה ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבהם
ּבמחׁשבה זה צּוּוי ׁשּיקּימּו טענתם ּתכן היה ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּכלֿמקֹום

ּדּבּור22[וכּנֹודע21ּובדּבּור ּבמחׁשבה יׁשנן הּמצוֹות ׁשּכל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ארץ עם הּקׁשּורֹות ּכאּלה מצוֹות ּובפרט ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּומעׂשה,
ארץ מעלת ּגם הּמעלֹות, מב' ּבהם יהיה ואז ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל],
את לתּור הלכּו ולכן הּמחׁשבה. עֹולם מעלת וגם ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָיׂשראל
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ועוד.)17 רע"א. לז, שם ג.)18לקו"ת כה, כח.)19בהר יג, לב.)20פרשתנו ב.)21שם, לח, שם לקו"ת ר"פ)22ראה לקו"ת

ובכ"מ. תתקלז. ע' יתרו אוה"ת פנחס.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לעומת ובדיבוריו במחשבותיו להתבטא מצליחה נפשו שבה הצורה בין גדול

האדם של ובדיבוריו במחשבותיו שלו, המעשים את מניעה היא שבה הצורה

כן שאין מה עוצמתם במלא הנפש של השונות והתובנות הרגשות מאירים

הנפש של יכולתה שבו, חיצוני היותר הרובד שהינם האדם, של במעשים

היא דרכם פנימיותה את לבטא

ולעיתים יותר מצומצמת בצורה

לבטאה מצליחים אינם המעשים

מדובר כאשר כן כמו כלל.

ברוך הקדוש של התגלותו אודות

ה' אור בה הצורה ישנה הוא,

כל ללא ממש בהתגלות מאיר

ההארה ישנה ולעומתה צמצום,

ומצטמצמת היורדת האלוקית

מציאותם בתוך ומסתתרת

העולמות של המוגבלת

ההתגלות בצורת אף התחתונים.

אך שונות, דרגות ישנם העליונה

של מציאותם כללי באופן

יכולה אינה התחתונים העולמות

העולמות אם כי זאת להכיל

מעלה, ולמעלה עליונים היותר

'עולם בשם נקראת זאת התגלות

של הדיבור' ו'עולם המחשבה'

נאמר האריז"ל בכתבי מעלה.

ÌÈÏb¯Ó‰ L¯Lcהמקום ¿…∆«¿«¿ƒ
נשמותיהם נלקחו שמשם הרוחני

'‰·LÁn‰ ÌÏBÚ'Ó ‡e‰≈»««¬»»
מעלה ‡Á¯של ÌB˜Ó·e]17 ¿»«≈

ÌÏBÚ'a ‡e‰L ÚÓLÓ«¿«∆¿»
'¯eac‰מעלה Œ‰Óשל [ «ƒ«

BÓÎe .ÏÚÙa ‰NÚÓa ‡È‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‰„B·Ú‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»¬»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬∆¿…«¿
·e˙kL18תבואו "כי לארץ בכניסתם ישראל מבני הנדרשת העבודה אודות ∆»

הארץ... EÓ¯k",אל ¯ÓÊz ÌÈ�L LLÂ E„N Ú¯Êz ÌÈ�L LL≈»ƒƒ¿«»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆
‡e‰ Èeev‰ ÔÎz ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰"aw‰ Èeeˆ e‰fL Ì‚‰c«¬«∆∆ƒ«»»ƒ»»…∆«ƒ
‡ÏÂ ,'EÓ¯k ¯ÓÊz'Â 'E„N Ú¯Êz' ,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ¿«»∆¿ƒ¿…«¿∆¿…
˜¯Â ,˙BÓÏL ÌÈ�L LL CLÓa ‡È‰ BÊ ˙e˜qÚ˙‰L ‡l‡ „BÚ∆»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆≈»ƒ¿≈¿«

˙ÈÚÈ·M‰ ‰�Ma Ck ¯Á‡אז רק השמיטה, e‰ÊÂבשנת .'‰Ï ˙aL ««»«»»«¿ƒƒ«»«¿∆
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙�ÚË ÔÎzבמה הארץe¯Ó‡L19הרמוז יושב אודות …∆«¬««¿«¿ƒ∆»¿

e¯Ó‡ Ì‚Â ,'ÌÈ¯Úa ·LBi‰ ÌÚ‰ ÊÚ Èk ÒÙ‡'20הארץ אודות ∆∆ƒ«»»«≈∆»ƒ¿«»¿
‰È‡'עצמה ‰È·LBÈ ˙ÏÎB‡ ı¯‡'לסכנה רמזו הם אלה בדברים ∆∆∆∆¿∆»ƒ

ועוצמתה כוחה מול עמידה הדורש המעשה לעולם בירידה הכרוכה הרוחנית

וה הגשמיות '‡¯ˆÂÈ˙של ובכוחהÊÚאשר העוסקÏÂÎ‡Ïהוא' של רוחניותו את «

BÈ‰Ï˙בה ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡aL ÔÂÈkÓ Èk ,ƒƒ≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿»¿ƒ»ƒ¿
Â ,ÏÚÙa ‰NÚÓa ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˙e˜qÚ˙‰‰שלאחר למרות «ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«¬∆¿…«¿

הגשמיות של עוצמתה אזי ה' מצות קיום לצורך גשמי בדבר משתמש שהאדם

אך בקדושה, ‰ÌÈiÓLbקשורה ÌÈ¯·c‰ È¯‰ ‰„B·Ú‰ È�ÙÏנתונים ƒ¿≈»¬»¬≈«¿»ƒ««¿ƒƒ
ה'סטרא של ממשלתה תחת

כלומר האחר, (=הצד אחרא'

הטומאה) כוחות של ברשותם

הם תחילה ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒולכן
ל הטובe¯a¯וזקוקים והפרדת ≈

בו המעורב מהרע ¿לאחרÂשבהם
הטובCekÊמכן iÏÚÂ‰חלק ƒ«¬ƒ»

הקדושה לרשות למעלה ,שלו
L e�ÈÈ‰של עבודתו לפני «¿∆

ÏB„bהאדם Û˜z Ì‰a Li≈»∆…∆»
¯˙BÈaהאחרת ברשות הנתון ¿≈

‡Ùeb ‰fÓ ÁÎeÓ„k)ƒ¿»ƒ∆»
ÏÚÓ‰(=עצמו) Ì‰a LiL∆≈»∆«¬»

Ì¯e¯Èa È¯Á‡ ‰ÏB„bמכך ¿»«¬≈≈»
הדברים באמצעות שדווקא

ה' רצון את לממש ניתן הגשמיים

לפני שעוד מוכח המצוות בקיום

בידי שבויים בהיותם עוד כן,

כוח בהם טמון אחרא', ה'סטרא

ÌÈÏBÎÈגדול Ì‰ ÔÎÏÂ (¿»≈≈¿ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ „È¯B‰Ï¿ƒ∆»»»

Ì‰a ˜qÚ˙n‰ולהפילו «ƒ¿«≈»∆
L Ì‚‰Â .'eÎÂ ‰hÓÏסוף ¿«»¿«¬«∆

‰aw"‰סוף Èeeˆ e‰f∆ƒ«»»
Ï"pkיכלו כיצד כן ואם ««

ה' רצון מול מעמידה ,להתחמק
‰·LÁÓa ‰Ê Èeeˆ eÓi˜iL Ì˙�ÚË ÔÎz ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»…∆«¬»»∆¿«¿ƒ∆¿«¬»»

¯ea„·e21המחשבה לעולם אמיתי באופן שייכים היו שהמרגלים בגלל ¿ƒ
לרדת מבלי זה רוחני ברובד המצוות בקיום לעסוק רצו הם לכן והדיבור

המעשה רוחניתÚ„BpÎÂ]22Lלעולם מבחינה Ô�LÈאכן ˙BÂˆn‰ Ïk ¿«»∆»«ƒ¿∆¿»
לקיימן eאמצעותaוניתן ¯eac ‰·LÁÓבאמצעותË¯Ù·e ,‰NÚÓ ¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ¿»

אודות מדובר Ï‡¯NÈכאשר ı¯‡ ÌÚ ˙B¯eLw‰ ‰l‡k ˙BÂˆÓאשר ƒ¿»≈∆«¿ƒ∆∆ƒ¿»≈
ישנ כן ואם העליונים העולמות של לרוחניותם ומקבילה מכּוונת בוודאיהיא ה ְֶֶ

ברוחניות לקיימן שניתן כך עימה, הקשורות למצוות גדולה רוחנית משמעות

ובדיבור Ê‡Âבמחשבה לארץ], בכניסה יעסקו כאשר המרגלים, חשבו , ¿»
רוחני באופן לשם השייכות המצוות ובקיום Ó·'ישראל Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆ƒ

,˙BÏÚn‰אחד מצד בהם Âתהיה Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÏÚÓ Ìbשני מצד ««¬««¬«∆∆ƒ¿»≈¿
בהם ÏÚÓ˙תהיה Ì‚של ‰LÁn·‰הרוחניות ÌÏBÚשיצטרכו מבלי ««¬«»««¬»»
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ied'ח epa utg m`

רק רצּוהארץ ולא הּמחׁשבה, ּבעֹולם ׁשהּוא ּכפי ּבאפן ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לּמחׁשבה מבלּבל הּמעׂשה ּכי הּמעׂשה, לעֹולם ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלירד
לעֹולם לירד יכֹולים היּו לא ׁשרׁשם ׁשּמּצד והינּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכּנֹודע,

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּגם וזהּו להם23הּמעׂשה. ׁשאין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
אחר ּבמקֹום ּומבאר הּבא, לעֹולם ּבזה24חלק הענין ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשהם מּכיון המרּגלים, מעלת מּצד ׁשּזהּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמעלּיּותא,
ׁשהם וכלֿׁשּכן הּבא, עֹולם ּגם עֹולם, מּגדר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמעלה
ה'צמח ּבדרּוׁש (ּכּמּובא הּבא ּבעֹולם חלק מּגדר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמעלה

זה ּבענין טעּות25צדק' זה היה אףֿעלּֿפיֿכן אמנם .( ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
לעֹולם ּבירידה ּדוקא מעלה יׁש ּכי המרּגלים, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשל
מּמדרגה אֹור לגּלּוי צריכים היּו ועלֿזה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמעׂשה,
ּדוקא ויהֹוׁשע ּכלב להם ּׁשאמרּו מה ּדזהּו יֹותר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעליֹונה
חלב זבת גֹו' הוי' ּבנּו חפץ אם מאד, מאד הארץ ְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָֹֹטֹובה

מאד,26ּודבׁש ּפעמים ב' מאד, מאד מעלת ּבארץ ׁשּיׁש , ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
והּוא הּמחׁשבה, ׁשּבעֹולם העבֹודה מּׁשלמּות ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָלמעלה
הוי', ּבנּו חפץ אם ענין ּגם וזהּו הּתענּוג. ּפנימּיּות ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָענין
נמׁש זה ׁשחפץ ועד הרצֹון. ּפנימּיּות הּוא ענינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּדחפץ
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(במשנה).)23 א קח, לה.)24סנהדרין יד, פרשתנו התורה על עמוקות מגלה פ"ח. ח"ב חקו"ד מאמר מאמרות עשרה ראה)25ספר

ואילך. שכ ע' נ"ך טו. ע' במדבר ועוד.)26אוה"ת רלה. ע' תקס"ז סה"מ ג. לח, שם לקו"ת - זה בכל ראה
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המעשה בעולם ÔÙ‡aלהתגשם ˜¯ ı¯‡‰ ˙‡ ¯e˙Ï eÎÏ‰ ÔÎÏÂ .¿»≈»¿»∆»»∆«¿…∆
‰·LÁn‰ ÌÏBÚa ‡e‰L ÈÙkשל ולרחבה לאורכה בהליכתם כלומר ¿ƒ∆¿»««¬»»

רוחניותה עם התעצמו הם ‰NÚn‰,הארץ ÌÏBÚÏ „¯ÈÏ eˆ¯ ‡ÏÂ ,¿…»≈≈¿»««¬∆
Ú„Bpk ‰·LÁnÏ ÏaÏ·Ó ‰NÚn‰ Èkבעניין עוסק האדם כאשר ƒ««¬∆¿«¿≈««¬»»«»

תידרש אם אזי במחשבתו נשגב

פעולה כלפי לב תשומת ממנו

באמצעות לעשות שעליו גשמית

יבלבלו זה הרי ורגליו ,ידיו
e�È‰Âהדברים משמעות ¿«¿

היא המרגלים כלפי האמורים

LדווקאÌL¯L „vnהעליון ∆ƒ«»¿»
„¯ÈÏ ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡Ï…»¿ƒ≈≈
Ìb e‰ÊÂ .‰NÚn‰ ÌÏBÚÏ¿»««¬∆¿∆«

של הנסתרת »Ó‰המשמעות
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M23 ∆»¿«≈«

המרגלים: Ì‰Ïאודות ÔÈ‡L'∆≈»∆
,'‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Óe24 ¿…»¿»«≈

‰Êa ÔÈ�Ú‰משמעות אשר »ƒ¿»»∆
היא אלה «eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ˙‡מילים
חיובית Lכלומר להם, שאין ∆זה

הבא לעולם דווקאe‰fחלק ∆
,ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬««¿«¿ƒ

L ÔÂÈkÓנשמתם דרגת מבחינת ƒ≈»∆
bÓ„¯העליונה ‰ÏÚÓÏ Ì‰≈¿«¿»ƒ∆∆
,ÌÏBÚלמעלהÌbמדרגת‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÔkLŒÏÎÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ »«»«»¿»∆≈∆≈¿«¿»
¯„bÓשל מההגדרה למעלה (enk·‡חלק'הם '‡a‰ ÌÏBÚa ƒ∆∆ֵֶ»»«»«»

‰Ê ÔÈ�Úa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ Le¯„a25לשכר יהודי של שייכותו אודות ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ¿»∆
עולם 'בן שהוא אדם ישנו חז"ל, של שונים לשונות ישנם הבא בעולם הניתן

והדרגה החלק פירושו 'חלק' הבא'. לעולם חלק לו ש'יש אדם וישנו הבא'

מכך למעלה המרגלים זו ומבחינה הבא העולם של שברוחניותו ).התחתונה
Èk ,ÌÈÏb¯Ó‰ ÏL ˙eÚË ‰Ê ‰È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ì�Ó‡בסופו »¿»««ƒ≈»»∆»∆«¿«¿ƒƒ

דבר Âשל ,‰NÚn‰ ÌÏBÚÏ ‰„È¯Èa ‡˜Âc ‰ÏÚÓ LÈבשביל ≈«¬»«¿»ƒƒ»¿»««¬∆¿
לזככו לבררו הגשמי בעולם לפעול שיצליחו בכדי הן המעשה, לעולם הירידה

יגיעו שהם זה עצם בשביל והן לנפילתם, יגרום שהדבר ומבלי ולהעלותו

הרי זו, בעבודה שקיימת במעלה ‡ÊŒÏÚ¯B‰להכרה Èel‚Ï ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ «∆»¿ƒƒ¿ƒ
¯˙BÈ ‰�BÈÏÚ ‰‚¯„nÓמוגבל איננו האלוקי שהאור לכך הביטוי שהרי ƒ«¿≈»∆¿»≈

הרוחניות כאשר מטה. למטה אף ולהתגלות לרדת שביכולתו בכך דווקא הוא

גם לפעול באפשרותה ואין מרומם במקום רק להתגלות שביכולתה כזו היא

חכם אדם בדוגמת מוגבלת. בעצמה שהיא לכך ביטוי זה הרי שפל במקום

פשוט לאיש גם עמוק רעיון להסביר שביכולתו בכך מתבטא חכמתו שעומק

בעלי עם רק נעלים בעניינים לשוחח מצליח החכם כאשר כמותו, חכם שאינו

חכמתו לעומק גבול שיש מבטא זה הרי כמותו דווקא,שכל אשר זו נקודה

עליון אלוקי כוח של בהתגלות כרוכה המעשה, לעולם הירידה לארץ, הכניסה

הצדיקים המרגלים שני של בדבריהם רמוזה יותר, e¯Ó‡Mעוד ‰Ó e‰Êc¿∆«∆»¿
ÚLB‰ÈÂ ·Ïk Ì‰Ïאשר »∆»≈ƒÀ«
ı¯‡‰ ‰·BË' ‡˜Âc„‡Ó «¿»»»»∆¿…

'ÈÂ‰ e�a ıÙÁ Ì‡' ,'„‡Ó¿…ƒ»≈»¬»»
'L·„e ·ÏÁ ˙·Ê 'B‚26, »«»»¿»

מאד' מאד הארץ 'טובה במילים

לכך רמזו ı¯‡aהם LiL∆≈»»∆
העבודה ידי על כלומר

ניתן הגשמית בארץ המתבצעת

ל 'Ó‡„להגיע ˙ÏÚÓ«¬«¿…
,'„‡ÓכלומרÌÈÓÚt '· ¿…¿»ƒ
„‡Óהמילה של משמעותה ¿…

רוחניותו מידה'. 'בלי היא 'מאד'

המאירה הוא ברוך הקדוש של

בבחינת הינה העליונים בעולמות

אך מידה בלי היא כלומר 'מאד'

עולם לתוך הירידה ידי על

שלנו, התחתון בעולם המעשה,

יותר, עוד עליון 'מאד' מתגלה

של האמיתי גבול הבלי מתגלה

למעלה שהוא הוא ברוך הקדוש

שבעליונים מהעליונים יותר ,עוד
Â ,‰·LÁn‰ ÌÏBÚaL ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏMÓ ‰ÏÚÓÏזו ‰e‡דרגה ¿«¿»ƒ¿≈»¬»∆¿»««¬»»¿

‚e�Úz‰ ˙eiÓÈ�t ÔÈ�Úהוא ברוך הקדוש כאשר.של הדברים: הסברת ƒ¿«¿ƒƒ««¬
שעומד מה בכך, תענוג לו שיש משום רק זה הרי מסויים בעסק עוסק האדם

אשר משפחתו ובני בניו אודות האדם של המחשבה היא זה תענוג מאחורי

בבחינת זה הרי השונים בעסקיו לו שיש התענוג זה. בכל עוסק הוא עבורם

אשר משפחתו בבני לו שיש מהתענוג מסתעף הוא אשר התענוג' 'חיצוניות

כן, כמו האדם. של נפשו בפנימיות הקשור התענוג' 'פנימיות הוא זה תענוג

הקדוש של בתענוג כרוכה העולמות בכל האלוקי האור של השפעתו כביכול,

העומד כולם, העולמות של החיים מקור בבחינת הוא זה תענוג אשר הוא ברוך

נעוצה היא אשר הוא ברוך הקדוש של התענוג פנימיות זו זה, תענוג מאחורי

הקדוש 'נתאוה חז"ל: כדברי הגשמי הזה בעולם דווקא להתגלות ְֲִָבתשוקתו

בתחתונים' דירה לו להיות הוא ÔÈ�Úברוך Ìb e‰ÊÂבמילים '‡Ìהרמוז ¿∆«ƒ¿«ƒ
,'ÈÂ‰ e�a ıÙÁבמילה ולא 'חפץ' במילים משתמשים שהם לכך הסיבה »≈»¬»»ֵָ

משום זה הרי 'רֹוצה'ıÙÁ'c''רֹוצה' eiÓÈ�t˙לעומת ‡e‰ B�È�Ú ֶ¿≈∆ֶƒ¿»¿ƒƒ
.ÔBˆ¯‰חפץ' פנימיות·�Âנאמר של זה, עליון כוח של שהתגלותו כלומר ' »»ֵָ

מטה למטה מאיר הוא העליון, �CLÓהתענוג ‰Ê 'ıÙÁ'L „ÚÂומאיר ¿«∆≈∆∆ƒ¿»
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עד ׁשּבהם, החפץ ענין ּבהם ּומגּלה ּביׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבנּו,
חפץ ּבין ּבּה לחּלק אפׁשר ׁשאי לדרּגא אֹותם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמעלה
ׁשם וכּמפרׁש ּבּדרּוׁשים, הּמבאר ּתכן ּכאן עד ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֹֹלרצֹון.

מחּכימֹות ואֹותּיֹות ּובבאּור, .27ּבאריכּות ְְְֲִִִֵַַ

Ì�Ó‡ּבטענת זה ּבאּור מתאים אי להבין, צרי עדין »¿»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
היּו ׁשּמעׂשיהם הּפׁשּוט הּפרּוׁש עם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהמרּגלים
מּפׁשטּות ּכּמּובן רצּויים, ּובלּתי חמּורים ְְְֲֲִִִִִִַַַָמעׂשים

ׁשאמרּו ועד להֹוציא28הּכתּובים, יכֹול הּבית ּבעל ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּדּבת ּבענין ּוכמֹו כּו', ּכליו ּדאףאת ׁשהֹוציאּו, הארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נאמר ּכאן מּכלֿמקֹום לטֹובה, דּבה ּדּבת29ׁשּיׁש מֹוצאי ְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להם. ׁשּנּתן חמּור הכי מהענׁש מּובן וכן כּו', רעה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהארץ
וגֹו' נרּננה לכּו ּבפסּוקי ּתהּלים ּבספר 30וכּמפרׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

ּדֹור ׁשּבהנהגת והּפגם החּסרֹון ׁשּבת) ּבערב ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ(ׁשאֹומרים
חלק להם ׁשאין הּנ"ל ּבּמׁשנה וגם (המרּגלים). ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמדּבר
לגריעּותא, הּוא ּבזה ּבפׁשטּות הּפרּוׁש הרי הּבא, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלעֹולם

הּבא. מעֹולם למּטה ְֵֵֶַַָָָׁשהם

LÈÂמאמר עלּֿפי ּבזה, הּבאּור אפׁשר ּבדר לֹומר ¿≈ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ז"ל אחר,31רּבֹותינּו ּבמקֹום עׁשירים ּתֹורה ּדברי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי אחר ּבדרּוׁש הּמבאר עלּֿפי זה 32ׁשּיּובן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּפסּוק על צדק') ה'צמח מאדמֹו"ר הּגהֹות ּגם ּבֹו 33(ויׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נׁש אם והיה הּנס על ויׂשימהּו נחׁשת נחׁש מׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹוּיעׂש
ּדמבאר וחי, הּנחׁשת נחׁש אל והּביט איׁש את ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּנחׁש
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ובכ"מ.)27 ה"ט. פ"ד אישות הלכות עוז מגדל א. קצא, של"ה וש"נ.)28ראה א. לה, לז.)29סוטה יד, צה.)30פרשתנו מזמור

טו.)31 מדה מדות דל"ב ברייתא ה"ה. סוף פ"ג ר"ה ואילך.)32ירושלמי ד סא, ט.)33חוקת כא, חוקת
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ט d"nyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

עד ׁשּבהם, החפץ ענין ּבהם ּומגּלה ּביׂשראל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבנּו,
חפץ ּבין ּבּה לחּלק אפׁשר ׁשאי לדרּגא אֹותם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמעלה
ׁשם וכּמפרׁש ּבּדרּוׁשים, הּמבאר ּתכן ּכאן עד ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹֹֹלרצֹון.

מחּכימֹות ואֹותּיֹות ּובבאּור, .27ּבאריכּות ְְְֲִִִֵַַ

Ì�Ó‡ּבטענת זה ּבאּור מתאים אי להבין, צרי עדין »¿»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
היּו ׁשּמעׂשיהם הּפׁשּוט הּפרּוׁש עם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהמרּגלים
מּפׁשטּות ּכּמּובן רצּויים, ּובלּתי חמּורים ְְְֲֲִִִִִִַַַָמעׂשים

ׁשאמרּו ועד להֹוציא28הּכתּובים, יכֹול הּבית ּבעל ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ּדּבת ּבענין ּוכמֹו כּו', ּכליו ּדאףאת ׁשהֹוציאּו, הארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נאמר ּכאן מּכלֿמקֹום לטֹובה, דּבה ּדּבת29ׁשּיׁש מֹוצאי ְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להם. ׁשּנּתן חמּור הכי מהענׁש מּובן וכן כּו', רעה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהארץ
וגֹו' נרּננה לכּו ּבפסּוקי ּתהּלים ּבספר 30וכּמפרׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

ּדֹור ׁשּבהנהגת והּפגם החּסרֹון ׁשּבת) ּבערב ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ(ׁשאֹומרים
חלק להם ׁשאין הּנ"ל ּבּמׁשנה וגם (המרּגלים). ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמדּבר
לגריעּותא, הּוא ּבזה ּבפׁשטּות הּפרּוׁש הרי הּבא, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלעֹולם

הּבא. מעֹולם למּטה ְֵֵֶַַָָָׁשהם

LÈÂמאמר עלּֿפי ּבזה, הּבאּור אפׁשר ּבדר לֹומר ¿≈ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ז"ל אחר,31רּבֹותינּו ּבמקֹום עׁשירים ּתֹורה ּדברי ְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי אחר ּבדרּוׁש הּמבאר עלּֿפי זה 32ׁשּיּובן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּפסּוק על צדק') ה'צמח מאדמֹו"ר הּגהֹות ּגם ּבֹו 33(ויׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נׁש אם והיה הּנס על ויׂשימהּו נחׁשת נחׁש מׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹוּיעׂש
ּדמבאר וחי, הּנחׁשת נחׁש אל והּביט איׁש את ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּנחׁש
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מנוחתי' אל יבאּון 'לא Ì‚Âשהם המשמעות. אודות שהוסבר מה כלפי ְֹ¿«
חז"ל דברי של הנסתרת

ÔÈ‡L' Ï"p‰ ‰�Lna«ƒ¿»««∆≈
'‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»
במעלתם קשור הדבר אשר

‰¯Èהעליונה סוף, סוף ¬≈
‰Êa ˙eËLÙa Le¯t‰«≈¿«¿»∆

‡e‰אלא חיובי לא

‡˙eÚÈ¯‚Ïשלילי ,כלומר ƒ¿ƒ»
Ó ‰hÓÏ Ì‰LדרגתÌÏBÚ ∆≈¿«»≈»

‡a‰לו ראויים כן.ואינם ואם «»
המשמעות כיצד להבין צריך

חטא של העליונה הרוחנית

עם מתאימה המרגלים

של הפשוטה המשמעות

הדברים.

¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰«≈»∆«ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó31 «¬««≈«

Bz¯‰אשר È¯·c'עניים ƒ¿≈»
ו אחד ÌÈ¯ÈLÚ¬ƒƒבמקום

'¯Á‡ ÌB˜Óaכאשר כלומר ¿»«≈
אחד שבמקום רואה האדם

כדי מבוארים הדברים אין בתורה

הרי 'עניים', בבחינת הם צרכם,

הדברים בתורה אחר במקום

בבחינת הם היטב, מוסברים

להשלים ניתן ומשם 'עשירים',

שבחטא מזו זו ההפוכות המשמעויות הבנת כן, כמו הראשון, במקום החסר את

הדברים בה אשר בתורה דומה סוגיה לימוד ידי על תתאפשר המרגלים

יותר ‡Á¯מבוארים Le¯„a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eiL המופיע, ∆»∆«ƒ«¿…»ƒ¿«≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a32הזקן אדמו"ר ‰B‰b˙של Ìb Ba LÈÂ) ¿ƒ≈»¿≈««»

('˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡Óמבוסס זה חסידות ‰eÒt˜מאמר ÏÚ33 ≈«¿«∆«∆∆««»
CL� Ì‡ ‰È‰Â Òp‰ ÏÚ e‰ÓÈNÈÂ ˙LÁ� LÁ� ‰LÓ NÚiÂ'«««…∆¿«¿…∆«¿ƒ≈««≈¿»»ƒ»«

'ÈÁÂ ˙LÁp‰ LÁ� Ï‡ ËÈa‰Â LÈ‡ ˙‡ LÁp‰נאמר זה פסוק «»»∆ƒ¿ƒƒ∆¿««¿…∆»»
של חנייתם ממקומות באחד במדבר. רבינו משה שעשה הנחושת נחש אודות

'וינשכו הנחשים אותם תקפו משה, ועל ה' על התלוננותם בעקבות ישראל, בני

והעמידו נחושת עשוי נחש דמות רבינו משה ייצר ה' ציווי פי ועל העם' את

גבי על כלומר 'נס', ידיעל על נחש, ידי על שננשך אדם וכל גבוה, דבר
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לרּפּוי ׁשהביא הּנחׁשת ּבנחׁש ההסּתּכלּות ׁשענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשם
הּוא ׁשּלמּטה הּנחׁש ׁשּׁשרש מּׁשּום הּוא הּנחׁש ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹנׁשיכת
עלֿידי ולכן טֹוב, ׁשהּוא ׁשּלמעלה הּנחׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבחינת
ׁשּלמּטה, ּבנחׁש הּנחׁש ׁשרׁש ממׁשיכים ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹההסּתּכלּות
מה עלֿזה ּומביא הּנחׁש. נׁשיכת ּבטלה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלֿידיֿזה

ז"ל רּבֹותינּו נתּכּונּו,34ׁשאמרּו ׁשמים לׁשם ּופנינה ׂשטן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
סּכה ּבמּסכת אמרּו ׁשהרי מּובן אינֹו ׁשהּׂשטן35ּדלכאֹורה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּמות מלא והּוא כּו' עיניו ועל36נתן ּפנינה,, ּֿדרֿזה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבּה ּכתיב ּבפׁשטּות ׁשהיא37הרי אמללה ּבנים ורּבת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻ

ׁשמים לׁשם ׁשאֹומרים מהּו ּכן ואם ל'לעּמתֿזה', ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻׁשּיכת
ּופנינה ׂשטן ׁשל ּדהּׁשרׁש ּכּנ"ל, ּבזה ּומבאר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנתּכּונּו.
הּדברים ּכל ּכי נתּכּונּו, ׁשמים לׁשם ּבבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָלמעלה
טֹוב רק והרי למעלה, הּוא ּומקֹורם ׁשרׁשם ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָׁשּבעֹולם

מּלמעלה ּכפי38יֹורד ׁשהענינים לֹומר ּבהכרח ולכן , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נֹופלים ּכ אחר ורק טֹובים, הם למעלה ּבׁשרׁשם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהם
וכּמּובא ּבפׁשטּות. ּופנינה לׂשטן עד ּומׁשּתלׁשלים ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָלמּטה

ּבּזהר39ׁשם הּמבאר הּמל ּובן הּזֹונה מׁשל (והּובא40ּגם ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּלא41ּבּתניא הּוא וחפצּה רצֹונּה ׁשּכל ( ְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ

ועלּֿדרֿזה כּו'. יֹותר ּתתעּנג ּובזה ,הּמל ּבן לּה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָיצּית
ּבּתניא על42מּובא לעבר יכֹולֹות אינן הּקלּפֹות ׁשּגם ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּבלעם ׁשאמר ּוכמֹו יתּבר את43רצֹונֹו לעבר אּוכל לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
רּוחם ׁשמרה יתּבר ּופקּדתֹו כּו' ה' ליּה44ּפי ּדקרּו ורק ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

א.)34 טז, א.)35ב"ב שם.)36נב, א.)37ב"ב צב, ב. כד, זח"ב וראה ה. ב, מזמור)38שמואל תהלים מדרש ג. פנ"א, ב"ר ראה
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וחי נרפא הוא הנחושת, נחש עבר אל מעלה כלפי ÌLההסתכלות ¯‡·Óc ,ƒ¿…»»
הזקן, אדמו"ר של ‰LÁp˙במאמרו LÁ�a ˙eÏkzÒ‰‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿««¿…∆

L ÌeMÓ ‡e‰ LÁp‰ ˙ÎÈL� Èet¯Ï ‡È·‰Lה˘¯Mשממנו הרוחני ∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ««»»ƒ∆…∆
של מציאותו hÓlL‰נוצרה LÁp‰,בעולמינוLÁp‰ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ «»»∆¿«»ƒ¿ƒ««»»

שםÏÚÓl,L‰קייםLהרוחני ∆¿«¿»∆
העליון הרוחני ‰e‡בשורשו

,·BËשייצר הנחושת נחש

הגובה, על והציבו רבינו משה

של הטוב שורשו את מסמל

È„ÈŒÏÚהנחש ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈
˙eÏkzÒ‰‰בוÌÈÎÈLÓÓ «ƒ¿«¿«¿ƒƒ
ה את שלL¯Lומגלים העליון …∆
a LÁp‰של מציאותו תוך «»»¿

ŒÈ„ÈŒÏÚÂה ,‰hÓlL LÁ�»»∆¿«»¿«¿≈
‰Êהנחש שגם לכך גורמים ∆

ובמילא לטוב יתהפך התחתון

.LÁp‰ ˙ÎÈL� ‰ÏËa»¿»¿ƒ««»»
eשורשו אשר זה, לעניין בקשר

שלילי דבר כל של הרוחני

טוב הוא הזה, בעולם שקיים

ÊŒÏÚ‰גמור, ‡È·Óאדמו"ר ≈ƒ«∆
את e¯Ó‡Lהזקן ‰Ó«∆»¿

Ï"Ê e�È˙Ba¯34שתי אודות «≈«
שלילית, זהות בעלות דמויות

ה'שטן' של דמותו זו האחת

את כביכול שהסית זה שהוא

באיוב לפגוע הוא ברוך הקדוש

בה', אמונה של בנסיון ולהעמידו

'פנינה' של דמותה זו והשניה

היתה פנינה אלקנה. של אשתו

שהיתה חנה את ומצערת מציקה

חז"ל ילדים. ללא והיתה אלקנה של הנוספת È�Ùe�‰אומרים:אשתו ÔËN'»»¿ƒ»
'e�ek˙� ÌÈÓL ÌLÏ להקטנת- גורמות איוב של שזכויותיו טען שטן ¿≈»«ƒƒ¿«¿

בכדי חנה של ליבה לשברון לגרום רצתה ופנינה אבינו, אברהם של חשיבותו

בטן. לפרי תזכה היא כך ידי ועל לה' הדמויותשתתפלל אלה חז"ל בדברי

זה דבר לחלוטין. תמימה כוונתם שכל תמימים כצדיקים מצטיירות האמורות

ביאור kÒ‰דורש ˙ÎqÓa e¯Ó‡ È¯‰L ,Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏc ,35 ¿ƒ¿»≈»∆¬≈»¿¿«∆∆À»
כך בעקבות נגרם המקדש בית ÂÈ�ÈÚשחורבן Ô˙� ÔËO‰L'המקדש בבית ∆«»»»«≈»

קנאתוeÎ'והחריבֹו בעקבות נגרם הדבר עלÂכלומר חז"ל אומרים כן כמו ְְִֶ¿
ש ‰Ân˙השטן C‡ÏÓ ‡e‰36שלילית שדמותו משמע אלה מלשונות «¿««»∆
ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰לחלוטין של, דמותה eËLÙa˙אודות È¯‰ ,‰�È�t ¿«∆∆∆¿ƒ»¬≈¿«¿

da ·È˙k37(אודותה ‡ÏÏÓ‰'(=נכתב ÌÈ�a ˙a¯Â'כך על ונאמר ¿ƒ»¿««»ƒÀ¿»»
את המסמל דבר שבעה' ילדה 'עקרה נאמר שכלפיה חנה שלעומת בזוהר

הרי וצמיחה, עליה בתנועת הכל שם אשר הקדושה לרשות שייכת היותה

Lפנינה'‰ÊŒ˙nÚÏ'Ï ˙ÎiL ‡È‰ה'סטראכלומר לרשות שייכת היא ∆ƒ«∆∆ƒ¿À«∆
ומתכלה פוחת הכל שם אשר שלילית,,אחרא' הינה שדמותה מובן Ì‡Â¿ƒמכך

?'e�ek˙� ÌÈÓL ÌLÏ' ÌÈ¯ÓB‡L e‰Ó Ôk≈«∆¿ƒ¿≈»«ƒƒ¿«¿
,Ï"pk ‰Êa ¯‡·Óe¿…»»∆««

L¯M‰cהעליון ÏLהרוחני ¿«…∆∆
‰�È�Ùe ÔËNשהוא כפי »»¿ƒ»

,‰ÏÚÓÏשם ‰e‡הרי ¿«¿»
ÌÈÓL ÌLÏ' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk Èk ,'e�ek˙�ƒ¿«¿ƒ»«¿»ƒ

LקיימיםÌÏBÚaהרי ∆»»
ÌL¯LהרוחניÌ¯B˜Óe »¿»¿»
«¿»¿ÏÚÓÏ‰,קיים‰e‡העליון

„¯BÈ ·BË ˜¯ È¯‰Â«¬≈«≈
‰ÏÚÓlÓ38Á¯Î‰a ÔÎÏÂ , ƒ¿«¿»¿»≈¿∆¿≈«

ÈÙk ÌÈ�È�Ú‰L ¯ÓBÏ«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ÌL¯La Ì‰L∆≈¿»¿»¿«¿»
Ck ¯Á‡ ˜¯Â ,ÌÈ·BË Ì‰≈ƒ¿«««»
‰hÓÏ ÌÈÏÙB�¿ƒ¿«»

ÌÈÏLÏzLÓeויורדים ƒ¿«¿¿ƒ
העליון משורשם »Ú„הדברים

.˙eËLÙa ‰�È�Ùe ÔËNÏ¿»»¿ƒ»¿«¿
ÌL ‡·enÎÂ39של במאמרו ¿«»»

זו נקודה אודות הזקן, אדמו"ר

השליליים הכוחות שגם

לבלבל ומנסים בעולם שפועלים

להצליח מהאדם ולמנוע

מבחינת הם, גם בעבודתו,

בטוב, חפצים הפנימית מציאותם

Ô·e ‰�Bf‰ ÏLÓ Ìb«¿««»∆
¯‰fa ¯‡·n‰ CÏn‰40 «∆∆«¿…»«…«

‡·e‰Â)גם זה הaמשל BÓB˜Ó˙ספר ‰nÎa ‡È�z41(למלךמשל ¿»««¿»¿«»¿
של נפשו בתוך הקיימים הגדולים הכוחות של להתגלותם לגרום חפץ שהוא

ותאלצו הנסיך בנו את שתפתה אשה אותה את שולח המלך כך לשם בנו.

הנעלמים. בכוחותיו סוף סוף להשתמש לו שיגרום דבר זה, נסיון עם להתמודד

אלא ייכשל המלך שבן רוצה איננה המלך, את אהבתה בגלל עצמה, הזונה

בנסיון, ויעמוד יתגבר iˆÈ˙שהוא ‡lL ‡e‰ dˆÙÁÂ d�Bˆ¯ ÏkL∆»¿»¿∆¿»∆…¿«≈
e ,ÍÏn‰ Ôa dÏדווקא‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .'eÎ ¯˙BÈ ‚pÚ˙z ‰Ê· »∆«∆∆»∆ƒ¿««≈¿«∆∆∆

a ‡·eÓה ‰'È�z42'˙BtÏw‡ספר ÌbLהטומאה כוחות ‡Ô�Èכלומר »««¿»∆««¿ƒ≈»
C¯a˙È B�Bˆ¯ ÏÚ ¯·ÚÏ ˙BÏBÎÈרצון נגד פעולה לעשות יכולות אינן ¿«¬…«¿ƒ¿»≈

ÌÚÏaה' ¯Ó‡L BÓÎe43:הרשע'‰ Èt ˙‡ ¯·ÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï' ¿∆»«ƒ¿»…««¬…∆ƒ
'ÌÁe¯ ‰¯ÓL C¯a˙È B˙c˜Ùe' 'eÎ44'ה לרצון מצייתים הם כלומר ¿À»ƒ¿»≈»¿»»

Âהוא הטומאה כוחות של היא¯˜חסרונם הוא ברוך בקדוש שהכרתם בכך ¿«
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ּדאלקיא ה'ּלעּומתֿזה',45אלקא ׁשרׁש מּצד הּוא ּדכן . ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבּיצרֿהרע למּטה ּכ אחר נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא
שּנלחם והינּו ה', רצֹון נגד נלחם ׁשהּיצרֿהרע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכפׁשּוטֹו,
ּבנחׁש ההסּתּכלּות ענין וזהּו ּומקֹורֹו. ׁשרׁשֹו נגד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּגם
ּומקֹור ּבׁשרׁש ההסּתּכלּות ּדהינּו הּנס, על ׁשהיה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּנחׁשת
את ממׁשיכים זֹו הסּתּכלּות ּדעלֿידי ׁשּלמּטה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּנחׁש
ּבּנחׁש ׁשּגם עד למּטה, הּנחׁש ׁשל ּומקֹורֹו ְְְֶֶַַַַַָָָָָָׁשרׁשֹו

לּטֹוב. ויהיה ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו נּכר יהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשּלמּטה

LÈÂּבענין ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה אפׁשר, ּבדר לֹומר ¿≈ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
היּו ּומקֹורם ׁשרׁשם מּצד ּדהמרּגלים ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָהמרּגלים.

ּבגמרא ּדאיתא ועד הּמחׁשבה, ּכמאן46מעֹולם ּדדמּו ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
נקראים וגם ׁשּלמעלה, הּתענּוג ענין ׁשהּוא כּו' ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּדמיבסמי
הּכתר ספירת הּוא ענינֹו ּדמדּבר הּמדּבר, ּדֹור 47ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מּבחינת למעלה למעלּיּותא, ׁשם אדם יׁשב לא ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹאׁשר
הּמדּבר ּדֹור ענין למּטה נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאדם.
(ּדרּוׁשי אּלּו ׁשּבמאמרים מה וזהּו וכּו'. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלגריעּותא
ּופנימּיּותם מעלתם ׁשהּוא זה ענין רק מבאר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהמרּגלים)
הּמחׁשבה, ׁשּבעֹולם נׁשמתם ׁשרׁש מּצד המרּגלים, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל
וכּו', היא יֹוׁשביה אֹוכלת ּדארץ הּטענה נמׁשכה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמּזה
לעֹולם הּמחׁשבה מעֹולם לירד להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאיֿאפׁשר
הּדברים ּולברר להעלֹות יּוכלּו לא ּכי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹהּמעׂשה,
טענת ּבענין למּטה ּכ אחר נׁשּתלׁשל ּומּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּגׁשמּיים.
כּו'. רצּוי ּבלּתי מעׂשה ׁשהיא ּבפׁשטּות, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָהמרּגלים
הּוא המרּגלים ׁשל מעלתם רק מבאר ׁשּכאן ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹוהּטעם
הרמּב"ם וכפסק ׁשּבהם, הּפנימּיּות הּוא ׁשעּקרם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
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כזה È˜Ï‡c‡'באופן ‡˜Ï‡ dÈÏ e¯˜c'45אלוקי לו קוראים (=שהם ¿»≈¡»»¿∆»«»
כבעלי עצמם את גם מחשיבים שהם בכך הוא חסרונם כלומר האלוקים)

'אלוקי הוא ברוך הקדוש ומבחינתם 'אלוקים', בבחינת עצמאית, מציאות

ÌÈ˜ÂÏ‡„vÓה ‡e‰ ÔÎc שלL¯Lה'. העליון ‰'ÊŒ˙ÓeÚl‰'הרוחני ¿≈ƒ«…∆«¿«∆
הם שגם הטומאה, כוחות של

של ובמלכותו בשליטתו מכירים

הוא ברוך ‡l‡הקדוש ,∆»
ÏLÏzL� ‰fnLוירד¯Á‡ ∆ƒ∆ƒ¿«¿≈««

‰hÓÏ Ckרע של מציאות »¿«»
המתבטא שלaממש »מציאות

,BËeLÙk Ú¯‰Œ¯ˆi≈∆»«ƒ¿
„‚� ÌÁÏ� Ú¯‰Œ¯ˆi‰L∆«≈∆»«ƒ¿»∆∆

e�È‰Â ,'‰ ÔBˆ¯פי על ¿¿«¿
מובן כאן עד ∆באמת˘האמור

הוא זו Ìbבמלחמה ÌÁÏpƒ¿»«
B¯B˜Óe BL¯L כלומר�‚„ ∆∆»¿¿

מציאותו נגד נלחם הוא

עצמו של e‰ÊÂהאמיתית .¿∆
LÁ�a ˙eÏkzÒ‰‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿«

‰È‰L ˙LÁp‰ניצבÏÚ' «¿…∆∆»»«
'Òp‰גבוה במקום ,e�È‰c , «≈¿«¿

את מבטאת זו הסתכלות

˙eÏkzÒ‰‰של הרוחנית «ƒ¿«¿
להיות שצריכה ∆…¿L¯Laהאדם

¯B˜Óeשל והטוב העליון ¿
È„ÈŒÏÚc ,‰hÓlL LÁp‰«»»∆¿«»¿«¿≈
ÌÈÎÈLÓÓ BÊ ˙eÏkzÒ‰ƒ¿«¿«¿ƒƒ

B¯B˜Óeומגלים BL¯L ˙‡∆»¿¿
hÓÏ‰,האמיתי LÁp‰ ÏL∆«»»¿«»
„ÚשנגרםLÁpa ÌbL «∆««»»

BL¯L ¯k� ‰È‰È ‰hÓlL∆¿«»ƒ¿∆ƒ»»¿
Â B¯B˜Óeלמטהבכך כאן גם ¿¿
BhÏ·.הוא ‰È‰Èƒ¿∆«

ללמד יכולה האמורה הסוגיה

אודות אותנו ו'להעשיר' אותנו

המרגלים. Ìbסיפור ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆«∆∆∆«
Ì¯B˜Óe ÌL¯L „vÓ ÌÈÏb¯Ó‰c .ÌÈÏb¯Ó‰ ÔÈ�Úa,העליון ¿ƒ¿««¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ«»¿»¿»

הם נשמתם שורש È‡c˙‡מבחינת „ÚÂ ,‰·LÁn‰ ÌÏBÚÓ eÈ‰»≈»««¬»»¿«¿ƒ»
‡¯Ó‚a(בגמרא גוויותיהם46(=שמובא במדבר מוטלות שבה הצורה אודות ƒ¿»»

המרגלים בחטא שמתו ישראל בני eÎ'של ÈÓÒ·ÈÓc Ô‡Ók eÓ„c'¿»¿«¿ƒ«¿≈
הרוחניות את מבטא זה שדבר יין) משתיית המבוסמים לאנשים דומים (=הם

שקועים הם שבתוכה ייןLהעליונה של הרוחנית משמעותו ÔÈ�Úהרי ‡e‰ ∆ƒ¿«
Â ,‰ÏÚÓlL ‚e�Úz‰מתבטאת שהם‚Ìמעלתם ÌLaבכך ÌÈ‡¯˜� ««¬∆¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ¿≈

¯Bcהּמדּבר'¯a„Ó'c הרוחניתB�È�Úמבחינת, מסמל‰e‡ומשמעותו ְִַָ¿ƒ¿»ƒ¿»
' ‰k˙¯'את ˙¯ÈÙÒ47,אשר כזה מקום הוא שהמדבר בכך מתבטא זה דבר ¿ƒ««∆∆

נאמר eiÏÚÓÏ˙‡עליו 'ÌL Ì„‡ ·LÈ ‡Ï ¯L‡'במשמעות כלומר ¬∆…»«»»»¿«¬ƒ»
המסגרת,חיובית בתוך במדידה המאירה האלוקית ההארה הדברים: הסברת

בשם מכונה הספירות עשר של

ההארה ולעומתה 'אדם',

ספירת מוגבלת, הבלתי האלוקית

היא הרי «¿»¿ÏÚÓÏ‰הכתר',
‡l‡ .'Ì„‡' ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆»
‰hÓÏ ÏLÏzL� ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«»
¯a„n‰ ¯Bc ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿»

‡˙eÚÈ¯‚Ïבמובנו כלומר ƒ¿ƒ»
¿eÎÂ'.השלילי

e‰ÊÂל Ó‰הסיבה ¿∆«
ÈLe¯c) el‡ ÌÈ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»ƒ≈¿≈
ÔÈ�Ú ˜¯ ¯‡·Ó (ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ¿…»«ƒ¿»

‰Êאודות רק מדובר כלומר ∆
של הגבוהה הרוחנית דרגתם

Ì˙ÏÚÓהמרגלים ‡e‰L∆«¬»»
,ÌÈÏb¯Ó‰ ÏL Ì˙eiÓÈ�Ùe¿ƒƒ»∆«¿«¿ƒ
שהיא כפי האמיתית מציאותם זו

Ì˙ÓL� L¯L „vÓƒ«…∆ƒ¿»»
,‰·LÁn‰ ÌÏBÚaL∆¿»««¬»»

‰ÎLÓ� ‰fnLובאה ∆ƒ∆ƒ¿¿»
˙ÏÎB‡ ı¯‡'c ‰�Úh‰««¬»¿∆∆∆∆
,'eÎÂ '‡È‰ ‰È·LBÈ¿∆»ƒ¿
זו טענה של משמעותה שכאמור

Ì‰Ïהיא ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»»∆
‰·LÁn‰ ÌÏBÚÓ „¯ÈÏ≈≈≈»««¬»»
‡Ï Èk ,‰NÚn‰ ÌÏBÚÏ¿»««¬∆ƒ…

¯¯·Ïe ˙BÏÚ‰Ï eÏÎeÈאת ¿¿«¬¿»≈
‰fÓe .ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒƒ∆
העליונה מציאותם מתוך כלומר

Ck ¯Á‡ ÏLÏzL�בעולמינו ƒ¿«¿≈««»
‰hÓÏטענתם ומסתתרת ¿«»

המרגלים של ‰ÌÈÏb¯Óתוךaהרוחנית ˙�ÚË ÔÈ�Úמסופרת שהיא כפי ¿ƒ¿««¬««¿«¿ƒ
.'eÎ Èeˆ¯ ÈzÏa ‰NÚÓ ‡È‰L ,˙eËLÙa¿«¿∆ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»

ÌÚh‰Âלכך החסידותÔ‡kLוהסיבה ¯˜במאמרי ¯‡·Óאודות ¿«««∆»¿…»«
Ì¯wÚL ÌeMÓ ‡e‰ ÌÈÏb¯Ó‰ ÏL Ì˙ÏÚÓמציאותם כלומר «¬»»∆«¿«¿ƒƒ∆ƒ»»

הזה בעולם המרגלים של Lהעיקרית ˙eiÓÈ�t‰ ‡e‰מסתתרת,Ì‰a «¿ƒƒ∆»∆
‰ Ì"aÓ¯‰ ˜ÒÙÎÂÚe„i48התורה מבחינת כמה עד מובן זה מפסק אשר ¿ƒ¿«»«¿««»«

פוסק הרמב"ם בתוכו. שמסתתרת הפנימיות היא יהודי של העיקרית מציאותו

בכך מותנית כשרותה אשר מצוה של כזה בסוג שמחוייב אדם שכל

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



יי d"nyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

ּדאלקיא ה'ּלעּומתֿזה',45אלקא ׁשרׁש מּצד הּוא ּדכן . ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבּיצרֿהרע למּטה ּכ אחר נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלא
שּנלחם והינּו ה', רצֹון נגד נלחם ׁשהּיצרֿהרע ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכפׁשּוטֹו,
ּבנחׁש ההסּתּכלּות ענין וזהּו ּומקֹורֹו. ׁשרׁשֹו נגד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָּגם
ּומקֹור ּבׁשרׁש ההסּתּכלּות ּדהינּו הּנס, על ׁשהיה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּנחׁשת
את ממׁשיכים זֹו הסּתּכלּות ּדעלֿידי ׁשּלמּטה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּנחׁש
ּבּנחׁש ׁשּגם עד למּטה, הּנחׁש ׁשל ּומקֹורֹו ְְְֶֶַַַַַָָָָָָׁשרׁשֹו

לּטֹוב. ויהיה ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו נּכר יהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָׁשּלמּטה

LÈÂּבענין ּגם הּוא ׁשעלּֿדרֿזה אפׁשר, ּבדר לֹומר ¿≈ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
היּו ּומקֹורם ׁשרׁשם מּצד ּדהמרּגלים ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָהמרּגלים.

ּבגמרא ּדאיתא ועד הּמחׁשבה, ּכמאן46מעֹולם ּדדמּו ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
נקראים וגם ׁשּלמעלה, הּתענּוג ענין ׁשהּוא כּו' ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָּדמיבסמי
הּכתר ספירת הּוא ענינֹו ּדמדּבר הּמדּבר, ּדֹור 47ּבׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מּבחינת למעלה למעלּיּותא, ׁשם אדם יׁשב לא ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹאׁשר
הּמדּבר ּדֹור ענין למּטה נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאדם.
(ּדרּוׁשי אּלּו ׁשּבמאמרים מה וזהּו וכּו'. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלגריעּותא
ּופנימּיּותם מעלתם ׁשהּוא זה ענין רק מבאר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹהמרּגלים)
הּמחׁשבה, ׁשּבעֹולם נׁשמתם ׁשרׁש מּצד המרּגלים, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל
וכּו', היא יֹוׁשביה אֹוכלת ּדארץ הּטענה נמׁשכה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמּזה
לעֹולם הּמחׁשבה מעֹולם לירד להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשאיֿאפׁשר
הּדברים ּולברר להעלֹות יּוכלּו לא ּכי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹהּמעׂשה,
טענת ּבענין למּטה ּכ אחר נׁשּתלׁשל ּומּזה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָהּגׁשמּיים.
כּו'. רצּוי ּבלּתי מעׂשה ׁשהיא ּבפׁשטּות, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָהמרּגלים
הּוא המרּגלים ׁשל מעלתם רק מבאר ׁשּכאן ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹוהּטעם
הרמּב"ם וכפסק ׁשּבהם, הּפנימּיּות הּוא ׁשעּקרם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
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יב. י, מנחות.)45איוב ואילך.)46סוף שנח ע' אגרות לוי"צ לקוטי וראה ב. עג, ובכ"מ.)47ב"ב א. כב, שה"ש לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כזה È˜Ï‡c‡'באופן ‡˜Ï‡ dÈÏ e¯˜c'45אלוקי לו קוראים (=שהם ¿»≈¡»»¿∆»«»
כבעלי עצמם את גם מחשיבים שהם בכך הוא חסרונם כלומר האלוקים)

'אלוקי הוא ברוך הקדוש ומבחינתם 'אלוקים', בבחינת עצמאית, מציאות

ÌÈ˜ÂÏ‡„vÓה ‡e‰ ÔÎc שלL¯Lה'. העליון ‰'ÊŒ˙ÓeÚl‰'הרוחני ¿≈ƒ«…∆«¿«∆
הם שגם הטומאה, כוחות של

של ובמלכותו בשליטתו מכירים

הוא ברוך ‡l‡הקדוש ,∆»
ÏLÏzL� ‰fnLוירד¯Á‡ ∆ƒ∆ƒ¿«¿≈««

‰hÓÏ Ckרע של מציאות »¿«»
המתבטא שלaממש »מציאות

,BËeLÙk Ú¯‰Œ¯ˆi≈∆»«ƒ¿
„‚� ÌÁÏ� Ú¯‰Œ¯ˆi‰L∆«≈∆»«ƒ¿»∆∆

e�È‰Â ,'‰ ÔBˆ¯פי על ¿¿«¿
מובן כאן עד ∆באמת˘האמור

הוא זו Ìbבמלחמה ÌÁÏpƒ¿»«
B¯B˜Óe BL¯L כלומר�‚„ ∆∆»¿¿

מציאותו נגד נלחם הוא

עצמו של e‰ÊÂהאמיתית .¿∆
LÁ�a ˙eÏkzÒ‰‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿«

‰È‰L ˙LÁp‰ניצבÏÚ' «¿…∆∆»»«
'Òp‰גבוה במקום ,e�È‰c , «≈¿«¿

את מבטאת זו הסתכלות

˙eÏkzÒ‰‰של הרוחנית «ƒ¿«¿
להיות שצריכה ∆…¿L¯Laהאדם

¯B˜Óeשל והטוב העליון ¿
È„ÈŒÏÚc ,‰hÓlL LÁp‰«»»∆¿«»¿«¿≈
ÌÈÎÈLÓÓ BÊ ˙eÏkzÒ‰ƒ¿«¿«¿ƒƒ

B¯B˜Óeומגלים BL¯L ˙‡∆»¿¿
hÓÏ‰,האמיתי LÁp‰ ÏL∆«»»¿«»
„ÚשנגרםLÁpa ÌbL «∆««»»

BL¯L ¯k� ‰È‰È ‰hÓlL∆¿«»ƒ¿∆ƒ»»¿
Â B¯B˜Óeלמטהבכך כאן גם ¿¿
BhÏ·.הוא ‰È‰Èƒ¿∆«

ללמד יכולה האמורה הסוגיה

אודות אותנו ו'להעשיר' אותנו

המרגלים. Ìbסיפור ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»∆«∆∆∆«
Ì¯B˜Óe ÌL¯L „vÓ ÌÈÏb¯Ó‰c .ÌÈÏb¯Ó‰ ÔÈ�Úa,העליון ¿ƒ¿««¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ«»¿»¿»

הם נשמתם שורש È‡c˙‡מבחינת „ÚÂ ,‰·LÁn‰ ÌÏBÚÓ eÈ‰»≈»««¬»»¿«¿ƒ»
‡¯Ó‚a(בגמרא גוויותיהם46(=שמובא במדבר מוטלות שבה הצורה אודות ƒ¿»»

המרגלים בחטא שמתו ישראל בני eÎ'של ÈÓÒ·ÈÓc Ô‡Ók eÓ„c'¿»¿«¿ƒ«¿≈
הרוחניות את מבטא זה שדבר יין) משתיית המבוסמים לאנשים דומים (=הם

שקועים הם שבתוכה ייןLהעליונה של הרוחנית משמעותו ÔÈ�Úהרי ‡e‰ ∆ƒ¿«
Â ,‰ÏÚÓlL ‚e�Úz‰מתבטאת שהם‚Ìמעלתם ÌLaבכך ÌÈ‡¯˜� ««¬∆¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ¿≈

¯Bcהּמדּבר'¯a„Ó'c הרוחניתB�È�Úמבחינת, מסמל‰e‡ומשמעותו ְִַָ¿ƒ¿»ƒ¿»
' ‰k˙¯'את ˙¯ÈÙÒ47,אשר כזה מקום הוא שהמדבר בכך מתבטא זה דבר ¿ƒ««∆∆

נאמר eiÏÚÓÏ˙‡עליו 'ÌL Ì„‡ ·LÈ ‡Ï ¯L‡'במשמעות כלומר ¬∆…»«»»»¿«¬ƒ»
המסגרת,חיובית בתוך במדידה המאירה האלוקית ההארה הדברים: הסברת

בשם מכונה הספירות עשר של

ההארה ולעומתה 'אדם',

ספירת מוגבלת, הבלתי האלוקית

היא הרי «¿»¿ÏÚÓÏ‰הכתר',
‡l‡ .'Ì„‡' ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»∆»
‰hÓÏ ÏLÏzL� ‰fnL∆ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«»
¯a„n‰ ¯Bc ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿»

‡˙eÚÈ¯‚Ïבמובנו כלומר ƒ¿ƒ»
¿eÎÂ'.השלילי

e‰ÊÂל Ó‰הסיבה ¿∆«
ÈLe¯c) el‡ ÌÈ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»ƒ≈¿≈
ÔÈ�Ú ˜¯ ¯‡·Ó (ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ¿…»«ƒ¿»

‰Êאודות רק מדובר כלומר ∆
של הגבוהה הרוחנית דרגתם

Ì˙ÏÚÓהמרגלים ‡e‰L∆«¬»»
,ÌÈÏb¯Ó‰ ÏL Ì˙eiÓÈ�Ùe¿ƒƒ»∆«¿«¿ƒ
שהיא כפי האמיתית מציאותם זו

Ì˙ÓL� L¯L „vÓƒ«…∆ƒ¿»»
,‰·LÁn‰ ÌÏBÚaL∆¿»««¬»»

‰ÎLÓ� ‰fnLובאה ∆ƒ∆ƒ¿¿»
˙ÏÎB‡ ı¯‡'c ‰�Úh‰««¬»¿∆∆∆∆
,'eÎÂ '‡È‰ ‰È·LBÈ¿∆»ƒ¿
זו טענה של משמעותה שכאמור

Ì‰Ïהיא ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»»∆
‰·LÁn‰ ÌÏBÚÓ „¯ÈÏ≈≈≈»««¬»»
‡Ï Èk ,‰NÚn‰ ÌÏBÚÏ¿»««¬∆ƒ…

¯¯·Ïe ˙BÏÚ‰Ï eÏÎeÈאת ¿¿«¬¿»≈
‰fÓe .ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒƒ∆
העליונה מציאותם מתוך כלומר

Ck ¯Á‡ ÏLÏzL�בעולמינו ƒ¿«¿≈««»
‰hÓÏטענתם ומסתתרת ¿«»

המרגלים של ‰ÌÈÏb¯Óתוךaהרוחנית ˙�ÚË ÔÈ�Úמסופרת שהיא כפי ¿ƒ¿««¬««¿«¿ƒ
.'eÎ Èeˆ¯ ÈzÏa ‰NÚÓ ‡È‰L ,˙eËLÙa¿«¿∆ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»

ÌÚh‰Âלכך החסידותÔ‡kLוהסיבה ¯˜במאמרי ¯‡·Óאודות ¿«««∆»¿…»«
Ì¯wÚL ÌeMÓ ‡e‰ ÌÈÏb¯Ó‰ ÏL Ì˙ÏÚÓמציאותם כלומר «¬»»∆«¿«¿ƒƒ∆ƒ»»

הזה בעולם המרגלים של Lהעיקרית ˙eiÓÈ�t‰ ‡e‰מסתתרת,Ì‰a «¿ƒƒ∆»∆
‰ Ì"aÓ¯‰ ˜ÒÙÎÂÚe„i48התורה מבחינת כמה עד מובן זה מפסק אשר ¿ƒ¿«»«¿««»«

פוסק הרמב"ם בתוכו. שמסתתרת הפנימיות היא יהודי של העיקרית מציאותו

בכך מותנית כשרותה אשר מצוה של כזה בסוג שמחוייב אדם שכל
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אֹותֹו48הּידּוע ּכֹופין רֹוצה, איני האדם ּכׁשאֹומר ׁשּגם ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לרצֹונכם לענין מֹועיל וזה אני. רֹוצה ׁשּיאמר ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַֹעד

ּביֹותר49ּתזּבחּוהּו ּגדֹולה (ׁשּמעלתֹו הּקרּבן ׁשּבהקרבת ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּדמּזה50ּכמאמר ּדאיןֿסֹוף). רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא רזא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

ּפנימּיּות ּפנימּיּותֹו, היא האדם ׁשל עּקרֹו היכן עד ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָרֹואים
ּכדי אֹותֹו, ּכֹופין הּכפּיה, לענין ׁשּצרי אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָרצֹונֹו.

ׁשּפ ּומּכיון הּפנימי. הרצֹון את טענתלגּלֹות טעם נימּיּות ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
לפיכ כּו', הּמחׁשבה מעֹולם להיֹותם הּוא ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהמרּגלים
מּצד [ואדרּבה, ׁשּבהם. והעּלּוי הּמעלה ּכאן ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנתּבארה
ׁשּבעֹולם רֹוצה הּׁשרׁש הרי הּמחׁשבה, ּבעֹולם ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשרׁשם
עֹולם לברר ׁשּירדּו העליֹון רצֹון יתקּים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמעׂשה
ׁשל ּבמּצב הם הרי למּטה ׁשהם ׁשּכפי ונמצא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמעׂשה,
ּתכן ּגם וזהּו ּברּור]. אינֹו - ּומקֹורם ׁשרׁשם נגד ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמלחמה
עלּֿדר ׁשהּוא וכלב, יהֹוׁשע עם המרּגלים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻמחלקת
ׁשּביתֿ ּדבמקֹום ּוביתֿהּלל. ּביתֿׁשּמאי מחלקת ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּומעין
הּמּתר, ּדבר הּוא זה ּדבר לדעּתם הרי מּתירים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּלל

למעלה ּולהעלֹותֹו לבררֹו מעׂשי51ׁשאפׁשר ּדכל ּבאפן , ְְְְְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשמים לׁשם דעהּו52יהיּו ּדרכי יׁשנֹו53ּובכל זה ׁשּמּצד , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבתחּתֹונים יתּבר לֹו ּדירה ּדעׂשּית ּבבחינת54העּלּוי , ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָ
ּורחבה טֹובה אֹותֹו55ארץ הּנה ּביתֿׁשּמאי ּולדברי . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אפׁשר ואי וקׁשּור, אסּור ׁשהּוא היינּו אסּור, הּוא ְְְְִֶֶַַָָָָָָהּדבר
ּכלל ּבּתניא56להעלֹותֹו ּכּמבאר ואדרּבה, ׁשהאֹוכל57, ְְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ההיא האכילה ּבכח ּתֹורה למד אם אפּלּו אּסּור, ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָֹּדבר
מֹוריד האסּור הּדבר ואדרּבה להעלֹותֹו, איֿאפׁשר ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָוכּו'

ענין עלּֿדר ּדזהּו למּטה. האדם הּבית28את ּבעל אין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ספ"ב.)48 גירושין ה"ט.)49הל' פי"ד מעה"ק הל' רמב"ם א. ו, ר"ה וראה ועוד. ה. יט, כו,)50קדושים זח"ג א. רלט, זח"ב ראה

פ"ז.)51ב. תניא ספ"ג.)52ראה דיעות הל' רמב"ם מי"ב. פ"ב שם.)53אבות רמב"ם ו. ג, ובכ"מ.)54משלי פל"ו. ראה)55תניא

ואילך. ד נז, א).)56תו"א (יב, פ"ז תניא פ"ח.)57ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

קרבן להביא שנתחייב אדם בדוגמת כורחו, בעל ולא מרצונו תיעשה שהיא

ברצונו תהיה שהקרבתו בכך מותנית קרבן של כשרותו אשר המקדש, לבית

אומר ההלכה פסק האדם, ¯Bˆ‰',של È�È‡' Ì„‡‰ ¯ÓB‡Lk ÌbL∆«¿∆≈»»»≈ƒ∆
'È�‡ ‰ˆB¯' ¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈÙBkשאכן כיוון מועילה זו ואמירה ƒ«∆…«∆¬ƒ

היהודי, של האמיתי רצונו זה

ה' רצון את ÊÂ‰לעשות .¿∆
ÌÎ�Bˆ¯Ï' ÔÈ�ÚÏ ÏÈÚBÓƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿∆

'e‰eÁaÊz49Lנאמר ƒ¿¿∆
Ôa¯w‰ ˙·¯˜‰a¿«¿»««»¿»

B˙ÏÚnL)קרבן ÏB„b‰של ∆«¬»¿»
¯Ó‡Ók ¯˙BÈa50הזוהר ¿≈¿«¬«

„Ú ‰ÏBÚ ‡�a¯e˜c ‡Ê¯'»»¿¿¿»∆«
'ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯סוד= »»¿≈

סוף האין סוד עד עולה ).הקרבן
ÔÎÈ‰ „Ú ÌÈ‡B¯ ‰fÓc¿ƒ∆ƒ«≈»

כמה עד ÏLכלומר B¯wÚƒ»∆
‡È‰ Ì„‡‰דווקא »»»ƒ

˙eiÓÈ�t ,B˙eiÓÈ�t¿ƒƒ¿ƒƒ
ÔÈ�ÚÏ CÈ¯vL ‡l‡ .B�Bˆ¿̄∆»∆»ƒ¿ƒ¿«
,'B˙B‡ ÔÈÙBk' ,‰iÙk‰«¿ƒ»ƒ
אצלו ליצור בשביל איננה הכפיה

כזו, יכולת אין ולכפיה רצון,

רק הוא תפקידה כל ≈¿È„kאלא
‰ÈÓÈ�tלגּלֹות ÔBˆ¯‰ ˙‡ ְַ∆»»«¿ƒƒ

קיים eשכבר אודות. כן כמו

eiÓÈ�tL˙המרגלים, ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿ƒƒ
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙�ÚË ÌÚË«««¬««¿«¿ƒ
ÌÏBÚÓ Ì˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿»≈»
CÎÈÙÏ ,'eÎ ‰·LÁn‰««¬»»¿ƒ»

‡k ‰¯‡a˙�Ôרק‰ÏÚn‰ ƒ¿»¬»»««¬»
Ì‰aL ÈelÚ‰Âשזו כיוון ¿»ƒ∆»∆

האמיתית .מציאותם
ÌL¯L „vÓ ,‰a¯„‡Â]¿«¿«»ƒ«»¿»
È¯‰ ,‰·LÁn‰ ÌÏBÚa¿»««¬»»¬≈
יצר של מציאות אין ששם כיוון

לכן כן‰L¯Mהרע הוא שלהם ‰NÚn‰הרוחני ÌÏBÚaL ‰ˆB¯ «…∆∆∆¿»««¬∆
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ìi˜˙Èרוצה כן Ï·¯¯הוא e„¯iLבתוך ÌÏBÚולפעול ƒ¿«≈»»∆¿∆≈¿¿»≈»

Â ,‰NÚn‰,כן זה,�Óˆ‡אם מציאותםLלפי Ì‰Lמבחינת ÈÙk ««¬∆¿ƒ¿»∆¿ƒ∆≈
Ì¯B˜Óe ÌL¯L „‚� ‰ÓÁÏÓ ÏL ·vÓa Ì‰ È¯‰ ‰hÓÏשלהם ¿«»¬≈≈¿«»∆ƒ¿»»∆∆»¿»¿»

ברור אינו זה {קטע Âבעצמם. .[¯e¯a B�È‡ לטענת- מקום יש כך כדי עד ≈»¿
ש הרוחני, שורשם מבחינת ÔÎzהמרגלים, Ìb e‰Êה˙˜ÏÁÓשל ∆«…∆«¿…∆

˙˜ÏÁÓ ÔÈÚÓe C¯cŒÏÚ ‡e‰L ,·ÏÎÂ ÚLB‰È ÌÚ ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒƒ¿À«¿»≈∆«∆∆≈≈«¿…∆
ÌÈ¯ÈzÓ Ïl‰Œ˙ÈaL ÌB˜Ó·c .Ïl‰Œ˙È·e È‡nLŒ˙Èaדבר ≈««≈ƒ≈ƒ¿»∆≈ƒ≈«ƒƒ

‰zn¯,מסויים ¯·c ‡e‰ ‰Ê ¯·c ÌzÚ„Ï È¯‰הפנימית המשמעות ¬≈¿«¿»»»∆»»«À»
היא מותר זה שדבר ÏÚÓÏ‰לכך B˙BÏÚ‰Ïe B¯¯·Ï ¯LÙ‡L51,גם ∆∆¿»¿»¿¿«¬¿«¿»

חולין דברי אודות מדובר כאשר

ממש מצוה ניתן,שאינם

על הקדושה לרשות להעלותם

בהם יעסוק שהאדם זה ידי

eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎc' ÔÙ‡a¿…∆¿»«¬∆ƒ¿
'ÌÈÓL ÌLÏ52כלומר ¿≈»«ƒ

בשביל היא בהם התעסקותו

בעבודת מכך שתצמח התועלת

ושותה האוכל אדם בדוגמת ה',

להתפלל כוח לו שיהיה מנת על

יתירה, ּבחיּות כןeוללמוד כמו ְִ

החולין בדברי מקיים כשהאדם

הפסוק את EÈÎ¯cשלו ÏÎ·'¿»¿»∆
'e‰Ú„53כך כל הוא כלומר »≈

שעצם עד ה' בעבודת חדור

באמצע גם שלו, האכילה

ה' עבודת בעצמה היא ,השבוע,
ÈelÚ‰ B�LÈ ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆¿»ƒ
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ˙iNÚc«¬ƒ«ƒ»ƒ¿»≈

ÌÈ�BzÁ˙a54˙�ÈÁ·a , ¿«¿ƒƒ¿ƒ«
'‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡'55 ∆∆»¿»»

שדווקא שמתגלה כלומר

ככלי‰‡¯ˆÌÈÈהדברים משמשים

·Á¯'ה אור את eלהכיל לעומת.

È‡nLŒ˙Èaזאת È¯·„Ï¿ƒ¿≈≈««
¯·c‰ B˙B‡ ‰p‰שמבחינת ƒ≈«»»

לדעתם הרי מותר, הוא הלל בית

e�ÈÈ‰ ,¯eÒ‡ ‡e‰משמעותה »«¿
היא 'אסור' המילה של הפנימית

פוסקים כאשר ו'כבול', 'קשור'

הרי אסור שהוא מסויים דבר על

בכך eL˜'Â¯'טמון '¯eÒ‡' ‡e‰Lכוחות של וממשלתם רשותם תחת ∆»¿»
ÏÏkהטומאה B˙BÏÚ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,56a ¯‡·nk ,‰a¯„‡Â ספר, ¿ƒ∆¿»¿«¬¿»¿«¿«»«¿…»«

È�z57ÁÎa‡ה ‰¯Bz „ÓÏ Ì‡ elÙ‡ ,¯eq‡ ¯·c ÏÎB‡‰L «¿»∆»≈¿«ƒ¬ƒƒ»«»¿…«
'eÎÂ ‡È‰‰ ‰ÏÈÎ‡‰זאת B˙BÏÚ‰Ïבכל ¯LÙ‡ŒÈ‡המאכל דבר את »¬ƒ»«ƒ¿ƒ∆¿»¿«¬

hÓÏ‰.לקדושה Ì„‡‰ ˙‡ „È¯BÓ ¯eÒ‡‰ ¯·c‰ ‰a¯„‡Â ,¿«¿«»«»»»»ƒ∆»»»¿«»
cמסויים דבר לאסור שמאי בית של זו ÔÈ�Úנטייתם C¯cŒÏÚ e‰Ê28כלומר ¿∆«∆∆ƒ¿«
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d"nyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

יכֹול ׁשאינֹו ּדזה ּכביכֹול, מּׁשם ּכליו את להֹוציא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָיכֹול
קבע וכ רצֹונֹו, ׁשּזהּו מּׁשּום הּוא מּׁשם ּכליו את ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלהֹוציא
ׁשּׁשיטת ונמצא ּכליו. את להֹוציא יּוכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבעצמֹו
ּכליו את להֹוציא יכֹול ּבעלֿהּבית אין ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהמרּגלים
ּדבר ׁשאסרּו ּביתֿׁשּמאי ׁשיטת עלּֿדר היא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׁשם,
מה ּגם יּובן ׁשּבזה לֹומר ויׁש מּתירים. ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּביתֿהּלל

ז" רּבֹותינּו ונקּדׁשּתי58לׁשאמרּו ּבני59לענין ּבתֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
ּדוקא, מּיׂשראל ּבעׂשרה הּוא הּׁשם קּדּוׁש ּדענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל,
ּתֹו ואתיא יׂשראל ּבני ּבתֹו ׁשּכתּוב מּמה לּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוילפינן

ּׁשּכתּוב מּמה לעדה60ּתֹו מתי (עד הּזאת העדה מּתֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּזאת ׁשהרי61הרעה ּפלא, הּוא ּדלכאֹורה ּבּמרּגלים. ( ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשם חּלּול ענין היה מּבלּתי62ּבּמרּגלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשל וענין מּׁשם), ּכליו את להֹוציא יכֹול (ׁשאינֹו ה' ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹיכלת

ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו' ּכן63מרידה ואם גֹו', ּתמרדּו אל ּבה' א ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
מהעדה מּיׂשראל ּבעׂשרה הּׁשם קּדּוׁש ענין למדּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָאי
ּדוקא היא ּדמרּגלים ּדהעדה ּכן, על ויתר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדמרּגלים.
ּכלב ולא רעה, הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו המרּגלים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעׂשרה
ּכי יּובן, הּנ"ל עלּֿפי א י"ב). הוי יחד אּתם (ּכי ֱִִִִִֵַַַַַַַָָֻויהֹוׁשע
ענין המרּגלים טענת היתה הענין וׁשרׁש הענין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבפנימּיּות
הפּכי. ּבאפן למּטה נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה ורק הּׁשם, קּדּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשל

Ì�Ó‡לפני עלּֿדר ההלכה, ׁשּנפסקה לפני היה זה ּכל »¿»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּבמחלקת ההלכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹּפסק
ואהרן מׁשה צּוה ּכאׁשר ההלכה ׁשּנפסקה לאחרי ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאבל
ההלכה נפסקה אז יׂשראל, לארץ ליל ׁשּצריכים ה' ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּפי
חפץ ואם מאד, מאד הארץ ׁשּטֹובה ויהֹוׁשע, ּכלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻּכדעת
ּדוקא ּגדֹולה מעלה ׁשּיׁש ּודבׁש, חלב זבת גֹו' הוי' ְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָָָָּבנּו
ּדמאד העּלּוי יׁשנֹו ּבזה ודוקא הּמעׂשה, לעֹולם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבירידה

כּו'. הוי'' ּד'חפץ והעּלּוי ְְְֲִֵָָָָֹמאד
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ב.)58 עד, לב.)59סנהדרין כב, משנה)60אמור שם. מהרש"א הלכות חדושי להלן. ד"ה שם סנהדרין פרש"י וראה כא. טז, קרח

סנהדרין. כז.)61ריש יד, טז.)62שלח ט.)63שם, שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

המרגלים טענת בדוגמת ÂÈÏkזה ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡'≈««««ƒ»¿ƒ∆≈»
,ÏBÎÈ·k 'ÌMÓמשמעו רוחנית, אפשריתמבחינה שבלתי היא, הדברים ת ƒ»ƒ¿»

הקדושה, לרשות ועלייתם הטומאה מרשות הגשמיים הדברים הוצאת

זה אין אך הוא ברוך הקדוש כלפי גם זאת אומרים שהם למרות ולטענתם,

אלא חלילה, אמונה חוסר בגלל

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ B�È‡L' ‰Êc¿∆∆≈»¿ƒ
‡e‰ 'ÌMÓ ÂÈÏk ˙‡∆≈»ƒ»
CÎÂ ,B�Bˆ¯ e‰fL ÌeMÓƒ∆∆¿¿»

Ú·˜הוא ברוך הקדוש »«
ÏÎeÈ ‡lL BÓˆÚa¿«¿∆…«
‡ˆÓ�Â .ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ËÈML∆ƒ««¿«¿ƒ
˙Èa‰ŒÏÚa ÔÈ‡' e¯Ó‡L∆»¿≈««««ƒ
ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ∆≈»
C¯cŒÏÚ ‡È‰ ,'ÌMÓƒ»ƒ«∆∆
e¯Ò‡L È‡nLŒ˙Èa ˙ËÈLƒ«≈««∆»¿
.ÌÈ¯ÈzÓ Ïl‰Œ˙ÈaL ¯·c»»∆≈ƒ≈«ƒƒ
מציאותם אשר האמורה הנקודה

מבחינת המרגלים, של האמיתית

מציאות הינה הרוחני, שורשם

יש לקדושה, השייכת עליונה

הנגלה בחלק נפלא ביטוי לכך

התורה. של

Ìb Ô·eÈ ‰ÊaL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿∆»«
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó«∆»¿«≈

Ï"Ê58ÈzLc˜�Â' ÔÈ�ÚÏ59 «¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
'Ï‡¯NÈ È�a CB˙aמפסוק ¿¿≈ƒ¿»≈

למדים ˜Lecזה ÔÈ�Úc ,¿ƒ¿«ƒ
a ‡e‰ ÌM‰של מעמד «≈«

‡˜Âc Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ¬»»ƒƒ¿»≈«¿»
דבר שכל לומדים זה מפסוק

קדיש, כאמירת שבקדושה,

צריך וכו', בתורה קריאה

מניין של במסגרת להיעשות

מישראל. מעשרה המורכב

dÏ Ô�ÈÙÏÈÂדבר (=ולומדים ¿»¿ƒ«≈
'aזה) ·e˙kL ‰nÓתֹו ƒ«∆»¿

'Ï‡¯NÈ È�aזה שבפסוק מכך ¿≈ƒ¿»≈
'תוך', המילה 'CBz'מופיעה 'CBz' ‡È˙‡Âכלומר 'תוך') 'תוך' (=ובאה ¿»¿»

ללמוד ניתן לפיה אשר 'גזירהֿשוה' בשם הנקראת הלימוד צורת לכאן באה

ב 'ונקדשתי הפסוק המילה˙ÍÂאודות מופיעה בו שגם אחר מפסוק ישראל' בני

e˙kM·'תוך', ‰nÓ60קורח של עדתו ‰f‡˙'ּתֹוÓ'אודות ‰„Ú‰, ƒ«∆»ƒ»≈»«…
לומדים 'עדה' המילה מופיעה ששם 'עדה',מכך נדרשת ה' קידוש לצורך שאף

אנשים? עשרה פירושה ש'עדה' לנו שנאמר(ומנין ממה נלמד זה 'Ú„דבר ִִָ«
Ï È˙Óעדה'˙‡f‰ ‰Ú¯‰61(נאמר זה החוטאיםÌÈÏb¯naפסוק »«»ֵָ»»»«…«¿«¿ƒ

'עדה' בשם מכונים הם זה ובפסוק עשרה, Ït‡,שהיו ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏc .¿ƒ¿»∆∆
ÔÈ�Ú ‰È‰ ÌÈÏb¯na È¯‰Lשל·e˙kL BÓk ÌM‰ ÏelÁ62שהם ∆¬≈«¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ«≈¿∆»
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יג d"nyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay

יכֹול ׁשאינֹו ּדזה ּכביכֹול, מּׁשם ּכליו את להֹוציא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָיכֹול
קבע וכ רצֹונֹו, ׁשּזהּו מּׁשּום הּוא מּׁשם ּכליו את ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלהֹוציא
ׁשּׁשיטת ונמצא ּכליו. את להֹוציא יּוכל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבעצמֹו
ּכליו את להֹוציא יכֹול ּבעלֿהּבית אין ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהמרּגלים
ּדבר ׁשאסרּו ּביתֿׁשּמאי ׁשיטת עלּֿדר היא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׁשם,
מה ּגם יּובן ׁשּבזה לֹומר ויׁש מּתירים. ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּביתֿהּלל

ז" רּבֹותינּו ונקּדׁשּתי58לׁשאמרּו ּבני59לענין ּבתֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
ּדוקא, מּיׂשראל ּבעׂשרה הּוא הּׁשם קּדּוׁש ּדענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָיׂשראל,
ּתֹו ואתיא יׂשראל ּבני ּבתֹו ׁשּכתּוב מּמה לּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוילפינן

ּׁשּכתּוב מּמה לעדה60ּתֹו מתי (עד הּזאת העדה מּתֹו ִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
הּזאת ׁשהרי61הרעה ּפלא, הּוא ּדלכאֹורה ּבּמרּגלים. ( ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּׁשם חּלּול ענין היה מּבלּתי62ּבּמרּגלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשל וענין מּׁשם), ּכליו את להֹוציא יכֹול (ׁשאינֹו ה' ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹיכלת

ׁשּכתּוב ּכמֹו כּו' ּכן63מרידה ואם גֹו', ּתמרדּו אל ּבה' א ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
מהעדה מּיׂשראל ּבעׂשרה הּׁשם קּדּוׁש ענין למדּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָאי
ּדוקא היא ּדמרּגלים ּדהעדה ּכן, על ויתר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדמרּגלים.
ּכלב ולא רעה, הארץ ּדּבת ׁשהֹוציאּו המרּגלים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹעׂשרה
ּכי יּובן, הּנ"ל עלּֿפי א י"ב). הוי יחד אּתם (ּכי ֱִִִִִֵַַַַַַַָָֻויהֹוׁשע
ענין המרּגלים טענת היתה הענין וׁשרׁש הענין ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבפנימּיּות
הפּכי. ּבאפן למּטה נׁשּתלׁשל ׁשּמּזה ורק הּׁשם, קּדּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשל

Ì�Ó‡לפני עלּֿדר ההלכה, ׁשּנפסקה לפני היה זה ּכל »¿»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּוביתֿהּלל, ּביתֿׁשּמאי ּבמחלקת ההלכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹּפסק
ואהרן מׁשה צּוה ּכאׁשר ההלכה ׁשּנפסקה לאחרי ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאבל
ההלכה נפסקה אז יׂשראל, לארץ ליל ׁשּצריכים ה' ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּפי
חפץ ואם מאד, מאד הארץ ׁשּטֹובה ויהֹוׁשע, ּכלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻּכדעת
ּדוקא ּגדֹולה מעלה ׁשּיׁש ּודבׁש, חלב זבת גֹו' הוי' ְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָָָָּבנּו
ּדמאד העּלּוי יׁשנֹו ּבזה ודוקא הּמעׂשה, לעֹולם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבירידה

כּו'. הוי'' ּד'חפץ והעּלּוי ְְְֲִֵָָָָֹמאד
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המרגלים טענת בדוגמת ÂÈÏkזה ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡'≈««««ƒ»¿ƒ∆≈»
,ÏBÎÈ·k 'ÌMÓמשמעו רוחנית, אפשריתמבחינה שבלתי היא, הדברים ת ƒ»ƒ¿»

הקדושה, לרשות ועלייתם הטומאה מרשות הגשמיים הדברים הוצאת

זה אין אך הוא ברוך הקדוש כלפי גם זאת אומרים שהם למרות ולטענתם,

אלא חלילה, אמונה חוסר בגלל

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ B�È‡L' ‰Êc¿∆∆≈»¿ƒ
‡e‰ 'ÌMÓ ÂÈÏk ˙‡∆≈»ƒ»
CÎÂ ,B�Bˆ¯ e‰fL ÌeMÓƒ∆∆¿¿»

Ú·˜הוא ברוך הקדוש »«
ÏÎeÈ ‡lL BÓˆÚa¿«¿∆…«
‡ˆÓ�Â .ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ËÈML∆ƒ««¿«¿ƒ
˙Èa‰ŒÏÚa ÔÈ‡' e¯Ó‡L∆»¿≈««««ƒ
ÂÈÏk ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ∆≈»
C¯cŒÏÚ ‡È‰ ,'ÌMÓƒ»ƒ«∆∆
e¯Ò‡L È‡nLŒ˙Èa ˙ËÈLƒ«≈««∆»¿
.ÌÈ¯ÈzÓ Ïl‰Œ˙ÈaL ¯·c»»∆≈ƒ≈«ƒƒ
מציאותם אשר האמורה הנקודה

מבחינת המרגלים, של האמיתית

מציאות הינה הרוחני, שורשם

יש לקדושה, השייכת עליונה

הנגלה בחלק נפלא ביטוי לכך

התורה. של

Ìb Ô·eÈ ‰ÊaL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆¿∆»«
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó«∆»¿«≈

Ï"Ê58ÈzLc˜�Â' ÔÈ�ÚÏ59 «¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
'Ï‡¯NÈ È�a CB˙aמפסוק ¿¿≈ƒ¿»≈

למדים ˜Lecזה ÔÈ�Úc ,¿ƒ¿«ƒ
a ‡e‰ ÌM‰של מעמד «≈«

‡˜Âc Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ¬»»ƒƒ¿»≈«¿»
דבר שכל לומדים זה מפסוק

קדיש, כאמירת שבקדושה,

צריך וכו', בתורה קריאה

מניין של במסגרת להיעשות

מישראל. מעשרה המורכב

dÏ Ô�ÈÙÏÈÂדבר (=ולומדים ¿»¿ƒ«≈
'aזה) ·e˙kL ‰nÓתֹו ƒ«∆»¿
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'תוך', המילה 'CBz'מופיעה 'CBz' ‡È˙‡Âכלומר 'תוך') 'תוך' (=ובאה ¿»¿»
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ב 'ונקדשתי הפסוק המילה˙ÍÂאודות מופיעה בו שגם אחר מפסוק ישראל' בני
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מוגה בלתי

הזקן‡. אדמו"ר שכתב כמו השבועות, דחג התשלומין ימי וחותם סיום - סיון י"ב עם קשורה זו התוועדות
בכלל, ועד בו י"ב עד סיון חודש "מראש תחנון: בהם אומרים שאין לימים בנוגע נפש) לכל (השוה בסידורו

שבעה". כל תשלומין לו יש החג כי השבועות, חג אחר ימים ה' דהיינו
כל "תשלומין לכתוב מסתפק ואינו בכלל", ועד בו י"ב "עד בפירוש לכתוב הזקן אדמו"ר שמדייק ומה

הדעה את הזקן אדמו"ר שולל שבכך לומר, יש - ספיקא1שבעה" משום תחנון, אומרים אין סיון בי"ג שגם
דיומא" "ספיקא תמן ולית הקרבנות, בענין הוא אלו תשלומין ענין שכל מפני - הזקן אדמו"ר של וטעמו דיומא.

דיומא) ספיקא מפני שני דיוםֿטוב המושג כל שייך לא המקדש ובבית בירושלים .2(שהרי

לקרבנות ביחס כאשר - בסיון בי"ג תחנון לומר שלא הקאֿסלקאֿדעתא מהי להבין צריך עלֿפיֿזה אמנם,
דיומא?! דספיקא הענין כל שייך לא

השבועות: בחג גלויות של שני ליוםֿטוב בנוגע כללי ענין בהקדים - בזה הביאור לומר ויש

הראיה, עלֿפי מקדשין שהיו בזמן שכן, דיומא, ספיקא משום הוא המועדים בכל גלויות של שני יוםֿטוב
מפני ולכן, חודש, ראש נקבע יום באיזה להודיע כדי המקומות לכל להגיע מספיקים ביתֿדין שלוחי היו לא

גלויות. של שני יוםֿטוב קבעו הספק

בקביעות תלויה אינה השבועות דחג הקביעות כי: - בדבר ספק כל היה לא השבועות לחג בנוגע אמנם,
בחמשה "פעמים היא השבועות דחג הקביעות (ולכן הפסח ממחרת יום חמישים בספירת אלא סיון, דראשֿחודש

בשבעה" פעמים בששה ערוך'3פעמים ב'שולחן הזקן אדמו"ר שכתב וכמו ביום4, זה חג תלה לא "הכתוב :

ומובן, לעומר"). בחמישים רק לחודש, ימים בכמה ולא תורה, ידועמתן היה כבר אלו יום חמישים שבמשך
שלא כך ניסן), דראשֿחודש לקביעות (בהתאם הפסח דחג הקביעות היתה יום באיזה המקומות בכל בבירור
יוםֿטוב ישנו השבועות בחג שגם ומה כן. לאחרי יום חמישים - השבועות דחג לקביעות בנוגע ספק שום היה

במועדות" לחלוק שלא "כדי רק זה הרי - גלויות של .5שני

המועדים שבכל מכיון - המועדים דכל שני יוםֿטוב לגבי חומר ישנו השבועות דחג שני שביוםֿטוב ונמצא,
כח לו יש שני שהיוםֿטוב השבועות בחג מהֿשאיןֿכן דיומא, ספיקא ספק, של ענין אלא אינו שני היוםֿטוב
עלֿכלֿפנים) מדרבנן - ("ודאי" במועדות" לחלוק "שלא חכמים של וברורה וודאית גזירה - "ודאי" של .6וגדר

שבעה סיון, י"ג עד נמשכים השבועות דחג שהתשלומין הקאֿסלקאֿדעתא את לבאר מקום יש ועלֿפיֿזה
של וגדר כח לו שיש השבועות, דחג שני ביוםֿטוב המיוחד התוקף מפני - השבועות דחג שני מיוםֿטוב ימים

כנ"ל. ודאי,

התשלומין שענין מכיון בכלל", ועד סיון י"ב "עד - כאמור - היא הזקן אדמו"ר של דעתו ואףֿעלֿפיֿכן,
כפשוט. בו, י"ב עד אלא היה לא בפועל

תורתנו"·. מתן ד"זמן לענין גם אלא) דיוםֿטוב, לקרבנות רק (לא מתייחס ד"תשלומין" הענין תוכן והנה,
השבועות. שבחג

ובהקדים:

ניתנה שבו (יום בסיון בששה יחול השבועות שחג הכרח אין הראיה עלֿפי מקדשין שהיו שבזמן אףֿעלֿפי
(כנ"ל), לעומר בחמישים רק תלויה שקביעותו מכיון בשבעה", פעמים בששה פעמים בחמשה "פעמים תורה),

הרמב"ם פסק מכלֿמקום, – נפרדים ענינים שני הם תורתנו מתן וזמן השבועות שחג השבועות7כלומר, ש"בחג
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סקי"ט.1) סקל"א בשע"ת הובא
(2.2 הערה 76 ע' חכ"ח לקו"ש .1312 ס"ע ח"ד לקו"ש ראה
ב.3) ו, ר"ה
רסתצ"ד.4) או"ח

הי"ב.5) פ"ג קדה"ח הל' רמב"ם
(6.1030 ע' ח"ד לקו"ש וראה קמה. סו"ס חאו"ח חת"ס שו"ת
האמצעיות.7) הברכות בנוסח - השנה" כל תפלות "סדר

n"cyz'd oeiq a"i lil zgiy

אדמו"ר שמסיים וכפי תורתנו", מתן זמן הזה השבועות חג יום את הזה קודש מקרא טוב יום את אומר הוא
בששה לנו שהוא כיון לעומר, בחמשים תורתנו מתן זמן אומרים אנו "אףֿעלֿפיֿכן שלו: ערוך' ב'שולחן הזקן

תדבר הרוב על התורה והרי השנים, ברוב הקביעות היא שכן ובפרט התורה". ניתנה בסיון ובששה .8בסיון,

ביחס גם היא השבועות דחג ה"תשלומין" שפעולת נמצא, תורתנו", מתן "זמן הוא השבועות שחג ומכיון
היינו,לענין החסרון, מילוי תשלום, - כפשוטו "תשלומין" (א) שבדבר: האופנים ובשני תורתנו", מתן ד"זמן

(ב) התשלומין, ימי במשך החסר את ולמלא לתקן אפשרות יש התורה, דקבלת בענין מסויים ענין החסירו שאם
יותר, נעלית שלימות לפעול אפשרות ישנה כלל, חסרון היה לא אם שגם היינו, שלימות, מלשון "תשלומין"

השלימות. לתכלית עד

שבעה" כל ("תשלומין ימים כמה במשך הוא התשלומין שענין מכיון ששת9והנה, כל "תשלומין או ,

בקודש"10ימים" "מעלין לציווי בהתאם בדבר, עילוי נוסף ליום שמיום מובן, ,(11.

תקנתנו" זוהי ד"קלקלתנו הענין מתבטא ובזה הגלות, בזמן מיוחד עילוי יש זה שבענין להוסיף, :12ויש

בז' הקרבן הקרבת לאחרי הנה - קיים היה המקדש שבית בזמן הקרבנות הקרבת את משלימים היו כאשר
התשלומין. ימי בשאר להוסיף מה לו אין שוב בו, בח' או סיון

אזי - הענינים ברוחניות אם כי כפשוטם, קרבנות מקריבים לא כאשר קיים, המקדש בית שאין בזמן אבל
מתן ד"זמן העבודה עניני כל את שהשלים לאחרי שגם היינו, התשלומין, ימי בכל ד"תשלומין" הענין שייך
שלימות להוסיף וצריך הוא יכול התשלומין, ימי בכל ליום, מיום הנה שלאחריו, ביום או עצמו זה ביום תורתנו"

בקודש". "מעלין לציווי בהתאם בדבר,

שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי בקודש", ד"מעלין הכלל ישנו קדושה עניני בכל אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן
כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני שהרי ונתינתֿכח, הבטחה לשון גם (שהוא הציווי לכללות בנוגע "ואתם13הוא (

קדוש" וגוי כהנים ממלכת לי על14תהיו (נוסף קדושה להוסיף יהודי צריך ליום שמיום - במתןֿתורה שנפעל
תורתנו" מתן ד"זמן התשלומין ימי כל את לנצל לו יש בוודאי הרי שכן, ומכיון קדוש"), ל"גוי שייכותו עצם

לה" "לאפשא - שלימות להוסיף הוספה15כדי והן הענינים, בפנימיות הוספה הן מתןֿתורה, עניני בכל -

כו'. חיּות מתוך התורה בלימוד להוסיף - הענינים בפשטות

אחר הולך "הכל והרי התשלומין, דימי וחותם סיום היותו מלבד אשר - סיון די"ב העילוי גודל מובן ומזה
הכי16החיתום" באופן זו דשנה מתןֿתורה עניני בכל והשלימות התשלומין ענין נפעל זה ביום זאת, עוד הנה ,

מיום נוסף שבה שלפניֿזה, התשלומין ימי כל במשך שנפעלה השלימות לאחרי באה זו שלימות שכן, נעלה,
סיון. בי"ב - השלימות לתכלית עד בקודש", ד"מעלין באופן ליום

.‚- סיון די"ב תהלים בשיעור גם מודגש תורתנו") מתן ל"זמן סיון י"ב שבין המיוחד (הקשר הנ"ל ענין
נשיאינו רבותינו לתקנת היא"17בהתאם ("תורה ישראל" "מנהג בתור נקבעה ישראל)18(שכבר תפוצות ברוב (

החודש: לימי שנחלק כפי תהלים שיעור יום בכל לומר
גו'" מתנות לקחת שבי שבית למרום "עלית נאמר: סיון די"ב תהלים דמתןֿתורה19בשיעור הזמן על דקאי ,20,

ד"שבית בענין צורך היה ולכן כו', המלאכים אצל רעש נעשה התורה את לקבל כדי למרום" "עלית כאשר שכן,
מתנות" ד"לקחת באופן הדבר היה אחרֿכך ורק של21שבי", באופן גם אם כי "שבי", של באופן רק לא ,

"מתנה".
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זמן.8) ד"ה הערה 346 ע' חכ"ג לקו"ש וראה פל"ד. ח"ג מו"נ
(וש"נ).9) א יז, חגיגה
ה"ז.10) פ"א חגיגה הל' רמב"ם
וש"נ.11) א. כח, ברכות
הי"א.12) פ"ב תענית ירושלמי ב. פט, שבת - חז"ל ל' ע"ד
ג.13) פי"ב, במדב"ר
ו.14) יט, יתרו
פ"ב15) לאדה"ז ת"ת הל' וראה ד. לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א

וש"נ. ה"ב.
א.16) יב, ברכות

יוסף17) אהלי תהלים שבסו"ס מכתבים קובץ - בארוכה ראה
פא. ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ואילך. 210 ע' יצחק

ובכ"מ.
יו"ד18) שו"ע ברמ"א הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה

הע' 56 ע' חכ"ב לקו"ש .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו
וש"נ. .2
יט.19) סח,
עה"פ.20) ומצו"ד פרש"י ראה
ואילך.21) סע"ב פח, שבת ראה
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אדמו"ר שמסיים וכפי תורתנו", מתן זמן הזה השבועות חג יום את הזה קודש מקרא טוב יום את אומר הוא
בששה לנו שהוא כיון לעומר, בחמשים תורתנו מתן זמן אומרים אנו "אףֿעלֿפיֿכן שלו: ערוך' ב'שולחן הזקן

תדבר הרוב על התורה והרי השנים, ברוב הקביעות היא שכן ובפרט התורה". ניתנה בסיון ובששה .8בסיון,

ביחס גם היא השבועות דחג ה"תשלומין" שפעולת נמצא, תורתנו", מתן "זמן הוא השבועות שחג ומכיון
היינו,לענין החסרון, מילוי תשלום, - כפשוטו "תשלומין" (א) שבדבר: האופנים ובשני תורתנו", מתן ד"זמן

(ב) התשלומין, ימי במשך החסר את ולמלא לתקן אפשרות יש התורה, דקבלת בענין מסויים ענין החסירו שאם
יותר, נעלית שלימות לפעול אפשרות ישנה כלל, חסרון היה לא אם שגם היינו, שלימות, מלשון "תשלומין"

השלימות. לתכלית עד

שבעה" כל ("תשלומין ימים כמה במשך הוא התשלומין שענין מכיון ששת9והנה, כל "תשלומין או ,

בקודש"10ימים" "מעלין לציווי בהתאם בדבר, עילוי נוסף ליום שמיום מובן, ,(11.

תקנתנו" זוהי ד"קלקלתנו הענין מתבטא ובזה הגלות, בזמן מיוחד עילוי יש זה שבענין להוסיף, :12ויש

בז' הקרבן הקרבת לאחרי הנה - קיים היה המקדש שבית בזמן הקרבנות הקרבת את משלימים היו כאשר
התשלומין. ימי בשאר להוסיף מה לו אין שוב בו, בח' או סיון

אזי - הענינים ברוחניות אם כי כפשוטם, קרבנות מקריבים לא כאשר קיים, המקדש בית שאין בזמן אבל
מתן ד"זמן העבודה עניני כל את שהשלים לאחרי שגם היינו, התשלומין, ימי בכל ד"תשלומין" הענין שייך
שלימות להוסיף וצריך הוא יכול התשלומין, ימי בכל ליום, מיום הנה שלאחריו, ביום או עצמו זה ביום תורתנו"

בקודש". "מעלין לציווי בהתאם בדבר,

שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי בקודש", ד"מעלין הכלל ישנו קדושה עניני בכל אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן
כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני שהרי ונתינתֿכח, הבטחה לשון גם (שהוא הציווי לכללות בנוגע "ואתם13הוא (

קדוש" וגוי כהנים ממלכת לי על14תהיו (נוסף קדושה להוסיף יהודי צריך ליום שמיום - במתןֿתורה שנפעל
תורתנו" מתן ד"זמן התשלומין ימי כל את לנצל לו יש בוודאי הרי שכן, ומכיון קדוש"), ל"גוי שייכותו עצם

לה" "לאפשא - שלימות להוסיף הוספה15כדי והן הענינים, בפנימיות הוספה הן מתןֿתורה, עניני בכל -

כו'. חיּות מתוך התורה בלימוד להוסיף - הענינים בפשטות

אחר הולך "הכל והרי התשלומין, דימי וחותם סיום היותו מלבד אשר - סיון די"ב העילוי גודל מובן ומזה
הכי16החיתום" באופן זו דשנה מתןֿתורה עניני בכל והשלימות התשלומין ענין נפעל זה ביום זאת, עוד הנה ,

מיום נוסף שבה שלפניֿזה, התשלומין ימי כל במשך שנפעלה השלימות לאחרי באה זו שלימות שכן, נעלה,
סיון. בי"ב - השלימות לתכלית עד בקודש", ד"מעלין באופן ליום

.‚- סיון די"ב תהלים בשיעור גם מודגש תורתנו") מתן ל"זמן סיון י"ב שבין המיוחד (הקשר הנ"ל ענין
נשיאינו רבותינו לתקנת היא"17בהתאם ("תורה ישראל" "מנהג בתור נקבעה ישראל)18(שכבר תפוצות ברוב (

החודש: לימי שנחלק כפי תהלים שיעור יום בכל לומר
גו'" מתנות לקחת שבי שבית למרום "עלית נאמר: סיון די"ב תהלים דמתןֿתורה19בשיעור הזמן על דקאי ,20,

ד"שבית בענין צורך היה ולכן כו', המלאכים אצל רעש נעשה התורה את לקבל כדי למרום" "עלית כאשר שכן,
מתנות" ד"לקחת באופן הדבר היה אחרֿכך ורק של21שבי", באופן גם אם כי "שבי", של באופן רק לא ,

"מתנה".
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זמן.8) ד"ה הערה 346 ע' חכ"ג לקו"ש וראה פל"ד. ח"ג מו"נ
(וש"נ).9) א יז, חגיגה
ה"ז.10) פ"א חגיגה הל' רמב"ם
וש"נ.11) א. כח, ברכות
הי"א.12) פ"ב תענית ירושלמי ב. פט, שבת - חז"ל ל' ע"ד
ג.13) פי"ב, במדב"ר
ו.14) יט, יתרו
פ"ב15) לאדה"ז ת"ת הל' וראה ד. לט, מקץ תו"א ב. יב, זח"א

וש"נ. ה"ב.
א.16) יב, ברכות

יוסף17) אהלי תהלים שבסו"ס מכתבים קובץ - בארוכה ראה
פא. ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ואילך. 210 ע' יצחק

ובכ"מ.
יו"ד18) שו"ע ברמ"א הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה

הע' 56 ע' חכ"ב לקו"ש .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו
וש"נ. .2
יט.19) סח,
עה"פ.20) ומצו"ד פרש"י ראה
ואילך.21) סע"ב פח, שבת ראה
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למקבל ביחס לגמרי והגבלה ממדידה שלמעלה ובאופן מלמעלה, באה ש"מתנה" - שבזה הענין [וכללות
ליה דעביד לאו "אי הכלל שישנו אףֿעלֿפי שהרי ה'מטה'), עלֿידי שנעשה - "שבי" (מהֿשאיןֿכן המתנה

כו'" ליה יהיב הוה לא לנפשיה שבדבר22נייחא הדעות ב' (כידוע ל"מכר" "מתנה" בין דמיון שישנו ועד ,23-

התשלום (בדוגמת תשלום של ענין הוא לנפשיה" נייחא ליה ש"עביד שמה מכיון לאו), אם כמכר מתנה אם
בער שלא היא ה"מתנה" מכלֿמקום, – בהכרחדמכירה) במכר, מהֿשאיןֿכן לנפשיה", ה"נייחא לגבי ך

טעות]. מקח זה הרי דאםֿלאֿכן הנמכר, לדבר בערך יהיה שהתשלום

דמתןֿתורה הענינים פרטי אודות מדובר שבהם נוספים פסוקים וכמה כמה הנ"ל במזמור ישנם כן .24וכמו

תורתנו". מתן ד"זמן התשלומין ימי וחותם סיום להיותו - כאמור - הוא סיון לי"ב המיוחד והקשר

חודש„. או (שלפניו) אייר דחודש י"ב ליום זה תהלים בשיעור השייכות מהי להבין: צריך עלֿפיֿזה אמנם,
שאלה כל אין "חסידים" אצל הרי - תמוז לי"ב בנוגע הנה השנה?! חדשי בשאר בזה וכיוצא (שלאחריו), תמוז
ובפרט התורה, בהרבצת התעסקותו בסיבת ממאסרו אדמו"ר מוריֿוחמי דכ"ק הגאולה יום הוא תמוז י"ב בדבר:

עוז" יסדת ויונקים עוללים "מפי - התורה דלימוד הענין עיקר שזהו ויונקים", "עוללים ישראל, ילדי "אין25עם ,
תורה" אלא .26עוז

הענין כללות שכן, - תורתנו") מתן "זמן ושלימות (סיום סיון לי"ב תמוז די"ב המיוחדת השייכות וזוהי
אותנו" עורבים "בנינו ישראל שאמרו עלֿידיֿזה נעשה עוללים27דמתןֿתורה ד"מפי הענין ובדוגמת עלֿדרך ,

גו'". ויונקים

ענין היה מזה שכתוצאה ועד מסירתֿנפש, מתוך ישראל ילדי עם הלימוד היה ההיא שבתקופה ולהוסיף,
ד"שבית הענין עלֿדרך כולה, והיהדות התורה קיום את הצילה זו פעולה הנה זה, עם ביחד אבל כו', המאסר

(כנ"ל). מתנות" "לקחת מזה ולמעלה שבי",

דכל י"ב ביום גם ופועל נמשך סיון די"ב שהענין לומר, יש - השנה חדשי בשאר בחודש י"ב ליום ובנוגע
השנה .28חדשי

במדרש הובא בחודש בט"ו הלבנה דמילוי הענין לדבר: של29דוגמא בראשון "הלבנה ניסן: לחודש בקשר
ט"ו ביום זה ענין נמשך וממנו מתמלא", שלה ודסקוס ימים ט"ו עד ומאירה הולכת . . להאיר מתחלת ניסן

השנה. חדשי דכל

העיקר"‰. הוא "המעשה - בפועל למעשה בנוגע לעיל האמור מכל :30ההוראה

טובות החלטות לקבל המתאים הזמן זה הרי - תורתנו" מתן ד"זמן התשלומין ימי סיום סיון, בי"ב בעמדנו
שלימות, של באופן - וכאמור התורה, בלימוד הוספה - לראש ולכל מתןֿתורה, עניני בכל שלימות להוסיף

שבדבר. הפירושים ככל

דמתןֿתורה: הענין בכללות ביותר המודגש ענין - ישראל ואחדות ישראל דאהבת בענין להוסיף יש כן וכמו

ז"ל חכמינו במדרשי נמצאים31מבואר ישראל שבני ראה שהקב"ה לאחרי רק היתה לישראל התורה שנתינת
אחד" בלב אחד "כאיש - אחדות של .32בתנועה

ועוד: זאת

כמוך" לרעך "ואהבת למצות בגמרא33בנוגע איתא זיל34- הוא פירושה ואידך כולה התורה כל היא "זו :
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(22.41 הע' 117 ע' חי"ג לקו"ש א. קנו, ב"ב ב. נ, גיטין ראה
וש"נ.

א.23) טז, ב"מ
(התוועדויות24) סט"ז תשמ"ג סיון י"ב ליל שיחת גם ראה

ואילך. (1634 ס"ע ח"ג תשמ"ג
ג.25) ח, תהלים
ה.26) פל"א ויק"ר וראה ג. פ"ב, שהש"ר עה"פ. תהלים מדרש

ועוד. רמד. רמז בשלח יל"ש

ד.27) פ"א, שהש"ר
(28.(1630 ע' (שם ס"י הנ"ל סיון י"ב ליל שיחת גם ראה
כו.29) פט"ו, שמו"ר
מי"ז.30) פ"א אבות
רעג.31) רמז יתרו יל"ש כ. דאיכ"ר פתיחתא ט. פ"ט, ויק"ר
ב.32) יט, יתרו עה"פ פרש"י
יח.33) יט, קדושים
א.34) לא, שבת
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ניתנו" בפירושן . . המצוות ש"כל ומכיון מלכתחילה35גמור". ניתנה כמוך") לרעך ("ואהבת זו שמצוה מובן, ,

כו'". כולה התורה כל היא ש"זו באופן

לכך: לב שמים הכל שאין - נפלא דבר ישנו ובזה

בתורה" גדול "כלל רק אינה זו שמצוה - הוא הגמרא שבדברי עוד36החידוש שישנם לומר יכולים שאז ,

כולה", התורה כל היא "זו זאת, עוד אלא מזה), יותר גדול" "כלל גם (ואולי גדול" "כלל בבחינת שהם ענינים
הוא"). ("פירושה זה ענין וביאור פירוש אלא אינם ("ואידך") התורה עניני כל ושאר

שכן, ומכיון נוספים, פירושים גם שישנם להיות יכול הרי - הוא" פירושה "ואידך אומרים כאשר מזו: יתירה
גמור": זיל הוא פירושה "ואידך הגמרא מוסיפה ולכן אחר. באופן לפרש או כך באופן לפרש אם בידו הברירה
כמוך") לרעך "ואהבת מצות על כולה התורה דכל (הפירוש זה לפירוש בנוגע אבל נוספים, פירושים אמנם ישנם

פירו שהם כפי התורה עניני כל את ללמוד בהכרח כלומר, גמור", "זיל ציווי ישנו "ואהבת- למצות וביאור ש
כמוך". לרעך

ישראל, דאהבת מהענין להתחיל יש לראש לכל הרי - התורה בלימוד להוסיף שיש אומרים כאשר ועלֿפיֿזה:
כולה". התורה כל היא "זו הרי בתורה", גדול "כלל היותו על שנוסף

אחד". בלב אחד ד"כאיש הענין להיות צריך היה למתןֿתורה הקדמה שבתור לעיל האמור על נוסף - זה וכל

ובו התשלומין, ימי וחותם סיום היותו מפני כי - דוקא סיון י"ב ביום התוועדות לעריכת הטעם גם וזהו
ישראל דאהבת בענין להוסיף שצריכים מובן, ב), סעיף (כנ"ל מתןֿתורה בעניני נעלית הכי השלימות נפעלת

הזקן אדמו"ר תורת כידוע - ב"התוועדות" ביטוי לידי בא זה ענין והרי ישראל, אשר37ואחדות ה"פתקא אודות
כו'. למעלה עלֿידיֿזה שנפעל הנחתֿרוח וגודל התוועדות, של למעלתה בקשר נחיתא" שמיא משמי

שייכות ישראל) ואחדות ישראל באהבת ההוספה והן התורה, בלימוד ההוספה (הן הנ"ל שהוראות ומובן,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מישראל, ואחת אחד צריכים38לכל הם (שגם שבטיכם" מ"ראשיכם ,

כל ניתנו שבמתןֿתורה מפני - והטעם לקיימן), יכולים הם (שגם מימיך" ושואב עציך "חוטב עד לקיימן)
יעקב" קהלת ד"מורשה באופן שהגיע39הענינים קודם לחינוך, שהגיע לפני שעוד הוא, דירושה הגדר והרי ,

הכל יורש הוא הרי העולם, לאויר שיוצא ברגע בו - לדבר שיודע קודם ואפילו הבנה, אחד40לכלל שכל מכיון ,

יורשת היא שגם יחידה בת (וכן שלו הכל אלא אחרים, עם בירושה מתחלק שאינו יחיד בן הוא מישראל ואחד
הכל). את

.Âהענינים לכל בנוגע טובות החלטות עצמו על לקבל כדי זה זכאי" "יום ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
לעיל. האמורים

בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין בית וביתֿמדרש, ביתֿכנסת קדוש, במקום מתקבלות אלו החלטות וכאשר
מוסיף41תורה זה הרי - אחד" בלב אחד "כאיש כולו, הציבור ובמעמד כל, בקיום מיוחדת והצלחה ברכה

אלו אלו42החלטות החלטות יקויימו - חסֿושלום) לאחריֿזה (או לפניֿזה ההנהגה על הבט מבלי אשר ,

ולא כביר אֿל "הן אשר הציבור, ומעלת תוקף בהם שיש מפני - והטעם לבב, וטוב שמחה ומתוך במילואן,
.43ימאס"

ז"ל חכמינו אמרו שהרי - יותר עוד בזה מוסיפים אלא שהחליטו, מה כל את שמקיימים בלבד זו :44ולא

והחליט רצה שבתחילה למרות היינו, מאות", ד' רוצה מאתיים לו שיש מי מאתיים, רוצה מנה לו שיש "מי
שרוצה יגיעה) כל (ללא האדם של שטבעו התורה אומרת - שרצה מה שהשיג לאחרי הנה "מנה", להשיג
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היד.35) לספר בהקדמתו רמב"ם
שם.36) עה"פ ופרש"י תו"כ
שב37) מכתבים 199.קובץ ע' יצחק יוסף אהלי תהלים סו"ס

תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ט.38) י, בא
ד.39) לג, ברכה
נחלות.40) מהל' ספ"א רמב"ם במשנה. - ואילך סע"א מד, נדה

ס"ה. סרע"ו חו"מ טושו"ע
רע"א.41) כז, מגילה
וראה42) סא). ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י תרנ"ט החלצו קונטרס ראה

נט). ע' (שם פ"ז שם גם
ס"ה.43) סק"א חאו"ח אדה"ז שו"ע רע"א. ח, ברכות ה. לו, איוב
שערי44) שרה. חיי ס"פ ובחיי רמב"ן י. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

.522 ע' פי"ד ח"ד אלנקווה להר"י מנוה"מ כז. ב, לר"י תשובה
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ניתנו" בפירושן . . המצוות ש"כל ומכיון מלכתחילה35גמור". ניתנה כמוך") לרעך ("ואהבת זו שמצוה מובן, ,

כו'". כולה התורה כל היא ש"זו באופן

לכך: לב שמים הכל שאין - נפלא דבר ישנו ובזה

בתורה" גדול "כלל רק אינה זו שמצוה - הוא הגמרא שבדברי עוד36החידוש שישנם לומר יכולים שאז ,

כולה", התורה כל היא "זו זאת, עוד אלא מזה), יותר גדול" "כלל גם (ואולי גדול" "כלל בבחינת שהם ענינים
הוא"). ("פירושה זה ענין וביאור פירוש אלא אינם ("ואידך") התורה עניני כל ושאר

שכן, ומכיון נוספים, פירושים גם שישנם להיות יכול הרי - הוא" פירושה "ואידך אומרים כאשר מזו: יתירה
גמור": זיל הוא פירושה "ואידך הגמרא מוסיפה ולכן אחר. באופן לפרש או כך באופן לפרש אם בידו הברירה
כמוך") לרעך "ואהבת מצות על כולה התורה דכל (הפירוש זה לפירוש בנוגע אבל נוספים, פירושים אמנם ישנם

פירו שהם כפי התורה עניני כל את ללמוד בהכרח כלומר, גמור", "זיל ציווי ישנו "ואהבת- למצות וביאור ש
כמוך". לרעך

ישראל, דאהבת מהענין להתחיל יש לראש לכל הרי - התורה בלימוד להוסיף שיש אומרים כאשר ועלֿפיֿזה:
כולה". התורה כל היא "זו הרי בתורה", גדול "כלל היותו על שנוסף

אחד". בלב אחד ד"כאיש הענין להיות צריך היה למתןֿתורה הקדמה שבתור לעיל האמור על נוסף - זה וכל

ובו התשלומין, ימי וחותם סיום היותו מפני כי - דוקא סיון י"ב ביום התוועדות לעריכת הטעם גם וזהו
ישראל דאהבת בענין להוסיף שצריכים מובן, ב), סעיף (כנ"ל מתןֿתורה בעניני נעלית הכי השלימות נפעלת

הזקן אדמו"ר תורת כידוע - ב"התוועדות" ביטוי לידי בא זה ענין והרי ישראל, אשר37ואחדות ה"פתקא אודות
כו'. למעלה עלֿידיֿזה שנפעל הנחתֿרוח וגודל התוועדות, של למעלתה בקשר נחיתא" שמיא משמי

שייכות ישראל) ואחדות ישראל באהבת ההוספה והן התורה, בלימוד ההוספה (הן הנ"ל שהוראות ומובן,
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מישראל, ואחת אחד צריכים38לכל הם (שגם שבטיכם" מ"ראשיכם ,

כל ניתנו שבמתןֿתורה מפני - והטעם לקיימן), יכולים הם (שגם מימיך" ושואב עציך "חוטב עד לקיימן)
יעקב" קהלת ד"מורשה באופן שהגיע39הענינים קודם לחינוך, שהגיע לפני שעוד הוא, דירושה הגדר והרי ,

הכל יורש הוא הרי העולם, לאויר שיוצא ברגע בו - לדבר שיודע קודם ואפילו הבנה, אחד40לכלל שכל מכיון ,

יורשת היא שגם יחידה בת (וכן שלו הכל אלא אחרים, עם בירושה מתחלק שאינו יחיד בן הוא מישראל ואחד
הכל). את

.Âהענינים לכל בנוגע טובות החלטות עצמו על לקבל כדי זה זכאי" "יום ינצל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
לעיל. האמורים

בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין בית וביתֿמדרש, ביתֿכנסת קדוש, במקום מתקבלות אלו החלטות וכאשר
מוסיף41תורה זה הרי - אחד" בלב אחד "כאיש כולו, הציבור ובמעמד כל, בקיום מיוחדת והצלחה ברכה

אלו אלו42החלטות החלטות יקויימו - חסֿושלום) לאחריֿזה (או לפניֿזה ההנהגה על הבט מבלי אשר ,

ולא כביר אֿל "הן אשר הציבור, ומעלת תוקף בהם שיש מפני - והטעם לבב, וטוב שמחה ומתוך במילואן,
.43ימאס"

ז"ל חכמינו אמרו שהרי - יותר עוד בזה מוסיפים אלא שהחליטו, מה כל את שמקיימים בלבד זו :44ולא

והחליט רצה שבתחילה למרות היינו, מאות", ד' רוצה מאתיים לו שיש מי מאתיים, רוצה מנה לו שיש "מי
שרוצה יגיעה) כל (ללא האדם של שטבעו התורה אומרת - שרצה מה שהשיג לאחרי הנה "מנה", להשיג
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היד.35) לספר בהקדמתו רמב"ם
שם.36) עה"פ ופרש"י תו"כ
שב37) מכתבים 199.קובץ ע' יצחק יוסף אהלי תהלים סו"ס

תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ט.38) י, בא
ד.39) לג, ברכה
נחלות.40) מהל' ספ"א רמב"ם במשנה. - ואילך סע"א מד, נדה

ס"ה. סרע"ו חו"מ טושו"ע
רע"א.41) כז, מגילה
וראה42) סא). ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י תרנ"ט החלצו קונטרס ראה

נט). ע' (שם פ"ז שם גם
ס"ה.43) סק"א חאו"ח אדה"ז שו"ע רע"א. ח, ברכות ה. לו, איוב
שערי44) שרה. חיי ס"פ ובחיי רמב"ן י. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

.522 ע' פי"ד ח"ד אלנקווה להר"י מנוה"מ כז. ב, לר"י תשובה
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בלבד זו לא היינו, מאות, ד' שרוצה עד שלו, ה"תאבון" וגדל הולך - מאתיים לו שיש ולאחרי "מאתיים"!
לא מרובה "תפסת שהרי - "מנה" עוד רק רצה מאתיים) לו שהיה (לפני שבתחילה [כשם "מנה" עוד שרוצה

רצונו45תפסת" ומצב מעמד שבכל היינו, מאות, בד' רצונו אלא "מאתיים"], שהשיג עד התייגע מזה וכתוצאה ,
הנה והחלטתו, רצונו את שממלא שלאחרי - טובות החלטות לקיום בנוגע ועלֿדרךֿזה לו! שיש ממה כפליים

לתושיה" ד"כפלים באופן בזה להוסיף רוצה טבעו .46מצד

הפירוש כידוע התשובה, ענין הקדמת עלֿידי – טובים" ו"מעשים טובות" ד"החלטות באופן נעשה זה וכל
ז"ל חכמינו ומאירים"47בלשון "טובים - ה"מעשים" נעשים התשובה שעלֿידי טובים", ומעשים .48"תשובה

נגאלין" הן "מיד - התשובה מעבודת צדקנו,49וכתוצאה משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

"טובה שלח: דפרשת ורביעי שלישי יום סיון, וי"ב י"א אלו, דימים חומש בשיעור שכתוב מה יקויים שאז
מאד" מאד אותה"50הארץ וירשנו נעלה "עלה חפץ51, "אם לנו, ונתנה הזאת הארץ אל אותנו והביא ה' בנו

ודבש" חלב זבת היא אשר ממש.52ארץ דידן בעגלא טפחים, מעשרה למטה כתובים, של כפשוטם -

***

.ÁÎ"החיתום אחר הולך ו"הכל וחותמם, ובסיומם השבועות, דחג התשלומין בימי אנו שנמצאים ...מכיון
בנוגע והן החסרון, למילוי בנוגע הן השבועות, לחג השייכים הענינים כל את ולהשלים "לחטוף" צריכים -

בארוכה). (כנ"ל שלימות של באופן להוספה
ציווי ישנו שביוםֿטוב מכיון לצדקה: מגבית של ענין אודות להזכיר המקום כאן הרי - לכך ובהתאם

בשעריך" אשר והאלמנה והיתום והגר והלוי גו' ובתך ובנך אתה בחגך יש190"ושמחת לכך שבקשר מובן, -

הרגיל). דרך על מאשר (יותר הצדקה בענין להוסיף

ולעניני לבתיהם חזרו לא עדיין שכן, הבדלה, לאחרי מיד יוםֿטוב במוצאי אפילו אפשרי הדבר שאין ומכיון
היוםֿטוב. שלאחרי בימים זאת לעשות יש לכן, - כו' ממונם

ליוםֿטוב בקשר הצדקה בענין להוסיף סיון, י"ב במשך זאת להשלים ישתדל - בזה השתתף לא שעדיין ומי
השבועות. דחג

דולר של שטרות - כרגיל - יחלקו אחרונה, ברכה ואמירת שמחה ניגוני לאחרי הנה - בזה התחלה ובתור
המוסיף וכל מדיליה, ובהוספה התשלומין, דימי האחרון היום במשך לצדקה לתת כדי ה"טנקיסטים", עלֿידי

לו. מוסיפין

.ËÎיקח אחד שכל כדי דימיםֿטובים, מההתוועדות משקה בקבוקי לתת מיוחדים בזמנים נהוג כן כמו
כו'. למקומו

חג שלקראת מפני המ"צות", "חג בשם נקרא השבועות חג היה שבליובאוויטש פעם המדובר ועלֿפי
וחג הפסח בחג קהילתם את לעזוב יכולים היו שלא מוריֿצדק, הרבנים, כל לליובאוויטש מגיעים היו השבועות
בקבוקי אתן - מיוחדים) דינים בו (שאין השבועות לחג באים היו ולכן החג, דדיני השאלות ריבוי מפני הסוכות
קיבלו שלא אלו - לרבנים לשמחה") ו"מועדים תורתנו" מתן ד"זמן התשלומין ימי (סיום זו מהתוועדות משקה

שלפניֿזה. בהתוועדות

הקודש, לארץ הנוסעים לרבנים אתן - משקה מספיק ואין עיןֿהרע, בלי רבנים, הרבה שהגיעו ומכיון
כולו העולם כל שותה כדי191שמתמציתה כולה, הארץ כל את ביניהם יחלקו הקודש, לארץ שבבואם מנת על ,

שנים עשר במשך אשר דורנו, נשיא של מקומו זה, ממקום (עלֿכלֿפנים) משקה מעט יגיע ומקום מקום שבכל
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וש"נ.45) סע"ב. ד, ר"ה
ו.46) יא, איוב - הכתוב ל'
מי"ז.47) פ"ד אבות
ח"ד48) לקו"ש בארוכה וראה ג. יז, שה"ש א. פה, שמע"צ לקו"ת

.1053 ע'
ה"ה.49) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

ז.50) יד, פרשתנו
ל.51) יג, שם
ח.52) יד, שם
יד.190) טז, ראה
רע"א.191) י, תענית
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מנת על ד"טופח באופן תפילה, וגידל תורה גידל ובתפילה, בתורה זה במקום עסק דין בעלמא חיותו בחיים
נמשכת"192להטפיח" "פעולה - הנגלה ובלשון הדורות.193, כל סוף עד ,

שירצה אלו של הצורך כפי - לבו ונדבת ידו מסת כפי משקה, עוד להוסיף שיכולים פעמים כמה וכמדובר
בכך. להנותם

.Ïהיותו מצד והן עצמו מצד הן זה, זכאי" ב"יום שישנם הענינים כל את שיקחו - העיקר והוא - ויהיֿרצון
התשלומין, ימי שבעת כל וחותם סיום

נצחית" היא "התורה אשר תורתנו", מתן ד"זמן התשלומין ימי אודות שמדובר מוגבלת,194ומכיון ובלתי
ים" מיני ורחבה מדה מארץ כולה,195"ארוכה השנה כל על זאת ימשיכו -

תורה, שנת - לראש ולכל

- האל"ףֿבי"ת האל"ףֿומסיום דאותיות הברכות כל האל"ףֿבי"ת, להתחלת באים ד"תורה", ת' אות
:196בי"ת

אורה, שנת

ברכה, שנת

גאולה, שנת

דיצה, שנת

הדר, שנת

טוב, ועד שנת

גדולות, זכיות שנת

טובים, חיים שנת

גדולה, טובה שנת

טוב, יעוד שנת

ובגשמיות, ברוחניות - כלכלה שנת

בפירושה, והן בתורה הן - בתורה טוב לימוד שנת

קוממיות" אתכם ד"ואולך באופן עומדים ישראל שכל - מרומים מרום197שנת "שאו שמקיימים עלֿידיֿזה
,198עיניכם"

כנ"ל), גאולה, (שנת והשלימה האמיתית דגאולה מהנס החל - גדולים נסים שנת

יתן" לעמו עוז "ה' - עוז תורה",199שנת אלא עוז "אין ,

והשלימה, האמיתית גאולה - פדות שנת

צהלה, שנת

ביד יוצאים ישראל "ובני - רוממות שנת כו', קדושות ג' קדושה, עניני כל עם קדוש", "גוי - קדושה שנת
,200רמה"

שמחה, שנת

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו - להוי' תהלה ה'201שנת שמך אתה כי "וידעו ,

הארץ" כל על עליון ,202לבדך
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רע"ב.192) כה, ברכות - חז"ל ל'
וש"נ.193) פ"ה. צפונות מפענח ראה
ובכ"מ.194) יסוה"ת. מהל' רפ"ט רמב"ם וראה רפי"ז. תניא
ט.195) יא, איוב
המנחה196) תפלת אחרי בביהכנ"ס יוהכ"פ דערב הברכה גם ראה

שם. 49 ובהע' ס"ו. ש.ז.

יג.197) כו, בחוקותי
כו.198) מ, ישעי'
יא.199) כט, תהלים
ח.200) יד, בשלח
י.201) כח, תבוא
יט.202) פג, תהלים
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מנת על ד"טופח באופן תפילה, וגידל תורה גידל ובתפילה, בתורה זה במקום עסק דין בעלמא חיותו בחיים
נמשכת"192להטפיח" "פעולה - הנגלה ובלשון הדורות.193, כל סוף עד ,

שירצה אלו של הצורך כפי - לבו ונדבת ידו מסת כפי משקה, עוד להוסיף שיכולים פעמים כמה וכמדובר
בכך. להנותם

.Ïהיותו מצד והן עצמו מצד הן זה, זכאי" ב"יום שישנם הענינים כל את שיקחו - העיקר והוא - ויהיֿרצון
התשלומין, ימי שבעת כל וחותם סיום

נצחית" היא "התורה אשר תורתנו", מתן ד"זמן התשלומין ימי אודות שמדובר מוגבלת,194ומכיון ובלתי
ים" מיני ורחבה מדה מארץ כולה,195"ארוכה השנה כל על זאת ימשיכו -

תורה, שנת - לראש ולכל

- האל"ףֿבי"ת האל"ףֿומסיום דאותיות הברכות כל האל"ףֿבי"ת, להתחלת באים ד"תורה", ת' אות
:196בי"ת

אורה, שנת

ברכה, שנת

גאולה, שנת

דיצה, שנת

הדר, שנת

טוב, ועד שנת

גדולות, זכיות שנת

טובים, חיים שנת

גדולה, טובה שנת

טוב, יעוד שנת

ובגשמיות, ברוחניות - כלכלה שנת

בפירושה, והן בתורה הן - בתורה טוב לימוד שנת

קוממיות" אתכם ד"ואולך באופן עומדים ישראל שכל - מרומים מרום197שנת "שאו שמקיימים עלֿידיֿזה
,198עיניכם"

כנ"ל), גאולה, (שנת והשלימה האמיתית דגאולה מהנס החל - גדולים נסים שנת

יתן" לעמו עוז "ה' - עוז תורה",199שנת אלא עוז "אין ,

והשלימה, האמיתית גאולה - פדות שנת

צהלה, שנת

ביד יוצאים ישראל "ובני - רוממות שנת כו', קדושות ג' קדושה, עניני כל עם קדוש", "גוי - קדושה שנת
,200רמה"

שמחה, שנת

ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו - להוי' תהלה ה'201שנת שמך אתה כי "וידעו ,

הארץ" כל על עליון ,202לבדך
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רע"ב.192) כה, ברכות - חז"ל ל'
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ובכ"מ.194) יסוה"ת. מהל' רפ"ט רמב"ם וראה רפי"ז. תניא
ט.195) יא, איוב
המנחה196) תפלת אחרי בביהכנ"ס יוהכ"פ דערב הברכה גם ראה

שם. 49 ובהע' ס"ו. ש.ז.

יג.197) כו, בחוקותי
כו.198) מ, ישעי'
יא.199) כט, תהלים
ח.200) יד, בשלח
י.201) כח, תבוא
יט.202) פג, תהלים
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היום" כל קוינו "לישועתך מישראל: ואחת אחד כל של תפילתם שמתקיימת ותפילה, תשובה תורה שנת וכן
והשלימה. האמיתית גאולה -

ז"ל חכמינו במדרשי בחוקותי203וכמבואר מאם ושתים, בעשרים "ברכן בחוקותי: דפרשת לברכות בנוגע
בי"ת" שבאל"ף אותיות ושתים בעשרים והיינו שבקוממיות, תי"ו עד שבאם ("מאל"ף קוממיות" -204עד (

של באופן המשכה על מורה ד"כסדרם" הענין והרי כסדרם, שהם כפי האל"ףֿבי"ת לאותיות בהתאם
וכו'. חסד של באופן ה"שטורעם", כל עם אתערותאֿדלעילא

דידן. בעגלא ממש, ומיד תיכף יהיו אלו ענינים שכל - כאמור - והעיקר

הקודש. ארץ לרבני משקה בקבוקי נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

עבור לבב וטוב ובשמחה רחבה ביד משקה שמספק ישראל, דארץ המשקים" "שר כאן נמצא אמר: ואחרֿכך
משקה. בקבוק לו גם יתנו - המשקים" "שר שהוא ומכיון יותר. עוד בזה ימשיך ובוודאי חסידית, התוועדות כל

שמייצר]. במשקה זה משקה וימזוג שיערב באמרו, מנדלסון, שי' יונה להרב משקה בקבוק נתן

די". בלי עד ברכה לכם "והריקותי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פעם הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה

אמר:] ואחרֿכך

ומתוך "לחיים", הם גם יאמרו באתערותאֿדלעילא הנה - בחוץֿלארץ לעתֿעתה שנמצאים רבנים ישנם
רבנות! של שטורעם - "שטורעם"
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בגמרא בידינו1נאמר מסורת זה דבר יצחק רבי "אמר :

עלתה לא ואנו נקראו, מעשיהם שם על מרגלים מאבותינו,

מעשיו שסתר סתור, – מיכאל בן סתור – אחד אלא בידינו

רבי אמר מך. עצמו שעשה מיכאל, הקדושֿברוךֿהוא, של

שהחביא נחבי, – ופסי בן נחבי – נאמר אנו אף יוחנן,

של מידותיו על שפיסע ופסי, הקדושֿברוךֿהוא, של דבריו

הקדושֿברוךֿהוא".

בידינו..." עלתה "לא המילים שכוונת מסביר, רש"י

לדרוש אנו שיודעים – לדרוש" יודעין אנו "אין – היא

בן סתור – המרגלים אחד של שמו את רק ולהסביר

השם את גם שדורש יוחנן, שרבי לומר, יש זה לפי מיכאל.

מסביר הוא (כלומר, ופסי" בן סוברipy"נחבי אינו שמות)

אלא בידינו עלתה ש"לא יצחק, ".`cgכרבי

זה: מאמר על שאלות מספר מתעוררות זה לפי אך

שמותיהם את הדרש בדרך לפרש כלֿכך קשה מדוע א)

ורבי יצחק שרבי כך כדי עד מעשיהם, עלֿפי המרגלים של

מכל שניים או אחד שם לגבי רק זאת לעשות הצליחו יוחנן

שמות שונים במה הרבים`elהשמות? השמות מכל

חז"ל? מדרשי נאמרים עליהם אשר בתורה

עלֿפי דורשים שבתורה הדרוש בחלק גם [אמנם,

מסויימים רחב2כללים לימוד אופן זהו זאת בכל אך ,

בדיוק3ביותר להתאים צריך אינו הנדרש הענין כי ,

בכל מובע ולהיות המילה של הפשוטה למשמעות

בספרים שכנאמר כך, כדי עד על4אותיותיה, משיבין "אין ,

הדרש"].

במפורש מוצאים אנו כאשר במיוחד קשה זו שאלה

חז"ל המרגלים,5בדברי של אחרים שמות על דרשות

תנחומא על6ובמדרש מדרשים הללו.7השמותlkיש

אילו נאמר"? אנו "אף יוחנן רבי דברי משמעות מהי ב)

"עלו לומר לו היה צריך נוסף, שם על דרשה להוסיף רצה

"שנים"?mipyבידינו בקצרה או ,"

יוחנן "רבי ולא – יוחנן" רבי "אמר הנאמר מן ג)

מוכח – רבי8אומר" לבין יצחק רבי בין מחלוקת זו שאין ,

יצחק. רבי דברי על מוסיף יוחנן שרבי אלא יוחנן,

" המלה משמעות גם הוא`sוזוהי אין – נאמר" אנו

עלו "בידינו אומר הוא (אין יצחק רבי על "),mipyחולק

הוא ופסי.siqenאלא בן נחבי של שמו על דרשה

הוא הרי נוסף, שם דורש יוחנן רבי אם להבין: יש אך

בידינו עלתה לא האומר יצחק רבי דברי על `l`חולק

cg`?"

מעשיהם שם שעל כיון ועיקר: לפניe`xwpד) אף "9

" וזוהי בהם, בחר לגביzxeqnשמשה אשר מאבותינו",

בהם, בחר שמשה יתכן כיצד מחלוקת, תיתכן לא מסורת

אדם יבדוק ש"לעולם הוא כלל כאשר ובמיוחד

?10בשמות"

חז"ל למאמר הדבר תואם כיצד צדיקים11ה) היו שהם

יוצא, זה שלפי שעה), המרגליםyxeyy(באותה מעשה

צדיקים. אצל גם אפשרי

.·
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בדבריו וג': ב' השאלות על להשיב היה ניתן לכאורה

לומר,dzlr"לא יצחק רבי מתכוון אחד" אלא בידינו

epizea`nשב" epicia zxeqnאין אך אחד, דרש רק הגיע "

האחרים. השמות על דרש למצוא שאיֿאפשר הכוונה
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בכהנ"ל1) .53 הערה לקמן וראה ו. פרשתנו תנחומא וראה ב. לד, סוטה

שלח. פ' עינים מאור החסידות) (ע"ד ראה –

(2.389 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה

מעט3) אשר הד'": "הדרך עה"ת לפירושו הראב"ע מהקדמת להעיר

כו'. בלבו השכל

ועוד.4) ז. ג, לבראשית רזא פענח חייהם. את וימררו עה"פ הליקוטים ס'

בסופו.f"crולהעיר אגדה ע' תלמודית מאנציקלופדי' –p"ye.

שמביא5) – שם מתנחומא ולהעיר כו'"). ("גדי ג פע"א. ב"ר ראה

כ"א) בסופו, שם שמפרש ופסי" בן נחבי מיכאל בן "סתור רק (לא בתחילתו

" iknגם oa l`e`bיוד פרשתנו באבער ותנחומא י פט"ז, בבמדב"ר ועד"ז ."

.(55 הערה לקמן וראה "סתור". רק בסופו מפרש (ושם

גם6) וראה הדרשן). משה רבי בספר נמצא וכך שם: (ומסיים ז האזינו

המרגלים שמות על דרשות – שמותם) ואלה (עה"פ פרשתנו עה"ת ש"ך

)gayle.(

שמסיים7) ומה אחדות, תיבות שם נשמטו ואולי מכי". בן "גאואל לבד

בן "גאואל השם לדרשת שייך מך" ".ikn"ונעשה

א'תעה).8) ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה

בשם9) ט פט"ז, בבמדב"ר הוא ועד"ז – רע"ב (קנח, בזח"ג משא"כ

א"ר הי'wgvi"ד"א") שזה – בדוחק) (עכ"פ די"ל כו' וידע אסתכל משה

בהם, שבחר לאחרי

סע"א) קנח, זח"ג ג"כ וראה ה). (שם, (במדב"ר זה לפני k"g`cוכאמרו

נתהפכו.

ז.10) האזינו תנחומא

ג.11) יג. פרש"י מקור ג"כ וזהו שם. וזח"ג במדב"ר
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בכהנ"ל1) .53 הערה לקמן וראה ו. פרשתנו תנחומא וראה ב. לד, סוטה

שלח. פ' עינים מאור החסידות) (ע"ד ראה –

(2.389 ע' ח"ה לקו"ש ג"כ ראה

מעט3) אשר הד'": "הדרך עה"ת לפירושו הראב"ע מהקדמת להעיר

כו'. בלבו השכל

ועוד.4) ז. ג, לבראשית רזא פענח חייהם. את וימררו עה"פ הליקוטים ס'

בסופו.f"crולהעיר אגדה ע' תלמודית מאנציקלופדי' –p"ye.

שמביא5) – שם מתנחומא ולהעיר כו'"). ("גדי ג פע"א. ב"ר ראה

כ"א) בסופו, שם שמפרש ופסי" בן נחבי מיכאל בן "סתור רק (לא בתחילתו

" iknגם oa l`e`bיוד פרשתנו באבער ותנחומא י פט"ז, בבמדב"ר ועד"ז ."

.(55 הערה לקמן וראה "סתור". רק בסופו מפרש (ושם

גם6) וראה הדרשן). משה רבי בספר נמצא וכך שם: (ומסיים ז האזינו

המרגלים שמות על דרשות – שמותם) ואלה (עה"פ פרשתנו עה"ת ש"ך

)gayle.(

שמסיים7) ומה אחדות, תיבות שם נשמטו ואולי מכי". בן "גאואל לבד

בן "גאואל השם לדרשת שייך מך" ".ikn"ונעשה

א'תעה).8) ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה

בשם9) ט פט"ז, בבמדב"ר הוא ועד"ז – רע"ב (קנח, בזח"ג משא"כ

א"ר הי'wgvi"ד"א") שזה – בדוחק) (עכ"פ די"ל כו' וידע אסתכל משה

בהם, שבחר לאחרי

סע"א) קנח, זח"ג ג"כ וראה ה). (שם, (במדב"ר זה לפני k"g`cוכאמרו

נתהפכו.

ז.10) האזינו תנחומא

ג.11) יג. פרש"י מקור ג"כ וזהו שם. וזח"ג במדב"ר
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"אף יוחנן רבי אומר כך אמנם,`epועל נאמר":

שם על דרש נשאר מאבותינו" בידינו `cgמ"מסורת

ופסי". בן "נחבי נוסף, שם לדרוש יכולים אנו אך בלבד,

רבי דרש מדוע דלעיל: השאלה בעינה נשארת עדיין אך

שם רק המרגלים?`cgיוחנן שמות שאר את ולא נוסף,

עלתה "לא הלשון דיוק של המשמעות לכאורה וכן:

היא וכדומה אחד" רק בידינו "ויש ולא אחד", אלא בידינו

יצחק רבי שהצליח מה הוא זה אחד שם על שהדרש

שם ש"על הענין עצם על רק היא והמסורת לדרוש,

כדלעיל. רש"י, בפירוש כתוב וכך – נקראו" מעשיהם

.‚
ÌÓˆÚ ˙ÂÓ˘‰ È˘¯„Ó ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰
עצמן: הדרשות לגבי להבין יש לכך בנוסף

הקדושֿברוךֿ של מעשיו "שסתר הדרש כוונת מהי א)

את סתרו שהם המרגלים במעשה רואים כיצד – הוא"

הקדושֿברוךֿהוא? מעשה

(של שונאו ועשה הכחיש דבריו, "סתר מפרש רש"י

רק להיאמר ניתן זה פירוש אך בדאי". הקדושֿברוךֿהוא)

גירסתו "סתר12לפי – אךeixacבגמרא ,"`lגירסתנו לפי

עלֿידיeiyrn"שסתר שהרי הקדושֿברוךֿהוא", של

(של שונאו ו"עשה הקדושֿברוךֿהוא דברי הכחשת

את סותרים אין בדאי" הקדושdyrnֿהקדושֿברוךֿהוא)

ברוךֿהוא.

הקדושֿברוךֿהוא"13מהרש"א של ש"מעשיו מפרש,

הקדושֿברוךֿהוא ש"עשה והניסים האותות הם כאן

היא הכוונה מעשיו" וב"סתר ממצרים", בצאתם לישראל

פירושdqkeש"הסתיר אך אותן". רואה אינו כאילו אותן

" הוא בגמרא הביטוי כי חלק, אינו –xzqזה "aixgd,

עצמו, המהרש"א מדברי שמוכח וכפי בנין, סתירת מלשון

יכול הוא מכן לאחר ורק הסתיר", – "סתר תחילה שמבאר

"וכסה". לפרש

אומר הקדושֿברוךֿהוא" של דבריו "החביא על ב)

מובן: ואינו שהן". כמות אמר ולא דבריו, "החביא רש"י:

את edÎjexaÎyecwd`לא ixacולא ופסי בן נחבי החביא

– ישראל בארץ ראה אשר את אלא שהן". "כמות אמרם

הארץ טוב .14את

הקדושֿברוךֿ של מידותיו על "שפיסע על בהמשך, ג)

ואינו הם", כאשר אמרו שלא "דילג רש"י מפרש הוא"

" הן מה edÎjexaÎyecwd`מפרש ly eizecinהוא אשר "

צריך? שהיה כפי לישראל מסרם ולא עליהן דילג

אין11המהרש"א ו"פיסע..." שב"החביא..." מסביר,

לא שהוא לכך הקדושֿברוךֿהואxqnהכוונה דברי את

של דבריו "החביא היה עצמו שבו אלא שהן", "כמות וכו'

הוא כלומר, חבויים. היו הם אצלו – הקדושֿברוךֿהוא"

הארץ על "שהעיד הקדושֿברוךֿהוא בדברי האמין לא

הקדושֿברוךֿהוא" של מדותיו על ו"פיסע טובה". שהיא

הקדושֿ של במדותיו האמין ולא "דילג" עצמו הוא –

למאמינים...". טוב שכר ש"נותן ברוךֿהוא,

ש ההבדל, מהו להבין: יש זה שללפי "דבריו לגבי

"מדותיו ולגבי (נחבי), "החביא" היה הקדושֿברוךֿהוא"

יש לכאורה, (ופסי). "פיסע" – הקדושֿברוךֿהוא" של

"שלא – זהה משמעות המהרש"א פירוש לפי לשניהם,

האמין"?

.„
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היא: זה לכל ההסבר תמצית

כוונת אין אחד" אלא בידינו עלתה לא "ואנו בדבריו

יודעים אנו שאין לומר יצחק שמותyexclרבי את

– המרגלים שמות שאר על שהלימוד אלא המרגלים,

מביא עלתהicilלימוד "לא – מביאepiciaמעשה אינו ,"

dyrn icil epze`,epilryמרגלים משמות :el`15ללמוד

לעבודת רק קשורות המרגלים שמות שאר על הדרשות

מטעויות אחת מכל להמנע צריכים היו הם – "אבותינו"

בשמות גם המתבטאות "בידי`elהמרגלים, אך .epלא" "

אלא אחד`cgעלתה... מענין להזהר צריכים אנו – "

של16בלבד מעשיו ל"סתר נגיע שלא מיכאל", בן "סתור –

הקדושֿברוךֿהוא...".

בן נחבי נאמר אנו "אף – יוחנן רבי הוסיף כך על

"אבותינו" אצל היה אשר אופן באותו אמנם, – ופסי..."

" בענין רק להיזהר אנו בןcg`"17צריכים סתור של ,

הדרש מן הנלמדת ההוראה גם אלינו קשורה אבל מיכאל,

אצל שהיה אופן באותו לא כי אם ופסי, בן נחבי השם על

" אלא `p"אבותינו", s`xn`p eלדרגה בהתאם – "eply.
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הפסיקתא)12) (בשם ראובני וילקוט טוב לקח מדרש ביל"ש, וכ"ה

שם. ואוה"ח עה"ת ש"ך שמותם. ואלה עה"פ פרשתנו

שם.13) סוטה בחדא"ג

האמת.14) החביא שם: האזינו תנחומא ראה

א).15) יד, (מגילה לדורות הוצרכה שלא נבואה ע"ד אותם. דרש לא ולכן

(16" צ"ל שמ"מ epiciaאלא zxeqnמעשיהם ע"ש מרגלים מאבותינו,

שמות על הדרשות ידועות היו אבותינו שאצל היינו, – המרגליםlkנקראו"

יב. סעיף כדלקמן בעבודתנו, גם נוגעת זו כללית ידיעה כי –

נשאר17) שלא – אחד" אלא בידינו עלתה "לא נפרש אם יותר ויומתק

epizea`n dxeqnזו דרשה (שרק גופא שמזה ב'), סעיף (כנ"ל זו דרשה רק
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במספר המוסבר את נקדים כאשר יובנו הדברים

לצאת18מקומות איֿרצונם היה המרגלים לחטא שהגורם ,

ישראל, לארץ ולהכנס בו שחיו החיים ומאורח המדבר מן

נצטוו לגביה אשר נושבת, הארץ...19ארץ אל תבואו "כי :

ולזרוע לחרוש האדם צריך בה תזרע...", שנים 20שש

החסידות בתורת וכנאמר גשמיים. בענינים :21ולעסוק

הדיבור עולם אל המחשבה מעולם לרדת רצו לא המרגלים

המעשה. עולם אל לא ובמיוחד

מצוות לבין תורה בין ההבדל זהו עצמה ה' :22בעבודת

"היא בשכל23התורה לימוד – ובינתכם" חכמתכם

בדיבור ביטוי (וכן המצוות24ובמחשבה של מהותן ואילו ,(

עסקוdyrnהיא שבו במדבר, להישאר חפצו המרגלים .

ישראל, לארץ להכנס ולא התורה, בלימוד בעיקר ישראל

המצוות. במעשה הוא העבודה עיקר ששם

המעשה" אלא עיקר המדרש "לא הבריאה25אך כוונת :

דירה יתברך לו לעשות עלֿידיmipezgzaהיא בעיקר וזאת ,

בדבריםmipezgzaעבודה המצוות של מעשי ביצוע –

גשמיים.

שעה ב"אותה שמרגלים כיוון להבין: קשה mixykאך

כלֿכך26היו" חשוב בענין טעו כיצד צורך27, שאין וסברו ,

המצוות? מעשה בקיום

במעשה, צורך שיש ידעו הם שגם לומר, איפוא הכרחי

המצוות בקיום שדי סברו הם אך העיקר, הוא והמעשה

מספר קיימו במדבר גם שהרי במדבר, מבוצעות שהן כפי

"כל של הענין את וכן בעניניjiyrnמצוות שמים" לשם

כפי מעשיים בענינים לעסוק הכרחי לא אך הרשות,

.ux`al`xyi28שיעסקו

.Â
"‰˘ÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „ÂÓÏ˙" Ï˘ ÌÈ�ÙÂ‡‰ ˙˘ÂÏ˘

הוא: לכך ההסבר

אלא עיקר המדרש "לא של הפנימית המשמעות

והן בתלמוד הן צורך שיש בלבד זו שלא היא המעשה"

המעשה, הוא מביניהם ושהחשוב נפרדים כענינים במעשה

ה' עבודת של שה"עיקר" המעשי.llkaאלא הביצוע הוא

שאינם העבודה באופני עצמו, במדרש גם כלומר,

למעשה, להגיע הוא והתכלית העיקר במעשה, מבוצעים

חז"ל מעשה".29כמאמר לידי מביא "תלמוד

ישנם – מעשה" לידי מביא "תלמוד – זה בענין אך

אופנים: שלושה

לידי המביא שהתלמוד, הבוחן" "אבן הוא המעשה א)

לכאן סברות ייתכנו שכלי באופן כראוי. הוא מעשה,

לאמיתה, אמת שהיא הסברא איזוהי והאבחנה ולכאן,

דין פסק כדי עד לישום ניתנת שהסברא בכך תלויה

להלכה לפסקdyrnlבהתאם מתאימה היא כאשר כלומר, ,

וכו' במשנה הכתוב efההלכה 'd xac ± jexr ogleyae

dkld30.

לכך ההוכחה היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות

האֿל ברוממות – (למשל המחשבתית שההתבוננות

יתעלה האדם31יתברך, ובשפלות היא32, אמיתית, היא (

בפועל. וביצוע מסקנות לידי מגיעה ההתבוננות כאשר

cenildב) zenilyלידי "מביא באמצעות היא

מבין33מעשה" איזו להחליט שכדי רואים, שאכן כפי .

הנכונה, היא האדם של בשכלו הקיימות השונות הדעות

זו צריךzigxkdוהחלטה המעשה, על משפיעה היא כאשר

שיוכל עד לעומק יותר הדעות בכל שוב להתעמק הלומד

החלטה לכלל אומרים34להגיע ולכן .26"lecb cenlz
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לעיל ראה אבל לעבודתנו. נוגעת היא שרק מוכח, מאבותינו) בידינו נשארה

שם. בפנים

שלח.18) פ' ח"ד לקו"ש גם וראה שם. אוה"ת פרשתנו. ריש לקו"ת

בֿג.19) כה, בהר

תהא20) מה תורה כו' וזורע כו' חורש אדם אפשר ב) (לה, ברכות ראה

עלי'.

המאמר.21) ובסוף ב לח, ועיי"ש (מע"ח). ויאמרו רד"ה שם לקו"ת

שלח.22) סד"ה שם לקו"ת ראה

ו.23) ד, ואתחנן

שם24) רפל"ז. תניא וש"נ. סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' א. נד, עירובין

ואכ"מ). ת"ת. נזכר לא – (וברפל"ח ספל"ח

מי"ז.25) פ"א אבות

המבואר26) ע"פ ובפרט .11 הערה לעיל וראה ג. יג, פרשתנו פרש"י

מדריגת מעלת גודל פרשתנו שם) אוה"ת וראה ב. לח, ב. (לז, בלקו"ת

קבלה). (מס' המרגלים

כו'27) ת"ח נשמות בישראל נשמות מיני ב' "שיש סוס"ה אגה"ק ראה

בגמ"ח לעסוק צריכים ת"ח גם הרי דלכאורה* כו' מצות בעלי ונשמות

כו'". כמארז"ל

תמד.28) ע' פרשתנו אוה"ת ראה

וש"נ.29) ב. מ, קידושין

ואילך.30) 232 ע' חט"ו בלקו"ש בארוכה נת' ב. קלח, .p"yeשבת

השונות.31) בהוצאות ויל"ע בהס'. השינוי ומזה – "ית'" כתוב הי' אולי

רפ"ה32) ברכות ובתר"י – שם) אדה"ז (ובשו"ע רסצ"ח או"ח שו"ע

האדם". "ושפלות אין שראיתי בדפוס

מצד33) הוא מדות מולידים שמוחין שזה ומדות, למוחין בנוגע וכ"ה

zlcbd.(לסופו (קרוב תרס"ג מאמינים וכל (ד"ה ).n"kaeהמוחין

שצ.34) ע' תרס"ו המשך ראה

.(p"ye .g ,fh miwqetd illk g"cy) `ed ok zn`dc s` dxe`kl oeyla oiynzyn (*
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במספר המוסבר את נקדים כאשר יובנו הדברים

לצאת18מקומות איֿרצונם היה המרגלים לחטא שהגורם ,

ישראל, לארץ ולהכנס בו שחיו החיים ומאורח המדבר מן

נצטוו לגביה אשר נושבת, הארץ...19ארץ אל תבואו "כי :

ולזרוע לחרוש האדם צריך בה תזרע...", שנים 20שש

החסידות בתורת וכנאמר גשמיים. בענינים :21ולעסוק

הדיבור עולם אל המחשבה מעולם לרדת רצו לא המרגלים

המעשה. עולם אל לא ובמיוחד

מצוות לבין תורה בין ההבדל זהו עצמה ה' :22בעבודת

"היא בשכל23התורה לימוד – ובינתכם" חכמתכם

בדיבור ביטוי (וכן המצוות24ובמחשבה של מהותן ואילו ,(

עסקוdyrnהיא שבו במדבר, להישאר חפצו המרגלים .

ישראל, לארץ להכנס ולא התורה, בלימוד בעיקר ישראל

המצוות. במעשה הוא העבודה עיקר ששם

המעשה" אלא עיקר המדרש "לא הבריאה25אך כוונת :

דירה יתברך לו לעשות עלֿידיmipezgzaהיא בעיקר וזאת ,

בדבריםmipezgzaעבודה המצוות של מעשי ביצוע –

גשמיים.

שעה ב"אותה שמרגלים כיוון להבין: קשה mixykאך

כלֿכך26היו" חשוב בענין טעו כיצד צורך27, שאין וסברו ,

המצוות? מעשה בקיום

במעשה, צורך שיש ידעו הם שגם לומר, איפוא הכרחי

המצוות בקיום שדי סברו הם אך העיקר, הוא והמעשה

מספר קיימו במדבר גם שהרי במדבר, מבוצעות שהן כפי

"כל של הענין את וכן בעניניjiyrnמצוות שמים" לשם

כפי מעשיים בענינים לעסוק הכרחי לא אך הרשות,

.ux`al`xyi28שיעסקו
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הוא: לכך ההסבר

אלא עיקר המדרש "לא של הפנימית המשמעות

והן בתלמוד הן צורך שיש בלבד זו שלא היא המעשה"

המעשה, הוא מביניהם ושהחשוב נפרדים כענינים במעשה

ה' עבודת של שה"עיקר" המעשי.llkaאלא הביצוע הוא

שאינם העבודה באופני עצמו, במדרש גם כלומר,

למעשה, להגיע הוא והתכלית העיקר במעשה, מבוצעים

חז"ל מעשה".29כמאמר לידי מביא "תלמוד

ישנם – מעשה" לידי מביא "תלמוד – זה בענין אך

אופנים: שלושה

לידי המביא שהתלמוד, הבוחן" "אבן הוא המעשה א)

לכאן סברות ייתכנו שכלי באופן כראוי. הוא מעשה,

לאמיתה, אמת שהיא הסברא איזוהי והאבחנה ולכאן,

דין פסק כדי עד לישום ניתנת שהסברא בכך תלויה

להלכה לפסקdyrnlבהתאם מתאימה היא כאשר כלומר, ,

וכו' במשנה הכתוב efההלכה 'd xac ± jexr ogleyae

dkld30.

לכך ההוכחה היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות

האֿל ברוממות – (למשל המחשבתית שההתבוננות

יתעלה האדם31יתברך, ובשפלות היא32, אמיתית, היא (

בפועל. וביצוע מסקנות לידי מגיעה ההתבוננות כאשר

cenildב) zenilyלידי "מביא באמצעות היא

מבין33מעשה" איזו להחליט שכדי רואים, שאכן כפי .

הנכונה, היא האדם של בשכלו הקיימות השונות הדעות

זו צריךzigxkdוהחלטה המעשה, על משפיעה היא כאשר

שיוכל עד לעומק יותר הדעות בכל שוב להתעמק הלומד

החלטה לכלל אומרים34להגיע ולכן .26"lecb cenlz
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לעיל ראה אבל לעבודתנו. נוגעת היא שרק מוכח, מאבותינו) בידינו נשארה

שם. בפנים

שלח.18) פ' ח"ד לקו"ש גם וראה שם. אוה"ת פרשתנו. ריש לקו"ת

בֿג.19) כה, בהר

תהא20) מה תורה כו' וזורע כו' חורש אדם אפשר ב) (לה, ברכות ראה

עלי'.

המאמר.21) ובסוף ב לח, ועיי"ש (מע"ח). ויאמרו רד"ה שם לקו"ת

שלח.22) סד"ה שם לקו"ת ראה

ו.23) ד, ואתחנן

שם24) רפל"ז. תניא וש"נ. סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' א. נד, עירובין

ואכ"מ). ת"ת. נזכר לא – (וברפל"ח ספל"ח

מי"ז.25) פ"א אבות

המבואר26) ע"פ ובפרט .11 הערה לעיל וראה ג. יג, פרשתנו פרש"י

מדריגת מעלת גודל פרשתנו שם) אוה"ת וראה ב. לח, ב. (לז, בלקו"ת

קבלה). (מס' המרגלים

כו'27) ת"ח נשמות בישראל נשמות מיני ב' "שיש סוס"ה אגה"ק ראה

בגמ"ח לעסוק צריכים ת"ח גם הרי דלכאורה* כו' מצות בעלי ונשמות

כו'". כמארז"ל

תמד.28) ע' פרשתנו אוה"ת ראה

וש"נ.29) ב. מ, קידושין

ואילך.30) 232 ע' חט"ו בלקו"ש בארוכה נת' ב. קלח, .p"yeשבת

השונות.31) בהוצאות ויל"ע בהס'. השינוי ומזה – "ית'" כתוב הי' אולי

רפ"ה32) ברכות ובתר"י – שם) אדה"ז (ובשו"ע רסצ"ח או"ח שו"ע

האדם". "ושפלות אין שראיתי בדפוס

מצד33) הוא מדות מולידים שמוחין שזה ומדות, למוחין בנוגע וכ"ה

zlcbd.(לסופו (קרוב תרס"ג מאמינים וכל (ד"ה ).n"kaeהמוחין

שצ.34) ע' תרס"ו המשך ראה

.(p"ye .g ,fh miwqetd illk g"cy) `ed ok zn`dc s` dxe`kl oeyla oiynzyn (*
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בלבד זו לא כלומר מעשה". לידי מביא שהתלמוד

המעשה אלא הלימוד, של הבוחן" "אבן הוא שהמעשה

שהתלמוד לכך .lecb35גורם

על הדגש מושם אלו, אופנים בשני cenlzdאך

המעשי: בביצוע מתבטאת שהיא כפי ומעלתו,

למעשה חשיבות שהואlretaאין כפי למעשה אלא ,

של המסקנה הדין, פסק המחשבתי: ב"עולם" עדיין

המחשבתית. ההתבוננות

המעשה על דוקא מדובר שבו השני, באופן ,lretaגם

שלימות לידי מביא שהמעשה הענין רק –cenlzaמוסבר

של המעלה על עצמו.dyrndולא

יותר: נעלה אופן גם יש אך

לשם שהוא כפי מעשה לידי המביא ה"תלמוד", ג)

envr dyrnd"מקום" אל השכל אור את המביא הוא ,

במשך עשייתו, שבשעת כך חדורlkהמעשה, מעשיו

זהו – השכל באור אורהאדם שאצלו אדם של מעשה

בגלוי הוא .36השכל
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יקיף ומחשבתי, שכלי שהוא ש"תלמוד", ייתכן, כיצד

בפועל? במעשה עיסוקו בעת באדם ויחדור

רק בתלמודו שקוע יהודי כאשר הוא: לכך ההסבר

הביצוע עם ביחד מאיר השכל אור אין אז הרי בחיצוניותו,

כח37המעשי כל מוגבל האדם נפש חיצוניות מבחינת כי ,

בלב, ורגשות מידות במוח, שכל לו: המסויים במקום נפשי

האדם שקוע כאשר ולכן, וכדומה. בידיים המעשה כח

המעשה אין הרבהenvrlykבלימוד, נמוכה בדרגה שהוא ,

מסויים בפרט אלא מקום, אצלו תופס השכל, מן יותר

ללימוד. מסייע שהמעשה

אשר עד הנפש, בפנימיות בלימוד שקועים כאשר אך

zednזוהי lkבנפשו פינה שיש לומר ייתכן לא אז האדם,

שהלימוד בלבד זו לא זה, ובאופן לחכמתו, הסותרת

"נצח בהחלטה, די כך לשם (אשר המעשה על משפיע

–xalcוהוד מכך יותר אף אלא המסקנה) – מגופא"

השכל בוֿזמנית, לתפקד יכולים והמעשה הלימוד כוחות

ובלשון מעשית, בפעילות עסוק האדם כאשר גם נפגע אינו

אור38החסידות מגיע המוחין, עצם דגדלות, מוחין מצד :

edy`השכל itkשהם כפי הנפש, כחות כל ,mnewnaאל

המעשה. לכח ועד

הרמב"ם בלשון הדיוק יובן זה שהחכםmyk"39לפי

בחכמתו... במאכלו...",jkניכר במעשיו ניכר שיהיה צריך

שחכמתו כך מהותו, כל היא החכמה באמת, החכם אצל

הנפשייםlkaניכרת dxevכחותיו dze`a" –myk...jk"...

הם לכאורה, אשר, "במעשיו", עסוק הוא כאשר גם –

בו ניכר ל"חכמתו", קשורים ואינם יחוד`ezeחיצוניים

"בחכמתו עסוק כשהוא יחודו שניכר כפי העם" "משאר

ודעותיו".

כפי מ"חכמתו", מושפעים ש"מעשיו" בכך די ולא

מדבר מושפע אחד "במעשיו"`xgשדבר עיסוקו אז כי –

"מובדל... כך כל הוא אין ואז ב"חכמתו", מעיסוקו נחות

"בחכמתו". עסוק שהוא כבשעה העם", משאר

הוא כאשר גם הרי מהותו, כל היא החכמה כאשר כי

"בחכמתו". – הגבוהה בדרגתו שרוי הוא "במעשה" עוסק
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באיֿ היה לא המרגלים למעשה שהמקור לומר ויש

להם שחסרה אלא בכלל, המצוות מעשה בקיום רצונם

עצמו: בלימוד השלימות

הוא המדבר דור של היוdxezענינו הם דעה. דור ,

השלימות בשיא הוא התורה לימוד שבו אבל40במדבר .

מביא "תלמוד של בענין השלימות חסרה המרגלים אצל

שמצד ביותר, הנעלית הדרגה להם חסרה מעשה". לידי

הלומד),zelcbcמוחין מהות כל היא החכמה כל (כאשר

כאשר שגם המעשה, לבין התלמוד בין הפרדה כל אין

השכל אור אצלו מאיר בפועל בעשיה שקוע האדם

עוצמתו. במלוא והמחשבה

מעשה" לידי מביא ב"תלמוד התמסרותם היהl`ולכן

והבאת ישראל, בארץ המעשה", ב"עולם יישום של באופן

הוא שהמעשה באופן אלא לשם, המדבר של התורה אור

התורה, לימוד של כתוצאה מעשה כלומר, עצמו. במדבר

בס ו'.כדלעיל עיף
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ס"בֿג.35) פ"ד לאדה"ז ת"ת מהל' להעיר

קיום36) לדבר שלzevnדוגמא שמחה אחת בבת שצ"ל – יו"ט שמחת

ביאור וראה – ביין. כו' בבשר אלא שמחה אין זה עם וביחד ודוקא מצוה

קעא. ע' תקס"ח אדה"ז מאמרי (ס' בבשר אלא שמחה אין במחז"ל אדה"ז

לח). סי' שערים ממאה ג"כ ולהעיר ב). טו, צו לקו"ת (וראה קעח

ועוד.37) פ"ב. תער"ב שהקדימו בשעה ד"ה עיין

שם.38) מאמינים וכל ד"ה .n"kaeראה

רפ"ה.39) דעות הל'

(40,41 ע' לעיל .p"yeראה
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"„Á‡"
לא המרגלים להתנהגות שהגורם לעיל, האמור לפי

לימודם, בשלמות החסרון אלא למעשה, התנגדותם היה

עלתה "לא יצחק רבי של מאמרו יובן שבמוח, בעבודה

אחד...": אלא בידינו

היתה העבודה כאשר אבותינו, של הראשונים, בדורות

לידי להביא כיצד לדעת היה צריך שבראש, המוחין מצד

של מוחלטת שלמות – הרצוי באופן תיעשה שהעבודה כך

כאצל שלא – מוחלטת בהתבטלות הכרוכה הלימוד

של הפנימית, העבודה בין הפרדה אצלם שהיתה המרגלים,

המעשה. לבין המוח,

אחד שבט בין הבדלים ישנם זו שבעבודה וכיוון

ושער דרך יש שבט לכל כי ה',41למשנהו, בעבודת ,

- מהמרגלים אחד כל של מהטעות להיזהר לדעת צריכים

שבטו. עבודת אופן לפי היא מהם אחד כל אצל הזהירות

הראשונים אחרי יותר, מאוחרים בזמנים אבל

הדורות כשנתמעטו "נפלה42כמלאכים, כאשר ובמיוחד ,

ה' עבודת ועיקר ועקביים", רגליים בחינת עד דוד סוכת

המצוות מעשה בקיום לכך43היא לדאוג חשוב כלֿכך לא ,

ומקורה, בשורשה שהיא כפי המרגלים מטעות שיימנעו

dcearaהלימוד של השלמות בשיא המוחין, של הרוחנית

לאמיתות להגיע בלבדית ובשאיפה עצמית התבטלות מתוך

דיליה, שיעורא לפום חד כל בזאת אשר הנלמד, הדבר

את למנוע יש שנבעהd`vezdאלא המצוות למעשה ביחס

המרגלים כל של deeyמטעותם ote`aתורה" אחת44שהרי

בבחינת ומצוות התורה כל בקיום לכולנו אחד ומשפט

העיקרית העבודה כאילו היתה הטעות כאשר – מעשה"

המעשה. בעולם איננה

מה אחד": אלא בידינו עלתה "לא של המשמעות וזוהי

עבודתנו לגבי המרגלים משמות הנלמד בידינו", ש"עלתה

– לכולם המשותפת והנקודה "אחד" ענין הוא הרוחנית,

שווה באופן במעשה, המצוות קיום של 45ההכרחית

הבדליםlkaישראלlkעלֿידי ללא .46הדורות,

שסתר "סתור, בשם נרמזת זו שלeiyrnאזהרה

עולם את ברא הקדושֿברוךֿהוא הקדושֿברוךֿהוא":

) שישראלdyrnהעשיה בכוונה הקדושֿברוךֿהוא),

אותו ולכן,47"יבנו" יתברך. לו לדירה אותו יהפכו –

לעיקר המצוות מעשה את עושים אין ח"וmixzeqכאשר

ח"וdyrnאת נותר העשיה עולם – הקדושֿברוךֿהוא

יתברך לה' לדירה בנוי ולא וסתור, מכך,48חרב ויותר .

dnecaחז"ל המקדש)49למאמר (בית נבנה שאינו דור כל :

החריבו. הוא כאילו הכתוב עליו מעלין בימיו

את ברא הקדושֿברוךֿהוא אם לשאול: ניתן והרי

בעדו, שיעכב מי ואין כלֿיכול והוא זו, למטרה העולם

נברא, שיהודי, ייתכן הקדושֿברוךxezqiֿכיצד מעשה את

תתבצע הקדושֿברוךֿהוא של שכוונתו יאפשר ולא הוא,

העשיה? עולם של פרט בכל

ניתן ית', בדיבורו מבוטאת זו כוונה היתה לא [אילו

(הנעלית ית' במחשבתו נשאר שהרצון שכיוון לתרץ, היה

האדם את מחייב הוא אין העולם), – ה"זולת" ;50מן

המעשה בעבודת שיעסקו ה' של שרצונו כיוון אך

בגלוי xeaicaהובע ieeivaדיבורו הרי הוא51, הקב"ה של

dyrn50ֿהקדוש מעשה את יסתור שיהודי יתכן וכיצד ,

ברוךֿהוא?]

–התשובה "בן" הוא ש"סתור" היא, שלd`vez52לכך

היא, הפנימית שהמשמעות מך", עצמו שעשה "מיכאל, –

רק מדובר כביכול,53שאין אלא, המרגלים, מעשה על
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לקו"א41) הסימן). בריש שם (ממג"א סח סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

סקל"ג. להה"מ

פ"ד42) (הב') המה ששים ד"ה שה"ש לקו"ת ועיין האמוראים. בדורות

(בחי' עיי"ש בהעלם, הם (השגה) ההלכות טעמי האמוראים דבמימרות –

גופא). שבתורה "מעשה"

ט.43) סו"ס אגה"ק

רפמ"ד.44) תניא

הכולל45) שער ראה – נפש לכל השווה – הי"ג שער מענין להעיר

.36 בהערה שנסמנו במקומות וראה בהקדמתו.

אלא46) בידינו עלתה ד"לא י"ל חבקוק`cgועפ"ז "בא ע"ד הוא "

על מהרש"א).`zgוהעמידן בחדא"ג ועיי"ש בסופה. (מכות "

ואילך.47) 14 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה

פרשתנו.48) עינים מאור עד"ז ראה

לסופו).49) (קרוב ה"א פ"א יומא ירושלמי

(5070 ע' [המתורגם] ח"ו ,3 הערה 134 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה

,46 שם.p"yeהערה ובהנסמן 66 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם וראה .

ועוד.51) כב. פמ"ד, ב"ר ראה

רק52) דרש (ו') פרשתנו שבתנחומא זה יומתק בפנים המבואר ע"פ

ולא – דבריו) את (שהחביא ו"נחבי" העולם) מן אֿל (שסתרו "סתור"

מן (שסתרו "סתור" רק דרש י) (שם, בבמדב"ר [ועד"ז ו"ופסי" "מיכאל"

העיקר כי – ו"מיכאל"dcearaהעולם)] ו"נחבי", "סתור" שלילת הוא

כו'. הסיבה רק הם ו"ופסי"

(53– כפשש"מ המרגלים, פעולת על גם קאי שבפנים השני לפי' גם כי

הקב"ה" של מעשיו ש"סתר ע"י ית'.dlbnכי רצונו נגד לעשות בחירתו כח

פ"א, (איכ"ר חז"ל וכלשון מך, הקב"ה) של (שונאו עושה הוא שכאילו ונמצא

" ה.oiyiznלג) לג, לברכה ספרי וראה מעלן"*. של גדול כח

."jn envr dyr" zxenz ± (my x"ki`) dlrn ly dxeaba gk siqedl ,"'eb 'c` gk `p lcbi dzre" (fi ,ci epzyxt) `wec milbxnd `hg ixg` dyn ywia okly l"ie (*
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"„Á‡"
לא המרגלים להתנהגות שהגורם לעיל, האמור לפי

לימודם, בשלמות החסרון אלא למעשה, התנגדותם היה

עלתה "לא יצחק רבי של מאמרו יובן שבמוח, בעבודה

אחד...": אלא בידינו

היתה העבודה כאשר אבותינו, של הראשונים, בדורות

לידי להביא כיצד לדעת היה צריך שבראש, המוחין מצד

של מוחלטת שלמות – הרצוי באופן תיעשה שהעבודה כך

כאצל שלא – מוחלטת בהתבטלות הכרוכה הלימוד

של הפנימית, העבודה בין הפרדה אצלם שהיתה המרגלים,

המעשה. לבין המוח,

אחד שבט בין הבדלים ישנם זו שבעבודה וכיוון

ושער דרך יש שבט לכל כי ה',41למשנהו, בעבודת ,

- מהמרגלים אחד כל של מהטעות להיזהר לדעת צריכים

שבטו. עבודת אופן לפי היא מהם אחד כל אצל הזהירות

הראשונים אחרי יותר, מאוחרים בזמנים אבל

הדורות כשנתמעטו "נפלה42כמלאכים, כאשר ובמיוחד ,

ה' עבודת ועיקר ועקביים", רגליים בחינת עד דוד סוכת

המצוות מעשה בקיום לכך43היא לדאוג חשוב כלֿכך לא ,

ומקורה, בשורשה שהיא כפי המרגלים מטעות שיימנעו

dcearaהלימוד של השלמות בשיא המוחין, של הרוחנית

לאמיתות להגיע בלבדית ובשאיפה עצמית התבטלות מתוך

דיליה, שיעורא לפום חד כל בזאת אשר הנלמד, הדבר

את למנוע יש שנבעהd`vezdאלא המצוות למעשה ביחס

המרגלים כל של deeyמטעותם ote`aתורה" אחת44שהרי

בבחינת ומצוות התורה כל בקיום לכולנו אחד ומשפט

העיקרית העבודה כאילו היתה הטעות כאשר – מעשה"

המעשה. בעולם איננה

מה אחד": אלא בידינו עלתה "לא של המשמעות וזוהי

עבודתנו לגבי המרגלים משמות הנלמד בידינו", ש"עלתה

– לכולם המשותפת והנקודה "אחד" ענין הוא הרוחנית,

שווה באופן במעשה, המצוות קיום של 45ההכרחית

הבדליםlkaישראלlkעלֿידי ללא .46הדורות,

שסתר "סתור, בשם נרמזת זו שלeiyrnאזהרה

עולם את ברא הקדושֿברוךֿהוא הקדושֿברוךֿהוא":

) שישראלdyrnהעשיה בכוונה הקדושֿברוךֿהוא),

אותו ולכן,47"יבנו" יתברך. לו לדירה אותו יהפכו –

לעיקר המצוות מעשה את עושים אין ח"וmixzeqכאשר

ח"וdyrnאת נותר העשיה עולם – הקדושֿברוךֿהוא

יתברך לה' לדירה בנוי ולא וסתור, מכך,48חרב ויותר .

dnecaחז"ל המקדש)49למאמר (בית נבנה שאינו דור כל :

החריבו. הוא כאילו הכתוב עליו מעלין בימיו

את ברא הקדושֿברוךֿהוא אם לשאול: ניתן והרי

בעדו, שיעכב מי ואין כלֿיכול והוא זו, למטרה העולם

נברא, שיהודי, ייתכן הקדושֿברוךxezqiֿכיצד מעשה את

תתבצע הקדושֿברוךֿהוא של שכוונתו יאפשר ולא הוא,

העשיה? עולם של פרט בכל

ניתן ית', בדיבורו מבוטאת זו כוונה היתה לא [אילו

(הנעלית ית' במחשבתו נשאר שהרצון שכיוון לתרץ, היה

האדם את מחייב הוא אין העולם), – ה"זולת" ;50מן

המעשה בעבודת שיעסקו ה' של שרצונו כיוון אך

בגלוי xeaicaהובע ieeivaדיבורו הרי הוא51, הקב"ה של

dyrn50ֿהקדוש מעשה את יסתור שיהודי יתכן וכיצד ,

ברוךֿהוא?]

–התשובה "בן" הוא ש"סתור" היא, שלd`vez52לכך

היא, הפנימית שהמשמעות מך", עצמו שעשה "מיכאל, –

רק מדובר כביכול,53שאין אלא, המרגלים, מעשה על
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לקו"א41) הסימן). בריש שם (ממג"א סח סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה

סקל"ג. להה"מ

פ"ד42) (הב') המה ששים ד"ה שה"ש לקו"ת ועיין האמוראים. בדורות

(בחי' עיי"ש בהעלם, הם (השגה) ההלכות טעמי האמוראים דבמימרות –

גופא). שבתורה "מעשה"

ט.43) סו"ס אגה"ק

רפמ"ד.44) תניא

הכולל45) שער ראה – נפש לכל השווה – הי"ג שער מענין להעיר

.36 בהערה שנסמנו במקומות וראה בהקדמתו.

אלא46) בידינו עלתה ד"לא י"ל חבקוק`cgועפ"ז "בא ע"ד הוא "

על מהרש"א).`zgוהעמידן בחדא"ג ועיי"ש בסופה. (מכות "

ואילך.47) 14 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה

פרשתנו.48) עינים מאור עד"ז ראה

לסופו).49) (קרוב ה"א פ"א יומא ירושלמי

(5070 ע' [המתורגם] ח"ו ,3 הערה 134 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה

,46 שם.p"yeהערה ובהנסמן 66 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם וראה .

ועוד.51) כב. פמ"ד, ב"ר ראה

רק52) דרש (ו') פרשתנו שבתנחומא זה יומתק בפנים המבואר ע"פ

ולא – דבריו) את (שהחביא ו"נחבי" העולם) מן אֿל (שסתרו "סתור"

מן (שסתרו "סתור" רק דרש י) (שם, בבמדב"ר [ועד"ז ו"ופסי" "מיכאל"

העיקר כי – ו"מיכאל"dcearaהעולם)] ו"נחבי", "סתור" שלילת הוא

כו'. הסיבה רק הם ו"ופסי"

(53– כפשש"מ המרגלים, פעולת על גם קאי שבפנים השני לפי' גם כי

הקב"ה" של מעשיו ש"סתר ע"י ית'.dlbnכי רצונו נגד לעשות בחירתו כח

פ"א, (איכ"ר חז"ל וכלשון מך, הקב"ה) של (שונאו עושה הוא שכאילו ונמצא

" ה.oiyiznלג) לג, לברכה ספרי וראה מעלן"*. של גדול כח

."jn envr dyr" zxenz ± (my x"ki`) dlrn ly dxeaba gk siqedl ,"'eb 'c` gk `p lcbi dzre" (fi ,ci epzyxt) `wec milbxnd `hg ixg` dyn ywia okly l"ie (*
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בחירה ליהודי שתהיה כדי הקדושֿברוךֿהוא: כלפי

חלש, ל"מך", עצמו את הקדושֿברוךֿהוא עשה חפשית,

נתן הוא – האדם מעשה את יכריח לא שדיבורו כביכול,

ואף ה', מרצון ההיפך את ח"ו לעשות הכח את ליהודי

הקדושֿברוךֿהוא. מעשה את לסתור

.È
"ÈÒÙÂ Ô· È·Á�" Ì˘‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

שהדבר ולחשוב לטעות בוcigidניתן להיזהר שיש

לאחר הראשונים, שלאחר יהא`epizeaבדורות שלא הוא ,

"אףdyrnaפגם יוחנן רבי אומר כך ועל –ep`נחבי נאמר

גם הקדושֿברוךֿהוא": של דבריו שהחביא נחבי ופסי, בן

eplv`החביא" של הענין להישלל שלeixacצריך

הוא" של54הקדושֿברוךֿ העבודה כך שדוקא כיוון ,

dyrnd:כראוי היא

שמים ה' בדבר – הקדושֿברוךֿהוא" של "דבריו

) נברא כל המחיה ה' לדבר היא הכוונה dyrnנעשו,

הקדושֿברוךֿהוא).

צריכים המעשים – דבריו" מ"החביא ליזהר יש

ה', דבר בהם שייראה באופן שלeixac55להתבצע

– המעשה את המחיה הקדושֿברוךֿהוא,

רבות פעמים כמדובר יתברך56כי, לו שהדירה כדי ,

עבודת באמצעות "בונים" ישראל אשר העשיה, בעולם

dyrndשם תאיר והאלוקות מוארת, תהיה ,ielbaצורך יש ,

ה' דבר בהם ויוכר "מאירים", יהיו היהודי של שמעשיו

וכו'. בחיות העבודה מתבצעת וממילא אותם, המחיה

– "בן" הוא דבריו...", "החביא שלd`vezו"נחבי",

על שפיסע ופסי, –eizecinמצב הקדושֿברוךֿהוא": של

להיות העלול הקדושֿברוךֿהוא" של דבריו "החביא של

כל המחיה ה' דבר את חש אינו שהוא יהודי, אצל ח"ו

שמצד העבודה על ופוסח מדלג שהוא נובע ,zecndנברא,

הקדושֿברוךֿהוא" של ב"מדותיו שמקורן :57(הרגשות)

לכך מביאה היהודי אצל לה' האהבה התעוררות

הוא כאשר בנפשו האלוקי האור העולם,lrnשגילוי

גשמיים,58מאפשרת בענינים יעסוק הוא כאשר שגם ,

הקדושֿ של דבריו "החביא בבחינת יהי' לא במעשה,

ברוךֿהוא".

.‡È
Â�Ïˆ‡Â ÌÈÏ‚¯Ó‰ Ïˆ‡ "ÈÒÙÂ Ô· È·Á�" Ï˘ ÔÈ�Ú‰

" הדיוק יובן xn`pבכך ep` s`:"

"החביא של אצלeixacהענין הקדושֿברוךֿהוא" של

milbxndבעולם להשאר חפצו שהם מכך ,daygndנבע

ולא הקדושֿברוךֿהוא, של המחשבה דרגת מאירה שבו

המתלבש ה' דבר אל הדיבור, עולם אל לרדת חפצו

mlera59נשאר ה' שדבר כך ,mlrda.בעולם חבוי –

על שפסע ופסי, של) (תוצאה בן "נחבי של והענין

הקדושֿברוךֿהוא" של שהם`mlvמידותיו מכך נבע ,

" של הדרגה על לדלג הקדושֿברוךֿהוא"eizecnחפצו של

לזולתו קשורות האדם שמדות כשם לעולם, ,60שקשורות

הקדושֿברוךֿהוא, של מ"המוחין" ישר לשאוב ורצו

" אשר הסיבה54לעולם"encwכביכול, זוהי ואשר ,

" בספירתeixacלהעלמת – הקדושֿברוךֿהוא" של

המלכות.

בצד ופסי" בן מ"נחבי להמנע עלינו – "אנו" כן לא אך

jetddלעסוק גם אלא עצמו, במעשה להסתפק לנו אל :

העבודה xzeiבדרגות zelrpdֿהקדוש של "דבריו של

הקב"ה. של ב"מידותיו ברוךֿהוא",

.·È
"Â�È„È· ˙¯ÂÒÓ" ‡È‰ ·ÏÂ ÁÂÓ· Â�È˙Â·‡ ˙„Â·Ú
האחרונים בדורות גם אמנם, לחשוב: יהודי יכול הרי

ובלב, במח פנימית בעבודה גם צורך ויש במעשה, די אין

זו עבודה ועקביים", רגליים ב"בחינת שנמצאים כיוון אך

שכלית עבודה זו אין באמת, שהיא כמו y`xayאינה

ב"רגלייםalayומדות שהם כפי והמדות השכל אלא

המטרה תתבצע עבודתו שבאמצעות יתכן וכיצד ועקביים".

במעשה די אין כך לשם אשר בתחתונים", "דירה של

גם אלא לימודdcearaבלבד, עבודת61של את המאירה ,

המעשה?
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סו54) אלאואי"ז בידינו עלתה ל"לא שהעבודה`cgתר ע"ז (נוסף כי – "

כו'" "החביא הרי)`dpiלשלול יא, סעיף כדלקמן המרגלים, טעות שלילת כמו

שהיאefבעבודה כו'" ד"סתור להשלילה דומה ואינה מדריגות, חילוקי יש

אלא כו' עלתה (לא הזמנים בכל מישראל לכאו"א שווה כנ"ל`cgבאופן ,(

.40 והערה ס"ט בפנים

"סתור"ועפ"ז רק דרש (5 הערה (דלעיל ות"ב שבבמדב"ר מה יומתק

הוא שווה באופן לכאו"א עתה בעבודתנו שנוגע מה העיקר כי – "נחבי" ולא

) כו'" "סתור ).dyrnרק

העבודה55) (ע"ד יצחק ר' במאמר השינוי: יומתק "עלתהdyrncעפ"ז נקט (

epicia"ב העבודה (ע"ד יוחנן ר' ובמאמר ,"eixacאנו "אף נקט ".xn`pכו'")

ועוד.56) .35 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

כו'.57) מהן שנשתלשלו רפ"ג: תניא ראה

ספי"ב.58) בתניא עדמ"ש

עשרה59) ע"י הי' העולם נעשו.zexn`n,xacaוהתהוות שמים ה'

ואילך)60) 271 ע' תש"ח (סה"מ תרנ"ג תילים במדרש איתא ד"ה ראה

.n"kaeפ"ב.

חי"ז61) [המתורגם] לקו"ש .194 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ג"כ ראה

.329 ע'

gly zyxt - zegiyÎihewl

הדורות שבכל היהודים שכל כיוון הוא: לכך ההסבר

שלימה" אחת "קומה הדורות62הם של שהעבודה יוצא, ,

– עבודתינו של והלב המח הוא ב"רגלייםeplyהקודמים

בעבודתינו63ועקביים" ולכן ,dyrnaקיימת המצוות

והלב.64zpeekבהעלם הראש – המצוות

– מאמרו בתחילת מיד יצחק רבי מבהיר זאת ואת

מעשיהם שם על מרגלים מאבותינו בידינו מסורת זו "דבר

נקראו":

אלא בידינו עלתה "לא ממש בפועל בעבודתינו אמנם,

שנעשה מה כל אך בהרחבה, לעיל שהוסבר כפי אחד",

"אבותי שבכלepבעבודת האזהרה להיות צריכה שבכך ,"

" היא המרגלים, epiciaשמות zxeqnהיא זו עבודה – "

בעבודתנו, "בידינו",

של באופן שזה –zxeqnאלא, כללית מסורה –

ירידת של וההסתר וההעלם מהגלות עלה" ו"לא בהעלם,

האחרונים, הדורות

העבודה אחד"lretaולגבי בידינו עבודת65"עלתה ,

המעשה.

שלימות מושגת במעשה, עבודתינו עלֿידי ולכן

בתחתונים. יתברך לו דירה עשיית של המטרה

,b"kyz gly t"y zgiyn)

(g"kyz gxew t"y
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ועוד.62) רפ"א. ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ודור63) דור שבכל ישראל אלפי ראשי לענין גם (ושם, פ"ב תניא עייג"כ

גופא).

האמוראים64) דבמימרות (42 הערה לעיל (הובא שה"ש בלקו"ת עדמ"ש

שם). (ובפ"ג עיי"ש ההלכות, טעמי כל בהעלם כלולים

דאבותינו65) העבודות כל כלולות זה דב"אחד" – בפנים המבואר ע"פ

אלא בידינו עלתה ד"לא השייכות יותר תומתק –cg`חבקוק ocinrdeל"בא

zg` lr.(47 הערה לעיל (ראה "

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zegpn(oey`x meil)

Lc÷îmzit` dpila lqti `ly icke ,eziit` zrya mgld z` §©¥
d ixd ,zayaLc÷îc àeä ïçìLaxra ezet`l mkilre ,mgld z` ª§¨¦§©¥

mgld z` ycwn epi` xepzdy oerny iax giked o`kne ,zay
.zayd z` dgec dpi` eziit`e

df `xwnay okzi `ly zxne`e ,eda` iax ixac z` dgec `xnbd
:`xnbd dywn ,oerny iaxe dcedi iax ewlgpúøîà úéöî éîe- ¦¨¥¨§©

xnel leki dz` m`dúòLácdäéiôàmiptd mgl lyeäðéçkLà §¦§©£¦¨©§§¦§
,eixac exn`p jk lre ,mipdkl cec m`vn -áéúëäåjynda ixd - §¨§¦

xn`p my ze`xwnd(f `k '` l`eny)Bì ïziå'[cecl]LãB÷ ïäkä ©¦¤©Ÿ¥¤
,[miptd mgl epiidc]íéðtä íçì íà ék íçì íL äéä àì ék¦Ÿ¨¨¨¤¤¦¦¤¤©¨¦
,''ä éðôlî íéøñenämipdkl m`vn `l cecy rnyn df `xwnne ©¨¦¦¦§¥

weliq xg`l zaya `l`ziit` xg`l daxd epiidc ,miptd mgl
.mgld

:`xnbd zl`eyàlà,diit`d zrya did `l cec ok` m`Cøc éàî ¤¨©¤¤
eäì øîà à÷c ìBç.'leg jxc `ede' eixaca ezpeek dn -daiyn §¨¨©§

:`xnbddéì eøîà à÷ éëäepziy ezywa lr cecl mipdkd epr jk - ¨¦¨¨§¥
,mingl dyng elàkéìepnr oi` -íçì,oilegíéðtä íçì íà ék' ¥¨¤¤¦¦¤¤©¨¦

íéøñenä[zaya ogleydn xqedy],''ä éðôlîmixeq` el` mingle ©¨¦¦¦§¥
jk lre .mdn lek`l jl ozip ji`e ,mixfl dlik`aeäì øîà,cecàì ¨©§Ÿ

àéòaéîn lek`l il xzedy ,xnel jixv oi` -éàäxaky df mgl - ¦©§¨©
,ogleydn xqedcixddéì ÷ôðc ïåék`viy -îoicäìéònezxqda §¥¨§¨©¥¦§¦¨

,mipdkl xzed ixdy ,ogleydnàeä ìBç Cøc,dlirn ezlik`a oi`e ¤¤
,elk`l il xzen iavna i`cea mixfl `ed xeq`y s`eeléôà àlà¤¨£¦

éàäénð Cycgd mgld eze` -éìka Lc÷é íBiäcycwzpe xceqy - ©©¦§©¦§©©¤¦
,dlirn ea yie ,ogleyd iab lr meidìeëéìc déì eáäil e`iad - ©¥§¥
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הדורות שבכל היהודים שכל כיוון הוא: לכך ההסבר

שלימה" אחת "קומה הדורות62הם של שהעבודה יוצא, ,

– עבודתינו של והלב המח הוא ב"רגלייםeplyהקודמים

בעבודתינו63ועקביים" ולכן ,dyrnaקיימת המצוות

והלב.64zpeekבהעלם הראש – המצוות

– מאמרו בתחילת מיד יצחק רבי מבהיר זאת ואת

מעשיהם שם על מרגלים מאבותינו בידינו מסורת זו "דבר

נקראו":

אלא בידינו עלתה "לא ממש בפועל בעבודתינו אמנם,

שנעשה מה כל אך בהרחבה, לעיל שהוסבר כפי אחד",

"אבותי שבכלepבעבודת האזהרה להיות צריכה שבכך ,"

" היא המרגלים, epiciaשמות zxeqnהיא זו עבודה – "

בעבודתנו, "בידינו",

של באופן שזה –zxeqnאלא, כללית מסורה –

ירידת של וההסתר וההעלם מהגלות עלה" ו"לא בהעלם,

האחרונים, הדורות

העבודה אחד"lretaולגבי בידינו עבודת65"עלתה ,

המעשה.

שלימות מושגת במעשה, עבודתינו עלֿידי ולכן

בתחתונים. יתברך לו דירה עשיית של המטרה
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ועוד.62) רפ"א. ישראל אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ודור63) דור שבכל ישראל אלפי ראשי לענין גם (ושם, פ"ב תניא עייג"כ

גופא).

האמוראים64) דבמימרות (42 הערה לעיל (הובא שה"ש בלקו"ת עדמ"ש

שם). (ובפ"ג עיי"ש ההלכות, טעמי כל בהעלם כלולים

דאבותינו65) העבודות כל כלולות זה דב"אחד" – בפנים המבואר ע"פ

אלא בידינו עלתה ד"לא השייכות יותר תומתק –cg`חבקוק ocinrdeל"בא

zg` lr.(47 הערה לעיל (ראה "

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zegpn(oey`x meil)

Lc÷îmzit` dpila lqti `ly icke ,eziit` zrya mgld z` §©¥
d ixd ,zayaLc÷îc àeä ïçìLaxra ezet`l mkilre ,mgld z` ª§¨¦§©¥

mgld z` ycwn epi` xepzdy oerny iax giked o`kne ,zay
.zayd z` dgec dpi` eziit`e

df `xwnay okzi `ly zxne`e ,eda` iax ixac z` dgec `xnbd
:`xnbd dywn ,oerny iaxe dcedi iax ewlgpúøîà úéöî éîe- ¦¨¥¨§©

xnel leki dz` m`dúòLácdäéiôàmiptd mgl lyeäðéçkLà §¦§©£¦¨©§§¦§
,eixac exn`p jk lre ,mipdkl cec m`vn -áéúëäåjynda ixd - §¨§¦

xn`p my ze`xwnd(f `k '` l`eny)Bì ïziå'[cecl]LãB÷ ïäkä ©¦¤©Ÿ¥¤
,[miptd mgl epiidc]íéðtä íçì íà ék íçì íL äéä àì ék¦Ÿ¨¨¨¤¤¦¦¤¤©¨¦
,''ä éðôlî íéøñenämipdkl m`vn `l cecy rnyn df `xwnne ©¨¦¦¦§¥

weliq xg`l zaya `l`ziit` xg`l daxd epiidc ,miptd mgl
.mgld

:`xnbd zl`eyàlà,diit`d zrya did `l cec ok` m`Cøc éàî ¤¨©¤¤
eäì øîà à÷c ìBç.'leg jxc `ede' eixaca ezpeek dn -daiyn §¨¨©§

:`xnbddéì eøîà à÷ éëäepziy ezywa lr cecl mipdkd epr jk - ¨¦¨¨§¥
,mingl dyng elàkéìepnr oi` -íçì,oilegíéðtä íçì íà ék' ¥¨¤¤¦¦¤¤©¨¦

íéøñenä[zaya ogleydn xqedy],''ä éðôlîmixeq` el` mingle ©¨¦¦¦§¥
jk lre .mdn lek`l jl ozip ji`e ,mixfl dlik`aeäì øîà,cecàì ¨©§Ÿ

àéòaéîn lek`l il xzedy ,xnel jixv oi` -éàäxaky df mgl - ¦©§¨©
,ogleydn xqedcixddéì ÷ôðc ïåék`viy -îoicäìéònezxqda §¥¨§¨©¥¦§¦¨

,mipdkl xzed ixdy ,ogleydnàeä ìBç Cøc,dlirn ezlik`a oi`e ¤¤
,elk`l il xzen iavna i`cea mixfl `ed xeq`y s`eeléôà àlà¤¨£¦

éàäénð Cycgd mgld eze` -éìka Lc÷é íBiäcycwzpe xceqy - ©©¦§©¦§©©¤¦
,dlirn ea yie ,ogleyd iab lr meidìeëéìc déì eáäil e`iad - ©¥§¥
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב

'ied epa utg m`

,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂּובפרט העּמים ּבמדּבר עּתה ׁשּבהיֹותנּו ƒƒ»ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
זה, ענין ּבנּו ּגם יקּים ּדמׁשיחא, ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֻּבעקבתא
ּבחינת ממׁשיכים ׁשעלֿידיֿזה ׁשּבעׂשּיה, העׂשּיה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמעלת
ּדירה ׁשעֹוׂשים ּבנּו, הוי' חפץ ּבחינת עד ּבעֹולם, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָה'חפץ'
ּבקרֹוב זֹוכים ועלֿידיֿזה ּדוקא, ּבתחּתֹונים יתּבר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלֹו
מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לביאת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּמׁש

•
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כך לארץ, לכניסתם הכנה היתה במדבר ישראל בני של ששהייתם כשם

העמים', 'מדבר בשם המכונה הגלות, בתוך ישראל בני של הימצאותם

השלימה. לגאולה הכנה משמשת

L ,ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂעודe�˙BÈ‰a ƒƒ»∆ƒ¿≈
‰zÚהגלות a„Óa¯בזמן «»¿ƒ¿«

Ë¯Ù·e ÌÈnÚ‰זמן בסוף »«ƒƒ¿»
ÁÈLÓc‡,הגלות ‡˙·˜Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

,‰Ê ÔÈ�Ú e�a Ìb Ìi˜È¿À««»ƒ¿»∆
תהיה שלנו ה' »¬»ÏÚÓ˙שבעבודת
'‰iNÚaL ‰iNÚ'‰כלומר »¬ƒ»∆»¬ƒ»

המתבצעת ה' בעבודת מדובר

וכמו הגלות, בחשכת ירוד, בזמן

הדברים קיום שבנפש, המעשה כוחות באמצעות הנעשית בעבודה מדובר כן

ובמעשה בדיבור במחשבה ממש ÌÈÎÈLÓÓבפועל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,∆«¿≈∆«¿ƒƒ
את '‰'ıÙÁ'ומגלים ˙�ÈÁaשל התענוג פנימיות של התגלותה כלומר ¿ƒ««≈∆

הוא ברוך Ú„הקדוש ,ÌÏBÚa»»«
ל 'ıÙÁשגורמים ˙�ÈÁa¿ƒ«»≈

'ÈÂ‰כלומר',ּבנּוÌÈNBÚL ¬»»ָ∆ƒ
C¯a˙È BÏ ‰¯Ècƒ»ƒ¿»≈
ŒÏÚÂ ,‡˜Âc ÌÈ�BzÁ˙a¿«¿ƒ«¿»¿«
·B¯˜a ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿»
ÁÈLÓ ˙‡È·Ï LnÓ«»¿ƒ«¿ƒ«
e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e�˜„ƒ̂¿≈ƒ¿≈»¿»≈

.LnÓ«»
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המשך מעמוד יי



כח

רבי אליעזר, חכמים, רבן גמליאל

קורין את שמע בערבית, משעה שהכהנים  מאימתי 
נכנסין לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה, 
רבן  חצות.  עד  אומרים,  וחכמים  אליעזר.  רבי  דברי 

גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר1.

רבי אליעזר — שמותי הוא2, מתלמידי בית שמאי, 
גבורה. ודעתו להחמיר, שהשיעור הוא זמן קצר. והוא 

כנגד קו השמאל, גבורה, חד קציר3.
)ותנן דברי רבי אליעזר, דברי דייקא, כי דיבור הוא 

קשה4, בחינת גבורה. דבר"י - מספר גבור"ה(.
להקל,  ודעתו  חסד.  מהלל5,  יצא   — גמליאל  רבן 
חד  חסד,  הימין,  קו  כנגד  והוא  ארוך.  הוא  שהשיעור 

אריך.
חכמים — הם כמו מכריעים בין רבי אליעזר ורבן 
גמליאל, ושיעורם הוא בינוני. והוא כנגד קו האמצעי, 

תפארת, חד בינוני.
לכן  לגבורה6,  מאשר  לחסד  יותר  נוטה  ותפארת 
בעצם הדין סבורים גם הם עד עמוד השחר, ורק כדי 

להרחיק מעבירה סבירא להו עד חצות.
)ליקוטים ואגרות עמ' קס, הערות לזהר א עמ' סה(

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך7, 
אמר רבי אליעזר הגדול, אלו תפילין שבראש8.

ש"ם הוי"ה — מספר אליעז"ר הגדו"ל.
)הערות לזהר א עמ' סח(

רבי אליעזר הגדול אומר, מי ימלל גבורות ה' כו'9.
היה  כי  ודינים,  גבורות  בחינתו   - אליעזר  רבי 

מתלמדי שמאי10, גבורות.
ונקרא הגדול, כי גדול הוא בבינה11, כדכתיב12 הבו 
רברבן,  דרך אתוון  על  הוא  גדול  וגם,  גודל לאלקינו. 

1( ברכות פ"א מ"א.
2( שבת קל, ב.

3( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
4( רש"י תשא לב, ז.

5( שבת טו, א.
6( פרי עץ חיים שער הלולב פ"א.

7( תבוא כח, י.
8( מנחות לה, ב.

9( פרקי דרבי אליעזר ריש פ"ג.
10( שבת קל, ב.

11( מאורי אור מערכת גדל. 
12( האזינו לב, ג. 

שהן בבינה13. 
דרך  על  בינה,  של  והדינים  הגבורות  בחינת  והיינו 

מה שכתוב14 אני בינה לי גבורה. 
אליעז"ר – מספרו אלקינ"ו גבור"ה. 

היא  אליעזר  דרבי  בפרקי  דרשותיו  שתחלת  זהו 
בפסוק15 מי ימלל גבורות ה'.

)הערות לזהר א עמ' סה(

רבי אליעזר בן יעקב

מאן תנא מדות, רבי אליעזר בן יעקב היא16.

מדו"ת.  ק"ב  מספר  הוא   — יעק"ב  ב"ן  אליעז"ר 
והוא מה שמשנתו ק"ב ונקי17, והוא תני מדו"ת.

)תורת לוי יצחק עמ' רפב(

מה קול בעזרה, קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפין, שישן 
לו על משמרו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת 

מצאו את אחי אמא ישן, ושרפו את כסותו18.

הוא   — ק"ב19  משנתו,  עם  יעק"ב  ב"ן  אליעז"ר 
מספר קו"ל בעזר"ה קו"ל ב"ן לו"י.

)תורת לוי יצחק עמ' רפב(

רבי אלכסנדראי
אמר רבי אלכסנדראי, כל אדם שמתה אשתו בימיו 
עולם חשך בעדו, שנאמר20 אור חשך באהלו ונרו עליו 

ידעך21.
אלכסנדרא"י - מספרו שלו"ם.

שלום הוא גם בחינת אור, כי כשיש אור בבית יש 
שלום  מצד  שהוא  שבת,  נר  בענין  כידוע  בית,  שלום 
חשך  אור  אז  ר"ל,  אדם,  של  אשתו  וכשמתה  בית22. 

באהלו ונרו ידעך.
)תורת לוי יצחק עמ' קפח( 

13( זח"א ג, א )אותיות גדולות – בינה. אותיות בינוניות – ז"א. אותיות 
קטנות – מלכות(.
14( משלי ח, יד.

15( תהלים קו, ב.
16( יומא טז, א.
17( גיטין סז, א.

18( מדות פ"א מ"ב.
19( גיטין שם. 
20( איוב יח, ו.

21( סנהדרין כב, א.
22( שבת כג, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח

יג, ל – ויהס כלב את העם אל משה ויאמר 
עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה

א. הנה כתיב ירד ירדנו1 כו' ירידה אחר ירידה וכן ביציאת 
נעלה2  עלה  כו'  עלה  גם  אעלך  ואנכי  כתיב  וגאולה  מצרים 
ביציאת  ובאמת  עילוי,  עילוי אחר  ב' עליות שהוא  היינו  כו'. 
מצרים לא נתעלו רק פעם אחת כמו שכתוב אעלה אתכם 
זו  עלייה  כי  אך  ודבש.  חלב  זבת  ארץ  אל  כו'  מצרים3  מעני 
השנית היא רומזת על גאולה העתידה להיות במהרה בימינו 
אמן )וכן בשמות ג' פסוק י"ד4 אמר לו ענין הגאולה האחרונה 

כדפירש רש"י שם(.
נפלאות  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  כתיב5  דהנה 
והוא  מצרים.  ליציאת  אחרונה  גאולה  ענין  הכתוב  שמקיש 
והשעבוד  מצרים  בגלות  המכוון  תכלית  עיקר  שכל  שכמו 
רד"ו שנה הי' בכדי לזכות לקבלת התורה פנים בפנים6 דבר 
ממצרים  העם  את  בהוציאך  כו'  האות7  לך  וזה  וכמ"ש  ה'. 
תעבדון את האלקים על ההר הזה. כך כל אריכות הגלות הזה 
הוא כדי לזכות לגילוי פנימיות התורה שיהי' לעתיד לבוא כי 
טעמי  פנימית  אבל  הנגלית  התורה  קבלת  הי'  תורה  במתן 
התורה יהי' הגילוי שלהם לעתיד לבוא. ועל זה נאמר אראנו 

נפלאות, וכמו שכתוב עין בעין יראו8.
וכך בענין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים וימררו 
את חייהם בעבדה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבדה בשדה 
קאי גם על זמן האחרון, וימררו את חייהם9 היא התורה כי היא 
חיינו, בעבדה קשה דא קושיא10, בחומר דא קל וחומר, ובכל 
שאין  הלכתא,  לבון  דא  ובלבנים  ברייתא,  דא  בשדה  עבדה 
במחלוקת  התורה  דיני  כל  כי  ברור  ודין  ברורה  הלכה  בידינו 
שנוי' הללו מכשירין ומטהרין והללו פוסלין ומטמאין, ואם כן 
כמו שעל ידי שעבוד מצרים בחומר ובלבנים זכו למתן תורה, 
כך גם כן על ידי לבון הלכתא שבזמננו זה יזכו לגלוי פנימיות 

התורה לעתיד לבוא להיות אראנו נפלאות.
תורה אור ריש פרשת שמות

יד, לה – אני ה' דברתי אם לא זאת אעשה 
במדבר  עלי  הנועדים  הזאת  הרעה  העדה  לכל 

הזה יתמו ושם ימתו

ב. תנו רבנן דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא שנאמר 
בעולם  יתמו  ימותו,  ושם  יתמו  הזה  במדבר  יד(  )במדבר 
אשר  יא(  צה,  )תהלים  ואומר  הבא,  בעולם  ימותו  ושם  הזה 

1( הנה כתיב ירד ירדנו )בראשית מג, כ( . . ואנכי אעלך גם עלה . . וכו': עיין עוד בענין זה 

ילקוט משיח וגאולה פרשת שמות סימן כב. כג. כד. כה. כו. נו. קיט. רפא. פרשת ויגש 

סימן קעז. פרשת שלח סימן מד. פרשת בא סימן רצב.

2( במדבר יג, ל.

3( שמות ג, יז.

4( בשמות ג' פסוק י"ד: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות סימן קעג, 

ובהנסמן שם.

5( מיכה ז, טו.

6( דברים ה, ד.

7( שמות ג, יב.

8( ישעי' נב, ח.

9( שמות א, יג.

10( זוהר חלק ג קנג, א.

נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי רבי עקיבא, רבי 
ה(  נ,  )שם  שנאמר  הבא11  לעולם  הם  באים  אומר  אליעזר 
מקיים  אני  מה  אלא  זבח  עלי  בריתי  כורתי  חסידי  לי  אספו 

אשר נשבעתי באפי, ]באפי[ נשבעתי וחוזרני בי וכו'.
רבי שמעון בן מנסיא אומר באים הם לעולם הבא שנאמר 

)ישעי' נה( ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה.
עקיבא  רבי  שבקי'  יוחנן  רבי  אמר  חנה  בר  בר  רבה  אמר 
ירושלים  באזני  וקראת  הלוך  ב(  )ירמי'  שנאמר  לחסידותי' 
לכתך  כלולותיך  אהבת  נעוריך  חסד  לך  זכרתי  ]וגו'[  לאמר 
בזכותם  באים  אחרים  ]ומה  זרועה  לא  בארץ  במדבר  אחרי 

הם עצמן לא כל שכן[.
סנהדרין קי:

יד, כא – ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל 
הארץ

מלא  כי  עם  עכשיו  כי  מפרש  ז"ל  דרבינו  כבוד,  וימלא  ג. 
כל הארץ כבודו מכל מקום יש עכ"פ בחי' צל ומקיף לסטרא 
אחרא, וכפי מ"ש בשם עמק המלך צל12 זה יונק מק"כ צירופי 
אלקים, אבל לעתיד לבוא ואת רוח הטומאה אעביר כו' כי אז 
אהפוך אל עמים שפה ברורה כו' זהו וימלא כבוד כו', וזהו ענין 
יהי כבוד ד' לעולם דהוא לשון עתיד כמו סיפי' דקרא ישמח 
ד' במעשיו פי' במד"ר ר"פ אחרי13 פ"כ דקאי על לעתיד לבוא, 
עד  הוי'  שם  גילוי  יהי'  לבוא  שלעתיד  דהיינו  לומר  ואפשר 

שיהי' נקרא כמו שנכתב14.
אור התורה שלח ע' תקכו

טו, יד – וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם 
כאשר  לה'  ניחוח  ריח  אשה  ועשה  לדורותיכם 

תעשו כן יעשה

וגו'.  לדורותיכם  בתוככם  אשר  או  גר  אתכם  יגור  וכי  ד. 
ספרי פסקא קח: אין לי אלא גר המתגייר, גר שנתגייר מנין, 

תלמוד לומר או אשר בתוככם לדורותיכם.
ר"ל אף שנתגייר שלא בזמן המקדש, וכשיבנה צריך קרבן. 
ועיין מה  כוונת הגמרא כריתות דף ט15 עיין שם,  וזה פירוש 

שכתוב בזה ברמב"ם16.
צפנת פענח – להרגצ'בי גאון

11( רבי אליעזר אומר באים הם לעולם הבא וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת שלח במפתחות, ערך “דור המדבר – והמרגלים – יש להם חלק לעולם הבא". 

)ועיין גם פרשת וארא סימן נד. פרשת תרומה סימן רי(

12( צ"ל בגי' ק"כ, וזהו “סר צלם מעליהם" ע"ש.

13( ישמח ד' במעשיו פי' במד"ר ר"פ אחרי: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

אחרי סימן א.

14( שם הוי' . . נקרא כמו שנכתב: עיין פסחים נ. מובא בילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת שמות סימן דר.

‘ככם' כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה  15( עמוד א: רבי אומר 

וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו וכו'. אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל 

גרים? אמר רב אחא בר יעקב: ‘וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם' וגו', )ר"ל שמפסוק 

זה אנו למדים דגר שנתגייר שלא בזמן המקדש, כשיבנה המקדש חייב להביא קרבן, 

וממילא מוכח דמקבלין גרים אף שלא בזמן המקדש(.

ואילך.   160 עמוד  כו  חלק  שיחות  לקוטי  בארוכה  ראה  ברמב"ם:  בזה  שכתוב  מה   )16

)מובא גם בילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת משפטים סימן ריד עמוד 749(.



glyל zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy

ß oeiq 'i oey`x mei ß

âé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåהחיים אור ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïúð éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−
eçìLz åéúáà ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³£Ÿ¨Æ¦§½̈

:íäá àéNð ìk−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL�‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ׁשּדּברה(במדבר ּדּבה, עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּוסר לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים לו)∑EÏŒÁÏL.ּבאחיה, סוטה רבה. ּתרצה(במדבר אם ,ל מצּוה איני אני ,לדעּת ְְְְִִַָָָָָָָֹ¿«¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. א)– ׁשּנאמר(דברים ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה וגֹו'".(שם): ּכּלכם אלי "וּתקרבּון : ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ג)ּומׁשה וגֹו'",(שמות מצרים מעני אתכם "אעלה : ְְְְְְֱֲֲֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
יירׁשּוה לא למען המרּגלים ּבדברי לטעֹות מקֹום להם נֹותן ׁשאני .חּייהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi zegiy ihewl)

ראּו הּללּו ב)ּורׁשעים יג, ּבגדר(רש"י היה ׁשהּדבר זמן ּכל אְך ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ׁשל ּגבּורתם על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשהמרּגלים רׁש"י מדּיק לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ּבמֹו זאת ּכׁשראּו ואּלּו מּכְך; התרּׁשמּו לא ּבלבד, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשמיעה

הארץ.ראּו יֹוׁשבי ּגבּורת מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק צריכה היתה זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה החייםאת אור ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
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Ó‡Ï¯.א) 'B‚Â ¯a„ÈÂאמר לּמה לדעת צרי «¿«≈¿≈…ִַַַָָָָָ

¯Ó‡Ï,מׁשה אל אּלא אינֹו ׁשהּדּבּור ּכיון ≈…ִֵֵֶֶֶֶַָָ

נאמרּו ׁשהּדברים לֹומר להרׁשֹותֹו ׁשּבא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָואּולי

ּבבל הּוא הרי זה ׁשּזּולת הּׁשכינה, מּפי ְְֲִִִֵֶֶַַַָלֹו

יׂשראל יחׁשדּוהּו ׁשּלא ּגם ד:), (יֹומא ְְְִֵֶַַַָָֹֹּתאמר

ּכדעּתם, ּדעּתֹו ּכי ויאמרּו ּבּדבר חפץ מׁשה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּכי

,הּמל לֹו צּוה כן ּכי להם ׁשּיאמר יצּוה ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלזה

אליו הּנדּבר ּכּסדר לׁשלח לֹו ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּגם

מל ּדבר ּכי ּכׁשּידעּו ידֹו על יעּכבּו ולא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹמה',

ל ּתבת ׁשּפרׁשּו רז"ל ּדברי לפי ּגם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַהּוא,

ה' חפץ הּדבר, על מצּוה ה' ׁשאין ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָלדעּת

הּד ליׂשראל מּפיׁשּיאמר ׁשהם ּכמֹות ברים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ויבטחּו עׂשֹות טֹוב לא ּכי ירּגיׁשּו אּולי ְְְְְֲִִִֶַַֹעליֹון

ּבֹו: ויאמינּו ְֲִַַּבה'

B‚Â'.ב) ÌÈL�‡ EÏ ÁÏLאֹומרֹו לדעת צרי ¿«¿¬»ƒ¿ְִַַָָ

,EÏאני לדעּת ׁשם) (סֹוטה אמרּו ורז"ל ¿ְְְְְֲִַַַָָָ

על ה' יסּכים לּמה וקׁשה וכּו', מצּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָאיני

מאמרֹו ויֹופיע לעּמֹו לעׂשֹות ּדּבר אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָהרעה

ּבּדבר, אעיר הענין ּולהבין רׁשעים. עצת ְְְֲִִִִַַַָָָָָָָעל

הּנסּבבת הּגדֹולה הרעה הקר"ח יצא מי ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּבטן

ּכי רע, ּבֹו אין הּמעׂשה, מּצד אם ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַמהמרּגלים,

יהֹוׁשע ׁשלח כן ׁשּכמֹו ב') (יהֹוׁשע מצינּו ְְְֲִֵֶַַַָָֹֻֻהלא

אין ּכן אם הארץ, וירּגלּו מרּגלים אנׁשים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָב'

האנׁשים מּצד ואם עצמֹו, מּצד מכער ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֹהּדבר

ׁשּנבחרּו מצינּו הלא רׁשעים, ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹהמרּגלים

הּכתּוב והעיד ּוכליֹות, לּבֹות הּבֹוחן ה' ּפי ְְִִִֵֵַַַָָעל

צּדיקים: ׁשהם אנׁשים ּכּלם ֲֲִִִֵֵֶֶַָָֻעליהם

ÔÎ‡ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי על הדבר יתּבאר »≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אצל נתקּבצּו ּבתחּלה לׁשֹונם וזה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ(ילקּוט)

להם ואמר רצה ולא המרּגלים לׁשלח ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

העממים ּכי לֹו ואמרּו ה', הבטיחנּו ְְְְֲִִִִָָָָָּכבר

והם אֹותם לירׁש ּבאים ׁשאנּו ּבנּו ְְִִִֵֶַָָָָיֹודעים

לא יׂשראל ּוכׁשּיּגיעּו ממֹונם את ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמטמינים

וׁשלֹום, חס ּבטל ה' ּדברי ונמצא ּכלּום ְְְְְְְִִִֵֵַָָָימצאּו

ּׁשאמרּו מה מׁשה ּבעיני הּדבר וּייטב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואז

ּפרּוׁש הארץ את לנּו ויחּפרּו א') ְְְְִֵֶֶַָָָָ(ּדברים

ּכיון וכֹו' ממֹונם ּבהם ׁשּמטמינים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהחפירֹות

הּנה ּכאן. עד ּבידם נלּכד ּכ מׁשה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע

נלּכד ואמרּו ז"ל ּבמאמרם ּׁשּדקּדקּו ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָמּמה

ּבערמה, ּולכדּוהּו ּדּברּו ׁשּבמרמה יֹורה ְְְְְְְִִֶֶָָָָָָּבידם

ׁשּבּה ּבפיהם ׁשּדּברּו מרמה היא מה ידּוע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואין

ְִַנלּכד:

ÔÎ‡ה רּגּול מיני לדעתב' רּגּול הּוא הא' ם, »≈ִִִֵֵַַָָ

יטריחּו אם לדעת ּגם ּבּה, יעלּו אׁשר ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּדר

ּוכמאמר מהם, אחד חלק אֹו לעלֹות יׂשראל ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

אל ז') (יהֹוׁשע ליהֹוׁשע ׁשהׁשיבּו העי ְְְִִֵֵֶַַַַַָֻֻמרּגלי

אלפים ּכׁשלׁשת אֹו איׁש ּכאלּפים העם, ּכל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָיעל

העם ּכל את ׁשּמה ּתיּגע אל וגֹו' יעלּו ְְֲִֶַַַַָָָָָאיׁש

יבֹואּו אׁשר העיר את אּלא ירּגל לא זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹורּגּול

אחרת עיר על לצּור ויסּכימּו ּוכׁשּיכּבׁשּוה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּמה

ּכללי, רּגּול הּוא ב' ורּגּול לאחת, אחת ְְְְְִִִַַַַַָָירּגלּוה

ּכח יׁש אם ּולׁשער לראֹות רֹוצים ּכי יֹורה ְְִִִִֵֵֶֶַַֹזה

יׂשראל ׁשהסּכימּו הרּגּול והּוא לכּבׁש, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָּבהם

ּכמֹו ּכנען ארץ לכללּות הּוא לרּגל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹלׁשלח

האמּונה מעּוט יּגיד וזה ּבּמעׂשה, ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּמפרׁש

ׁשּלא ּבּמדרׁש אמרּו ולזה ּתֹואנה, ּובּקּוׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹּבה'

לֹו וידּברּו ּבמרמה ׁשּנתחּכמּו עד מׁשה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָרצה

זה וטעם ׁשֹולחים, הם הּממֹון הטמנת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָׁשּלצד

וׁשלח ּבידם ונלּכד ּכנען ארץ ּבכל ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָצֹודק

ּכמֹו ּבּדבר, רע אין ּכי זה לתכלית ְְְְְִִִֵֶַַַַָָמרּגלים

ּכמֹו הּצריכה לּסּבה מרּגלים ׁשלח יהֹוׁשע ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻכן

רּגּול ּבטעם ּדוקא אּלא רע ואין ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּכתבּתי

מׁשה: ּדעת ּבגנבת יׂשראל ּבדעת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהיה

¯Ó‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯·c ‡a ‰ÊÏÂÁÏL ¿»∆»¿«∆∆¿»«¿«

EÏהּׁשליחּות סֹובר ּׁשאּתה למה ּפרּוׁש ¿ְְִֵֵֶַַַָ

לא אבל ּפרּוׁש הּממֹון הטמנת ּבׁשביל ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹׁשהיא

מחׁשבֹותם לא ּכי והעירֹו הם, ׁשחֹוׁשבים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹלטעם

הּכּונה הבין ׁשּלא אפׁשר ּומׁשה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹמחׁשבֹותיו,

אֹו אבאר, ּכאׁשר אחר ּדר והבין סדר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָעל

לא ׁשה' ׁשראה ּכיון אּלא ׁשהבין לֹומר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנּוכל

על נתחּכם ולא מעׂשה עׂשה מּלׁשלח ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹמנעֹו

לגּלֹות חפץ ה' לֹו, ּגּלה ׁשה' והגם ,מל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָּדבר

הּיֹוצא לכל טעם לדעת ּגם הּנסּתרֹות, ְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָלעבדיו

לא לּמה לאלהינּו קׁשיא ּתאמר ואם ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹֻמהענין,

זה ׁשּזּולת ׁשראה לצד ּכן, מהיֹות הּדבר ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמנע

מּמה יֹותר ּבהלה ועֹוׂשים יֹותר ּפֹוקרים ְְִִִֵֵֶַָָָהיּו

המרּגלים: ּבהליכת ְְֲִִֶַַַַָּׁשעׂשּו

„BÚּבמאמר ּבלׁשֹוןEÏירצה ׁשהזּכירם לצד ְְֲִֶַַ¿ְְְִִִֶַָ

ׁשהם ׁשּיֹורה אנׁשים ואמר ְֲֲִִֵֶֶֶַָָחׁשיבּות

אמר לזה ׁשהםEÏצּדיקים עֹוד ּכל ּפרּוׁש ִִֶַַָָ¿ֵֵֶָ

ּפניהם ּכׁשּיחּזרּו אבל צּדיקים הם אצל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָלפני

ּוכמאמר ּכלילא, מהם ּפקע ּבּׁשליחּות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָללכת

(סֹוטה ז"ל ואמרּו וּיבאּו וּילכּו (כ"ו) ְְְֵַַַָָָָֹהּכתּוב

ּומּזה וכּו', לביאתם הליכתם מּקיׁש ְְֲִִִִֶַָָָָל"ה.)

יל ׁשּלא יהֹוׁשע על והתּפּלל מׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹֻהרּגיׁש

רז"ל ּדברי יתּבאר זה ּולדר רׁשעים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבעצת

אבל לׁשֹונם וזה פט"ז) (במד"ר ְְְֲֶֶָָָׁשאמרּו

ׁשלח ּדכתיב היּו רׁשעים מׁשה ׁשּׁשלח ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָמרּגלים

ז"ל ּכּונתם ידּוע ואין ּכאן. עד אנׁשים ְְֲִֵַַַָָָָָָל

ל ׁשלח מּמאמר הּדברים מֹוכיחים ְְְֲִִִִִִַַַַַָמּנין

ּתבת ׁשּדּיקּו אּלא היּו, ּכמֹוEÏׁשרׁשעים ְְִִֵֶֶֶַָָָ¿ְ

ּבּׁשליחּות אבל אנׁשים הם ל ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָׁשּדּיקנּוה,

לֹומר יׁש עֹוד הם. רׁשעים ּבהליכה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּכׁשּיתחילּו
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(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§¨−¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

ÏÚג Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È�· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

�Ôe:ח ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט ¯a ÈËÏt ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא Ècb ‰M�Ó„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אניEÏׁשּפרּוׁש אבל צּדיקים הם ל הּוא, ֵֶ¿ְֲֲִִִֵַָ

יסּכים ולּמה ּתאמר ואם רׁשעים. ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹיֹודע

על הּכתּוב ׁשאמר ּגם ּומה רׁשעים, לׁשלח ְְִִֶַַַַַַָָָֹה'

אֹומר הקב"ה ׁשהיה (ׁשם) ז"ל ואמרּו ה' ְְִֵֶָָָָּפי

ׁשל זה ּבפרט ּכי ואּולי ּפלֹוני, לׁשבט ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָּפלֹוני

עד לרּגל אחת ּבדעת ׁשוּו יׂשראל ּכל ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהרּגּול

לכבׁשם יכֹולין אם לראֹות והּוא רּגלּו ְְְְְְֲִִִִֶָָאׁשר

מעּוט יּגיד וזה ּביׂשראל ׁשהיה יכלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכפי

רׁשעים: יּקראּו ולזה ְְְֱִִֶָָָָָהאמּונה

B‡רעה היתה המׁשּלחים ׁשּכּונת לצד ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר

להיֹות ויחזר ּבּׁשליח הרע ּפעל ְְְֲִִִַַַַַַָָֹֹּתפעיל

רעה ּתכּונה ּבֹו ויֹולד ּכמֹותֹו אדם ׁשל ְְְְֵֶָָָָָׁשלּוחֹו

ּבחינת ׁשּתּולד ּכדר קדם ּבֹו היתה ּׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמה

ולזה אֹות, לטֹובה מצוה ּבׁשלּוחי ְְְְְִִֵֶַָָָָֻהּקדּׁשה

ההליכה עׂשֹות ּבהתחלתם צּדיקים, ׁשהיּו ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָהגם

מּכח רעה ּתכּונה ּבהם נֹולד המׁשּלחיםלרּגל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

להּדיח: ְְֲִַַָויעצּו

„BÚׁשלח לֹומר הּׁשליחּותEÏירצה ׁשּיהיה ְְִֶַַ¿ְְִִֶֶַ

יתּבר ׁשמֹו על ולא מׁשה ׁשם על ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹמתּכּנה

מהּדבר: ּׁשּיצא מה ְֵֶַַַָָָָלצד

„BÚהליכתם ּכּונת ּתהיה ׁשּלא להם לֹומר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹירצה

ּׁשחֹוׁשב למה אּלא יׂשראל ּׁשחֹוׁשבים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָלמה

מאמר והּוא ּבּׁשליחּות, EÏמׁשה ÁÏLלמה ְְֲִֶַַַ¿«¿ְַ

ּׁשּבדעּתם: למה ולא ְְְְְְְֶֶַַַָֹּׁשּבדעּת

„BÚּבמאמר ז"לEÏרמז ּׁשאמרּו מה ּפי על ְֲַַַָ¿ְִֶַַָ

אבל תראה עּתה ּבּפסּוק פ"ה) ְֲִֶַַָָָ(שמו"ר

ּכאן. עד רֹואה אינ מלכים ל"א ְְְְִִֵֶֶֶַָָּבמלחמת

ּבּׁשנה לארץ נכנסים יׂשראל היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמעּתה

מאמר מתקּים והיה מצרים ליציאת ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּׁשנית

ליׁשב מׁשה מכרח היה ּתראה עּתה ׁשאמר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻה'

יׂשראל לארץ יּכנס אֹו ּכהדיֹוט לארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָחּוץ

נתעּכבּו המרּגלים ׁשליחּות ּובאמצעּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָהדיֹוט,

ויהי מּגדּלתֹו מׁשה ירד ולא ׁשנה מ' ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻיׂשראל

והּוא ימיו, מלאת עד ׁשנה מ' מל ְְִֶֶַָָָָֹֻביׁשרּון

EÏאֹומרֹו ÁÏLּבתכלית ּבזה הנאה ל ּכי ְ¿«¿ְְְֲִִֶַָָָ

ְִַָהּדברים:

.'B‚Â ˙‡ e¯˙ÈÂאֹומרֹו לֹוe¯˙ÈÂקׁשה ׁשהיה ¿»À∆¿ְֶָ¿»Àֶָָ

אֹומרֹו קׁשה עֹוד וגֹו', לתּור ‡L¯לֹומר ְְֶַָָ¬∆

Ô˙B� È�‡הּמקֹום ׁשם הזּכיר אׁשר אחר וגֹו' ¬ƒ≈ְְֲִִֵֶַַַָ

לא מי ּכי וגֹו', אני אׁשר לֹומר צרי היה ְֲֲִִִִֶַָָָֹֹלא

ּׁשּפרׁשנּו מה לפי אכן להם. נֹותנּה ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָידע

ּפרּוׁש ל הראׁשֹון ּתנאי ּבּׁשליחּות ְְְְִִִֵֶַַָָׁשהתנה

ּוׁשאר מׁשה ׁשלּוחי ׁשּיהיּו חֹוׁשב ּׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָלמה

אחד ּתנאי עֹוד והֹוסיף ּבּה, ׁשּפרׁשנּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּפרּוׁשים

והֹוסיף ּבא עֹוד צּדיקים, ׁשּיהיּו ׁשּצרי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָאנׁשים

הּוא ׁשהרּגּול ּבּדבר אחד �Ô˙Bּתנאי È�‡ ¯L‡ ְִֶֶַַָָָָ¬∆¬ƒ≈

ההיא הארץ אם לׁשער לא ּפרּוׁש יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלבני

וּדאי זה ּכי אנׁשיה ולרׁשת ללכדּה ּבהם ּכח ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיׁש

יכלת אין קטּנהּכי עיר ּכנגד אפּלּו לעמד ּבהם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

אּלא �Ô˙B,ׁשּבהם, È�‡ ¯L‡ׁשהּדבר וכיון ֶֶֶָָ¬∆¬ƒ≈ְֵֶַָָָ

להֹוציא הּנֹותן על ּבמּתנה להם ּבא ְְִֵֶַַַַָָָָההּוא

להם יּלחם והּוא מּתנה, הּנֹותן ּכדין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעֹוׁשקיה

ּגם רע, ּפגע ואין ׂשטן ּבאין ּבידם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָויעמידּנה

רמים להׁשּפיל ה' יפליא אׁשר ּברּגּולם ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָיׂשּכילּו

הּנס ׁשּבעל ּכדי ועצּמים רּבים ורם ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻעם

והרים ּבחסּדֹו ה' נתחּכם ּובזה ּבנּסֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָיּכיר

וילידי וגֹו' עמלק ּכׁשּיראּו מכׁשֹול ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָמּלפניהם

לבל הּבצּורֹות הערים חזק ועצם וגֹו' ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹענק

אּלא יׂשראל ּבכח ירּׁשתם אין ּכי ויראּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֻיפחדּו

הּנֹותן: הּוא ּכי יּוכל הּכל אׁשר הּבֹורא ְֲִֵֵֶַַַַַֹֹּבכח

‰ÊÂמאמר �Ô˙Bהּוא È�‡ ¯L‡לׁשֹונֹו ּובמתק , ¿∆ֲַַ¬∆¬ƒ≈ְְֶֶ

ּכמֹו להם יכֹולין אינם הּטבע ּכפי ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּגּלה

נתיּׁשבּו ּובזה ,ּכ אחר המרּגלים ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָׁשאמרּו

לא לּמה זאת לחקר ׁשּנׁשאר אּלא ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹֹהּדקּדּוקים.

נֹותן אני אׁשר הארץ את ויתרּו לֹומר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֻהסּפיק

להזּכיר צרי היה ÔÚ�k,ולא ı¯‡וראיתי ְְְִִַָָָֹ∆∆¿««ְִִָ

ואמרּו זֹו ּבהערה ׁשהרּגיׁשּו (ילקּוט) ְְְְְְִִֶֶַַַָָָלרז"ל

והּוא הּמּתנה הּגֹורם זכּות אל לרמז ְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבא

ּבן אברהם וׂשרה לאברהם ׁשּנֹולד יצחק ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָזכּות

ׁשהּוא ׁשנה ּתׁשעים ּבת וׂשרה ׁשנה ְְִִֵֶַָָָָָָָמאה

וזה ותׁשעים, מאה ׁשניהם ׁשל הּׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבמסּפר

הּמאמר לֹומר נתּכּון ּכי לֹומר ונראה ּדרׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדר

ּתֹורה ּבמׁשנה ליׂשראל מׁשה ׁשאמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָעצמֹו

ּברׁשעת ּכי וגֹו' בצדקת לא ט') ְְְְְְְִִִִַָָֹ(ּדברים

ּכׁשאמר ּכאן ּׁשהזּכיר מה והּוא וגֹו', ְְְְִִִֶֶַַַָָהּגֹוים

ארץ נֹותן ארץÔÚ�kאני ׁשהיא לצד לֹומר ֲִֵֶֶ¿««ְִֶֶֶַַ

נֹותן: אני לזה סאתֹו נתמּלא אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּכנען

.eÁÏLzׁשּבתחּל ׁשלח ּבמאמר הסּפיק תולא ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֶַַַַֹ

ילכּו ׁשּלא לעּכב ׁשּבא אּולי ְְֵֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב.

ולא יֹותר ולא וגֹו' אחד איׁש זה ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּלא

ָּפחֹות:
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(â)ílk ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª¨´
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹו על עּכב ׁשּלא ‡�ÌÈL.ּברׁשּותֹו, Ìlk∑ׁשעה ואֹותּה חׁשיבּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ
היּו .ּכׁשרים ְִֵָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§¨−¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

ÏÚג Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È�· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

�Ôe:ח ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט ¯a ÈËÏt ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא Ècb ‰M�Ó„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אניEÏׁשּפרּוׁש אבל צּדיקים הם ל הּוא, ֵֶ¿ְֲֲִִִֵַָ

יסּכים ולּמה ּתאמר ואם רׁשעים. ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹיֹודע

על הּכתּוב ׁשאמר ּגם ּומה רׁשעים, לׁשלח ְְִִֶַַַַַַָָָֹה'

אֹומר הקב"ה ׁשהיה (ׁשם) ז"ל ואמרּו ה' ְְִֵֶָָָָּפי

ׁשל זה ּבפרט ּכי ואּולי ּפלֹוני, לׁשבט ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָּפלֹוני

עד לרּגל אחת ּבדעת ׁשוּו יׂשראל ּכל ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָהרּגּול

לכבׁשם יכֹולין אם לראֹות והּוא רּגלּו ְְְְְְֲִִִִֶָָאׁשר

מעּוט יּגיד וזה ּביׂשראל ׁשהיה יכלת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכפי

רׁשעים: יּקראּו ולזה ְְְֱִִֶָָָָָהאמּונה

B‡רעה היתה המׁשּלחים ׁשּכּונת לצד ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר

להיֹות ויחזר ּבּׁשליח הרע ּפעל ְְְֲִִִַַַַַַָָֹֹּתפעיל

רעה ּתכּונה ּבֹו ויֹולד ּכמֹותֹו אדם ׁשל ְְְְֵֶָָָָָׁשלּוחֹו

ּבחינת ׁשּתּולד ּכדר קדם ּבֹו היתה ּׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמה

ולזה אֹות, לטֹובה מצוה ּבׁשלּוחי ְְְְְִִֵֶַָָָָֻהּקדּׁשה

ההליכה עׂשֹות ּבהתחלתם צּדיקים, ׁשהיּו ְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָהגם

מּכח רעה ּתכּונה ּבהם נֹולד המׁשּלחיםלרּגל ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

להּדיח: ְְֲִַַָויעצּו

„BÚׁשלח לֹומר הּׁשליחּותEÏירצה ׁשּיהיה ְְִֶַַ¿ְְִִֶֶַ

יתּבר ׁשמֹו על ולא מׁשה ׁשם על ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹמתּכּנה

מהּדבר: ּׁשּיצא מה ְֵֶַַַָָָָלצד

„BÚהליכתם ּכּונת ּתהיה ׁשּלא להם לֹומר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹירצה

ּׁשחֹוׁשב למה אּלא יׂשראל ּׁשחֹוׁשבים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָלמה

מאמר והּוא ּבּׁשליחּות, EÏמׁשה ÁÏLלמה ְְֲִֶַַַ¿«¿ְַ

ּׁשּבדעּתם: למה ולא ְְְְְְְֶֶַַַָֹּׁשּבדעּת

„BÚּבמאמר ז"לEÏרמז ּׁשאמרּו מה ּפי על ְֲַַַָ¿ְִֶַַָ

אבל תראה עּתה ּבּפסּוק פ"ה) ְֲִֶַַָָָ(שמו"ר

ּכאן. עד רֹואה אינ מלכים ל"א ְְְְִִֵֶֶֶַָָּבמלחמת

ּבּׁשנה לארץ נכנסים יׂשראל היּו אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמעּתה

מאמר מתקּים והיה מצרים ליציאת ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּׁשנית

ליׁשב מׁשה מכרח היה ּתראה עּתה ׁשאמר ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻה'

יׂשראל לארץ יּכנס אֹו ּכהדיֹוט לארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָחּוץ

נתעּכבּו המרּגלים ׁשליחּות ּובאמצעּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָהדיֹוט,

ויהי מּגדּלתֹו מׁשה ירד ולא ׁשנה מ' ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻיׂשראל

והּוא ימיו, מלאת עד ׁשנה מ' מל ְְִֶֶַָָָָֹֻביׁשרּון

EÏאֹומרֹו ÁÏLּבתכלית ּבזה הנאה ל ּכי ְ¿«¿ְְְֲִִֶַָָָ

ְִַָהּדברים:

.'B‚Â ˙‡ e¯˙ÈÂאֹומרֹו לֹוe¯˙ÈÂקׁשה ׁשהיה ¿»À∆¿ְֶָ¿»Àֶָָ

אֹומרֹו קׁשה עֹוד וגֹו', לתּור ‡L¯לֹומר ְְֶַָָ¬∆

Ô˙B� È�‡הּמקֹום ׁשם הזּכיר אׁשר אחר וגֹו' ¬ƒ≈ְְֲִִֵֶַַַָ

לא מי ּכי וגֹו', אני אׁשר לֹומר צרי היה ְֲֲִִִִֶַָָָֹֹלא

ּׁשּפרׁשנּו מה לפי אכן להם. נֹותנּה ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָידע

ּפרּוׁש ל הראׁשֹון ּתנאי ּבּׁשליחּות ְְְְִִִֵֶַַָָׁשהתנה

ּוׁשאר מׁשה ׁשלּוחי ׁשּיהיּו חֹוׁשב ּׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַָלמה

אחד ּתנאי עֹוד והֹוסיף ּבּה, ׁשּפרׁשנּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּפרּוׁשים

והֹוסיף ּבא עֹוד צּדיקים, ׁשּיהיּו ׁשּצרי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָאנׁשים

הּוא ׁשהרּגּול ּבּדבר אחד �Ô˙Bּתנאי È�‡ ¯L‡ ְִֶֶַַָָָָ¬∆¬ƒ≈

ההיא הארץ אם לׁשער לא ּפרּוׁש יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלבני

וּדאי זה ּכי אנׁשיה ולרׁשת ללכדּה ּבהם ּכח ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיׁש

יכלת אין קטּנהּכי עיר ּכנגד אפּלּו לעמד ּבהם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

אּלא �Ô˙B,ׁשּבהם, È�‡ ¯L‡ׁשהּדבר וכיון ֶֶֶָָ¬∆¬ƒ≈ְֵֶַָָָ

להֹוציא הּנֹותן על ּבמּתנה להם ּבא ְְִֵֶַַַַָָָָההּוא

להם יּלחם והּוא מּתנה, הּנֹותן ּכדין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָעֹוׁשקיה

ּגם רע, ּפגע ואין ׂשטן ּבאין ּבידם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָויעמידּנה

רמים להׁשּפיל ה' יפליא אׁשר ּברּגּולם ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָיׂשּכילּו

הּנס ׁשּבעל ּכדי ועצּמים רּבים ורם ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻעם

והרים ּבחסּדֹו ה' נתחּכם ּובזה ּבנּסֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָיּכיר

וילידי וגֹו' עמלק ּכׁשּיראּו מכׁשֹול ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָמּלפניהם

לבל הּבצּורֹות הערים חזק ועצם וגֹו' ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹענק

אּלא יׂשראל ּבכח ירּׁשתם אין ּכי ויראּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֻיפחדּו

הּנֹותן: הּוא ּכי יּוכל הּכל אׁשר הּבֹורא ְֲִֵֵֶַַַַַֹֹּבכח

‰ÊÂמאמר �Ô˙Bהּוא È�‡ ¯L‡לׁשֹונֹו ּובמתק , ¿∆ֲַַ¬∆¬ƒ≈ְְֶֶ

ּכמֹו להם יכֹולין אינם הּטבע ּכפי ּכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּגּלה

נתיּׁשבּו ּובזה ,ּכ אחר המרּגלים ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָׁשאמרּו

לא לּמה זאת לחקר ׁשּנׁשאר אּלא ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹֹהּדקּדּוקים.

נֹותן אני אׁשר הארץ את ויתרּו לֹומר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֻהסּפיק

להזּכיר צרי היה ÔÚ�k,ולא ı¯‡וראיתי ְְְִִַָָָֹ∆∆¿««ְִִָ

ואמרּו זֹו ּבהערה ׁשהרּגיׁשּו (ילקּוט) ְְְְְְִִֶֶַַַָָָלרז"ל

והּוא הּמּתנה הּגֹורם זכּות אל לרמז ְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבא

ּבן אברהם וׂשרה לאברהם ׁשּנֹולד יצחק ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָזכּות

ׁשהּוא ׁשנה ּתׁשעים ּבת וׂשרה ׁשנה ְְִִֵֶַָָָָָָָמאה

וזה ותׁשעים, מאה ׁשניהם ׁשל הּׁשנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבמסּפר

הּמאמר לֹומר נתּכּון ּכי לֹומר ונראה ּדרׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּדר

ּתֹורה ּבמׁשנה ליׂשראל מׁשה ׁשאמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָעצמֹו

ּברׁשעת ּכי וגֹו' בצדקת לא ט') ְְְְְְְִִִִַָָֹ(ּדברים

ּכׁשאמר ּכאן ּׁשהזּכיר מה והּוא וגֹו', ְְְְִִִֶֶַַַָָהּגֹוים

ארץ נֹותן ארץÔÚ�kאני ׁשהיא לצד לֹומר ֲִֵֶֶ¿««ְִֶֶֶַַ

נֹותן: אני לזה סאתֹו נתמּלא אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָּכנען

.eÁÏLzׁשּבתחּל ׁשלח ּבמאמר הסּפיק תולא ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֶַַַַֹ

ילכּו ׁשּלא לעּכב ׁשּבא אּולי ְְֵֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב.

ולא יֹותר ולא וגֹו' אחד איׁש זה ּבסדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּלא

ָּפחֹות:



glyלב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä̈¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑.מרּגלים מעצת יֹוׁשיע יּה עליו: החיים.(במ"ר)התּפּלל אור «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåíäìà øîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©´Ÿ¤£¥¤À
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ּכהּוא ואחר ּתחּלה הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּׁשבח את החיים.מראין אור ְִֶֶַַַ

(çé)äéìò áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר)ויׁש אֹוכלֹוסין, מגּדלת יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מגּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אֹוכלֹוסין ‰¯Ù‰.ממעטת ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר)על ׁשּסֹומכין הם, חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְִֶֶַ∆»»¬»∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

הם חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם החיים.ּגבּורתם, אור ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

Ï‡ÎÈÓ:יג ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד ¯a ÈaÁ� ÈÏzÙ�„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe�¿À«

‡¯Ú‡יז ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚ�Î„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡�ÌÈL.טז) ˙BÓL ‰l‡לּמה לדעת צרי ≈∆¿»¬»ƒִַַָָָָ

ואּלה אמר ּכבר והלא ּכן לֹומר ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹחזר

ז"ל ּדבריהם ּפי על ויתּבאר וגֹו' ְְְְְִִִֵֵֶַָָׁשמֹותם

ר' אמר לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו ל"ד:) ְְְֶֶַָָָָ(סֹוטה

מרּגלים מאבֹותינּו ּבידינּו מסרת זה ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיצחק

מיכאל ּבן סתּור וכּו' נקראּו מעׂשיהם ׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָעל

עד וכּו' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּדבריו ְְֶֶַַַָָָָָׁשּסתר

וּיקרא הּכתּוב לֹומר ׁשרצה לצד והּנה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָּכאן.

עליו ׁשהתּפּלל יהֹוׁשע נּון ּבן להֹוׁשע ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻמׁשה

להתּפּלל מׁשה ראה מה האֹומר יאמר ְְְִֵֵֶַַָָָָֹוכּו'

לֹומר הקּדים לזה יהֹוׁשע, BÓL˙על ‰l‡Â ְְִִֶַַַָֻ¿≈∆¿

הׂשּכיל מּׁשמֹותם ּכי להעיר וגֹו' ְְְְֲֲִִִִִִַָָָהאנׁשים

הצר לזה אׁשר הרעים מעׂשיהם ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻמׁשה

סמ ולזה וגֹו', וּיקרא יהֹוׁשע על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻלהתּפּלל

וגֹו', מׁשה וּיקרא וגֹו' ׁשמֹות אּלה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָלמאמר

ּברׁשעם ׁשהרּגיׁש למעלה ׁשּכתבּתי ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָוהגם

ויׁש מכרח זה ּפרּוׁש אין ,ל ּתבת ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֻמּמאמר

הּטה ּומּׁשמֹותם אחר ּבאפן ל ּתבת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹלפרׁש

ׁשּלא אּולי עֹוד ּבׁשליחּותם, ירׁשיעּו ּכי ְְְְִִִִִִֶַַַָֹוהכריע

ׁשּכל מּׁשמֹותם אּלא רׁשעים ׁשּכּלן ְְְִִִִֶֶֶָָָָָֻהצּדיק

לעׂשֹות: ּׁשעתידין מה ּגּלּו ְֲֲִִִֶַַָׁשמֹותם

.'B‚Â ‰LÓ ‡¯˜iÂׁשהתּפּלל (ׁשם) אמרּו רז"ל «ƒ¿»∆¿ְְִֵֶַַַָָ

ׁשמֹו ׁשּנה לּמה לדעת וצרי ְְִִַַָָָָָָָעליו,

ואּולי הּׁשם. ׁשּנּוי ּבלא להתּפּלל היה ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹויכֹול

ׁשּמסּפרּה הּיּו"ד ּבתֹוספת ּבׁשמֹו ּכח ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנתן

עֹוד מרּגלים, העׂשרה נגד ׁשּיּוכל ּכדי ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָעׂשרה

העׂשרה ּכל ׁשל הּטֹוב וחלק זכּות ׁשּיּטל ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכדי

חלקֹו נֹוטל זכה ט"ו.) (חגיגה ז"ל ְְֲֲִֵֶַָָָָָּכמאמרם

חברֹו: ְֲֵֵֶוחלק

B‚Â'.יז) Ì˙‡ ÁÏLiÂהצר לּמה לדעת צרי «ƒ¿«…»¿ְִַַַָָָָֻ

ׁשּתי הּׁשליחּות זכר ׁשּכבר אחר ּכן ְְְִֵֵֶַַַַַָָלֹומר

ו מׁשה,ּפעמים ׁשלח אׁשר וגֹו', אתם ּיׁשלח ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

ונתן לויה, להם ׁשעׂשה הּכתּוב ׁשּיֹודיע ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָואּולי

ואמר הּלויה טעם ׁשהצרכּוe˙Ï¯הּכתּוב וגֹו' ְְַַַַַָָָָ»ְְְֶֻ

ירצה עֹוד סּכנה. לדר ׁשהלכּו לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָלׁשמירה

מׁשּפט ׁשּכן יתּורּו אׁשר לּדר ּבּלויה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּכּון

ע"כ: ְַָָהּלויה

‰È‡.יח) ‰Ó 'B‚Â Ì˙È‡¯eׁשּיׁש לפי ּפרּוׁש ¿ƒ∆¿«ƒְִֵֵֶ

ּוממּזג ּובריא ז ואוירּה ׁשהבלּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָארץ

ּומתנּגד ּומעּפׁש עכּור ׁשאוירּה ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻהּטבעּיּות

מלאה ׁשהיא ארץ יׁש ּגם הּטבעּיּות, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלמזג

טֹוב מזג ּומֹולידים נקּיים ּומימיה ְֲִִִִֵֶֶֶַָָמעינֹות

הם ואּלּו ,להפ ויׁש הּכחֹות ויכֹונן ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹּבאדם

סּבה ּבלא עצמּה מּצד ּבארץ ׁשּיׁשנם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹּדברים

את ּוראיתם אמר אּלּו ּדברים ּוכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאמצעי,

‰È‡הארץ ‰Óּבגדר היא אם ּברּיתּה מּצד ֶָָ«ƒְְִִִִֶֶַָָ

ּבּה יׁש זֹו חקירה ּכי ּולצד להפּכֹו, אֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָהרצֹון

עברתם ּבּדר להם ּבהבחנה ׁשּיׁשנם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחינֹות

ׁשּתאמר ּכמֹו נּסיֹון ׁשּצריכין ּדברים ויׁש ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּבּה,

מפרים מימיה אם האנֹוׁשי טבע מחּזקת ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם

העברה ּבדר נּכרים אינם אּלּו ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּומרּבים,

להם צּוה ‰ÌÚולזה ˙‡Âמהּפעּלֹות ּפרּוׁש וגֹו' ְִֶֶָָָ¿∆»»ְְֵֵַֻ

ּכח יתּגּלה ּבּה הּיֹוׁשב מהעם הּכחֹות, ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹיּודעּו

ׁשּיׁש ּולצד רפה, אֹו חזק העם אם ְִֵֶֶֶַָָָָָָָהארץ

יׁש ּכי העם מחזק מבחן ׁשאין לֹומר ְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמקֹום

עצמן ּגֹודרין הם ּכי והּוא ּלתלֹות ְְְְִִִֵֶַַָּבּמה

אמר לזה ¯·,מהּתׁשמיׁש, Ì‡ ‡e‰ ËÚÓ‰ּגם ְִֵֶַַַָָ«¿«ƒ»ַ

ּומרּבים: מפרים מימיה ּכי יגּלה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבזה

„BÚׁשּלקח סדר ׁשּנה לּמה ּבהעיר ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָירצה

ּבהם ׁשהקּדים ההדרגֹות ּבכל ְְְִִֶֶַַַָָָָהּכתּוב

הרע, חלק הזּכיר ּכ ואחר הּטֹוב ‰ÊÁ˜חלק ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ∆»»

‡e‰,הרפה ּכ ‰È‡ואחר ‰·Bh‰רעה אם ְֲֶַַָָ«»ƒִָָ

חלק הּוא החזק מבחן וגם הּטֹובה, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהקּדים

חזקים, ׁשּמגּדלת הארץ טֹובת לדעת ְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב

לֹומר הקּדים האחרֹון ּבּמאמר ‰ÓL�‰וכן ְְֲֲִִֵַַַַַָ«¿≈»

‡È‰כן ּוכמֹו רזה, אם ּכ ıÚואחר da LÈ‰ ƒְְִֵַַָָָ¬∆»≈

הּמעּוט ּכׁשהזּכיר ולּמה אין אם אמר ּכ ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָואחר

והיה רב, אם הּוא המעט לֹומר הקּדים ְְְְִִִִַַַָָָָוהרּבּוי

חלק הקּדים זה ּבמבחן ּגם ּכי לֹומר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנראה

טֹוב יֹותר הּוא מּועטים הם ׁשאם והּוא ְִִֵֵֶַָהּטֹוב

ּבּטֹובה יסּתּפק לא ּכי אינֹו וזה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹליׂשראל,

ׁשלילתּה: החלט ְְִֵֵֶֶַָָׁשּיֹודע

ÔÎ‡הּדר זה על היא ‰e‡הּכּונה ËÚÓ‰ »≈ִֶֶֶַַַַָָ«¿«

וגֹו' הּוא החזק לּמאמר חֹוזר ּפרּוׁש ְְֲֵֵֶַַַָָוגֹו'

הם ׁשּמעּטים ּגדֹול ּדבר הּוא העם חזק ְִִֵֶֶַָָָָָֹאם

ּבעֹולם, ּבהם ּכּיֹוצא רּבים אם ּבהם ִִֵֵֶֶַַַָָָָּכּיֹוצא

הארץ לׁשּבח המעּלה חלק הקּדים זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּוכפי

הארצֹות, ּבכל חזקים מגּדלים ּכמֹותּה ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָׁשאין

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(èé)äòø-íà àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®
íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬

:íéøöáîa§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈ�ÁÓa‰∑חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑טֹובים ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְִַָ

החיים.ּובריאים אור ְִִ

(ë)ïéà-íà õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ¦©½¦
éøeka éîé íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½§¥−¦¥¬

:íéáðò£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·�Ú.אם È¯eka∑מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

החיים.ּבבּכּור אור ְִ

ß oeiq `"i ipy mei ß

(àë)àáì áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ§¬Ÿ
:úîç£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑– ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהּים הּים, עד ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמּמקצֹוע
ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו .מערביתֿצפֹונית, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(áë)éîìúå éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½
:íéøöî ïòö éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦

i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ּבעצתם.(סוטה להיֹות לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא א)וכן ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :.Ú·L ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ∆«
‰˙�·� ÌÈ�L∑(לד הּגדֹול?(סוטה ּבנֹו למצרים צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר »ƒƒ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

טרׁשין ל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻאּלא
ׁשּנאמר ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר (בראשיתּבארץֿיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר:יג) הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' ל): "ּכיֿהיּו(ישעיה : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
חלקים ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", .בצען ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹ

‰È‡יט ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ�‡כ Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈ�ÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab È�a ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc Ò�Ë Ì„˜ ˙‡È�a˙‡ ÔÈ�L¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּכתבּתי, ּכמֹו ּכן ּגם הּנס הּכרת לצד ְְְִֵֵֶַַַַַַָָאֹו

ּבענין הפסיק לּמה ּתקׁשה לא זה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּולדר

הארץ עניני ּבאמצע וגֹו' העם ואת ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמאמר

וגֹומר, הארץ ּומה אֹומר הּוא ּכ אחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

מדּבר: הּכתּוב הארץ ּבענין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָולדברנּו

B‚Â'.יט) ¯L‡ ı¯‡‰ ‰Óeּפרט ּכנגד ּפרּוׁש »»»∆¬∆¿ְְֵֶֶָ

העיר ּבניני ׁשהם הּזּולת ּבאמצעּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנעׂשה

מפאר ּבבנין היא טֹובה אם והּכלים ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹוהּדירֹות

לֹומר ּדקּדק ולזה ּבבניניה, רעה ‰e‡אם ¯L‡ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ¬∆

da ·LBÈהּכתּוב ׁשאמר ּתמצא זה ּפרט ּוכנגד , ≈»ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ

יביא ּכי והיה ו') (ּדברים ואתחנן ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּבפרׁשת

בנית, לא אׁשר וטבת ּגדלת ערים ל לתת ְְְֲִִֶֶָָָָָֹֹֹֹֹוגֹו'

אם הּבמחנים ּגם הזּכיר העיר נֹוי ְְְֲִִִִִִַַַַָּומּכלל

ׁשּסימן פט"ז) (במד"ר ּדרׁשּו ורז"ל ְְְְִִִֶַַָָָּבמבצרים,

הּכתּוב ּפׁשט אבל ּדרׁש, ּדר וזה להם, ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָמסר

אבל הארץ, על אּלא אינֹו הּׁשאלה עּקר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ורם ּגדֹול עם ׁשהּוא הּוא ּפׁשּוט ענקהעם ּבני ְְֲֵֶַָָָָָָ

ולכׁשּנאמר אֹותם, לרּגל ּבזה ספק ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנפילים

הּכּונה ּתהיה האנׁשים ּגבּורת על ּגם להם ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשרמז

ּבנּסי להּכיר ּגבּורתם עצם לראֹות להם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלֹומר

ּבידם: אֹותם ימּגן אׁשר ְְֲֵֵֶַָָָאל

B‚Â'.כ) ‰�ÓM‰ ı¯‡‰ ‰Óeנֹותנת אם ּפרּוׁש »»»∆«¿≈»¿ִֵֶֶ

ּבפרֹותיה ¯Ê‰ׁשּמן Ì‡ּכׁשּנֹותנת אם ּפרּוׁש ְֵֶָָֻƒ»»ְִֵֶֶֶ

ּכדר זה מּצד רזה נעׂשית אם ּבּפרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכחּה

אֹותם ּומֹובירים ׁשנה אֹותּה ׁשּזֹורעים ְֲִִִֶָָָָָָהארצֹות

אֹותּה זֹורעים אֹו ּכחּוׁשה ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֶֶָָָָֹׁשנה

ועֹוׂשה ּבכחּה מׁשּתּנית ואינּה ׁשנה אחר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹׁשנה

מּצד נכחׁשת ׁשאינּה יּגיד ׁשּזה ּכראׁשֹון ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשני

ִֶָּגּדּוליה:

.ıÚ da LÈ‰ּבּה יׁש אם הּמין ׁשם ּפרּוׁש ¬∆»≈ִִֵֵֵַָ

עץ, מין ‡ÔÈּכל Ì‡עץ יׁש אם ּפרּוׁש ִֵָƒ«ƒִֵֵֵ

(ּדברים הּכתּוב מאמר והּוא ּבּה, נמצא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּבּה: ּכל תחסר לא ְֶַָֹֹח')



לג gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(èé)äòø-íà àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®
íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬

:íéøöáîa§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈ�ÁÓa‰∑חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑טֹובים ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְִַָ

החיים.ּובריאים אור ְִִ

(ë)ïéà-íà õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ¦©½¦
éøeka éîé íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½§¥−¦¥¬

:íéáðò£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·�Ú.אם È¯eka∑מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

החיים.ּבבּכּור אור ְִ

ß oeiq `"i ipy mei ß

(àë)àáì áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ§¬Ÿ
:úîç£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑– ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשהּים הּים, עד ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמּמקצֹוע
ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּוא

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו .מערביתֿצפֹונית, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(áë)éîìúå éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½
:íéøöî ïòö éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦

i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ּבעצתם.(סוטה להיֹות לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אֹומר הּוא א)וכן ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :.Ú·L ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ∆«
‰˙�·� ÌÈ�L∑(לד הּגדֹול?(סוטה ּבנֹו למצרים צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר »ƒƒ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

טרׁשין ל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻאּלא
ׁשּנאמר ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר (בראשיתּבארץֿיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר:יג) הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' ל): "ּכיֿהיּו(ישעיה : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
חלקים ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", .בצען ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹ

‰È‡יט ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ�‡כ Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈ�ÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

Ôn˙Âכב ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab È�a ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc Ò�Ë Ì„˜ ˙‡È�a˙‡ ÔÈ�L¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּכתבּתי, ּכמֹו ּכן ּגם הּנס הּכרת לצד ְְְִֵֵֶַַַַַַָָאֹו

ּבענין הפסיק לּמה ּתקׁשה לא זה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּולדר

הארץ עניני ּבאמצע וגֹו' העם ואת ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמאמר

וגֹומר, הארץ ּומה אֹומר הּוא ּכ אחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

מדּבר: הּכתּוב הארץ ּבענין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָולדברנּו

B‚Â'.יט) ¯L‡ ı¯‡‰ ‰Óeּפרט ּכנגד ּפרּוׁש »»»∆¬∆¿ְְֵֶֶָ

העיר ּבניני ׁשהם הּזּולת ּבאמצעּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנעׂשה

מפאר ּבבנין היא טֹובה אם והּכלים ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹוהּדירֹות

לֹומר ּדקּדק ולזה ּבבניניה, רעה ‰e‡אם ¯L‡ ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ¬∆

da ·LBÈהּכתּוב ׁשאמר ּתמצא זה ּפרט ּוכנגד , ≈»ְְְִֶֶֶֶַַָָָָ

יביא ּכי והיה ו') (ּדברים ואתחנן ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּבפרׁשת

בנית, לא אׁשר וטבת ּגדלת ערים ל לתת ְְְֲִִֶֶָָָָָֹֹֹֹֹוגֹו'

אם הּבמחנים ּגם הזּכיר העיר נֹוי ְְְֲִִִִִִַַַַָּומּכלל

ׁשּסימן פט"ז) (במד"ר ּדרׁשּו ורז"ל ְְְְִִִֶַַָָָּבמבצרים,

הּכתּוב ּפׁשט אבל ּדרׁש, ּדר וזה להם, ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָמסר

אבל הארץ, על אּלא אינֹו הּׁשאלה עּקר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

ורם ּגדֹול עם ׁשהּוא הּוא ּפׁשּוט ענקהעם ּבני ְְֲֵֶַָָָָָָ

ולכׁשּנאמר אֹותם, לרּגל ּבזה ספק ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנפילים

הּכּונה ּתהיה האנׁשים ּגבּורת על ּגם להם ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשרמז

ּבנּסי להּכיר ּגבּורתם עצם לראֹות להם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלֹומר

ּבידם: אֹותם ימּגן אׁשר ְְֲֵֵֶַָָָאל

B‚Â'.כ) ‰�ÓM‰ ı¯‡‰ ‰Óeנֹותנת אם ּפרּוׁש »»»∆«¿≈»¿ִֵֶֶ

ּבפרֹותיה ¯Ê‰ׁשּמן Ì‡ּכׁשּנֹותנת אם ּפרּוׁש ְֵֶָָֻƒ»»ְִֵֶֶֶ

ּכדר זה מּצד רזה נעׂשית אם ּבּפרֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכחּה

אֹותם ּומֹובירים ׁשנה אֹותּה ׁשּזֹורעים ְֲִִִֶָָָָָָהארצֹות

אֹותּה זֹורעים אֹו ּכחּוׁשה ּתהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֶֶָָָָֹׁשנה

ועֹוׂשה ּבכחּה מׁשּתּנית ואינּה ׁשנה אחר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹׁשנה

מּצד נכחׁשת ׁשאינּה יּגיד ׁשּזה ּכראׁשֹון ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשני

ִֶָּגּדּוליה:

.ıÚ da LÈ‰ּבּה יׁש אם הּמין ׁשם ּפרּוׁש ¬∆»≈ִִֵֵֵַָ

עץ, מין ‡ÔÈּכל Ì‡עץ יׁש אם ּפרּוׁש ִֵָƒ«ƒִֵֵֵ

(ּדברים הּכתּוב מאמר והּוא ּבּה, נמצא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשאינֹו

ּבּה: ּכל תחסר לא ְֶַָֹֹח')



glyלד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(âë)ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
-ïîe íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−¦

:íéðàzä©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ּבּה ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן ÌÈ�La.ׂשֹוכת ËBn· e‰‡OiÂ∑,"ּבּמֹוט "וּיּׂשאהּו ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִִֶֶַַַַָָֻ

– "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע לד)איני אׁשּכֹול,(סוטה נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּפריּה ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, נטל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻאחד

ּבּגלּגל ׁשהקימּו מאבנים ּולמד צא מהם, אחד מּׂשאֹוי ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ ד)מׁשּנה, :(יהושע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ
ארּבעים אחת ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ּוׁשקלּום ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָ"הרימּו

להרים אֹותֹו ׁשּמסּיעין מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – .סאה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ãë)ìBkLàä úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨¨−©´©¤§®©µŸ́¨¤§½
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLàהחיים אור £¤¨«§¬¦¨−§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑מאֹות ארּבע והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒְֲֵַַַֹ

הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ּומהל היא, ּפרסה מאֹות ארּבע על ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּפרסה
ׁשּיגז הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא ורחּבּה? ארּכּה הלכּו והם אתלמערב, לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום עליהם ר ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּדר. ֶֶַ

(åë)-éða úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯§¥«
øác íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד ּבעצה(סוטה הליכתן אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָ

c·¯.רעה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑אהרן ואת מׁשה החיים.את אור ָָ«»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

ÔnzÓכג Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ� „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏË�e „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i�‡z ÔÓe ‡i�Bn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

ÏÚכד ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ� ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ È�a ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zL�k Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כד) ‡¯˜ ‡e‰‰ ÌB˜nÏהּקדֹוׁש ּפרּוׁש «»«»»¿ֵַָ

אׁשּכֹול נחל עד ּכתב לכן קדם הּוא ְֵֶֶַַַַָָָֹּברּו

אחרית, מראׁשית מּגיד הּוא ּכי העתיד ׁשם ֲִִִִִֵֵֵֶַַַָעל

ÌMÓואֹומרֹו e˙¯k ¯L‡ּתאמר ואם ּפרּוׁש וגֹו' ְְ¬∆»¿ƒ»ְְִֵַֹ

לזה מהּמקֹום, נכרתּו אׁשּכֹולֹות ּכּמה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹוהלא

על הּמקֹום ׁשּנקרא זה אׁשּכֹול הפלאת ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָאמר

ּבני ּכרתּו אׁשר וגֹו' האׁשּכֹול אדֹות על ְְְְְֲֵֶֶַָָֹׁשמֹו

זה, אׁשּכֹול ּכרתּו יׂשראל ּכללּות ּפרּוׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָיׂשראל

היֹותם לצד אנׁשים, י"ב אּלא היּו ׁשּלא ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָֹוהגם

על יׂשראל ּכל ּכרתּו ּכאּלּו יׂשראל, ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָׁשלּוחי

קהל ּכל אתֹו וׁשחטּו י"ב) (ׁשמֹות אֹומרֹו ְְְְֲֶֶַָֹֹּדר

יׂשראל: ְֲִֵַָעדת

B‚Â'.כו) e‡·iÂ eÎÏiÂלּמה לֹומרקׁשה הצר «≈¿«»…¿ְֶַַָָָֻ

eÎÏiÂ,ההליכה הׁשמיענּו ׁשּכבר אחר «≈¿ְְֲִִִֶַַַָָָ

להּקיׁשּה ׁשּנכּתבה ל"ה.) (סֹוטה אמרּו ְְְְְִִֶַַַָָָָורז"ל

וצרי וכּו', רעה ּבעצה ּביאה מה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּביאה

זה ּדבר הּכתּוב יׁשמיענּו ענין לאיזה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלדעת

רעה: ּבעצה ְְֵֶָָָָׁשהלכּו

ÔÎ‡ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּפי על הענין יתּבאר »≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

רּבי ּתניא לׁשֹונם וזה ל"ט ּדף ְְְִִִֶַַַָָקּדּוׁשין

לֹו ׁשאמר הרי וגֹו' מצוה ל אין אֹומר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹיעקב

ולקח ועלה ּגֹוזלֹות לי והבא לּבירה עלה ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָאביו

ּומת נפל ּובחזרתֹו האם את וׁשּלח ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָהּגֹוזלֹות

אריכּות ׁשּכּלֹוהיכן לעֹולם אּלא זה ׁשל ימיו ְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֻ

מעׂשה יעקב ׁשרּבי ּבּׁש"ס והעלה וכּו', ְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַָֹטֹוב

הּוה, זרה ּבעבֹודה מהרהר ודלמא ּומקׁשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָחזא,

ּדעּת סלקא אי קאמר הכי נּמי איהּו ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָּומׁשּני

אגין לא אמאי אּכא עלמא ּבהאי מצוה ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹׂשכר

ּכאן. עד הרהּור לידי אתי ּדלא עליה ְְְִִִִֵֵַָָָָָמצוה

עלמא ּבהאי מצוה ׂשכר ּדאמר ּדלמאן ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָמׁשמע

וקׁשה ּומהחטא, מהּיּסּורין מצוה ּתגן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּכא

הּדברים ּבמסקנת אֹומר כ"א ּדף סֹוטה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדבמּסכת

מּצלא לא אּצּולי אבל מגּנא אגּוני מצוה ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָֹלרבא

זה ּוכפי ּבּה, עסּוק ׁשהּוא עצמֹו ּבּזמן ְְְֲִִֶֶַַַָָָואפּלּו

עליו הגּנה ּׁשּלא מּמה יעקב רּבי ּמֹוכיח ֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבּמה

זרה, עבֹודה הרהּור לידי לבֹוא ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהּמצוה

ּבסֹוטה הּׁש"ס ׁשּמביא יֹוסף רב ׁשּלסברת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָוהגם

ּגם עליו ּתגן ּבּה עסּוק ׁשהּוא ּבּזמן ְְִֵֶַַָָָָָָָמצוה

מּכח יֹוסף רב סברת נדחית הלא ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹמהעברֹות,

ּתֹורתם עליהם הגּנה ׁשּלא ואחיתפל ּדֹואג ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻקׁשית

ּדברי ׁשּנדחּו וכיון רעה, לתרּבּות יצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּלא

יעקב רּבי ּדחּית הּׂש"ס ּמצּדיק ּבּמה יֹוסף ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹרב

ְִִּבקּדּוׁשין:

LÈÂלמעׂשה מצוה מעׂשה ּבין לחּלק ׁשרצּו ¿≈ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָ

לא ּדמצוה ּבסֹוטה ּׁשאמרּו מה ְְְְְִִֶַָָָָֹמצוה,

מדּבר ּבּה ּדעסיק ּבעּדנא אפּלּו מהחטא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמּצלא

לא אמאי ׁשאמרּו וׁשם לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֹּבעֹוׂשה

מדּבר חטא לידי לבֹוא ׁשּלא עליהם ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאגנת

ּדבריה ּכאן עד לׁשמּה הבלּבמצוה וזה ם, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הּסּלם מעׂשה לדחֹות לּתלמּוד לֹו היה ּכן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻׁשאם

יֹותר ּדחּיה ׁשהיא לׁשמּה הּמצוה עׂשה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבׁשּלא

זרה, ּבעבֹודה מהרהר ּדלמא מּדחּית ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָקרֹובה

לּמה להקׁשֹות ׁשאין זֹו ּבדחּיה מרויח היה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּגם

ּכח ׁשאין ּכיון הרע מּיצר עליו הגּנה ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא

הרע: מּיצר להגן מצוה ְְְִִֵֵֶַָָָָּבאֹותּה

ÔBÎp‰Âהיא הּתלמּוד ּדמסקנת הּוא לתרץ ¿«»ְְְְִֵַַַַָָ

ּבעּדנא ּדמצוה יֹוסף רב ְְְְִִִֵַַָָָָּכסברת

ׁשּמֹוכיח הּוא ולזה ּומּצלא מגנא ּבּה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּדעסיק

על הּמצוה והּצילה הגּנה ּׁשּלא מּמה יעקב ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹר'

ּגם ׁשהרי לאביו ּגֹוזלֹות להביא ּבּסּלם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולה
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ּגֹוזלֹות ׁשהביא מצוה מעׂשה ׁשעת היה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבחזרה

רב סברת ּבסֹוטה הּׁש"ס ּׁשּדחה ּומה ְְְִֶַַַַַָָָָָלאביו,

ואחיתפל לדֹואג ּתֹורה הגּנה ּׁשּלא מּמה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוסף

(ט"ו:) ּבחגיגה ּׁשאמרּו מה לפי ּדחּיה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָאינּה

היתה טינא ואחיתפל ּדֹואג ּתנא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמתניתא

לׁשמּה, ׁשּלא היתה ׁשּתֹורתם ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶָָָָָָֹּבלּבם

ּתֹורתם הּצילתם ׁשּלא מּמה הֹוכחה אין ִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּומעּתה

ּׁשּפרׁשּו למה אֹו לׁשמּה, ּתֹורה היתה לא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהרי

ׁשעסקּו קדם עברֹות ּבעלי ׁשהיּו הּתֹוספֹות ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשם

ׁשּבכגֹון חטאם ליראת ּתֹורתם וקדמה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָּבּתֹורה

הרע: מּיצר מּצילתם ּתֹורה אין ִִֵֵֶֶַַָָָָזה

„BÚÂיֹוסף רב סברת הּדֹוחה לסברת אפּלּו ¿ְְֲִִֵֶַַַַָָ

ּדחה לא ואחיתפל מּדֹואג סֹוטה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמּסכת

אפּלּו מּצלת ּדאינּה הּתֹורה ּתֹועלת חלּקת ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא

מצוה ּׁשאמר מה אבל ּבּה עֹוסק ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבזמן

הּׁש"ס, ּדחה לא ּומּצלא מגּנא ּבּה ּדעסיק ְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹּבעּדנא

הכרח ואחיתפל ּדֹואג קׁשית מּכח ּדרבא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹֻֻוהגם

הּמצוה הּכתּוב ּתלה ׁשאמרה הּבריתא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָליּׁשב

ּתֹועלת ׁשאין יאמר וכּו' ּבאֹור והּתֹורה ְְְְֵֵֶֶֶַַָֹּבנר

לדבריו הכרח אין מהּצרֹות, להגן אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּמצוה

ּדעסיק ּבעּדנא מצוה הּדר זה על לֹומר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָויכֹולין

ו ּבּה עסיק ּדלא ּובעּדנא ּומּצלא מגּנא לאּבּה ְְְְְְִִַַָָָָָָֹֹ

ּומּצלא מגּנא ּבּה ּדעסיק ּבעּדנא ּתֹורה ְְְְְְִִַַָָָָָָּכלּום

ּומה מּצלא, ולא מגּנא ּבּה עסיק ּדלא ְְְְְְִִַַַָָָָָֹֹּובעּדנא

ּתֹורה זכּות ּתֹולה זכּות לּה יׁש אם ְְְִֵֶֶָָָּׁשאמרּו

ׁשעֹוסקת ּבזמן ׁשּלא אפּלּו מהּפרענּות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּמּצלת

ּבׂשכר הּתֹורה, על מצּוה אּׁשה ׁשאין והגם ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻּבּה,

(סֹוטה ׁשם רבינא ּוכדברי ּובניהם ּבעליהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּתֹורת

ּבּסּלם מהעֹולה יעקב ר' מֹוכיח זה ּולדר ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻכ"א.)

מצותֹו הּצילּתּו ׁשּלא לאביו ּגֹוזלֹות ְְְִִִִִֶַָָָָֹלהביא

ּבּה: עסּוק ׁשהיה ְֵֶָָָָּבעת

„BÚÂאפּלּו קּדּוׁשין סּגית נעמיד ּבּדבר ּכׁשּנעמיק ¿ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָֻ

הּׁש"ס ּׁשאמר מה ּבהעיר ּדרבא, ְְֲִִֶַַַַָָָָָאלּבא

יהיה לּו קׁשה זרה ּבעבֹודה מהרהר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּדלמא

מּצילּתּו הּמצוה היתה זרה ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּמהרהר

יׁשלּה אם ׁשּמּוכחמּסֹוטהׁשאמרּו ּכמֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמהּיּסּורין

ּוקאמר קלקלה וּדאי זֹו סֹוטה וׁשם ּתֹולה, ְְְְְִַַַָָָָָזכּות

וׁשם ּדרבא, אלּבא ואפּלּו יּסּוריה ימנע ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזכּות

ּגֹוזלֹות להביא ׁשהל ּומהּׁשּלפנינּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻזכּותּהמרחק

ׁשהיה לצד לֹומר מכרח זה ּולתרץ לפניו, ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻזכּותֹו

הּואּככֹופרּבכלהּתֹורה ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָמהרהרּבעבֹודהזרההרי

ׁשּתגן מצוה לֹו ואין ּדבריו לכל ּכגֹוי הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָוהרי

הּמצוה מעׂשה ׁשּבׁשעת לצד ּכי אפׁשר אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעליו,

להגן ׁשעֹוׂשה ּבּמצוה ּתֹועלת אין ּבעברה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרהר

ּדׂשכר אמרינן יעקבאי ר' ּומתרץּדסֹובר ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹּכלעּקר,

לידֹו מּבא עליו מגּנה היתה עלמא ּבהאי ְְְְְְִִִַָָָָָָָָָֹמצוה

ּכן אם ּכן ּתאמר לא ׁשאם ּפרענּות הּסֹובב ְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻּדבר

רבא לסברת וגם מגּנה, אינּה מהּפרענּות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻּגם

הּדבר מּכלל מּפרענּות מגּנא אגּוני מצוה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשאמר

הּפרענּות, ׁשּיסֹובב עון לידֹו יבֹוא ׁשּלא ְְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻההּוא

מבטח: אינֹו מהּפרענּות ּגם זה ְְֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשּזּולת

e�ÈˆÓ�מצוה יֹוסף רב ׁשּלסברת אֹומרים ƒ¿ƒְְְִִִֵֶַַָָ

וגם הרע, מּיצר מּצלת מעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבׁשעת

יסֹובב העון אם ב' לתרּוץ רבא ְְְִִֵֵֶַָָָָֹלסברת

מּמּנּו, הּמצוה עליו ּתגן הּזה ּבעֹולם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻּפרענּיֹות

הּנרּגׁשת הּקׁשיה לתרץ ּכאן הּכתּוב ּבא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻולזה

הּמצ עליהם הגּנה לא ׁשהלכּולּמה וה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

על מׁשה אתם וּיׁשלח ּדכתיב מצוה ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹּבׁשליחּות

להם, סּובב אׁשר מהּפרענּיֹות להּצילם ה' ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻּפי

e‡·iÂואמר eÎÏiÂהליכתם להּקיׁש ּפרּוׁש ְַָ«≈¿«»…ְֲִִֵַָָ

ּכׁשהלכּו אף רעה ּבעצה ּביאתם מה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָלביאתם

עּקר ּכל מצוה ּכאן אין ּכן אם רעה ְְִִִֵֵֵָָָָָָָּבעצה

הם: עברה ׁשלּוחי ְְְֲֵֵֵַַָָואדרּבא

„BÚלהׁשמיענּו הּכתּוב ׁשהצר הּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻנראה

ּבקּדּוׁשין ׁשם ּׁשאמרּו מה ּפי על הּוא ְְִִִֶֶַַָָזה

להגן לֹו ׁשהיה יעקב ר' לסברת ׁשּתרץ ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר

להקׁשֹות הּתלמּוד חזר עברה לידי מּלבֹוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָעליו

נּזֹוקין אינן מצוה ׁשלּוחי אליעזר ר' ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָוהאמר

מה וקׁשה ּכאן. עד הּוה רעּוע סּלם ְְֵֵֶַַַַָָָָָֻּומתרץ

מהרהר הּׂש"ס ׁשאמר אחר זאת היא ְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻּקׁשיא

ּגם זה ּדבר יֹועיל לא לּמה הּוא זרה ֲִֶַַָָָָָָָֹּבעבֹודה

אּלא נּזֹוקין, אינן מצוה ׁשלּוחי קׁשית ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻלתרּוץ

ּבׁשליחּות ּתֹועלת להם יׁש מצוה ׁשּׁשלּוחי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוּדאי

רעה ּפעּלה להם יּמׁש ׁשּלא ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהּמצוה

ּדבר ׁשּזה מהּׁש"ס ּומׁשמע עצמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמהּׁשליחּות

לֹומר הּכתּוב נתחּיב ּומעּתה הּוא, eÎÏiÂמסּכם ְְִֵֵַַַַָָָֻ«≈¿

e‡·iÂׁשּלא מצוה ׁשליחּות ׁשם מהם לעקר «»…ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ

ּבׁשליחּותם: הּזקּו ולזה רעה ּבעצה אּלא ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֻהלכּו

C¯„·eאֹומרֹו יתּבאר e‡·iÂרמז eÎÏiÂעל ¿∆∆ְְִֵֶֶָ«≈¿«»…ַ

ּבעלי ג.) (סֹוטה ז"ל אֹומרם ְֲֵֶֶַָָּדר

עברה לפניו ּכׁשּיזּדּמן ּגדֹול אדם ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהּסֹוד

ונכנסת הרמה נפׁשֹו מּמּנּו ּפֹורחת לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָויּגׁש

ּולצד לעשֹותּה, יקרב ואז ׁשטּות רּוח ְְְְֲִַַַַָָּבֹו

נׂשיאי ההּמה ׁשהאנׁשים מעידים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּכתּובים

ּכי הּכתּוב העיד לזה הּנפׁש ּוגדֹולי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

ּדברי לדּבר למׁשה ּכׁשּבאּו הרע מעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׁשעת

הּקדֹוׁשֹות אֹורֹות מהם ּפרחּו ּפרּוׁש הלכּו, ְְְֵֵֶֶַַָָרׁשע

וּיבאּו: ואז ְְִִַָָָָֹמּנׁשמתם

„BÚּבמאמר מחלטתeÎÏiÂירמז הליכה ׁשעׂשּו ְְֲִַַֹ«≈¿ְֲִֶֶֶָָֻ

ּכאׁשר עֹוד לּה יבֹואּו ׁשּלא ּכנען ְְֲֶֶֶֶַַַָָֹּבארץ

הּתֹורה ּגם לעם, ּדּברּו אׁשר ּבדבריהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּגּלּו

ולא עֹולם הליכת ׁשהליכתם עליהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹהחלטה

ואֹומרֹו עֹוד. לראֹותּה מׁשהe‡·iÂיׁשּובּו אל ְְְִָָ«»…ֶֶ

נאבדּו ולא ּבאּו לּמה טעם לתת ּבא ְְְֵֶֶַַָָָָָֹוגֹו'

LÓ‰ּבׁשליחּותם, Ï‡על ה' חׁש ּפרּוׁש וגֹו' ְִִָ∆∆ְֵַָ

הּׁשליחּות הׁשלימּו ּכן על אׁשר מׁשה ּכבֹוד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַּדבר

והעדה ואהרן מׁשה ׁשּיראּו ּכדי עֹוד ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹּובאּו.

אּמֹות ּכּמה ּבין עלּו מעט אנׁשים ּכי ה' ְֲֲִִֵֵַַַָָָֻמעׂשה

ּכמֹו ּכי יצּדיקּו ּומּזה ונמלטּו, ועצּמים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַֻּגדֹולים

ּכל על אימתם להּטיל עּמהם ה' יעׂשה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָכן

וגֹו': ה' ּדרכי ויׁשרים ְְִִִֵַַָָהעּמים

.‰L„˜ Ô¯‡t ¯a„Ó Ï‡לּמה לדעת צרי ∆ƒ¿«»»»≈»ִַַָָָָ

ּבחזרה אלא קדׁשה הּכתּוב הזּכיר ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבמאמר ׁשרמז ואּולי ּבהליכה. מה˜„L‰ולא ְְְֲֲִֶַַַַַָָֹ»≈»ַ

ּדכתיב המרּגלים ּבסּבת ּבקדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּׁשּנתעּכבּו

רּבים ימים בקדׁש וּתׁשבּו מ"ו) א' ְְְִִִֵֵַַָָָ(ּדברים

ׁשם) (רׁש"י ז"ל ואמרּו יׁשבּתם, אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּכּימים

מּקדׁש ּבחזרה ׁשנה וי"ט ּבקדׁש עׂשּו ׁשנה ְְֲִֵֵַָָָָָָָָָי"ט

מעּתה ׁשנה, ל"ח הרי ב' ּפעם לּה ׁשהּגיעּו ֲִִֵֵֶַַַַָָָָעד

ׁשּגרמּו הּזמן ּכל נתעּכבּו ּובסּבּובּה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבקדׁשה

וּיבאּו מאמר והּוא ּבּמדּבר, להתעּכב ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹהמרּגלים

קדׁשה: יׂשראל עדת ּכל אל וגֹו' מׁשה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאל

.¯·c Ì˙‡ e·ÈLiÂּתׁשּובתם הּכתּוב העלים «»ƒ…»»»ְֱִֶַָָָ

ואמר ּדרc·¯הרעה ׁשאין סתם, ְַָָָָ»»ְֵֶֶֶָ

לצד אּלא רׁשעים ׁשל מעׂשיהם לכּתב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב

חּור הריגת ּכתב ׁשּלא ׁשּתמצא ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹההכרח,

אמרּו העגל מעׂשה וגם העגל, מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום

ללּמד אּלא נכּתב ׁשּלא ד':) (ע"ז ְְְִֵֶֶַַַָָָֹּבּגמרא

ּכּל להם אֹומרים צּבּור חטא ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל

העלים ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּוכמֹו צּבּור, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָאצל

ׁש עד לׁשּובהּדברים רצּו ׁשּיׂשראל לֹומר הצר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

לֹומר עליו חל וׁשלֹום חס ּבה' וּימרּו ְְְְִִַַַַַַָָָָלמצרים

הארץ, ּדּבת ׁשהֹוציאּו ּדבר וגּלה הּדבר ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָסּבת

יׂשראל, המראת לֹומר הּכתּוב ׁשהצר ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻוטעם

ׁשנה מ' ּבּמדּבר עּכבתם טעם להֹודיע ְְִִַַַַַָָָָָָהּוא

ואֹומר המראתם לסּבת ‰Ú„‰ׁשהיה Ïk ˙‡Â ְְְִֵֶַַָָָָָ¿∆»»≈»

ולא העדה ּכל את ּכׁשהיה ׁשהׁשיבּוהּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּפרּוׁש

עצמֹו ּבפני הרעים ּדברים אליו לדּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָיחדּוהּו

יׂשראל: ּכל ּבעיני להבאיׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּנתּכּונּו

B‡הּדר זה על c·¯ירצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ ְִֶֶֶֶַַ«»ƒ…»»»

להֹודיע הּכתּוב ּובא ,ּבסמּו ְְִַַָָָָָהאמּור

ּכחק הּתׁשּובה לֹו ליחד למׁשה ּכבֹוד ְְְְְֵֶֶַַָָָֹׁשחלקּו

העדה: לכל ּגם הׁשיבּו ּכ ואחר ְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמלּוכה

B‡ּבמאמר ז"ל ׁשאמרּו מה ּפי על ְְְֲִִֶֶַַַַָירצה

ּבידם מׁשה ׁשּנלּכד ראׁשֹון ּבפסּוק ְְְְִִֶֶֶַַָָָָׁשּכתבנּו

ּכאן. עד וגֹו' הארץ את לנּו ויחּפרּו ְְְְְֲֶֶַַַַָָָָּבטענת

טעם היה יׂשראל ׁשליחּות ׁשּטעם מעּתה ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאמר

טעם היה מׁשה ׁשליחּות וטעם עצמֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבפני

הּכתּוב אמר לזה עצמֹו, ‡˙Ìּבפני e·ÈLiÂ ְְִֵֶַַַָָָ«»ƒ…»

¯·cלהם ׁשאמר לּדברים ואהרן למׁשה »»ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאמרּו לּדברים העדה ּכל ואת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבׁשליחּותֹו

ּבׁשליחּותם: ְִִֶָָלהם

B‚Â'.כז) BÏ e¯tÒÈÂלֹומר eÈ‰Lּדקּדק ,BÏ «¿«¿¿ְִֵַ∆»

לא הּמאמר אבל אליו, ּביחּוד הּדּבּור ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹמיחדים
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ּגֹוזלֹות ׁשהביא מצוה מעׂשה ׁשעת היה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבחזרה

רב סברת ּבסֹוטה הּׁש"ס ּׁשּדחה ּומה ְְְִֶַַַַַָָָָָלאביו,

ואחיתפל לדֹואג ּתֹורה הגּנה ּׁשּלא מּמה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוסף

(ט"ו:) ּבחגיגה ּׁשאמרּו מה לפי ּדחּיה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָאינּה

היתה טינא ואחיתפל ּדֹואג ּתנא ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמתניתא

לׁשמּה, ׁשּלא היתה ׁשּתֹורתם ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶָָָָָָֹּבלּבם

ּתֹורתם הּצילתם ׁשּלא מּמה הֹוכחה אין ִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּומעּתה

ּׁשּפרׁשּו למה אֹו לׁשמּה, ּתֹורה היתה לא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהרי

ׁשעסקּו קדם עברֹות ּבעלי ׁשהיּו הּתֹוספֹות ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשם

ׁשּבכגֹון חטאם ליראת ּתֹורתם וקדמה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָּבּתֹורה

הרע: מּיצר מּצילתם ּתֹורה אין ִִֵֵֶֶַַָָָָזה

„BÚÂיֹוסף רב סברת הּדֹוחה לסברת אפּלּו ¿ְְֲִִֵֶַַַַָָ

ּדחה לא ואחיתפל מּדֹואג סֹוטה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבמּסכת

אפּלּו מּצלת ּדאינּה הּתֹורה ּתֹועלת חלּקת ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא

מצוה ּׁשאמר מה אבל ּבּה עֹוסק ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבזמן

הּׁש"ס, ּדחה לא ּומּצלא מגּנא ּבּה ּדעסיק ְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹּבעּדנא

הכרח ואחיתפל ּדֹואג קׁשית מּכח ּדרבא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹֻֻוהגם

הּמצוה הּכתּוב ּתלה ׁשאמרה הּבריתא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָליּׁשב

ּתֹועלת ׁשאין יאמר וכּו' ּבאֹור והּתֹורה ְְְְֵֵֶֶֶַַָֹּבנר

לדבריו הכרח אין מהּצרֹות, להגן אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּמצוה

ּדעסיק ּבעּדנא מצוה הּדר זה על לֹומר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָויכֹולין

ו ּבּה עסיק ּדלא ּובעּדנא ּומּצלא מגּנא לאּבּה ְְְְְְִִַַָָָָָָֹֹ

ּומּצלא מגּנא ּבּה ּדעסיק ּבעּדנא ּתֹורה ְְְְְְִִַַָָָָָָּכלּום

ּומה מּצלא, ולא מגּנא ּבּה עסיק ּדלא ְְְְְְִִַַַָָָָָֹֹּובעּדנא

ּתֹורה זכּות ּתֹולה זכּות לּה יׁש אם ְְְִֵֶֶָָָּׁשאמרּו

ׁשעֹוסקת ּבזמן ׁשּלא אפּלּו מהּפרענּות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּמּצלת

ּבׂשכר הּתֹורה, על מצּוה אּׁשה ׁשאין והגם ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻּבּה,

(סֹוטה ׁשם רבינא ּוכדברי ּובניהם ּבעליהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּתֹורת

ּבּסּלם מהעֹולה יעקב ר' מֹוכיח זה ּולדר ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻכ"א.)

מצותֹו הּצילּתּו ׁשּלא לאביו ּגֹוזלֹות ְְְִִִִִֶַָָָָֹלהביא

ּבּה: עסּוק ׁשהיה ְֵֶָָָָּבעת

„BÚÂאפּלּו קּדּוׁשין סּגית נעמיד ּבּדבר ּכׁשּנעמיק ¿ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָֻ

הּׁש"ס ּׁשאמר מה ּבהעיר ּדרבא, ְְֲִִֶַַַַָָָָָאלּבא

יהיה לּו קׁשה זרה ּבעבֹודה מהרהר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּדלמא

מּצילּתּו הּמצוה היתה זרה ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשּמהרהר

יׁשלּה אם ׁשּמּוכחמּסֹוטהׁשאמרּו ּכמֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָמהּיּסּורין

ּוקאמר קלקלה וּדאי זֹו סֹוטה וׁשם ּתֹולה, ְְְְְִַַַָָָָָזכּות

וׁשם ּדרבא, אלּבא ואפּלּו יּסּוריה ימנע ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזכּות

ּגֹוזלֹות להביא ׁשהל ּומהּׁשּלפנינּו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻזכּותּהמרחק

ׁשהיה לצד לֹומר מכרח זה ּולתרץ לפניו, ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻזכּותֹו

הּואּככֹופרּבכלהּתֹורה ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָָמהרהרּבעבֹודהזרההרי

ׁשּתגן מצוה לֹו ואין ּדבריו לכל ּכגֹוי הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָוהרי

הּמצוה מעׂשה ׁשּבׁשעת לצד ּכי אפׁשר אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעליו,

להגן ׁשעֹוׂשה ּבּמצוה ּתֹועלת אין ּבעברה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהרהר

ּדׂשכר אמרינן יעקבאי ר' ּומתרץּדסֹובר ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹּכלעּקר,

לידֹו מּבא עליו מגּנה היתה עלמא ּבהאי ְְְְְְִִִַָָָָָָָָָֹמצוה

ּכן אם ּכן ּתאמר לא ׁשאם ּפרענּות הּסֹובב ְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻּדבר

רבא לסברת וגם מגּנה, אינּה מהּפרענּות ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻּגם

הּדבר מּכלל מּפרענּות מגּנא אגּוני מצוה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשאמר

הּפרענּות, ׁשּיסֹובב עון לידֹו יבֹוא ׁשּלא ְְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻההּוא

מבטח: אינֹו מהּפרענּות ּגם זה ְְֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשּזּולת

e�ÈˆÓ�מצוה יֹוסף רב ׁשּלסברת אֹומרים ƒ¿ƒְְְִִִֵֶַַָָ

וגם הרע, מּיצר מּצלת מעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבׁשעת

יסֹובב העון אם ב' לתרּוץ רבא ְְְִִֵֵֶַָָָָֹלסברת

מּמּנּו, הּמצוה עליו ּתגן הּזה ּבעֹולם ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻּפרענּיֹות

הּנרּגׁשת הּקׁשיה לתרץ ּכאן הּכתּוב ּבא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻולזה

הּמצ עליהם הגּנה לא ׁשהלכּולּמה וה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

על מׁשה אתם וּיׁשלח ּדכתיב מצוה ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹּבׁשליחּות

להם, סּובב אׁשר מהּפרענּיֹות להּצילם ה' ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻֻּפי

e‡·iÂואמר eÎÏiÂהליכתם להּקיׁש ּפרּוׁש ְַָ«≈¿«»…ְֲִִֵַָָ

ּכׁשהלכּו אף רעה ּבעצה ּביאתם מה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָלביאתם

עּקר ּכל מצוה ּכאן אין ּכן אם רעה ְְִִִֵֵֵָָָָָָָּבעצה

הם: עברה ׁשלּוחי ְְְֲֵֵֵַַָָואדרּבא

„BÚלהׁשמיענּו הּכתּוב ׁשהצר הּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻנראה

ּבקּדּוׁשין ׁשם ּׁשאמרּו מה ּפי על הּוא ְְִִִֶֶַַָָזה

להגן לֹו ׁשהיה יעקב ר' לסברת ׁשּתרץ ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר

להקׁשֹות הּתלמּוד חזר עברה לידי מּלבֹוא ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָעליו

נּזֹוקין אינן מצוה ׁשלּוחי אליעזר ר' ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָוהאמר

מה וקׁשה ּכאן. עד הּוה רעּוע סּלם ְְֵֵֶַַַַָָָָָֻּומתרץ

מהרהר הּׂש"ס ׁשאמר אחר זאת היא ְְְִֵֶַַַַַַָָֹֻּקׁשיא

ּגם זה ּדבר יֹועיל לא לּמה הּוא זרה ֲִֶַַָָָָָָָֹּבעבֹודה

אּלא נּזֹוקין, אינן מצוה ׁשלּוחי קׁשית ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻלתרּוץ

ּבׁשליחּות ּתֹועלת להם יׁש מצוה ׁשּׁשלּוחי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוּדאי

רעה ּפעּלה להם יּמׁש ׁשּלא ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהּמצוה

ּדבר ׁשּזה מהּׁש"ס ּומׁשמע עצמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמהּׁשליחּות

לֹומר הּכתּוב נתחּיב ּומעּתה הּוא, eÎÏiÂמסּכם ְְִֵֵַַַַָָָֻ«≈¿

e‡·iÂׁשּלא מצוה ׁשליחּות ׁשם מהם לעקר «»…ְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ

ּבׁשליחּותם: הּזקּו ולזה רעה ּבעצה אּלא ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֻהלכּו

C¯„·eאֹומרֹו יתּבאר e‡·iÂרמז eÎÏiÂעל ¿∆∆ְְִֵֶֶָ«≈¿«»…ַ

ּבעלי ג.) (סֹוטה ז"ל אֹומרם ְֲֵֶֶַָָּדר

עברה לפניו ּכׁשּיזּדּמן ּגדֹול אדם ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהּסֹוד

ונכנסת הרמה נפׁשֹו מּמּנּו ּפֹורחת לעׂשֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָויּגׁש

ּולצד לעשֹותּה, יקרב ואז ׁשטּות רּוח ְְְְֲִַַַַָָּבֹו

נׂשיאי ההּמה ׁשהאנׁשים מעידים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהּכתּובים

ּכי הּכתּוב העיד לזה הּנפׁש ּוגדֹולי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

ּדברי לדּבר למׁשה ּכׁשּבאּו הרע מעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבׁשעת

הּקדֹוׁשֹות אֹורֹות מהם ּפרחּו ּפרּוׁש הלכּו, ְְְֵֵֶֶַַָָרׁשע

וּיבאּו: ואז ְְִִַָָָָֹמּנׁשמתם

„BÚּבמאמר מחלטתeÎÏiÂירמז הליכה ׁשעׂשּו ְְֲִַַֹ«≈¿ְֲִֶֶֶָָֻ

ּכאׁשר עֹוד לּה יבֹואּו ׁשּלא ּכנען ְְֲֶֶֶֶַַַָָֹּבארץ

הּתֹורה ּגם לעם, ּדּברּו אׁשר ּבדבריהם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּגּלּו

ולא עֹולם הליכת ׁשהליכתם עליהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹהחלטה

ואֹומרֹו עֹוד. לראֹותּה מׁשהe‡·iÂיׁשּובּו אל ְְְִָָ«»…ֶֶ

נאבדּו ולא ּבאּו לּמה טעם לתת ּבא ְְְֵֶֶַַָָָָָֹוגֹו'

LÓ‰ּבׁשליחּותם, Ï‡על ה' חׁש ּפרּוׁש וגֹו' ְִִָ∆∆ְֵַָ

הּׁשליחּות הׁשלימּו ּכן על אׁשר מׁשה ּכבֹוד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַּדבר

והעדה ואהרן מׁשה ׁשּיראּו ּכדי עֹוד ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹּובאּו.

אּמֹות ּכּמה ּבין עלּו מעט אנׁשים ּכי ה' ְֲֲִִֵֵַַַָָָֻמעׂשה

ּכמֹו ּכי יצּדיקּו ּומּזה ונמלטּו, ועצּמים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַֻּגדֹולים

ּכל על אימתם להּטיל עּמהם ה' יעׂשה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָכן

וגֹו': ה' ּדרכי ויׁשרים ְְִִִֵַַָָהעּמים

.‰L„˜ Ô¯‡t ¯a„Ó Ï‡לּמה לדעת צרי ∆ƒ¿«»»»≈»ִַַָָָָ

ּבחזרה אלא קדׁשה הּכתּוב הזּכיר ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבמאמר ׁשרמז ואּולי ּבהליכה. מה˜„L‰ולא ְְְֲֲִֶַַַַַָָֹ»≈»ַ

ּדכתיב המרּגלים ּבסּבת ּבקדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּׁשּנתעּכבּו

רּבים ימים בקדׁש וּתׁשבּו מ"ו) א' ְְְִִִֵֵַַָָָ(ּדברים

ׁשם) (רׁש"י ז"ל ואמרּו יׁשבּתם, אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּכּימים

מּקדׁש ּבחזרה ׁשנה וי"ט ּבקדׁש עׂשּו ׁשנה ְְֲִֵֵַָָָָָָָָָי"ט

מעּתה ׁשנה, ל"ח הרי ב' ּפעם לּה ׁשהּגיעּו ֲִִֵֵֶַַַַָָָָעד

ׁשּגרמּו הּזמן ּכל נתעּכבּו ּובסּבּובּה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבקדׁשה

וּיבאּו מאמר והּוא ּבּמדּבר, להתעּכב ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹהמרּגלים

קדׁשה: יׂשראל עדת ּכל אל וגֹו' מׁשה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאל

.¯·c Ì˙‡ e·ÈLiÂּתׁשּובתם הּכתּוב העלים «»ƒ…»»»ְֱִֶַָָָ

ואמר ּדרc·¯הרעה ׁשאין סתם, ְַָָָָ»»ְֵֶֶֶָ

לצד אּלא רׁשעים ׁשל מעׂשיהם לכּתב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב

חּור הריגת ּכתב ׁשּלא ׁשּתמצא ּכמֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹההכרח,

אמרּו העגל מעׂשה וגם העגל, מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום

ללּמד אּלא נכּתב ׁשּלא ד':) (ע"ז ְְְִֵֶֶַַַָָָֹּבּגמרא

ּכּל להם אֹומרים צּבּור חטא ׁשאם ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל

העלים ּׁשּלפנינּו ּבּמה כן ּוכמֹו צּבּור, ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָאצל

ׁש עד לׁשּובהּדברים רצּו ׁשּיׂשראל לֹומר הצר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

לֹומר עליו חל וׁשלֹום חס ּבה' וּימרּו ְְְְִִַַַַַַָָָָלמצרים

הארץ, ּדּבת ׁשהֹוציאּו ּדבר וגּלה הּדבר ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָסּבת

יׂשראל, המראת לֹומר הּכתּוב ׁשהצר ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֻוטעם

ׁשנה מ' ּבּמדּבר עּכבתם טעם להֹודיע ְְִִַַַַַָָָָָָהּוא

ואֹומר המראתם לסּבת ‰Ú„‰ׁשהיה Ïk ˙‡Â ְְְִֵֶַַָָָָָ¿∆»»≈»

ולא העדה ּכל את ּכׁשהיה ׁשהׁשיבּוהּו ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּפרּוׁש

עצמֹו ּבפני הרעים ּדברים אליו לדּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָיחדּוהּו

יׂשראל: ּכל ּבעיני להבאיׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָׁשּנתּכּונּו

B‡הּדר זה על c·¯ירצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ ְִֶֶֶֶַַ«»ƒ…»»»

להֹודיע הּכתּוב ּובא ,ּבסמּו ְְִַַָָָָָהאמּור

ּכחק הּתׁשּובה לֹו ליחד למׁשה ּכבֹוד ְְְְְֵֶֶַַָָָֹׁשחלקּו

העדה: לכל ּגם הׁשיבּו ּכ ואחר ְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמלּוכה

B‡ּבמאמר ז"ל ׁשאמרּו מה ּפי על ְְְֲִִֶֶַַַַָירצה

ּבידם מׁשה ׁשּנלּכד ראׁשֹון ּבפסּוק ְְְְִִֶֶֶַַָָָָׁשּכתבנּו

ּכאן. עד וגֹו' הארץ את לנּו ויחּפרּו ְְְְְֲֶֶַַַַָָָָּבטענת

טעם היה יׂשראל ׁשליחּות ׁשּטעם מעּתה ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאמר

טעם היה מׁשה ׁשליחּות וטעם עצמֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבפני

הּכתּוב אמר לזה עצמֹו, ‡˙Ìּבפני e·ÈLiÂ ְְִֵֶַַַָָָ«»ƒ…»

¯·cלהם ׁשאמר לּדברים ואהרן למׁשה »»ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאמרּו לּדברים העדה ּכל ואת ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבׁשליחּותֹו

ּבׁשליחּותם: ְִִֶָָלהם

B‚Â'.כז) BÏ e¯tÒÈÂלֹומר eÈ‰Lּדקּדק ,BÏ «¿«¿¿ְִֵַ∆»

לא הּמאמר אבל אליו, ּביחּוד הּדּבּור ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹמיחדים



glyלו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(çë)úìãb úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑עגל ּכרי ארמי ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑,ּכמׁשמעֹו "יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ְְַָָ
לעבֹור תּוכלּו ולא הּירּדן .אצל ְְְֲֵֵֶַַַֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק ּבלבד(במדבר זֹו וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
המרּגלים, ּדברי ּבׁשביל מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹעׂשה

הּׂשלו את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם �ÏÚ‰.ׁשתקּו ‰ÏÚ∑ ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ»…«¬∆
ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, וכן∑Ò‰iÂ.אפּלּו ׁשתיקה, ב)לׁשֹון "הס(זכריה : ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««ְְְִֵַָ

ּבׂשר" ו)ּכל ׁשי"ט(עמוס אֹומר אנׁשים אגּדת לׁשּתק הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס הס): .(ס"א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

הּמן את לנּו ל)והֹוריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ׁשלוהאכילנּו- ּכּונתֹו עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מהאכלתֹו. לא הּמן, מהֹורדת היא לכְך והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכלב

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: החייםזאת אור ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי החיים.ּכביכֹול אור »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

(áì)ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
úìëà õøà dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤Ÿ¤³¤
:úBcî éLðà dëBúá eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬§−̈©§¥¬¦«

Ú¯‡a‡כח ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ È�a Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡�ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡�Ú�Îe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡�c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ� ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯È�Â ˜ÒÈ�≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

�ÏeÎÈלא ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡�pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»

‡eÏÈlלב Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡�¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡�ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL�‡¡»ƒ¿ƒ¿»
dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׁשֹומעים, העדה לכל אּלא לבד למׁשה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָהיה

אֹומרֹו לֹו:e¯Ó‡iÂוהּוא אמר ולא ְְ«…¿ְַָֹ

.'B‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e�‡aׁשּמה ׁשהּגענּו ּפרּוׁש »∆»»∆¿ְִֵֶַָָ

וגמרּו ּתּקלה, להם ארע ולא ְְְְֵֶַַָָָָָֹלׁשלֹום

הּטעם e�zÁÏLאמר ¯L‡ׁשעׂשינּו לצד ּפרּוׁש ֶַַַֹ¬∆¿«¿»ְִֵֶַָ

לצד לֹומר ירצּו אֹו נׁשמרנּו. ׁשליחּות ְְְְְְְִִִִַַַַמצות

להם ׁשעמדה היא ׁשּׁשלחם, לויה להם ְְְִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָׁשעׂשה

הא אל ּדקּדקלבֹוא לזה ּכי ואּולי ּבׁשלֹום. רץ ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

BÏלֹומר e¯tÒÈÂהּנֹוגע ּדבר ׁשּסּפרּו לֹומר ַ««¿ְִֵֶַַַָָ

ואֹומרֹו להם, עמדה זכּותֹו ּכי מׁשה ְְְְְֲִֶֶַַָָָלמעלת

e¯Ó‡iÂלכללּות ּׁשּנֹוגע מה הארץ ּתׁשּובת הּוא «…¿ְְִֵֶֶַַַָָָ

לֹו: אמר לא לזה ְִֵֶַָָָֹיׂשראל

Ì‚Âאֹומרֹו וגֹו'. ּודבׁש חלב Ì‚Âזבת ¿«ְְְַַָָָ¿«

טֹובה ּבמּדה הֹודעה ׁשּקדמה ְְְִֶַָָָָָָלצד

להֹודֹות מֹוסיפין ּבהליכה נס להם ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָׁשּנעׂשה

וגֹו': חלב זבת ּכי הארץ ּבטֹובת ְְִֶַַַָָָָָּגם

B‚Â'.כח) ÊÚ Èk ÒÙ‡ׁשּבׁשליחּות לפי ּפרּוׁש ∆∆ƒ«¿ְְִִִֵֶ

וגֹו' הּבמחנים וגֹו' הּוא החזק ׁשאל ְְְֲִֶֶַַַָָָמׁשה

וגמרּו יֹוׁשב, ּובמבצרים חזק העם ּכי אמרּו ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָלזה

‰Ú�˜אמר È„ÏÈ Ì‚Âלחׁשב ׁשּלא ּפרּוׁש וגֹו' ֶֹ¿«¿ƒ≈»¬»ְֲֵֶַֹֹ

ילידי ּגם הרי חלׁשתם לצד עריהם ּבּצרּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכי

אם וּדאי ּפחד להם אין ואּלּו ׁשם ראינּו ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָהענק

הם: ׁשחלׁשים מּמבצריהם ללמד אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָֹּכן

„BÚּבאֹומרֹו ı¯‡aירצה ·LBi‰ ÌÚ‰העם ּכי ְְְִֶ»»«≈»»∆ִָָ

והיּו לערים חּוץ נפֹוצים יֹוׁשבים ְְְִִִָָָָהיּו

ז"ל ׁשאמרּו ּתמצא וכן ּגבּורתם, על ְְְְְִִֵֶַָָָָסֹומכין

והּכנעני וגֹו' יֹוׁשב עמלק ּבּפסּוק ּכאן) ְְְֲֲִֵֵַַַָָָ(במד"ר

רמזּו ּגם לעיר, חּוץ ּבּדר יֹוׁשבים ׁשהיּו ְְְִִֶֶֶַַָָָוגֹו'

ı¯‡aּבמאמר ·Li‰ּגּבֹורי צריכה ׁשהארץ ְֲַַ«≈»»∆ְִִֵֶֶָָָ

ּבּה: לעמד ֲַַָֹֹּכח

LÓ‰.ל) Ï‡ 'B‚Â Ò‰iÂׁשאין לפי ּפרּוׁש «««¿∆∆ְִֵֵֶ

מאֹות ׁשׁש המֹון להׁשּתיק הדיֹוט ּבאדם ְְְְִֵֵֶַַָָָֹּכח

אל מׁשּתיקם הּוא ּכי ּבמאמרֹו ּבא לזה ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָאלף

ולא ּדכתיבמׁשה מל מׁשה ּכי וידּוע לגזרתֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ׁשתקּו ּולאימתֹו מל ביׁשרּון ויהי ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ(ּברכה)

ואמר יאמר, אׁשר e�L¯ÈÂלׁשמע ‰ÏÚ� ‰ÏÚ ְְֲִֶַַַָֹֹ»…«¬∆¿»«¿

,d˙‡לּה נּוכל המרּגלים ּדברי לפי ּגם ּפרּוׁש …»ְְְְִִִֵֵַַַַָ

ע"כ:

B‚Â'.לא) ÌÈL�‡‰Âלדברי הׁשיבּו ּפרּוׁש ¿»¬»ƒ¿ְְִִֵֵֵ

לֹומר והֹוסיפּו וגֹו', נּוכל לא ואמרּו ְְְְִֵַַָָֹּכלב

לירׁש יכֹולין ׁשהיּו ׁשהגם לֹומר ּבארץ ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּדּבה

וגֹו': יֹוׁשביה ׁשאֹוכלת לצד היא מאּוסה ְְְְִֶֶֶֶַָָָאֹותּה

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑לטרּדם ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
לאּלּו לב יּתנּו ולא BcÓ˙.ּבאבלם ÈL�‡∑ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים יז)ּגדֹולים א "ּגבהֹו(שמואל : ְְְְְִֵֵֶָֹ«¿≈ƒְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ

וכן וזרת", אּמֹות כא)ׁשׁש ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה החיים.: אור ְִִִֵֵֶַָָָָ

(âì)éäpå íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰È�ÈÚa.(יומא e�ÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו חּמה∑Ú�˜.(סוטה ׁשּמעניקים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַַָ

החיים.ּבקֹומתן אור ְָָ

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑החיים.סנהדראֹות אור »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e�˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו החיים.הלואי אור »¿ְְַַַ

(â)áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð̈¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨

(ã):äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰�z�∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אליליםּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)éða úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i¯ab‡לג ÔÓ ˜�Ú È�a ‡i¯ab ˙È ‡�ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡�ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡�LÙ� È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰È�ÈÚa¿≈≈

BÎ·eא ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zL�k Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

È�aב Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zL�k Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡�˙ÈÓ„¿ƒ¿»

Ït�ÓÏג ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡�˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡�ÏÙËÂ ‡�L� ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙� Èc ‡�Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙�e·ד ‡LÈ¯ ÈpÓ� È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙ�e¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לב) ÌÚ‰ ÏÎÂכן ּפי על ואף ּפרּוׁש ¿»»»¿ְִֵֵַַ

אֹומרֹו ּבדקּדּוק ירצה אֹו הארץ, ְְְְְִִֶֶַָָָאֹוכלּתם

dÎB˙aאנׁשי הם ּבתֹוכּה ׁשּנתקּימּו ּכל לֹומר ¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָ

אנׁשי ׁשאינם ּכל אבל חיֹות, יּוכלּו ּובזה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָמּדֹות

אֹותם ּתאכל לבל לה חּוצה עֹומדים ְְִִַַָָָֹמּדֹות

ֶָָהארץ:

Ì‰È�ÈÚa.לג) e�ÈÈ‰ ÔÎÂ 'B‚Â È‰pÂהֹודיעּו «¿ƒ¿¿≈»ƒ¿≈≈∆ִ

ׁשם הרגילים האנׁשים ׁשאר אפּלּו ּכי ְְֲֲִִִִִֶָָָָָָּבזה

ּבהם התּפּלאּו ּכי והראיה להם, ּדֹומים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָאינם

הא ּגּופם, מעּוט הפלאת לצד ּכחגבים ְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשהם

ּבדמיֹון אינם עּמהם הרגילים ׁשאֹותם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלמדּת

ֶזה:

‰ÌÚ.א) ek·iÂ 'B‚Â ‡OzÂאֹומרֹוÌÚ‰ולא «ƒ»¿«ƒ¿»»ְ»»ְֹ

לֹומר קֹולם, הּנֹוׂשאים ּׁשּזכר ּבּמה ְְִִִֶֶַַַַָָהסּפיק

חלק אּלא ההּוא ּבּלילה ּבכּו העדה ּכל לא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכי

לדברי קֹולם נׂשאּו ּכּלם ׁשּבכללּות הגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻמהם

יתּבאר עֹוד להפחיד. הפליאּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָהמרּגלים

כט.) ּתענית לה. (סֹוטה ז"ל ּדבריהם ּפי ְֲִִִֵֶַַָעל

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר לׁשֹונם וזה ְְְֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

לכם אקּבע אני חּנם ׁשל ּבכּיה ּבכיתם ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאּתם

הּכתּוב מאמר והּוא ּכאן. עד לדֹורֹות ְְְֲִַַַַָָָּבכּיה

‰„Ú‰ Ïk ‡OzÂוזה אז ׁשהיתה ּפרּוׁש וגֹו' «ƒ»»»≈»ְְְֵֶֶָָָ

ואםּגר לדֹורֹות, ההּוא ּבּלילה ּבכּיה לעם ם ְְְְִִַַַַָָָָָ

הּדברים חֹוזרים היּו ּבּלילה וּיבּכּו הּכתּוב ְְְְִִִַַַַַַָָָָָאמר

המרּגלים: ּדברי ׁשמעּו אׁשר הּנזּכרת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלעדה

Ïkב) 'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk 'B‚Â epliÂ«ƒ…¿…¿≈ƒ¿»≈¿»
.‰„Ú‰ּגם הּמליּנים, זכרֹון ּכפל טעם »≈»ְְִִִַַַַַָ

ּבכלל היּו יׂשראל ׁשּכללּות לצד הּזּכרֹון, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּנּוי

מּפי היּו ּבטענה ׁשּבאּו ּדברים אבל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָהּמליּנים

עם ּבטענה לדּבר הראּויים העדה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּכללּות

ראׁשֹונה חלּקה הרע, ּבחירת סדר ואמרּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻמׁשה

מהם נמנע וזה מצרים, ּבארץ מתנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַלּו

ׁשּימּותּו מּמּנה יֹותר ּברעה ּובחרּו יצאּו, ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּכבר

ּבּמדּבר, ימיתם ּכי ּבּמציאּות יׁשנֹו וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמדּבר,

למּות יֹותר רעה למדרגה מביאם ה' ְְְִֵֵַָָָָָָָלּמה

אמר וגמרּו וגֹו', נׁשיהם ולׁשּבֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָֹּבחרב

·BË ‡BÏ‰ּבּמדּבר ימיתם לא ה' אם ּפרּוׁש ¬ְְִִִֵֵַָֹ

ׁשּלא ׁשאפׁשר מצרימה לׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמסּכימין

לׁשלל, להם נפׁשם ותהיה מצרים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָימיתּום

ּבּמדּבר וימיתם עליהם ה' ׁשּיגזר ּפחדּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹולא

מבּקׁשם הּוא זה ּכי למצרים יּגיעּו ְְְְִִִִֶַַָָֹֻולא

וגֹו': הּזה ּבּמדּבר אֹו ְְְְִֶַַָּכאֹומרֹו



לז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑לטרּדם ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
לאּלּו לב יּתנּו ולא BcÓ˙.ּבאבלם ÈL�‡∑ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים יז)ּגדֹולים א "ּגבהֹו(שמואל : ְְְְְִֵֵֶָֹ«¿≈ƒְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ

וכן וזרת", אּמֹות כא)ׁשׁש ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה החיים.: אור ְִִִֵֵֶַָָָָ

(âì)éäpå íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰È�ÈÚa.(יומא e�ÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו חּמה∑Ú�˜.(סוטה ׁשּמעניקים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַַָ

החיים.ּבקֹומתן אור ְָָ

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑החיים.סנהדראֹות אור »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e�˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו החיים.הלואי אור »¿ְְַַַ

(â)áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð̈¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨

(ã):äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰�z�∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אליליםּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)éða úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i¯ab‡לג ÔÓ ˜�Ú È�a ‡i¯ab ˙È ‡�ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡�ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡�LÙ� È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰È�ÈÚa¿≈≈

BÎ·eא ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zL�k Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

È�aב Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zL�k Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡�˙ÈÓ„¿ƒ¿»

Ït�ÓÏג ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡�˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡�ÏÙËÂ ‡�L� ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙� Èc ‡�Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙�e·ד ‡LÈ¯ ÈpÓ� È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙ�e¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לב) ÌÚ‰ ÏÎÂכן ּפי על ואף ּפרּוׁש ¿»»»¿ְִֵֵַַ

אֹומרֹו ּבדקּדּוק ירצה אֹו הארץ, ְְְְְִִֶֶַָָָאֹוכלּתם

dÎB˙aאנׁשי הם ּבתֹוכּה ׁשּנתקּימּו ּכל לֹומר ¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָ

אנׁשי ׁשאינם ּכל אבל חיֹות, יּוכלּו ּובזה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָמּדֹות

אֹותם ּתאכל לבל לה חּוצה עֹומדים ְְִִַַָָָֹמּדֹות

ֶָָהארץ:

Ì‰È�ÈÚa.לג) e�ÈÈ‰ ÔÎÂ 'B‚Â È‰pÂהֹודיעּו «¿ƒ¿¿≈»ƒ¿≈≈∆ִ

ׁשם הרגילים האנׁשים ׁשאר אפּלּו ּכי ְְֲֲִִִִִֶָָָָָָּבזה

ּבהם התּפּלאּו ּכי והראיה להם, ּדֹומים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָאינם

הא ּגּופם, מעּוט הפלאת לצד ּכחגבים ְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשהם

ּבדמיֹון אינם עּמהם הרגילים ׁשאֹותם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָלמדּת

ֶזה:

‰ÌÚ.א) ek·iÂ 'B‚Â ‡OzÂאֹומרֹוÌÚ‰ולא «ƒ»¿«ƒ¿»»ְ»»ְֹ

לֹומר קֹולם, הּנֹוׂשאים ּׁשּזכר ּבּמה ְְִִִֶֶַַַַָָהסּפיק

חלק אּלא ההּוא ּבּלילה ּבכּו העדה ּכל לא ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכי

לדברי קֹולם נׂשאּו ּכּלם ׁשּבכללּות הגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻמהם

יתּבאר עֹוד להפחיד. הפליאּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָהמרּגלים

כט.) ּתענית לה. (סֹוטה ז"ל ּדבריהם ּפי ְֲִִִֵֶַַָעל

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר לׁשֹונם וזה ְְְֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

לכם אקּבע אני חּנם ׁשל ּבכּיה ּבכיתם ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאּתם

הּכתּוב מאמר והּוא ּכאן. עד לדֹורֹות ְְְֲִַַַַָָָּבכּיה

‰„Ú‰ Ïk ‡OzÂוזה אז ׁשהיתה ּפרּוׁש וגֹו' «ƒ»»»≈»ְְְֵֶֶָָָ

ואםּגר לדֹורֹות, ההּוא ּבּלילה ּבכּיה לעם ם ְְְְִִַַַַָָָָָ

הּדברים חֹוזרים היּו ּבּלילה וּיבּכּו הּכתּוב ְְְְִִִַַַַַַָָָָָאמר

המרּגלים: ּדברי ׁשמעּו אׁשר הּנזּכרת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלעדה

Ïkב) 'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk 'B‚Â epliÂ«ƒ…¿…¿≈ƒ¿»≈¿»
.‰„Ú‰ּגם הּמליּנים, זכרֹון ּכפל טעם »≈»ְְִִִַַַַַָ

ּבכלל היּו יׂשראל ׁשּכללּות לצד הּזּכרֹון, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשּנּוי

מּפי היּו ּבטענה ׁשּבאּו ּדברים אבל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָהּמליּנים

עם ּבטענה לדּבר הראּויים העדה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּכללּות

ראׁשֹונה חלּקה הרע, ּבחירת סדר ואמרּו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻמׁשה

מהם נמנע וזה מצרים, ּבארץ מתנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַלּו

ׁשּימּותּו מּמּנה יֹותר ּברעה ּובחרּו יצאּו, ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּכבר

ּבּמדּבר, ימיתם ּכי ּבּמציאּות יׁשנֹו וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמדּבר,

למּות יֹותר רעה למדרגה מביאם ה' ְְְִֵֵַָָָָָָָלּמה

אמר וגמרּו וגֹו', נׁשיהם ולׁשּבֹות ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָֹּבחרב

·BË ‡BÏ‰ּבּמדּבר ימיתם לא ה' אם ּפרּוׁש ¬ְְִִִֵֵַָֹ

ׁשּלא ׁשאפׁשר מצרימה לׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמסּכימין

לׁשלל, להם נפׁשם ותהיה מצרים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָימיתּום

ּבּמדּבר וימיתם עליהם ה' ׁשּיגזר ּפחדּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹולא

מבּקׁשם הּוא זה ּכי למצרים יּגיעּו ְְְְִִִִֶַַָָֹֻולא

וגֹו': הּזה ּבּמדּבר אֹו ְְְְִֶַַָּכאֹומרֹו



glyלח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

(å)õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤
:íäéãâa eòø÷החיים אור ¨«§−¦§¥¤«

(æ)øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáòהחיים אור ¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨¨−¤§¬Ÿ§«Ÿ

ß oeiq a"i iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðeהחיים אור §¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)õøàä íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´¨½̈¤
:íàøéz-ìà eðzà ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦¨−©¦«¨ª«

i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑אלּֿתיראּו ואּתם – ‰Ì.וׁשּוב e�ÓÁÏ Èk∑נאכלם «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ«¿≈≈ְֵֹ
ˆÌl.ּכלחם ¯Ò∑עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם; לח)מגּנם הּמקֹום(סוטה ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר . ְֶֶ»ƒ»ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

מעליהם החיים.סר אור ֲֵֵֶָ

(é)ýåýé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ¨−¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑וכלב יהֹוׁשע ‰'.את „B·Îe∑(רבה ׁשם(במדבר ירד החיים.הענן אור ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

ÈÏl‡Óו ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡�¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡Ï‡ח ‡�˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡�Ï d�zÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡�„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡�cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

i�·‡a‡י ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zL�k Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
È�a ÏÎÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯ı.ו) ˙‡ ÌÈ¯z‰ ÔÓ 'B‚Â ÚLB‰ÈÂƒÀ«¿ƒ«»ƒ∆»»∆
טעם לתת הּתרים, מן ׁשהיּו לֹומר ְִִֵֶַַַַַָָָֻהצר

יהֹוׁשע אּתם מי האֹומר ּכי ּבגדיהם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֻלקריעת

ּכל עׂשּו ּׁשּלא מה זה מעׂשה לעׂשֹות ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹוכלב

לצד היה לא ּכי הּטעם ואמר יׂשראל, ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹּגדֹולי

אּלא יׂשראל ּגדֹולי מּכל יֹותר עצמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהחׁשיבּו

וראּו אֹותּה ׁשּתרּו הּתרים מן היֹותם ְְֱִִֶַַָָָָָלצד

לֹומר ּבזה נתּכּון ּגם ההרּגׁשה, ועׂשּו ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָמעלתּה

לֹומר להרעיׁשם ּכדי זֹו ּבקריעתם נתּכּונּו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכי

מאיסתּה על ּבגדיהם וקרעּו אֹותּה ּתרּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָאּלּו

הממאנים: ּדברי ויכחיׁשּו יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּבעיני

Ó‡Ï¯.ז) e¯Ó‡iÂּתבת אחרÓ‡Ï¯אֹומרֹו «…¿≈…ְֵַ≈…ַַ

ּבנ ּכל אל לצדׁשאמר ּכי אּולי יׂשראל. י ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

חלב זבת ארץ אמרּו הם ּגם המרּגלים ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּגם

להרע היתה וכּונתם הארץ ׁשבח ׁשהּוא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָוגֹו'

ּכי הּכתּוב העיד לזה הּדפי, מאמר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹלהצּדיק

הארץ, ּולפאר לרֹומם נתּכּונּו וכלב ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֻיהֹוׁשע

אֹומרֹוÓ‡Ï¯ותבת ּדר על רֹוממּות לׁשֹון ּכאן ְֵַ≈…ְְְֶֶַָ

:והאמיר האמרּת ּתבא) ְְְֱֱִֶֶַָָֹ(פ'

.'B‚Â ı¯‡‰ ‰·BËּדברי לסּתר נתּכּונּו »»»∆¿ְְְְִִִֵַֹ

ׁשאמרּו ‡ÏÎB˙המרּגלים ı¯‡,'וגֹו ְְְִֶַַָ∆∆∆∆ְ

Ó‡„ואמרּו „‡Ó ‰·BËּבין ּפרֹותיה ּבענין ּבין ְְָ»¿…¿…ְְִֵֵֵֶַָ

חפץ אם אמרּו הּמניעה הפלגת ּוכנגד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּביּׁשּובּה,

איׁש יגּבר ּבכח לא מּתנה ּבתֹורת ּונתנּה ְְְְְִִַַַַָָָָֹֹוגֹו'

הם: לחמנּו אמר ְְְֵֵֶַָֹוגמרּו

‰'.ח) e�a ıÙÁ Ì‡ּבלׁשֹון לדּבר נתחּכמּו ƒ»≈»ְְְְִִֵַַ

ּכי הּדברים לגמר להם ׁשּיּניחּו ּכדי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹספק,

האפׁשרּות לגדר אּלא ּדבריהם ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹיאמרּו

ּכל לֹומר הּניחּום ולזה ההחלט ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹולא

ׁשֹואל הּבן וכאן לרּגם, אמרּו ּובגמרן ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹהּדברים

ׁשהרי ּדברים ׁשל ּתחּלתן על רגמּו לא ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹלּמה

מּתחּלת וׁשּנּוי ּתֹוספת האחרֹונים ּבדבריהם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָאין

אמרּו ּדבריהם ׁשּבתחּלת לצד אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדבריהם,

ּדברים ׁשל ּגמרן ּומצּפים יֹוׁשבים היּו ְְְְִִִִֶַָָָָאם,

לרּגם: אמרּו ּבהן ְְְְִֶֶָָָֹּוכׁשעמדּו

.¯ÓB‚Â ¯L‡ ı¯‡:חפץ אם מאמר ּגזרת ּכאן ∆∆¬∆¿≈ְֲִֵֵַַַָָ

.L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ‡Â‰ּפרּוׁש‡È‰אחרת ולא ƒ»«»»¿»ֵƒְֶֶַֹ

חלב זבת אמרּו והמרּגלים ּבּה, ְְְְִֵַַַַָָָָָּכּיֹוצא

מהארץ מפלגת היא ּתבת אין היא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּודבׁש

אׁשר לזּכרֹון אּלא ּבּה ּכּיֹוצא מציאּות ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָׁשֹוללת

ּודבׁש: חלב זבת מאמר ּבא ְֲַַַָָָָָָָעליו

B‚Â'.ט) Ï‡ Ìz‡Âהּמֹורא הפלגֹות ּכל ּפרּוׁש ¿«∆«¿ְֵַַָָָ

ודקּדק אּתם, לא אבל זּולתכם ּבער ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁשנֹו

ׁשהצּדיקּו אחר אפּלּו לרמז ואּתם ׁשל וא"ו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹלֹומר

הגּונים: ּבלּתי ּדברים ודּברּו המרּגלים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָּדברי

.Ì‰ e�ÓÁÏ Èkּבלׁשֹון הּדבר ׁשהֹוציאּו טעם ƒ«¿≈≈ְִִֶַַַָָ

ׁשחקרּו אמת אנׁשי ּדברי ּפי על יתּבאר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלחם,

חּיים הּבעלי ּבהרּכבת עׂשה אׁשר ה' ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָּבמעׂשה

עׂשֹות יכֹול ה' ׁשהיה וׁשֹותה, אֹוכל חי ְֵֶֶֶַָָָָָׁשּכל

לפני והּנה מאכל, ּבלא חּיים ּבעלי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיתקּימּו

ואם למזֹון, לּה והיה רּוח ׁשּׁשֹואפת ּברּיה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָמין

לעסק נפנים יׂשראל היּו עֹוׂשה ה' היה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּככה

מעׂשים מּכּמה נמנעים היּו ּגם ולּמצוֹות, ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּתֹורה

הּמחיה מּצרכי יסּובבּו אׁשר הגּונים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָּבלּתי

ה' רצה ּכי מעצמי מתרץ הייתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוהּכלּכלה,

ּתלּויים רּבם אׁשר מצוֹות ּבתרי"ג יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֻלזּכֹות

מעׂשרֹות, ּתרּומֹות, והּמׁשּתה, הּמאכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָּבמיני

וׁשּבחריׁשה, וׁשּבּזריעה, ׁשמיטה, מצות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָחּלה,

(ׁשער האמת חכמי אבל וכּדֹומה, ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָוׁשּבּקצירה,

ּבדר לׁשבח טעם ּבזה הֹוסיפּו פ"ד) ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָהּגלּגּולים

ּבסֹוד ּבּקדׁש מעלין הּנבראים עּקרי ּכל ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלל,

הּמתּבררים הּנה הן הּקדּׁשה, ניצֹוצי ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּברּורין

הּקדּׁשה ניצֹוצי ּומעּתה הּמאכלים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבאמצעּות

יׁש נברא ּכל ּכי ז"ל אמרּו ּגם ה', עם לחם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָיּקראּו

טהֹורים, ּבלּתי ּבנבראים ואפּלּו קדֹוׁש, ניצֹוץ ְְְְֲִִִִִִִַָָּבֹו

מהם אין הרׁשע, ּבס"מ וגם הרׁשעים, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוהאנׁשים

ׁשהּוא הּטֹוב ּבחינת ׁשהּוא החּיּוני חלק ּבֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשאין

ּדבר, ּכל יתקּים לא ׁשּזּולתֹו הּמעמיד ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּדבר

ּכל ויאבד יתּבּטל מּמקֹומֹו החּיּוני ניצֹוץ ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹּובהּפרד

הּקדּׁשה ּבחינת ּכי פי"ח) (ׁשם אמרּו ּגם ְְְְִִִַַַַָָָָֻהּבנין,

ּובזה הּׁשֹואבת ּכאבן מינּה להמׁשי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָּבטבעּה

ׁשאמרּו לד.) (ׁשּבת ז"ל מאמרם להבין ְְְֲִִֶַַַָָָָָּתׂשּכיל

ועל והבן. עצמֹות ׁשל ּגל ונעׂשה עיניה ּביה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָיהיב

ּכי וגֹו' ּתיראּו אל אֹומרֹו יכּון הּדברים e�ÓÁÏּפי ְְְְְִִִִֵַַַָ«¿≈

הּוא אֹומרים ׁשאנּו הּלחם מין ּופרׁשּו וחזרּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָהם

ּכבר אֹותם המחּיה ניצֹוץ והּוא מעליהם צּלם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָסר

ועֹוד מעליהם, ‡e�zהּוסר '‰Âּבחינת ׁשהּוא ְֲֵֵֶַ«ƒ»ְִֶַ

לכל הּׁשֹואבת ּכאבן נעׂשה ּובזה הּקדּׁשה ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכללּות

יחד, ּכּלם ונאבדים אֹותם המחּיים ְְֱִִִִֶַַַַָָָֻניצֹוצין

ּתיראם: אל מקֹוםליראמהםּכאֹומרֹו אין ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻּומעּתה

B‚Â'.י) Ìb¯Ï 'B‚Â e¯Ó‡iÂלא לּמה לדעת צרי «…¿¿ƒ¿…¿ִַַָָָָֹ

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

(àé)äfä íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´©¤®
:Baø÷a éúéNò øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬¨¦−¦§¦§«

i"yx£‰�‡Œ„Ú∑היכן ‰‡˙B˙.ירּגיזּוני∑È�ˆ‡�È.עד ÏÎa∑להאמין להם היה להם ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
הבטחתי לקּים ּבידי החיים.ׁשהיכלת אור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

(áé)íeöòå ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−
:epnî¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ÏB„bŒÈB‚Ï.ּכתרּגּומֹו E˙‡ ‰NÚ‡Â∑ ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿¿»
מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ְִֶַַָָ

(âé)Eçëá úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä íòä-úà¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ּתהרגם אׁשר את אׁשר∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו את ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָ
יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהעלית

היא וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל החיים.להּלחם, אור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ

ÔÈÊb¯Óיא ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
Ôe�ÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰È�Èa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

C˙Èיב „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰È�ÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נעלה עלה ּכלב ׁשאמר ראׁשֹון ּבמאמר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹנרּגׁשּו

לא ּכלב לדברי ּכי ונראה לּה, נּוכל וגֹו' ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹוירׁשנּו

עדּות ׁשאין מעצמן ּבטלים ׁשּדבריו לפי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָחׁשׁשּו

(ּדברים ּדכתיב רּבים עדּות לגּבי עֹומדת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָיחיד

לא לזה ּדבר יקּום עדים ׁשני ּפי על חׁשּוי"ט) ְִִֵֵֶַָָָָָֹ

יהֹוׁשע ּדברי יחד ּכׁשּבאּו ּכן ּׁשאין מה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלדבריו,

ׁשני ּדין ּכי המרּגלים עדּות הּורעה מעּתה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָוכלב

ועדּותׁשקּולה ה':) (מּכֹות עדים מאה ּכדין ְְְִִִֵֵֵֵַָָעדים

ׁשל ולא מרּגלים ׁשל לא עדּות ּכאן ואין זאת ְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹֹהיא

ׁשּלּוח קדם ּׁשהיה למה הּדין וחזר וכלב ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻיהֹוׁשע

אֹותם: לרּגם ואמרּו להם חׁשּו לזה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹהמרּגלים

CÈ¯ˆÂּפי על לדּון הׂשּכילּו לא לּמה לדעת ¿»ƒְִִִַַַָָָָֹ

העׂשרה ּדברי להכחיׁש הּתֹורה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמׁשּפט

ּתרי הּוא העדּות ׁשּדין ּכיון הּׁשנים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּבדברי

ּביהֹוׁשע ׁשּדנּו ואפׁשר ּכתרי. ּומאה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכמאה

ּכי למׁשה ּׁשּנֹוגע ּבּמה לעדּות ּפסּול ְְִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

מּבחריו: מׁשרתֹו ְְְִָָָָֻהיה

B‚Â'.יא) '‰ ¯Ó‡iÂלמנע ּבא ּכאן הּמאמר «…∆¿ְֲִַַַָָָֹ

ׁשאמר ּכדר יׂשראל, על מּלהתּפּלל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשה

ּלי, הּניחה ל"ב) (ׁשמֹות העגל ּבמעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַָָלֹו

ענין אליו לֹומר הקּדים זה ּבמעׂשה כן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו

עליהם מּלהתּפּלל ׁשּיּמנע ּכדי ּבסמּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאמּור

לאמר: אמר לא ְֵֶַָָֹֹולזה

e�ÈÓ‡È ‡Ï ‰�‡ „ÚÂ .'B‚Â È�ˆ‡�È ‰�‡ „Ú«»»¿«¬Àƒ¿¿«»»…«¬ƒ
.'B‚Âּמקֹום מה מנאצים הם אם קׁשה ¿ְֲִִֵֶַָָָ

ׁשּכנגד ואּולי האמּונה. העּדר על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָלהתרעם

להם ׁשהאמינּו ּוכנגד ינאצני אמר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהמרּגלים

להם לתת ׁשהבטחּתים בי יאמינּו לא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמר

הארץ: ֶֶָָאת

„BÚמנאצים אחת ּכת ּביׂשראל ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלצד

ז"ל לדבריהם ּגם ּומה ּופקרּו. ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשהרׁשיעּו

אתם לרּגם ּבּפסּוק ל"ה.) (סֹוטה ְְִֶַָָָָֹֹׁשאמרּו

אבנים זֹורקים ׁשהיּו וגֹו' ה' ּוכבֹוד ְְְֲֲִִִֶָָָָּבאבנים

וכת ינאצני, אמר ּוכנגּדם מעלה, ּכנגד ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֻּגם

לא אמר ּוכנגּדם מהעּמים מתּפחדים ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹאחת

ּבּדבר אּכנּו אמר ּבחינֹות ב' ּוכנגד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָיאמינּו,

אמר האמינּו ׁשּלא ּכנגד ca·¯,ואֹורׁשּנּו, epk‡ ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹ«∆«∆∆

המנאצים ּכנגד לגמר Le¯tונתּכּון epLÈ¯B‡Â ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ¿ƒ∆≈

‡a‰ ÌÏBÚÓּבמרּגלים נתּקּימּו אּלּו ּגזרֹות ּוׁשני ≈»«»ְְְְְְִִֵֵֵַַַ

ל"ז ּבפסּוק ּדכתיב ּבּדבר ה' אֹותם ְְִִִֶֶֶַָָָׁשהּכה

חלק להם ואין ּבּמּגפה וגֹו' האנׁשים ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוּימתּו

ק"ח:) (סנהדרין ז"ל ּכמאמרם הּבא ְְְֲִֶַַַָָָָָלעֹולם

‡˙Eואֹומרֹו ‰NÚ‡Âּובענפיו ּבֹו יׁשּפיע ּפרּוׁש ְְ¿∆¡∆…¿ְֲִֵַַַָָ

היה ּׁשּלא מה לבֹוא הראּוי הּקדּׁשה ניצֹוצי ְִֵֶַַָָָָָָָֹֻּכל

ואֹומרֹו קדם, ÌeˆÚּבכחֹו ÈBb‰L Le¯t epnÓ ְְְֶֹֹƒ∆≈∆«»

ּכל ה' ׁשּיּטה ּבתחּלה הּמזּכר מהעם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻיהיה

נׁשמתֹו ּבׁשרׁש ויּטעם ּבעם הּתלּויֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹנׁשמֹות

מׁשה: ֶֶׁשל

„BÚוהּוא הּדר זה על הּכתּובים ְְְֲִִֶֶֶַַַָיתּבארּו

ּומאמר העגל מעׂשה קדם ׁשּכבר ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָלצד

הּדין את נּצח ׁשּבּה מׁשה ּותׁשּובת ׁשם ְִִֶֶֶַַַָָה'

ּבעבּור ׁשם, האמּורים ּבּטענֹות הּגזרה את ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָּובּטל

הראׁשֹונֹות, טענֹות נגד לדּבר האלהים ּבא ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹזה

לֹומר ‡�‰והתחיל „Úלנאּוץ קצּבה אין ּפרּוׁש ְְִִַ«»»ְְִִֵֵָ

ואפס זאת להם העבר לֹומר האּלה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאנׁשים

מׁשה לטענת ּכן ּגם ּדחה ּובזה הּסּבל, ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכח

יהיה זה ּכי הֹוציאם ּברעה מצרים ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּיאמרּו

יׂשראל ׁשל ונאּוץ אחת ּפעם הּגֹויים ְְִִִִֵֶַַַַַָנאּוץ

אבֹות זכּות טענת ּדחה ּבזה ּגם קצּבה, לֹו ְְֲִֵֶַַַָָָָָאין

לסּבל הּוא ּברּו ורם ּגדֹול למל ראּוי אין ְְְִִֵֶֶָָָָֹּכי

מּבניהם: נאּוצין ּכ ְִִִֵֶָָּכל

‡ˆÓ˙Âׁשהׁשיבּו פ"ט:) (ׁשּבת רז"ל ׁשאמרּו ¿ƒ¿»ְִֵֶֶַַַָָ

להם ּכׁשאמר הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ְְֶֶַַָָָָָָהאבֹות

ּכבֹוד ּדבר על יּמחּו לֹו אמרּו חטאּו ְְְְְִֵֶַַָָָּבניכם

ּברּו ה' ּבהכעסֹות יחּפצּו לא הם ׁשּגם ,ְְְְְֵֶֶַַַָָֹׁשמ

מצרים מארץ הֹוצאת אׁשר טענת ּוכנגד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּוא,

לֹומרׁשאמר ׁשּנתּכּון העגל ּבמעׂשה מׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ראׁשֹו להביא מּמּנּו יצא אׁשר הּגֹוי יׁשוה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

להם אׁשר מּמצרים הּיֹוצא ּכעם האלהּות ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבעל

הֹועיל לא ּכי אמר לזה הּגדֹולֹות, הּמּסֹות ְֲִִֶַַַַַָָֹנעׂשּו

אֹומרֹו והּוא מצרים, ּביציאת ּׁשראּו מה ְְְִִִִֶֶַַַָָלהם

˙B˙‡‰ ÏÎa È· e�ÈÓ‡È ‡Ï ‰�‡ „ÚÂ,'וגֹו ¿«»»…«¬ƒƒ¿»»…ְ

ּכן אם זה ּפרט לצד להם הפרׁש אין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומעּתה

לׁשבּועת אעׂשה ּומה ּתאמר ואם וגֹו', ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹאּכּנּו

‡˙Eהאבֹות, ‰NÚ‡Âלגֹוי מּבניהם ׁשאּתה ָָ¿∆¡∆…¿ְְִֵֶֶַָ

ּתהיה ּובּמה לּקׁשיא יׁשנּה ועדין וגֹו', ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻּגדֹול

הם, ּגם ינאצּו ׁשּלא ּתחּתיהם מהּבאים ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבטּוח

אמר ּפרּוׁשNÚ‡Â‰לזה ועצּום ּגדֹול לגֹוי וגֹו' ֶַָָ¿∆¡∆ְְְֵָָ

מּמּנּו יֹותר ועצּמֹות ּגדֹולֹות הּנׁשמֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָֻׁשּיהיּו

לּקדּׁשה קרֹובים ׁשּיהיּו הּנמצאים, מהעם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּפרּוׁש

ה', ּבמצות עמֹוד ׁשּיּוכל ההּוא מהעם ְְְִֵֵֶַַַָָָּביֹותר

יסּתּיע קדֹוׁשה נפׁש ּבאמצעּות ּכי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָותמצא

ועּין רע, עׂשֹות וימאס קדׁש מעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹעׂשֹות

ראּובן מ"ט) (ּבראׁשית ּבפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶַַָמה

לצד מּמצרים הּיֹוצא והעם וגֹו', אּתה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבכרי

לא ׁשבים וׂשמלת מצרים קלּפת ּתֹו ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹׁשהיּו

מה לנאץ, סּבה וזה ּבהחלט מּמּנּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָנטהרּו

מּמׁשה: הּיֹוצא העם כן יהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָֹּׁשּלא

B‚Â'.יג) ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂלּמה לדעת צרי ¿»¿ƒ¿«ƒ¿ִַַָָָָ

היהeÚÓLÂאֹומר ּבתחּלה, וא"ו ּבתֹוספת ֵ¿»¿ְְִִֶֶָָָָ

ּכּונת לדעת צרי עֹוד מצרים, יׁשמעּו לֹומר ְְְִִִִַַַַַַָָָלֹו

יׁשמעּו‰Èk,˙ÈÏÚאֹומרֹו לֹומר רצֹונֹו אם ְƒ∆¡ƒ»ְְְִִַ

ראּו הּמה הלא ּכי ׁשחר, לֹו אין זה ֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהעלה
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ּתהרגם אׁשר את אׁשר∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו את ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָ
יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהעלית

היא וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל החיים.להּלחם, אור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹ

ÔÈÊb¯Óיא ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
Ôe�ÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰È�Èa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

C˙Èיב „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰È�ÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

נעלה עלה ּכלב ׁשאמר ראׁשֹון ּבמאמר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹנרּגׁשּו

לא ּכלב לדברי ּכי ונראה לּה, נּוכל וגֹו' ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹוירׁשנּו

עדּות ׁשאין מעצמן ּבטלים ׁשּדבריו לפי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָחׁשׁשּו

(ּדברים ּדכתיב רּבים עדּות לגּבי עֹומדת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָיחיד

לא לזה ּדבר יקּום עדים ׁשני ּפי על חׁשּוי"ט) ְִִֵֵֶַָָָָָֹ

יהֹוׁשע ּדברי יחד ּכׁשּבאּו ּכן ּׁשאין מה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלדבריו,

ׁשני ּדין ּכי המרּגלים עדּות הּורעה מעּתה ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָוכלב

ועדּותׁשקּולה ה':) (מּכֹות עדים מאה ּכדין ְְְִִִֵֵֵֵַָָעדים

ׁשל ולא מרּגלים ׁשל לא עדּות ּכאן ואין זאת ְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹֹהיא

ׁשּלּוח קדם ּׁשהיה למה הּדין וחזר וכלב ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻיהֹוׁשע

אֹותם: לרּגם ואמרּו להם חׁשּו לזה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹהמרּגלים

CÈ¯ˆÂּפי על לדּון הׂשּכילּו לא לּמה לדעת ¿»ƒְִִִַַַָָָָֹ

העׂשרה ּדברי להכחיׁש הּתֹורה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמׁשּפט

ּתרי הּוא העדּות ׁשּדין ּכיון הּׁשנים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּבדברי

ּביהֹוׁשע ׁשּדנּו ואפׁשר ּכתרי. ּומאה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכמאה

ּכי למׁשה ּׁשּנֹוגע ּבּמה לעדּות ּפסּול ְְִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

מּבחריו: מׁשרתֹו ְְְִָָָָֻהיה

B‚Â'.יא) '‰ ¯Ó‡iÂלמנע ּבא ּכאן הּמאמר «…∆¿ְֲִַַַָָָֹ

ׁשאמר ּכדר יׂשראל, על מּלהתּפּלל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשה

ּלי, הּניחה ל"ב) (ׁשמֹות העגל ּבמעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַָָלֹו

ענין אליו לֹומר הקּדים זה ּבמעׂשה כן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו

עליהם מּלהתּפּלל ׁשּיּמנע ּכדי ּבסמּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהאמּור

לאמר: אמר לא ְֵֶַָָֹֹולזה

e�ÈÓ‡È ‡Ï ‰�‡ „ÚÂ .'B‚Â È�ˆ‡�È ‰�‡ „Ú«»»¿«¬Àƒ¿¿«»»…«¬ƒ
.'B‚Âּמקֹום מה מנאצים הם אם קׁשה ¿ְֲִִֵֶַָָָ

ׁשּכנגד ואּולי האמּונה. העּדר על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָלהתרעם

להם ׁשהאמינּו ּוכנגד ינאצני אמר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהמרּגלים

להם לתת ׁשהבטחּתים בי יאמינּו לא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹאמר

הארץ: ֶֶָָאת

„BÚמנאצים אחת ּכת ּביׂשראל ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלצד

ז"ל לדבריהם ּגם ּומה ּופקרּו. ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשהרׁשיעּו

אתם לרּגם ּבּפסּוק ל"ה.) (סֹוטה ְְִֶַָָָָֹֹׁשאמרּו

אבנים זֹורקים ׁשהיּו וגֹו' ה' ּוכבֹוד ְְְֲֲִִִֶָָָָּבאבנים

וכת ינאצני, אמר ּוכנגּדם מעלה, ּכנגד ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֻּגם

לא אמר ּוכנגּדם מהעּמים מתּפחדים ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹאחת

ּבּדבר אּכנּו אמר ּבחינֹות ב' ּוכנגד ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָיאמינּו,

אמר האמינּו ׁשּלא ּכנגד ca·¯,ואֹורׁשּנּו, epk‡ ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹ«∆«∆∆

המנאצים ּכנגד לגמר Le¯tונתּכּון epLÈ¯B‡Â ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹ¿ƒ∆≈

‡a‰ ÌÏBÚÓּבמרּגלים נתּקּימּו אּלּו ּגזרֹות ּוׁשני ≈»«»ְְְְְְִִֵֵֵַַַ

ל"ז ּבפסּוק ּדכתיב ּבּדבר ה' אֹותם ְְִִִֶֶֶַָָָׁשהּכה

חלק להם ואין ּבּמּגפה וגֹו' האנׁשים ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻוּימתּו

ק"ח:) (סנהדרין ז"ל ּכמאמרם הּבא ְְְֲִֶַַַָָָָָלעֹולם

‡˙Eואֹומרֹו ‰NÚ‡Âּובענפיו ּבֹו יׁשּפיע ּפרּוׁש ְְ¿∆¡∆…¿ְֲִֵַַַָָ

היה ּׁשּלא מה לבֹוא הראּוי הּקדּׁשה ניצֹוצי ְִֵֶַַָָָָָָָֹֻּכל

ואֹומרֹו קדם, ÌeˆÚּבכחֹו ÈBb‰L Le¯t epnÓ ְְְֶֹֹƒ∆≈∆«»

ּכל ה' ׁשּיּטה ּבתחּלה הּמזּכר מהעם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻיהיה

נׁשמתֹו ּבׁשרׁש ויּטעם ּבעם הּתלּויֹות ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹנׁשמֹות

מׁשה: ֶֶׁשל

„BÚוהּוא הּדר זה על הּכתּובים ְְְֲִִֶֶֶַַַָיתּבארּו

ּומאמר העגל מעׂשה קדם ׁשּכבר ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָלצד

הּדין את נּצח ׁשּבּה מׁשה ּותׁשּובת ׁשם ְִִֶֶֶַַַָָה'

ּבעבּור ׁשם, האמּורים ּבּטענֹות הּגזרה את ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָּובּטל

הראׁשֹונֹות, טענֹות נגד לדּבר האלהים ּבא ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹזה

לֹומר ‡�‰והתחיל „Úלנאּוץ קצּבה אין ּפרּוׁש ְְִִַ«»»ְְִִֵֵָ

ואפס זאת להם העבר לֹומר האּלה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאנׁשים

מׁשה לטענת ּכן ּגם ּדחה ּובזה הּסּבל, ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכח

יהיה זה ּכי הֹוציאם ּברעה מצרים ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹׁשּיאמרּו

יׂשראל ׁשל ונאּוץ אחת ּפעם הּגֹויים ְְִִִִֵֶַַַַַָנאּוץ

אבֹות זכּות טענת ּדחה ּבזה ּגם קצּבה, לֹו ְְֲִֵֶַַַָָָָָאין

לסּבל הּוא ּברּו ורם ּגדֹול למל ראּוי אין ְְְִִֵֶֶָָָָֹּכי

מּבניהם: נאּוצין ּכ ְִִִֵֶָָּכל

‡ˆÓ˙Âׁשהׁשיבּו פ"ט:) (ׁשּבת רז"ל ׁשאמרּו ¿ƒ¿»ְִֵֶֶַַַָָ

להם ּכׁשאמר הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ְְֶֶַַָָָָָָהאבֹות

ּכבֹוד ּדבר על יּמחּו לֹו אמרּו חטאּו ְְְְְִֵֶַַָָָּבניכם

ּברּו ה' ּבהכעסֹות יחּפצּו לא הם ׁשּגם ,ְְְְְֵֶֶַַַָָֹׁשמ

מצרים מארץ הֹוצאת אׁשר טענת ּוכנגד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּוא,

לֹומרׁשאמר ׁשּנתּכּון העגל ּבמעׂשה מׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ראׁשֹו להביא מּמּנּו יצא אׁשר הּגֹוי יׁשוה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

להם אׁשר מּמצרים הּיֹוצא ּכעם האלהּות ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבעל

הֹועיל לא ּכי אמר לזה הּגדֹולֹות, הּמּסֹות ְֲִִֶַַַַַָָֹנעׂשּו

אֹומרֹו והּוא מצרים, ּביציאת ּׁשראּו מה ְְְִִִִֶֶַַַָָלהם

˙B˙‡‰ ÏÎa È· e�ÈÓ‡È ‡Ï ‰�‡ „ÚÂ,'וגֹו ¿«»»…«¬ƒƒ¿»»…ְ

ּכן אם זה ּפרט לצד להם הפרׁש אין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומעּתה

לׁשבּועת אעׂשה ּומה ּתאמר ואם וגֹו', ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹאּכּנּו

‡˙Eהאבֹות, ‰NÚ‡Âלגֹוי מּבניהם ׁשאּתה ָָ¿∆¡∆…¿ְְִֵֶֶַָ

ּתהיה ּובּמה לּקׁשיא יׁשנּה ועדין וגֹו', ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻּגדֹול

הם, ּגם ינאצּו ׁשּלא ּתחּתיהם מהּבאים ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבטּוח

אמר ּפרּוׁשNÚ‡Â‰לזה ועצּום ּגדֹול לגֹוי וגֹו' ֶַָָ¿∆¡∆ְְְֵָָ

מּמּנּו יֹותר ועצּמֹות ּגדֹולֹות הּנׁשמֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָֻׁשּיהיּו

לּקדּׁשה קרֹובים ׁשּיהיּו הּנמצאים, מהעם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּפרּוׁש

ה', ּבמצות עמֹוד ׁשּיּוכל ההּוא מהעם ְְְִֵֵֶַַַָָָּביֹותר

יסּתּיע קדֹוׁשה נפׁש ּבאמצעּות ּכי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָותמצא

ועּין רע, עׂשֹות וימאס קדׁש מעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹעׂשֹות

ראּובן מ"ט) (ּבראׁשית ּבפסּוק ּׁשּפרׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶַַָמה

לצד מּמצרים הּיֹוצא והעם וגֹו', אּתה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹּבכרי

לא ׁשבים וׂשמלת מצרים קלּפת ּתֹו ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹׁשהיּו

מה לנאץ, סּבה וזה ּבהחלט מּמּנּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָנטהרּו

מּמׁשה: הּיֹוצא העם כן יהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָֹּׁשּלא

B‚Â'.יג) ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂלּמה לדעת צרי ¿»¿ƒ¿«ƒ¿ִַַָָָָ

היהeÚÓLÂאֹומר ּבתחּלה, וא"ו ּבתֹוספת ֵ¿»¿ְְִִֶֶָָָָ

ּכּונת לדעת צרי עֹוד מצרים, יׁשמעּו לֹומר ְְְִִִִַַַַַַָָָלֹו

יׁשמעּו‰Èk,˙ÈÏÚאֹומרֹו לֹומר רצֹונֹו אם ְƒ∆¡ƒ»ְְְִִַ

ראּו הּמה הלא ּכי ׁשחר, לֹו אין זה ֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהעלה
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(ãé)ýåýé äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a|ððòå ýåýé äzàE §¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§Æ

ãenòáe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîòŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬
:äìéì Là¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ּבסֹוף ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבדר והּכל להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' אּתה ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי'", יכלת "מּבלּתי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהענין:

הּנה עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא החיים.חּבה, אור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו החיים.ּפתאם, אור ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

‡zיד È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L Cz�ÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ C��ÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙�ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰È�ÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡��Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ועֹוד ּבתֹוכם. עׂשה אׁשר ונפלאֹות ה' ְְְְֲֲִֵֶַָָָָמעׂשי

ׁשהעלה מצרים לׁשמיעת הריגתם יסֹובב ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמה

הם מי לצּין היא הּכּונה ואם וגֹו', ְְְְִִִֵֵַַַָָֹּבכחֹו

העלית אׁשר אֹותן ואמר יׁשמעּו אׁשר ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָמצרים

לטעֹות אחרים מצרים יׁש וכי קׁשה וגֹו' ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָֹּבכח

ּכל עם אחרים מצרים ׁשּיׁש יהיה ולּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבהם,

מצרים על אּלא חֹוזר אינֹו הּסתם מן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָזה

ַַָהּידּוע:

‰‡¯�Âמׁשה על ּׁשּנעיר ּבּמה היא ׁשהּכּונה ¿ƒ¿∆ִִֶֶֶֶַַַַָָָ

טענֹות הזּכיר לא לּמה הּׁשלֹום ְְִִַָָָָָָֹעליו

ׁשּפרׁשּתי והגם העגל, ּבמעׂשה ה' לפני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּטען

טענה סתר ׁשה' וגֹו' ינאצני אנה עד ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֻּבּפסּוק

לנאּוץ ׁשאין לצד ּגם נׂשֹוא נלאתי ּבטענת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַזֹו

להזּכיר למׁשה היה זה ּכל עם קצּבה, ְְְְִִִֶֶֶַָָָָזה

ּכאן ׁשהזּכיר הּטענֹות ּבצרּוף אבֹות ְְְְִִֵֶַָָָזכּות

מׁשה אכן אבאר. ּכאׁשר הּדין נּצח ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבהם

ׁשאמר ּדבריו ּבנעם נתחּכם הּׁשלֹום ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹעליו

טענֹות מּלבד לֹומר וא"ו ּבתֹוספת ְְְְְִֶֶַַָָָוׁשמעּו

העגל מעׂשה על ּכׁשהתּפּלל ׁשאמר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהראׁשֹונֹות

על להׁשיב עליהם ּומֹוסיף וטֹוען הּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶַָׁשחֹוזר

אֹומרֹו והּוא ה', ÌÈ¯ˆÓמאמר eÚÓLÂ,'וגֹו ְְֲַַ¿»¿ƒ¿«ƒְ

ּבהחלט הּדבר ׁשאמר לדבריו טעם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָונתן

ׁשּיׁשמעּו ל אמר מי ּתאמר ואם ְְְְְְִִִִֶֶַַָֹׁשּיׁשמעּו

אמר לזה ישמעּו, ׁשּלא ואפׁשר ‰ÈÏÚ˙וּדאי Èk ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹƒ∆¡ƒ»

ÏB„b‰ EÁÎ·לֹומר ודקּדק לֹומרBa¯wÓוגֹו' ¿…¬«»ְְְִֵַƒƒ¿ַ

מצרים ׁשּנּסי ּכלׁשהגם עם לּכל, ידּועים היּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

ואּמה ּבקרּבם ׁשהיּו לאֹותם הּדבר יׁשּתּנה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֻזה

ליׂשראל מהּנעׂשה מחקר ּתּמנע לא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּכזֹו

יעׂשה אׁשר ׁשּידעּו מחליט אני ולזה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָועניניהם,

נתינת היא ּכי ּתבת זה ּוכפי ּבדקּדּוק, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַמהם

וׁשמעּו: לּמאמר ְְֲַַַַַָטעם

„BÚלּמה טעם לּתן ׁשּבא הּדר זה על ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָירצה

ּולהּנסּבב מצרים לׁשמיעת אּלא חׁש ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא

ּכי אמר לזה העּמים, לׁשאר ולא ‰ÈÏÚ˙מּמּנה ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ∆¡≈ָ

ׁשאין זֹו אּמה ׁשּידעּו הם ּפרּוׁש וגֹו' ְְְֲֵֵֵֶֶָָֹֻבכח

בכח אּלא מּמצרים עלֹות יכלה ולא יכלת ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֹּבּה

יקּים ׁשה' הגם ּכאחד ׁשּמתּו ּכׁשּיׁשמעּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּגדֹול

על אף מׁשה ׁשל זרעֹו לארץ ויכניס ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָהבטחתֹו

ּכח ּבּה היה ההיא הּמׁשּפחה ּכי יתלּו כן ְְִִִִִֵַַַָָָָָֹּפי

הּוא וזה הארץ, יֹוׁשב מּפני עמֹוד ְְִֵֵֶֶַָָָָהּיכֹול

ּתמׁשל חזקה אּמה ּכי הרגילים ְְְֲִִִִִִָָָָָֹֻמּדברים

מּמצרים הּיֹוצא העם אבל מּמּנה, ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבּלמּטה

חס ּבה' ּכח היה לא ה' ּכח אּלא לֹו ֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשאין

לֹומר ּׁשּדקּדק מה והּוא להביאם, ְְְֲִִֵֶַַַָָוׁשלֹום

‰f‰ ÌÚ‰ ˙‡ EÁÎ· ˙ÈÏÚ‰ּבאצּבע מראה ∆¡ƒ»¿…¬∆»»«∆ְְְֶֶַַ

עליֹון ּכח זּולת ּכח ּבֹו היה ׁשּלא הּיֹוצא ְֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹהעם

מֹופת מּמּנּו ׁשאין ּבמקֹומֹו הּבא עם ְְִִִֵֵֶֶַַָֹלׁשלל

אינֹו זה ּומחּוׁש ה', יכלת מּבלי טענת ְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹלסּתר

לא אם האּמֹות ׁשאר אבל מצרים מּצד ְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻאּלא

לא ואיכּותֹו העם ידעּו ׁשּמצרים טעם ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהיה

מׁשה ּדברי מּתֹו אֹומר נמצאת ה'. חּלּול ְְִִִִֵֵֵֶָָָהיה

מצרים ׁשּיׁשמעּו הא' מכרחים ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֻׁשני

ידעּו מצרים ּכי והּב' מּיׂשראל, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָהּנעׂשה

ּגדֹולֹות ּבמלחמֹות לעמד ּכח ּבהם אין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּיׂשראל

:יתּבר ּכחֹו ְִַַָֹזּולת

B‚Â'.יד) eÚÓL 'B‚Â ·LBÈ Ï‡ e¯Ó‡Âצרי ¿»¿∆≈¿»¿¿ִָ

ּכּונתֹו ואם הארץ, ליֹוׁשב ּיאמרּו מה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹלדעת

וׁשלֹום חס ה' יכלת מּבלּתי ׁשּיאמרּו ְְְְִִִֶֶַַָֹֹלֹומר

הּדר זה על הּדברים להסמי לֹו היה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהם,

להקּדים לֹו והיה ה' יכלת מּבלּתי וגֹו' יֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹאל

לאחרֹו: אֹו וגֹו' ׁשמעּו ְְְֲֲַַַָמאמר

ÔÎ‡הּדר זה על הּוא הּמאמר e¯Ó‡Âּכּונת »≈ֲֶֶֶַַַַַַָָ¿»¿

הּדבר יתלּו מצרים ּכׁשּיׁשמעּו ּפרּוׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַָָוגֹו'

הּדבר, היה לצּדם ּפרּוׁש הארץ יֹוׁשב ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָלטעם

הּוא האחד ּדרכים, ׁשני ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶָָָָולהיֹות

ּבעיני מעלה ּכ לכל ראּוי העם היה ְְֲֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשּלא

להאבי ּגדֹוליםה' ּגֹויים הארץ יֹוׁשב לפניו ד ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

אין ּבׁשבילם מצרים ׁשאבדה והגם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועצּומים,

ּגֹוים ׁשבעה הארץ ליֹוׁשב מּמצרים ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָלמדין

אהּובים ּכ ּכל היּו ולא ועצּומים ְְֲֲִִִַָָָֹּגדֹולים

מּפניהם לאּבד אז יׂשראל ּבני עם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָאצלֹו

ּבעם חפץ היה ׁשה' הּוא והּב' רּבים, ְִִֵֶַַַָָָָָעּמים

וׁשלֹום חס ידֹו הּׂשיגה ׁשּלא אּלא ְְֲִִֶֶַָָָָָֹואֹוהבם

אמר לזה הארץ, ‰'ליֹוׁשב ‰z‡ Èk eÚÓL ְֵֶֶַָָָָ»¿ƒ«»

·¯˜aׁשּנֹולדה ׁשהּסּבה יאמרּו לא ּפרּוׁש וגֹו' ¿∆∆ְְְִֵֶֶַָָֹֹ

אהּובים הם ׁשּגם לצד הּוא הארץ ְֲִִֵֵֶֶַַָָמּיֹוׁשב

ׁשהרי ּכּנזּכר הּוא ּברּו הּבֹורא אצל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחביבים

ה' אּתה ּכי אצל יׂשראל חביבּות ְְְְֲִִִֵֶַָָָׁשמעּו

נפלאה הרי וגֹו', ּבעין עין אׁשר העם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבקרב

נקרא הּגדֹול ׁשמֹו ּכי ּופרסם לה' ְְְֲִִִֵַַַָָָָאהבתם

טֹובֹות עּמהם לעׂשֹות יכֹול היה ואּלּו ְֲֲִִֵֶֶַָָָָעליהם,

ּבאּו ׁשּלא אּמֹות מּמחּוׁש נמנע היה ְִִֵֶָָָָֹֹֻלא

לכל ּגלּוי יׂשראל מאהבת מרּבֹוא חלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלכלל

לא הּזה העם את ּכׁשּתמית ּומעּתה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,

ּבהם אהבת הּׂשגת מעּוט לצד הּדבר ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָיתלּו

וגֹו' והמּתה הּזה הּדבר את ּתעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָואם

וגֹו': ְְְָואמרּו

B‚Â'.טו) „Á‡ LÈ‡k 'B‚Â ‰zÓ‰Âּגּלה ¿≈«»¿¿ƒ∆»¿ִָ

מבּקׁש ׁשאינֹו ּבזה הּׁשלֹום עליו ְְֵֵֶֶַַַָָָָּדעּתֹו

לידי יבֹוא ׁשּלא אּלא החטא על ה' ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיסלח

ׁשּמּמּנּו ההרּגׁש ּכי ּבדבריו ורמז הּׁשם, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָחּלּול

ימיתם אם ּדוקא הּוא ּבדבריו האמּור ְְְְִִִֵַַָָָָָֻימׁש

הּדבר, ירּגׁש לא מעט מעט אבל אחד ְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻּכאיׁש

ה': ׁשעׂשה מצינּו ְִֵֶָָָוכן

e¯Ó‡Â.'B‚Â ÌÈBb‰לבד מצרים לא ּפרּוׁש ¿»¿«ƒ¿ְְִִֵַַֹ

,ׁשמע ׁשׁשמעּו הּגֹוים ּכל Ó‡Ï¯אלא ְְֲִִֶֶַָָָ≈…

עּתה ה', יכלת רּום ורֹוממּות מעלה לׁשֹון ְְְְֲֵֶַַָָֹּפרּוׁש

לחּלּול ה' קּדּוׁש ויתהּפ וגֹו' מּבלּתי ְְְְְְִִִִִִֵַֹיאמרּו

לֹומר ּדקּדק ולזה העּמים, ּכל ּבפי e¯Ó‡Âח"ו ְְְִִִֵֶַַָָָ¿»¿

ּגם וכּו' מצרים מּלבד ּכי לֹומר וא"ו ְְְְִִִִֶֶַַַַָּבתֹוספת

אֹומרֹו טעם עֹוד הּגֹויים. ÔÈ‡Lּכל „ˆÏ ¯Ó‡Ï ְִַַַָ≈…¿«∆≈

וסדרן, מהּגֹוים הּנאמרים הּדברים מבטא ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָידּוע

לֹומר ּבּה ׁשהּכּונה אמירה ואמרּו אמר ְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָלזה

אֹומרֹו עֹוד וגֹו'. ׁשּלאÓ‡Ï¯מּבלּתי הגם ּפרּוׁש ְְְִִִ≈…ֲֵֶַֹ

ּפי על אף ּבדעּתן הּדברים עצמן הם ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָיצּדיקּו

ׁשעּור הּוא וזה מהּמעׂשה, הּמתחּיב יאמרּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹכן

אמירה אּלא ּבֹו אין זה ודבר וגֹו' ואמרּו ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָהענין

ּבדעּתם: הּדברים הצּדקת ולא ְְְְְְִַַַַַָָָֹלבד

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
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i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי מלכים;(ברכות ואחד לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הּזאת הארץ יֹוׁשב על יאמרּו ÏBÎÈ˙.זאת ÈzÏaÓ∑ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו.˙ÏÎÈ∑ׁשם ְֵֶַַָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ¿…∆ֵ

הּוא החיים.ּדבר אור ָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ

i"yx£'‰ Ák ‡�ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑הּדּבּור החיים.ּומהּו אור ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

nÚ‡טז ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
Ôe�Ïh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«
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B‚Â'.טז) '‰ ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓׁשאין אֹו ּפרּוׁש ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ֵֵֶ

הארץ, יֹוׁשבי ּכנגד וׁשלֹום חס ּכח ְְְֵֶֶֶַַָָָֹּבֹו

נבל אמר י"ד) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְִִֶֶַַָָָאֹו

ׁשהיה היכלת ׁשאפס ּפרּוׁש אלהים אין ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבלּבֹו

ּגדֹול: ה' חּלּול ּבזה ויׁש ח"ו, לזה ְִֵֶֶֶָָָֹקדם

.ÌÚ‰זרעֹו הכנסת טענת לסּתר זה מאמר ּבא »»ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ

ּגם יהיה ה' חּלּול ּכי ואמר מׁשה, ְְִִִֶֶֶַַָׁשל

ׁשּכתבּתי ּוכמֹו הּזה, העם מכניס ׁשּלא ּכל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה

היא מׁשה טענת וכח מצרים, וׁשמעּו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹּבּפסּוק

ּבבת יהרגם אם אֹותֹו מנאצים ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָׁשהגם

ּכי ואּולי העֹולם, ּבכל ּגדֹול ה' חּלּול יׁש ְְִִֵַַַָָָָאחת

מׁשה ּדברי ּבתחּלת הּכתּוב ׁשרמז זה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּוא

‰'ׁשאמר Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂזֹו אמירה ּפרּוׁש ֶַָ«…∆∆∆ֲִֵָ

ׁשּלא ּכדי ה' אל הּנֹוגעים ּדברים לסּבת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהיתה

וׁשלֹום:ית חס ׁשמֹו חּלל ְְְִֵַַָ

.¯a„na ÌËÁLiÂ,זה ּבלׁשֹון ׁשּדּבר טעם «ƒ¿»≈«ƒ¿»ְִֵֶֶַַָ

הּדברים יגׁשימּו אׁשר את ְְְֲִִִֶֶַַָֹלרמז

ּכי הּסּבה ּכׁשּתהיה ּכי והּטעם עֹולם, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאלהי

הּגׁשם ּבגדר הּוא הּנה ּבכח הגּבל וׁשלֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻחס

וׁשלֹום: ְַָחס

B‚Â'.יז) ‡� Ïc‚È ‰zÚÂאֹומרֹו א' להעיר יׁש ¿«»ƒ¿«»¿ְְִֵָ

.‰zÚÂאֹומרֹו ׁשּיעׂשהÏc‚Èב' מׁשמע ¿«»ְƒ¿«ְֲֶֶַַָ

ׁשעׂשה מצינּו ולא עֹוד יגּדל ׁשּבֹו ּדבר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹאיזה

אֹומרֹו ג' להתּגּדל. זה ּבענין אם�‡ּדבר ְְְְְִִֵֶַָָָ»ִ

ואם יגּדל עּתה אמר הלא עּתה היא ְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹהּכּונה

אֹומרֹו ד' הקּדימּה. לא לּמה ּבּקׁשה ְְְִִַָָָָָֹלׁשֹון

ּתבתz¯acּכאׁשר ה' ּדּבר. והיכן ה' ּדּבר מה ֲֶַƒ«¿»ְִִֵֵֵֵַַָ

¯Ó‡Ï:הּדברים יאמרּו למי ≈…ְְְִִֵַָָ

ÔÎ‡ּכי הּנׁשמעת ּבּטענה מׁשה ׁשּנתחּכם לצד »≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ

לדּבר הֹוסיף ּבהמיתם ּגדֹול ה' חּלּול ְֲִִִֵֵַַָָיׁש

יׁשּוב אם יתּבר לגדּלתֹו יתרֹון יׁש עּתה ְְְִִִִִֵַַָָָָֻּכי

ּׁשּלא מה לארץ יׂשראל ויּכנסּו אּפֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹמחרֹון

ׁשּסּפרּו ׁשאחר והּוא זה, ענין מּקדם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹהיה

הּגּבֹורים ּוגבּורת הארץ ּתקף הפלאת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהמרּגלים

ּבזה יׂשראל לפני הֹוריׁשם כן ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָואף

ואֹומרֹו ה', ּכח z¯acיגּדל ¯L‡kמאמר הּוא ְְְִַַֹ«¬∆ƒ«¿»ֲַַ

יׂשראל לבני נֹותן אני אׁשר וגֹו' ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָׁשלח

הּוא ּכי זה ּבמאמר ׁשּנתּכּון ּבמקֹומֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּופרׁשנּוהּו

היכלת ּבחינת ּכפי ההּׂשגה מּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֻמׁשלל

נֹותן הּבֹורא הּוא אׁשר מּתנה ּבתֹורת ְֲֵֵֶֶַַַָָָאּלא

אמר זה ּופרט ׁשם, ׁשּכתבנּו ּכמֹו יׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלבני

ּדּברּת מאמר והּוא ליׂשראל לאמר אליו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹה'

ֵֹלאמר:

B¯ÓB‡Â‡�ׁשני לֹומר וכפל עּתה, ּפרּוׁש ¿¿»ְְֵֵַַַָָ

ּדבריהם ּפי על יתּבאר עּתה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּפעמים

ּתׁשּובה, אּלא ועּתה אין ׁשאמרּו פכ"א) ְְְֵֶֶַָָָָ(ב"ר

ׁשאין הּדברים ה' לפני מׁשה ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּולפי

האד על לאמר ּדבריּכדאי אֹומר ׁשהיה הגם ֹון ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּפי על אף וׁשלֹום חס עצמֹו ּדברי ולא ְְְְִִִֵַַַַַָֹהּגֹוים

ּבּדבר ּכּיֹוצא ותמצא הּמּוסר, מן אינֹו ְְִִֵֵֵַַַָָָָכן

ׁשאינם הגם עדים מּפי ה' ּברּכת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשהּׁשֹומע

אף המבר הרׁשע ּׁשאמר מה מעידים ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ּוכמֹו ס'.), (סנהדרין הּׁשֹומע קֹורע כן ּפי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַעל

ּכבֹודֹו נגד הּגֹוים מאמר מׁשה ּכׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָכן

ׁשהֹוציא על ּתׁשּובה ועׂשה התוּדה ְְְְִִִֶַַַָָָָָיתּבר

והּוא הּוא ּברּו הּבֹורא ּכנגד זלזּול ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָמּפיו

ּבּמאמר הּכתּוב רמז ּגם ועּתה. zÚÂ‰מאמר ְֲֲַַַַַַַַַָָָ¿«»

ואֹומרֹו יׂשראל ׁשל ּתׁשּובתם נאÏc‚Èׁשּיּקח ְְְְִִֵֶֶַָָָƒ¿«ָ

ּבמקֹום ל"ד:) (ּברכֹות ז"ל אֹומרם ּדר ְְְֶֶַָָָעל

ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעלי

ׁשמֹו מתקּדׁש ׁשּיֹותר והּטעם לעמד, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹיכֹולים

והּוא ּדרכיהם, את הרׁשעים ּכׁשּמטיבים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיתּבר

�‡אֹומרֹו Ïc‚È'ה ּגדּלת יֹותר יהיה ּפרּוׁש ְƒ¿«»ְְִֵֵֶַֻ

רמז ּגם הּמרד, אחר ּבתׁשּובה ּכׁשּיחזרּו ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָעּתה

מי"ז) פ"ד (אבֹות אֹומרם ּדר על נא ְְֵֶֶַַָָָּבתבת

וכּו': ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ְְִַַָָָָָיפה

„BÚהּדר זה על הּכתּוב Ïc‚Èיתּבאר ‰zÚÂ ְִֵֶֶֶַַַָָ¿«»ƒ¿«

להחליט לא מה' מבּקׁש ּׁשאני מה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַֹּפרּוׁש

נא יגּדל ועּתה אּלא המנאצים לכל ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּמחּלה

הרׁשעים מהמנאצים להתנּקם ּפרּוׁש ה' ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹּכח

מׁשּפט עֹוׂשה ּכׁשה' ּכי המרּגלים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשהם

ּכאׁשר ואֹומרֹו ּומתרֹומם, מתּגּדל ׁשמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּברׁשעים

z¯acּבּדבר אּכּנּו (י"ב) ּׁשאמר מה הּוא ƒ«¿ֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשחֹוזר מהּדרכים ּבאחד ּבמקֹומֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּופרׁשנּוהּו

ּבׁשעת עּתה ּפרּוׁש נא לֹומר ודקּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָלמרּגלים,

ּוכמֹו זמן, להם יתלה ולא העברה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹמעׂשה

מֹוצאי האנׁשים וּימתּו (ל"ז) ּדכתיב היה ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשּכן

מה ועּין ה', לפני ּבּמּגפה רעה הארץ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּדּבת

ואֹומרֹו ׁשם, ׁשּבּקׁשÓ‡Ï¯ּׁשּפרׁשּתי אּולי ְְְִֵֶַָ≈…ִֵֶַ

הּדברים ׁשּיאמר מה' ׁשּימּותּוÌ‰Ïמׁשה קדם ְִֵֶֶַַָֹ»∆ֶֶָֹ

ירצה אֹו ויחּתּו. ׁשּיראּו ליׂשראלÓ‡Ï¯ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶַ≈…ְְִֵָ

ּבידם עלתה מה ׁשקר ׁשּדּברּו אּלּו ְְְְִֵֶֶֶָָָָָראּו

ּדוד אמר וכן להכעיס, יׁשּובּו לבל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָלהחרידם

הּגיֹון רׁשע נֹוקׁש ּכּפיו ּבפעל ט') ְְִִִֵַַָָָָֹ(ּתהּלים

ּתבֹות ּבראׁשי ורמז Ákסּלה. ‡� Ïc‚È ‰zÚÂ ְְֵֵֶַָָָ¿«»ƒ¿«»…ַ

ּגם הּכתּוב ׁשרׁשם אדנ"י וׁשם אלהים, ְֱִֵֵֶַַַָָֹׁשם

הרחמים לעֹורר חזר ּכ ואחר מׁשּפט, יּגיד ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכן

העם לעון נא סלח ּדכתיב העם ּכללּות ְְְֲִִַַַָָָָָָֹעל

ֶַהּזה:

„BÚּבמאמר מׁשה מהzÚÂ‰נתּכּון על וגֹו' ְְֲִֵֶַַַ¿«»ְַַ

ּגדֹול לגֹוי את ואעׂשה ה' אליו ְְְֱֵֶֶֶַָָָֹּׁשאמר

אמרועצּום, אׁשר מהרעה ה' ׁשּיּנחם ׁשהגם ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ותמצא הּטֹוב, מּדברֹו ה' יׁשּוב זה מּפני ְְְְִִִֵֶַָָָֹלא

אפּלּו חכם קללת י"א.) (מּכֹות ז"ל ְְֲִִֶַַָָָׁשאמרּו

ׁשּכן ּומּכל ּברכה ׁשּכן ּומּכל וכּו' ּתנאי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

אֹומרֹו והּוא חּיים, אלהים ּפרּוׁשzÚÂ‰ּדברי ְְְֱִִִֵַֹ¿«»ֵ

ואעׂשה לאמר ׁשּדּבר ה' ּכח נא יגּדל עּתה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוגם

עּתה ׁשּיׁשנֹו ּגדֹול ּגֹוי לקּים ּגדֹול לגֹוי ְְְְֵֶֶַַָָָֹאת

ותמצא מּמׁשה, ּגדֹול ּגֹוי להֹוסיף עׂשֹות ְְְְְִִִִֶַָָָויגּדיל

למעלה רּבּו רחביה ּובני ּדכתיב היה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּכן

רּבֹוא, מּס' למעלה ז'.) (ּברכֹות ז"ל ְְְְְִִַָָָואמרּו

אׁשר ׁשּבעת לצד לאמר, ּדּברּת לֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹודקּדק

מׁשה את האמיר יׂשראל ּכנגד קׁשֹות ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּדּבר

קׁשה ּדּבּור ּדּברּת אמר לזה טֹובה, ְְִִִֶֶַַָָָָָָּבמּדה

למׁשה: רּכה אמירה לאמר ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹליׂשראל,

„BÚירצהz¯ac ¯L‡k,ּגדֹול לגֹוי ׁשּיהיה ְִֶ«¬∆ƒ«¿»ְְִֶֶָ

ּׁשאמרÓ‡Ï¯ואֹומרֹו מה ּכנגד ּפרּוׁש ְְ≈…ְֵֶֶֶַַָ

יֹותר חזקה ּבחינתם ׁשּתהיה מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָועצּום

ֵֶמהם:

LÈÂּדבר מׁשה ׁשאל לא לּמה זאת לחקר לנּו ¿≈ֲֶַַָָָָָָֹֹֹ

ּגם ּכי העגל ּכׁשעׂשּו ּכן לֹו ּכׁשאמר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

לגֹוי אֹות ואעׂשה ל"ב) (ׁשמֹות לֹו נאמר ְְְְֱֱֶֶֶַָׁשם

ׁשּיצא לפי ּבטענה ּבא ּכאן ּכי ואפׁשר ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָּגדֹול,

ּׁשּדקּדק מה והּוא ּפעמים, ׁשני עליֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָמּפי

Ó‡Ï¯ּבמאמרֹו z¯ac ¯L‡kּדּברּת ּפרּוׁש ְֲַָ«¬∆ƒ«¿»≈…ְִֵַָ

המרּגלים: ּבמעׂשה עּתה ואמרּת העגל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבמעׂשה

„BÚאּלא ה' אמר לא ראׁשֹון ׁשּבמאמר ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹנראה

ועצּום אמר ולא ּגדֹול לגֹוי את ְְְְְֱֶֶַָָָֹֹואעׂשה

ּבּמאמר ׁשּפרׁשּתי מהּדרכים אחד ּולפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּמּנּו,

ׁשּיהיה ּגדֹול ׁשהּגֹוי היא הּכּונה מּמּנּו ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָועצּום
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B‚Â'.טז) '‰ ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓׁשאין אֹו ּפרּוׁש ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ֵֵֶ

הארץ, יֹוׁשבי ּכנגד וׁשלֹום חס ּכח ְְְֵֶֶֶַַָָָֹּבֹו

נבל אמר י"ד) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְִִֶֶַַָָָאֹו

ׁשהיה היכלת ׁשאפס ּפרּוׁש אלהים אין ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבלּבֹו

ּגדֹול: ה' חּלּול ּבזה ויׁש ח"ו, לזה ְִֵֶֶֶָָָֹקדם

.ÌÚ‰זרעֹו הכנסת טענת לסּתר זה מאמר ּבא »»ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ

ּגם יהיה ה' חּלּול ּכי ואמר מׁשה, ְְִִִֶֶֶַַָׁשל

ׁשּכתבּתי ּוכמֹו הּזה, העם מכניס ׁשּלא ּכל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבזה

היא מׁשה טענת וכח מצרים, וׁשמעּו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָֹּבּפסּוק

ּבבת יהרגם אם אֹותֹו מנאצים ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָׁשהגם

ּכי ואּולי העֹולם, ּבכל ּגדֹול ה' חּלּול יׁש ְְִִֵַַַָָָָאחת

מׁשה ּדברי ּבתחּלת הּכתּוב ׁשרמז זה ְְִִִֵֶֶֶַַַָָהּוא

‰'ׁשאמר Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂזֹו אמירה ּפרּוׁש ֶַָ«…∆∆∆ֲִֵָ

ׁשּלא ּכדי ה' אל הּנֹוגעים ּדברים לסּבת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהיתה

וׁשלֹום:ית חס ׁשמֹו חּלל ְְְִֵַַָ

.¯a„na ÌËÁLiÂ,זה ּבלׁשֹון ׁשּדּבר טעם «ƒ¿»≈«ƒ¿»ְִֵֶֶַַָ

הּדברים יגׁשימּו אׁשר את ְְְֲִִִֶֶַַָֹלרמז

ּכי הּסּבה ּכׁשּתהיה ּכי והּטעם עֹולם, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאלהי

הּגׁשם ּבגדר הּוא הּנה ּבכח הגּבל וׁשלֹום ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻחס

וׁשלֹום: ְַָחס

B‚Â'.יז) ‡� Ïc‚È ‰zÚÂאֹומרֹו א' להעיר יׁש ¿«»ƒ¿«»¿ְְִֵָ

.‰zÚÂאֹומרֹו ׁשּיעׂשהÏc‚Èב' מׁשמע ¿«»ְƒ¿«ְֲֶֶַַָ

ׁשעׂשה מצינּו ולא עֹוד יגּדל ׁשּבֹו ּדבר ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹאיזה

אֹומרֹו ג' להתּגּדל. זה ּבענין אם�‡ּדבר ְְְְְִִֵֶַָָָ»ִ

ואם יגּדל עּתה אמר הלא עּתה היא ְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹהּכּונה

אֹומרֹו ד' הקּדימּה. לא לּמה ּבּקׁשה ְְְִִַָָָָָֹלׁשֹון

ּתבתz¯acּכאׁשר ה' ּדּבר. והיכן ה' ּדּבר מה ֲֶַƒ«¿»ְִִֵֵֵֵַַָ

¯Ó‡Ï:הּדברים יאמרּו למי ≈…ְְְִִֵַָָ

ÔÎ‡ּכי הּנׁשמעת ּבּטענה מׁשה ׁשּנתחּכם לצד »≈ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ

לדּבר הֹוסיף ּבהמיתם ּגדֹול ה' חּלּול ְֲִִִֵֵַַָָיׁש

יׁשּוב אם יתּבר לגדּלתֹו יתרֹון יׁש עּתה ְְְִִִִִֵַַָָָָֻּכי

ּׁשּלא מה לארץ יׂשראל ויּכנסּו אּפֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹמחרֹון

ׁשּסּפרּו ׁשאחר והּוא זה, ענין מּקדם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹהיה

הּגּבֹורים ּוגבּורת הארץ ּתקף הפלאת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהמרּגלים

ּבזה יׂשראל לפני הֹוריׁשם כן ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָואף

ואֹומרֹו ה', ּכח z¯acיגּדל ¯L‡kמאמר הּוא ְְְִַַֹ«¬∆ƒ«¿»ֲַַ

יׂשראל לבני נֹותן אני אׁשר וגֹו' ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָׁשלח

הּוא ּכי זה ּבמאמר ׁשּנתּכּון ּבמקֹומֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּופרׁשנּוהּו

היכלת ּבחינת ּכפי ההּׂשגה מּבחינת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֻמׁשלל

נֹותן הּבֹורא הּוא אׁשר מּתנה ּבתֹורת ְֲֵֵֶֶַַַָָָאּלא

אמר זה ּופרט ׁשם, ׁשּכתבנּו ּכמֹו יׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלבני

ּדּברּת מאמר והּוא ליׂשראל לאמר אליו ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹה'

ֵֹלאמר:

B¯ÓB‡Â‡�ׁשני לֹומר וכפל עּתה, ּפרּוׁש ¿¿»ְְֵֵַַַָָ

ּדבריהם ּפי על יתּבאר עּתה, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּפעמים

ּתׁשּובה, אּלא ועּתה אין ׁשאמרּו פכ"א) ְְְֵֶֶַָָָָ(ב"ר

ׁשאין הּדברים ה' לפני מׁשה ׁשאמר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּולפי

האד על לאמר ּדבריּכדאי אֹומר ׁשהיה הגם ֹון ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּפי על אף וׁשלֹום חס עצמֹו ּדברי ולא ְְְְִִִֵַַַַַָֹהּגֹוים

ּבּדבר ּכּיֹוצא ותמצא הּמּוסר, מן אינֹו ְְִִֵֵֵַַַָָָָכן

ׁשאינם הגם עדים מּפי ה' ּברּכת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשהּׁשֹומע

אף המבר הרׁשע ּׁשאמר מה מעידים ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ּוכמֹו ס'.), (סנהדרין הּׁשֹומע קֹורע כן ּפי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַעל

ּכבֹודֹו נגד הּגֹוים מאמר מׁשה ּכׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָכן

ׁשהֹוציא על ּתׁשּובה ועׂשה התוּדה ְְְְִִִֶַַַָָָָָיתּבר

והּוא הּוא ּברּו הּבֹורא ּכנגד זלזּול ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָמּפיו

ּבּמאמר הּכתּוב רמז ּגם ועּתה. zÚÂ‰מאמר ְֲֲַַַַַַַַַָָָ¿«»

ואֹומרֹו יׂשראל ׁשל ּתׁשּובתם נאÏc‚Èׁשּיּקח ְְְְִִֵֶֶַָָָƒ¿«ָ

ּבמקֹום ל"ד:) (ּברכֹות ז"ל אֹומרם ּדר ְְְֶֶַָָָעל

ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבעלי

ׁשמֹו מתקּדׁש ׁשּיֹותר והּטעם לעמד, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַֹיכֹולים

והּוא ּדרכיהם, את הרׁשעים ּכׁשּמטיבים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיתּבר

�‡אֹומרֹו Ïc‚È'ה ּגדּלת יֹותר יהיה ּפרּוׁש ְƒ¿«»ְְִֵֵֶַֻ

רמז ּגם הּמרד, אחר ּבתׁשּובה ּכׁשּיחזרּו ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָעּתה

מי"ז) פ"ד (אבֹות אֹומרם ּדר על נא ְְֵֶֶַַָָָּבתבת

וכּו': ּבתׁשּובה אחת ׁשעה ְְִַַָָָָָיפה

„BÚהּדר זה על הּכתּוב Ïc‚Èיתּבאר ‰zÚÂ ְִֵֶֶֶַַַָָ¿«»ƒ¿«

להחליט לא מה' מבּקׁש ּׁשאני מה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַֹּפרּוׁש

נא יגּדל ועּתה אּלא המנאצים לכל ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּמחּלה

הרׁשעים מהמנאצים להתנּקם ּפרּוׁש ה' ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹּכח

מׁשּפט עֹוׂשה ּכׁשה' ּכי המרּגלים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשהם

ּכאׁשר ואֹומרֹו ּומתרֹומם, מתּגּדל ׁשמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּברׁשעים

z¯acּבּדבר אּכּנּו (י"ב) ּׁשאמר מה הּוא ƒ«¿ֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשחֹוזר מהּדרכים ּבאחד ּבמקֹומֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָּופרׁשנּוהּו

ּבׁשעת עּתה ּפרּוׁש נא לֹומר ודקּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָלמרּגלים,

ּוכמֹו זמן, להם יתלה ולא העברה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹמעׂשה

מֹוצאי האנׁשים וּימתּו (ל"ז) ּדכתיב היה ְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשּכן

מה ועּין ה', לפני ּבּמּגפה רעה הארץ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּדּבת

ואֹומרֹו ׁשם, ׁשּבּקׁשÓ‡Ï¯ּׁשּפרׁשּתי אּולי ְְְִֵֶַָ≈…ִֵֶַ

הּדברים ׁשּיאמר מה' ׁשּימּותּוÌ‰Ïמׁשה קדם ְִֵֶֶַַָֹ»∆ֶֶָֹ

ירצה אֹו ויחּתּו. ׁשּיראּו ליׂשראלÓ‡Ï¯ּכדי ְְְְִִֵֵֶֶַ≈…ְְִֵָ

ּבידם עלתה מה ׁשקר ׁשּדּברּו אּלּו ְְְְִֵֶֶֶָָָָָראּו

ּדוד אמר וכן להכעיס, יׁשּובּו לבל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָלהחרידם

הּגיֹון רׁשע נֹוקׁש ּכּפיו ּבפעל ט') ְְִִִֵַַָָָָֹ(ּתהּלים

ּתבֹות ּבראׁשי ורמז Ákסּלה. ‡� Ïc‚È ‰zÚÂ ְְֵֵֶַָָָ¿«»ƒ¿«»…ַ

ּגם הּכתּוב ׁשרׁשם אדנ"י וׁשם אלהים, ְֱִֵֵֶַַַָָֹׁשם

הרחמים לעֹורר חזר ּכ ואחר מׁשּפט, יּגיד ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָּכן

העם לעון נא סלח ּדכתיב העם ּכללּות ְְְֲִִַַַָָָָָָֹעל

ֶַהּזה:

„BÚּבמאמר מׁשה מהzÚÂ‰נתּכּון על וגֹו' ְְֲִֵֶַַַ¿«»ְַַ

ּגדֹול לגֹוי את ואעׂשה ה' אליו ְְְֱֵֶֶֶַָָָֹּׁשאמר

אמרועצּום, אׁשר מהרעה ה' ׁשּיּנחם ׁשהגם ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ותמצא הּטֹוב, מּדברֹו ה' יׁשּוב זה מּפני ְְְְִִִֵֶַָָָֹלא

אפּלּו חכם קללת י"א.) (מּכֹות ז"ל ְְֲִִֶַַָָָׁשאמרּו

ׁשּכן ּומּכל ּברכה ׁשּכן ּומּכל וכּו' ּתנאי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

אֹומרֹו והּוא חּיים, אלהים ּפרּוׁשzÚÂ‰ּדברי ְְְֱִִִֵַֹ¿«»ֵ

ואעׂשה לאמר ׁשּדּבר ה' ּכח נא יגּדל עּתה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹוגם

עּתה ׁשּיׁשנֹו ּגדֹול ּגֹוי לקּים ּגדֹול לגֹוי ְְְְֵֶֶַַָָָֹאת

ותמצא מּמׁשה, ּגדֹול ּגֹוי להֹוסיף עׂשֹות ְְְְְִִִִֶַָָָויגּדיל

למעלה רּבּו רחביה ּובני ּדכתיב היה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּכן

רּבֹוא, מּס' למעלה ז'.) (ּברכֹות ז"ל ְְְְְִִַָָָואמרּו

אׁשר ׁשּבעת לצד לאמר, ּדּברּת לֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹודקּדק

מׁשה את האמיר יׂשראל ּכנגד קׁשֹות ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּדּבר

קׁשה ּדּבּור ּדּברּת אמר לזה טֹובה, ְְִִִֶֶַַָָָָָָּבמּדה

למׁשה: רּכה אמירה לאמר ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹליׂשראל,

„BÚירצהz¯ac ¯L‡k,ּגדֹול לגֹוי ׁשּיהיה ְִֶ«¬∆ƒ«¿»ְְִֶֶָ

ּׁשאמרÓ‡Ï¯ואֹומרֹו מה ּכנגד ּפרּוׁש ְְ≈…ְֵֶֶֶַַָ

יֹותר חזקה ּבחינתם ׁשּתהיה מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָועצּום

ֵֶמהם:

LÈÂּדבר מׁשה ׁשאל לא לּמה זאת לחקר לנּו ¿≈ֲֶַַָָָָָָֹֹֹ

ּגם ּכי העגל ּכׁשעׂשּו ּכן לֹו ּכׁשאמר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

לגֹוי אֹות ואעׂשה ל"ב) (ׁשמֹות לֹו נאמר ְְְְֱֱֶֶֶַָׁשם

ׁשּיצא לפי ּבטענה ּבא ּכאן ּכי ואפׁשר ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָּגדֹול,

ּׁשּדקּדק מה והּוא ּפעמים, ׁשני עליֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָמּפי

Ó‡Ï¯ּבמאמרֹו z¯ac ¯L‡kּדּברּת ּפרּוׁש ְֲַָ«¬∆ƒ«¿»≈…ְִֵַָ

המרּגלים: ּבמעׂשה עּתה ואמרּת העגל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבמעׂשה

„BÚאּלא ה' אמר לא ראׁשֹון ׁשּבמאמר ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹנראה

ועצּום אמר ולא ּגדֹול לגֹוי את ְְְְְֱֶֶַָָָֹֹואעׂשה

ּבּמאמר ׁשּפרׁשּתי מהּדרכים אחד ּולפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָמּמּנּו,

ׁשּיהיה ּגדֹול ׁשהּגֹוי היא הּכּונה מּמּנּו ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָועצּום
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(çé)àì äwðå òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©§©¥Æ´Ÿ
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé:íéòaø-ìòå íéL §©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ מצאֹו∑‰' לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: יֹוׁשב ׁשהיה להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! רׁשעים לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לצּדיקים? ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹו:
לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה התּפּלל ּובמרּגלים, ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ׁשאּתה ,ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹחּיי

לרׁשעים! אף לי אמרּת והלא לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא Ï‡.לּׁשבים∑w�Â‰.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ¿«≈ִַָ…
‰w�È∑ׁשבים החיים.לׁשאינן אור ¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)äúàNð øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³¨¨̧¨Æ
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì̈¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמרּת מה החיים.ּבׁשביל אור ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

L·˜יח ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ולזה ׁשּכתבּתי, ּכמֹו עצמֹו מהעם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָמּמׁשה

ּבעם ּבמקֹומּה העטרה ׁשּתעמד ׁשהתּפּלל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחר

אליו ׁשאמר טֹובתֹו על חׁש מּמצרים ְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּיֹוצא

אמר לא ה' ּכי ׁשּתתּבּטל וגֹו' את ואעׂשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹה'

אמר לזה מהעם, אּלא ּגדֹול ּגֹוי Ïc‚Èלעׂשֹותֹו ֲֵֶֶַַָָָָָָƒ¿«

'‰ Ák העגל�‡ ּבמעׂשה ּכן ּׁשאין מה וגֹו', »…«ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָ

מן ּגדֹול, לגֹוי את ואעׂשה אּלא ה' אמר ְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹלא

אׁשר הרעה על ונחם ה' ּבֹו ׁשחזר הגם ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָהּסתם

אפּלּו הּטֹוב יתּבּטל זה מּפני לא עּמֹו על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹּדּבר

נׁשמֹות נטעי הּוא ּברּו ה' ויּטע ּתנאי על ְְְְִִֵַַַָָָָהיה

היתה זֹו ּכי ואּולי ולרּבֹות, לפרֹות ְְְְְֲִִִַָָָחדׁשֹות

ׁשאמר ל"ב.) (ׁשם ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ְְִֵֶֶֶַַַָָָָּכּונת

הּקדֹוׁש לפני ג'מׁשה ׁשל ּכּסא הּוא ּברּו ְִִֵֵֶֶַָָ

יׂשראל וכּו' א' רגל ׁשל לעמד יכֹול לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹרגלים

וקׁשה ּכאן. עד וכּו' עּמּודים ג' להם ְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

ׁשהם ּבניו על ׁשּיאמר הּוא מהם לא מׁשה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹוכי

לצד הּדברים יצּדקּו ולדברנּו אחד, רגל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל

ׁשּלא נׁשמֹות נטעי הם מּמׁשה העֹומד ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהּגֹוי

להם אין זה ּוכפי ויעקב יצחק מאברהם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאּו

אחד: רגל ֶֶֶֶָָאּלא

„BÚׁשהבטח לצד ּכאן ׁשהתּפּלל טעם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֻנראה

ּבמדרגת עצּום ׁשּיהיה מּמּנּו הּיֹוצא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָּבגֹוי

הּוא לזה ה' ינאץ ׁשּלא וטהרה ְְְֳֵֶֶַָָָָָֹֻהּקדּׁשה

ודקּדק זה, ּפרט על ה' ּכח יגּדל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשהתּפּלל

ל"ג:) (ּברכֹות ׁשּמצינּו ּפרּוׁש נא יגּדל ְְִִֵֶַַָָָלֹומר

ּברּו הּקדֹוׁש ּביד אינּה הּטֹוב מעׂשה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָׁשּבחירת

‰'הּוא, Ák ‡� Ïc‚È ‰zÚÂּבבחינת אפּלּו ¿«»ƒ¿«»…«ְֲִִִַ

הּטֹוב: למעׂשה נֹוטה נפׁש להמציא זה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּדבר

‡ÌÈt.יח) ı¯‡ לא‰' לּמה לדעת צרי ∆∆««ƒִַַָָָָֹ

הּנאמרים מּדֹות הּי"ג ּכל לפניו ְֱִִֶַַַָָָָָאמר

ז"ל ּדבריהם ּפי על ויתּבאר תּׂשא, ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבפרׁשת

ה' לׁשֹונם וזה י"ז ּדף א' ּפרק הּׁשנה ְְְֶֶֶַַָָָֹּבראׁש

הּוא ואני האדם ׁשּיחטא קדם הּוא אני ֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹה'

ּכאן. עד ּתׁשּובה ויעׂשה האדם ׁשּיחטא ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָלאחר

ּדברי ּכתבּתי ו') ל"ד (ׁשמֹות ּתּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָּובפרׁשת

ּבפרּוׁש ּבידי ּׁשעלה ּומה ּבזה ז"ל ְְִֵֶֶַָָָָָהרא"ׁש

הראׁשֹונה רחמים ׁשּמּדת למדּת הא ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָהענין,

מׁשה צרי ׁשהיה ּכאן לזה ׁשּיחטא, קדם ֱִֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹהּוא

ה' אּלא אמר לא לזה החטא ׁשאחר ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלּמּדה

אחת: ַַַַּפעם

·¯‰Ïeהּתֹוספֹות ּדבריו ׁשהביאּו ּגאֹון נּסים ¿»«ְִִִֵֶַָָָָ

אינֹו ראׁשֹון ׁשה' והרא"ׁש י"ז:) ְִֵֶָ(ר"ה

הּקֹורא, הּוא מי מֹודיע אּלא הּמּדֹות ְִִִֵֵֶֶַַַָמחׁשּבֹון

מׁשה אמר לא לּמה נכֹון טעם יׁש זה ְִֵֶֶַַַָָָָֹּכפי

אי ּדקׁשה אּלא ה', אחת ּפעם אּלא ְֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן

רּבֹותינּו: ּדברי על נּסים הרב ְֲִִִֵֵַַַַָֹיחלק

¯LÙ‡Âהרב ּדברי לפי הדברים לפרׁש ¿∆¿»ְְְְִִִֵֵַַָָָ

ׁשּיחטא קדם ּׁשאמרּו מה ּכי ְֱִִִֶֶֶֶַָָֹנּסים

אחר אפּלּו רחמן ׁשה' ּפרּוׁש ׁשּיחטא ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָואחר

ׁשּיחטא קדם רחמן ׁשהיה ּכמֹו האדם ְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּיחטא

ּוכפי החטא, אחר אּלא לרחמים חּדּוׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָואין

החטא קדם ׁשהקׁשה הרא"ׁש קׁשית אין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה

הּוא, ּכן האמת ּכפי ּכי לרחמים צרי ְְֱֲִִִִֵֶַָָָָלּמה

לצד וחּנּון, רחּום, אל, מּדֹות ג' ּדּלג ְְִִֵֵַַַַּגם

ׁשחסר מי להם צריכין אלּו מּדֹות ְִִִִֵֵֶֶֶָָׁשּג'

מי אֹו טּוב ׁשחסר מי אֹו מּצרה ִִִֵֶַָָָָָהּצלה

ּבּת הצר לא ועּתה ּבמכאֹובים פּלהׁשּנתּון ְְְְְִִֶַַַַָָָֹֻ

להארי אּפים מאר והתחיל אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַלמּדֹות

ׁשאמרּו ז"ל ּוכדבריהם לרׁשעים, ּגם ְְְְִִֵֶֶַַָָָאּפֹו

מצאֹו לּמרֹום מׁשה ּכׁשעלה קי"א.) ְְְְִֶֶֶַַָָָָ(סנהדרין

אּפים אר ּכֹותב ׁשהיה הּוא ּברּו ְִֵֶֶֶַַַָָָָלהּקדֹוׁש

אּפים לאר ּכי הרי ּדבריהם, ׁשם יעּין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֻוגֹו'

מׁשּפטם להּטֹות חסד רב אמר ּגם ְְִֶֶַַַַָָָָָקרא,

מּטה חסד רב ׁשם) (ר"ה ז"ל ְְֶֶֶַַָָּכאֹומרם

נֹוצר ולא אמת הזּכיר ולא חסד, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַֹֹּכלּפי

אּלּו למּדֹות צרי אינֹו ּכי לאלפים ְֲִִִִֵֵֶֶָָָחסד

ופׁשע עון נׂשא והזּכיר ּׁשּלפנינּו, מה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹעל

ׁשּלא וחּטאה הזּכיר ולא ,צרי להם ְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹּכי

ּכל והזּכיר מזידין, אּלא ׁשֹוגגין אז ְְְְִִִִִֶָָָָהיּו

ׁשּנֹוגעֹות מּדֹות ׁשהם לצד הּמּדֹות ְְְִִֵֶֶַַָׁשאר

ּׁשּלפניו: ְְֶַָָלמה

E¯·„k.כ) ÈzÁÏÒ '‰ ¯Ó‡iÂלא ּפרּוׁש «…∆»«¿ƒƒ¿»∆ֵֹ

ּכדברי אּלא ּבהחלט העון על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹסלחּתי

ּבמאמרֹו ׁשרׁשם מהּטעמים ּכאחת אהרגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא

ּכל על אבל וגֹו', יכלת מּבלּתי יאמרּו ְְְְֲִִִֶֶַָָֹֹֹׁשּלא

והּוא אּפים, ּבאריכּות מׁשּפט ּבהם יעׂשה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָּפנים

הּסמּו ‰‡�ÌÈLמאמר Ïk'וגֹו˙‡ e‡¯È Ì‡ ֲַַָָ»»¬»ƒְƒƒ¿∆

ı¯‡‰ואֹומרֹו ‡�Èוגֹו', ÈÁּבחּיי נׁשּבע ּפרּוׁש »»∆ְְְ«»ƒְְִֵֵַַ

כבֹוד ויּמלא ואמר נׁשּבע ּגם ּכביכֹול, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמל

עד הארץ את ה' ּכבֹוד יּמלא ּכן ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֶֶַָָָוגֹו'

הּדבר: על ׁשבּועה ּכן ּגם והּוא זה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

„BÚהּדר זה על הּכתּוב לפרׁש ÈzÁÏÒנראה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ»«¿ƒ

E¯·„k,ּפני ׁשחּלית ּדברי לצד ּפרּוׁש ƒ¿»∆ְְִִֵֶֶַַָָָ

הּגֹוים מאמר מחּוׁש מׁשה ּבדברי ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַּולצד

ב' ּבמקֹומֹו ּופרׁשנּו וגֹו' ה' יכלת ְְְְְִִִִֵֶַֹמּבלּתי

והּב' עֹוד, ח"ו אלהים אין ּכי הא' ְְֱִִִֵַָָֹּדרכים

אמר לזה הארץ, יֹוׁשבי נגד ּכח ּבֹו ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

È�‡ ÈÁ ÌÏe‡Âׁשאין ּׁשּיאמרּו מה ּכנגד ּפרּוׁש ¿»«»ƒְְֵֵֶֶֶֶַֹ

מה ּוכנגד אני, חי ואמר ח"ו הּמּציל ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָּבּנמצא

יֹוׁשבי ּבפני לעמד ח"ו ּכח ּבֹו ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹֹֹּׁשּיאמרּו

אמר ‰‡¯ıהארץ Ïk ˙‡ '‰ „B·Î ‡ÏnÈÂ ֶַָָָƒ»≈¿∆»»»∆

ּבא' לבּסֹוף יפליא אׁשר ּבּמעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַּפרּוׁש

ׁשל לזרעֹו זה ׁשּיעׂשה הגם מלכים ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָּוׁשלׁשים

עׂשה ׁשּלא לֹומר אּלּו ּבדברים והּכּונה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹמׁשה,

ולא סליחה מּמּנּו ׁשּבּקׁש מׁשה לכבֹוד ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹאּלא

הּגֹוים: מאמר ְֲִֵַַַלמחּוׁש
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i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ׁשבּועה:∑È�‡ŒÈÁ.ּכמֹו לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְָ

הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ הארץ, ּכל את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹּכׁשם
ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי חיֿאני מסרס. מקרא זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹהרי
מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי לאמר: הּזאת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹּבּמּגפה
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íéîòt øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò̈¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìå§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eq�ÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, כב)ׁשנים יד, לֹומר,(רש"י ויׁש "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ

זה ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּדהּנה

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת החייםמעּתיק אור ְִִֵֶֶַַַַ

(âë)-ìëå íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨
:äeàøé àì éöàðî§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑הארץ את יראּו החיים.לא אור ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)éøçà àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®
:äpLøBé Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨

i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה היה(במדבר ּובלּבֹו ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
להׁשּתיק ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, וזהּולֹומר ּכמֹותם, ׁשּיאמר סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

יהֹוׁשע ּבספר יד)ׁשּנאמר עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :.È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑וימּלא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ«¿«≈«¬»ְֵַַ
קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו nL‰.את ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן את∑pL¯BÈ‰.חברֹון יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ְְֲִִֶֶַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»ְְְְִִֶַַַ

יירׁשּנה ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת החיים.הענקים אור ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

Ïkכא ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡�‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡Èq�Â ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊ ¯NÚ Ô�c¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B�·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÏB˜a.כב) eÚÓL ‡ÏÂׁשּׁשמע לצד ּפרּוׁש ¿…»¿¿ƒְֵֶַַָ

ּדּבר ּבפנים ּפנים חּיים אלהים קֹול ְֱִִִִִֵַַָָֹעם

ולא קּבלּו ׁשּלא על יקּפיד לזה עּמהם ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹה'

ׁשמעּו: אׁשר יתּבר קֹולֹו על ְְֲִֶַַָָָחׁשּו

B‚Â'.כג) Èˆ‡�Ó ÏÎÂ 'B‚Â e‡¯È Ì‡צרי ƒƒ¿¿¿»¿«¬«¿ִָ

מּנין המנאצים לפרׁש הצר לּמה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֻלדעת

הּגזרה ּבכלל יהיּו ׁשּלא הּדעת על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹיעלה

אמר ׁשה' לפי ּכי ואפׁשר לפרטם. ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻׁשהצר

ּכל ּכי יּגיד ׁשּזה ּפעמים עׂשר זה אתי ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוינּסּו

ׁשּיצאּו אֹותם והם ּפעמים עׂשר נּסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

הּגזרה, ּבכלל אינם מעׂשרים ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּמצרים

ׁשּיהיה ׁשהגם מהּכלל הּמנאצים הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלזה

ּבגזרה נחּתמּו ּפעמים עׂשר נּסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹּבהם

ׁשהיּו אֹותם אֹו המרּגלים הם ּומנאציו ְְְֲִֵֶַַָָָָזֹו,

(סֹוטה רז"ל ּכדברי ה' ּבענן אבנים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָזֹורקים

ל"ה.):

Ìbּבמרּגלים חדׁש ּפרט לרׁשם הּכתּוב נתּכּון «ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

יּטלּו ׁשּלא ּפרּוׁש לארץ ראּויים יהיּו ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבתרא ּבבא ּבמּסכת ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבּה, ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָחלק

חלק נטלּו לא מרּגלים ׁשל ׁשּבניהם קי"ז ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹּדף

עד אביהם אבי חלק אּלא ּבארץ ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהמרּגלים

ׁשּנטלּו ההּוא הּדֹור ּכל ּכן ּׁשאין מה ְֵֵֶֶַַַָָָּכאן.

יהיּו ׁשּלא ּפרּוׁש יראּוה ּופרּוׁש ּבניהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹחלקם

אמר ּגמר ולזה לּה, ÏÎ·ראּויים Èc·ÚÂ'וגֹו ְְִֶֶַָָָֹ¿«¿ƒ»≈ְ

,‰pLÈ¯BÈ BÚ¯ÊÂמׂשּכלת ההפכים וידיעת ¿«¿ƒ∆»ְֲִִִֶֶַַָֻ

ר:מהּנאמ ֱֵֶַַ

B‚Â'.כד) ·˜Ú ·ÏÎ Èc·ÚÂלּמה לדעת צרי ¿«¿ƒ»≈≈∆¿ִַַָָָָ

ּגם יהֹוׁשע, ולא ּכלב אּלא הזּכיר ְְְִִֵֶַַָָֹֹֻלא

אֹומרֹו אֹומרֹו‰È˙‰ּכּונת ּגם עּמֹו, אחרת רּוח ְַַָ»¿»ְִֶֶַַַ

‡lÓÈÂאֹומרֹו ּגם ּבתֹוספתÂÈ˙‡È·‰Âאחרי, «¿«≈ְֲַַָ«¬ƒ…ƒְֶֶ

הּכתּוב: ּבגזרת ְִֵַַָָוא"ו

ÔÎ‡הּדר זה על הּוא הּכתּוב Èc·ÚÂּפרּוׁש »≈ֵֶֶֶַַַָ¿«¿ƒ

·ÏÎעקב הּוא עבּדי אֹותֹו קֹורא ׁשאני וטעם »≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ׁשהגם עּמֹו, אחרת רּוח היתה אׁשר ׂשכר ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרּוׁש

אף המרּגלים עם ה' נאץ לא ּכן ּגם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֻׁשּיהֹוׁשע

הּצילּתּו מׁשה ּתפּלת סּבה לֹו היה זה כן ּפי ְִִִִִֵֶֶַַַָָָעל

לבל המרּגלים ׁשהם ּומּכחֹותיו הרע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּיצר

סּכנת ּבגדר ׁשּנכנס ּכלב ּכן ּׁשאין מה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיטעּוהּו

רעה רּוח וּתחל הרׁשעה וחברתֹו הרע ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיצר

קברֹות על ונׁשּתּטח ׁשהל והראיה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָלפעמֹו,

אֹומרֹו והּוא BnÚהאבֹות, ˙¯Á‡ Áe¯על ואף ְְָָ««∆∆ƒְַַ

כן ‡È¯Áּפי ‡lÓÈÂרצֹונֹו אחר הׁשלים ּפרּוׁש ִֵ«¿«≈«¬«ְְִִֵַַ

ׁשּיׁש לצד זה ּבדר לֹוּמר ודקּדק ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָיתּבר

ללכת טֹוב ויֹועץ רע יֹועץ יֹועצין ב' ְֲִֵֵֶֶַָָָָּבאדם

ה', חלק אחרי ּומּלא הׁשלים והּוא ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַאחרי

ל"ט:) (קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּדר על הּוא ְְִִֶֶֶַָוזה

לֹו נֹותנין מּמּנה ונּצֹול לידֹו עברה ׁשּבאה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָמי

לא ּכי ּביהֹוׁשע אינֹו וזה מצוה, ּכעֹוׂשה ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֻׂשכר



מג gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

(àë):õøàä-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤
i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ׁשבּועה:∑È�‡ŒÈÁ.ּכמֹו לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְָ

הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ הארץ, ּכל את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹּכׁשם
ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי חיֿאני מסרס. מקרא זה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹהרי
מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי לאמר: הּזאת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹּבּמּגפה

.מעט ְַ

(áë)-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤
íéîòt øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò̈¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìå§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eq�ÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, כב)ׁשנים יד, לֹומר,(רש"י ויׁש "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ

זה ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּדהּנה

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת החייםמעּתיק אור ְִִֵֶֶַַַַ

(âë)-ìëå íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨
:äeàøé àì éöàðî§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑הארץ את יראּו החיים.לא אור ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)éøçà àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®
:äpLøBé Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨

i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה היה(במדבר ּובלּבֹו ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
להׁשּתיק ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, וזהּולֹומר ּכמֹותם, ׁשּיאמר סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

יהֹוׁשע ּבספר יד)ׁשּנאמר עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :.È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑וימּלא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ«¿«≈«¬»ְֵַַ
קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו nL‰.את ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן את∑pL¯BÈ‰.חברֹון יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ְְֲִִֶֶַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»ְְְְִִֶַַַ

יירׁשּנה ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת החיים.הענקים אור ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

Ïkכא ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡�‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡Èq�Â ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊ ¯NÚ Ô�c¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B�·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÏB˜a.כב) eÚÓL ‡ÏÂׁשּׁשמע לצד ּפרּוׁש ¿…»¿¿ƒְֵֶַַָ

ּדּבר ּבפנים ּפנים חּיים אלהים קֹול ְֱִִִִִֵַַָָֹעם

ולא קּבלּו ׁשּלא על יקּפיד לזה עּמהם ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹה'

ׁשמעּו: אׁשר יתּבר קֹולֹו על ְְֲִֶַַָָָחׁשּו

B‚Â'.כג) Èˆ‡�Ó ÏÎÂ 'B‚Â e‡¯È Ì‡צרי ƒƒ¿¿¿»¿«¬«¿ִָ

מּנין המנאצים לפרׁש הצר לּמה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֻלדעת

הּגזרה ּבכלל יהיּו ׁשּלא הּדעת על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹיעלה

אמר ׁשה' לפי ּכי ואפׁשר לפרטם. ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻׁשהצר

ּכל ּכי יּגיד ׁשּזה ּפעמים עׂשר זה אתי ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹוינּסּו

ׁשּיצאּו אֹותם והם ּפעמים עׂשר נּסה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

הּגזרה, ּבכלל אינם מעׂשרים ּפחֹות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּמצרים

ׁשּיהיה ׁשהגם מהּכלל הּמנאצים הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלזה

ּבגזרה נחּתמּו ּפעמים עׂשר נּסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹּבהם

ׁשהיּו אֹותם אֹו המרּגלים הם ּומנאציו ְְְֲִֵֶַַָָָָזֹו,

(סֹוטה רז"ל ּכדברי ה' ּבענן אבנים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָזֹורקים

ל"ה.):

Ìbּבמרּגלים חדׁש ּפרט לרׁשם הּכתּוב נתּכּון «ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

יּטלּו ׁשּלא ּפרּוׁש לארץ ראּויים יהיּו ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֹׁשּלא

ּבתרא ּבבא ּבמּסכת ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבּה, ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָחלק

חלק נטלּו לא מרּגלים ׁשל ׁשּבניהם קי"ז ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹּדף

עד אביהם אבי חלק אּלא ּבארץ ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהמרּגלים

ׁשּנטלּו ההּוא הּדֹור ּכל ּכן ּׁשאין מה ְֵֵֶֶַַַָָָּכאן.

יהיּו ׁשּלא ּפרּוׁש יראּוה ּופרּוׁש ּבניהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹחלקם

אמר ּגמר ולזה לּה, ÏÎ·ראּויים Èc·ÚÂ'וגֹו ְְִֶֶַָָָֹ¿«¿ƒ»≈ְ

,‰pLÈ¯BÈ BÚ¯ÊÂמׂשּכלת ההפכים וידיעת ¿«¿ƒ∆»ְֲִִִֶֶַַָֻ

ר:מהּנאמ ֱֵֶַַ

B‚Â'.כד) ·˜Ú ·ÏÎ Èc·ÚÂלּמה לדעת צרי ¿«¿ƒ»≈≈∆¿ִַַָָָָ

ּגם יהֹוׁשע, ולא ּכלב אּלא הזּכיר ְְְִִֵֶַַָָֹֹֻלא

אֹומרֹו אֹומרֹו‰È˙‰ּכּונת ּגם עּמֹו, אחרת רּוח ְַַָ»¿»ְִֶֶַַַ

‡lÓÈÂאֹומרֹו ּגם ּבתֹוספתÂÈ˙‡È·‰Âאחרי, «¿«≈ְֲַַָ«¬ƒ…ƒְֶֶ

הּכתּוב: ּבגזרת ְִֵַַָָוא"ו

ÔÎ‡הּדר זה על הּוא הּכתּוב Èc·ÚÂּפרּוׁש »≈ֵֶֶֶַַַָ¿«¿ƒ

·ÏÎעקב הּוא עבּדי אֹותֹו קֹורא ׁשאני וטעם »≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַ

ׁשהגם עּמֹו, אחרת רּוח היתה אׁשר ׂשכר ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּפרּוׁש

אף המרּגלים עם ה' נאץ לא ּכן ּגם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַֹֻׁשּיהֹוׁשע

הּצילּתּו מׁשה ּתפּלת סּבה לֹו היה זה כן ּפי ְִִִִִֵֶֶַַַָָָעל

לבל המרּגלים ׁשהם ּומּכחֹותיו הרע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּיצר

סּכנת ּבגדר ׁשּנכנס ּכלב ּכן ּׁשאין מה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיטעּוהּו

רעה רּוח וּתחל הרׁשעה וחברתֹו הרע ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיצר

קברֹות על ונׁשּתּטח ׁשהל והראיה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָלפעמֹו,

אֹומרֹו והּוא BnÚהאבֹות, ˙¯Á‡ Áe¯על ואף ְְָָ««∆∆ƒְַַ

כן ‡È¯Áּפי ‡lÓÈÂרצֹונֹו אחר הׁשלים ּפרּוׁש ִֵ«¿«≈«¬«ְְִִֵַַ

ׁשּיׁש לצד זה ּבדר לֹוּמר ודקּדק ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָיתּבר

ללכת טֹוב ויֹועץ רע יֹועץ יֹועצין ב' ְֲִֵֵֶֶַָָָָּבאדם

ה', חלק אחרי ּומּלא הׁשלים והּוא ה' ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַאחרי

ל"ט:) (קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּדר על הּוא ְְִִֶֶֶַָוזה

לֹו נֹותנין מּמּנה ונּצֹול לידֹו עברה ׁשּבאה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָמי

לא ּכי ּביהֹוׁשע אינֹו וזה מצוה, ּכעֹוׂשה ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֻׂשכר



glyמד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(äë)íëì eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä©¦§¨−¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו e�t.אם ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו החיים.לאחֹוריכם אור ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq b"i iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéåהחיים אור ©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)éìò íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−¨¨®
:ézòîL éìò íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²¨©−¨¨«§¦

i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג עׂשרה(מגילה ׁשהיא ל"עדה" ÌÈ�ÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑יׂשראל את »≈»»»»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ¬∆≈»«ƒƒְִֵֶָ
ÌÈ�lÓ.עלי ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙BpÏzŒ˙‡∑ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים החיים.המרּגלים אור ַָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)ízøac øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−
:íëì äNòà ïk éðæàa§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È�‡ŒÈÁ∑ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑אֹו" מּמּני: ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִִִֶֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה החיים.ּבּמדּבר אור ְְִֶַַַָ

ÁÓ¯כה ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zL�ÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡�‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׂשכל מּדר להטעֹותֹו עּמֹו אחרת רּוח ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהיתה

ּגם הּצּדיקים ּבתפּלת ּכח ויׁש מנעֹו, מׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּכי

מֹוׁשל צּדיק כ"ג) ב' (ׁשמּואל ּבסֹוד זֹו ְְְִִִֵֵַָלבחינה

ּכלב זכה ּכן על אׁשר והבן. אלהים ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹיראת

הּׁשלֹום: עליו רּבנּו ּכמׁשה ה' עבד ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיּקרא

ÛÈÒB‰Âעֹוד הּנזּכר הּמעלה מּלבד לֹומר עֹוד ¿ƒְְֲִִַַַַַַָ

ׁשּמה ּבא אׁשר הארץ אל ֲֲִִֶֶֶַָָָָָֹוהביאתיו

התעצמּות רמז וכאן עצמֹו, על להתּפּלל ֹוּפרּוׁש ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

היא זֹו הטבה וכּונת ה', אחרי ׁשּמּלא ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָעד

אּלא הּגזרה ּבגדר נכנס ׁשּלא ּבלבד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

ארּבעים ּבן ׁשהיה ׁשהגם ּבחּיים, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהבטיחֹו

ּבּמדּבר ׁשנה ארּבעים ׁשּיׁשבּו ה' וגזר אז ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשנה

אֹומרֹו והּוא ׁשּמה, ּבֹואֹו עד ׁשּיחיה ְְְְִִִֶֶַָָהבטיחֹו

ÂÈ˙‡È·‰Âמה ׁשנה ארּבעים ּבחּייו הבטח הרי «¬ƒ…ƒְְְֲִֵַַַַָָָָֻ

ּבעֹולם: צּדיק לׁשּום נעׂשה ְֲִֶַַָָָֹּׁשּלא

ÈÏe‡Âׁשהגם לֹומר עבּדֹו לקרֹותֹו הקּדים לזה ּכי ¿«ְְְֲִִִִֶֶַַַָ

ׁשנה ארּבעים החּיים הבטחת ְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיֹודיעהּו

קּצֹו, יֹום ׁשאר לצד ה' מעבֹודת אחֹור יזּור ְֲִֵֶַַַָָָֹלא

חזקיה ּבמעׂשה ל') ׁשּבת ה' (ּבחפץ ּפרׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּוכבר

ׁשּנׁשאלּתי ׁשנה עׂשרה חמׁש ה' לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהֹוסיף

ּכׁשּׁשאל לדוד ה' ׁשהׁשיב ז"ל מאמרם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָיּׁשּוב

לֹו ואמר וגֹו' ימי ּומּדת קּצי ה' הֹודיעני ְְִִִִִִֵֶַַַָָמּמּנּו

קּצֹו לאדם לֹו מֹודיעין ׁשאין מּלפני היא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּגזרה

והׁשבּתי לחזקיה, ה' הֹודיע ולּמה ּכאן. עד ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָוכּו'

ּדכתיב החרּוץ עּמֹו מביא ׁשהאדם קץ ּדוקא ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכי

ימים ּתֹוספת אבל ימיו חרּוצים אם י"ד) ֲֲִִִִֶֶָָָָ(אּיֹוב

ּדר על להֹודיע ה' וחפץ זֹו, ּבגזרה נכלל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא

אני ּכי לדעת ּבּפסּוק י':) (ׁשּבת ּבּגמרא ְְֲִִַַַַַָָָָָָאֹומרם

צרי לחברֹו מּתנה ׁשהּנֹותן מקּדׁשכם ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָה'

ימים ּכׁשּמֹוסיף חסּדֹו ה' מֹודיע לזה ְְְִִִִֶֶַַָָלהֹודיעֹו,

וכן וגֹו', והביאתיו מאמר והּוא אדם, ימי ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָֹעל

וּיאמר י"ד סימן ּביהֹוׁשע הּכתּוב ׁשאמר ְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּתמצא

ּכאׁשר אֹותי ה' החיה הּנה ועּתה וגֹו' ּכלב ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאליו

עֹוד ואמר עצמם. ּדברנּו והם pLÈ¯BÈ‰ּדּבר BÚ¯ÊÂ ְְְְִֵֵֵַַָָָ¿«¿ƒ∆»

לזרעֹו: ּגם זה חסד ה' עׂשה ּכי ְְִֶֶֶַַַָָלֹומר

„BÚאׁשר עקב הּדר זה על הּכתּוב ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיתּבאר

רּוח היתה א' טֹובים, ּדברים ב' ְְִִַָָָָָעׂשה

עצת אחר הל ׁשּלא ּפרּוׁש עּמֹו ֲִֵֶֶֶַַַַַָֹאחרת

העם ׁשהׁשּתיק אחרי וימלא והּב' ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהמרּגלים,

ה', לֹו ׁשּלם ּוׁשּתים המרּגלים, ּדברי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָוסתר

ׁשּלא וטעם יֹוריׁשּנה, ב' וגֹו', והביאתיו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאחד

ּתפּלת מּצד זכה ׁשהּוא לצד יהֹוׁשע, ְְְְִִִִֶַַַַָָֻהזּכיר

מּכחֹו: להתעּצם הצר ולא ְְְְִִֵֶַַֹֹֻמׁשה

B‚Â'.כה) È�Ú�k‰Â È˜ÏÓÚ‰Âהֹודעה ּכּונת ¿»¬»≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿ַַָָָ

ׁשהחליט לצד וא"ו, ּתֹוספת ּגם ּכאן, ְְִִֶֶֶַַָָזֹו

ּבּמדּבר וימּותּו לארץ יבֹואּו לא הּדֹור ׁשּכל ְְִֶֶַַָָָָָָֹה'

ולזה אחד ּכאיׁש ימיתם ׁשּלא אמר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹוהּוא

ׁשּכן ּכמֹו אר זמן ּבּמדּבר להתעּכב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹצריכין

ׁשּיׁשבּו לֹומר צד ויׁש ,ּבסמּו הּדברים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָּגּלה

אמר לזה ההּוא, הּזמן ּכל וגֹו'È˜ÏÓÚ‰Âׁשם ְֶַַַָָָָָ¿»¬»≈ƒְ

ׁשאּתם זה ּבמקֹום להתעּכב יכֹולין ואינם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּפרּוׁש

(ב"ר אֹומרם ּדר על לפניהם, לּפל ְְֲִִִֵֶֶֶַָֹעלּולים

לזה הּסּכנה, ּבׁשעת מקטרג הּׂשטן צ"א) ְְְִֵֶַַַַַָָָָָפ'

ּכ אחר ׁשּיׁשבּו ׁשּמצינּו והגם וגֹו', ּפנּו ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָמחר

וּתׁשבּו א') (ּדברים ּדכתיב רּבים ימים ְְְִִִִִֵַַָָָׁשם

עֹולם) (ּבסדר ז"ל ואמרּו רּבים ימים ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבקדׁש

נתצמצם ּכבר ׁשאז ּבחזרה, היה זה ׁשנה, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָי"ט

מצאנּו ּובזה קדם, כן לא אׁשר העון ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻוהקטן

ּׁשּנתעּכבּו מה ׁשם אז נתעּכבּו לא לּמה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹטעם

אֹומרֹו וטעם ,ּכ וא"וÈ˜ÏÓÚ‰Âאחר ּבתֹוספת ְְַַַַָ¿»¬»≈ƒְֶֶָ

יראּו אם ׁשל הּדּבּור ּתחּלת עם הּדברים ְְְְִִִִִִִֶַַַָֹלקׁשר

מחר ּכאֹומרֹו הּמּסעֹות ּגזרת עֹוד ׁשּמֹוסיף ְְְְִֵֶַַַָָָוגֹו'

ּפנּו: מחר מאמר עם נמׁשכת ׁשהּוא"ו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָּפנּו

B‚Â'.כו) '‰ ¯a„ÈÂּכי יּגיד הּדּבּור ׁשעּור «¿«≈¿ִִִִַַ

זה ּבענין ה' אליו לדּבר מתחיל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעּתה

רּבים ּדברים ה' ּדּבר ּכבר ׁשהלא הּוא כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹולא

ׁשהּדברים לצד אכן .ּבסמּו ּכאמּור ְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבזה

ּבינֹו ּדברים היּו עּתה עד למׁשה מה' ְְְִֵֵֶֶַַָָָָׁשעברּו

והּמׂשּכיל ליׂשראל, ּבׁשליחּות לא מׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹלבין

אּלא היה ׁשּלא הּדברים יצּדיק ּׁשּפרׁשנּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּמה

ׁשרצֹונֹו ּבדברים עבּדֹו עם ׁשּמדּבר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָּכמל

עּקר, ּכל לאמר ׁשם אמר לא ולזה ְֲִֵֶַַָָָָָֹֹלעׂשֹות,

ׁשליחּות ּדברי אליו לדּבר מתחיל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָוכאן

אמר ולזה ‰'ליׂשראל ¯a„ÈÂלֹומר וגֹו' ְְְִֵֶַָָָ«¿«≈ְַ

ּככתבן: הּדברים ְְְְִִִֵַָָָָליׂשראל

B‚Â'.כז) ‰„ÚÏ È˙Ó „Úוכן המרּגלים, הם «»«»≈»¿ְְְִֵֵַַ

ואֹומרֹו (קח.) ּדסנהדרין ּבּמׁשנה ְְְְְְְִִֶַַָָאמרּו

¯NÈ È�a ˙BpÏz ˙‡Ï‡ואֹומרֹו העדה, ׁשאר הם ∆¿À¿≈ƒ¿»≈ְְְֵֵָָָ

מפחידים היּו ׁשעדין לֹומר נתּכּון מתי, ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָעד

רעה עדה קראם ולזה ה' מאחרי לסּור ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָיׂשראל

ואֹומרֹו עֹומדת, ּברׁשעּה ׁשעֹודּנה ‡L¯לֹומר ְְְְִֶֶֶֶַָָ¬∆

ÈÏÚ ÌÈ�ÈlÓ ‰n‰עצמן רעת מּלבד ּפרּוׁש ≈»«ƒƒ»»ְְִֵַַַָָ

עלי: יׂשראל מּלינים ְִִִֵַַָָעֹוד

.ÈzÚÓL 'B‚Â Ï‡¯NÈ È�a ˙BpÏz ˙‡הצר ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¿»»¿ƒְַֻ

אּלא ׁשמע לא ּכי לֹוּמר ׁשּׁשמע, ְִִֶֶַַַַָָָֹלהֹודיע

המרּגלים, רׁשע ּדברי ולא יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹֻּתלּנֹות

ּתלּנֹות את הּדר זה על הּוא הּכתּוב ְְִֶֶֶֶַַַָֻוׁשעּור

ׁשמעּתי עלי מּלינים המרּגלים אׁשר יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבני

המרגלים, הּלנת לא יׂשראל ּבני ּתלּנֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹֻּפרּוׁש

מּבֹוא ּומנעם נמאסּו עצמן המרּגלים ּדברי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּכי

ְְָָלאזניו:

B‚Â'.כח) È�Ê‡a Ìz¯ac ¯L‡k 'B‚Â ¯Ó‡¡…¿«¬∆ƒ«¿∆¿»¿»¿
הּוא יׂשראל ּבני ׁשעל ּדבריו ּבאר ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָּכאן

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
:éìò íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨¨−¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«

i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א מסּפר(ב"ב לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְִִֶַָָָ
"מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת לּצבא ולבא לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשאּתם

עׂשרים מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל ׁשבטֹו להֹוציא וגֹו'", ׁשנה החיים.עׂשרים אור ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ

(ì)ì éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íàïkL ¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬
:ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

(àì)eòãéå íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈§¨«§Æ
:da ízñàî øLà õøàä-úàהחיים אור ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑,"ּתמּותּו "ואּתם לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון החיים.נֹופל אור ֵֶֶַַָָ

ÏÎÂכט ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎ�aLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈ�È�Óƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

˜ÈÓi˙ל Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוׁשמעם ּדבריהם ׁשהּגיעּו אֹותם ׁשהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹומר

עׂשרים מּבן זמן ׁשהגּביל הּוא לאּלה ּבאזניו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָה'

הֹודעת להם ּבאה לא המרּגלים אבל ְְְֲִֶַַַָָָָָֹוגֹו'.

לעיני ּכי יּנגפּוהּגזרה ׁשם ׁשם יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

היה: ׁשּכן ּכמֹו מׁשּנה ְְִֵֶָָָָֻמיתה

‰Ì˙�ÈÏ.כט) ¯L‡ 'B‚Â ÌÈ¯NÚ ÔaÓצרי ƒ∆∆¿ƒ¿¬∆¬ƒ…∆ִָ

אֹומרֹו ּכּונת ‰Ì˙�ÈÏ,לדעת ¯L‡ואם ְַַַַָָ¬∆¬ƒ…∆ְִ

על, ּתבת חסר הלינתם אׁשר על לֹומר ֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹרצה

ּתלּנֹות את אמר ׁשּכבר לֹומר צרי היה לא ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻּגם

וגֹו': ׁשמעּתי ְְְִָָוגֹו'

‰‡¯�Â'ה ׁשאמר לצד היא הּדברים ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ְְִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּכּונת ׁשּיבינּו חׁש ׁשנה עׂשרים ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּבן

ּוכפי עׂשרים, ּבן ׁשהּיֹום מי ּכל היא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָהּדברים

מּמצרים ׁשּיצא מי ּגם הּגזרה ּבכלל נכללים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָזה

לכלל ּבאּו ב' ׁשּבׁשנה ּכיון מעׂשרים ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּפחֹות

אמר לזה ‰Ì˙�ÈÏכ', ¯L‡מּזמן ּפרּוׁש ֶַָָ¬∆¬ƒ…∆ְִֵָ

אֹותם הּוא הּכתּוב וׁשעּור להלין, ְְְִִִִֶַָָָׁשהתחילּו

להלנה חֹוזר זה ּוכפי עׂשרים, מּבן עלי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהלינּו

הלנתם על ׁשאם מּמצרים ּכׁשּיצאּו ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָראׁשֹונה

ּבן ולֹומר ּדבריו לדּיק צרי היה לא ְְְִֵֶַַָָָָָָֹאז

ּבאֹותֹו מדּבר ׁשהּוא ּכיון ההלנה ּבזמן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָעׂשרים

ּׁשאמר מה והּוא ׁשהלינּו, זמן ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָזמן

עׂשר זה אתי וינּסּו למדּתלמעלה הא ּפעמים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּוא ראׁשֹון ּבחטא עׂשרים ּבכלל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָּכל

לא זה ּדּיּוק ּכי ואּולי הּגזרה, ּבכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּנכלל

ּכפׁשטן הּדברים וחׁשבּו ההּוא הּדֹור ּבֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָהרּגיׁשּו

ולזה כ', ּבן אז ׁשהיּו אֹותן על הּגזרה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבאה

ולא ּבאב ט' ּבליל לחּפר ּכׁשּיצאּו הּמ' ְְְְְְְֵֶַַַָָֹֹׁשנת

וי"ד וי"ג וי"ב וי"א ּבי' ּובדקּו א' מהם ְְְְְְֵֵֶָמת

רּבה), איכה (ּפתיחתא ׂשמחה ט"ו יֹום ְְְְִִֵַָָָָָועׂשּו

ׁשהיּו אחר עֹוד ׁשּימּותּו חׁשבּו לּמה ְְֶֶֶַַָָָָָָוקׁשה

ּכׁשּיצאּו עׂשרים ּבני ׁשהיּו אֹותם ְְְְְִִֵֶֶֶָָָידּועים

אּלא לּגזרה, להם עֹוד ּמחּוׁש ּומה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמצרים

ׁשהיּו אֹותן על היתה ׁשהּגזרה חׁשבּו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהם

כ': ּבן ֶָאז

ÈÏe‡Âּכמנהגֹו ׁשקּולין ּדבריו אמר ה' ּגם ּכי ¿«ְְְִִִֶַַָָָָ

אם ּדרכים ב' סֹובלים ּדברים ְְְִִִִֵֶָָׁשאֹומר

ּתמצא וכן וכּו', זכּו לא לטֹובה יהיה ְְְְְִִֵֶָָָָֹזכּו

אכל ּביֹום ב') (ּבראׁשית לאדם ְְְְְֲִֵֶַָָָָּכׁשאמר

לֹומר ּתּוכל סתם יֹום הזּכיר ּתמּות מֹות ְְִִִֶַַָָמּמּנּו

הקב"ה ׁשל יֹומֹו לֹומר ותּוכל אדם ׁשל ְֶֶַַָָיֹומֹו

ה' הּטה ּתׁשּובה אדם ּוכׁשעׂשה ׁשנה ְְִֶֶֶָָָָָָָָאלף

ּכמֹו הקב"ה, ׁשל יֹומֹו ׁשהּוא לּזכּות ְְֶֶַַַָָהּכּונה

ּבּמאמר נתּכּון ּׁשּלפנינּו ּבּמה ‰Ì˙�ÈÏכן ¯L‡ ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָ¬∆¬ƒ…∆

הּוא וא' הלינתם, אׁשר על א' דרכים, ְְֲֲִִֶֶַָֹב'

זכּו אם ּכדברנּו, ההלנה להתחלת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהבּדל

לא ואם ּכדברינּו, יציאה לזמן הּדבר ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹיתּפרׁש

ׁשהיּו אֹותם על ּגם הּגזרה ּתתקּים ְְִֵֵֶַַַַָָָָזכּו

אתי וינּסּו ּׁשאמר ּומה מּכ', ּפחֹות ְְְִִֶֶַַַַָָָֹּכׁשּיצאּו

ולזה הּמּלינים, רב על ידּבר ּפעמים עׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

מהם אחד מת ׁשּלא הּמ' ּבׁשנת ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכׁשראּו

מעל הּגזרה ׁשּנתּבּטלה על טֹוב יֹום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָעׂשאּוהּו

ּבׁשעת והיּו מעׂשרים ּפחֹות ׁשּיצאּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָאֹותם

עׂשרים: ּבן ְְִֵֶֶַָהּגזרה

B‚Â'.לא) ¯L‡ ÌÎtËÂּכאׁשר ׁשאמר לצד ¿«¿∆¬∆¿ְֲֶֶַַַָ

ּדּברּו והם לכם אעׂשה ּכן ּבאזני ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָּדּברּתם

מהּכלל והֹוציאם ה' ּבא לזה רעה, טּפם על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָּגם

והביאתי ואמר וגֹו', והבאתי וגֹו' וטּפכם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָואמר

לבז יהיּו ׁשּלא מּלבד לֹומר וא"ו, ְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבתֹוספת

הארץ אל ה' ׁשּיביאם טֹובה להם עֹוד ְִֵֶֶֶֶֶָָָָָאּלא

ְוגֹו':

B‚Â'.לב) Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùeלּמה לדעת צרי ƒ¿≈∆«∆¿ִַַָָָָ

ּבּמדּבר אמר ׁשּכבר אחר ּכן לֹומר ְְְִֵֶַַַַַַָָָֻהצר

ׁשּלא לֹומר ׁשּנתּכּון ואפׁשר פגריכם, יּפלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּזה

ׁשהעלּו ּכמֹו לארץ עצמֹותם ּבניהם ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָיכניסּו

אּלא לארץ הּׁשבטים ועצמֹות יֹוסף ְְְְִֵֶֶַַַָָָָעצמֹות

ּבּמדּבר: ְְִִַָיּפלּו

„BÚּפגריהם ׁשּיּפלּו ׁשּמּלבד לֹומר ׁשּיכּון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַנראה

ּפגרים ׁשּיּפלּו ּפרּוׁש למעלה ׁשאמר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמֹו

להם ּתהיה ּכן ּגם ׁשהּגּופֹות עֹוד אמר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָמתים,

הּמדּבר, ׂשר ס"מ ּביד ׁשּיהיּו ּבּמדּבר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָנפילה

מּדע, ליֹודעי ּכּידּוע מּזֹו ּגדֹולה נפילה ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשאין

ׁשאחר יּפלּו אּתם ּופגריכם לֹומר ּדקּדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָולזה

הּוא הּמיתה על ואם יּפלּו, אמר ּפגרים ְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּקראם

הּסֹובבת ׁשהיא הּנפילה להקּדים לֹו היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאֹומר

יּפלּו למעלה ׁשאמר ּוכמֹו הּפגר ׁשם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבהם

על וּדאי אּלא הּגּופֹותּפגריכם, ּונפילת הׁשּפלת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

לֹומר ודקּדק אֹומר, הּוא מיתה ׁשּלא‡Ìzאחר ְְִִֵֵַַַָ«∆ֶֹ

ּבניהם ּבני על לֹומר ׁשּבא ּפגריכם מאמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיבינּו

מאביו, חלק הּבן ּכי ּבּכּנּוי יאמר עליהם ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּגם

אּתם: אמר ֶֶַַָָלזה

ÈÓÎÁÂמּׁשמם ׁשמעּתי המגרׁשים קאׂשטיליה ¿«¿≈ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

ואהרן מׁשה על ׁשחֹוזר ְְֲֵֵֶֶֶַַֹׁשּפרׁשּו

ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ּכן ּגם עליהם ה' ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּגזר

הּוא ׁשעּמהם ואהרן למׁשה אמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹולזה

ּׁשּגמר ּבּמה לדבריו טעם ה' ונתן ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָמדּבר,

וגֹו' העדה לכל אעׂשה זאת לא אם ְְֱִֵֶֶֶָָָֹֹֹאמר

ז"ל אֹומרם ּדר על ימתּו וׁשם ְְִֶֶַַָָָֻיּתּמּו

עם ראׁשי וּיתא ּבּפסּוק פי"ט) ֵֵֵַַָָָ(במד"ר

להביא הּירּדן ּבעבר מׁשה ׁשּנקּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּטעם

היּו לא אם ולזה הּבא, לעֹולם הּמדּבר ְְִִֶַַָָָָָָֹּדֹור

חּיים היּו לא ּבּמדּבר ואהרן מׁשה ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹמתים

ׁשּלא וּדאי ּכי רמז, ּדר וזה הּמדּבר, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹּדֹור

ז ׁשּגּופן ואהרן מׁשה על ּפגר ְֲֶֶֶֶַַַַָֹֹיאמר

על נפילה לׁשֹון יאמר לא ּגם ְְְְִִַַַַָָֹֹּכמלאכים,

עֹולם: מאֹורי ְֵָב'
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(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
:éìò íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨¨−¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«

i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א מסּפר(ב"ב לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְִִֶַָָָ
"מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת לּצבא ולבא לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשאּתם

עׂשרים מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל ׁשבטֹו להֹוציא וגֹו'", ׁשנה החיים.עׂשרים אור ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ

(ì)ì éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íàïkL ¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬
:ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

(àì)eòãéå íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈§¨«§Æ
:da ízñàî øLà õøàä-úàהחיים אור ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑,"ּתמּותּו "ואּתם לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון החיים.נֹופל אור ֵֶֶַַָָ

ÏÎÂכט ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎ�aLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈ�È�Óƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

˜ÈÓi˙ל Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוׁשמעם ּדבריהם ׁשהּגיעּו אֹותם ׁשהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹומר

עׂשרים מּבן זמן ׁשהגּביל הּוא לאּלה ּבאזניו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָה'

הֹודעת להם ּבאה לא המרּגלים אבל ְְְֲִֶַַַָָָָָֹוגֹו'.

לעיני ּכי יּנגפּוהּגזרה ׁשם ׁשם יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

היה: ׁשּכן ּכמֹו מׁשּנה ְְִֵֶָָָָֻמיתה

‰Ì˙�ÈÏ.כט) ¯L‡ 'B‚Â ÌÈ¯NÚ ÔaÓצרי ƒ∆∆¿ƒ¿¬∆¬ƒ…∆ִָ

אֹומרֹו ּכּונת ‰Ì˙�ÈÏ,לדעת ¯L‡ואם ְַַַַָָ¬∆¬ƒ…∆ְִ

על, ּתבת חסר הלינתם אׁשר על לֹומר ֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹרצה

ּתלּנֹות את אמר ׁשּכבר לֹומר צרי היה לא ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻּגם

וגֹו': ׁשמעּתי ְְְִָָוגֹו'

‰‡¯�Â'ה ׁשאמר לצד היא הּדברים ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ְְִִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּכּונת ׁשּיבינּו חׁש ׁשנה עׂשרים ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָמּבן

ּוכפי עׂשרים, ּבן ׁשהּיֹום מי ּכל היא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָהּדברים

מּמצרים ׁשּיצא מי ּגם הּגזרה ּבכלל נכללים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָזה

לכלל ּבאּו ב' ׁשּבׁשנה ּכיון מעׂשרים ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּפחֹות

אמר לזה ‰Ì˙�ÈÏכ', ¯L‡מּזמן ּפרּוׁש ֶַָָ¬∆¬ƒ…∆ְִֵָ

אֹותם הּוא הּכתּוב וׁשעּור להלין, ְְְִִִִֶַָָָׁשהתחילּו

להלנה חֹוזר זה ּוכפי עׂשרים, מּבן עלי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהלינּו

הלנתם על ׁשאם מּמצרים ּכׁשּיצאּו ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָראׁשֹונה

ּבן ולֹומר ּדבריו לדּיק צרי היה לא ְְְִֵֶַַָָָָָָֹאז

ּבאֹותֹו מדּבר ׁשהּוא ּכיון ההלנה ּבזמן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָעׂשרים

ּׁשאמר מה והּוא ׁשהלינּו, זמן ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָזמן

עׂשר זה אתי וינּסּו למדּתלמעלה הא ּפעמים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּוא ראׁשֹון ּבחטא עׂשרים ּבכלל ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶַָָָּכל

לא זה ּדּיּוק ּכי ואּולי הּגזרה, ּבכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּנכלל

ּכפׁשטן הּדברים וחׁשבּו ההּוא הּדֹור ּבֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָהרּגיׁשּו

ולזה כ', ּבן אז ׁשהיּו אֹותן על הּגזרה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבאה

ולא ּבאב ט' ּבליל לחּפר ּכׁשּיצאּו הּמ' ְְְְְְְֵֶַַַָָֹֹׁשנת

וי"ד וי"ג וי"ב וי"א ּבי' ּובדקּו א' מהם ְְְְְְֵֵֶָמת

רּבה), איכה (ּפתיחתא ׂשמחה ט"ו יֹום ְְְְִִֵַָָָָָועׂשּו

ׁשהיּו אחר עֹוד ׁשּימּותּו חׁשבּו לּמה ְְֶֶֶַַָָָָָָוקׁשה

ּכׁשּיצאּו עׂשרים ּבני ׁשהיּו אֹותם ְְְְְִִֵֶֶֶָָָידּועים

אּלא לּגזרה, להם עֹוד ּמחּוׁש ּומה ְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמצרים

ׁשהיּו אֹותן על היתה ׁשהּגזרה חׁשבּו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהם

כ': ּבן ֶָאז

ÈÏe‡Âּכמנהגֹו ׁשקּולין ּדבריו אמר ה' ּגם ּכי ¿«ְְְִִִֶַַָָָָ

אם ּדרכים ב' סֹובלים ּדברים ְְְִִִִֵֶָָׁשאֹומר

ּתמצא וכן וכּו', זכּו לא לטֹובה יהיה ְְְְְִִֵֶָָָָֹזכּו

אכל ּביֹום ב') (ּבראׁשית לאדם ְְְְְֲִֵֶַָָָָּכׁשאמר

לֹומר ּתּוכל סתם יֹום הזּכיר ּתמּות מֹות ְְִִִֶַַָָמּמּנּו

הקב"ה ׁשל יֹומֹו לֹומר ותּוכל אדם ׁשל ְֶֶַַָָיֹומֹו

ה' הּטה ּתׁשּובה אדם ּוכׁשעׂשה ׁשנה ְְִֶֶֶָָָָָָָָאלף

ּכמֹו הקב"ה, ׁשל יֹומֹו ׁשהּוא לּזכּות ְְֶֶַַַָָהּכּונה

ּבּמאמר נתּכּון ּׁשּלפנינּו ּבּמה ‰Ì˙�ÈÏכן ¯L‡ ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָ¬∆¬ƒ…∆

הּוא וא' הלינתם, אׁשר על א' דרכים, ְְֲֲִִֶֶַָֹב'

זכּו אם ּכדברנּו, ההלנה להתחלת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָהבּדל

לא ואם ּכדברינּו, יציאה לזמן הּדבר ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹיתּפרׁש

ׁשהיּו אֹותם על ּגם הּגזרה ּתתקּים ְְִֵֵֶַַַַָָָָזכּו

אתי וינּסּו ּׁשאמר ּומה מּכ', ּפחֹות ְְְִִֶֶַַַַָָָֹּכׁשּיצאּו

ולזה הּמּלינים, רב על ידּבר ּפעמים עׂשר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזה

מהם אחד מת ׁשּלא הּמ' ּבׁשנת ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכׁשראּו

מעל הּגזרה ׁשּנתּבּטלה על טֹוב יֹום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָעׂשאּוהּו

ּבׁשעת והיּו מעׂשרים ּפחֹות ׁשּיצאּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָאֹותם

עׂשרים: ּבן ְְִֵֶֶַָהּגזרה

B‚Â'.לא) ¯L‡ ÌÎtËÂּכאׁשר ׁשאמר לצד ¿«¿∆¬∆¿ְֲֶֶַַַָ

ּדּברּו והם לכם אעׂשה ּכן ּבאזני ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָּדּברּתם

מהּכלל והֹוציאם ה' ּבא לזה רעה, טּפם על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָּגם

והביאתי ואמר וגֹו', והבאתי וגֹו' וטּפכם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָואמר

לבז יהיּו ׁשּלא מּלבד לֹומר וא"ו, ְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבתֹוספת

הארץ אל ה' ׁשּיביאם טֹובה להם עֹוד ְִֵֶֶֶֶֶָָָָָאּלא

ְוגֹו':

B‚Â'.לב) Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùeלּמה לדעת צרי ƒ¿≈∆«∆¿ִַַָָָָ

ּבּמדּבר אמר ׁשּכבר אחר ּכן לֹומר ְְְִֵֶַַַַַַָָָֻהצר

ׁשּלא לֹומר ׁשּנתּכּון ואפׁשר פגריכם, יּפלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּזה

ׁשהעלּו ּכמֹו לארץ עצמֹותם ּבניהם ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָיכניסּו

אּלא לארץ הּׁשבטים ועצמֹות יֹוסף ְְְְִֵֶֶַַַָָָָעצמֹות

ּבּמדּבר: ְְִִַָיּפלּו

„BÚּפגריהם ׁשּיּפלּו ׁשּמּלבד לֹומר ׁשּיכּון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַנראה

ּפגרים ׁשּיּפלּו ּפרּוׁש למעלה ׁשאמר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמֹו

להם ּתהיה ּכן ּגם ׁשהּגּופֹות עֹוד אמר ְִִֵֵֶֶֶַַַָָמתים,

הּמדּבר, ׂשר ס"מ ּביד ׁשּיהיּו ּבּמדּבר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָנפילה

מּדע, ליֹודעי ּכּידּוע מּזֹו ּגדֹולה נפילה ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשאין

ׁשאחר יּפלּו אּתם ּופגריכם לֹומר ּדקּדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָולזה

הּוא הּמיתה על ואם יּפלּו, אמר ּפגרים ְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּקראם

הּסֹובבת ׁשהיא הּנפילה להקּדים לֹו היה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאֹומר

יּפלּו למעלה ׁשאמר ּוכמֹו הּפגר ׁשם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבהם

על וּדאי אּלא הּגּופֹותּפגריכם, ּונפילת הׁשּפלת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

לֹומר ודקּדק אֹומר, הּוא מיתה ׁשּלא‡Ìzאחר ְְִִֵֵַַַָ«∆ֶֹ

ּבניהם ּבני על לֹומר ׁשּבא ּפגריכם מאמר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיבינּו

מאביו, חלק הּבן ּכי ּבּכּנּוי יאמר עליהם ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּגם

אּתם: אמר ֶֶַַָָלזה

ÈÓÎÁÂמּׁשמם ׁשמעּתי המגרׁשים קאׂשטיליה ¿«¿≈ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

ואהרן מׁשה על ׁשחֹוזר ְְֲֵֵֶֶֶַַֹׁשּפרׁשּו

ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ּכן ּגם עליהם ה' ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּגזר

הּוא ׁשעּמהם ואהרן למׁשה אמר ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹולזה

ּׁשּגמר ּבּמה לדבריו טעם ה' ונתן ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָמדּבר,

וגֹו' העדה לכל אעׂשה זאת לא אם ְְֱִֵֶֶֶָָָֹֹֹאמר

ז"ל אֹומרם ּדר על ימתּו וׁשם ְְִֶֶַַָָָֻיּתּמּו

עם ראׁשי וּיתא ּבּפסּוק פי"ט) ֵֵֵַַָָָ(במד"ר

להביא הּירּדן ּבעבר מׁשה ׁשּנקּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּטעם

היּו לא אם ולזה הּבא, לעֹולם הּמדּבר ְְִִֶַַָָָָָָֹּדֹור

חּיים היּו לא ּבּמדּבר ואהרן מׁשה ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹמתים

ׁשּלא וּדאי ּכי רמז, ּדר וזה הּמדּבר, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹּדֹור

ז ׁשּגּופן ואהרן מׁשה על ּפגר ְֲֶֶֶֶַַַַָֹֹיאמר

על נפילה לׁשֹון יאמר לא ּגם ְְְְִִַַַַָָֹֹּכמלאכים,

עֹולם: מאֹורי ְֵָב'



glyמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰�L ÌÈÚa¯‡∑עׂשרים ּבני ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
העגל את ׁשּמּׁשעׂשּו לפי המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָמּגיעים

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה לב)עלתה ּבמרּגלים,(שמות – ּפקדי" "ּוביֹום : ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – עֹונכם ולא אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּופקדּתי

עׂשרים ּבני ׁשל אֹותם מתּו ׁשּׁשים לׁשנת ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם e‡N�Â.וחׁשב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ¿»¿
ÌÎÈ˙e�ÊŒ˙‡∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)íBé íéòaøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼
äðL íéòaøà íëéúðåò-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé́©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®

:éúàeðz-úà ízòãéå¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡e�zŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אתּה"(במדבר אביה "ּכיֿהניא :. ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|äãòä-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³
íLå enzé äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä̈«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬

:eúîéהחיים אור ¨ª«

(åì)eáLiå õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¨ªÀ
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå:õøàä-ìò äaã àéöBäì ä ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤

i"yx£ÂÈÏÚ e�ÈliÂ e·LiÂ∑.וּימתּו – אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה הֹוצאת ו)ּכל השירים יׁשנים",(שיר ׂשפתי "ּדֹובב : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

טֹובה ׁשהיא ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה פרליר"ש∑ac‰.ויׁשנּה ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָƒ»
החיים.ּבלע"ז אור ְַַ

‡¯ÔÈÚaלג ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ�·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈ�L¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈ�Óa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

‡aÚ„לה ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡�‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ Ôe�ncÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zL�k Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לה) ‡Ï Ì‡ Èz¯ac '‰ È�‡לדעת צרי ¬ƒƒ«¿ƒƒ…¿ִַַָָ

מאמר ּכּונת Èz¯acמה '‰ È�‡יֹודעים הלא ֲַַַַַָ¬ƒƒ«¿ƒְֲִֹ

הּוא ה' ּכי אֹומרֹואנּו ּכּונת מה עֹוד המדּבר, ְְִֵַַַַַָָ

˙‡Ê ‡Ï Ì‡אֹומרֹו הּוא ּומה e˙ÓÈ.וגֹו', ÌLÂ ƒ……ְְַ¿»»À

מּדת ׁשהּוא ה' אני הּדר זה על ירצה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאכן

הּמׁשּפט על הסּכימה היא ּגם והרחמים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָהחסד

אּלּו, קׁשים ּדברים ּדּברּתי אֹומרֹו והּוא ְְְְִִִִֵַָָָּכתּוב,

הּצרה על זאת מּדה ּתסּכים אי ּתאמר ְְִִִֵַַַַָָָֹֹואם

ואארי אעׂשה, זאת לא אם אמר לזה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹליׂשראל,

ׁשּיאבדּו ּתכליתם אני יֹודע להטיב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעּמהם

נאּוציהם ידי על הּבא, ּומעֹולם הּזה ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעֹולם

אֹומרֹו והּוא לחטא, יֹוסיפּו ‰f‰אׁשר ¯a„na ְְֲֲִֶַֹ«ƒ¿»«∆

enzÈוׁשם ּבׁשלמּות, ּכלים יהיּו ּכּלם ּפרּוׁש ƒ«ְְְִִִֵֵָָָֻ

זה מׁשּפט ה' ּדּבר לזה ימתּו, הּבא ְִִֵֶֶַָָָָָָֻלעֹולם

הקים ּבניהם ּכי יּתּמּו ולא ּבּמדּבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּימּותּו

ּדאמר ּכמאן ימּותּו לא הּבא לעֹולם וגם ְְְְַַַַָָָָָָָֹּתחּתם,

הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש ק"ח.) ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ(סנהדרין

זה: ּבדין הּוא רחּום ְִֵֶַַָּומעּתה

B‚Â'.לו) ÁÏL ¯L‡ ÌÈL�‡‰Âהּכתּוב ּכל ¿»¬»ƒ¬∆»«¿ַָָ

ׁשלח מׁשה ּכי הׁשמיענּו ׁשּכבר ְְְִִִֶֶַָָָָֻמיּתר

ּכי ואּולי הּכתּוב, ּׁשאמר מה וכל וגֹו' ְְְֲִִֶַַַַָָָָָהאנׁשים

ּבהם ׁשּנעׂשה הּמׁשּפט הּכתּוב לֹומר ׁשרצה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָלצד

אר מּדת והלא האֹומר ויאמר ּומּיד, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּתכף

ה' הארי לא ולּמה לרׁשעים ּגם יׁשנּה ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָֹאּפים

ׁשּמנעּו חטאם הפלגת סּדר לזה לאּלּו, קצת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּפֹו

אף יחרה ּדברים ה' לצד ּכי ּדע אּפים, ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָאריכּות

ּכי וחׁשּוב ּגדֹול האדם א' מהרה. ויתנּקם ְְְְִִֵֵַָָָָָָה'

ּדֹומה ׁשאינֹו לֹו סלֹוח ה' יאבה לא ּבקֹונֹו ְְְִֵֶֶֶַֹֹֹימרד

נאה ׁשחברתֹו אדם ב' יחטא. ּכי ּבינֹוני ְְֱִִֵֶֶֶָָָָָָָָלאדם

טֹוב. לא ּבדר והֹול מתעּות והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֹוחסּודה

לבל להעירֹו ּגדֹול הרּגׁש לאדם ּכׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָג'

על ציצּיֹותיו לֹו ׁשּטפחּו אֹותֹו ּוכמעׂשה ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָיחטא

ד' להערה. יחּוׁש ולא מ"ד.) (מנחֹות וכּו' ְְְְֶָָָָָָֹּפניו

יהיה אם ה' הרּבים. את והחטיא חטא ְְֱִִִִִֶֶֶַָָָאם

אמֹון ּכמעׂשה הרגיל, מּטבע ורחֹוק ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָחטא

ק"ג:): (סנהדרין וכּו' הנאה ל יׁש לֹו ְְְְְֲִֵֶֶַָָָׁשאמרּו

ÚÈ„B‰Â'ה הארי ׁשּלא טעם ּכאן הּכתּוב ¿ƒ«ֱִֶֶַַַָָֹ

ּדברים ה' נתקּבצּו ׁשּבהם להם ְְְִִֶֶֶַַָָָאּפֹו

לֹומר והתחיל אּפים, אר מּדת ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַהּמפליגים

הא' Ô‡k)ּכנגד ¯"„Ó·) Ï"Ê e¯Ó‡Â ,ÌÈL�‡‰Â ְֶֶָ¿»¬»ƒ¿»¿»

ÌÈL�‡ Ïkראׁשי ּכי חׁשיבּות לׁשֹון ׁשּבּמקרא »¬»ƒְְֲִִִֵֶַָָ

מׁשּלחם חברת וכנגד הּמה, יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאלפי

ÁÏLאמר ¯L‡אֹותם‰LÓמצוה ּבׁשליחּות ַָ¬∆»«ָ∆ְְִִִָ

חברה ׁשלּוחי הם ּכי הרי הארץ, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלחּפר

אמר ג' ּוכנגד יחׁשבּו, מׁשה e·LiÂּומחברת ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָ«»À

ולא ׁשּׁשבּו עצּום נס להם ׁשּנעׂשה ְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹּפרּוׁש

ז"ל מאֹומרם ּולמד וצא ּבהליכתם ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָנאבדּו

מהענקים עליהם מהעֹובר פכ"ט) ֲֲִֵֵֵֵֶָָָ(תדא"ר

מסּפיק היה וזה אדם, יד ּבהם נגעה ְְְְִֶֶַַָָָָָָָֹולא

ּגדֹול ּכי ויּכירּו רׁשע עׂשֹות לבל ְְֲֲִִִֶַַַַָָלהעירם

אמר ד' ּוכנגד נפלאֹותיו, הראם אׁשר ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹאלהינּו

‰„Ú‰ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ e�ÈliÂהם חטאּו ּפרּוׁש ««ƒ»»∆»»≈»ְֵֵָ

אמר הה' ּוכנגד הרּבים, את ÈˆB‰Ï‡והחטיאּו ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ

ı¯‡‰ ÏÚ ‰acעל ׁשּיאמר וּתהי אמר זה מי ƒ»«»»∆ִִֶֶֶַַַַָֹ

רׁשע ל אין היא רעה ּכי יפי ּכלילת ְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהארץ

יעיז האנֹוׁשי מין אי ּכי ּכזה מעׂשֹות ֱִִִִֵֵֶָָָָָרחֹוק

ּבתכלית הפּכּיים ּדברים לדּבר ּכ ּכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּפניו

הּטֹוב, הּׁשלמּות על רעה ּדּבה לֹומר ְְִִֵַַַַַַָָָההפּכּיּות

ולא מּיד והרגם ה' אף חרה ּכן על ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹאׁשר

להם: אּפֹו ֱִֶֶַָהארי

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(æì)éðôì äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ È�ÙÏ ‰Ùbna∑טּבּורם עד לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבאֹותּה ה'", "לפני וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹותֹולעים

מּדה ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם החיים.הראּויה אור ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(çì)íää íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´¨¥½
:õøàä-úà øeúì íéëìää©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה מרּגלים(ב"ב ׁשל חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לחּיים ּתחּתיהם וקמּו החיים.ּבארץ אור ְְְִֵֶֶַַָָָ

(èì)ìàøNé éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî íòä eìaàúiå©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eðéìòå eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨¨−¥®Ÿ¦¤À§¨¦²
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא e�ÈÏÚÂ epp‰∑לארץֿיׂשראל.¯Ó‡Œ¯L‡ ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ¬∆»«
נעלה∑‰' ׁשם לנּו, e�‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ýåýé ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®
:çìöú àì àåäå§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם .זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)éðôì eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−
:íëéáéàהחיים אור «Ÿ§¥¤«

ÏÚלז LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

È�aלט ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡�·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô�„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈ�Èמב ÈÈ„ ‡z�ÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לז) ˙ac È‡ˆBÓ ÌÈL�‡‰ e˙ÓiÂרּוׁשּפ «»À»¬»ƒƒ≈ƒ«¿ֵ

אֹומרֹו ּדר על מתּו, ּדּבה מֹוציאי ְְִִֵֵֵֶֶַָוהם

ירצה עֹוד רׁשע. נֹוקׁש ּכּפיו ּבפעל ט') ְְְִִִֵֶַַָָָֹ(ּתהּלים

הֹוציאּו ׁשהם לפי ּבּמּגפה, מתּו לּמה טעם ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלתת

ּדבר ּדּברּו הם מּדה ּכנגד מּדה הארץ על ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּדּבה

ּבּדבר: הּכם וה' ִֶֶַַַָרע

.'‰ È�ÙÏקדם ׁשם עֹומד ה' ּוכבֹוד ּפרּוׁש ƒ¿≈ְֵֵֶָֹ

לּמׁשחית ׁשּנּתנה רׁשּות ּומׁשּנה ְְְְֲִִֶֶַַָֻעלֹותֹו,

ּבאהרן ה' אף ּכׁשחרה ׁשּנּתנה מרׁשּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּכאן

מה ,ׁשהל עד ּבהם צרעת נגעה ׁשּלא ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּומרים

אֹויבי לנּגף רׁשּות נּתנה ׁשּלפניו ּכאן ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּׁשאין

ה':

B‚Â'.לח) eÈÁ 'B‚Â Ôe� Ôa ÚLB‰ÈÂהיה לא ƒÀƒ¿»¿ָָֹ

ואמר הּכתּוב ׁשּפרט אחר לֹומר ְִֵֵֶַַַַַָָָצרי

למדּת הא רעה הארץ ּדּבת מֹוצאי ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאנׁשים

רעה, ּדּבה ׁשהֹוציאּו אֹותם אּלא מתּו ִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

האנׁשים: מן לֹומר הצר לּמה ְֲִִַַָָָָֻעֹוד

¯‡a˙ÈÂּבבא ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּפי על ¿ƒ¿»≈ְְִֶֶֶַַַָָָ

מנּׁשה ּבן יאיר ּתניא (קכ"א:) ְְְִֶֶַַַָָָבתרא

ׁשּנכנס ּׁשּמצינּו מּמה והקׁשּו יעקב, ּבימי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹנֹולד

ּכׁשלׁשים העי אנׁשי מהם וּיּכּו ּדכתיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארץ

ׁשּׁשקּול מנּׁשה ּבן יאיר זה וגֹו' איׁש ְְְִִִֶֶֶֶַָָָוׁשּׁשה

נגזרה ׁשּלא אחא רב ותרץ סנהדרין, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכרּבּה

מּׁשּׁשים יֹותר על ולא מּכ' ּפחֹות על לא ְְִִִִֵֵַַָָֹֹּגזרה

ׁשּיאיר הּגמרא ּתרץ ּׁשּלא מּמה והּנה ּכאן. ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

הּצּדיק צדקת ּכי לדעת הראת ּגמּור צּדיק ְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהיה

הּכתּוב מאמר והּוא ההיא, מהּגזרה הּצילּתּו ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹלא

ÚLB‰ÈÂ'וגֹוeÈÁהּוא ׁשחיּו טעם ּפרּוׁש וגֹו' ƒÀְַ»ְֵֶַַָ

היא לתּור ההֹולכים האנׁשים מן ְְֲִִִִִַָָָָלהיֹותם

והיּו מהּתרים היּו לא אם אבל להם, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשעמדה

ּגם הּגזרה ּבאה היתה יׂשראל ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָנׁשארים

ׁשהיּו לצד ּגמּורים צּדיקים ׁשהם הגם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָעליהם

מּׁשּׁשים: ּולמּטה מעׂשרים ְְְְִִִִֵֶַַָָלמעלה

„BÚ(.ט"ו (חגיגה ז"ל אֹומרם ּדר על ְֲִֶֶַַָָָרמז

עדן, ּבגן חברֹו וחלק חלקֹו נֹוטל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָזכה

ּבחּיים חלקם הֹוסיפּו וכלב יהֹוׁשע כן ְְְְִִֵֵֶַַַָָֻּכמֹו

מׁשּפט להם ּכי לתּור, ההֹולכים האנׁשים ְְֲִִִִִֶַָָָָָמן

קיז:) (ב"ב ז"ל אמרּו ּגם המרּגלים, חלק ְְְִִֵֶַַַָֹלּטל

ּבארץ: חלקם נטלּו ְְֵֶֶֶָָָָׁשהם

B‚Â'.מב) eÏÚz Ï‡טעמים ב' להם נתן ««¬¿ְִֶַָָָ

ה' אין ּכי הּוא א' מהעלּיה, ְְֲִִֵֵָָָָלמנעם

ותמצא ּבה', מהּמרד זה הרי ׁשּכן וכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבקרּבם

א') (ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה הּכתּוב ְְְִִֶֶַַָָָָׁשאמר

ה', ּפי את וּתמרּו ׁשמעּתם ולא אליכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹואדּבר

האֹויב: ּפחד איביכם לפני ּתּנגפּו ולא ב' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹוטעם



מז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(æì)éðôì äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ È�ÙÏ ‰Ùbna∑טּבּורם עד לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבאֹותּה ה'", "לפני וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹותֹולעים

מּדה ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם החיים.הראּויה אור ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(çì)íää íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´¨¥½
:õøàä-úà øeúì íéëìää©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה מרּגלים(ב"ב ׁשל חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לחּיים ּתחּתיהם וקמּו החיים.ּבארץ אור ְְְִֵֶֶַַָָָ

(èì)ìàøNé éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî íòä eìaàúiå©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eðéìòå eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨¨−¥®Ÿ¦¤À§¨¦²
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא e�ÈÏÚÂ epp‰∑לארץֿיׂשראל.¯Ó‡Œ¯L‡ ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ¬∆»«
נעלה∑‰' ׁשם לנּו, e�‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ýåýé ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®
:çìöú àì àåäå§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם .זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)éðôì eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−
:íëéáéàהחיים אור «Ÿ§¥¤«

ÏÚלז LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡�˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

È�aלט ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡�·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô�„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈ�Èמב ÈÈ„ ‡z�ÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.לז) ˙ac È‡ˆBÓ ÌÈL�‡‰ e˙ÓiÂרּוׁשּפ «»À»¬»ƒƒ≈ƒ«¿ֵ

אֹומרֹו ּדר על מתּו, ּדּבה מֹוציאי ְְִִֵֵֵֶֶַָוהם

ירצה עֹוד רׁשע. נֹוקׁש ּכּפיו ּבפעל ט') ְְְִִִֵֶַַָָָֹ(ּתהּלים

הֹוציאּו ׁשהם לפי ּבּמּגפה, מתּו לּמה טעם ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלתת

ּדבר ּדּברּו הם מּדה ּכנגד מּדה הארץ על ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּדּבה

ּבּדבר: הּכם וה' ִֶֶַַַָרע

.'‰ È�ÙÏקדם ׁשם עֹומד ה' ּוכבֹוד ּפרּוׁש ƒ¿≈ְֵֵֶָֹ

לּמׁשחית ׁשּנּתנה רׁשּות ּומׁשּנה ְְְְֲִִֶֶַַָֻעלֹותֹו,

ּבאהרן ה' אף ּכׁשחרה ׁשּנּתנה מרׁשּות ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּכאן

מה ,ׁשהל עד ּבהם צרעת נגעה ׁשּלא ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּומרים

אֹויבי לנּגף רׁשּות נּתנה ׁשּלפניו ּכאן ּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּׁשאין

ה':

B‚Â'.לח) eÈÁ 'B‚Â Ôe� Ôa ÚLB‰ÈÂהיה לא ƒÀƒ¿»¿ָָֹ

ואמר הּכתּוב ׁשּפרט אחר לֹומר ְִֵֵֶַַַַַָָָצרי

למדּת הא רעה הארץ ּדּבת מֹוצאי ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָהאנׁשים

רעה, ּדּבה ׁשהֹוציאּו אֹותם אּלא מתּו ִִֵֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

האנׁשים: מן לֹומר הצר לּמה ְֲִִַַָָָָֻעֹוד

¯‡a˙ÈÂּבבא ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּפי על ¿ƒ¿»≈ְְִֶֶֶַַַָָָ

מנּׁשה ּבן יאיר ּתניא (קכ"א:) ְְְִֶֶַַַָָָבתרא

ׁשּנכנס ּׁשּמצינּו מּמה והקׁשּו יעקב, ּבימי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹנֹולד

ּכׁשלׁשים העי אנׁשי מהם וּיּכּו ּדכתיב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארץ

ׁשּׁשקּול מנּׁשה ּבן יאיר זה וגֹו' איׁש ְְְִִִֶֶֶֶַָָָוׁשּׁשה

נגזרה ׁשּלא אחא רב ותרץ סנהדרין, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּכרּבּה

מּׁשּׁשים יֹותר על ולא מּכ' ּפחֹות על לא ְְִִִִֵֵַַָָֹֹּגזרה

ׁשּיאיר הּגמרא ּתרץ ּׁשּלא מּמה והּנה ּכאן. ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

הּצּדיק צדקת ּכי לדעת הראת ּגמּור צּדיק ְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהיה

הּכתּוב מאמר והּוא ההיא, מהּגזרה הּצילּתּו ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֹלא

ÚLB‰ÈÂ'וגֹוeÈÁהּוא ׁשחיּו טעם ּפרּוׁש וגֹו' ƒÀְַ»ְֵֶַַָ

היא לתּור ההֹולכים האנׁשים מן ְְֲִִִִִַָָָָלהיֹותם

והיּו מהּתרים היּו לא אם אבל להם, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשעמדה

ּגם הּגזרה ּבאה היתה יׂשראל ּבכלל ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָנׁשארים

ׁשהיּו לצד ּגמּורים צּדיקים ׁשהם הגם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָעליהם

מּׁשּׁשים: ּולמּטה מעׂשרים ְְְְִִִִֵֶַַָָלמעלה

„BÚ(.ט"ו (חגיגה ז"ל אֹומרם ּדר על ְֲִֶֶַַָָָרמז

עדן, ּבגן חברֹו וחלק חלקֹו נֹוטל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָזכה

ּבחּיים חלקם הֹוסיפּו וכלב יהֹוׁשע כן ְְְְִִֵֵֶַַַָָֻּכמֹו

מׁשּפט להם ּכי לתּור, ההֹולכים האנׁשים ְְֲִִִִִֶַָָָָָמן

קיז:) (ב"ב ז"ל אמרּו ּגם המרּגלים, חלק ְְְִִֵֶַַַָֹלּטל

ּבארץ: חלקם נטלּו ְְֵֶֶֶָָָָׁשהם

B‚Â'.מב) eÏÚz Ï‡טעמים ב' להם נתן ««¬¿ְִֶַָָָ

ה' אין ּכי הּוא א' מהעלּיה, ְְֲִִֵֵָָָָלמנעם

ותמצא ּבה', מהּמרד זה הרי ׁשּכן וכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבקרּבם

א') (ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה הּכתּוב ְְְִִֶֶַַָָָָׁשאמר

ה', ּפי את וּתמרּו ׁשמעּתם ולא אליכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹואדּבר

האֹויב: ּפחד איביכם לפני ּתּנגפּו ולא ב' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹוטעם



glyמח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
:íënò ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«

i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי החיים.ּכלֹומר: אור ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון וכן(חבקוק עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. אינגרי"ש עּפלה". "הּנה ד): ּבתֿצּיֹון"(מיכה "עפל : ««¿ƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֻ
לב) ּברׁשּות(ישעיה ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ּתנחּומא ּומדרׁש ובחן". "עפל החיים.: אור ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה(דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ׁשם על נקרא הּמקֹום ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵֵַַָָ
.הּמארע ְַָֹ

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§¨−£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑לארץ ׁשּיּכנסּו להם החיים.ּבּׂשר אור ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

(â)à øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòåB ©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´
ø÷aä-ïî ýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦©¨−̈

:ïàvä-ïî Bà¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑'לה אּׁשה לעׂשֹות לבבכם על ותעלה ׁשם ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה ‡B.אין ¯„�Œ‡lÙÏ «¬ƒ∆ƒ∆ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿«≈∆∆

ּבּמֹועד∑·�„·‰ לעׂשֹות אתכם ׁשחּיבּתי מֹועדיכם, חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו �ÁÁÈ.אֹו ÁÈ¯∑נחת ׁשּיהיה ƒ¿»»ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ≈«ƒ…«ְִֶֶַַ
לפני .רּוח ְַַָ

(ã)ïBøOò úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìä¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑ּכמֹו לּספלים, והּיין ּבתֹוכּה נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ּתקריבּו ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת מח)ׁשּׁשנינּו החיים.(סוכה אור ְִֶֶֶַָָֻ

˜„ÔBÎÈÓמג Ôn˙ ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡�ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה ·˙Èc ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Á�e¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡�‡ Èc ÔBÎÈ�·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

�ÒÎ˙ג B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„�· B‡ ‡¯„� ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡�Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

Á�Ó˙‡ד ÈÈ Ì„˜ d�a¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡�È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡�B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Úמג) Èk 'B‚Â È˜ÏÓÚ‰ ÈkÌz·L Ôk Ï ƒ»¬»≈ƒ¿ƒ«≈«¿∆
.'B‚Âמה על היה ׁשהּמרד ּכיון ּפרּוׁש ¿ֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּנגב ּבארץ יֹוׁשב עמלק המרּגלים ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּׁשאמרּו

אֹותנּו מביא ה' ולּמה ואמרּו וגֹו' והּכנעני ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָוגֹו'

ה' ׁשּיעׂשה ּתבטחּו אי ּכן ואם ּבחרב, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹלנּפל

אמר ולזה עצמֹו, הרׁשע ּבמקֹום נס ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלכם

·¯Áa ÌzÏÙ�eעל ּפרּוׁש ּכן על ּכי ּבוּדאי, ¿«¿∆∆»∆ְִֵֵַַַַ

ּבחרב נפילה ולחׁשׁשת וגֹו', יֹוׁשב עמלק ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָָהיֹות

ּובוּדאי ה' מאחרי ׁשבּתם ׁשעליה סּבה היה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָזה

עּמכם: ה' יהיה ְִִֶֶֶָֹׁשּלא

B‚Â'.מד) eÏtÚiÂּכי ּדעּתם ּבהֹוראת טעּו ««¿ƒ¿ְְִַַָָָ

יכֹול ׁשאינֹו ּכאֹומרם ּבה' מרדּו ׁשהם ְְְְֵֵֶֶַַָָָלצד

לתּקן חׁשבּו לזה הרמים העּמים ּבידם ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָלתת

יּציל הּצל ּכי האמּונה ּולהחליט ּבה' ְְְֱִִִִֵַַַַַָָֹלבטח

טרּיה מּכתם ּכי ה' נתרּצה ולא ההרה, ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹועלּו

ּבפרׁשת ּׁשּכתבּתי מה ועּין ּגזרה, נגזרה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּוכבר

ְִָּדברים:

B‚Â'.ב) ÌÎÈ˙·LBÓ ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿…≈∆¿
טלטּולם ּבגזרת לּבם מדוה ה' ׁשראה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלצד

הארץ, מּביאת מפלגים ׁשנה ארּבעים ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָֻּבּמדּבר

ּבארץ הּתלּויֹות ּבּמצוֹות לּבם סעד ְְִִֶֶַַַָָָָָלזה

אדמתם, את וירׁשּו יעלּו ּכי רּוחם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָלכֹונן

לבֹוא, הּמחזק לּדבר ּתרע לא הּזמן ְְְְֵַַַַַַָָָָָָָֹֻוהפלגת

אני אׁשר לֹומר ÌÎÏודקּדק Ô˙�ׁשהּדֹור הגם ְְֲֲִִֵֶַ…≈»∆ֲֶַַ

הּיֹוצא העם ּכל ּבּמדּבר יּפלּו ּפגריהם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָההּוא

מעׂשה ּכי לֹומר ּבא עׂשרים, ּבן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָמּמצרים

ּבניהם את ּכי להאבֹות ּגם יתיחס ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבנים

ּתחּתם: ְִֵַָהקים

B¯ÓB‡ Èk ¯ÓBÏ ‰‡¯� „BÚÌÎÏ Ô˙�על ƒ¿∆«ƒ¿…≈»∆ַ

מּנין צ':) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ְְְִִִֶֶֶַַָּדר

נׁשּבע אׁשר ּדכתיב הּתֹורה מן הּמתים ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָלתחּית

לא לכם להם לתת לאבֹותיכם אּלאה' נאמר ֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיקּומּו הבטיחם כן ּכמֹו ּכאן. עד וגֹו' ְְְִִֵֶֶַָָָָלהם

אדמתם: את וירׁשּו הּמתים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָּבתחּית

B‚Â'.ד) ·È¯˜‰Âּבּנסכים ה' ׁשהגּביל טעם ¿ƒ¿ƒ¿ְְִִִֶַַַָ

ׁשהם לעּׂשרֹון ׁשמן רביעית הּמנחה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּובׁשמן

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy
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ß oeiq c"i iying mei ß
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(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåíéðøNò äL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®
:ïéää éöç ïîMa ìeìä¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é):ýåýéì ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)äOì-Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®«©¤¬
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i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא עׂשר∑‡ÏÈ.ּבין ׁשלׁשה ּבן «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒְֶָָָֹ
אחד ויֹום .חדׁש ְֶֶָֹ

(áé):íøtñîk ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§¨−£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«
i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑לקרּבן ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָ

מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ׁשּכמסּפרם∑Ì¯tÒÓk.ּככה מסּפרם – ּבהמֹות נסכיםׁשל .ל ְְֲִֵֶֶַָָָָָ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÏÚה „aÚz ‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒ�Ï ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו ‡zÏÒ ‡˙Á�Ó „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡�È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈ�B¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז ‡�È‰ ˙ezÏz ‡kÒ�Ï ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

�ÒÎ˙ח B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ� B‡ ‡¯„� ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט ‡zÏÒ ‡˙Á�Ó È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡�È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈ�B¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי ‡�È‰ ˙e‚Ït ‡kÒ�Ï ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈ�Ók¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰�È�Ók¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובב' ,לנס יין רביעית כן ּוכמֹו לֹוגין, ְְְְִִִִֵֶֶַג'

יצו ּוׁשליׁשיתעׂשרֹונים ׁשמן ההין ׁשליׁשית ה' ְְְְִִִִִִֶֶֶַַ

חצי עׂשרֹונים ּובג' לֹוגין ד' ׁשהם יין ְְֲִִִִִֵֶֶַַההין

לֹוגין ׁשּׁשה ׁשהּוא יין ההין וחצי ׁשמן ֲִִִִִִֶֶֶַַַַָההין

ּבין לעּׂשרֹון לֹוגין ב' החׁשּבֹון ּכפי ְְְִִִֵֶֶֶַָׁשעֹולה

עׂשרֹונים, ג' ּבמנחת ּבין עׂשרֹונים ב' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַּבמנחת

על לֹוגין, ג' ה' הצרי עּׂשרֹון ּבמנחת ְְְְִִִִִַַָָָולּמה

(ק"ז.) ּבמנחֹות ּבּמׁשנה ּׁשּכתּוב מה ְְִִֶֶֶַַָָָּדר

מעׂשה מהלכֹות י"ז ּבפרק רמּב"ם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָּוכתבֹו

אדם נֹודר אֹו מתנּדב לׁשֹונֹו וזה ְְְְִֵֵֶַַָָָָהּקרּבנֹות

ולא יין לֹוג מתנּדבין ואין עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹיין

ׁשנים ולא לֹוג לא ּבנסכים ׁשאין לֹוגין ְְְִִִִֵֶַָֹֹב'

לעּׂשרֹון נתן ׁשּלא הּכתּוב טעם והּוא ּכאן. ְְִֶַַַַַָָָָֹעד

עׂשרֹונים ּבׁשני ׁשהסּפיק הגם לֹוגין ְְְֲִִִִִֵֶֶַב'

ׁשאין להעיר לֹוגין ד' ׁשהם ההין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַׁשליׁשית

לֹוגין. מּב' מהּיין יצּדקּוקרּבן ּתאמר ואם ְְְְִִִִֵַַַָָֹֻ

הּוא ׁשּגם הּׁשמן אבל הּיין לגּבי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּדברים

טרפֹון ר' ׁשאמר ּבנדבה לבּדֹו ׁשּבא ְְְִִֶֶַַַָָָָָמצינּו

רּבֹותינּו ונחלקּו ׁשמן, אדם מתנּדב צא) ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ(זבחים

מּג' יפחת ׁשּלא אמרּו מהם (ׁשם) ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹּבמנחֹות

מּטעם לֹוג אפּלּו מתנּדב אמרּו ּומהם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָלֹוגין

למאן ּבׁשלמא ּכן אם ּבאתרּה ואֹוקי מּנּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָּדּון

ׁשהצרי הּטעם הּוא לֹוגין מּג' יפחת לא ְְְִִִִִֶַַַַָֹֹּדאמר

אפּלּו ּדאמר למאן אּלא ּבעּׂשרֹון, לֹוגין ג' ְְְֲִִִֶַָָָָה'

לֹומר יׁש החׁשּבֹון, ּכפי עׂשה לא לּמה ְְִֵֶַַָָָָֹלֹוג

ּבקרּבניהם יין ּומּדֹות ׁשמן מּדֹות ה' ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהׁשוה

עׂשרֹונים: וג' ב' ְְְִִֶּכדין



מט gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy
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(áé):íøtñîk ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§¨−£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«
i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑לקרּבן ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָ

מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ׁשּכמסּפרם∑Ì¯tÒÓk.ּככה מסּפרם – ּבהמֹות נסכיםׁשל .ל ְְֲִֵֶֶַָָָָָ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ÏÚה „aÚz ‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒ�Ï ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו ‡zÏÒ ‡˙Á�Ó „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡�È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈ�B¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז ‡�È‰ ˙ezÏz ‡kÒ�Ï ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

�ÒÎ˙ח B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ� B‡ ‡¯„� ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט ‡zÏÒ ‡˙Á�Ó È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡�È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈ�B¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי ‡�È‰ ˙e‚Ït ‡kÒ�Ï ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈ�Ók¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰�È�Ók¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובב' ,לנס יין רביעית כן ּוכמֹו לֹוגין, ְְְְִִִִֵֶֶַג'

יצו ּוׁשליׁשיתעׂשרֹונים ׁשמן ההין ׁשליׁשית ה' ְְְְִִִִִִֶֶֶַַ

חצי עׂשרֹונים ּובג' לֹוגין ד' ׁשהם יין ְְֲִִִִִֵֶֶַַההין

לֹוגין ׁשּׁשה ׁשהּוא יין ההין וחצי ׁשמן ֲִִִִִִֶֶֶַַַַָההין

ּבין לעּׂשרֹון לֹוגין ב' החׁשּבֹון ּכפי ְְְִִִֵֶֶֶַָׁשעֹולה

עׂשרֹונים, ג' ּבמנחת ּבין עׂשרֹונים ב' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַּבמנחת

על לֹוגין, ג' ה' הצרי עּׂשרֹון ּבמנחת ְְְְִִִִִַַָָָולּמה

(ק"ז.) ּבמנחֹות ּבּמׁשנה ּׁשּכתּוב מה ְְִִֶֶֶַַָָָּדר

מעׂשה מהלכֹות י"ז ּבפרק רמּב"ם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָּוכתבֹו

אדם נֹודר אֹו מתנּדב לׁשֹונֹו וזה ְְְְִֵֵֶַַָָָָהּקרּבנֹות

ולא יין לֹוג מתנּדבין ואין עצמֹו ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹיין

ׁשנים ולא לֹוג לא ּבנסכים ׁשאין לֹוגין ְְְִִִִֵֶַָֹֹב'

לעּׂשרֹון נתן ׁשּלא הּכתּוב טעם והּוא ּכאן. ְְִֶַַַַַָָָָֹעד

עׂשרֹונים ּבׁשני ׁשהסּפיק הגם לֹוגין ְְְֲִִִִִֵֶֶַב'

ׁשאין להעיר לֹוגין ד' ׁשהם ההין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַׁשליׁשית

לֹוגין. מּב' מהּיין יצּדקּוקרּבן ּתאמר ואם ְְְְִִִִֵַַַָָֹֻ

הּוא ׁשּגם הּׁשמן אבל הּיין לגּבי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּדברים

טרפֹון ר' ׁשאמר ּבנדבה לבּדֹו ׁשּבא ְְְִִֶֶַַַָָָָָמצינּו

רּבֹותינּו ונחלקּו ׁשמן, אדם מתנּדב צא) ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ(זבחים

מּג' יפחת ׁשּלא אמרּו מהם (ׁשם) ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹּבמנחֹות

מּטעם לֹוג אפּלּו מתנּדב אמרּו ּומהם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָלֹוגין

למאן ּבׁשלמא ּכן אם ּבאתרּה ואֹוקי מּנּה ְְְְְִִִֵֵַָָָָָּדּון

ׁשהצרי הּטעם הּוא לֹוגין מּג' יפחת לא ְְְִִִִִֶַַַַָֹֹּדאמר

אפּלּו ּדאמר למאן אּלא ּבעּׂשרֹון, לֹוגין ג' ְְְֲִִִֶַָָָָה'

לֹומר יׁש החׁשּבֹון, ּכפי עׂשה לא לּמה ְְִֵֶַַָָָָֹלֹוג

ּבקרּבניהם יין ּומּדֹות ׁשמן מּדֹות ה' ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהׁשוה

עׂשרֹונים: וג' ב' ְְְִִֶּכדין



glyנ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(ãé)äNòå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNòé ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

אּתכם הּגר ולּגר . . ּגר אּתכם יגּור יד־טז)וכי חּדּוׁש.(טו, יׁש ּפסּוק יגּורּבכל לארץ",וכי ׁשּיּכנסּו להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם היה זה ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא לאחר להם ׁשּנאמר מּכְך הצטערּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּכי

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, הּמצֹות.הקהלחטא ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא עֹולם- לדֹורֹות.חּקת ׁשּנצטּוּו ּבמצוֹות ּגם ּתֹורה– ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּובמׁשּפטים.אחת ּבעדּות ּגם אּלא ּבחּקים, רק לא – ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֻ

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): כמֹו(מ"א. "ּכמֹוני : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
"ּכעּמ .ּכעּמי ְְִֶַַ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤¨−¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq e"h iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§¨−£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤
:änL íëúà àéáî éðà øLà£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ל ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מדֹותמׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ
ּבּה: נאמר זֹו אבל ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻזֹו

ּבחּלה נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו ."ּבבאכם", ְְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר כּו'".והיהּבספרי הארץ אל תבאּו ּכי ְְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

הׁשמיט ׁשרׁש"י ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומׁשמע,

"והיה". ְֵַָָּתבת

(èé):ýåýéì äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§¨−©«Ÿ̈«

(ë)ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©¨−¨¦´§¨®¦§©´½Ÿ¤
:dúà eîéøz ïk¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו "וּימדּו(שמות : ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתאכלּו קדם ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֻבעמר",

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית ּבלע"ז∑lÁ‰.מּמּנה, Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑,ׁשעּור ּבּה נאמר ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ«»ְַַƒ¿«…∆ֱִֶֶַָֹ
ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים אחד – הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹולא

ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד –. ְְִֵֶַָָָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי),ׁשּבעּסֹות ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

·ÔBÎÈ�Èיד È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז È‰È „Á ‡�È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

‡eL¯Ù˙‡כ ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא ÈÈ Ì„˜ Ôe�zz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

ּכּלּהּתלמּו ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï e�zz∑(ספרי)נאמר לחּלה, ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִֵֵַַָָָֹֻƒ¿«¿»ְְְֱִִֶֶַַַָָֹ
נתינה ּכדי ּבּה ׁשּיהא ."ּתּתנּו", ְְְְִִֵֵֶָָ

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי)והרי ּפר, עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
לחּטאת וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן ּכאן מֹוציאּה B‚Â'.הּכתּוב ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)הּכתּובּכֹוכביםּבעבֹודת ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַַָָ

ּככל ׁשהיא אחת מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמדּבר;
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה ז)הּמצֹות: ּומפר(כריתות על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּכֹוכבים עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ‡LÓŒÏ‰.ּברית '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח מּפי(הוריות – "ל יהיה ו"לא "אנכי" ְְְֲִִִֵֶַַָָ¬∆ƒ∆∆…∆ְְְִִִִֶָֹֹ
ׁשמענּום סב)הּגבּורה ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על על.ּפֹורק קּבלת ּומּטרתם הּמלְך, ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּברית– הּמקֹוםמפר לחסדי וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם ּפניםוכּדֹומה, ׂשכלּיֹות,מגּלה מצֹות ׁשהם מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּתֹורה. ׂשכל את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות החייםהיינּו אור ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(âë)íBiä-ïî äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®¦©º
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי)ּׁשּנתנּבאּו מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר: .הּנביאים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ýåýéì ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½
:úhçì ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ� ‰„Ú‰ È�ÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ׁשּׁשגגּו(הוריות ּכגֹון ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על צ')∑hÁÏ˙.והֹורּו זבחים יג, ׁשאינֹו(הוריות א', חסר ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻ¿«»ֵֵֶָ

ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ה)ּכׁשאר יעׂשה(ויקרא הּׁשני "ואת : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לחּטאת קֹודמת עֹולה וזֹו .עֹולה", ְְֶֶַָָָ

(äë)íäì çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®
ýåýéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ì�a¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ì˙‡hÁÂ∑הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

Ïkכב ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓכג ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד ˙„·Ú˙‡ ‡zL�Î È�ÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zL�k Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙Á�Óe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒ�Â¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה È�·c ‡zL�k Ïk ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔB‰�a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂאמרּו רז"ל ¿ƒƒ¿¿…«¬¿ְַַָ

ּבעֹובד מדּבר זה ׁשּכתּוב ח'.) ְְֵֵֶֶַָָ(הֹוריֹות

אֹומרֹו ּכפל ּבֹו ויׁש זרה, ‰Âˆn˙עבֹודה Ïk ˙‡ ְְֲֵֶֶָָָ≈»«ƒ¿…

ˆe‰וגֹו' ¯L‡ Ïk ׁשּכֹופר‡˙ לֹומר ׁשּבא וגֹו' ְ≈»¬∆ƒ»ְֵֶֶַָ

על ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשאר ּובכל הּדּברֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּבעׂשרת

וחּוץ מׁשה, לֹומרידי ׁשּבא נראה מּדבריהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

ּכל על ּכעֹובר הּוא הרי זרה עבֹודה ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָׁשהעֹובד

עׂשה, מצֹות ּכל ּומבּטל ּתעׂשה לא ְְְֲֲִִֵֵֶַַָֹמצֹות

את תעׂשּו ולא אמר עׂשה מצֹות ּבּטּול ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹּכנגד

ּוכנגד עׂשה, מצֹות ּכל ּבּטּול הרי הּמצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָּכל

ּכל את אמר ּתעׂשה לא מצֹות ּכל על ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹעברת

הּכתּוב הׁשמיענּו וחּדּוׁש אליכם, ה' צּוה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָאׁשר

יׁש ּכי ּתעׂשה, לא ּובמצֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַֹּבמצֹות

אף הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשּׁשקּולה עׂשה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבמצות

ּככֹופר הּוא הרי זרה עבֹודה העֹובד כן ּפי ְֲֲִֵֵֵֵַָָָָעל

ּתעׂשה לא ּבמצֹות יׁש כן ּוכמֹו ּבּה, ְְְֲִֵֵֶַַָֹּגם

וענׁשֹו ּבכּלן ּככֹופר ּכן גם הּוא הרי ְְְְֲֲֵֵֵַָָֻחמּורֹות

לּכל: ַָֹׁשקּול



ני gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

ּכּלּהּתלמּו ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï e�zz∑(ספרי)נאמר לחּלה, ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִֵֵַַָָָֹֻƒ¿«¿»ְְְֱִִֶֶַַַָָֹ
נתינה ּכדי ּבּה ׁשּיהא ."ּתּתנּו", ְְְְִִֵֵֶָָ

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי)והרי ּפר, עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
לחּטאת וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן ּכאן מֹוציאּה B‚Â'.הּכתּוב ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)הּכתּובּכֹוכביםּבעבֹודת ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַַָָ

ּככל ׁשהיא אחת מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמדּבר;
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה ז)הּמצֹות: ּומפר(כריתות על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ּכֹוכבים עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ‡LÓŒÏ‰.ּברית '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח מּפי(הוריות – "ל יהיה ו"לא "אנכי" ְְְֲִִִֵֶַַָָ¬∆ƒ∆∆…∆ְְְִִִִֶָֹֹ
ׁשמענּום סב)הּגבּורה ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על על.ּפֹורק קּבלת ּומּטרתם הּמלְך, ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּברית– הּמקֹוםמפר לחסדי וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם ּפניםוכּדֹומה, ׂשכלּיֹות,מגּלה מצֹות ׁשהם מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּתֹורה. ׂשכל את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות החייםהיינּו אור ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(âë)íBiä-ïî äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®¦©º
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי)ּׁשּנתנּבאּו מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר: .הּנביאים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ýåýéì ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½
:úhçì ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ� ‰„Ú‰ È�ÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ׁשּׁשגגּו(הוריות ּכגֹון ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על צ')∑hÁÏ˙.והֹורּו זבחים יג, ׁשאינֹו(הוריות א', חסר ְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻ¿«»ֵֵֶָ

ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ה)ּכׁשאר יעׂשה(ויקרא הּׁשני "ואת : ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לחּטאת קֹודמת עֹולה וזֹו .עֹולה", ְְֶֶַָָָ

(äë)íäì çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®
ýåýéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ì�a¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ì˙‡hÁÂ∑הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

Ïkכב ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓכג ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד ˙„·Ú˙‡ ‡zL�Î È�ÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zL�k Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙Á�Óe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒ�Â¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה È�·c ‡zL�k Ïk ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔB‰�a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.כב) eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂאמרּו רז"ל ¿ƒƒ¿¿…«¬¿ְַַָ

ּבעֹובד מדּבר זה ׁשּכתּוב ח'.) ְְֵֵֶֶַָָ(הֹוריֹות

אֹומרֹו ּכפל ּבֹו ויׁש זרה, ‰Âˆn˙עבֹודה Ïk ˙‡ ְְֲֵֶֶָָָ≈»«ƒ¿…

ˆe‰וגֹו' ¯L‡ Ïk ׁשּכֹופר‡˙ לֹומר ׁשּבא וגֹו' ְ≈»¬∆ƒ»ְֵֶֶַָ

על ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשאר ּובכל הּדּברֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּבעׂשרת

וחּוץ מׁשה, לֹומרידי ׁשּבא נראה מּדבריהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

ּכל על ּכעֹובר הּוא הרי זרה עבֹודה ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָׁשהעֹובד

עׂשה, מצֹות ּכל ּומבּטל ּתעׂשה לא ְְְֲֲִִֵֵֶַַָֹמצֹות

את תעׂשּו ולא אמר עׂשה מצֹות ּבּטּול ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹּכנגד

ּוכנגד עׂשה, מצֹות ּכל ּבּטּול הרי הּמצֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָּכל

ּכל את אמר ּתעׂשה לא מצֹות ּכל על ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹעברת

הּכתּוב הׁשמיענּו וחּדּוׁש אליכם, ה' צּוה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָאׁשר

יׁש ּכי ּתעׂשה, לא ּובמצֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַֹּבמצֹות

אף הּתֹורה ּכל ּכנגד ׁשּׁשקּולה עׂשה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָּבמצות

ּככֹופר הּוא הרי זרה עבֹודה העֹובד כן ּפי ְֲֲִֵֵֵֵַָָָָעל

ּתעׂשה לא ּבמצֹות יׁש כן ּוכמֹו ּבּה, ְְְֲִֵֵֶַַָֹּגם

וענׁשֹו ּבכּלן ּככֹופר ּכן גם הּוא הרי ְְְְֲֲֵֵֵַָָֻחמּורֹות

לּכל: ַָֹׁשקּול



glyנב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(åë)ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬
ñ :äââLa íòä-ìëì§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq f"h ycew zay ß

(æë)-úa æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬©
:úàhçì dúðL§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ּכֹוכבים d˙�LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑קבע ּובזֹו ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ
ׂשעירה .לּה ְִָָ

(çë)éðôì äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé§Ÿ̈®§©¥¬¨¨−§¦§©¬«

(èë)úçà äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³©©Æ
:äââLa äNòì íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|øbä-ïîe çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ¦©¥½
:dnò áøwî àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו ה)מחרף, ּוגדּופה",(יחזקאל חרּפה לו)"והיתה נערי(ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ז')מלֿאּׁשּור". כריתות צ. החיים.(סנהדרין אור ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék|úøkz ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²
ô :dá äðåò àåää Lôpä©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה(סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰�BÚ∑,ּבּה ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָָ
ּתׁשּובה עׂשה .ׁשּלא ְֶָָָֹ

(áì)íéöò LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬¥¦−
:úaMä íBéa§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ�· eÈ‰iÂ∑(ספרי),ראׁשֹונה ׁשּבת אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ּבגנּותן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא החיים.ּובּׁשנּיה אור ְְְִִֶַָָָ

Ï‡¯NÈכו È�·c ‡zL�k ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח ÈÏzL‡c L�‡ ÏÚ ‡�‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È�·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰È�Èa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L�‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L�‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

È‰B„ewtלא ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ È�L‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È�· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ל) ‰Ó¯ „Èa ‰NÚz ¯L‡ LÙp‰Â¿«∆∆¬∆«¬∆¿«»»¿
מעלה ּבמזיד זרה עבֹודה ׁשהעֹובד ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָּפרּוׁש

ענׁשֹו ולזה ח"ו ה' את ּגּדף ּכאּלּו הּכתּוב ְְְִִֵֶֶַָָָָָעליו

עֹוד ואמר עּמּה מּקרב ההיא הּנפׁש ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָונכרתה

‰Êa '‰ ¯·c Èkׁשּׁשקּולה ּולטעם ּפרּוׁש וגֹו' ƒ¿«»»ְְְֵֶַַָ

עׂשה מצֹות ּכל ּבּטל זה הרי הּתֹורה ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכנגד

אֹומרֹו Êa‰והּוא '‰ ¯·cּכל על ּכן ּגם ועבר ְְ¿«»»ְֵַַַָָ

אֹומרֹו והּוא ּתעׂשה לא B˙ÂˆÓמצֹות ˙‡Â ְְְֲִֶַֹ¿∆ƒ¿»

¯Ù‰הּכרת ההיא הּנפׁש ּתּכרת הּכרת ולזה ≈«ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לפי איבריה ּכנגד ּתּכרת הּנׁשמה ּגידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכנגד

ושס"ה איברים רמ"ח להם יׁש ְְִֵֵֶֶַָָָׁשהּנׁשמֹות

עׂשה מצוֹות רמ"ח ה' נתן ׁשּכנגּדם ְְְֲִִִֵֶֶַָָּגידים

לא ּכּלן על ּוכׁשעבר ּתעׂשה לא מצֹות ְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻושס"ה

ּתקּומה לּה ואין ּתחיה ׁשּמּמּנּו ענף לּה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשאר

מאמר והּוא ועד לעֹולם העון ּבּה ונקּבע ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹעֹוד

da d�ÂÚ(:'צ סנהדרין (ספרי, ּדרׁשּו ורז"ל ¬…»»ְְְְְִִִֶַַַָ

לּתֹורה: ּפנים וׁשבעים אחר ּבענין ְְְְִִִִֵַַַָָָָהּכתּוב

B‚Â'.לב) ¯a„na Ï‡¯NÈ È�· eÈ‰iÂקׁשה «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»¿ֶָ

יׂשראל ׁשהיּו להׁשמיענּו הּכתּוב ּבא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָמה

ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּפי על ויתּבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּמדּבר

אמר יהּודה רב אמר לׁשֹונם וזה (צ"ו:) ְְְֶַַַַָָָָָׁשּבת

ּברׁשּות אּמֹות ד' מעביר מקֹוׁשׁש ְְְֲִִֵֵַַׁשמּואל

ׁשּבת ּבמּסכת אמרּו ּגם ּכאן. עד היה ְְִֶֶַַַַַָָָָָָהרּבים

סרטיא רּבנן ּתנּו לׁשֹונם וזה (ו':) א' ְְְְֶֶֶַַָָָָָּפרק

והקׁשּו הרּבים, רׁשּות היא זֹו וכּו' ְְְְְְִִִַַָָּופלטיא

איזהּו ּתניא ּדהא מדּבר נמי ולחׁשב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּבּׁש"ס

אּבּיי ותרץ והּמדּבר, וכּו' סרטיא הרּבים ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָרׁשּות

ׁשרּויים יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן ּכאן קׁשיא ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹלא

לׁשֹונֹו וזה רׁש"י ּופרׁש הּזה, ּבּזמן ּכאן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּמדּבר

הּזה ּבּזמן הרּבים רׁשּות חׁשּוב ההּוא ְְְִֶַַַַַָָָָּבּזמן

ּדקתני ּובריתא ּפרּוׁש לרּבים הּלּו מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָאינֹו

רּבים אּכא ּדאי לן מׁשמע קא הא ְְְְִִִִַַַָָָָָָוהּמדּבר

ּבכלל היא ּכן ּגם ּתדיר ּבּמדּבר עכׁשו ְְְְִִִִִֵַַַַָָָמצּויים

הרּבים: ְִַָרׁשּות

‡e‰Âעון להֹודיע ּכׁשרצה הּכתּוב ּׁשאמר מה ¿ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹ

לסברת אּמֹות ד' מעביר ׁשהּוא ְְֲִִֵֶַַַַָהמקֹוׁשׁש

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(âì)äLî-ìà íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)ñ :Bì äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«
i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ּבאיזֹו(ספרי. יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְִֵָֹ

ּבמיתה ׁשּבת ׁשהּמחּלל היּו יֹודעים אבל ימּות, .מיתה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(äì)Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá̈«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

(åì)Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàä«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåהחיים אור ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)úöéö íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìòìéút ó ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬

:úìëz§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על ציצת(יחזקאל אחר: ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

kL‡cלג d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zL�k Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

‡˙L¯tלד ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zL�k Ïk ‡i�·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו ‡zL�k Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i�·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙ�k ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡Ù�Î„ ‡„tÒe¯k ÏÚ Ôe�zÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יׂשראל ּבני וּיהיּו לֹומר הקּדים יהּודה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָרב

חּלּול לֹו ׁשּנחׁשב הּוא ּובזה ּפרּוׁש ְְִִֵֶֶֶַַָָּבּמדּבר

יׂשראל היּו לא אם אבל מיתה, להתחּיב ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּׁשּבת

אינֹו ׁשם אּמֹות ד' מעביר ׁשהיה הגם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּבּמדּבר

הרּבים: רׁשּות דין לֹו ׁשאין ְִִֵֶַַָָחּיב

ÈÙÏeּכפי פי"ד) ׁשּבת (הל' רמּב"ם סברת ¿ƒְְְְִִַַַָָָ

הּמדּבר ׁשּמנה מּמה מּדבריו ּׁשּנׁשמע ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָמה

מצּויים אם חלק ולא הרּבים רׁשּות ְְְְִִִִַַַָָֹּבכלל

ּבחּבּורי ּבֹו ּופרׁשּתי מצּויים, לׁשאינם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָיׂשראל

מפרׁש ׁשהרמּב"ם חרּפי ּבימי ׁשחּברּתי ה' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחפץ

ׁשהיּו ּבזמן ּכאן הּדר זה על אּבּיי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדברי

על מדּבר הּמדּבר ׁשהזּכיר ּתּנא ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיׂשראל

הזּכיר ׁשּלא ותּנא ּכן ּגם מנאֹו לזה זמן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו

אינןא הּזה ּוזמן הּזה ּבּזמן אּלא מדּבר ינֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מצּויים ׁשאינם ּולצד מדּברֹות הֹולכי ְְְְְִִִֵֵֶַָָמצּויים

ׁשאפּלּו נמי הכי ואין ּדינֹו, להׁשמיענּו טרח ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹלא

נחזר ּכן אם הרּבים, רׁשּות הּמדּבר הּזה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּזמן

לֹומר הּכתּוב הצר לּמה זה לדר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלקׁשיתנּו

ּבּמדּבר: יׂשראל ּבני ְְְְִִִֵֵַַָָוּיהיּו

¯‡a˙ÈÂׁשּבת) ׁשם עֹוד ּׁשאמרּו מה ּפי על ¿ƒ¿»≈ְִֶַַַָָָ

ּתנא ּבמתניתא לׁשֹונם וזה ְְְְִֶַָָָָצ"ו:)

ׁשּתקׁשה ּולצד ּכאן, עד הּוה ּתֹולׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָמקֹוׁשׁש

פ"ח.) (חּלין רּבֹותינּו אמרּו והלא הּתּנא ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֻלדברי

ּבעפר מכּסין אין ועֹוף חּיה ּדם ּכּסּוי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָּבדיני

עד מצמחת ואינּה מלחה ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמדּבר

ׁשּתלׁשם ּבּמדּבר צמחים יצאּו מּנין ּכן אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּכאן.

לֹומר הקּדים לזה Ï‡¯NÈמקֹוׁשׁש, È�a eÈ‰iÂ ְְִִֵֶַָ«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

,¯a„naׁשּבארּה פי"ט) (במד"ר ז"ל ואמרּו «ƒ¿»ְְְֵֶָָ

ּגּנֹות מעלה והיה מׁשקה היה מרים ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבּמדּבר צמחים ּגדלים היּו ּכן ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּופרּדסים

ׁשאמר יעקב ּבר אחא רב לסברת ּגם ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹלתלׁש,

הּכתּוב ּכן ּגם יתיּׁשב היה מעּמר ׁשם) ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ(ׁשּבת

זה: ְֶֶֶּבדר

.'B‚Â LÈ‡ e‡ˆÓiÂיתּבאר מציאה לׁשֹון אמר «ƒ¿¿ƒ¿ְְְִִֵַָָָ

ׁשאמר (ילקּוט) ז"ל אֹומרם דר ְְֶֶֶַַַָָעל

את ׁשחּלל אדם יׁש אם ּוראּו צאּו מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָלהם

על וּימצאּו אמר לזה ּכאן. עד וכּו' ְְְִֶַַַַַַָָָָהּׁשּבת

וּיּמצא: הּדבר ויבּקׁש ב') (אסּתר אֹומרֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּדר

.˙aM‰ ÌBÈa ÌÈˆÚ LL˜Óזכרֹון הקּדים ¿≈≈ƒ¿««»ְְִִִ

אמר ולא הּיֹום זכרֹון קדם ְְֲִֶֶַַַַָֹֹהּמעׂשה

נתעּלם ׁשּלא לֹומר עצים, מקֹוׁשׁש הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹּביֹום

מקּדים היה ואם מעׂשיו, ּכׁשעׂשה ׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו

הּׁשּבת ּביֹום ׁשּמצאּוהּו נׁשמע היה ׁשּבת ְְְְִִֶַַַָָָָָָזכרֹון

מקֹוׁשׁש מאֹומרֹו אבל אצלם, הּידּוע ְְְֲֵֵֵֶַַָָָּפרּוׁש

אל הּׁשּבת זכרֹון חֹוזר הּׁשּבת ּביֹום ְְִִֵֵֶַַַַָָעצים

(ספרי) ורז"ל הּוא, ׁשּבת ּכי ׁשּיֹודע ְְְִִִֵֵֶַַַַַָהמקֹוׁשׁש

ׁשהּוא היה ׁשּיֹודע זה ּדבר להֹוציא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָנתחּכמּו

זה ׁשאחר ּבּפסּוק לֹומר ּׁשּכפל מּמה ִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבת

ׁשהֹודיעּוהּו ׁשאחר לֹומר ׁשּבא עצים ְִִֵֵֶֶֶַַַָמקֹוׁשׁש

ׁשּכפל טעם ּולדרּכנּו לקֹוׁשׁש, חזר הּוא ְְְֵֵֶַַַַַַָָָׁשּבת

היתה ׁשּלא להֹודיענּו מקֹוׁשׁש ב' ּפעם ְְְִֵֵֶַַַָָֹלֹומר

היא ּכי הֹודיעּוהּו אּלא מלאכה ׁשגגת ְְִִִִֶַָָָלֹו

אֹותֹו אֹומרֹו והּוא עליה, ׁשחּיב ְְְֶֶַָָָָָמלאכה

מלאכה, עֹוׂשה ּכי יֹודע היה הּוא ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֶַָָָָמקֹוׁשׁש

מלאכה: ּוזדֹון ׁשּבת זדֹון לֹו היּו ְְְֶַָָָָָּובזה

LÓ‰.לז) Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂׁשּנּוי טעם «…∆∆∆ִַַ

ׁשאמר זֹו ּכןÓ‡iÂ¯ּפרׁשה ּׁשאין מה ֶַָָָָ«…∆ֵֵֶַ

וידּבר אֹומר הּוא ׁשּבכּלן הּתֹורה ְְְֵֵֶַַַָָָֻּבכל

ׁשאמרּו (ילקּוט) ז"ל מאמרם ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָיתּבאר

לפני אמר המקֹוׁשׁש מעׂשה מׁשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשראה

וזֹוכרין ּתפּלין יׂשראל לֹובׁשין החל ּבימי ְְְְְִִִִִִֵֵַָֹה'

והׁשיב ּיזּכרּו ּבּמה הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּמצֹות

מצות להם נֹותן הריני הּוא ּברּו ְֲִִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁש

אמר לזה ּכאן, עד וכּו' יזּכרּו ׁשּבּה ְְְִִִֶֶַַָָָָציצית

הּלב את המסעדת אמירה ּפרּוׁש ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוּיאמר

ְִָֻּבמבּקׁשֹו:



נג gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(âì)äLî-ìà íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)ñ :Bì äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«
i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ּבאיזֹו(ספרי. יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְִֵָֹ

ּבמיתה ׁשּבת ׁשהּמחּלל היּו יֹודעים אבל ימּות, .מיתה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(äì)Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá̈«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

(åì)Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàä«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåהחיים אור ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)úöéö íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìòìéút ó ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬

:úìëz§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על ציצת(יחזקאל אחר: ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

kL‡cלג d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zL�k Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

‡˙L¯tלד ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zL�k Ïk ‡i�·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו ‡zL�k Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i�·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙ�k ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡Ù�Î„ ‡„tÒe¯k ÏÚ Ôe�zÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

יׂשראל ּבני וּיהיּו לֹומר הקּדים יהּודה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָרב

חּלּול לֹו ׁשּנחׁשב הּוא ּובזה ּפרּוׁש ְְִִֵֶֶֶַַָָּבּמדּבר

יׂשראל היּו לא אם אבל מיתה, להתחּיב ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּׁשּבת

אינֹו ׁשם אּמֹות ד' מעביר ׁשהיה הגם ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּבּמדּבר

הרּבים: רׁשּות דין לֹו ׁשאין ְִִֵֶַַָָחּיב

ÈÙÏeּכפי פי"ד) ׁשּבת (הל' רמּב"ם סברת ¿ƒְְְְִִַַַָָָ

הּמדּבר ׁשּמנה מּמה מּדבריו ּׁשּנׁשמע ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָמה

מצּויים אם חלק ולא הרּבים רׁשּות ְְְְִִִִַַַָָֹּבכלל

ּבחּבּורי ּבֹו ּופרׁשּתי מצּויים, לׁשאינם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָיׂשראל

מפרׁש ׁשהרמּב"ם חרּפי ּבימי ׁשחּברּתי ה' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחפץ

ׁשהיּו ּבזמן ּכאן הּדר זה על אּבּיי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדברי

על מדּבר הּמדּבר ׁשהזּכיר ּתּנא ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָיׂשראל

הזּכיר ׁשּלא ותּנא ּכן ּגם מנאֹו לזה זמן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו

אינןא הּזה ּוזמן הּזה ּבּזמן אּלא מדּבר ינֹו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מצּויים ׁשאינם ּולצד מדּברֹות הֹולכי ְְְְְִִִֵֵֶַָָמצּויים

ׁשאפּלּו נמי הכי ואין ּדינֹו, להׁשמיענּו טרח ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹלא

נחזר ּכן אם הרּבים, רׁשּות הּמדּבר הּזה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּזמן

לֹומר הּכתּוב הצר לּמה זה לדר ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלקׁשיתנּו

ּבּמדּבר: יׂשראל ּבני ְְְְִִִֵֵַַָָוּיהיּו

¯‡a˙ÈÂׁשּבת) ׁשם עֹוד ּׁשאמרּו מה ּפי על ¿ƒ¿»≈ְִֶַַַָָָ

ּתנא ּבמתניתא לׁשֹונם וזה ְְְְִֶַָָָָצ"ו:)

ׁשּתקׁשה ּולצד ּכאן, עד הּוה ּתֹולׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָמקֹוׁשׁש

פ"ח.) (חּלין רּבֹותינּו אמרּו והלא הּתּנא ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֻלדברי

ּבעפר מכּסין אין ועֹוף חּיה ּדם ּכּסּוי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָּבדיני

עד מצמחת ואינּה מלחה ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמדּבר

ׁשּתלׁשם ּבּמדּבר צמחים יצאּו מּנין ּכן אם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּכאן.

לֹומר הקּדים לזה Ï‡¯NÈמקֹוׁשׁש, È�a eÈ‰iÂ ְְִִֵֶַָ«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

,¯a„naׁשּבארּה פי"ט) (במד"ר ז"ל ואמרּו «ƒ¿»ְְְֵֶָָ

ּגּנֹות מעלה והיה מׁשקה היה מרים ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבּמדּבר צמחים ּגדלים היּו ּכן ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּופרּדסים

ׁשאמר יעקב ּבר אחא רב לסברת ּגם ְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֹלתלׁש,

הּכתּוב ּכן ּגם יתיּׁשב היה מעּמר ׁשם) ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ(ׁשּבת

זה: ְֶֶֶּבדר

.'B‚Â LÈ‡ e‡ˆÓiÂיתּבאר מציאה לׁשֹון אמר «ƒ¿¿ƒ¿ְְְִִֵַָָָ

ׁשאמר (ילקּוט) ז"ל אֹומרם דר ְְֶֶֶַַַָָעל

את ׁשחּלל אדם יׁש אם ּוראּו צאּו מׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָלהם

על וּימצאּו אמר לזה ּכאן. עד וכּו' ְְְִֶַַַַַַָָָָהּׁשּבת

וּיּמצא: הּדבר ויבּקׁש ב') (אסּתר אֹומרֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּדר

.˙aM‰ ÌBÈa ÌÈˆÚ LL˜Óזכרֹון הקּדים ¿≈≈ƒ¿««»ְְִִִ

אמר ולא הּיֹום זכרֹון קדם ְְֲִֶֶַַַַָֹֹהּמעׂשה

נתעּלם ׁשּלא לֹומר עצים, מקֹוׁשׁש הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹּביֹום

מקּדים היה ואם מעׂשיו, ּכׁשעׂשה ׁשּבת ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו

הּׁשּבת ּביֹום ׁשּמצאּוהּו נׁשמע היה ׁשּבת ְְְְִִֶַַַָָָָָָזכרֹון

מקֹוׁשׁש מאֹומרֹו אבל אצלם, הּידּוע ְְְֲֵֵֵֶַַָָָּפרּוׁש

אל הּׁשּבת זכרֹון חֹוזר הּׁשּבת ּביֹום ְְִִֵֵֶַַַַָָעצים

(ספרי) ורז"ל הּוא, ׁשּבת ּכי ׁשּיֹודע ְְְִִִֵֵֶַַַַַָהמקֹוׁשׁש

ׁשהּוא היה ׁשּיֹודע זה ּדבר להֹוציא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָנתחּכמּו

זה ׁשאחר ּבּפסּוק לֹומר ּׁשּכפל מּמה ִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּבת

ׁשהֹודיעּוהּו ׁשאחר לֹומר ׁשּבא עצים ְִִֵֵֶֶֶַַַָמקֹוׁשׁש

ׁשּכפל טעם ּולדרּכנּו לקֹוׁשׁש, חזר הּוא ְְְֵֵֶַַַַַַָָָׁשּבת

היתה ׁשּלא להֹודיענּו מקֹוׁשׁש ב' ּפעם ְְְִֵֵֶַַַָָֹלֹומר

היא ּכי הֹודיעּוהּו אּלא מלאכה ׁשגגת ְְִִִִֶַָָָלֹו

אֹותֹו אֹומרֹו והּוא עליה, ׁשחּיב ְְְֶֶַָָָָָמלאכה

מלאכה, עֹוׂשה ּכי יֹודע היה הּוא ּפרּוׁש ְְִֵֵֵֶַָָָָמקֹוׁשׁש

מלאכה: ּוזדֹון ׁשּבת זדֹון לֹו היּו ְְְֶַָָָָָּובזה

LÓ‰.לז) Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂׁשּנּוי טעם «…∆∆∆ִַַ

ׁשאמר זֹו ּכןÓ‡iÂ¯ּפרׁשה ּׁשאין מה ֶַָָָָ«…∆ֵֵֶַ

וידּבר אֹומר הּוא ׁשּבכּלן הּתֹורה ְְְֵֵֶַַַָָָֻּבכל

ׁשאמרּו (ילקּוט) ז"ל מאמרם ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָיתּבאר

לפני אמר המקֹוׁשׁש מעׂשה מׁשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשראה

וזֹוכרין ּתפּלין יׂשראל לֹובׁשין החל ּבימי ְְְְְִִִִִִֵֵַָֹה'

והׁשיב ּיזּכרּו ּבּמה הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּמצֹות

מצות להם נֹותן הריני הּוא ּברּו ְֲִִֵֵֶַַָָָהּקדֹוׁש

אמר לזה ּכאן, עד וכּו' יזּכרּו ׁשּבּה ְְְִִִֶֶַַָָָָציצית

הּלב את המסעדת אמירה ּפרּוׁש ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוּיאמר

ְִָֻּבמבּקׁשֹו:



glyנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על ב)– מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון(מנחות ׁשל ירק החיים.צבע אור ְְֲִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

(èì)-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ציצית" ׁשל ּגימטרּיא קׁשריםׁשּמנין וחמּׁשה חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּתרי"ג ÌÎ··Ï.הרי È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑את לֹו ּומסרסרים לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ֲֵ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
העברֹות את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, והּלב רֹואה העין החיים.העברֹות: אור ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

(î)íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬§¦−
:íëéäìàì¥«Ÿ¥¤«

d˙Èלט ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈ�ÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

z¯Ó‡Â.לח) 'B‚Â ¯acחּיּוב ּבזה ׁשּיׁש לצד «≈¿¿»«¿»ְִֵֶֶַָ

הּנמׁש וכבֹוד מעלה ּכן ּגם ויׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָהּמצוה,

ואמירה: ּדּבּור אמר לזה ֲִִִֶֶַַָָָָמּמּנה,

.'B‚Â Ì‰Ï eNÚÂּבתחּלת וא"ו אֹומרֹו טעם ¿»»∆¿ְְִִַַַָ

ׁשּכתבּתי ז"ל ּׁשאמרּו מה לפי ְְְְִִִֶֶַַָָָָהענין,

החל ּבימי לה' מׁשה ׁשאמר וּיאמר ִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּפסּוק

לזה ּכאן. עד וכּו' וזֹוכרים ּתפּלין ְְְְְִִִִֶַָָלֹובׁשין

לטעֹות מקֹום יׁש ציצת ׁשּיעׂשּו לֹו לֹומר ְְֲִִִֵֶֶַַָָּכׁשּבא

לֹובׁש רצה ּתפּלין ּבמקֹום ּתהיה זֹו מצוה ְְְְִִִִִִֵֶָָָּכי

ואפּלּו ּתפּלין ּבלא ציצת לֹובׁש רצה ְְְֲִִִִִִִֵַָָֹּתפּלין

לזכירת יסּפיק מהם ׁשּבאחד ימים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּבׁשאר

אמר לזה eNÚÂ˙ÂˆnLהּמצֹות, ÛÈÒBÓ Â"‡Â ְִֶַַָָ¿»»ƒ∆ƒ¿«

:˙ˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÛÈÒBÓe ˙„ÓBÚ dÓB˜Óa ÔÈlÙz¿ƒƒƒ¿»∆∆ƒƒ¿«ƒƒ

.'B‚Â e�˙�Â Ì˙¯„Ïלֹומר הצר,Ì˙¯„Ïלצד ¿……»¿»¿¿ְַַֻ¿……»ְַ

לזכרֹון אּלא זֹו מצוה ּבאה ְְְִִֶֶָָָָֹׁשּלא

לֹומר הּסברא ּתבֹוא אֹותֹו, ּכׁשּיראּו ְְְְִִֶַַַָָָהּמצֹות

לזּכרֹון צריכין ׁשאין וטהֹור קדֹוׁש ּדֹור ְְְְִִִֵֶֶָָָָּכׁשּיבֹוא

לֹומר ּתלמּוד ּבציצת צר אין עֹודÌ˙¯„Ï.זה ְְִִֵֶֶַַֹ¿……»

ּכתב לּמה ּבהעיר ּפרטיÌ˙¯„Ïירצה ּבאמצע ְְִִֶַָָָָ¿……»ְְְֵֶַָ

ּדברים ב' ציצת ּבמצות ׁשּיׁש לצד אכן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוה.

והּתכלת זמן, ּבכל יׁשנֹו הּלבן והּתכלת, ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּלבן

ואמר ה' ונתחּכם מצּוי, ׁשאינֹו זמן Ì˙¯„Ïיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ¿……»

לדֹורֹותם ׁשהּלבן לֹומר הּתכלת זכרֹון ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹקדם

ּבֹו, חּיּוב אין ּבּנמצא ּכׁשאינֹו ּתכלת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָאבל

ולא הּלבן את מעּכב אינֹו ׁשהּתכלת ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהגם

ּפי על אף ל"ח.), (מנחֹות הּתכלת את ְְִֵֶֶַַַַָָָהּלבן

מה הפסק ּבלא לדֹורֹות ּבּנמצא הּוא הּלבן ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹכן

הּתכלת: ּכן ְֵֵֵֶֶַּׁשאין

ÈˆÏˆ˙.לט) ÌÎÏ ‰È‰Âמאמר מכּון ידּוע אין ¿»»»∆¿ƒƒְֲֵַַָָָֻ

הּתֹוספֹות ּולדברי לציצת, ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָזה

רּבי ּבדברי מ"ג ּדף מנחֹות ּבמּסכת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשּכתבּו

ׁשל ענׁשֹו ּגדֹול לׁשֹונֹו וזה ׁשם ׁשאמר ְְְִֵֶֶֶַָָָָמאיר

ׁשאמר למל מׁשל ּתכלת, ׁשל מענׁשֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלבן

ׁשל חֹותם לי הבא אמר לאחד עבדיו ְְֲִֵֶֶַָָָָָָלב'

הבא אמר ּולאחד זהבטיט ׁשל חֹותם לי ְִִֵֶֶַָָָָָָ

ענׁשֹו מהם איזה הביאּו ולא ׁשניהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּופׁשעּו

ּׁשּמדּמה מה הּתֹוספֹות ּכתבּו וכּו', ְְְְֶֶֶַַַָָֻמרּבה

לעבדים עֹוׂשים ׁשּכ לציצית טיט ׁשל ְֲִִִִִֶֶַָָָחֹותם

ה' עבדי ׁשהם יׂשראל על מעיד ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָוהּציצית

ּדעבּדא ּכבלא (נ"ז:) ׁשּבת ּבמּסכת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּכדאיתא

לציצת לכם והיה ּבמאמר ירצה ּכאן, עד ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָּתנן

ּכבלא עֹוׂשה והעבד לה' עבדים ׁשהם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָלצד

ואמר ּדעבּדא, לכבלא זה סימן לכם ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָיהיה

B˙‡ Ì˙È‡¯eּפרּוׁש ה' מצות ּכל את ּוזכרּתם ¿ƒ∆…ְְְִֵֶֶַָֹ

ׁשאינם לב יּתנּו עבּדּותם ּבסימן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיּביטּו

ּבמלּבּוׁשם ּבמאכלם ּכחפצם לעׂשֹות חֹורין ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָּבני

רּבֹו ׁשאימת ּכעבד מעׂשיהם ּובכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבדּבּורם

לעמד מצּוה ׁשהאדֹון ּבׁשעה ולעמד ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָֹֹעליו

לעׂשֹות, ה' צּוה אׁשר מלאכֹות ּכל ְְֲֲֲִֶַַָָָולעׂשֹות

Ï‚p‰L‰ואמר „ˆÏ Le¯t 'B‚Â e¯e˙˙ ‡ÏÂ ְַָ¿…»¿≈¿«∆«ƒ¿∆

,Ba ˙˜LBÁÂ ‰ˆÙÁ ÔÈÚ‰L ¯·c ‡e‰ּומצות »»∆»«ƒ¬≈»¿∆∆ְִַ

הּטבעי הרצֹון הפ עׂשֹות צּוּוי היא ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהּמל

ׁשּיעמד הּנמנע ּומן הּמרּגׁש, הערב ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻּוׂשנֹוא

יכֹופהּו הּוא עבּדּותֹו סימן ּבהערת אּלא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָּבּדבר

יחּפץ: ׁשם ולּבֹו עינֹו אׁשר ְְְֲִֵֵֶַַָֹלהּפ

¯Ó‡ÂÌ˙ÈNÚÂ e¯kÊz ÔÚÓÏּדר על יתּבאר , ¿»«¿««ƒ¿¿«¬ƒ∆ְִֵֶֶַָ

ּבאדם מעׂשה מ"ד.) (מנחֹות ז"ל ְְְֲֶַָָָָאֹומרם

ציצּיֹותיו לֹו טפחּו וכּו' ׁשעלה ּכיון וכּו' ְְְִִֵֶֶָָָָָָאחד

ּפרּוׁש ּתזּכרּו למען אֹומרֹו והּוא וכּו', ּפניו ְְְְְְִֵַַַָָעל

אתכם וימנע אתכם יזּכיר הּוא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַׁשהּציצית

לֹומר ּדקּדק ולזה חטא, מין מּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹמחטא

Ì˙ÈNÚÂ(:ל"ט (קּדּוׁשין ז"ל אֹומרם ּדר על «¬ƒ∆ְִִֶֶַָ

ׂשכר לֹו נֹותנין עברה עבר ולא אדם ְְֲִֵַַָָָָָָָֹיׁשב

עברה לידֹו ּבבאה והעמידּוה מצוה ְְְְְֱֲִִֵֶֶָָָָָָּכעֹוׂשה

ואמר מּמּנה, ּדרÌ˙ÈÈ‰Âּופרׁש על קדׁשים ְִֵֵֶַָָƒ¿ƒ∆ְִֶֶַ

קדֹוׁש נקרא אין כ"ד) (ויק"ר ז"ל ְְִֵָָָאֹומרם

ואֹומרֹו העריֹות מן הּפֹורׁש ‰'אּלא È�‡ ְְֲִֵֶַָָָ¬ƒ

ÌÎÈ‰Ï‡מחּיב ׁשאני העבּדּות חּיּוב ּפרּוׁש וגֹו' ¡…≈∆ְְְֲִִֵֵֶַַָ

אתכם ׁשהֹוצאתי לצד סימן עליו לעׂשֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאתכם

ב' ּפעם לֹומר וכפל ‡ÌÎÈ‰Ïוגֹו', '‰ È�‡ ְְַַַַָ¬ƒ¡…≈∆

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין מׂשּכל, חּיּוב ְְְִִֵֵֶַַַַָָֻהּוא

עבדי עבדים יׂשראל ּבני לי ּכי ּבהר) פ' ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָ(סֹוף

וגֹו': ְֵהם

‰zÚÓeלהׂש צּוהּבאנּו אׁשר אמת ּדבר על ּכיל ≈«»ְְְֱֲִִֶֶַַַָָ

ּבכסּות אּלא ציצית לעׂשֹות ׁשאין זֹו ּבמצוה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָה'

לצד ּכי ה' ּובת ג' ּבת ולא ּכנפֹות ד' ְְְִַַַַָֹּבת

ׁשּיהיה ה' יצו העבּדּות סימן הּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשהּציצית

ּגם יּמצא ּכי אדֹון, לנּו מי יּגיד ּכן ּגם ִִִִִֵֵַַַַָָָָהּסימן

מין יעׂשה אחד ׁשּכל ארץ ּבמלכי זה ּדבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכן

אחד אחד,סימן ּכל ׁשל הּסּמן ונּכר לעבדיו ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

עבּדּותנּו סימן נעׂשה ׁשּלא ה' ּגזר כן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹּוכמֹו

מלּכנּו ּכי לרמז ּכנפֹות ד' ּבת ּבטּלית אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹלה'

עליה, וׁשּליט העֹולם קצֹות ארּבע הּבֹורא ְְְִֵֶַַַַָָָָהּוא

אבדה ה' ּובת ג' ּבת הּטּלית ּבהיֹות ְְְִִֶַַַַָָָולזה

ע"כ: הּציצית ּבּה לעׂשֹות ואין ְֲִִֵַַַַָָָהּכּונה

‰eˆÂיתּבר סימניו לרׁשם לבן החּוטין ׁשּיהיּו ¿ƒ»ְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ

והּטֹוב הרחמים מּדת הם מּדֹותיו ְֲִִִִֵַַַָָּכי

על לרמז הּתכלת ּגם הּלבן, ּבּמין ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹהרמּוז

ּגם לרקיע, ּדֹומה הּתכלת ּכי ּבּׁשמים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשליטתֹו

יתּבר לׁשמֹו ירמז ח' ׁשהם ד' החּוטין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹּבמסּפר

ּבן הּוא ּבהיכלֹו ויחּודֹו ארּבע ּבן ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא

רׁשם ּגם ואדנּות, הוי"ה ׁשל הּׁשּלּוב ּבסֹוד ְְְֲִֶַַַַָָָח'

הּתכלת קׁשר לעׂשֹות ל"ט) (מנחֹות האל ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָּבדת

הּוא הּלבן ּכי נעלם ּבמׂשּכל להעיר הּלבן ְְְֱִִִֶַַָָָָָָָֻעם

והּוא הרחמים, סֹוד הּוא והּתכלת החסד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָסֹוד

ליעקב מתיחסת זֹו ּומּדה ׁשמים, ּבחינת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹסֹוד

נסּתרי מביני ואמרּו הּתפארת סֹוד ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָאבינּו

החסד למּדת ּתתאב הּתפארת מּדת ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּתֹורה

הּתכלת יּקיף ולזה לאברהם, מתיחסת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא

ליֹודעי ּכּידּוע לּנׁשמה רּוח יּקיף ּכאׁשר ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָלהּלבן

ֵחן:

È˙È‡¯Âצבע ה' הכׁשיר לא לּמה להעיר ¿»ƒƒְְִִִֶַָָָֹ

ולא מהּים עֹולה מּדג אּלא ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּתכלת

ואּולי עצמֹו, זה צבע להם ׁשּיׁש ּדברים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּׁשאר

ּכאֹומרם סֹודֹו הּוא ׁשּזה עצמֹו מּטעם ְְְִֶֶֶַַַָׁשהּוא

ּגם והבן לרקיע ּדֹומה ים פ"ט.) (חּלין ְְִִֵֶַַָָָֻז"ל

הּנרמזת מהּתֹורה יּמׁשכּו ׁשהרחמים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהעיר

מּבחינה נמׁשכים הרחמים ּכי לרמז ּגם ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹּבים,

לרֹואים ּכּידּוע ּפקיחא עינא ּבסֹוד ּבדג ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנרמזת

החּיים: ְִַַּבאֹור

EÏ ÁÏL ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¿«¿

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען ּבּפסּוק(טו, ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר מּכןהּקֹודם לאלאחר ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ואּלּו ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָנאמר

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È�‡∑(ספרי)ׂשכר לׁשּלם להּפרע∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡L¯.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑(ספרי)ּגזרֹותי עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּכן מנת ‡ÌÎÈ‰Ï.על '‰ È�‡∑(ספרי)?נאמר לּמה עֹוד ≈ƒ∆¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ֱֶַָָ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּכדי
פ"ח) אֹומר(שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם כ)על לּמה(יחזקאל אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני מצרים? יציאת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנאמר
אילן קלא הּתֹולה מן הּואּולהּפרע ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה(ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת(חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל ,ּכֹוכביםלֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעזרא: אֹומר הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ט)ׁשאף [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל ּומצֹות].להם: ּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָואת
אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙ�k ÏÚ∑יט)ּכנגד ׁשלׁש,(שמות ּבעלת ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי אתכם "ואּׂשא ««¿≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
חמׁש ּבעלת ב)ולא י"ח י')Y(זבחים סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין שאין ׁשל(ר"ל לׁשֹונֹות ארּבע ּכנגד ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבמצרים ׁשּנאמר ו)ּגאּלה, "ולקחּתי"(שמות "וגאלּתי", "והּצלּתי", "והֹוצאתי", :.˙ÏÎz ÏÈ˙t∑(ספרי)ׁשּכּול ׁשם על ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿ƒ¿≈∆ִֵַ
ערב. לעת הּמׁשחיר לרקיע ּדֹומה הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ׁשּכּול: ׁשל ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבכֹורֹות.

הּים: על ׁשירה ׁשאמרּו עד מּמצרים מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה חּוטים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּוׁשמֹונה

סימן. פל"ט פסוקים, שלחקי"ט פרשת חסלת

Ú¯‡Ó‡מא ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡�‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

ãñ÷ 'îòá äñôãð çìù úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zegpn(ipy meil)

,[dxyr jex` mgldy] cv lka mgld ly ekxe`aïçìL àöîð¦§¨ª§¨
Lc÷îdaebl cr eilrny xie`a `vnpd z`íéçôè øNò äMîç §©¥£¦¨¨¨§¨¦
,äìòîìipy mdizeptec daeby mingl dyy eid dkxrn lka ixdy §©§¨

dvgne migth.migth xyr dyng mingl dyyl lkd jq `vnp ,
éøáãìxi`n iax,øîBàäjkitle ,migth dyy agx ogleydy §¦§¥¨¥

ìôBk íééçôè,cv lka mgld z`Lc÷î ïçìL àöîðdaebl cr §¨©¦¥¦§¨ª§¨§©¥
,äìòîì íéçôè øNò íéðLmingl dyy eid dkxrn lka ixdy §¥¨¨§¨¦§©§¨

xyr mipy mingl dyyl lkd jq `vnp ,miigth mdizeptec daeby
.migth

xyr dyngn dkxrnd z` ediabd `l ,mingld oiay mipwd cvik
:`xnbd dywn .migthàkéàäåixd ±eidíéð÷mingld oia epzipy §¨¦¨¨¦

:`xnbd zvxzn .migth xyr dyng lrn zkxrnd z` ediabde
eäì òwLî éòewL íéð÷mgla eyrpy mirwy jeza epzip mipwd - ¨¦©¥§©©§

.dkxrnd z` ediabd `l jkitle ,dqir ecera
ixd :`xnbd dywnàîòè éàî,mipw egipdy [mrhd edn-]íeMî ©©£¨¦

íçì éLetòéà`l md jkae mingld oia geix epzi mipwdy ick ± ¦©¥¤¤
ok m` ,mgld jeza ixnbl erwey mipwdy xn`z m`e ,eytrzióBñ

,íçì Ltòéî à÷ óBñ`le ynn exiag lr cg` eayi mingld ixdy ¨¦©©¤¤
:`xnbd zvxzn .mdipia xie` diddéì daâîcmgll mipwdàúøet §©§©¥§¨

hrn mle` ,mgla rweyn did ok` dpwd iaer aex xnelk ,hrn ±
.eytrzi `ly ick mingld oia geix gipde mgldn `vi epnn

:`xnbd dywnàúøet àeää àkéàäådf hren geix s` ixd ± §¨¦¨©§¨
:`xnbd zvxzn .xyr dyngn dkxrnl diabnc ïåékdf geixàì ¥¨§Ÿ

éåädkxrnl diabdl sxhvn [epi`-]déì áéMç àì ,çôè`l ± ¨¥¤©Ÿ©¦¥
dyngn xzei hrn ycwn ogleyd ok`e ,epeayga opgei iax eayig

.migth xyr
:`xnbd dywn .dkxrnd daebl lrn eid `l oikifad cvikàkéàäå§¨¦¨

[eid ixd-]ïéëéæaxyr dyng daebl lrn mgld iab lr epzipy §¦¦
:`xnbd zvxzn .eycwzp mewn lkne ,migtheåä íçìc déåeâa§©¥§¤¤£

éáúé,mikifad egped eiltk ipy oia mgld jeza ±e`linnéãäáì ¨§¦§©£¥
éîéé÷ eåä íçì,migpen eid dkxrnd ly ddaeb xeriy jeza ± ¤¤£¨§¦
.eycwzp jkitle

:`xnbd dywn .dkxrnl ediabd `l zepxwd cvikúBðø÷ àkéàäå§¨¦¨§¨
lrn l` dkxrnd z` midiabne ,mgld iaer mewnn e`vie ehlay

:`xnbd zvxzn .migth xyr dyngléék íçìc déåeâì úBðø÷ó §¨§©¥§¤¤¨¦
eäìmttk [miltkd oia] mgld jezl -eäééìò íçìåzepxwd lr - §§¤¤£©§

,déì çðrvn oirk eyniye mgld xie` jezl ettkp zepxwd xnelk ¨¥
.eilrny mgll
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מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען ּבּפסּוק(טו, ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר מּכןהּקֹודם לאלאחר ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ואּלּו ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָנאמר

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È�‡∑(ספרי)ׂשכר לׁשּלם להּפרע∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡L¯.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑(ספרי)ּגזרֹותי עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּכן מנת ‡ÌÎÈ‰Ï.על '‰ È�‡∑(ספרי)?נאמר לּמה עֹוד ≈ƒ∆¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ֱֶַָָ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: יאמרּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּכדי
פ"ח) אֹומר(שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם כ)על לּמה(יחזקאל אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני מצרים? יציאת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנאמר
אילן קלא הּתֹולה מן הּואּולהּפרע ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה(ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת(חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל ,ּכֹוכביםלֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעזרא: אֹומר הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ט)ׁשאף [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל ּומצֹות].להם: ּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָואת
אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ְֱֲִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙ�k ÏÚ∑יט)ּכנגד ׁשלׁש,(שמות ּבעלת ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי אתכם "ואּׂשא ««¿≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
חמׁש ּבעלת ב)ולא י"ח י')Y(זבחים סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין שאין ׁשל(ר"ל לׁשֹונֹות ארּבע ּכנגד ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבמצרים ׁשּנאמר ו)ּגאּלה, "ולקחּתי"(שמות "וגאלּתי", "והּצלּתי", "והֹוצאתי", :.˙ÏÎz ÏÈ˙t∑(ספרי)ׁשּכּול ׁשם על ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ¿ƒ¿≈∆ִֵַ
ערב. לעת הּמׁשחיר לרקיע ּדֹומה הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ׁשּכּול: ׁשל ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּבכֹורֹות.

הּים: על ׁשירה ׁשאמרּו עד מּמצרים מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה חּוטים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּוׁשמֹונה

סימן. פל"ט פסוקים, שלחקי"ט פרשת חסלת

Ú¯‡Ó‡מא ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡�‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

ãñ÷ 'îòá äñôãð çìù úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zegpn(ipy meil)

,[dxyr jex` mgldy] cv lka mgld ly ekxe`aïçìL àöîð¦§¨ª§¨
Lc÷îdaebl cr eilrny xie`a `vnpd z`íéçôè øNò äMîç §©¥£¦¨¨¨§¨¦
,äìòîìipy mdizeptec daeby mingl dyy eid dkxrn lka ixdy §©§¨

dvgne migth.migth xyr dyng mingl dyyl lkd jq `vnp ,
éøáãìxi`n iax,øîBàäjkitle ,migth dyy agx ogleydy §¦§¥¨¥

ìôBk íééçôè,cv lka mgld z`Lc÷î ïçìL àöîðdaebl cr §¨©¦¥¦§¨ª§¨§©¥
,äìòîì íéçôè øNò íéðLmingl dyy eid dkxrn lka ixdy §¥¨¨§¨¦§©§¨

xyr mipy mingl dyyl lkd jq `vnp ,miigth mdizeptec daeby
.migth

xyr dyngn dkxrnd z` ediabd `l ,mingld oiay mipwd cvik
:`xnbd dywn .migthàkéàäåixd ±eidíéð÷mingld oia epzipy §¨¦¨¨¦

:`xnbd zvxzn .migth xyr dyng lrn zkxrnd z` ediabde
eäì òwLî éòewL íéð÷mgla eyrpy mirwy jeza epzip mipwd - ¨¦©¥§©©§

.dkxrnd z` ediabd `l jkitle ,dqir ecera
ixd :`xnbd dywnàîòè éàî,mipw egipdy [mrhd edn-]íeMî ©©£¨¦

íçì éLetòéà`l md jkae mingld oia geix epzi mipwdy ick ± ¦©¥¤¤
ok m` ,mgld jeza ixnbl erwey mipwdy xn`z m`e ,eytrzióBñ

,íçì Ltòéî à÷ óBñ`le ynn exiag lr cg` eayi mingld ixdy ¨¦©©¤¤
:`xnbd zvxzn .mdipia xie` diddéì daâîcmgll mipwdàúøet §©§©¥§¨

hrn mle` ,mgla rweyn did ok` dpwd iaer aex xnelk ,hrn ±
.eytrzi `ly ick mingld oia geix gipde mgldn `vi epnn

:`xnbd dywnàúøet àeää àkéàäådf hren geix s` ixd ± §¨¦¨©§¨
:`xnbd zvxzn .xyr dyngn dkxrnl diabnc ïåékdf geixàì ¥¨§Ÿ

éåädkxrnl diabdl sxhvn [epi`-]déì áéMç àì ,çôè`l ± ¨¥¤©Ÿ©¦¥
dyngn xzei hrn ycwn ogleyd ok`e ,epeayga opgei iax eayig

.migth xyr
:`xnbd dywn .dkxrnd daebl lrn eid `l oikifad cvikàkéàäå§¨¦¨

[eid ixd-]ïéëéæaxyr dyng daebl lrn mgld iab lr epzipy §¦¦
:`xnbd zvxzn .eycwzp mewn lkne ,migtheåä íçìc déåeâa§©¥§¤¤£

éáúé,mikifad egped eiltk ipy oia mgld jeza ±e`linnéãäáì ¨§¦§©£¥
éîéé÷ eåä íçì,migpen eid dkxrnd ly ddaeb xeriy jeza ± ¤¤£¨§¦
.eycwzp jkitle

:`xnbd dywn .dkxrnl ediabd `l zepxwd cvikúBðø÷ àkéàäå§¨¦¨§¨
lrn l` dkxrnd z` midiabne ,mgld iaer mewnn e`vie ehlay

:`xnbd zvxzn .migth xyr dyngléék íçìc déåeâì úBðø÷ó §¨§©¥§¤¤¨¦
eäìmttk [miltkd oia] mgld jezl -eäééìò íçìåzepxwd lr - §§¤¤£©§

,déì çðrvn oirk eyniye mgld xie` jezl ettkp zepxwd xnelk ¨¥
.eilrny mgll
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א



נו

לשבוע פרשת שלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י' סיון
פרק כ 

מפרק נה 
עד סוף פרק נט 

יום רביעי - י"ג סיון
מפרק סט 

עד סוף פרק עא  

יום שני - י"א סיון
פרק כ

מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב סיון
פרק כ

מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז סיון
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 

oeiq `"iÎ'i ipyÎoey`x mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י' ראשון יום

,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá ñôà ë"à

סיון י"א שני יום

יוםראשוֿןשניי'ֿי"אסיון ,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæì ìùîäå,156 'nr cr.åãòìá ñôàå øéàîä

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

ly ote`a eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå-exaqedy §¨¡¤¨¥¤

iwl`d gekdy ,lirl

cinz "cenrl" gxken

ila eze` `exale `xapa

."yil oi`"n wqtdìk̈
ïéáé øác ìò ìékNî©§¦©¨¨¨¦

éà ,BøeLàìàøáð ìkL C ©£¥¤¨¦§¨
Léå`xapdy zexnl ± ¨¥

,"yi"l ,"ze`ivn"l d`xp

ixdáLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨
çk éaâì Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨§©¥Ÿ©

åét çeøå ìòBtäly ± ©¥§©¦
,d"awd,ìòôpaL-xaca ¤©¦§¨
,`xapdBúBà äeänä©§©¤

BàéöBîe ãéîzila ± ¨¦¦
,wqtd.Léì Lnî ïéàî± ¥©¦©¨§¥

xac ± "oi`" didiy mewnay

didy itk ± `vnpa epi`y

jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw xac ,"yi" didi ± `xapy iptl

`xapd did ,df gek icrlae ,"yi"l "oi`"n `xapd z` `exal cinz

ly eze`ivn lk `ed iwl`d gekdy ixd ,"qt`e oi`"l jted

`ivnnd iwl`d gekd iabl melk `lk `ed `xapd `linne ,`xapd

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ilaäàøð ìòôðå àøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨§¦§¨¦§¤
,úeLnîe Léì eðì-ipgex iwl` gekk `le ,iynne ize`ivn xack ¨§¥©¨

,calaúîçî eäæ,iptn ±øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî eðà ïéàL ¤¥£©¤¥¨©¦¦§¦§¥¥¨¨
ïéòì úeLø äðzð elà ìáà ,àøápaL åét çeøå 'ä çk úà¤Ÿ©§©¦¤©¦§¨£¨¦¦§¨§¨©¦

úà âéOäìe úBàøìBa òôBMä ,àøáð ìëaL úeiðçeøå úeiçä ¦§§©¦¤©©§£¦¤§¨¦§¨©¥©
Y åét çeøå 'ä ét àöBnîmipigane xya ipira mi`ex epiid eli` ¦¨¦§©¦

ipgex iwl` gek eze`a

zeize`d ,`xap lka rteyd

.'"d it `ven"näéä àìŸ¨¨
Bøîçå àøápä úeiîLb©§¦©¦§¨§¨§

Lnîe,eðéðéòì ììk äàøð B ©¨¦§¤§¨§¥¥
àeä ékzeynnde xnegd ± ¦

,`xapd lyúeàéöna ìèä¥©§¦
Lnî,qt`k aygp ±éaâì ©¨§©¥

,BaL úeiðçeøäå úeiçä©©§¨£¦¤
øçàî,oeeik ±éãòìanL ¥©©¤¦©§£¥

úeiðçeøä,`xapay ±äéä± ¨£¦¨¨
,`xapd,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨

éîé úLL íã÷ Bîk§Ÿ¤¥¤§¥
,Lnî úéLàøa-did f`y §¥¦©¨
;ynn "qt`e oi`"úeiðçeøäå§¨£¦
åéìò òôBMä,`xapd lr ± ©¥©¨¨

,åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦
ãéîz BàéöBnä Bcáì àeä§©©¦¨¦
äeäîe ,Léì ïéàå ñôàî¥¤¤¨©¦§¥§©¤

BúBàYxacl eze` dyere `xapd z` zniiwn ziwl`d zeigd

,iynn.úîàa Bãòìa ñôà ïk íàcaln ,melk zn`a `ed oi` ± ¦¥¤¤¦§¨¤¡¤
ze`ivnd `id ,`id wxy oeik ,eze` zniiwnd zipgexd zeigd

oi` ,zipgexd zeigd on sxd `ll `xapd ,`xapd eli`e ;zizin`d

zipgexd zeigdy dnn wx d`a eze`ivn lk ,oky .zizin` eze`ivn

.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner"

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira

lky oeeik ,zizin`

iwl`d gekd `ed mze`ivn

jkl lynd ,mday,àeä
õøàì øéànä LîMä øBà©¤¤©¥¦¨¨¤

íéøcìå-,xnelk ,dilr §©¨¦
,ynyd ipxwåéæ àeäL¤¦

óebî èMtúnä øBàå§©¦§©¥¦
äàøðå LîMä,df xe` ± ©¤¤§¦§¤

,ìk ïéòì-`edy itk §¥Ÿ
ììçáe õøàä ìò øéàî¥¦©¨¨¤©£©
,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä- ¨¨§¦¥¤¨

,xacd i`ceäfä åéæå øBàL¤§¦©¤

BðLé,mi`vnp ,ux`l miribny ynyd ipxw ,eif eze` ±óeâa ïk íb ¤§©¥§
íàL ,íéîMaL Bîöò LîMä øeck øîçå,df xe` m` ixdy ± §Ÿ¤©©¤¤©§¤©¨©¦¤¦
úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨

,Ck ìk-,ux`l crìk ¨¨¨
øéàäì ìëeiL ïkL¤¥¤©§¨¦

,Lnî BîB÷îa-,xnelk ¦§©¨
;envr ynyd xecka÷ø©
Lnî BîB÷îa íML± ¤¨¦§©¨

,envr ynyd xeckaáLçð¤§¨
ñôàå ïéàì äfä åéfä©¦©¤§©¦¨¤¤

ék ,Lnî,`ed ±ìèa ©¨¦¨¥
óeb éaâì úeàéöna Lnî©¨©§¦§©¥

àeäL ,LîMä øeck± ©©¤¤¤
deedn ,ynyd xeckøB÷î§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù
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àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
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úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
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åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
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נז oeiq `"iÎ'i ipyÎoey`x mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י' ראשון יום

,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá ñôà ë"à

סיון י"א שני יום

יוםראשוֿןשניי'ֿי"אסיון ,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæì ìùîäå,156 'nr cr.åãòìá ñôàå øéàîä

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

ly ote`a eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå-exaqedy §¨¡¤¨¥¤

iwl`d gekdy ,lirl

cinz "cenrl" gxken

ila eze` `exale `xapa

."yil oi`"n wqtdìk̈
ïéáé øác ìò ìékNî©§¦©¨¨¨¦

éà ,BøeLàìàøáð ìkL C ©£¥¤¨¦§¨
Léå`xapdy zexnl ± ¨¥

,"yi"l ,"ze`ivn"l d`xp

ixdáLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨
çk éaâì Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨§©¥Ÿ©

åét çeøå ìòBtäly ± ©¥§©¦
,d"awd,ìòôpaL-xaca ¤©¦§¨
,`xapdBúBà äeänä©§©¤

BàéöBîe ãéîzila ± ¨¦¦
,wqtd.Léì Lnî ïéàî± ¥©¦©¨§¥

xac ± "oi`" didiy mewnay

didy itk ± `vnpa epi`y

jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw xac ,"yi" didi ± `xapy iptl

`xapd did ,df gek icrlae ,"yi"l "oi`"n `xapd z` `exal cinz

ly eze`ivn lk `ed iwl`d gekdy ixd ,"qt`e oi`"l jted

`ivnnd iwl`d gekd iabl melk `lk `ed `xapd `linne ,`xapd

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ilaäàøð ìòôðå àøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨§¦§¨¦§¤
,úeLnîe Léì eðì-ipgex iwl` gekk `le ,iynne ize`ivn xack ¨§¥©¨

,calaúîçî eäæ,iptn ±øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî eðà ïéàL ¤¥£©¤¥¨©¦¦§¦§¥¥¨¨
ïéòì úeLø äðzð elà ìáà ,àøápaL åét çeøå 'ä çk úà¤Ÿ©§©¦¤©¦§¨£¨¦¦§¨§¨©¦

úà âéOäìe úBàøìBa òôBMä ,àøáð ìëaL úeiðçeøå úeiçä ¦§§©¦¤©©§£¦¤§¨¦§¨©¥©
Y åét çeøå 'ä ét àöBnîmipigane xya ipira mi`ex epiid eli` ¦¨¦§©¦

ipgex iwl` gek eze`a

zeize`d ,`xap lka rteyd

.'"d it `ven"näéä àìŸ¨¨
Bøîçå àøápä úeiîLb©§¦©¦§¨§¨§

Lnîe,eðéðéòì ììk äàøð B ©¨¦§¤§¨§¥¥
àeä ékzeynnde xnegd ± ¦

,`xapd lyúeàéöna ìèä¥©§¦
Lnî,qt`k aygp ±éaâì ©¨§©¥

,BaL úeiðçeøäå úeiçä©©§¨£¦¤
øçàî,oeeik ±éãòìanL ¥©©¤¦©§£¥

úeiðçeøä,`xapay ±äéä± ¨£¦¨¨
,`xapd,Lnî ñôàå ïéà©¦¨¤¤©¨

éîé úLL íã÷ Bîk§Ÿ¤¥¤§¥
,Lnî úéLàøa-did f`y §¥¦©¨
;ynn "qt`e oi`"úeiðçeøäå§¨£¦
åéìò òôBMä,`xapd lr ± ©¥©¨¨

,åét çeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§©¦
ãéîz BàéöBnä Bcáì àeä§©©¦¨¦
äeäîe ,Léì ïéàå ñôàî¥¤¤¨©¦§¥§©¤

BúBàYxacl eze` dyere `xapd z` zniiwn ziwl`d zeigd

,iynn.úîàa Bãòìa ñôà ïk íàcaln ,melk zn`a `ed oi` ± ¦¥¤¤¦§¨¤¡¤
ze`ivnd `id ,`id wxy oeik ,eze` zniiwnd zipgexd zeigd

oi` ,zipgexd zeigd on sxd `ll `xapd ,`xapd eli`e ;zizin`d

zipgexd zeigdy dnn wx d`a eze`ivn lk ,oky .zizin` eze`ivn

.eze`ivn z` el dwiprne cinz ea "zcner"

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira

lky oeeik ,zizin`

iwl`d gekd `ed mze`ivn

jkl lynd ,mday,àeä
õøàì øéànä LîMä øBà©¤¤©¥¦¨¨¤

íéøcìå-,xnelk ,dilr §©¨¦
,ynyd ipxwåéæ àeäL¤¦

óebî èMtúnä øBàå§©¦§©¥¦
äàøðå LîMä,df xe` ± ©¤¤§¦§¤

,ìk ïéòì-`edy itk §¥Ÿ
ììçáe õøàä ìò øéàî¥¦©¨¨¤©£©
,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä- ¨¨§¦¥¤¨

,xacd i`ceäfä åéæå øBàL¤§¦©¤

BðLé,mi`vnp ,ux`l miribny ynyd ipxw ,eif eze` ±óeâa ïk íb ¤§©¥§
íàL ,íéîMaL Bîöò LîMä øeck øîçå,df xe` m` ixdy ± §Ÿ¤©©¤¤©§¤©¨©¦¤¦
úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨

,Ck ìk-,ux`l crìk ¨¨¨
øéàäì ìëeiL ïkL¤¥¤©§¨¦

,Lnî BîB÷îa-,xnelk ¦§©¨
;envr ynyd xecka÷ø©
Lnî BîB÷îa íML± ¤¨¦§©¨

,envr ynyd xeckaáLçð¤§¨
ñôàå ïéàì äfä åéfä©¦©¤§©¦¨¤¤

ék ,Lnî,`ed ±ìèa ©¨¦¨¥
óeb éaâì úeàéöna Lnî©¨©§¦§©¥

àeäL ,LîMä øeck± ©©¤¤¤
deedn ,ynyd xeckøB÷î§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
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oeiqנח a"i iyily mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ב שלישי יום

,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìàä íéøáãëå,156 'nr cr:íéã÷äì êéøö

äøéàî äøàä ÷ø Bðéà äfä øBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä̈§©¦©¤¤©¦§¨©¤¥©¤¨¨§¦¨
;LîMä øeck íöòå óebî-sebn eif wx epi` ynyd xe`y oeeikne ¦§¤¤©©¤¤

ze`ivna ef dx`d dlha ,ynyd seba ,exewna ezeida okl ,ynyd

`edy ynyd seb iabl

mewn lk oi`e ,dly "mvr"d

xi`n ynyd sebay xnel

my ± `l` ,ynyd xe`

ynyd dxi`ne zniiw

,cala dnvrììça ÷ø©©£©
,íìBòä-,calaìk úçz ¨¨©©¨

ïéàL ,õøàä ìòå íéîMä©¨©¦§©¨¨¤¤¥
LîMä øeck óeb ïàk̈©©¤¤

Y úeàéöna`l`o`k miiw ©§¦
,cala ynyd eifïàk äàøð¦§¤¨

äfä åéfäå øBàäly ± ¨§©¦©¤
,ynyd.úîàa "Lé" íL ïàk åéìò ìôBðå ,ìk ïéòì Lnî Léì§¥©¨§¥Ÿ§¥¨¨¨¥¥¤¡¤

ynyd ixdy ,iynn xac o`k `ed eifdy ,xnel zn`a mi`zn ±

.deeife dxe` wx ,o`k z`vnp dppi` dnvràeäLk ïk ïéàM äî± ©¤¥¥§¤
,eifdíL åéìò ìôBð ïéà ¯ LîMä óeâa BøB÷îaxcben epi` ± ¦§§©¤¤¥¥¨¨¥

x`ezaíL ÷ø ,ììk "Lé"àeä úîàa ék ,"ñôà"å "ïéà",eifd ± ¥§¨©¥©¦§¤¤¦¤¡¤
íLxeck seb jeza ± ¨

,ynyd,Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨
BøB÷î ÷ø íL øéàî ïéàL¤¥¥¦¨©§
LîMä óeb àeäL ,Bcáì§©¤©¤¤
.Bãòìa ñôàå ,øéànä± ©¥¦§¤¤¦§¨

xe`dy zexnl ,ixd

`vnp ynydn hytznd

lr s` ,dnvr ynya i`cea

aygidl leki `ed oi` ,ok it

`ed ote` dfi`a j` ."yi"k

`edy ote`a ± ?my `vnp

ep`yke ,ze`ivna lha

dnvr ynyd lr wx df ixd ± ze`ivna my `vnp in xicbdl mivex

.eifde xe`d lr `le

íéàeøaä ìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨©§¦
,íúBà äeäîe íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤§©¤¨

àeäå,d"awd ly "eit gex" ±íîöò íäå ,íøB÷î,mi`xapd ± §§¨§¥©§¨
òôBMä 'ä çeøå òôMä ïî èMtúî åéæå øBà Bîk ÷ø íðéà¥¨©§§¦¦§©¥¦©¤©§©©¥©

íëBúa Laìúîejeza ± ¦§©¥§¨
,mi`xapdïéàî íàéöBîe¦¨¥©¦

íä ïëìå ,Léì,mi`xapd ± §¥§¨¥¥
éaâì úeàéöna íéìèa§¥¦©§¦§©¥
LîMä øBà Bîk ,íøB÷î§¨§©¤¤
áLçðå úeàéöna ìèaL¤¨¥©§¦§¤§¨
Bðéàå ,Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨§¥
ììk "Lé" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥§¨

,BøB÷îa àeäLk-seb §¤¦§
,ynyd xeckúçz ÷ø©©©

,BøB÷î íL ïéàL íéîMä©¨©¦¤¥¨§
-eifde xe`d `xwp my

seb jeza eli`e ,"yi" mya

`xwp `ed oi` ,ynyd xeck

.llk "yi" myaìk Ck̈¨
ìôBð ïéà íéàeøaä©§¦¥¥
,ììk "Lé" íL íäéìò£¥¤¥¥§¨
,eðlL øNa éðéòì àlà- ¤¨§¥¥¨¨¤¨

."yi"k mi`xapd mi`xp

iptn ?recneðà ïéàL¤¥¨
,øB÷nä úà ììk íéâéOîe íéàBø-mi`xapd lyçeø àeäL ¦©¦¦§¨¤©¨¤©

ïëìå ,íúBà äeänä 'äz` mibiyne mi`ex ep` oi`y iptn ± ©§©¤¨§¨¥
,mi`xapd ly mxewníøîçå íéàøápä úeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦©¦§¨¦§¨§¨

øeîb Lé LîMä øBà äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤©¤¤¥¨

BðéàLk.BøB÷îa,jk .ux`d lr e` mlerd llga `vnp `l` ± §¤¥¦§
xewn z` ze`ex od oi`y oeeikn ,eply xyad ipir iabl wxy

enk) mxewnl uegn eid eli`k md mi`xapd odiabl ixd ,mi`xapd

,`id zn`d .(exewn `idy ynyl uegn `vnp `edyk ynyd xe`

,mda `vnp xewndy ,la`

mi`ex ep` oi`y zexnl

zn`a md oi` okle ,eze`

md `l` ,llk ze`ivn

.mxewnl ze`ivna milha

ìLnä ïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥©¨¨
éøîâì ìLîpì äîBc¤©¦§¨§©§¥

,äøBàëì-,dxe`kl ,yi ¦§¨
oial lynd oia lcad

,lynpdìLnaLly ± ¤©¨¨
,ynyd iabl ynyd xe`

øB÷nä ïéà,ynyd ± ¥©¨
`vnpììk úeàéöna©§¦§¨

õøàä ìòå íìBòä ììça©£©¨¨§©¨¨¤
Léì BøBà íL äàøpL¤¦§¤¨§¥

,øeîb-ynydy oeeik ixd ¨
my z`vnp dppi` ,xewnd

`ed ynyd xe` okl ,llk

oaene ,ze`ivn zpigaa my

.ze`ivnk d`xp `ed recn

,ãéîz íøB÷îa íä íéàeøaä ìk ïk ïéàM äî-ixdy ©¤¥¥¨©§¦¥¦§¨¨¦
cinz eze` `xeae `xapd jeza cinz `vnp ,iwl`d gekd ,xewnd

,"yi"l "oi`"n ycgn.øNa éðéòì äàøð øB÷nä ïéàL ÷ø± ©¤¥©¨¦§¤§¥¥¨¨
- jk m`e ,mxewna cinz mi`vnp md zn`a ,j`ïðéà änìå§¨¨¥¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùä

ùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
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סיון י"ג רביעי יום

,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä éë .ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì áåèä

?íøB÷îì úeàéöna íéìèaly ze`ivna mlehia recn ± §¥¦©§¦¦§¨
`linne ,ze`ivna milha md ji` d`xiiy ote`a eppi` ,mi`xapd

z` ze`xl mewn zzl `l

"yi"k mi`xapd

?"ze`ivn"keäæ ïéáäì Cà©§¨¦¤
éøö ¯:íéc÷äì C-epax ¨¦§©§¦

mevnv ly iwl`d gekdn `a df xacy ,`ad wxta xiaqi owfd

mi`xapdy "lret"e ziwl`d zeigd lre xe`d lr dqknd mlrde

"yi"k ze`xidl elkei

zexnl ,"ze`ivn"ke

zn`aymilha md

.ze`ivna

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

epi` `xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

"oi`"n cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn

d`xp `xapdy dne ;"yi"l

df ixd ,zeynne "yi"k epipirl

oi` eply xyad ipiray iptn

z` mibiyn ep` oi`e mi`ex ep`

ly lynak ± 'd xac z` ,exewn

uegn `edyk ,ynyd xe`

`l` ,ynyd xeck seba ,exewnl

`ed ,ux`d lr e` mlerd llga

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp

ynyd xe`y oeeik ,lyna mpn`

drya exewna `vnp epi` ok`

oaen ± ux`d lr xi`n `edy

,j` ;"yi"k d`xp `ed recn

cinz `vnp `xapd ixd ,lynpa

cnerd ,'d xac `edy ,exewna

,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi` ,`eti` ,recn ± `xapd jeza cinz

,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze` aeygl mewn didi `ly ote`a

`id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl yiy owfd epax xn`

.mevnv ly iwl`d gekd

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"enk ± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
"obn"d enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy

.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,xneydLeøtdlnd ±"ïâî" ¥¨¥
xaecn dzece` ynyl zekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ±

`l` ,weqtaLîMì ÷zøð àeäick ±úBiøaä eìëeiL ,ïâäì ©§¨©¤¤§¨¥¤§©§¦
,Bìáñìdl yi ,ynyd ipxw z` helwl elkei mi`xapdy ick ± §¨§

.ynyd xe` z` helwl mi`xapl xyt`nd ,wizxpe "obn" ynyl

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk2-Ceøa-LBãwä àáì ãéúòì" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦¨Ÿ©¨¨
."'eë da ïéðBcð íéòLø ,d÷zøpî änç àéöBî àeämiryxd ± ¦©¨¦©§§¨§¨¦¦¦¨

dxe` z` z`yl milbeqn eidi `ly oeeik dngd zervn`a eyprii

,xe`d z` z`yl elkeiy cala ef `l) miwicve ± ynyd ly wfgd

xn`nn mi`ex ± ynyd xe` ici lr `txidl (elkei ,efn dxizi `l`

dfz` lawl xyt`nd "wzxp"e "obn" yi ynyly ,l"f epinkg ly

.ynyd xe`,LîMä ãòa ïâî ÷zøpäL Bîëemc`d ipa elkeiy ± §¤©©§¨¥¥§©©¤¤
,dxe` z` lawlì ïâî "íéäìà" íL Ck.àeä-Ceøa ä"éåä íL± ¨¥¡Ÿ¦¨¥§¥£¨¨¨

yexit ,`eti` ,dfe ± .'ied my ly xe`d z` lawl mi`xapd elkeiy

mye ,"yny"d lynk `ed 'ied my :"miwl` 'ied obne yny ik"

ly xe`d lr oibn "miwl`"

eze` lawl elkeiy 'ied my

lr ,wzxpd ,"obn"d enk ±

xiaqi owfd epax .ynyd

ly xe`d wewf recn ,oldl

elkeiy ick "obn"l 'ied my

:eze` lawlä"éåä íLc± §¥£¨¨
,dedn oeylnBLeøt¥

ïéàî ìkä úà äeänL¤§©¤¤©Ÿ¥©¦
,Léì±x"enc` w"k zxrd §¥

`"hily± zeize`d edf" :

yly od el` ± "ded zaiz

'"ied" myn "ded" zeize`d

"ded" dlnd z` zeaikxnd

,dedn oeylnã"eiäå± §©
,'ied myayúLnLîdxen ±ìa àéäL älòtä ìòäåä ïBL §©¤¤©©§ª¨¤¦¦§Ÿ¤

,ãéîúå`l` ,mrt i` wx dzid `l dlertdy ,xnel mivexyk ± §¨¦
d`xnd xac ,dlertdÎzlnl c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz zkynp

.dlertd zeicinz lré"Lø Løôãk,i"yx yxtny enk ±ìò ¦§¥©©¦©
÷eñt3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" :`l` "dyr" aezk `l ± ¨¨¨©£¤¦¨©¨¦

zernyn `id mb jk .jk dyer did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri"

,"yil oi`n" lkd z`ixa ,'"ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid

;"oi`n yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinz `idúeiçä eðéäå§©§©©
,Bçeøå 'ä ét àöBnî íéàeøaä ìëa Lnî òâø ìëa òtLpä©¦§¨§¨¤©©¨§¨©§¦¦¨¦§

äeäîeíäì éc àì ék ,òâø ìëa Léì ïéàî íúBà,mi`exal ± §©¤¨¥©¦§¥§¨¤©¦Ÿ©¨¤
,äæa íéîi÷ úBéäì úéLàøa éîé úLLa eàøápM äîa`l` ± §©¤¦§§§¥¤§¥§¥¦¦§©¨¦¨¤

,"yi"l "oi`"n ycgn cinz `xaidl md migxkenøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.ìéòìmd epnne ,mi`xapl xi`n dxe`y ,'ied my ly "yny"d edf ± §¥

ote`a xi`nd 'ied xe` zpigan ,mxa ."yil oi`n" rbx lk mixvep

mey zi`xp dzid `le ixnbl ze`ivna milha mi`xapd eid ,ielb

`xapd z` deednd ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn

"obn"d yxcp jk myl .`xapd ly eze`ivn f` zi`xp `l ,dlbzn
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÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî
ùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

יב.1. פד, ב.2.תהלים ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, איוב



נט oeiq b"i iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון י"ג רביעי יום

,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä éë .ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì áåèä

?íøB÷îì úeàéöna íéìèaly ze`ivna mlehia recn ± §¥¦©§¦¦§¨
`linne ,ze`ivna milha md ji` d`xiiy ote`a eppi` ,mi`xapd

z` ze`xl mewn zzl `l

"yi"k mi`xapd

?"ze`ivn"keäæ ïéáäì Cà©§¨¦¤
éøö ¯:íéc÷äì C-epax ¨¦§©§¦

mevnv ly iwl`d gekdn `a df xacy ,`ad wxta xiaqi owfd

mi`xapdy "lret"e ziwl`d zeigd lre xe`d lr dqknd mlrde

"yi"k ze`xidl elkei

zexnl ,"ze`ivn"ke

zn`aymilha md

.ze`ivna

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

epi` `xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

"oi`"n cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn

d`xp `xapdy dne ;"yi"l

df ixd ,zeynne "yi"k epipirl

oi` eply xyad ipiray iptn

z` mibiyn ep` oi`e mi`ex ep`

ly lynak ± 'd xac z` ,exewn

uegn `edyk ,ynyd xe`

`l` ,ynyd xeck seba ,exewnl

`ed ,ux`d lr e` mlerd llga

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp

ynyd xe`y oeeik ,lyna mpn`

drya exewna `vnp epi` ok`

oaen ± ux`d lr xi`n `edy

,j` ;"yi"k d`xp `ed recn

cinz `vnp `xapd ixd ,lynpa

cnerd ,'d xac `edy ,exewna

,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi` ,`eti` ,recn ± `xapd jeza cinz

,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze` aeygl mewn didi `ly ote`a

`id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl yiy owfd epax xn`

.mevnv ly iwl`d gekd
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"obn"d enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy

.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,xneydLeøtdlnd ±"ïâî" ¥¨¥
xaecn dzece` ynyl zekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ±

`l` ,weqtaLîMì ÷zøð àeäick ±úBiøaä eìëeiL ,ïâäì ©§¨©¤¤§¨¥¤§©§¦
,Bìáñìdl yi ,ynyd ipxw z` helwl elkei mi`xapdy ick ± §¨§
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dxe` z` z`yl milbeqn eidi `ly oeeik dngd zervn`a eyprii

,xe`d z` z`yl elkeiy cala ef `l) miwicve ± ynyd ly wfgd

xn`nn mi`ex ± ynyd xe` ici lr `txidl (elkei ,efn dxizi `l`

dfz` lawl xyt`nd "wzxp"e "obn" yi ynyly ,l"f epinkg ly
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yexit ,`eti` ,dfe ± .'ied my ly xe`d z` lawl mi`xapd elkeiy

mye ,"yny"d lynk `ed 'ied my :"miwl` 'ied obne yny ik"

ly xe`d lr oibn "miwl`"

eze` lawl elkeiy 'ied my

lr ,wzxpd ,"obn"d enk ±

xiaqi owfd epax .ynyd

ly xe`d wewf recn ,oldl
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'"ied" myn "ded" zeize`d
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,ãéîúå`l` ,mrt i` wx dzid `l dlertdy ,xnel mivexyk ± §¨¦
d`xnd xac ,dlertdÎzlnl c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz zkynp

.dlertd zeicinz lré"Lø Løôãk,i"yx yxtny enk ±ìò ¦§¥©©¦©
÷eñt3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" :`l` "dyr" aezk `l ± ¨¨¨©£¤¦¨©¨¦

zernyn `id mb jk .jk dyer did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri"

,"yil oi`n" lkd z`ixa ,'"ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid

;"oi`n yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinz `idúeiçä eðéäå§©§©©
,Bçeøå 'ä ét àöBnî íéàeøaä ìëa Lnî òâø ìëa òtLpä©¦§¨§¨¤©©¨§¨©§¦¦¨¦§

äeäîeíäì éc àì ék ,òâø ìëa Léì ïéàî íúBà,mi`exal ± §©¤¨¥©¦§¥§¨¤©¦Ÿ©¨¤
,äæa íéîi÷ úBéäì úéLàøa éîé úLLa eàøápM äîa`l` ± §©¤¦§§§¥¤§¥§¥¦¦§©¨¦¨¤

,"yi"l "oi`"n ycgn cinz `xaidl md migxkenøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
.ìéòìmd epnne ,mi`xapl xi`n dxe`y ,'ied my ly "yny"d edf ± §¥

ote`a xi`nd 'ied xe` zpigan ,mxa ."yil oi`n" rbx lk mixvep

mey zi`xp dzid `le ixnbl ze`ivna milha mi`xapd eid ,ielb

`xapd z` deednd ziwl`d zeigdyk ,ixdy .`xap ly ze`ivn

"obn"d yxcp jk myl .`xapd ly eze`ivn f` zi`xp `l ,dlbzn
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סיון י"ד חמישי יום

,hr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

ielb didi `ly ,'ied my ly xe`d lr xizqnd ,miwl` my ly

xac `ed eli`k envr z` yibxdl `xapl xyt`zn jke ,`xapl

xaqeiy itk ,"yi"le "ze`ivn"l `xapd aygp f`e ,i`nvre cxtp

.oldláéúk àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéçáL øecña ,äpäå4:ìBãbä" §¦¥§¦§¨¨¤©¨¨§¦©¨
Leøôe ,"'eë øBabä©¦¥
ãñç úcî àéä "ìBãbä"©¨¦¦©¤¤
ìëa úeiçä úeèMtúäå§¦§©§©©§¨
ïéàì íéàeøáe úBîìBòä̈¨§¦§¥
úBéäì ,úéìëúå õ÷¥§©§¦¦§

íéàeøaeedziy ick ±ïéàî §¦¥©¦
,ípç ãñça íéîi÷å Léì± §¥§©¨¦§¤¤¦¨

md m` oia ± d"awd ly

.cala d"awd ly ecqgn miniiw md ,e`l m` oiae jkl mie`x

úàø÷ðå,cqgd zcn ±ék ,"älãb"y ,iptn ±ìL Búlãbî äàa §¦§¥§ª¨¦¨¨¦§ª¨¤
ïéà Búlãâìå 'ä ìBãb ék ,Bîöòáe BãBáëa àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä©¨¨¦§§©§¦¨§¦§ª¨¥

,ø÷ç,leab dl oi`y iptn ±úeeäúäå úeiç ïk íb òétLî ïëìå ¥¤§¨¥©§¦©©¥©§¦§©
úBîìBòì Léì ïéàî¥©¦§¥§¨

,õ÷ ïéà íéàeøáeiptn ± §¦¥¥
áBhä òáhLaehy df ± ¤¤©©

,mvraáéèäì,mixg` mr ± §¥¦
zcn zpigan :dlrnl mb jk

d"awd ly aehde cqgd

mdl ,mi`xap eedziy yxcp

.ezeige ecqg rtyez

Bæ äcnL Bîk ,äpäåzehytzd epiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
,"yi"l "oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeigBçáL àéä¦¦§

,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìLcala jxazi ea wxy ± ¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiwïéàî Lé àøáì àøáð íeL úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤¦§¨¦§Ÿ¥¥©¦

,BúBéçäìe`aend itk ± §©£
yxcna5eid eli`y ,

,mler i`exa lk mivawzn

`exal mzexyt`a did `l

"yezi" ly spk `l mb

,oky ;dnyp ea qipkdle

`xead wiga wx `ed df xac

ef dcn ."oi`"n "yi" `exal

gekn wx `l dlrnl `id

dlrnl mb `l` ,mi`xapd

oiadl ,mi`xapd lkyn

itk ± ef dcn biydle

:oldl xaqenyBæ äcî íâå§©¦¨
"yi" `exal ,cqg ly ±

,"oi`"näìòîì àéä¦§©§¨
íéàeøaä ìk úìkNäî¥©§¨©¨©§¦
ìëNa çk ïéàL ,íúâOäå§©¨¨¨¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáð íeL± ¦§¨§©§¦
,dnkgd gekaâéOäìe± §©¦
,dpiad gekaék ,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì dzìëéå Bæ äcî¦¨¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦§©£¦

àéä ék ,íéàøápä ìëOî äìòîlL øác àeä ïéàî Lé äàéøaä©§¦¨¥¥©¦¨¨¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi" zeedzdd ±¯ Ceøa ¯ LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ,åéúBcîe àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwäå ,àeä§©¨¨¦¨©§¨¦§¦¨
aezky itk ±LBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"cjxazi `edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegeke eilkeúìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤
BàøBa âéOäì àøáð íeL,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ck± ¦§¨§©¦§¨¥¨

,lbeqn epi` `xapd ly elky.åéúBcî âéOäì,oky ,d"awd ly ± §©¦¦¨
biydl xyt` i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn ,xen`k

df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazi eze`

"yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd ± cqgd zcnl xy`a

mb xacd jke ± "oi`"n

dxeabd zcnl xy`a

dritynd ,mevnvde

iwl`d gekd lr xizqdl

ixdy ,`xapa dlbzi `ly

,`xapd did z`f `lel

,ezeynne ezeyi xnelk

one ;ze`ivna lhazn

mevnvd didiy gxkdd

iwl`d gekdy ,ieqikde

mby ,`xapdn `agen didi

iwl` gekdfmevnv ly

lkyn dlrnl `ed mlrde

xaqeiy itke ± mi`xapd

:oldlúìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤
âéOäì àøáð ìëN íeL¥¤¦§¨§©¦

,Búlãb úcî,d"awd ly ± ¦©§ª¨
Lé àøáì úìëéä àéäL¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥

,BúBéçäìe ïéàîd`ad ± ¥©¦§©£
,cqgd zcn ,dlecbd zcnn:áéúëãkaezky enk ±7:ãñç íìBò" §¦§¦¨¤¤

Bzìëéa ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé,`xapd ly ±Búøeáb úcî âéOäì ¦¨¤¨©¨¥¦¨§§©¦¦©§¨
úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL,geke ±úòéðîe íeöîvä ¤©¨¨¤¦¦©©¦§§¦©

,Búlãbî úeiçä úeèMtúä,jxazi ±ìò úBlbúäìe ãøélî ¦§©§©©¦§ª¨¦¥¥§¦§©©
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì íéàøápäly mevnvde dxeabd zcn ± ©¦§¨¦§©£¨§©§¨§¦

`l (`xapd z` zniiwne dignd) ziwl`d zeigdy zlret d"awd

,`xapl dielb didzíà ékdidz zeigdy ±øzñäa ¦¦§¤§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
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ב). ג.7.(ג, פט, תהלים

oeiq e"h iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ט"ו שישי יום

,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì òåãéë

àeä àøápä óeb elàëe ,àøápä óeba øzzñî úeiçäL ,íéðẗ¦¤©©¦§©¥©©¦§¨§¦©¦§¨
k d`xp ±,Bîöò éðôa øáceli`ke ±úeiçä úeèMtúä Bðéàå ¨¨¦§¥©§§¥¦§©§©©
úeiðçeøäå,eze` deednd iwl`d gekd ly ±åéfä úeèMtúäk §¨£¦§¦§©§©¦

àeä àlà ,LîMäî øBàäåk d`xp ±óàå .Bîöò éðôa øác §¨¥©¤¤¤¨¨¨¦§¥©§§©
Bðéà úîàaL,`xapd ± ¤¤¡¤¥

àlà ,Bîöò éðôa øác± ¨¨¦§¥©§¤¨
,`edúeèMtúä Bîk§¦§©§

,LîMäî øBàäjk ± ¨¥©¤¤
zehytzd `ed `xapd

;iwl`d "oi`"d ,exewnn

lelk `xapdy oeeike

enk ,iwl`d geka ,exewna

xe`d`vnp `edy drya

jezadf xac did ,exewn

`xapdy ritydl jixv

dze`a ,ze`ivna lha didi

lha ynyd xe`y dcn

j` ,exewna ze`ivna

- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqdíB÷î ìkîzexnl ± ¦¨¨
,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdyìL åéúBøeáb ïä ïä¥¥§¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä,lekiak ±,ìBëé ìk øLàlra wx `l `edy ± ©¨¨£¤Ÿ¨
lra mb `ed `l` ,zeige xe` epnn jyneie hytziy zlekid

- zeigde xe`d z` milrdle mvnvl zlekidúeiçä íöîöì§©§¥©©
óeb ìháé àlL ,Bøézñäìe åét çeøî òtLpä úeiðçeøäå§¨£¦©¦§¨¥©¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥

úeàéöna àøápäxy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly jk ± ©¦§¨©§¦
`l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xiiâéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦
ïë-ét-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäîzexnl ± ¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©¦¥

,xzqdde mevnvdïéàî àøáð àøápä óeb,Léìick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
gekd ly zelbzdd :jtidl zeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl

md ,`eti` ,cvik ± dxzqd `le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d

z` zeedl iwl`d gekd zelbzd ± cg` cvn :cgi mixacd ipy

iptn ± ?iwl`d gekd ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd

df ixd ok m`e ,ze`ivna lha `xapd ixd did xzzqi `l eli`y

,biydl leki epi` `xap ly lky meyy oiprúìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤
.Léì ïéàî äàéøaä úeäî âéOäì àøáð íeL ìëNaoi` jk ± §¥¤¦§¨§©¦¨©§¦¨¥©¦§¥

z` biydl leki `ed

lrete xizqnd mevnvd

ze`xidl lkei `xapdy

dn itl ."ze`ivn"k

`xapdy df xacy ,xaqedy

`a ,"ze`ivn"e "yi"k d`xp

dxeabd gk zaiqn

meyn ± dlrnly mevnvde

zlekid el yiy myky

,zeige xe` zelble xi`dl

mvnvl zlekid mb el yi jk

± zeigde xe`d z` xizqdle

aeygl dxe`kl xyt`

`ed mlrdde mevnvdy

mnvr mi`ex mi`xapd wx `ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin`

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l"yi" `ed `xap

qgiae ,xizqnd mevnvd gek ici lr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e

oldl owfd epax cin oiivn ± exewnl uegn `edy enk `ed ,`xapl

geke ,zeigde xe`d z` zelbl ielibd gek ,mdipyy ,xiaqne

± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z` xizqdl mevnvd

oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke xe` ly oiprd edf ,oky

itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe ± ixnbl cg`

oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miig gxe` jexr ogleya z`aeny

md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp df

md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze`

iabl wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy

`l la` ,"ze`ivn"e "yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd

.dlrnl iabl

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±äqëî éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦§©¤
øBàä øézñîe äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò©©¤§¨§¦©©¦§§©¤©§¦¨

;òôBMä úeiçäåmevnvd ± §©©©¥©
xe`d lr xizqne dqkn

zrteyd ziwl`d zeigde

`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

itk) oditelig e` ,"zexn`n

zetlgzn zeize`y

dxyr"e (zexg` zeize`a

,mi`xapd z` digne deednd zEigd md "zexn`nïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`d,C"ôöðî úBiúBà 'äepyie 'k epyi ,"zeletk" ody ± ¦

"dlaw"a xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j

- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize`úBøeáb 'ä ïäL± ¤¥§
zepiga yng od el`

,dxeabdúB÷lçîä©§©§
ìBwäå ìáää úBãéøôîe©§¦©¤¤§©
ätä úBàöBî 'äa§§©¤
,úBiúBà á"ë úeeäúäì± §¦§©¦

dnbecl xacdy itk

'd" ici lry ,zeinyba

lgzn "dtd ze`venw

zexadl lewd lad lcape
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
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סי oeiq e"h iyiy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ט"ו שישי יום

,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì òåãéë

àeä àøápä óeb elàëe ,àøápä óeba øzzñî úeiçäL ,íéðẗ¦¤©©¦§©¥©©¦§¨§¦©¦§¨
k d`xp ±,Bîöò éðôa øáceli`ke ±úeiçä úeèMtúä Bðéàå ¨¨¦§¥©§§¥¦§©§©©
úeiðçeøäå,eze` deednd iwl`d gekd ly ±åéfä úeèMtúäk §¨£¦§¦§©§©¦

àeä àlà ,LîMäî øBàäåk d`xp ±óàå .Bîöò éðôa øác §¨¥©¤¤¤¨¨¨¦§¥©§§©
Bðéà úîàaL,`xapd ± ¤¤¡¤¥

àlà ,Bîöò éðôa øác± ¨¨¦§¥©§¤¨
,`edúeèMtúä Bîk§¦§©§

,LîMäî øBàäjk ± ¨¥©¤¤
zehytzd `ed `xapd

;iwl`d "oi`"d ,exewnn

lelk `xapdy oeeike

enk ,iwl`d geka ,exewna

xe`d`vnp `edy drya

jezadf xac did ,exewn

`xapdy ritydl jixv

dze`a ,ze`ivna lha didi

lha ynyd xe`y dcn

j` ,exewna ze`ivna

- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqdíB÷î ìkîzexnl ± ¦¨¨
,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdyìL åéúBøeáb ïä ïä¥¥§¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä,lekiak ±,ìBëé ìk øLàlra wx `l `edy ± ©¨¨£¤Ÿ¨
lra mb `ed `l` ,zeige xe` epnn jyneie hytziy zlekid

- zeigde xe`d z` milrdle mvnvl zlekidúeiçä íöîöì§©§¥©©
óeb ìháé àlL ,Bøézñäìe åét çeøî òtLpä úeiðçeøäå§¨£¦©¦§¨¥©¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥

úeàéöna àøápäxy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly jk ± ©¦§¨©§¦
`l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xiiâéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦
ïë-ét-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäîzexnl ± ¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©¦¥

,xzqdde mevnvdïéàî àøáð àøápä óeb,Léìick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
gekd ly zelbzdd :jtidl zeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl

md ,`eti` ,cvik ± dxzqd `le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d

z` zeedl iwl`d gekd zelbzd ± cg` cvn :cgi mixacd ipy

iptn ± ?iwl`d gekd ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd

df ixd ok m`e ,ze`ivna lha `xapd ixd did xzzqi `l eli`y

,biydl leki epi` `xap ly lky meyy oiprúìëé ïéàL Bîk§¤¥§Ÿ¤
.Léì ïéàî äàéøaä úeäî âéOäì àøáð íeL ìëNaoi` jk ± §¥¤¦§¨§©¦¨©§¦¨¥©¦§¥

z` biydl leki `ed

lrete xizqnd mevnvd

ze`xidl lkei `xapdy

dn itl ."ze`ivn"k

`xapdy df xacy ,xaqedy

`a ,"ze`ivn"e "yi"k d`xp

dxeabd gk zaiqn

meyn ± dlrnly mevnvde

zlekid el yiy myky

,zeige xe` zelble xi`dl

mvnvl zlekid mb el yi jk

± zeigde xe`d z` xizqdle

aeygl dxe`kl xyt`

`ed mlrdde mevnvdy

mnvr mi`ex mi`xapd wx `ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin`

d ,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l"yi" `ed `xap

qgiae ,xizqnd mevnvd gek ici lr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e

oldl owfd epax cin oiivn ± exewnl uegn `edy enk `ed ,`xapl

geke ,zeigde xe`d z` zelbl ielibd gek ,mdipyy ,xiaqne

± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d z` xizqdl mevnvd

oipr md myxyae zilkza micge`nd ,ilke xe` ly oiprd edf ,oky

itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe ± ixnbl cg`

oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miig gxe` jexr ogleya z`aeny

md ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp df

md mevnvd geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze`

iabl wx `ed xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy

`l la` ,"ze`ivn"e "yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd

.dlrnl iabl

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±äqëî éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦§©¤
øBàä øézñîe äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò©©¤§¨§¦©©¦§§©¤©§¦¨

;òôBMä úeiçäåmevnvd ± §©©©¥©
xe`d lr xizqne dqkn

zrteyd ziwl`d zeigde

`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

itk) oditelig e` ,"zexn`n

zetlgzn zeize`y

dxyr"e (zexg` zeize`a

,mi`xapd z` digne deednd zEigd md "zexn`nïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`d,C"ôöðî úBiúBà 'äepyie 'k epyi ,"zeletk" ody ± ¦

"dlaw"a xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j

- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize`úBøeáb 'ä ïäL± ¤¥§
zepiga yng od el`

,dxeabdúB÷lçîä©§©§
ìBwäå ìáää úBãéøôîe©§¦©¤¤§©
ätä úBàöBî 'äa§§©¤
,úBiúBà á"ë úeeäúäì± §¦§©¦

dnbecl xacdy itk

'd" ici lry ,zeinyba

lgzn "dtd ze`venw

zexadl lewd lad lcape
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
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סיון ט"ז קודש שבת יום

,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äðäå .ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

'd opyiy ,dlrnl zeipgexa mb jk ± miline zeize` ly zecxtp

,zepeilr zeize` a"k oipr zexveid ,dlrnl zexeab'ää LøLå§Ÿ¤©
àeä úBøeáb"dlaw"a z`xwpd dpigad ±,"àúéðBcø÷c àðéöea" §¦¨§©§¦¨

"`zipecxw" dlnd yexit ±

,mlrde jyeg `ed ,zinx`a

mlrd ly dpiga efy epiide

,xe`n dlrnly jyege

àéäLzpiga ±äøeáb ¤¦§¨
,"ïéîBé ÷ézò"c äàlò± ¦¨¨§©¦¦

,xzkd zeiniptaLøLå§Ÿ¤
ïk íb àeä íéãñçäzpiga ±éòãBéì òeãik ,"ïéîBé ÷ézò"c ãñç ©£¨¦©¥¤¤§©¦¦©¨©§§¥

ïç8.dlawd zxez ,dxzqpd dnkgd icnell reci xacdy itk ± : ¥

,iwl` zeige xe` ly ielibd mbe zeize` ly mevnvd mby oeike

mpi` xzqdde mevnvdy xacd oaen ,"oinei wizr"a cg` myxy

md m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky ,zizin` dxzqd

.dxzqd ef oi` ,cg` "mvr"

mevnvdy `vei `linn

ick mixizqnd ,xzqdde

z` deednd iwl`d gekdy

mda oi` ,d`xii `l `xapd

iabl llk dxzqd meyn

iabl wx `l` ,e"g dlrnl

eli`e ,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z` e`xi mdy ,cala mi`xapd

.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha xac ly ezin`l

.ä ÷øtmi`xp mi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,d"awd ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l

`xapdy zexnl ,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd

wqtd ilae cinz eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l "oi`"n

zelbzda mpi` iwl`d gekde

envr z` `xapd yg ,mi`xapl

oi`e ,envrl xac `ed eli`k

wx `edy zn`d `xapa zi`xp

exewn ly eifdn zehytzd

ly zehytzdd enk ,cala

.ynydn eifde xe`d

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
ly mzeedzd lky ,xaecy

zcn ici lr d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy ,mi`xapd

,mevnvdäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà1:äìò älçúa" ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨
äáLçîa,dpeilrd ±,ïécä úcîa íìBòä úà àøáì`idy - §©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcníi÷úî íìBòä ïéàL äàøoicd zcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvdeBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcîoi` dxe`kl ¦¥¦©©£¦

cqg zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd

z` `exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr

lke zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd

d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn

,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn ici lr `wec

dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele

oipr mda jiiy f` wx ,oky ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id

dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dci lry dceard

ly avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn ici lr `wecy ,ixd ±

`exal jxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia

didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z`

.mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ,oky ± mlerl meiw

okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde

zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy"

.mleraeðéäc:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä §©§¦§©¡¨
,mlera ±íé÷écö éãé ìò± ©§¥©¦¦
ici lreíéúôBîe úBúBàå§§¦
äøBzaLd`xp df ici lr ± ¤©¨

dne zewl` mlera dlbzne

wxta .rahd on dlrnly

,owfd epax xn` mcewd

zcn od ± zecnd izyy

ly zehytzdde cqgd

mi`xap `exal ziwl` zeig

zcn ode ,"yi"l "oi`"n

didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl ,dxeabd

.mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl zelbzda

,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn `ed o`k

mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl mb `l`

`l elky mb ,zeliv`d mlern dnyp dzidy ,epax dyn znyp

d"awd mr cg` xac ody el` zepeilr zecn biydl leki did

.envräæ ìò äpäåod dxeabe cqg zecny ,o`k xaecnd lr ± §¦¥©¤
,lkydn dlrnløäfa eøîà2,äàlò äMã÷c àøèña ,àìéòìc , ¨§©Ÿ©¦§¥¨§¦§¨¦§ª¨¦¨¨

zeliv`d mlera ,xnelk ,"dpeilr dyecw"d cva ,dlrnly -

,diyr - dxivi - d`ixa zenlern dlrnl `edyúéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦
,àìàîN,"l`ny" yie "oini" yi,Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäc- §¨¨§©§¤¤§¨¥

dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi dlrnly `zeaxd `id dn ,oky

zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby ,`id

`xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd

lkd `l` ,melye qg cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc

(dxeab) "l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë

äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò
íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי בראשית1.סיום רש"י פירוש ראה

טו. פי"ב, רבה בראשית א; א.2.א, נג, א חלק

oeiq f"h ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ipy" ly ote`a ± md ,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,ixd

tdseq oi` mr zilkza micge`n mdipyy iptn ,"cg` `yepa miik

,`ed jexaïäézLc,dxeab mbe cqg mb ±äìòîì úeäìà úBcî ïä ¦§¥¤¥¦¡¨§©§¨
úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàc ,íúâOäå íéàøápä ìëOî¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨§¦§¨¦©§¨¨£¦

ely milkde jxazi `ed ±

cg` xac md (eizecne)

zcn mb ,zeliv`d mlera

dxeabd zcn mbe cqgd

zilkza odizy zecge`n

.jxazi ez`úâOä óàå§©©¨©
íBìMä åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨

,Búàeáðabiydy - ¦§¨
,ely d`eapd d`xnaàìŸ

,úeìéöàä íìBòa äúéä- ¨§¨§¨¨£¦
zeliv`d mler oky ,envr

elkyn mb dlrnl `ed

,epax dyn ly ezbyde

BúeLaìúä éãé ìò àlà¤¨©§¥¦§©§
äàéøaä íìBòaici lr ± §¨©§¦¨

zbixcn zeyalzd

;d`ixad mlera "zeliv`"d

,úàæ íb óàåxg`l mb - §©©Ÿ
zyalzn "zeliv`"y

efi` ,d`ixad mlera

"zeliv`" ly dbixcn

- ?biydúBcî ézLa àìŸ¦§¥¦
äøeáâe ãñç ¯ elà3- ¥¤¤§¨
,epax dyn zbyd dzidïúeLaìúä éãé ìò àlà,zncwend ± ¤¨©§¥¦§©§¨

ãBñé-ãBä-çöð úBcî ïäL ,äâøãîa ïäî ähîlL úBcnazcn ± ©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨¤¥¦¥©§
zcnn "spr" `id ced zcne ,cqgd zcnn cala "spr" `id gvpd

zebixcnl dritynd "ceqi"d zcna ze`a ody itk ± dxeabd

,dpnn dhnly.[äàeápä øòLa áeúkL Bîk]ef dbixcnay ± §¤¨§©©©§¨
.melyd eilr epax dyn ly ezbyd dzidìL íøëN ïznL ÷ø©¤©©§¨¨¤

CLîpä øBàå úeiçä úeèMtúä úâOä àeä ,ïãò ïâa íé÷écö©¦¦§©¥¤©¨©¦§©§©©§©¦§¨
áâe ãñç ¯ elà úBcî ézMîäøelawl md mileki xky xezay ± ¦§¥¦¥¤¤§¨

,el` zecn izyn zehytzddàeäåizyn zeigd zehytzd ± §
`id ,dxeabe cqg zecndäøBza e÷ñòL íé÷écvä úBîLð ïBæî§¦§©©¦¦¤¨§©¨

ìçzîð elà úBcî ézL úeèMtúäî ék .äfä íìBòa dîL ¦§¨¨¨©¤¦¥¦§©§§¥¦¥¦§¨
òé÷ø,siwn xe` ±,ïãò ïâaL úBîLpä ìòwiprn df siwn xe` - ¨¦©©©§¨¤§©¥¤

dplkezy zenyp oze`l gek

izyn zehytzdd "lawl"

,el` zecnàø÷ð äæ òé÷øå§¨¦©¤¦§¨
,"àúéøBàc àæø"ceq - ¨¨§©§¨

dxeza oiprd ,dxezd

,ceqe fx zpigaayBáe±

,riwxaúBiúBà á"ë ãBñ¦
,äøBzädxezd zeize`e - ©¨

lkyn dlrnl ok mb ixd od

,dxezd zpadeäðeúpä± ©§¨
dpzip dxezdúBcî ézMî¦§¥¦

:áéúëãk ,elàenk - ¥§¦§¦
aezky4:úc Là Bðéîéî"¦¦¥¨
,"Bîìd`a ,dxez ,zc - ¨

mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n

,"dxeab" ,"y`" ly oipr

äæ òé÷øîesiwn xe`ne ± ¥¨¦©¤
,dfïBæîì ìè óèBð¥©¦§

,úBîLpä,xnelk - ©§¨
inipt xe` jynp "riwx"dn

"oefn"d oipr `edy ,zenypl

,eze` mibiyny inipt xe` ±

eðéäc:xnelk ±ãBñ úòéãé §©§§¦©
,úòcä ãBñ àeä äfä òé÷øä ék ,äøBzä úBiúBà á"ëlhde - ¦©¨¦¨¨¦©©¤©©©

,dxezd zeize` a"k ceq zrici `ed ,epnn shepyàéä äøBzäå§©¨¦
äæ ìk øàáîk ,íéLeáì ïä úBönäå ,ïãò ïâa úBîLpä ïBæî§©§¨§©¥¤§©¦§¥§¦©§Ÿ¨¨¤

øäæa]zyxt ±÷øt ãî øòL íéiç õòáe ,é"øå è"ø óc ìä÷iå §Ÿ©©©§¥©§§¥©¦©©¤¤
:[âod ,zeliv`ny dxeabe cqg zecnd izyy ,o`k xaqen ixd -

zenyp ly mb `l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde lkyn dlrnl

oba zenypd zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d mlerny

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd lawl ocr
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íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
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היום יום . . . סד

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִלי,  ִמּכְ לּול  ּכָ ֵנר  ֵנרֹות.  ְקרּוִיים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ...ּבְ ִליִחידּות:  ְנסֹו  ִהּכָ ּבְ ְלֶאָחד  ָעָנה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך  ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ִתיָלה, ׁשֶ ּפְ
ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאֹלִקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ְדִליק; ַעל ְיֵדי ַהּכָ ַהּמַ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט א 
השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק שכלי, 

איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ֶרְך ַהֲחִסידּות,  ל ֲעבֹוַדת ה' ַעל ּדֶ ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ "ּב[: ּבְ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ת  ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ
י,  ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ִתים ּבַ ַהּמֵ
ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאֹלִקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ְכִלית – ֲהֵרי זֹו ּתְ ַהּשִׂ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַבּה ָהֲאִמּתִ ַעל ַהּגֹ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סה היום יום . . . 

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ַמח ֶצֶדק" ָהָיה יֹוֵדַע ּבַ ל ַה"ּצֶ ר ִמּקֹול ִנּגּונֹו ׁשֶ ר, ֲאׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ִסּפֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ ית" -  ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ׁשֶ ּוְבָמקֹום  ְנִקּיֹות  ָיַדִים  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ית ָקָטן  ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ ל  ְלׁשֵ ּתַ ִהׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר  יֹוֵתר.  ים  ֲאֻרּכִ ְוֵהם  רֹות",  "ִאּגְ ִנְקְראּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ָרִכים".  "ּדְ ם  ׁשֵ ּבְ
יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ּכָ ַאַחר  ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  "תֹוָרה אֹור"  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם  "ּתֹורֹות", 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ ְוִנְקְראּו "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ֶפׁש ִהיא ּכִ ר ְרפּוַאת ַהּנֶ ַמְלָאִכים ִזי"ַע ]ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו[, ֲאׁשֶ ָבר ֶהְחִליטּו ָהִראׁשֹוִנים ּכְ ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלֹראׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני ֹרַע ַהִחּנּוְך אֹו ֹרַע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ הּוא ּבְ
ְרפּוָאתֹו,  ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר ֹלא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ה ׁשֶ ה ּוַבּמֶ ֲעׂשֶ ּיַ ה ׁשֶ ּמֶ ָבִרים ּבַ ָכל ַהּדְ ָרה ּבְ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה ְיׁשָ י ִאם ְלַסּדֵ ּכִ
ים ַלּתֹוָרה, ִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות – ּוְב"סּור ֵמַרע". ָאְמָנם ַמה  ְצֹות, ְקִביעּות ִעּתִ ִקּיּום ַהּמִ טֹוב" – ּבְ
ּתֹוֵקק  הּוא חֹוֶלה ְוִיְכסֹוף ְוִיׁשְ ֵני ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ַעְצמֹו ׁשְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה ּבְ ּיְ יֹוֵתר הּוא, ׁשֶ חּוץ ּבְ ּנָ ּשֶׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ֶעְזַרת ה'  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ְלִהְתַרּפֹאת ֵמָחְליֹו, ב( 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א סיון י' ראשון יום הבנות? הזנת על אחראי מי

:·"È ‰ÎÏ‰ ,Ë"È ˜¯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 האשה 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 האשה מחילת לאחר גם

zepad zepefnאת הבנות הפסידו שבכך מודה הראב"ד גם

מזונותיהן.

שטר שם אין ש"אם העיקרון על חלק לא הראב"ד זה, לפי

הכתובה על האשה מחילת אומנם 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 האשה, 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

זו למחילה אין אך כתובתה, על למחול יכולה היא כי האם,

אחרת, התחייבות שהיא הבנות של המזונות זכות על השפעה

זו אין שהרי הבנות, מזונות על מחלה שמא לחשוש אין וכן

תועיל.התחייב לא ומחילתה כלפיה ות

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" אמן שמח)ש"מחלה אור אהובה, בני .(ראה ִָ

ה'תשע"א סיון י"א שני יום ההדדיות עקרון

:Ê"È ‰ÎÏ‰ ,‡"Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úLøâîä äúöø íà¦¨§¨©§Ÿ¤¤

LL ïa äéäiL ãò äpnî BúBà ïéLéøôî ïéà Z dìöà dða äéäiL¤¦§¤§¨¤§¨¥©§¦¦¦¤¨©¤¦§¤¥¥

Z éìöà àeä íà :øîBì áàì Lé ,íéðL LL øçàå ...úBøeîb íéðL̈¦§§©©¥¨¦¥¨¨©¦¤§¦

.úBðBæî Bì ïzà àì Z Bnà ìöà àeä íàå ,úBðBæî Bì ïzà¤¥§§¦¥¤¦Ÿ¤¥§

רוצה שאינו על שש בן ילד שיענישו יתכן איך לתמוה: ויש

עונשין? בר איננו קטן והרי מאמו להיפרד

הילד כלפי פעולה אינו המזונות נתינת שעיכוב מבארים יש

ולכן לאם, עובר האב על המוטל שהחוב היינו האם, כלפי אלא

אם ואילו מעכבת, שהאם באופן זו הלכה הרמב"ם הביא

ואינו מעלה אינו האם עיכוב עצמו, לבן ביחס היא ההלכה

מוריד.

הדין שמצד ואף זה, לענין לבת בן בין הבדל אין כן ואם

הרמב"ם (כדברי שש גיל לאחר גם אמה אצל נמצאת הבת

שלא האב אצל לבקר ממנה מונעת האם כאשר ההלכה), בסיום

בבן כמו המזונות, תשלום הפסקת גוררת זו התנהגות כדין,

שאול כ"ג)(משפטי .סי'

האם התנהגות מפני אינה המזונות ששלילת אומרים ויש

אלא בו לך ו"אין לאביו, לעבור רוצה אינו שהבן משום אלא

אצל מקומו כי בבן, רק – שנאמרה כפי ההלכה היינו חידושו",

מקום עצם על הוא מדובר כאשר ורק תורה שילמדו כדי האב

בת, על גם ולהחילה ההלכה את להרחיב אין אך הימצאו,

בלבד בפגישות מדובר מ"ב)וכאשר ל', סי' ח"א דבורה' 'עטרת .(ראה

על ולא הבן על לא – כקנס אינה זו הלכה שלישית, ולדעה

האב בין היחסים מערכת כי הדין. עיקר פי על זה אלא אמו,

כאשר מזונות מחובת פטור והאב וחובות זכויות כוללת לילדיו

אין זו דעה ולפי לבן. קרוב קשר כגון לו, שזכאי את מקבל אינו

להימנעות האב אצל ממגורים הימנעות ובין לבת בן בין הבדל

בלבד מ"ד)(ציץמביקורים סי' חט"ז .אליעזר

המהרשד"ם מדברי לכך קכ"ג)והוכחה סי' בדברי(אה"ע שדייק

הבאה)הרמב"ם "וזנין(בהלכה כתב לשניהם המשותפת בת שלגבי ,

לפרנסה שהתחייב שלה בת לגבי ואילו אמה", אצל והיא אותה

הי"ז)כתב כי(פכ"ג אמה", שם שהיא למקום מזונותיה "מוליך

ולכן אחרת, בעיר או זו בעיר היא אם בין הפרש אין שלה בבת

לקחתה רשות לאם אין בתו לגבי אך שם", שהיא "למקום כותב

אצל והיא אותה "זנין ולכן מלראותה, ולמונעו אחר למקום

בעיר לא אך אביה, בבית שאינה אלא עיר באותה היינו אמה",

אותו פוטרת לבת האב בין פגישות שמניעת ומכאן, אחרת.

המזונות. מחיוב

ה'תשע"א סיון י"ב שלישי יום כף תקיעת של תוקפה

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,‚"Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰eéäL äMàå Léà¦§¦¨¤¨

ïúBð äzà änk :Bzáe Bða éãé ìò ÷ñtL áàä ïëå ...ïéëecL íäéðéa¥¥¤¦¦§¥¨¨¤¨©©§¥§¦©¨©¨¥

ðáìZ eLc÷å eãîò !Cëå Ck ?Ezáì ïúBð äzà änëå !Cëå Ck ?E §¦§¨¨¨§©¨©¨¥§¦§¨¨¨¨§§¦§

.äøéîàa íéð÷pä íéøácä ïä elàå ...íéøácä ïúBà eð÷̈¨©§¨¦§¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨

שבעה' 'נחלת שבספר התנאים הט"ז)בנוסח של תלמידו סגל (לר"ש

בשבועה וגם גמור, בחרם ההורים של ההתחייבות מובאת

על התחייבות (היינו האסמכתא ענין את לסלק כדי דאורייתא

דעת). גמר בה ואין בתנאי התלויה הספק, צד

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רלט)והטור סי' להחמיר(יו"ד "נראה הוסיף: תם רבינו בשם

מקום ומכל ברית, לכריתות שדומה התרה, לה שאין כף בתקיעת

משבועה". חמירא דלא לו יתירו מכשול או בדבר הפסד יש אם

חשיבות. יש כף שלתקיעת מכאן

הרשב"א סז)אך סימן ח"ה על(שו"ת וכותב תם, רבנו על חולק

אותו, מקיימים אמת אנשי בעלמא דבור אפילו ..." כף: תקיעת

אבל כזב. ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית דכתיב

שמענו". לא כשבועה להיותו

לחיזוק רק לא מועיל השבועה ענין הטור ולשיטת

מן חלים שלא לקניינים תוקף לתת כדי גם אלא ההתחייבות

התורה על הארוך בפירושו כתב וכך לא)(בראשיתהדין. בעניןכה,

עליו, חל הקנין שאין דבר לחבירו שמוכר "מי הבכורה: מכירת

מכח חל שהמכר עליו, ונשבע מאבא... שאירש מה כגון

לקיימו אותו שכופין בלבד) זו (=לא מיבעיא לא השבועה,

עליו". מכר שם אפילו אלא שבועתו, בשביל

הריב"ש לשיטת שכח)אך "לרווחא(סימן רק היא השבועה

מכירה. דין להחיל בכוחה ואין דמילתא"

ביהודה ס"ח)והנודע ס' יו"ד כתב:(מהדו"ק,

חרם יש ממילא - התנאים ונכתבו השידוך נגמר מאז ..."

זה ודבר קנס. נדן בחצי נתחייב וגם העובר על הקדמונים

בזה לדון לנו יש ומעתה התנאים... בכתיבת הצדדים מתחייבים

איסור והוא הקדמונים, חרם הוא ראשון איסור. מיני שלשה על

החרם הוא שני בתנאים... נאמר לא אם אפילו ממילא הבא

הוא והשלישי הצדדים. שעשו בתנאים שנזכר והשבועה

." בתנאים... שהוזכר כף התקיעת

ה'תשע"א סיון י"ג רביעי יום ולאחריה תורה מתן קודם כפיה

:Î ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ïéôBkL ïúBð ïécäL éî¦¤©¦¥¤¦

:øîàiL ãò BúBà ïékî ...Løâì äöø àìå BzLà úà Løâì BúBà§¨¥¤¦§§Ÿ¨¨§¨¥©¦©¤Ÿ©

øác úBOòì ÷çãðå õçìpL éîì àlà ñeðà ïéøîBà ïéàL ...éðà äöBø¤£¦¤¥§¦¨¤¨§¦¤¦§¨§¦§¨©£¨¨

ìháì òøä Bøöé Bô÷zL éî ìáà ...äøBzä ïî Ba áiçî BðéàL¤¥§ª¨¦©¨£¨¦¤§¨¦§¨©§©¥

.ñeðà äæ ïéà ...BúBOòì áiçL øác äOòL ãò äkäå ...äåöî¦§¨§ª¨©¤¨¨¨¨¤©¨©£¥¤¨

חז"ל א)אמרו פח, ההר(שבת את עליהם הקב"ה "שכפה

מוטב..." – התורה את מקבלים אתם אם להם ואמר כגיגית

יזמינם "שאם רש"י: ופירש לאורייתא". רבה מודעא ו"מכאן

תשובה להם יש עליכם, שקיבלתם מה קיימתם לא למה לדין,

באונס". שקיבלוה

לעשיית שכפיה הרמב"ם דברי לפי סופר': ה'חת"ם מקשה

שכפיית נאמר לא מדוע אונס, אינה מהדין בו שחייבים דבר

עליהם וקיבלו היצר כוח את ביטלה התורה את לקבל הקב"ה

שלם? בלב התורה את

ומבאר:

אלא אונס נחשבת אינה התורה מן בו שחייבים לדבר כפיה

אדם של הרע יצרו אם ומאז, מרצון, התורה קבלת לאחר רק

את שקיבלו קודם אבל אותו. כופים מצוה לביטול מביאו

נכונה ולכן לתורה, רצון תוליד שהכפיה אפשר אי מרצון התורה

באונס'. 'שקיבלוה התשובה

מצאנו אני" רוצה שיאמר עד אותו ש"כופין בהלכה והנה,

א)בגמרא מח, לגרש(ב"ב הבעל את כופים כאשר א. הסברים: שני

בלב היא אני' 'רוצה אמירתו דין, פי על בכך כשחייב אשתו את

חייב כאשר ב. חכמים". בדברי לשמוע ש"מצוה כיון שלם,

שיאמר עד אותו "כופין רוצה, ואינו "לרצונו" קרבן להביא

כפרה". ליה דתהוי ליה ש"ניחא כיון אני" רוצה

אומרים ואין בכפרה לקרבן הרצון את תולה הגמרא ולמה

תורה'? דברי לקיים 'מצוה כי רצון שיש

מובן: הדבר האמור, לפי

ברצון התורה קבלת קודם נאמר ה'" לפני "לרצונו הפסוק

מצות עוד וכל היהודים"), וקיבלו ("קיימו אחשוורוש בימי

שהרצון בגמרא אמרו ולכן רצון, כאן אין בכפיה הם התורה

הכפרה. בגלל הוא בקרבן

(dtw 'iq g"e` xteq mzg z"ey)

ה'תשע"א סיון י"ד חמישי יום תורה ספר לביטול גט ביטול בין

:‡"Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰èbä äéä íà ,Cëéôì§¦¨¦¨¨©¥

Ba Løâî Bðéà Z àeä ìèa äæ èb :øîàL ïBâk ,Bìháe ìòaä ãéa§©©©©¦§§¤¨©¥¤¨¥¥§¨¥

.íìBòì§¨

והרי שנכתב? אחר הגט את לבטל אפשר איך לתמוה: ויש

בו לחזור יכול שאינו לשמו תורה ספר שכתב למי דומה הדבר

ב)ולבטלו לב, גיטין ?(רמב"ן

הסופר שליחות בטלה בו, חוזר הבעל כאשר כי מיישבים יש

שכבר שלאחר ואף מרצונו, שלא שנעשה כגט זה והרי והעדים

דומה זו הלכה למפרע, לבטלה אפשר אי השליחות התקיימה

יום, שלושים לאחר בהן שתתקדש ואמר אשה ביד מעות לנתן

המעשה, נגמר לא שעדיין כיון בו לחזור יכול זה זמן שבתוך

אם (שהרי הגירושין שעת עד נגמרה לא הסופר שליחות וגם

לכך), בשליחות צורך אין בביתו להניחו מנת על לכותבו ירצה

לבטלה יכול פ"ה)ולכן סי' שלם) (מכון הר"ן .(שו"ת

לבטלו, ואין הסתיים השליחות מעשה שאמנם שכתבו ויש

עומד כאשר רק כריתות' 'ספר שנחשב הגט, על הוא הביטול אך

בו חזר הבעל ואם בעלמא, כנייר הוא ובלאוֿהכי גירושין לשם

כריתות" 'ספר דין ממנו ופקע לגירושין עומד הגט אין (גליאשוב

ד) סי' אהע"ז .מסכת

לגט המתייחסת בלשון דוקא חל הביטול האם לדון ויש

מכוונת חזרה של ביטוי שכל או בטל" זה "גט כגון עצמו

הגט: לביטול גורם הגירושין

עם ולדור לשוב הבעל של רצונו בעצם השני, הביאור לפי

אינו מעתה שהרי הגירושין כוח מהגט נפקע עומדאשתו

מהפוסקים חלק דעת וכן מסכתלגירושין, שנקטושם)(גליא יש אך .

מועילה ביטול של לשון ועוד)שרק צ'. סי' אה"ע .(כת"ס



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

רלט)והטור סי' להחמיר(יו"ד "נראה הוסיף: תם רבינו בשם

מקום ומכל ברית, לכריתות שדומה התרה, לה שאין כף בתקיעת

משבועה". חמירא דלא לו יתירו מכשול או בדבר הפסד יש אם

חשיבות. יש כף שלתקיעת מכאן

הרשב"א סז)אך סימן ח"ה על(שו"ת וכותב תם, רבנו על חולק

אותו, מקיימים אמת אנשי בעלמא דבור אפילו ..." כף: תקיעת

אבל כזב. ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית דכתיב

שמענו". לא כשבועה להיותו

לחיזוק רק לא מועיל השבועה ענין הטור ולשיטת

מן חלים שלא לקניינים תוקף לתת כדי גם אלא ההתחייבות

התורה על הארוך בפירושו כתב וכך לא)(בראשיתהדין. בעניןכה,

עליו, חל הקנין שאין דבר לחבירו שמוכר "מי הבכורה: מכירת

מכח חל שהמכר עליו, ונשבע מאבא... שאירש מה כגון

לקיימו אותו שכופין בלבד) זו (=לא מיבעיא לא השבועה,

עליו". מכר שם אפילו אלא שבועתו, בשביל

הריב"ש לשיטת שכח)אך "לרווחא(סימן רק היא השבועה

מכירה. דין להחיל בכוחה ואין דמילתא"

ביהודה ס"ח)והנודע ס' יו"ד כתב:(מהדו"ק,

חרם יש ממילא - התנאים ונכתבו השידוך נגמר מאז ..."

זה ודבר קנס. נדן בחצי נתחייב וגם העובר על הקדמונים

בזה לדון לנו יש ומעתה התנאים... בכתיבת הצדדים מתחייבים

איסור והוא הקדמונים, חרם הוא ראשון איסור. מיני שלשה על

החרם הוא שני בתנאים... נאמר לא אם אפילו ממילא הבא

הוא והשלישי הצדדים. שעשו בתנאים שנזכר והשבועה

." בתנאים... שהוזכר כף התקיעת

ה'תשע"א סיון י"ג רביעי יום ולאחריה תורה מתן קודם כפיה

:Î ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ïéôBkL ïúBð ïécäL éî¦¤©¦¥¤¦

:øîàiL ãò BúBà ïékî ...Løâì äöø àìå BzLà úà Løâì BúBà§¨¥¤¦§§Ÿ¨¨§¨¥©¦©¤Ÿ©

øác úBOòì ÷çãðå õçìpL éîì àlà ñeðà ïéøîBà ïéàL ...éðà äöBø¤£¦¤¥§¦¨¤¨§¦¤¦§¨§¦§¨©£¨¨

ìháì òøä Bøöé Bô÷zL éî ìáà ...äøBzä ïî Ba áiçî BðéàL¤¥§ª¨¦©¨£¨¦¤§¨¦§¨©§©¥

.ñeðà äæ ïéà ...BúBOòì áiçL øác äOòL ãò äkäå ...äåöî¦§¨§ª¨©¤¨¨¨¨¤©¨©£¥¤¨

חז"ל א)אמרו פח, ההר(שבת את עליהם הקב"ה "שכפה

מוטב..." – התורה את מקבלים אתם אם להם ואמר כגיגית

יזמינם "שאם רש"י: ופירש לאורייתא". רבה מודעא ו"מכאן

תשובה להם יש עליכם, שקיבלתם מה קיימתם לא למה לדין,

באונס". שקיבלוה

לעשיית שכפיה הרמב"ם דברי לפי סופר': ה'חת"ם מקשה

שכפיית נאמר לא מדוע אונס, אינה מהדין בו שחייבים דבר

עליהם וקיבלו היצר כוח את ביטלה התורה את לקבל הקב"ה

שלם? בלב התורה את

ומבאר:

אלא אונס נחשבת אינה התורה מן בו שחייבים לדבר כפיה

אדם של הרע יצרו אם ומאז, מרצון, התורה קבלת לאחר רק

את שקיבלו קודם אבל אותו. כופים מצוה לביטול מביאו

נכונה ולכן לתורה, רצון תוליד שהכפיה אפשר אי מרצון התורה

באונס'. 'שקיבלוה התשובה

מצאנו אני" רוצה שיאמר עד אותו ש"כופין בהלכה והנה,

א)בגמרא מח, לגרש(ב"ב הבעל את כופים כאשר א. הסברים: שני

בלב היא אני' 'רוצה אמירתו דין, פי על בכך כשחייב אשתו את

חייב כאשר ב. חכמים". בדברי לשמוע ש"מצוה כיון שלם,

שיאמר עד אותו "כופין רוצה, ואינו "לרצונו" קרבן להביא

כפרה". ליה דתהוי ליה ש"ניחא כיון אני" רוצה

אומרים ואין בכפרה לקרבן הרצון את תולה הגמרא ולמה

תורה'? דברי לקיים 'מצוה כי רצון שיש

מובן: הדבר האמור, לפי

ברצון התורה קבלת קודם נאמר ה'" לפני "לרצונו הפסוק

מצות עוד וכל היהודים"), וקיבלו ("קיימו אחשוורוש בימי

שהרצון בגמרא אמרו ולכן רצון, כאן אין בכפיה הם התורה

הכפרה. בגלל הוא בקרבן

(dtw 'iq g"e` xteq mzg z"ey)

ה'תשע"א סיון י"ד חמישי יום תורה ספר לביטול גט ביטול בין

:‡"Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰èbä äéä íà ,Cëéôì§¦¨¦¨¨©¥

Ba Løâî Bðéà Z àeä ìèa äæ èb :øîàL ïBâk ,Bìháe ìòaä ãéa§©©©©¦§§¤¨©¥¤¨¥¥§¨¥

.íìBòì§¨

והרי שנכתב? אחר הגט את לבטל אפשר איך לתמוה: ויש

בו לחזור יכול שאינו לשמו תורה ספר שכתב למי דומה הדבר

ב)ולבטלו לב, גיטין ?(רמב"ן

הסופר שליחות בטלה בו, חוזר הבעל כאשר כי מיישבים יש

שכבר שלאחר ואף מרצונו, שלא שנעשה כגט זה והרי והעדים

דומה זו הלכה למפרע, לבטלה אפשר אי השליחות התקיימה

יום, שלושים לאחר בהן שתתקדש ואמר אשה ביד מעות לנתן

המעשה, נגמר לא שעדיין כיון בו לחזור יכול זה זמן שבתוך

אם (שהרי הגירושין שעת עד נגמרה לא הסופר שליחות וגם

לכך), בשליחות צורך אין בביתו להניחו מנת על לכותבו ירצה

לבטלה יכול פ"ה)ולכן סי' שלם) (מכון הר"ן .(שו"ת

לבטלו, ואין הסתיים השליחות מעשה שאמנם שכתבו ויש

עומד כאשר רק כריתות' 'ספר שנחשב הגט, על הוא הביטול אך

בו חזר הבעל ואם בעלמא, כנייר הוא ובלאוֿהכי גירושין לשם

כריתות" 'ספר דין ממנו ופקע לגירושין עומד הגט אין (גליאשוב

ד) סי' אהע"ז .מסכת

לגט המתייחסת בלשון דוקא חל הביטול האם לדון ויש

מכוונת חזרה של ביטוי שכל או בטל" זה "גט כגון עצמו

הגט: לביטול גורם הגירושין

עם ולדור לשוב הבעל של רצונו בעצם השני, הביאור לפי

אינו מעתה שהרי הגירושין כוח מהגט נפקע עומדאשתו

מהפוסקים חלק דעת וכן מסכתלגירושין, שנקטושם)(גליא יש אך .

מועילה ביטול של לשון ועוד)שרק צ'. סי' אה"ע .(כת"ס



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נזר' קע"ג)וה'אבני סי' בהידור(אה"ע נעשה שלא גט לגבי דן

את ונתנו פסול השני שהגט נמצא ושוב אחר גט וכתבו

בגט לגרש שלא הבעל כוונת הרמב"ם לדעת האם הראשון:

הגט? כביטול נחשבת הראשון

החליט ולא גט הכותב לבין גט המבטל בין לחלק שיש וכתב

מכל כי כשר, שהגט סוגיות מכמה שמוכח לגרש, בכוונתו אם

וכן בו). לגרש יחליט (אם גירושין לשם מחזיקו הבעל מקום

יפסל שאם הבעל של דעתו היתה שמלכתחילה יתכן זה, בנידון

הראשון. ינתן השני הגט

ה'תשע"א סיון ט"ו שישי יום שליח עושה שליח

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰íB÷îì íB÷nî èâ àéánä©¥¦¥¦¨§¨

íà éðMä ïëå .øçà ãéa BçlLî Z ñðàð Bà äìçå ,ìàøOé õøàa§¤¤¦§¨¥§¨¨¤¡©§©§§©©¥§¥©¥¦¦

éøö ïéàå .äàî elôàå .øçà ãéa BçlLî Z äìçøæçì íéãò C ¨¨§©§§©©¥©£¦¥¨§¥¨¦¥¦©£Ÿ

éðôa dì BðúBð Bãéì èbä òébäL ïBøçàäå .íäéðôa çéìL úBOòìå§©£¨¦©¦§¥¤§¨©£¤¦¦©©¥§¨§¨¦§¥

.ïBLàøä únL ét ìò óà ,Ba Løbúúå íéðL§©¦§¦§¨¥©©¦¤¥¨¦

שלוחים כמה למנות שיכול – שליח עושה שליח בדין

בטלו – ראשון (שליח) מת ש"אם אשי רב סובר מאה", "אפילו

(בקטנותו היא דקטנותא דאבא הא – אשי רב בר מר אמר כולן.

מידי בעל מת אילו עליה). להשיב שיש זו שמועה אבי אמר

קאתו, דבעל מכח קאתו, מאן מכח כולהו בהו? אית ממשא

לכולהו". ליתנהו לבעל ליתיה לכולהו איתנהו לבעל איתיה

ולא המשלח של מכוחו באים השלוחים שכל כיוון כלומר,

אם בטלה השליחות כשלוחיו, אותם שמינה השליח של מכוחו

שבין השרשרת" "באמצע מישהו מת אם לא אך המשלח, מת

לבינו. המשלח

טוב' ה'לקח א')וכתב בר(כלל ומר אשי רב בין שהמחלוקת ,

מכוח או הראשון השליח מכוח הם השלוחים (האם אשי רב

המשלח כמו הוא השליח אשי רב בר מר שלפי היא המשלח)

השליח זה ולפי למשלח. מתייחס מעשהו פנים כל על או עצמו

של מכוחו באים לאחריו) השלוחים כל (וכמוהו הראשון

השליח אשי רב לפי ואילו במקומו, עומד הוא שהרי המשלח

אלא למשלח, מתייחס אינו מעשהו וגם עצמו, כהמשלח אינו

שלו xearשהמעשה lirenלא השני השליח כן ואם המשלח.

אותו. שמינה השליח מכוח אלא המשלח מכוח שליח נעשה

ה'תשע"א סיון ט"ז קודש שבת חתימתו? על חשוד העד מתי

:Ê"Ë ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰àOpäì äMàä úøzîeª¤¤¨¦¨§¦¨¥

úeãòì àlà ïéLLBç ïéàL ...äéðeàî éãòî Bà äéLeøâ éãòî ãçàì§¤¨¥¥¥¥¤¨¥¥¥¥¤¨¤¥§¦¤¨§¥

.äöéìçì áø÷úéå ,ïeàî úeãòî íãà ÷çøúé íìBòìe .ãçà¤¨§¨¦§©¥¨¨¥¥¥§¦§¨¥©£¦¨

בגמרא ההלכה ב)מקור כה, שטר,(יבמות על החתומים עדים

משמעון, השדה את לקנות יכולים לשמעון שדהו מכר שראובן

את לישא העדים אחד יכול גט, על החתומים עדים וכן

השדה את לקנות כדי בשקר שחתמו חוששים ואין המגורשת,

אבל אחד", לעדות אלא חוששין "אין כי האשה, את לשאת או

נאמנים. שנים

לא)והתוספות ד"ה יחמיר(שם נפש' 'בעל מקום שמכל כתבו,

בגמרא מהאמור ראיה והביאו זו. אישה ישא ולא עצמו (חוליןעל

ב) רשאיםמד, פלוני של שהם חפץ או שדה על שהעידו שעדים

הדומה ומן הכיעור מן הרחק חכמים אמרו "אבל ממנו לקנותם

לו".

הט"ז י"וכתב סי' סק"ב)(אהע"ז ש'בעלב הוסיף לא שהרמב"ם

לדעת כי הכיעור', מן 'הרחק משום זו אשה ישא לא נפש'

מקום יש ברכוש בעלות על מעידים העדים כאשר רק הרמב"ם

אבל בקנייתו, תועלת להפיק כדי כדין שלא חתמו שמא לחשוש

לאחד אלא ראויה אינה שהרי לחשד, מקום אין אשה בעדות

אחד" בשביל לחטוא מצויין שניים שהובאו"אין הירושלמי (כלשון

עלבמ"מ) שהעיד אשה לשאת רשאי נפש' 'בעל גם ולכן

גירושיה.

משנה' ה'לחם כתב לחליצה", "יתקרב הרמב"ם דברי ועל

קפרא בר מדברי א)שמקורו קט, לייבום,(יבמות קודמת שחליצה

הדבר וקרוב מצוה לשם ביבום יתכוון שלא לחשוש יש כי

יבום בהלכות הרמב"ם מדברי כך על והקשה אח. אשת לאיסור

לחליצה!ה"ב)(פ"א קודמת ייבום שמצות כחכמים, הפוסק

לנר' ה'ערוך וחליצה)ומיישב ד"ה שם, :(יבמות

כאן הרמב"ם כוונת ואין לחליצה, קודם שיבום ודאי אכן,

פעולת שהרואה הכוונה אלא ייבום, על חליצה להעדיף שיש

היא. מצוה החליצה כי עד, להיות לבוא עליו חליצה
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ה'תשע"א סיון י' ראשון יום
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ּבּתחּלה‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נּׂשּוי ׁשהיה 2מי ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבׁשבּועה אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה. לּטל .3קֹודמת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

היא וגם ׁשּלפניה, ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה 5נׁשּבעת4ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
החֹוב היה אם חֹוב: ׁשטר עליו היה אם וכן הּׁשאר. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָונֹוטלת

קדמה הּכתּבה ואם ּתחּלה; חֹוב ּבעל ּגֹובה - ּגֹובה6קֹודם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּתחּלה חֹוב.7האּׁשה לבעל והּנׁשאר , ְְְְִִִַַַַָָָָ

לגּבֹות·. ׁשּבאּו הּקרקע ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין הּוא; ׁשּלוה ּובׁשעה נּׂשּואים ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

הּקֹודם ׁשּכל נּׂשאנֹותן, אם אבל ּתחּלה. זכה ּתחּלה ּבׁשטר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה, זֹו אחר זֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשים
ּכאחד; חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ׁשּנּׂשא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֻואחר
לּכל מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ּכאחד ּכּלן ,8ׁשּׁשעּבּוד ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֻֻ

קדימה ּדין ּכאן .9ואין ְְִִֵָָ
אֹו‚. אחד יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻוכן

ׁשעֹות ׁשּכֹותבין ּבמקֹום אחת, ׁשאין10ׁשעה ּכאחד, חֹולקין - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חֹובֹו ּכדי ּבמטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם, קֹודם. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - ּכתּבתּה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֻאֹו

.11ּבמּטלטלין ְְְִִַ

חֹוב„. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי
- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה

מעֹות נֹוטל חֹוב מן12ּבעל ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה , ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
לגּבֹות13הּקרקע ּכדי ּבּה ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ואם . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

קדימה ּדין ּבּה היה ולא חֹוב.14ׁשניהם, לבעל אֹותֹו נֹותנין - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹואם
והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ּבעל ׁשהרי חֹוב. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבעל
רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה מּׁשהאיׁש ׁשּיֹותר דבר; חסרה ְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלא

ְִֵָלהּנּׂשא.
ׁשּמת‰. מי ּבּה15וכן ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חֹובֹו גֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - קדימה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּדין
ְִָּתחּלה.

.Âׁשּתגּב הּגאֹונים, ׁשּתּקנּו מןוכיון חֹוב ּובעל האּׁשה ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אם16הּמּטלטלין ּבמּטלטלין, קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

חֹוב לבעל נֹותנין - לׁשניהם לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹלא
ּתחּלה חֹובֹו ּבכתּבתּה17ּכל ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹֻ

ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, -18. ְִִִֶַָֹ
.Êאֹו ׁשאבדּו וטענה ּברזל, צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכתּובין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהיּו

הּבעל ּכׁשאר19ׁשּלקחם ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ונׁשּבעת חֹובֹות, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּבעלי

חֹובֹות ּבעלי עם וחֹולקת .20מחלה, ְֲֲִֵֶֶַָָ
.Áּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש גרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

חֹולקֹות?21קדימה הן ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין , ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכתובות,1) כל כדי לו ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה, לגבות קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת קודם2)ערב כתובתה שזמן

השנייה. כתובת לי3)לזמן "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה, הראשונה נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן אף
הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה וכן כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום בעלי משל גבית שלא

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר לא הנשים5)האחרונה.4)שמא שלוש שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי
האחרונה מידי ותוציא שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו וסוף גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות
ויודעת כתובתה קבלה כבר האחרונה זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם מאוחר חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את
את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד, כראוי ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה ממנה יטלו סוף סוף כי היא

לווה.6)כתובתה. כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה חוב.7)שנשא בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה שקנה8)כי בשעה
כאחד. לשניהם ונשתעבדה לשניהם, חייב היה כבר -9)הקרקע מספיקים אינם אם אבל לכולם, מספיקים כשהנכסים זה כל

לגמרי. נדחית והיא לאשה, קודם פלונית.10)המלווה בשעה פלוני ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, שאין11)כגון
של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו מטלטלים שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב. לבעל משועבדים המטלטלין

בקנייתם. להיזהר הלקוחות שידעו קול, להם אין שהרי מעות.12)המוכר, לו הלווה וסמכה13)שהרי כלום, לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על קרקע.14)רק קנה כן ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה זמן שהיה אף15)כגון

לייפו צריכים היינו לא זה שבמקרה פי אינהעל ומיתה הואיל לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו את ת
האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו משמיענו - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא דעתו על המלווה יעלה ולא שכיחה,

כנ"ל. והפסיד היתומים.16)הואיל מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא בכתובתה18)כי בעלה לה כתב אם הטור: וכתב
חל כך הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין לה שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה "אחריות

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על לעצמו.19)הוא
מעותיה.20) הפסידה שהרי אחר, כחוב אלא ככתובה, אינם ברזל צאן כתובותיהן21)שנכסי וזמן אחד ביום כולן נישאו כי

קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא או שווה.
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ּבּתחּלה‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נּׂשּוי ׁשהיה 2מי ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבׁשבּועה אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה. לּטל .3קֹודמת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

היא וגם ׁשּלפניה, ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה 5נׁשּבעת4ואין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
החֹוב היה אם חֹוב: ׁשטר עליו היה אם וכן הּׁשאר. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָונֹוטלת

קדמה הּכתּבה ואם ּתחּלה; חֹוב ּבעל ּגֹובה - ּגֹובה6קֹודם - ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
ּבּתחּלה חֹוב.7האּׁשה לבעל והּנׁשאר , ְְְְִִִַַַַָָָָ

לגּבֹות·. ׁשּבאּו הּקרקע ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין הּוא; ׁשּלוה ּובׁשעה נּׂשּואים ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

הּקֹודם ׁשּכל נּׂשאנֹותן, אם אבל ּתחּלה. זכה ּתחּלה ּבׁשטר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה, זֹו אחר זֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשים
ּכאחד; חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ׁשּנּׂשא ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָֻואחר
לּכל מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ּכאחד ּכּלן ,8ׁשּׁשעּבּוד ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֻֻ

קדימה ּדין ּכאן .9ואין ְְִִֵָָ
אֹו‚. אחד יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻוכן

ׁשעֹות ׁשּכֹותבין ּבמקֹום אחת, ׁשאין10ׁשעה ּכאחד, חֹולקין - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חֹובֹו ּכדי ּבמטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם, קֹודם. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - ּכתּבתּה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֻאֹו

.11ּבמּטלטלין ְְְִִַ

חֹוב„. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי
- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה

מעֹות נֹוטל חֹוב מן12ּבעל ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה , ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
לגּבֹות13הּקרקע ּכדי ּבּה ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ואם . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

קדימה ּדין ּבּה היה ולא חֹוב.14ׁשניהם, לבעל אֹותֹו נֹותנין - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹואם
והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ּבעל ׁשהרי חֹוב. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבעל
רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה מּׁשהאיׁש ׁשּיֹותר דבר; חסרה ְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלא

ְִֵָלהּנּׂשא.
ׁשּמת‰. מי ּבּה15וכן ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

חֹובֹו גֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - קדימה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּדין
ְִָּתחּלה.

.Âׁשּתגּב הּגאֹונים, ׁשּתּקנּו מןוכיון חֹוב ּובעל האּׁשה ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
אם16הּמּטלטלין ּבמּטלטלין, קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

חֹוב לבעל נֹותנין - לׁשניהם לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹלא
ּתחּלה חֹובֹו ּבכתּבתּה17ּכל ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹֻ

ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, -18. ְִִִֶַָֹ
.Êאֹו ׁשאבדּו וטענה ּברזל, צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכתּובין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻהיּו

הּבעל ּכׁשאר19ׁשּלקחם ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ונׁשּבעת חֹובֹות, ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹֹּבעלי

חֹובֹות ּבעלי עם וחֹולקת .20מחלה, ְֲֲִֵֶֶַָָ
.Áּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש גרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי

חֹולקֹות?21קדימה הן ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין , ְְְְְִֵֵֵֵַַָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכתובות,1) כל כדי לו ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה, לגבות קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת קודם2)ערב כתובתה שזמן

השנייה. כתובת לי3)לזמן "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה, הראשונה נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן אף
הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה וכן כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום בעלי משל גבית שלא

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר לא הנשים5)האחרונה.4)שמא שלוש שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי
האחרונה מידי ותוציא שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו וסוף גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות
ויודעת כתובתה קבלה כבר האחרונה זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם מאוחר חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את
את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד, כראוי ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה ממנה יטלו סוף סוף כי היא

לווה.6)כתובתה. כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה חוב.7)שנשא בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה שקנה8)כי בשעה
כאחד. לשניהם ונשתעבדה לשניהם, חייב היה כבר -9)הקרקע מספיקים אינם אם אבל לכולם, מספיקים כשהנכסים זה כל

לגמרי. נדחית והיא לאשה, קודם פלונית.10)המלווה בשעה פלוני ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, שאין11)כגון
של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו מטלטלים שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב. לבעל משועבדים המטלטלין

בקנייתם. להיזהר הלקוחות שידעו קול, להם אין שהרי מעות.12)המוכר, לו הלווה וסמכה13)שהרי כלום, לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על קרקע.14)רק קנה כן ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה זמן שהיה אף15)כגון

לייפו צריכים היינו לא זה שבמקרה פי אינהעל ומיתה הואיל לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו את ת
האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו משמיענו - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא דעתו על המלווה יעלה ולא שכיחה,

כנ"ל. והפסיד היתומים.16)הואיל מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא בכתובתה18)כי בעלה לה כתב אם הטור: וכתב
חל כך הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין לה שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה "אחריות

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על לעצמו.19)הוא
מעותיה.20) הפסידה שהרי אחר, כחוב אלא ככתובה, אינם ברזל צאן כתובותיהן21)שנכסי וזמן אחד ביום כולן נישאו כי

קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא או שווה.



`zeyiע zekld - oeiq 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּפחּותה יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק אם ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָרֹואים:
ּבׁשוה22ׁשּבהן חֹולקֹות - ּפחֹות אֹו ּכתּבתּה היה23ּכדי ואם ; ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָֻ

לּפחּותה ׁשּיּגיע ּכדי מּמּנּו חֹולקים - זה על יֹותר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּממֹון
ּבין הּמֹותר את וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻׁשּבהן
ארּבע נּׂשּוי ׁשהיה מי ּכיצד? הראׁשֹון. ּדר על ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותרֹות
ׁשלׁש ׁשנּיה וׁשל מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻנׁשים,
הּכל נמצא מאה, רביעית וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמאֹות,
- ּפחֹות אֹו מאֹות ארּבע הּניח אם מת: אֹו ּכּלן וגרׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻאלף,

ּפחֹות אֹו מאה נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, הּניח24חֹולקֹות . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הרביעית נמצאת ּבׁשוה, ּכּלן ּבין ּתחּלק אם - מאֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשמֹונה
ּכיצד אּלא מאה. אּלא ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנֹוטלת
ּבׁשוה ּביניהן אֹותן וחֹולקין זּוז מאֹות ארּבע לֹוקחין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָעֹוּׂשין?

מאה והלכה25מאה ּכתּבתּה ּכדי נטלה הרביעית נמצאת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָֻ
אחת ּכל ׁשּביד נׁשים, וׁשלׁש זּוז מאֹות ארּבע ּכאן נׁשאר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָלּה.
ׁשלׁשּתן ּבין מאֹות הארּבע ּתחלק אם זּוז. מאה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמּׁשלׁשּתן
וׁשלׁש ּוׁשלׁשים מאתים נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשוה,
לֹוקחין לפיכ מאתים. אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּוׁשליׁש,
ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָמארּבע

ׁשּלה מאתים ׁשּנטלה הּׁשליׁשית לּה.26ׁשּנמצאת והלכה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי מאה ּכאן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנׁשאר
וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ּוׁשנּיה. ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָראׁשֹונה
הרביעית ּוביד מאתים, הּׁשליׁשית ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָּביד

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ועל ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָמאה.
.Ëּבכתּבתּה לאּׁשה מּידֹו27הערב ׁשּקנּו אףֿעלּֿפי אינֹו28- , ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

עּׂשה ׁשּמצוה לׁשּלם; ּכלּום29חּיב חסרה לא והרי ואם30, . ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשהאב לׁשּלם; חּיב - מּידֹו וקנּו הּוא, ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻערב

ּומקנה וגֹומר עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּכתּבה31ּבגלל ׁשל וקּבלן . ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
קּבלן? הּוא זה ואי מּידֹו. קנּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לׁשּלם, חּיב -ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נֹותן ואני לזה, הּנּׂשאי לאּׁשה: ׁשאמר אבלּכתּב32זה זֹו. ה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

אני זֹו, ּכתּבה ּפֹורע אני זֹו, ּכתּבה ערב הריני לּה: אמר ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֻֻאם
אביו. היה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ּבזה וכּיֹוצא ּבּה, ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָחּיב

הנאה יּדירּנה - אׁשּתֹו את ּכתּבתּה33המגרׁש ּתּפרע ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ונמצאּו יחזירּנה, ׁשּמא ערב; היה אם מאביו, אֹו הּקּבלן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמן

קנּוניא זה.34עֹוּׂשין ׁשל נכסיו על ְְְִֶֶַָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הנאה35וכן יּדירּנה - אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ההקּדׁש מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ יעּׂשּו36ואחר ׁשּמא ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
מן לטרף ּובאה אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹקנּוניא
נׁשּבעת אּלא להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּלקֹוחֹות
הּלקֹוחֹות ידעּו ׁשּכבר לבעלּה. ּתחזר רצתה, ואם ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹוטֹורפת.
ׁשּלקחּו עצמם על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּיׁש

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת ְְִִֶַַָָנכסים
.‡Èנכסיו ׁשּמכר לּלֹוקח:37הּבעל אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר , ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

למעּׂשיו והסּכימה ,עּמ לי אין ּודברים אףֿעלּֿפי38ּדין - ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
מּמּנה טֹורפת39ׁשּקנּו זֹו הרי ׁשּלא40, אּלא לֹו ּכתבה ׁשּלא ; ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ

רּוח נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה לבין ּבינּה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּתהיה
לבעלי לּה41עּׂשיתי ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל . ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד
אֹותֹו לכּתב42טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל, מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הסּכימה ולא ּכתבה ולא ,עּמ לי אין ּודברים ּדין ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלּלֹוקח:
הּמכר ונפסד ּבין43למעּׂשיו, אחר, לאיׁש ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

הסּכימה הּבעל ׁשּמכר ואחר אחרת, ּׂשדה ּבין ּׂשדה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאֹותּה
אינּה - זֹו ּׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלמעּׂשיו,
לבעלי', עּׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיכֹולה
ּבעלּה ּברצֹון הלכה לא רצתה, ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה, .44ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.·Èנׁשים ׁשּתי לֹו ׁשהיּו מּיד45מי וקנּו ּׂשדהּו, את ּומכר , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹותֹו טֹורפת ואינּה זֹו ּׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהראׁשֹונה

הּמֹועיל הּקנין והיה הּלֹוקח, ּבֹו46מן לטען יכֹולה ׁשאינּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
גרׁש אֹו הּבעל מת ּכ ואחר לבעלי', עּׂשיתי רּוח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָ'נחת
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הפחותה.22) הכתובה חברותיה.23)בעלת לשאר שמשועבד כדרך המאה לבעלת משועבד הכסף פחות24)שכל הניח אם
זוז. מאות זוז.25)מארבע ממאה פחות לא של סכום מגיע משלושתן אחת כל בחלוקה26)שלזכות שלקחה המאה עם יחד

לך".27)הראשונה. ישלם לא בעלך אם כתובתך תשלומי בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: על28)שאמר קניין קבלו
מתרצין.29)התחייבותו. ערבותו ידי שעל לזווגן מתכוון אבל ערבותו לפרוע דעתו אם30)אין ואמנם, משלה. הוציאה שלא

ערב. כשאר חייב הוא הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה בהתחייבותו.31)ערב לעמוד עצמו ומקנה בליבו גמר בנו חיתוני לחיבת
את32) יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה מאיזה - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא ערב" "ואני לא

של שליחותו עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע הערב אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה, הערב
תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך כזה.33)הקבלן לנדר מועילה הפרה שאין רבים, דעת להתגרש34)על התכוונה שלא הערמה,

עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל הקבלן. מידי הכתובה את להוציא הבית.35)אלא בדק אין36)לתיקון
יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור כאשר אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה עצמו מההקדש גובה היא

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן לגבות קרקע37)לאשה לו ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים המכירה.38)באלפים זו.39)למעשה כתיבתה על ממנה קניין לכשתתגרש40)קבלו

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני נכסים לבעלה יהיו ולא תתאלמן המכירה41)או גבייתה שעת בוא עד אבל
משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה, אשתו לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם נכסים ויש קיימת.
אומרת: שהיא מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר האשה מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד קרקע

לבעלי". עשיתי רוח מכר.42)נחת שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת לומר יכולה המכר43)שאינה נתבטל
לכתוב. סירובה לו44)בגלל להודות והוכרחה כך על בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל אומרים ואין

ש מתוך אלא אנוסה, זו והרי השנייה, קיימת.במכירתו המכירה בשנייה, לשנייה.45)הסכימה הראשונה נישואי כגון46)וקדמו

zeyi` zekld - oeiq 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּידּה קנּו לא ׁשהרי הּלֹוקח, מּיד מֹוציאה הּׁשנּיה - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּתיהן
קדמה, ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, מּיד מֹוציאה והראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּלֹוקח,
הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח. מעל אּלא ׁשעּבּודּה הסירה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
לֹו. קנּו ׁשהרי מּידּה, ּומֹוציאּה הּלֹוקח חֹוזר ֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלראׁשֹונה,

חלילה ּביניהן.47וחֹוזרֹות ּפׁשרה ׁשּיעּׂשּו עד , ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָ
.‚Èנׁשּבעת הארּוסין, מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין 48אלמנה, ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ממחין ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה ונפרעת מּקרקע.ּבעלּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻּומֹוכרת
ממחין ׁשאינן ּדין ּבבית הּׁשלׁשה49ּבין ׁשּיהיּו והּוא, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

נא עלהאנׁשים הּמכר ואחריּות הּקרקע. ּבׁשּומת ויֹודעין מנין ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
יתֹומים ּדין50נכסי ּבבית אּלא ּתמּכר לא הּגרּוׁשה אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹ

אּלא51ממחין ּתמּכר לא - ּדין ּבבית הּמֹוכרת וכל . ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
הלואה52ּבהכרזה ּובהלכֹות ּבית53. מכירת מׁשּפט יתּבאר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

צריכה אינּה - ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדין
ויֹודעים54הכרזה נאמנים ׁשהם ׁשלׁשה צרי ואףֿעלּֿפיֿכן . ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ְָּבׁשּומא.
.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּה55אלמנה לבין ,56ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

ּבׁשוה ׁשוה מכרה ׁשבּועת57אם ונׁשּבעת קּים, מכרּה - ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשמה אם אבל לאחר; ׁשּמכרה והּוא, ׁשּמכרה. אחר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאלמנה

הכריזה58לעצמּה ואפּלּו ּכלּום, עּׂשתה לא -59. ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
.ÂËאֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

ּכלּום לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ,60ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

מאה, ּכתּבתּה היתה אלמנה. ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּובלבד
ּבטל מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ואפּלּו61ּומכרה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
לּיֹורׁשים. הּדינר את אחזיר אני ְְֲֲִִִִֶַַַָָָאמרה:

.ÊËולזה ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיתה
ׁשל - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּבמנה

קּים ּכּלם וׁשל ּבטל, .62אחרֹון ְֲֵֶַַָָָֻ
.ÊÈּכתּבתּה63יׁש למּכר מת64לאּׁשה אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻ

ויּטל הּלה יבֹוא - גרׁשּה אֹו ּבחּיי65הּבעל היא מתה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה66ּבעלּה קדם ּכלּום67אֹו לֹו אין -68. ְְְְִֵֶֶַָָֹ

.ÁÈ,ּכתּבתּה מקצת מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֻֻהרי
ּבעלּה מּקרקע מֹוכרת - ּכתּבתּה מקצת לאחר נתנה 69אֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

נאמנים. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ּבין הּׁשאר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻותגּבה
ּבין ּדין ּבבית ּבין רּבֹות ּפעמים אפּלּו לכתּבתּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּומֹוכרת

הּקרקע. ׁשּומת ויֹודעים נאמנים ְְְְֱִִִֶַַַַָָּבׁשלׁשה
.ËÈּכתּבתּה לבעלּה70הּמֹוכרת ּבין לאחרים ּבין לא71, , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּכתּבה ּתנאי ׁשאר ּכנגד72אּבדה יֹורׁש - זכר ּבן לּה היה ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֻ
אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת ּכדין73הּכתּבה חלקֹו, על יֹותר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

זה ּתנאי74ּתנאי ּכל אּבדה - לבעלּה ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עליו לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ּכתּבתּה75ּכתּבתּה, ּומֹוחלת . ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

קנין צריכה עדים76אינּה הּמֹוחלים,77ולא ּכל ּכׁשאר ; ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבלבד ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים לא צריכין .78ׁשאינן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה זה47)שקנו (משורש חול מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו לכתובתה.48)"מחול") כלום בעלה לה הניח ואם49)שלא דין בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם שאין

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי וחומר קל כן אמרו חוזר50)בכתובה מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת אם

היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על דין.51)הלוקח בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
למכרה.52) רוצים מה ומפני שומה, היא בכמה למכירה, העומדת זו שדה על י'53)שמכריזים הלכה ושם ח'. הלכה יב, פרק

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כמי נעשה בהכרזה שלא שמכר דין "בית בפחות54)מבואר: דין בית טעה אם כי
מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה כאשר אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך קיים המקח - המקח משישית

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה ודינר, מנה כתובתה.55)שווה גביית שלושה56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים במכירה.57)הדיוטות טעתה כתובתה.58)שלא בשומת לעצמה היתומים שדה על59)לקחת

והטעם, ממנה. השדה ונוטלים חוזרים זמן לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל בשומתה, טעתה ולא פומבית מכירה
הר באותומפרש ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור שנתמנה שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא כי שב"א,

הבעלים, במקום עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח ולגבי אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר שאין מכר,
לעצמו". מקנה אדם אונאה60)ו"אין דין אין כי המכר, ייבטל אומרים ואין לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי

לסחורה לשוק שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי אני לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה לקרקעות.
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה, לו שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, אין61)ולקח דינר שאותו

היה. אחת בבת שהרי טעות, המכר שכל נמצא למכור, רשות בטל,62)לה המכר אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד רשאית.63)אלא והתוספת.64)יכולה, אלמנה65)העיקר בתור לאשה להינתן הראוי את יטול הלוקח

גרושה. מחיים.66)או ליגבות כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה מוריש67)לא אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין
ליורשיו. מועט.68)שבועה דבר זה מכר בעד הלוקח נותן ולפיכך מעותיו. כתובתה.69)והפסיד לגבוי קרקע מוכרת

כתובתה.70) כל כתובתה.71)כלומר תגבה לא יגרשנה או ימות לעיל.72)שאם המנויים התנאים ושאר ופדיונה רפואתה כגון
כתובתה. כל שמכרה כיוון מזונותיה אבדה ונדונייתה74)כשימות.73)וכשתתאלמן אמם כתובת יורשים הזכרים הבנים "שיהיו

בשווה". אחרות) נשים (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל, צאן נכסי בתורת רבינוו75)שהכניסה מדברי נראה
ממנו. ניזונת אינה בחייו במתנה.76)שאפילו או במכירה הדרושה קניין מחילה,77)קבלת מחילתה - מודה היא אם אלא

לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא בהם,78)"כי טעם לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
להקנות המקומות רוב נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל או . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון
בליבו שגמר אלא ומהתל, כמשחק אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל אינו זה קניין . . . הדברים אלו למקצת

כלל". אחר דבר צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב אמר אם לפיכך אמר, כן ואחרי



עי zeyi` zekld - oeiq 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּידּה קנּו לא ׁשהרי הּלֹוקח, מּיד מֹוציאה הּׁשנּיה - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּתיהן
קדמה, ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, מּיד מֹוציאה והראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּלֹוקח,
הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח. מעל אּלא ׁשעּבּודּה הסירה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹולא
לֹו. קנּו ׁשהרי מּידּה, ּומֹוציאּה הּלֹוקח חֹוזר ֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלראׁשֹונה,

חלילה ּביניהן.47וחֹוזרֹות ּפׁשרה ׁשּיעּׂשּו עד , ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָ
.‚Èנׁשּבעת הארּוסין, מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין 48אלמנה, ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

ממחין ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה ונפרעת מּקרקע.ּבעלּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻּומֹוכרת
ממחין ׁשאינן ּדין ּבבית הּׁשלׁשה49ּבין ׁשּיהיּו והּוא, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֻ

נא עלהאנׁשים הּמכר ואחריּות הּקרקע. ּבׁשּומת ויֹודעין מנין ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
יתֹומים ּדין50נכסי ּבבית אּלא ּתמּכר לא הּגרּוׁשה אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹ

אּלא51ממחין ּתמּכר לא - ּדין ּבבית הּמֹוכרת וכל . ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻ
הלואה52ּבהכרזה ּובהלכֹות ּבית53. מכירת מׁשּפט יתּבאר ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

צריכה אינּה - ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדין
ויֹודעים54הכרזה נאמנים ׁשהם ׁשלׁשה צרי ואףֿעלּֿפיֿכן . ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ְָּבׁשּומא.
.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּה55אלמנה לבין ,56ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

ּבׁשוה ׁשוה מכרה ׁשבּועת57אם ונׁשּבעת קּים, מכרּה - ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשמה אם אבל לאחר; ׁשּמכרה והּוא, ׁשּמכרה. אחר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאלמנה

הכריזה58לעצמּה ואפּלּו ּכלּום, עּׂשתה לא -59. ְְְְְֲִִִַַָָָָֹ
.ÂËאֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

ּכלּום לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ,60ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ

מאה, ּכתּבתּה היתה אלמנה. ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּובלבד
ּבטל מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ואפּלּו61ּומכרה , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
לּיֹורׁשים. הּדינר את אחזיר אני ְְֲֲִִִִֶַַַָָָאמרה:

.ÊËולזה ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיתה
ׁשל - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָּבמנה

קּים ּכּלם וׁשל ּבטל, .62אחרֹון ְֲֵֶַַָָָֻ
.ÊÈּכתּבתּה63יׁש למּכר מת64לאּׁשה אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻ

ויּטל הּלה יבֹוא - גרׁשּה אֹו ּבחּיי65הּבעל היא מתה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה66ּבעלּה קדם ּכלּום67אֹו לֹו אין -68. ְְְְִֵֶֶַָָֹ

.ÁÈ,ּכתּבתּה מקצת מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֻֻהרי
ּבעלּה מּקרקע מֹוכרת - ּכתּבתּה מקצת לאחר נתנה 69אֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

נאמנים. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ּבין הּׁשאר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻותגּבה
ּבין ּדין ּבבית ּבין רּבֹות ּפעמים אפּלּו לכתּבתּה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּומֹוכרת

הּקרקע. ׁשּומת ויֹודעים נאמנים ְְְְֱִִִֶַַַַָָּבׁשלׁשה
.ËÈּכתּבתּה לבעלּה70הּמֹוכרת ּבין לאחרים ּבין לא71, , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּכתּבה ּתנאי ׁשאר ּכנגד72אּבדה יֹורׁש - זכר ּבן לּה היה ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֻ
אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת ּכדין73הּכתּבה חלקֹו, על יֹותר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

זה ּתנאי74ּתנאי ּכל אּבדה - לבעלּה ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
עליו לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ּכתּבתּה75ּכתּבתּה, ּומֹוחלת . ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

קנין צריכה עדים76אינּה הּמֹוחלים,77ולא ּכל ּכׁשאר ; ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבלבד ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים לא צריכין .78ׁשאינן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
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לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה זה47)שקנו (משורש חול מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו לכתובתה.48)"מחול") כלום בעלה לה הניח ואם49)שלא דין בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם שאין

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי וחומר קל כן אמרו חוזר50)בכתובה מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת אם

היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על דין.51)הלוקח בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
למכרה.52) רוצים מה ומפני שומה, היא בכמה למכירה, העומדת זו שדה על י'53)שמכריזים הלכה ושם ח'. הלכה יב, פרק

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כמי נעשה בהכרזה שלא שמכר דין "בית בפחות54)מבואר: דין בית טעה אם כי
מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה כאשר אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך קיים המקח - המקח משישית

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה ודינר, מנה כתובתה.55)שווה גביית שלושה56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים במכירה.57)הדיוטות טעתה כתובתה.58)שלא בשומת לעצמה היתומים שדה על59)לקחת

והטעם, ממנה. השדה ונוטלים חוזרים זמן לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל בשומתה, טעתה ולא פומבית מכירה
הר באותומפרש ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור שנתמנה שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא כי שב"א,

הבעלים, במקום עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח ולגבי אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר שאין מכר,
לעצמו". מקנה אדם אונאה60)ו"אין דין אין כי המכר, ייבטל אומרים ואין לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי

לסחורה לשוק שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי אני לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה לקרקעות.
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה, לו שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, אין61)ולקח דינר שאותו

היה. אחת בבת שהרי טעות, המכר שכל נמצא למכור, רשות בטל,62)לה המכר אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד רשאית.63)אלא והתוספת.64)יכולה, אלמנה65)העיקר בתור לאשה להינתן הראוי את יטול הלוקח

גרושה. מחיים.66)או ליגבות כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה מוריש67)לא אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין
ליורשיו. מועט.68)שבועה דבר זה מכר בעד הלוקח נותן ולפיכך מעותיו. כתובתה.69)והפסיד לגבוי קרקע מוכרת

כתובתה.70) כל כתובתה.71)כלומר תגבה לא יגרשנה או ימות לעיל.72)שאם המנויים התנאים ושאר ופדיונה רפואתה כגון
כתובתה. כל שמכרה כיוון מזונותיה אבדה ונדונייתה74)כשימות.73)וכשתתאלמן אמם כתובת יורשים הזכרים הבנים "שיהיו

בשווה". אחרות) נשים (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל, צאן נכסי בתורת רבינוו75)שהכניסה מדברי נראה
ממנו. ניזונת אינה בחייו במתנה.76)שאפילו או במכירה הדרושה קניין מחילה,77)קבלת מחילתה - מודה היא אם אלא

לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא בהם,78)"כי טעם לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
להקנות המקומות רוב נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל או . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון
בליבו שגמר אלא ומהתל, כמשחק אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל אינו זה קניין . . . הדברים אלו למקצת

כלל". אחר דבר צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב אמר אם לפיכך אמר, כן ואחרי
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עליהן סֹומכת ׁשהּדעת דברים ׁשּיהיּו יהיּו79והּוא, ולא , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּתמּה דברי אֹו והּתּול ּׂשחֹוק נכֹונה.80דברי ּבדעת אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ׁשּתּטל‡. עד אלמנּותּה זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאלמנה
וכן מזֹונֹות. לּה אין ּדין, ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻּכתּבתּה.
עּׂשתה אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָֻֻֻאם
חֹוב ּתגּבה ּפה לֹו: ׁשּתאמר והּוא לאחר, אּפֹותיקי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֻּכתּבתּה
ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית אּלּו ּדברים ׁשעּׂשתה ּבין -ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֻ
מיתת לאחר ׁשעּׂשתה ּבין ּבעלּה ּבחּיי ׁשעּׂשתה ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּדין,
מכרה אם אבל הּיֹורׁשים. מן מזֹונֹות לּה אין - ְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבעלּה
אּבדה האלמנה ּומּׁשּתתארס מזֹונֹות. לּה יׁש - ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמקצתּה

ְֶָמזֹונֹותיה.
ּכסּות·. לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּבחּיי ּבֹו ׁשהיתה ּבּמדֹור) יֹוׁשבת (אֹו ּומדֹור ּתׁשמיׁש, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוכלי
ּובּׁשפ ּבעבדים ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת חֹותּבעלּה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

הּיֹורׁשין אין - הּמדֹור נפל ּבעלּה. ּבחּיי בהן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנׁשּתּמׁשה
- מּׁשּלי אבנּנּו ואני לי הּניחּו אמרה: ואם לבנֹותֹו. ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָחּיבין
אּלא אֹותֹו, ּתטחה ולא ּבדקֹו ּתחּזק לא וכן לּה. ׁשֹומעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹאין
אלמנה מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ּכמה ּבֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשב

ּכלּום. ולא עּׂשּו לא -ְְָֹֹ
נֹותנין‚. - ּבּׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

ּכבֹודּה. לפי - ּוכסּותּה מזֹונֹותיה וכן ּכבֹודּה. לפי מדֹור ְְְְְְְִִֵֶָָָָָָלּה
ּכבֹודֹו; לפי לּה נֹותנין - מּכבֹודּה ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָואם

מיתה. לאחר אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
ּכל„. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? מרּבה. הּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּברּכת

אחד ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּבׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
לׁשאר הּדין והּוא קּבין. ארּבע להן מסּפיק - ּבערּוב ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָואֹוכלין
אבי, מּבית זזה אינני ׁשאמרה: אלמנה ,לפיכ הּבית. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָצרכי
לּה: לֹומר הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם לי ּותנּו מזֹונֹות לי ְְְְְִִִִִַַָָּפסקּו
נֹותנים אנּו אין - לאו ואם מזֹונֹות, ל יׁש - אצלנּו אּת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָאם
ׁשהיא מּפני טֹוענת: היתה ואם הּבית. ּברּכת ּכפי אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל
לבּדּה לּה הּמסּפיקין מזֹונֹות לּה נֹותנין - ילדים והם ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָילּדה
- הּכסּות ּומֹותר האלמנה מזֹונֹות ּומֹותר אביה. ּבבית ְְְְְִִֵַַַַָָָָָוהיא

ְִַלּיֹורׁשין.
קצבה‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם ׁשחלתה: ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה

צריכה היא ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ּכמזֹונֹות זֹו הרי -ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָ
נׁשּבית מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי - קצבה 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.

.Âואם ּבקבּורתּה. חּיבין הּבעל יֹורׁשי - האלמנה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמתה
יֹורׁשין יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעּׂשה הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה
מעּׂשה טלי לאלמנה: ׁשאמר ויֹורׁש לּיֹורׁשין. - האלמנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָידי
ּבזה ׁשרצתה היא אבל לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבמזֹונֹותי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָידי

לּה. ׁשֹומעין -ְִָ
.Êעֹוּׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְְִֶַַָָָָָָָָָוכל

ּפניו והרחצת הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת חּוץ ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָליתֹומים,
ורגליו. ְְַָָָידיו

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום. ּבהם לּיֹורׁש ואין ְְְְֵֵֶַַָָלעצמּה,

.Ëּבלא אֹותן נֹוטלת - נדּוניתּה ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
הֹותירּו ּכן אם אּלא לעֹולם, ּדין ּבהם לּיֹורׁשים ואין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשבּועה,
מתה ואם לּבעל. ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּבחּיי
אףֿעלּֿפי נדּוניתּה, יֹורׁשים יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹהאלמנה
ליֹורׁשי הּמֹותר - מֹותר ּבהן היה ואם ּברזל. צאן נכסי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ַַַהּבעל.
.Èׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

אין - זהב ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמחּיים
ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה; ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
מּמה נּזֹונת והיא עּמּה, ּומחּׁשבין מזֹונֹות, לּה ְְְְְִִִִִִֶַַָָּופֹוסקין
ויקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות עד ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹּׁשּבידּה

הּׁשאר. את ְְִֶַַָהּיֹורׁשין
.‡È- ּומת ּבעלּה, ּבחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻוכן

אינּה - לכתּבתּה מֹותֹו אחר ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּגֹובה
הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו אףֿעלֿגב מהן, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּגֹובה
מן האלמנה ּתּזֹון לפיכ הּמּטלטלין. מן הּכתּבה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻּותנאי

ּתפסה. ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְְִִִֶַַַַָָֹהּמּטלטלין
.·Èהּיֹורׁשין - אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹואם

לעּכב יכֹולה ואינּה מזֹונֹות, לּה מעלין והן אֹותן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָנֹוטלין
ׁשאּזֹון עד ּדין ּבבית מּנחין הּמּטלטלין יהיּו ולֹומר: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֻעליהן
עליו התנתה ואפּלּו מזֹונֹות. לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹמהן,
דנין וכזה מעּכבת. אינּה - הּמטלטלין מן ׁשּתּזֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפרּוׁש

דינין. ּבּתי ּבכל ְִִִֵָָָּתמיד
.‚Èׁשּלא עליהן לעּכב היא יכֹולה - קרקע הּניח אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאבל

ׁשאין הּלקֹוחֹות; מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו.
חרין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹהאּׁשה

.„Èנּזֹונֹות - זֹו אחר זֹו ׁשּנּׂשאן אףֿעלּֿפי רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח
ּבמּטלטלין. קדימה ּדין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָּבׁשוה,

.ÂËהראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה יבם, לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָאלמנה
מעּברת הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר ואם ּבעל. מּׁשל נּזֹונת -ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ
נּזֹונת - קּימא ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת נּזֹונת -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איבה79) כאן ואין כתובה להן יש הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי רוח "נחת לטעון: יכולה המוחלת ואין
כתובתי". לך שאמחול ממני מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה היא ואדרבה לו, תמחול לא הן80)אם ש"יש

לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא לאו ויש כלאו היורשים1)שהוא כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר
שבאה אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם לפני שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה, וזכויותיהם

zeyi` zekld - oeiq 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נמצאת לא הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר אלמנּותּה, ימי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוהֹולכת
לא נּזֹונת אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ׁשלׁשה אחר ְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמעּברת

אֹומּׁשל לכנס יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ולא ּבעל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ֲַֹלחלץ.

.ÊËּוברח ּדין, ּבבית ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹֹּתבעה
מּׁשל נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ׁשחלה, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו

ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם
.ÊÈויהיה ׁשּיגּדל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה

היבמין. ְְִִַָָּכׁשאר
.ÁÈ,מיתה ּבׁשעת ּבמזֹונֹותיה לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי

מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות ּפלֹוני מקֹום יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
הּׁשאר נֹוטלת - לּה הראּויֹות מּמזֹונֹות ּפחֹות ּׂשכרֹו היה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָואם
נֹוטלת - לּה הראּוי מן יֹותר ּׂשכרֹו היה ואם נכסים; ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָמּׁשאר
ּבמזֹונֹותיה, ּפלֹוני ּבמקֹום יהיה לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכל.
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה אין - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוׁשתקה

מזֹונֹות. ְָלּה
.ËÈמי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה

ואין אֹותּה. מׁשּביעים ואין מזֹונֹות לּה ׁשּפֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהֹורה,
ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה על לסמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראּוי
מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי הּים. למדינת ּבעלּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ׁשּתּׁשבע; עד ּדין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּבית
אּלא ּתּפרע לא - יתֹומים מּנכסי הּנפרע וכל ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹיתֹומים,

לדּון. ראּוי וכן נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְִִֵֶַָָָָָּבׁשבּועה.
.Îאֹותּה מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאלמנה

יׁש וכן מזֹונֹות. לּה ונֹותנין הכרזה, ּבלא ּומֹוכרין ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבּתחּלה,
ּבׁשלׁשה אּלא ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות למּכר ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹֻלּה
ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ּבלא נאמנים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹאנׁשים
הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים. מכרּה - ּבׁשוה ׁשוה עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלבין

נׁשּבעת. - אֹותּה ְְְִִַַַַָלהׁשּביע
.‡Î,חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי למזֹונֹות? מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יֹותר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום. ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָמזֹון
הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, והֹולכת מֹוכרת וכן ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחדׁשים.

לּה. והֹולכת הּׁשאר מן ּכתּבתּה ּגֹובה ּכתּבתּה, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכדי
.·Îמחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה

אם ויתּבעּוה. הּיֹורׁשים ׁשּיבֹואּו עד ידיה, מעּׂשה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעּמּה
הֹולכין - לאו ואם אֹותֹו, נֹוטלין - ידיה מעּׂשה לּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמצאּו
ּדין ּבית - קטּנים הּיֹורׁשים היּו ׁשאם אֹומר, ואני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלדרּכם.
לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ידיה, מעּׂשה ּופֹוסקין עּמּה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמחּׁשבין

ְמזֹונֹות.
.‚Îלּה אין - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

אֹותּה. מׁשּכנה אֹו מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות;
לּה: ואֹומרים לֹו אנּו טֹוענין - יֹורׁש טען ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ּדרּכם אין אם אּלא .מזֹונֹותי ּוטלי והּׁשבעי ּכתּבתי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻהביאי
ּכתּבה. ְְִָֹֻלכּתב

.„Îּובאה הּים, למדינת ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת - רצתה - ּבעלי מת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָואמרה:
נאמנת, אינּה - ּבעלי ּגרׁשני אמרה: ּכתּבה. נֹוטלת - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻרצתה

מּנכ היאונּזֹונת עדין ׁשאם ּפנים: מּכל ּכתּבתּה ּכדי עד סיו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
לּה יׁש - ׁשאמרה ּכמֹו ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה יׁש - ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָאׁשּתֹו
ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה. ּכתּבתּה ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻּכתּבה,

לּה. והֹולכת ְְֶֶָָָֻּכתּבתּה
.‰Îנּזֹונת אינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּבעלּה ּבחּיי אבל מּספק. הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּנכסיו,
ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה יׁש -ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

.ÂÎ,מזֹונֹות ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהתה ענּיה ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
ואין וּתרה, - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהתה עׁשירה ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹאֹו
ואם ׁשּתבעה. מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ּבּׁשנים מזֹונֹות ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָלּה
ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום אפּלּו מּזה ּפחֹות ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהתה

ׁשעברּו. הּׁשנים מזֹון ְְְִֶֶֶַָָונֹוטלת
.ÊÎ:אֹומרים הם הּיֹורׁשים, מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה

על - נּׂשאת ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתּנּו,
ותּטל; הּסת ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהיתֹומים
ׁשבּועת הּיֹורׁשים יּׁשבעּו אֹו ראיה, להביא עליה - ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

לּה. ׁשּנתנּו ְֵֶֶָָהּסת
.ÁÎׁשּתבעה 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 -ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָ
הּמֹוכרת וכל מקצתֹו. והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָזֹו
העּקר; עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה - סתם הּמֹוחלת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו

ּכת מקֹום.ׁשּׁשניהם ּבכל ׁשמם ּבה ְְְְֵֶֶָָָָֻ

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

אּמן‡. ּכתּבת יֹורׁשים הּזכרים ּבנים ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמּתנאי
ּכ ואחר ברזל, צאן נכסי בתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּונדּוניתּה

ּבׁשוה. אחיהם עם הירּׁשה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻחֹולקין
בן·. וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה, נּׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד

ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נּׂשא ּכ ואחר בחּייו. ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו. ּומתה ּבן, וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים.
יֹורׁשים והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻמן
מאֹות, וארּבע אלף הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ְְִֵֵֶַַָּוביד
ּכתּבֹות‚. ׁשּתי ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻּבּמה

לא אם אבל ּבׁשוה; הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר אֹו אחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּדינר
אּלּו יירׁשּו ׁשאם ּבׁשוה. הּכל חֹולקים - ּדינר יֹותר ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּניח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהיורשים. מזונות שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו עשירה או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין ביאר1)לבית
הארוסה, בת היבמה, בת הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי הבנות זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו

מזונות. לענין והבנות הבנים מזונות, לענין השנייה ובת
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נמצאת לא הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר אלמנּותּה, ימי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוהֹולכת
לא נּזֹונת אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ׁשלׁשה אחר ְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמעּברת

אֹומּׁשל לכנס יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ולא ּבעל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ֲַֹלחלץ.

.ÊËּוברח ּדין, ּבבית ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹֹּתבעה
מּׁשל נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ׁשחלה, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו

ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם
.ÊÈויהיה ׁשּיגּדל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה

היבמין. ְְִִַָָּכׁשאר
.ÁÈ,מיתה ּבׁשעת ּבמזֹונֹותיה לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי

מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות ּפלֹוני מקֹום יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
הּׁשאר נֹוטלת - לּה הראּויֹות מּמזֹונֹות ּפחֹות ּׂשכרֹו היה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָואם
נֹוטלת - לּה הראּוי מן יֹותר ּׂשכרֹו היה ואם נכסים; ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָמּׁשאר
ּבמזֹונֹותיה, ּפלֹוני ּבמקֹום יהיה לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכל.
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה אין - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוׁשתקה

מזֹונֹות. ְָלּה
.ËÈמי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה

ואין אֹותּה. מׁשּביעים ואין מזֹונֹות לּה ׁשּפֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהֹורה,
ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה על לסמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראּוי
מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי הּים. למדינת ּבעלּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ׁשּתּׁשבע; עד ּדין ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמּבית
אּלא ּתּפרע לא - יתֹומים מּנכסי הּנפרע וכל ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹיתֹומים,

לדּון. ראּוי וכן נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְִִֵֶַָָָָָּבׁשבּועה.
.Îאֹותּה מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאלמנה

יׁש וכן מזֹונֹות. לּה ונֹותנין הכרזה, ּבלא ּומֹוכרין ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבּתחּלה,
ּבׁשלׁשה אּלא ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות למּכר ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹֻלּה
ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ּבלא נאמנים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹאנׁשים
הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים. מכרּה - ּבׁשוה ׁשוה עצמּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלבין

נׁשּבעת. - אֹותּה ְְְִִַַַַָלהׁשּביע
.‡Î,חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי למזֹונֹות? מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יֹותר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום. ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָמזֹון
הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, והֹולכת מֹוכרת וכן ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָחדׁשים.

לּה. והֹולכת הּׁשאר מן ּכתּבתּה ּגֹובה ּכתּבתּה, ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכדי
.·Îמחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה

אם ויתּבעּוה. הּיֹורׁשים ׁשּיבֹואּו עד ידיה, מעּׂשה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעּמּה
הֹולכין - לאו ואם אֹותֹו, נֹוטלין - ידיה מעּׂשה לּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָמצאּו
ּדין ּבית - קטּנים הּיֹורׁשים היּו ׁשאם אֹומר, ואני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלדרּכם.
לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ידיה, מעּׂשה ּופֹוסקין עּמּה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמחּׁשבין

ְמזֹונֹות.
.‚Îלּה אין - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

אֹותּה. מׁשּכנה אֹו מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות;
לּה: ואֹומרים לֹו אנּו טֹוענין - יֹורׁש טען ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאףֿעלּֿפי

ּדרּכם אין אם אּלא .מזֹונֹותי ּוטלי והּׁשבעי ּכתּבתי ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻהביאי
ּכתּבה. ְְִָֹֻלכּתב

.„Îּובאה הּים, למדינת ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת - רצתה - ּבעלי מת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָואמרה:
נאמנת, אינּה - ּבעלי ּגרׁשני אמרה: ּכתּבה. נֹוטלת - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻרצתה

מּנכ היאונּזֹונת עדין ׁשאם ּפנים: מּכל ּכתּבתּה ּכדי עד סיו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
לּה יׁש - ׁשאמרה ּכמֹו ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה יׁש - ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָאׁשּתֹו
ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה. ּכתּבתּה ׁשהרי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻּכתּבה,

לּה. והֹולכת ְְֶֶָָָֻּכתּבתּה
.‰Îנּזֹונת אינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּבעלּה ּבחּיי אבל מּספק. הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּנכסיו,
ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה יׁש -ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

.ÂÎ,מזֹונֹות ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהתה ענּיה ְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
ואין וּתרה, - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהתה עׁשירה ְְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָֹאֹו
ואם ׁשּתבעה. מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ּבּׁשנים מזֹונֹות ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָלּה
ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום אפּלּו מּזה ּפחֹות ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהתה

ׁשעברּו. הּׁשנים מזֹון ְְְִֶֶֶַָָונֹוטלת
.ÊÎ:אֹומרים הם הּיֹורׁשים, מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה

על - נּׂשאת ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹנתּנּו,
ותּטל; הּסת ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהיתֹומים
ׁשבּועת הּיֹורׁשים יּׁשבעּו אֹו ראיה, להביא עליה - ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָמּׁשּנּׂשאת

לּה. ׁשּנתנּו ְֵֶֶָָהּסת
.ÁÎׁשּתבעה 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 -ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָ
הּמֹוכרת וכל מקצתֹו. והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָזֹו
העּקר; עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה - סתם הּמֹוחלת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו

ּכת מקֹום.ׁשּׁשניהם ּבכל ׁשמם ּבה ְְְְֵֶֶָָָָֻ

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

אּמן‡. ּכתּבת יֹורׁשים הּזכרים ּבנים ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמּתנאי
ּכ ואחר ברזל, צאן נכסי בתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּונדּוניתּה

ּבׁשוה. אחיהם עם הירּׁשה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻחֹולקין
בן·. וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה, נּׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד

ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נּׂשא ּכ ואחר בחּייו. ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו. ּומתה ּבן, וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים.
יֹורׁשים והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻמן
מאֹות, וארּבע אלף הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ְְִֵֵֶַַָּוביד
ּכתּבֹות‚. ׁשּתי ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻּבּמה

לא אם אבל ּבׁשוה; הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר אֹו אחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּדינר
אּלּו יירׁשּו ׁשאם ּבׁשוה. הּכל חֹולקים - ּדינר יֹותר ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּניח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מהיורשים. מזונות שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו עשירה או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין ביאר1)לבית
הארוסה, בת היבמה, בת הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי הבנות זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו

מזונות. לענין והבנות הבנים מזונות, לענין השנייה ובת
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לחלק אחד ּדינר יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻּכתּבת
ּבין ירּׁשה חּלּוק מבּטל זה ּתנאי נמצא הּיֹורׁשים, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֻאֹותֹו

הּתֹורה. מן ׁשהּוא ּבׁשוה ְִִֶֶַַָָָהּבנים
ּבין„. זֹו אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנּׂשא למי הּדין ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּוא

היה אם זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבבת
יֹורׁש ואחד אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשם

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ְְְְְִִֶַַָָֻּכתּבת
נ‰. על מעלין אנּו הרי היתֹומים: ּדינר,אמרּו יֹותר אבינּו כסי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

את ׁשמין אּלא להם, ׁשֹומעין אין - אּמן ּכתּבת ׁשּיּטלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכדי
אביהן. מיתת ּבׁשעת ׁשוין ׁשהיּו ּכּמה ּדין ּבבית ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנכסים
קדם אביהן מיתת אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹואףֿעלּֿפי
אביהן. מיתת ּכׁשעת אּלא אֹותן ׁשמין אין - לחלק ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיבֹואּו

.Â,יֹותר אֹו ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵַַָָָָָֻהיה
ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ׁשטר עליו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאףֿעלּֿפי

אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן אחד ּכל ְִֵֵֶֶֶַָָָֻאּלא
.Êואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נּׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי

על יתר הּניח ׁשּלא אףֿעלּֿפי מּׁשתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאחר
קדם אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם הּכתּבֹות: ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּתי
יֹורׁשין ׁשאינן מּפני ּכתּבתּה, לירּׁשת קֹודמים ּבניה - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשּתמּות
יֹורׁשין ּכ ואחר ּתֹורה, ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת
- ּכלּום ׁשם נׁשאר ואם זה. ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבני
הראׁשֹונה ּבני - ׁשּתּׁשבע קדם מתה ואם ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹחֹולקין

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ּבלבד, אּמן ּכתּבת ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֻיֹורׁשים
.Áואחר ומת, מהן, ּבנים לֹו והיּו נׁשים, ׁשּתי נּׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

ואחד אחד ּכל - מתּו ּכ ואחר נׁשּבעּו אם הּנׁשים: מתּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכ
לפיכ זה. ּבתנאי ולא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻֻיֹורׁש
ויֹורׁשי ׁשם. אין אֹו מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין ְְְִִִֵֵֵֵַָָָאין
חֹולקין - נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֹהראׁשֹונה
ׁשאין לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה; הּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻהּבנים

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה
.Ëּבניה ׁשּנׁשּבעה זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

וכל ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר ּתחּלה, ּכתּבתּה ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻיֹורׁשין
מּנכסים טֹורף אינֹו - אביו ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

הּיֹורׁשין. ּככל חֹורין, מּבני אּלא ְְְְְִִִִֵֶַָָָֻמׁשעּבדים,
.Èאביהן מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ּכתּבה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּומּתנאי

הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו. עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָאחר
ׁשּלא אףֿעלּֿפי נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאףֿעלּֿפי
לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה אין - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגרה

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה מעּׂשה - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמֹותֹו
.‡Èּכדר אביה, מּנכסי ּומדֹור ּוכסּות מזֹונֹות לּבת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּפֹוסקין

ּבלא ּוכסּותן הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּפֹוסקין
אּלא ּוכסּותּה. האלמנה למזֹון ׁשּמֹוכרין ּכדר ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָהכרזה,
ולּבנֹות הּבעל, ּוכבֹוד ּכבֹודּה לפי לּה ּפֹוסקין ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשהאּׁשה
נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ּבלבד. להן הּמסּפיק ּדבר להן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּפֹוסקין

.·Èּבתנאים נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֹֻאין
אין אם אבל ידם. מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻאּלּו,

ּכתּבתּה. אּמן מחלה ׁשּמא ּכלּום, להן אין - ּכתּבה ׁשטר ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָֻֻׁשם
הּתנאים. ּכפי להן יׁש - ּכתּבה לכּתב ּדרּכם אין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻואם

.‚Èּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
מּנכסיו, אלמנתֹו ּתּזֹון אל אֹו מּנכסיו, ּבנֹותיו יּזֹונּו אל ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשאמר

ׁשֹומעין אין - אּמן ּכתּבת ּבניו יירׁשּו אל ּכלאֹו נתן לֹו. ְְְִִִֵַַַָָָָָֻ
אינּה מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים ּבמּתנה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָנכסיו
וחּיּוב הּמּתנה הרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקֹונה
ּובנֹותיו אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד, ּבאין אּלּו ּבתנאין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָהּנכסים
ּבעלּה. ּבחּיי ׁשּמתה אּמן ּכתּבת יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻנּזֹונֹות

.„È.מזֹונֹות לּה ויׁש הּבנֹות ּכׁשאר היא הרי - הממאנת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּבת
- האנּוסה ּובת הארּוסה ּובת הּׁשנּיה ּובת היבמה ּבת ְְֲֲֲִַַַַַַָָָָָָָָאבל
ּבחּיי אבל זה. ּבתנאי אביהן מיתת אחר מזֹונֹות להן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאין
ּבחּיי והּבנֹות הּבנים ׁשאר ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאביהן

ֲִֶאביהן.
.ÂËמּׁשעת ּבמזֹונֹותיה חּיב - האחין מן הּנּזֹונת ּבת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהמארס

ׁשּתתארס עד (אּלא מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהארּוסין;
אּלא עצמּה, ׁשּתזּון ּכדי ּבֹוגרת אינּה וזֹו) ׁשּתבּגר, עד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה רֹוצה אדם ואין נערה, אֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָקטּנה

הּפתחים. על ְְְִִַַַָותׁשאל
.ÊËהיא אפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָנּׂשאת

הרי ּבגרה, לא ועדין אביה לבית וחזרה הֹואיל - יבם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשֹומרת
ׁשּתתארס. עד אֹו ׁשּתבּגר עד אביה מּנכסי נּזֹונת ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזֹו

.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי
ּבּמה ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהם את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהם
מהם ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּדברים
הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות. ׁשּיבּגרּו עד ּכאחת והּבנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּבנים
מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל מרּבין. ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻנכסים
הּׁשאר ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהם מֹוציאין -ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
הּבנֹות - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים.
על יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות

ְִַָהּפתחים.
.ÁÈלא אם אבל קרקע; ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹּבּמה

ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - מּטלטלין אּלא ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָהּניח
מן ּכאחד נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי הּמּטלטלין, מן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּבנֹות
אּלא ּבמּטלטלין להם ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין, האּלּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּנכסים

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ּכּבנים. ְְְִִִֶֶַַָָׁשּיהיּו
.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים. ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר
קדמּו אם נתרּבּו, לא ואפּלּו אֹותן. יֹורׁשין הּבנים - ּכ ְְְֲִִִִִַַַַַָָָָֹאחר

קּים. מכרן - מּועטין נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעם ׁשהתנה אֹו חֹוב, עליו ויׁש מרּבין הּנכסים ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻהיּו

אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹאׁשּתֹו
חֹוב לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהן אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,
מּתחת ויצאּו ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן

ְֵֶידיהם.
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.‡Îואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת, אלמנה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח
ּתׁשאל והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
לירּׁשת קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן הּפתחים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻעל

אב ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת את ׁשּׁשניהםהּבן ואףֿעלּֿפי יו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשל ירּׁשה נּדחת אם הּדברים: וחמר וקל הּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻמּתנאי
ׁשהיא הּכתּבה, ירּׁשת ּתּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּתֹורה

הּבת? מזֹונֹות מּפני ּדין, ּבית ְְְִִֵֵַַַּתנאי
.·Î- ּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹמי

ׁשאר ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות יּזֹונּו אֹומרים: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָאין
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה, ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים

ה'תשע"א סיון י"א שני יום

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

ׁשּתּנּׂשא‡. ּכדי לבּתֹו מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצּוּו
ּפרנסה הּנקרא הּוא וזה לא2ּבֹו. - סתם ּבּתֹו את הּמּׂשיא . ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּביּׂשראל עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות לּה ּכמֹו3יפחת , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
אם אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

עׁשרֹו ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי - עׁשיר .4היה ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
אין·. - ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אּלא אכּסּנה, לביתי ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה
אביה. ּבבית והיא ְְְִִֵֶַָָָמכּסּנה

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
לּה ונֹותנין לפרנסה לּה ּדעּתֹו?5לּתן אמּדן יֹודעין ּומּנין . ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻ

ּבת הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּׂשאֹו ּומיּדעיו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו
ּבּה אֹומדין - ּדעת6ּבחּייו אמּדן ּדין ּבית לֹו ידעּו לא ואם .7 ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻ

עּׂשּור מּנכסיו לּה נֹותנין לפרנסתּה.8- ְְְְִִִַָָָָָָ
להּנּׂשא„. ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות עּׂשּור9הּניח לּה נֹותנין , ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

וׁשל ראׁשֹונה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור - וׁשּלאחריה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנכסים.
להּנּׂשא ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחריה

ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור - והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור - והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָראׁשֹונה,

ּבׁשוה העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות עּׂשר, ּוׁשאר10הן , ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ
לאחים. ְִִַַָָהּנכסים

.‰,לפיכ ּכתּבה. מּתנאי אינֹו לפרנסה ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור
אינּה ואחרֹונים, (הראׁשֹונים) חכמים ּתּקנת לפי ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָאפּלּו

הּקרקע מן אּלא לּה11נֹוטלת ויׁש זה12. עּׂשּור לגּבֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
הּקרקע ּכנגד13מּׂשכירּות מעֹות לּה לּתן האחין רצּו ואם . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

נֹותנין - הּקרקע .14עּׂשּור ְְִִַַַ
.Âנֹוטלת לפיכ היא, אחין ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת - האחין מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ּובׁשבּועה מּזּבּורית ּבניהם מן נפרעת15אֹותֹו היא ׁשהרי ; ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָ

אּלא יּפרע לא - יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא יתֹומים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּנכסי
ׁשּי ּכמֹו ּובׁשבּועה, הלואה.מּזּבּורית ּבהלכֹות תּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

.Êטֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּפרנסתּה הּלקֹוחֹות חֹובֹות16מן ּבעלי ּכל ׁשּטֹורפים ּכדר , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּלקֹוחֹות הלואה.17מן ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
.Áּבן ּבלא ּומת קטּנֹות ונׁשארּו ּגדֹולֹות ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי

הּנכסים, חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין -ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
ּבׁשוה ּכּלן חֹולקֹות .18אּלא ְְֶֶָָָֻ

.Ëונטלה ראׁשֹונה וקדמה ובן, ּבנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמי
נכסים הּבן19עּׂשּור ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנית הסּפיקה ולא , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

לׁשּתיהן הּנכסים ּכל עּׂשּור,20ונפלּו נֹוטלת הּׁשנּיה אין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשוה חֹולקֹות ׁשּלּה.21אּלא ּבעּׂשּור הראׁשֹונה וזכתה , ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָ

.È- מּנכסי ּבנֹותי ּתפרנסּו אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
ּכתּבה מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .22ׁשֹומעים ְְְִִֵֵֶֶָָֻ

.‡Èׁשּמזֹונֹות ּבארנּו ּכבר - ּובת אלמנה והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה

האלמנה מזֹונֹות מּפני נכסים עּׂשּור מתה23נֹוטלת ואפּלּו . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להּנתן הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין - ׁשּנּׂשאת אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלמנה1) מנכסיו, בנותיו יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח האב מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר
מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה קטנה יתומה למזונות, קודמת זו אי נדוניה.2)ובת מחמשים3)והיא לה יפחות "לא

ליתן".4)זוז". ראוי זה "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין נכסיו.5)אבל מעישור יותר היה אם יינתן6)אפילו
בחייו. לראשונה שנתן כדרך היה.7)לשנייה קמצן או וותרן אם דעתו סוף על עמדנו ולא בינינו גר עשירי.8)שלא חלק

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין אילו10)כי כי תורה, כדין ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל
הבנות הבנותהיו פרנסת מפני נדחית תורה של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש נכסים עישור אחת כל נוטלות

חכמים. תקנת אלא המטלטלין,11)שאינה מן גם תנאיה ושאר הכתובה להגבות תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור אלא אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי שאינו זה, עישור -

המטלטלין. מן אפילו חצי13)יכולה.12)היא עברה שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה להגבות העומדת
השנה. בסוף אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר, נגבה לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום כדין14)שנה

הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק נוטלת הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו. מהלווה חובו את הגובה חוב בעל כל
יתומים. מנכסי כלום.15)להיפרע הנכסים מן נטלה להיזהר17)ובשבועה.16)שלא להם היה הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל

משועבדים מנכסים להם מוציאים אין קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל פרנסתה כסכום שהם קרקעות לקנות שלא
העולם). תיקון -18)מפני שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות בנים, שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי

שוות. הכול.19)כולן יורש הבן שהרי בשווה.20)כדינה, יורשות נכסים21)ושתיהן עישור השנייה תיטול אומרים ואין
בירושה. שוות שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה, ראשונה אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה

כלל.22) חוב עליהם אין לפרנסן שלא האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב שאם23)אלא הנ"ל, מזונות מדין נלמד



עה zeyi` zekld - oeiq `"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡Îואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת, אלמנה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח
ּתׁשאל והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
לירּׁשת קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן הּפתחים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻעל

אב ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת את ׁשּׁשניהםהּבן ואףֿעלּֿפי יו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשל ירּׁשה נּדחת אם הּדברים: וחמר וקל הּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻמּתנאי
ׁשהיא הּכתּבה, ירּׁשת ּתּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻּתֹורה

הּבת? מזֹונֹות מּפני ּדין, ּבית ְְְִִֵֵַַַּתנאי
.·Î- ּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹמי

ׁשאר ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות יּזֹונּו אֹומרים: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָאין
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה, ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים

ה'תשע"א סיון י"א שני יום

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

ׁשּתּנּׂשא‡. ּכדי לבּתֹו מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצּוּו
ּפרנסה הּנקרא הּוא וזה לא2ּבֹו. - סתם ּבּתֹו את הּמּׂשיא . ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּביּׂשראל עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות לּה ּכמֹו3יפחת , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
אם אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

עׁשרֹו ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי - עׁשיר .4היה ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ
אין·. - ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אּלא אכּסּנה, לביתי ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה
אביה. ּבבית והיא ְְְִִֵֶַָָָמכּסּנה

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
לּה ונֹותנין לפרנסה לּה ּדעּתֹו?5לּתן אמּדן יֹודעין ּומּנין . ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻ

ּבת הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּׂשאֹו ּומיּדעיו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו
ּבּה אֹומדין - ּדעת6ּבחּייו אמּדן ּדין ּבית לֹו ידעּו לא ואם .7 ְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻ

עּׂשּור מּנכסיו לּה נֹותנין לפרנסתּה.8- ְְְְִִִַָָָָָָ
להּנּׂשא„. ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות עּׂשּור9הּניח לּה נֹותנין , ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

וׁשל ראׁשֹונה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור - וׁשּלאחריה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנכסים.
להּנּׂשא ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחריה

ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור - והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור - והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָראׁשֹונה,

ּבׁשוה העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות עּׂשר, ּוׁשאר10הן , ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָ
לאחים. ְִִַַָָהּנכסים

.‰,לפיכ ּכתּבה. מּתנאי אינֹו לפרנסה ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור
אינּה ואחרֹונים, (הראׁשֹונים) חכמים ּתּקנת לפי ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָאפּלּו

הּקרקע מן אּלא לּה11נֹוטלת ויׁש זה12. עּׂשּור לגּבֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
הּקרקע ּכנגד13מּׂשכירּות מעֹות לּה לּתן האחין רצּו ואם . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

נֹותנין - הּקרקע .14עּׂשּור ְְִִַַַ
.Âנֹוטלת לפיכ היא, אחין ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת - האחין מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ּובׁשבּועה מּזּבּורית ּבניהם מן נפרעת15אֹותֹו היא ׁשהרי ; ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָ

אּלא יּפרע לא - יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא יתֹומים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּנכסי
ׁשּי ּכמֹו ּובׁשבּועה, הלואה.מּזּבּורית ּבהלכֹות תּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

.Êטֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּפרנסתּה הּלקֹוחֹות חֹובֹות16מן ּבעלי ּכל ׁשּטֹורפים ּכדר , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּלקֹוחֹות הלואה.17מן ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
.Áּבן ּבלא ּומת קטּנֹות ונׁשארּו ּגדֹולֹות ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי

הּנכסים, חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין -ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
ּבׁשוה ּכּלן חֹולקֹות .18אּלא ְְֶֶָָָֻ

.Ëונטלה ראׁשֹונה וקדמה ובן, ּבנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמי
נכסים הּבן19עּׂשּור ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנית הסּפיקה ולא , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

לׁשּתיהן הּנכסים ּכל עּׂשּור,20ונפלּו נֹוטלת הּׁשנּיה אין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשוה חֹולקֹות ׁשּלּה.21אּלא ּבעּׂשּור הראׁשֹונה וזכתה , ְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָ

.È- מּנכסי ּבנֹותי ּתפרנסּו אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
ּכתּבה מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .22ׁשֹומעים ְְְִִֵֵֶֶָָֻ

.‡Èׁשּמזֹונֹות ּבארנּו ּכבר - ּובת אלמנה והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה

האלמנה מזֹונֹות מּפני נכסים עּׂשּור מתה23נֹוטלת ואפּלּו . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
להּנתן הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין - ׁשּנּׂשאת אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אלמנה1) מנכסיו, בנותיו יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח האב מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר
מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה קטנה יתומה למזונות, קודמת זו אי נדוניה.2)ובת מחמשים3)והיא לה יפחות "לא

ליתן".4)זוז". ראוי זה "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין נכסיו.5)אבל מעישור יותר היה אם יינתן6)אפילו
בחייו. לראשונה שנתן כדרך היה.7)לשנייה קמצן או וותרן אם דעתו סוף על עמדנו ולא בינינו גר עשירי.8)שלא חלק

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין אילו10)כי כי תורה, כדין ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל
הבנות הבנותהיו פרנסת מפני נדחית תורה של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש נכסים עישור אחת כל נוטלות

חכמים. תקנת אלא המטלטלין,11)שאינה מן גם תנאיה ושאר הכתובה להגבות תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור אלא אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי שאינו זה, עישור -

המטלטלין. מן אפילו חצי13)יכולה.12)היא עברה שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה להגבות העומדת
השנה. בסוף אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר, נגבה לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום כדין14)שנה

הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק נוטלת הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו. מהלווה חובו את הגובה חוב בעל כל
יתומים. מנכסי כלום.15)להיפרע הנכסים מן נטלה להיזהר17)ובשבועה.16)שלא להם היה הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל

משועבדים מנכסים להם מוציאים אין קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל פרנסתה כסכום שהם קרקעות לקנות שלא
העולם). תיקון -18)מפני שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות בנים, שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי

שוות. הכול.19)כולן יורש הבן שהרי בשווה.20)כדינה, יורשות נכסים21)ושתיהן עישור השנייה תיטול אומרים ואין
בירושה. שוות שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה, ראשונה אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה

כלל.22) חוב עליהם אין לפרנסן שלא האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב שאם23)אלא הנ"ל, מזונות מדין נלמד



`zeyiעו zekld - oeiq `"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נּזֹונת24לּה ׁשּתהא האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
ֵֶמהן.

.·Èלדעּתּה אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתה יתֹומה ,25קטּנה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה - זּוז חמּׁשים אֹו מאה לּה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָונתנּו

ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה מּידם האב26להֹוציא ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָֻ
הּקרקעֹות ּבעּׂשּור אֹותּה27אֹו זנין האחין היּו לא ואפּלּו .28, ְְֲִִִִַַַַָָָָָֹ

מחתה ׁשּלא ׁשהּקטּנה29ואףֿעלּֿפי מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
מחאה ּבת .30אינּה ֵֶַָָָ

.‚Èולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנּׂשאת
ּפרנסתּה אּבדה - ּפרנסתּה ּבעת31ּתבעה מחתה ואם . ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָ

ׁשּתרצה.32נּׂשּואיה זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ּבבית ועֹודּה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבגרה
ׁשהרי מזֹונֹותיה, מּלתת האחין ּפסקּו אם ּבֹוגרת, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהּניחּה
ּפרנסתּה תבעה ולא וׁשתקה ׁשּבארנּו, ּכמֹו מזֹונֹות לּה ְְְְְְְְֵֵֶַַָָָָָָָָֹאין
אֹותּה וזנּו מזֹונֹותיה האחים פסקּו לא ּפרנסתּה; ְְְְְִֶַַָָָָָָָָָָֹאבדה

זמן33ּבּבגר ּכל ּפרנסתּה אּבדה לא מחתה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי , ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אֹותּה זנין ׁשהן מּפני לטען: לּה ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשהן

חּיבין, ׁשאינן נּׂשאתאףֿעלּֿפי לא עדין זה34והיא מּפני , ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּפרנסתּה ּתבעה .35לא ְְַָָָָָֹ

.„Èּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לתת ׁשּצּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָמי
והרי ומת, ּבריא, ׁשהיה ּבין מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרקע,

הּׁשליׁש ּביד ּכל36הּמעֹות לבעלי, אֹותם ּתנּו הּבת: ואמרה , ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָ
הרׁשּות - ונּׂשאת גדֹולה היתה אם - ּבהן יעּׂשה ּׁשּירצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָמה

ּׁשהׁשלׁש37ּבידּה מה ׁשליׁש יעּׂשה - היא מארסת עדין ואם , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ׁשֹומעין38ּבידֹו אין נּׂשאת, אפּלּו - היא קטּנה עדין ואם , ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָ

האב39לּה ׁשּצּוה ּכמֹו ׁשליׁש יעּׂשה אּלא ,40. ְֲִִֶֶֶַָָָָָָ

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

עֹוּׂשה‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה ּומעּׂשה האּׁשה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת
אֹורגת, - לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה. ּכמנהג הּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹו?
לא ואם טֹווה. - ּפׁשּתים אֹו צמר לטוֹות רֹוקמת, - ְְְְִִִִִֶֶֶֶָֹֹלרקם
ּכֹופּה אינֹו - האּלּו הּמלאכֹות ּכל לעּׂשֹות העיר נׁשי דר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
ואת הּפה את מּזיק ׁשהּפׁשּתן ּבלבד, הּצמר לטוֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאּלא

ׁשּנאמר: לנׁשים, המיחדת הּמלאכה היא והּטוּיה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻהּׂשפתים.
טוּו. ּבידיה לב חכמת אּׁשה ְְְִֵֶַַָָָָָוכל

הּמֹותר·. - לּה הראּוי מן יֹותר ועּׂשתה עצמּה ְְְֲִֵַַָָָָָָָָָּדחקה
- ׁשפחֹות ּכּמה לּה היה אפּלּו הרּבה, ממֹון לֹו היה ְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָלּבעל.
לידי מביאה ׁשהּבּטלה מלאכה, ּבלא לבּטלה יֹוׁשבת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאינּה
ּכּלֹו, הּיֹום ּכל מלאכה לעּׂשֹות אֹותּה ּכֹופין אין אבל ְֲֲִִֵַַָָָָָָֻזּמה.

ּבמלאכה. ממעטת הּממֹון רב לפי ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹאּלא
ויּתן‚. יֹוציא - ּכלל מלאכה ּתעּׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמּדיר

רֹוחצת אּׁשה ּכל וכן זּמה. לידי מביאה ׁשהּבּטלה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבה,
לֹו ּומּצעת הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָלבעלּה
לֹו ׁשּתּתן ּכגֹון ּבעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
אבל אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו ּתּטל אֹו כלי אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹמים

ּבנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת עֹומדת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאינּה
לּה„. היּו ואפּלּו ּבעצמּה. היא אֹותן עֹוּׂשה אּלּו ְְְֲִִֵַַָָָָָָּומלאכֹות

אׁשּתֹו. אּלא לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוּׂשין אין - ׁשפחֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכּמה
ׁשהן‰. ּבזמן לבעלּה עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

ׁשּתהיה ּתּקן, ועזרא ּבּתּנּור. הּפת אֹופה הן: ואּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָענּיים,
לענּיים. מצּויה הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה, מׁשּכמת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאּׁשה
את ּומניקה הּבגדים. את ּומכּבסת הּתבׁשילין. את ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּומבּׁשלת
ּבקרֹו. לפני לא אבל ּבהמּתֹו, לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבנּה.
הּקמח, ּומׁשּמרת ּברחים יֹוׁשבת מטחנת? ּכיצד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּומטחנת.
יבטלּו ׁשּלא ּכדי הּבהמה, אחר מחּמרת אֹו טֹוחנת. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואינּה
טֹוחנת. - יד ׁשל ּברחים לטחן דרּכן היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהרחים.

.Âלֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָּבּמה
אֹו אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּוי נכסים אֹו אחת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשפחה
מּמּנּו לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת ׁשפחה לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיתה

אח ולאׁשפחה מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה - ת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
נכסים אֹו ׁשפחֹות ׁשּתי לֹו הכניסה ּבהמּתֹו. לפני ּתבן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנֹותנת
ׁשפחֹות ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָהראּויין
ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ראּוי ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ּבנּה, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה
.Ê- לבעלּה אֹותן עֹוּׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְְִִֶַַָָָָָָָנמצאּו

את ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת טֹווה, מלאכֹות: ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָחמׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה וטעם חכמים. תקנת אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה מתנאי שהן היאבמזונותיה שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו האב של חוב של24)בעלת אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים ואין

מוציאים ומיורש כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים האלמנה למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
האלמנה. לפרנסה.26)בהסכמתה.25)למזון לה ליתן בדעתו היה דעת.27)כמה אומדן דין בית לו ידע לא ולא28)אם

ולמחות. להתבייש לה בידּה".29)היה ימחא די איתי "ולא לב): ד, (דניאל הכתוב מלשון למחות30)התנגדה, יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ
שוב נשואיה בשעת אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף, תבעה ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין

למחות. צריכה מחילתה.31)אינה זוהי חיוב.33)בנערותה.32)שתיקתה מחמת ולא הטוב, בגרה34)מרצונם אם אבל
אותה. זנים שהם פי על אף למחות צריכה הבושה.35)ונשאה הצדדים.36)מפני שני על הנאמן שלישי "שאף37)אדם

פירות". לאכול זכאי הבעל שמשנשאת שתינשא עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא שומעים38)האב ואין השדה, יקנה
בריא. הוא אם ובין מרע שכיב המצוה אם בין המת דברי לקיים שמצוה כלום".39)לה, קטנה מעשה בהן40)"אין ליקח ְֶַ

נאמן אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה יוציא שלא נתכוון לטובתה כי והואקרקע. לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא עלי בעלי
לה. שומעין אין - ארצה, כאשר שדה לי אשתו1)יקנה המדיר לבעלה, שעושה מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל

מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה, עושה שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה השימוש מלאכה, תעשה שלא
שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה אשה

zeyi` zekld - oeiq `"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבפניו. ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכֹוס,
אינן ּומקצתן אֹותן עֹוּׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ואֹופה, ּומבּׁשלת, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש - ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוּׂשֹות

ּבהמתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Áעֹוּׂשה נּדה - לבעלּה עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְִִֶַָָָָָָָָּכל

ּפניו והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעלּה.
לפיכ לבעל. יבא ׁשּמא הרהּור מּׁשּום גזרה ורגליו. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹידיו
הּכֹוס את ּומֹוזגת ּבפניו ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא מּטתֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצעת
על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד ּכדרּכּה ּבידֹו אֹותֹו נֹותנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

נֹוטלֹו. והּוא הּׁשלחן על אֹו הּכלי על אֹו ְְְְִֶַַַַָָָֻהארץ
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעּׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

אין ׁשאם ּתּקנה. אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה. - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
נמצאת אּלא לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין - ּכן אֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּתה
ּביניהם. קטטה ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנזהרת

.Èׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעּׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
הּוא טען בׁשֹוט. אפּלּו ועֹוּׂשה, אֹותּה ּכֹופין - לעּׂשֹותן ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָחּיבת
- מּלעּׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוּׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
ּׁשּיראה מה ּכפי זה ודבר ׁשכנים. אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ׁשאפׁשר ְֶֶַַַָָָָהּדּין
.‡Èלּה ּפֹוחתין - ּבנּה את מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ׁשּיפין ּודברים יין מזֹונֹותיה על לּה ּומֹוסיפין ידיה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמעּׂשה
מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ּפסקּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלחלב.
הּתאוה חלי מּפני אחרֹות מאכלֹות לאכל אֹו יֹותר ְֱֱֲֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלאכל
ּׁשּתרצה. מה ּכל מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי - ּבבטנּה לּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
אֹו מּדאי יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול הּבעל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹואין
קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני הּולד, ימּות - רעים מאכלים ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּתאכל

.·Èאּלא ׁשניהם, להניק אֹותּה ּכֹופין אין - ּתאֹומים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
האּׁשה ׁשרצתה הרי לּׁשני. מניקה הּבעל וּׂשֹוכר אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמניקה
אּלא מּניחּה ואינֹו מעּכב, הּבעל - ּבנּה עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èעד ּומניקתֹו אֹותּה ּכֹופה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנדרה

הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, ועּׂשרים ארּבעה ּבן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני, את אניק אני אֹומרת: ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָהיא
ׁשפחֹות, ּכּמה לּה ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי - ּתתנּול ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאׁשּתֹו

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָׁשֹומעין
.„Èהּוא והרי ּבנּה, את להניק חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיתה

לֹו ׁשאין אףֿעלּֿפי אׁשּתֹו, תניק ׁשּלא לֹו ׁשראּוי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעׁשיר
קֹונה אֹו מניקה ּׂשֹוכר - להניק רצתה לא אם ְְְְִִִֵֶָָָָָֹׁשפחֹות,

יֹורדת.ׁש ואינּה ּבעלּה, עם עֹולה ׁשהאּׁשה מּפני פחה; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.ÂËוהּוא ׁשפחה, לקנֹות אֹו לּׂשּכר הּוא ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי אינֹו ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר
ְִָלׁשבּועה.

.ÊËאם אּלא: להניק. אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשּנתּגרׁשה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה

נֹותנת - רצתה לא ואם ּומניקתֹו, ּׂשכרּה לּה נֹותן - ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹרצתה
ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. מטּפל והּוא ּבנֹו את ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹלֹו
הּוא ואפּלּו הּכירּה, אם אבל ׁשהּכירּה; עד אֹותֹו ֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָהניקה
אּלא הּולד, סּכנת מּפני מאּמֹו, אֹותֹו מפריׁשין אין - ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָסֹומא
חדׁש. ועּׂשרים ארּבעה עד ּבּׂשכר אֹותֹו ּומניקה אֹותּה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּכֹופין

.ÊÈאת מניקה ׁשהיא אףֿעלּֿפי מזֹונֹות לּה אין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה
צרי ׁשהּקטן ּדברים ּׂשכרּה על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּבנּה,
אבל בזה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל מּכסּות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהן
רצתה אם ּוגמלּתּו, חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה אין - ְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָָֻהמעּברת
עד מּמּנה אֹותֹו מפריׁשין אין - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמגרׁשת
לֹו ונֹותן אביו את כֹופין אּלא ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיהיה
לֹומר: לאב יׁש ׁשנים, ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמזֹונֹות
לא - אּמֹו אצל הּוא ואם מזֹונֹות, לֹו אּתן - אצלי הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֹאם
ׁשׁש. לאחר ואפּלּו לעֹולם, אּמּה אצל והּבת מזֹונֹות. לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאּתן

.ÁÈהראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?
נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלֹו

ז ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר עדהאם צדקה מּׁשּום אֹותּה ן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
והיא ּכתּבה ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות
אחר אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצתה לא ואם אּמּה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצל
ונֹותנת ּבידּה. הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
- אב להן אין אם - לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן

ּבהן. מטּפלין ְְְִֵֶַָוהן

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

יזּכה‡. ּומאימתי אׁשּתֹו. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבעל
לא ׁשעדין ואףֿעלּֿפי האב, מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. - ּבעלּה ּברׁשּות ונעּׂשית הֹואיל לחּפה. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

אֹו·. לבעלּה אביה ּומסרּה ׁשּנתארסה, האּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכיצד?
אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו ּבעלּה, ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
אףֿעלּֿפי - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשלּוחיו,
הל אם וכן יֹורׁשּה. ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּכתּבתּה
ּבּדר ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאב
זה הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלחצר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס אפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעם
עּמּה, ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפנּדק דרכים ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻעֹוברי
יירׁשּנה - מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹועדין

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה אףֿעלּֿפי ְְְִִֵֶַַַָָָָָֻאביה,
היא‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא ּבעלּה לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה. יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה ְֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלּוחיו,

ּבּה„. לֹו ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה ְֲִִִֵֵֶַָָָהּנֹוּׂשא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לענין1) ברזל צאן ונכסי מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה ואשה אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר
בטובת כתובתה מוכרת פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת

קטנים. עבדים, מנשים, פקדונות למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת ולד עבור הגנב שמשלם כפל הנאה,
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ּבפניו. ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכֹוס,
אינן ּומקצתן אֹותן עֹוּׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ואֹופה, ּומבּׁשלת, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש - ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוּׂשֹות

ּבהמתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Áעֹוּׂשה נּדה - לבעלּה עֹוּׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְִִֶַָָָָָָָָּכל

ּפניו והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעלּה.
לפיכ לבעל. יבא ׁשּמא הרהּור מּׁשּום גזרה ורגליו. ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹידיו
הּכֹוס את ּומֹוזגת ּבפניו ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא מּטתֹו ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצעת
על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד ּכדרּכּה ּבידֹו אֹותֹו נֹותנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

נֹוטלֹו. והּוא הּׁשלחן על אֹו הּכלי על אֹו ְְְְִֶַַַַָָָֻהארץ
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעּׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

אין ׁשאם ּתּקנה. אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה. - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
נמצאת אּלא לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין - ּכן אֹומר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּתה
ּביניהם. קטטה ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנזהרת

.Èׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעּׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
הּוא טען בׁשֹוט. אפּלּו ועֹוּׂשה, אֹותּה ּכֹופין - לעּׂשֹותן ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָחּיבת
- מּלעּׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוּׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
ּׁשּיראה מה ּכפי זה ודבר ׁשכנים. אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ׁשאפׁשר ְֶֶַַַָָָָהּדּין
.‡Èלּה ּפֹוחתין - ּבנּה את מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ׁשּיפין ּודברים יין מזֹונֹותיה על לּה ּומֹוסיפין ידיה, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּמעּׂשה
מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ּפסקּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלחלב.
הּתאוה חלי מּפני אחרֹות מאכלֹות לאכל אֹו יֹותר ְֱֱֲֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלאכל
ּׁשּתרצה. מה ּכל מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי - ּבבטנּה לּה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
אֹו מּדאי יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול הּבעל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹואין
קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני הּולד, ימּות - רעים מאכלים ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּתאכל

.·Èאּלא ׁשניהם, להניק אֹותּה ּכֹופין אין - ּתאֹומים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
האּׁשה ׁשרצתה הרי לּׁשני. מניקה הּבעל וּׂשֹוכר אחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמניקה
אּלא מּניחּה ואינֹו מעּכב, הּבעל - ּבנּה עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èעד ּומניקתֹו אֹותּה ּכֹופה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹנדרה

הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, ועּׂשרים ארּבעה ּבן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני, את אניק אני אֹומרת: ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָהיא
ׁשפחֹות, ּכּמה לּה ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי - ּתתנּול ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאׁשּתֹו

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָׁשֹומעין
.„Èהּוא והרי ּבנּה, את להניק חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיתה

לֹו ׁשאין אףֿעלּֿפי אׁשּתֹו, תניק ׁשּלא לֹו ׁשראּוי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹעׁשיר
קֹונה אֹו מניקה ּׂשֹוכר - להניק רצתה לא אם ְְְְִִִֵֶָָָָָֹׁשפחֹות,

יֹורדת.ׁש ואינּה ּבעלּה, עם עֹולה ׁשהאּׁשה מּפני פחה; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
.ÂËוהּוא ׁשפחה, לקנֹות אֹו לּׂשּכר הּוא ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי אינֹו ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר
ְִָלׁשבּועה.

.ÊËאם אּלא: להניק. אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשּנתּגרׁשה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה

נֹותנת - רצתה לא ואם ּומניקתֹו, ּׂשכרּה לּה נֹותן - ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹרצתה
ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. מטּפל והּוא ּבנֹו את ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹלֹו
הּוא ואפּלּו הּכירּה, אם אבל ׁשהּכירּה; עד אֹותֹו ֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָהניקה
אּלא הּולד, סּכנת מּפני מאּמֹו, אֹותֹו מפריׁשין אין - ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָסֹומא
חדׁש. ועּׂשרים ארּבעה עד ּבּׂשכר אֹותֹו ּומניקה אֹותּה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּכֹופין

.ÊÈאת מניקה ׁשהיא אףֿעלּֿפי מזֹונֹות לּה אין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה
צרי ׁשהּקטן ּדברים ּׂשכרּה על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּבנּה,
אבל בזה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל מּכסּות ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהן
רצתה אם ּוגמלּתּו, חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה אין - ְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָָֻהמעּברת
עד מּמּנה אֹותֹו מפריׁשין אין - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמגרׁשת
לֹו ונֹותן אביו את כֹופין אּלא ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיהיה
לֹומר: לאב יׁש ׁשנים, ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָמזֹונֹות
לא - אּמֹו אצל הּוא ואם מזֹונֹות, לֹו אּתן - אצלי הּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֹאם
ׁשׁש. לאחר ואפּלּו לעֹולם, אּמּה אצל והּבת מזֹונֹות. לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאּתן

.ÁÈהראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?
נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלֹו

ז ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר עדהאם צדקה מּׁשּום אֹותּה ן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
והיא ּכתּבה ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות
אחר אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצתה לא ואם אּמּה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצל
ונֹותנת ּבידּה. הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
- אב להן אין אם - לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן

ּבהן. מטּפלין ְְְִֵֶַָוהן

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

יזּכה‡. ּומאימתי אׁשּתֹו. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבעל
לא ׁשעדין ואףֿעלּֿפי האב, מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. - ּבעלּה ּברׁשּות ונעּׂשית הֹואיל לחּפה. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

אֹו·. לבעלּה אביה ּומסרּה ׁשּנתארסה, האּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכיצד?
אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו ּבעלּה, ְְְְְְִֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
אףֿעלּֿפי - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשלּוחיו,
הל אם וכן יֹורׁשּה. ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּכתּבתּה
ּבּדר ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהאב
זה הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָלחצר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס אפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעם
עּמּה, ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפנּדק דרכים ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻעֹוברי
יירׁשּנה - מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹועדין

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה אףֿעלּֿפי ְְְִִֵֶַַַָָָָָֻאביה,
היא‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא ּבעלּה לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה. יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה ְֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלּוחיו,

ּבּה„. לֹו ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה ְֲִִִֵֵֶַָָָהּנֹוּׂשא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לענין1) ברזל צאן ונכסי מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה ואשה אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר
בטובת כתובתה מוכרת פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת

קטנים. עבדים, מנשים, פקדונות למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת ולד עבור הגנב שמשלם כפל הנאה,
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הּקטּנה, את הּנֹוּׂשא וכן יירׁשּנה. - ּתחּתיו מתה אם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקּדּוׁשין,
ּתחּתיו מתה אם ּגמּורים, קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאףֿעלּֿפי
לא - מתה אם חרׁשת, ׁשּנּׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. -ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
היא ׁשהרי יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנּׂשא והחרׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיירׁשּנה.

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ְְְְִִַַַַָָָָָּבת
לדעת‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹקטּנה

ּכמֹו למחֹות, האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאביה,
יֹורׁשּה, הּבעל אין - מתה אם האב, ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו.

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Âמּבעלּה ּובקׁשה ׁשחלתה ׁשהאּׁשה הּגאֹונים, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָהֹורּו

אין - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, ּבלא ותצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
רֹוצה ואיני אֹותֹו ּׂשֹונאה אני אמרה: ואפּלּו לּה. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָׁשֹומעין
מֹורדת. ּכדין אֹותּה ּדנין ואין לּה. ׁשֹומעין אין - עּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹלעמד

זה. הּוא יפה ְִֶֶָודין
.Êנכסי ּבין ּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכל

ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה. ּפרֹותיהן ּכל אֹוכל הּבעל - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמלֹוג
נכסי האּׁשה מכרה אם ,לפיכ הּכל. ּבעלּה יֹורׁש - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּבעלּה
לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן אףֿעלּֿפי ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָמלֹוג
ימי ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל - ׁשּתתארס ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹקדם
מלֹוג נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע; גּוף לא אבל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹחּייה,
ּבלא הּלקֹוחֹות מּיד הּגּוף מֹוציא - ּבחּייו מתה ׁשּתמּות. ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹעד
- ּבעצמן קּימין הּלקֹוחֹות מּיד ׁשּלקחה הּדמים ואם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדמים.
הן. מציאה ׁשּמא לֹומר: יכֹול ואינֹו לּלקֹוחֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָמחזירן

.Áאם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה
ּומכרה הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו
- הּנּׂשּואין קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן קּים. מכרּה - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותן
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין קּים; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמכרּה

.Ë,רחֹוק ּבין קרֹוב ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה ׁשאם אףֿעלּֿפי - ׁשּתּנּׂשא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
הּבעל אין מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתּבטל
נתנה ׁשהרי יֹורׁשן; אינֹו - ּבחּייו מתה ואם ּפרֹותיהן, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאֹוכל
מקּבל יקנה ּבעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנּׂשא. קדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן
מקצת נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין מּתנתֹו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹהּמּתנה
מהּיֹום קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלם אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכסיה
אין - ׁשּתרצה עד ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹולכׁשארצה,
יֹורׁשּה. אינֹו - מתה ואם הּמּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל ְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּבעל

.Èׁשּנפלּו נכסים ּבמּתנה ולּתן למּכר לּה יׁש יבם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשֹומרת
צאן ּבנכסי אפּלּו ּפרֹות, לּיבם ואין יבם. ׁשֹומרת ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלּה
ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ׁשּיכנס. עד לאחיו, ׁשהכניסה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּברזל
נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ּבנכסי יֹורׁשין מאביה יֹורׁשיה - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיבם
צאן נכסי וחצי ּכתּבתּה יֹורׁשים הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֻצאן

ּבקבּורתּה. חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּברזל.
.‡Èאין לפיכ ּבעלּה. נכסי ּכל על ּכתּבתּה - יבם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

ּב למּכר יכֹול יּבּום.הּיבם אחר ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, נכסי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּבין הּמת, ּבנכסי אחיו עם חלק אֹו מּתנה נתן אֹו מכר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואם
נתחּיבּו ׁשּכבר ּכלּום; עּׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹקדם

ּכתּבתּה. מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻנכסים

.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיּמכרּו,

.‚Èמעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח
ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם, ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
מהן נגּבית הּכתּבה אין ׁשהּמּטלטלין לעּכב. יכֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻואינּה
מּנכסי למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּבהם. ויּתן יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ּולאסרן ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹאחיו

.„Èזכה - ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה
יבמּתֹו, את ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו. ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָֹּבנכסי
לכתּבתּה, אחראין נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻֻיכּתב

ּכתּבה. להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל ְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכׁשאר
.ÂËצאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר ׁשּנתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהאּׁשה

ּבעל וכן ּכלּום. עּׂשתה לא - לאחרים ּבין לבעלּה ּבין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּברזל,
נכסי ּבין ּברזל צאן נכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי קרקע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמכר

ּכלּום. עּׂשה לא - ְְָָֹמלֹוג
.ÊËׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּברזל, צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

מלֹוג ּבנכסי ׁשניהם מכרּו ממּכר. ממּכרֹו - מכר אם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָרּׁשאי,
ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ׁשּלקח ּבין -ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
קּים. מכרן - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה מן ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח

.ÊÈ- לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
מלֹוג: ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין; ּומּתנתּה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָממּכרּה
לֹומר. לּה יׁש - נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי. עּׂשיתי רּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנחת

.ÁÈצאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
לּה ׁשּיחד ּׂשדה אֹו מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּברזל,
ׁשהכניס ּׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּׂשדה אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
מּיד ׁשּקנּו ואףֿעלּֿפי ּבעלּה. קנה לא - מּׁשּלֹו ׁשּום ְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ולא נתנה ׁשּלא ׁשּתרצה. עת ּבכל חֹוזרת - ּברצֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהאּׁשה
ראיה לּבעל אין לפיכ ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמכרה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלֹוג, מּנכסי חּוץ ּכלל אׁשּתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּבנכסי
.ËÈהאּׁשה ּומחלה ׁשּנגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹנכסי

יכֹולה ׁשאינּה לי, יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו לבעלּה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאֹותם
למי דֹומה? זה למה הא לבעלי. עּׂשיתי רּוח נחת ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלֹומר:
נכסי אּלּו נכסים ׁשהחזירּה אחריּות, לּה ׁשאין מּידּה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּקנּו
להחזיק ולא ּכלּום לּטל ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמלֹוג.
לֹו נתנה אם אבל מּלׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבּנכסים,
לּה ׁשּיׁש מּפני קנה, לא - הּקּימין ּברזל צאן מּטלטלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמּתנה

לבעלי. עּׂשיתי רּוח נחת ְְִִִַַַַַָלֹומר:
.Îׁשּלא מּפני ּכלּום; עּׂשה לא - לפרֹות קרקע ׁשּמכר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבעל

הּבית.התקינּו ּבהֹוצאת להרויח ּכדי אּלא לאיׁש ּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
- לסחֹורה הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות מכר אם ,ְְְִִִֵַַַַָָָָָָלפיכ

לֹו. ְִׁשֹומעין
.‡Îזה הרי - הן ּברזל צאן נכסי אם ּכספים: לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו

אֹותן ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוּׂשא
לּה נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נתנּו אֹו ּבירּׁשה לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֻלֹו,
קרקע, ּבהן ויּלקח יּמכרּו, אּלּו הרי - לּה נתנּו אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּטלטלין

ּפרֹותיהן. אֹוכל ְֵֵֵֶוהּוא
.·Îהראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
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zeyi` zekld - oeiq a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכמֹו ּפרֹותיהן אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלתת
חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשיתּבאר

.‚Îיּמכרּו לא זקנים, ׁשהם אףֿעלּֿפי עבדים, לּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנפלּו
ּבגּוף היה ולא ּוגפנים זיתים לּה נפלּו אביה. ּבית ׁשבח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּפני
לא - טּפּולם ּכדי עֹוּׂשין אם - ּכלּום ּבּה ׁשהאילנֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּקרקע
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו, ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו. אּלּו ֲֵֵֶהרי
.‰Îחּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

אֹוכל והּוא לֹו, עֹוּׂשין והן צרכיהם, ּובכל ׁשּלהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבמזֹונֹות
ּבהמת ולד לּבעל, - מלֹוג ׁשפחת ולד :לפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָּפרֹותיהם.
ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצתה ּגרׁשּה, ואם לּבעל. - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמלֹוג

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני הּׁשפחה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָולד
.ÂÎצאן נכסי ּבתֹורת ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו ּכלים ׁשני לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹהכניסה

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן וׁשמּו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן רצתה אם והּׁשני, ׁשּלּה. ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
.ÊÎלּה ׁשּנתן ּבין קרקע לּה ׁשּנתן ּבין לאׁשּתֹו, מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹותן

וכן זֹו. ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמעֹות,
אֹוכל הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנֹותן
אין - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל
ּפרֹותיהן. אֹוכל הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהנאה

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
החֹובל חכמים. לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּכפל
אֹוכל הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבאׁשּתֹו

חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶָּפרֹות,
.ËÎּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם לאׁשּתֹו: קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּבעל קנתה, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה הּקרקע ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָאת
לא - טמּונין מעֹות היּו ואם הּקרקע; אֹותּה ּפרֹות ְְְִִֵֵַַַָָָֹאֹוכל
הּמעֹות להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי לא אֹומר: ׁשהּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹקנתה,

והּבעלׁשּטמנה קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּפרֹות. ֵֵאֹוכל

.Ïהיא האּׁשה, ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי
הם ידי מּמעּׂשה אֹומר: והּוא לי, נּתנּו ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
ׁשּטֹוענת מי על להחרים לֹו ויׁש נאמנת. זֹו הרי - ׁשּלי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַׁשהם
ואם ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ּכן. ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
לבעלי יהיה ׁשּלא מנת על לי, נתנּו ּכן מנת על ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאמרה:

להביא עליה - ּׁשארצה מה ּכל ּבהן אעּׂשה אּלא ּבהן, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָרׁשּות
הּוא הּבעל ּבחזקת - האּׁשה ּביד ׁשּנמצא ממֹון ׁשּכל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָראיה;

ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיאכל
.‡Ïהּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - ּבמּתנה לי נתּת אּתה לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן. אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ïהעבדים מן ולא הּנׁשים מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

לאּׁשה. יחזיר - האּׁשה מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
ואם לעבד. יחזיר - העבד מן קּבל לבעלּה. יחזיר - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה
ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל לרּבֹו. יחזיר - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמת
מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלם ּפרֹותיהם. ׁשאֹוכל דבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹו
זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא ּפלֹוני ׁשל זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפּקדֹון
יּתן - לאו ואם ׁשּצּוּו, ּכמֹו יעּׂשה - אצלֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּפּקדֹון

ְְֵֶליֹורׁשיהם.
.‚Ïלאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה

אֹומרת: והיא ּבהם, יּלקח וכ ּכ אֹומר: הּוא ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיהם,
ׁשּפר ּדבר לֹוקחים - וכ ּכ אּלא ּבהן לֹוקחת ֹותיואיני ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשהיה אֹו ּכרצֹונֹו הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ויציאתֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻמרּבים
יאכל ׁשּמא מחליף, ׁשּגזעֹו דבר אּלא לֹוקחין ואין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכרצֹונּה.

אבד. הּקרן ונמצא ְְִֶֶַַַָָֹהּכל
.„Ïלגּזתּה ורחל לחלבּה עז לבעלה ׁשהכניסה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ּבלבד. אּלּו פרֹות אּלא לּה ׁשאין אףֿעלּֿפי לפרֹותיו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָודקל
לֹו הכניסה אם וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהרי
ּבהן מׁשּתמׁש זה הרי מלֹוג, נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכלי
אינֹו - ּוכׁשּיגרׁש הּקרן. ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָולֹובׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבלאֹות לׁשּלם ְְְְִֵֵֶַַַָָחּיב
.‰Ïׁשּפחיתתן אףֿעלּֿפי ּברזל, צאן ׁשּנכסי הּגאֹונים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהֹורּו

מלאכּתן מעין עֹוּׂשין והיּו קּימין הּבלאֹות היּו אם הּבעל, ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעל
מלאכּתן מעין עֹוּׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבדמיהם לׁשּלם חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמֹו הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וכל זה, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּׁשמּו
ּוכׁשם הּנדּוניא. אחריּות עליו קּבל זה מנהג על - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנֹוּׂשא
הֹותירּו אם הּׁשבח, את נֹוטל אינֹו ּכ הּפחת, מׁשּלם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאינֹו
אׁשּתֹו עבדי מקצת לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹדמיהן,
ׁשּנּׂשא, אחרת אּׁשה ּבבית אֹותֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואמהֹותיה
אינֹו אבל ּברזל. צאן עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג עבדי ׁשהיּו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבין

אׁשּתֹו. מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹיכֹול

ה'תשע"א סיון י"ב שלישי יום

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ׁשּזֹוכה‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּׁשה
הּבעל לּה2ּבהן ּכתב אם א3: -ועֹודּה הּנּׂשּואין קדם רּוסה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשידוכין,1) המעות פיסוק הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות באשתו, האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר
אשתו. בת בהן.2)מזון זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת זכויותיו.3)כגון על ויתור כתב



עט zeyi` zekld - oeiq a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכמֹו ּפרֹותיהן אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלתת
חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשיתּבאר

.‚Îיּמכרּו לא זקנים, ׁשהם אףֿעלּֿפי עבדים, לּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנפלּו
ּבגּוף היה ולא ּוגפנים זיתים לּה נפלּו אביה. ּבית ׁשבח ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּפני
לא - טּפּולם ּכדי עֹוּׂשין אם - ּכלּום ּבּה ׁשהאילנֹות ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהּקרקע
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו, ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו. אּלּו ֲֵֵֶהרי
.‰Îחּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

אֹוכל והּוא לֹו, עֹוּׂשין והן צרכיהם, ּובכל ׁשּלהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבמזֹונֹות
ּבהמת ולד לּבעל, - מלֹוג ׁשפחת ולד :לפיכ ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָּפרֹותיהם.
ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצתה ּגרׁשּה, ואם לּבעל. - ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמלֹוג

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני הּׁשפחה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָולד
.ÂÎצאן נכסי ּבתֹורת ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו ּכלים ׁשני לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹהכניסה

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן וׁשמּו ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן רצתה אם והּׁשני, ׁשּלּה. ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
.ÊÎלּה ׁשּנתן ּבין קרקע לּה ׁשּנתן ּבין לאׁשּתֹו, מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּנֹותן

וכן זֹו. ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמעֹות,
אֹוכל הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּנֹותן
אין - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל
ּפרֹותיהן. אֹוכל הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהנאה

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
החֹובל חכמים. לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּכפל
אֹוכל הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּבאׁשּתֹו

חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶָּפרֹות,
.ËÎּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם לאׁשּתֹו: קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּבעל קנתה, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה הּקרקע ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָאת
לא - טמּונין מעֹות היּו ואם הּקרקע; אֹותּה ּפרֹות ְְְִִֵֵַַַָָָֹאֹוכל
הּמעֹות להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי לא אֹומר: ׁשהּבעל ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹקנתה,

והּבעלׁשּטמנה קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן . ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּפרֹות. ֵֵאֹוכל

.Ïהיא האּׁשה, ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי
הם ידי מּמעּׂשה אֹומר: והּוא לי, נּתנּו ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
ׁשּטֹוענת מי על להחרים לֹו ויׁש נאמנת. זֹו הרי - ׁשּלי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַׁשהם
ואם ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ּכן. ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
לבעלי יהיה ׁשּלא מנת על לי, נתנּו ּכן מנת על ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאמרה:

להביא עליה - ּׁשארצה מה ּכל ּבהן אעּׂשה אּלא ּבהן, ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָרׁשּות
הּוא הּבעל ּבחזקת - האּׁשה ּביד ׁשּנמצא ממֹון ׁשּכל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָראיה;

ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיאכל
.‡Ïהּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - ּבמּתנה לי נתּת אּתה לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן. אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ïהעבדים מן ולא הּנׁשים מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

לאּׁשה. יחזיר - האּׁשה מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
ואם לעבד. יחזיר - העבד מן קּבל לבעלּה. יחזיר - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה
ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה - הּקטן מן קּבל לרּבֹו. יחזיר - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמת
מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלם ּפרֹותיהם. ׁשאֹוכל דבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹו
זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא ּפלֹוני ׁשל זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּפּקדֹון
יּתן - לאו ואם ׁשּצּוּו, ּכמֹו יעּׂשה - אצלֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּפּקדֹון

ְְֵֶליֹורׁשיהם.
.‚Ïלאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה

אֹומרת: והיא ּבהם, יּלקח וכ ּכ אֹומר: הּוא ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיהם,
ׁשּפר ּדבר לֹוקחים - וכ ּכ אּלא ּבהן לֹוקחת ֹותיואיני ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

ׁשהיה אֹו ּכרצֹונֹו הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ויציאתֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻמרּבים
יאכל ׁשּמא מחליף, ׁשּגזעֹו דבר אּלא לֹוקחין ואין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכרצֹונּה.

אבד. הּקרן ונמצא ְְִֶֶַַַָָֹהּכל
.„Ïלגּזתּה ורחל לחלבּה עז לבעלה ׁשהכניסה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ּבלבד. אּלּו פרֹות אּלא לּה ׁשאין אףֿעלּֿפי לפרֹותיו, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָודקל
לֹו הכניסה אם וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָהרי
ּבהן מׁשּתמׁש זה הרי מלֹוג, נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכלי
אינֹו - ּוכׁשּיגרׁש הּקרן. ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָולֹובׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבלאֹות לׁשּלם ְְְְִֵֵֶַַַָָחּיב
.‰Ïׁשּפחיתתן אףֿעלּֿפי ּברזל, צאן ׁשּנכסי הּגאֹונים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהֹורּו

מלאכּתן מעין עֹוּׂשין והיּו קּימין הּבלאֹות היּו אם הּבעל, ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעל
מלאכּתן מעין עֹוּׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ּבדמיהם לׁשּלם חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמֹו הן הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וכל זה, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָׁשּׁשמּו
ּוכׁשם הּנדּוניא. אחריּות עליו קּבל זה מנהג על - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנֹוּׂשא
הֹותירּו אם הּׁשבח, את נֹוטל אינֹו ּכ הּפחת, מׁשּלם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאינֹו
אׁשּתֹו עבדי מקצת לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹדמיהן,
ׁשּנּׂשא, אחרת אּׁשה ּבבית אֹותֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואמהֹותיה
אינֹו אבל ּברזל. צאן עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג עבדי ׁשהיּו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבין

אׁשּתֹו. מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹיכֹול
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ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ׁשּזֹוכה‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאּׁשה
הּבעל לּה2ּבהן ּכתב אם א3: -ועֹודּה הּנּׂשּואין קדם רּוסה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשידוכין,1) המעות פיסוק הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות באשתו, האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר
אשתו. בת בהן.2)מזון זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת זכויותיו.3)כגון על ויתור כתב



`zeyiפ zekld - oeiq a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּידֹו לקנֹות צרי קּים4אינֹו לּה ּׁשּכתב מה ּכל אּלא ואם5, ; ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מּידֹו לקנֹות צרי - הּנּׂשּואין אחר לּה .6ּכתב ְִִִִִַַַַָָָָ

עּמּה·. ּבנכסיה7התנה ּודברים דין לֹו יהיּו אם8ׁשּלא , ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָָֹ
ּכל ּפרֹותיהן אֹוכל אבל קּים, ּומּתנתּה מכרּה - ונתנה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָמכרה

ּברׁשּותּה ׁשהן לֹו9זמן ׁשאין ארּוסה ּכׁשהיא מּידֹו קנּו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ואין הּקרקע, מּגּוף עצמֹו סּלק הרי - ּבנכסיה ּודברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָדין
לא ואמר: קנינֹו על ערער ואפּלּו לעֹולם. ּפרֹות ּבנכסיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו
מכרה ׁשאם אּלא זה, קנין מּפני ּפרֹות לי ׁשאין ּבדעּתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעלה
אין - נכסים ּבלא אּׁשה נֹוּׂשא אדם ׁשאין קים, מכרּה -ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

הּקרקע. מּגּוף עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשֹומעין
עּמּה‚. אינֹו10התנה זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הּפרֹות את מֹוכרין אבל ּפרֹותיהן, ולֹוקחין11אֹוכל ּבהן12, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה; אֹוכל והּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,

ּבלבד אּלּו .13נכסים ְְִִֵַָ
ּפרֹותיהן„. ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹהתנה

זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהם וקֹונין הּפרֹות לֹוקחין -ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָ
ּפרי ׁשהן אּלּו ּפרֹות אֹוכל והּוא ׁשנּיה, קרקע ּבהם ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוקֹונין

ּפרֹות יהיּו14ּפרי ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לא ּכ ואחר לעֹולם. עד פרֹותיהן ּפרי ולא ּפרֹות לא ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹֹלֹו

הּכל. יירׁש - מתה אם אבל ּבחּייה, ּפרֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיהיּו
אבל‰. יירׁשּנה, לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהתנה

מקצת ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם עּמּה התנה אם וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנכסים,

קּים. הּכל - אביה לבית ְְִִֵַַָָָָֹנכסין
.Âאמּורים ּדברים ׁשּתּנּׂשא,15ּבּמה קדם עּמּה ׁשהתנה ? ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה עליה16ׁשהּנחלה מתנה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
לֹו ראּויה ׁשּתהא קדם יירׁשּנה עּמּה17ׁשּלא התנה אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

ּבטל ּתנאֹו - ׁשּנּׂשאת ׁשּבארנּו18אחר ּכמֹו .19ויירׁשּנה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
.Êנּׂשּואין אחר עּמּה ּודברים20התנה דין לֹו יהיּו ׁשּלא ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹ

הרי - ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם, עד ּפרֹותיה ּבפרי ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבנכסיה,
יירׁשּנה - מתה אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו ּכמֹו21זה , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Áׁשהֹוצ ּבין - מלֹוג נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא יאהּבעל ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפרֹות ואכל הרּבה ׁשהֹוציא ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמעט

ּגרֹוגרת אכל ואפּלּו ּכבֹוד22מעט, ּדר ׁשאכל23אחת אֹו , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אחד ּבּפרֹות24ּדינר לקח לא ואפּלּו ּכבֹוד, דר ׁשּלא אפּלּו ֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

זמֹורֹות ׁשל אחת חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה25מּמה - ְֲִִִֶֶֶַַַַָָ
אכל ּׁשאכל ּומה הֹוציא, .26ּׁשהֹוציא ִִֶֶַַַָָ

.Ëעליהן והֹוציא רחֹוק, ּבמקֹום ּכספים לּה נפלּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכן
אצלֹו, ׁשהיּו מי מּיד ׁשהֹוציאן עד אֹו ׁשהביאן עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהֹוצאֹות
ּׁשהֹוציא מה - ּכּׁשעּור ּפרֹותיה ואכל קרקע ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח
ּפחֹות ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא אכל. ּׁשאכל ּומה ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהֹוציא,
ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין ׁשהׁשּביחּו, ּכּמה ׁשמין - ְְֲִִִִִִֶַַַָָָמּכּׁשעּור
חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח אם 27הֹוציא. ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכּמה
ּובׁשבּועה. הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין -ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

.Èאמּורים ּדברים ׁשּמרדה28ּבּמה האּׁשה אבל ּבמגרׁש; ? ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
ּבעלּה ּופֹוחת29על אכל, ּכּמה לֹו ׁשמין הרּבה, אכל אפּלּו - ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

ונֹוטלֹו; ׁשּיּׁשבע אחר ההֹוצאה מן לֹו לּתן ּׁשראּוי מּמה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו
הּמֹוציא וכן מעצמּה. ותצא ׁשּתּטל ּכדי לּה הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
אכל ּכּמה רֹואין - ּבֹו ּומאנה קטּנה, אׁשּתֹו נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהֹוצאֹות
ּברׁשּות ׁשהרי ּכאריס; לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָוכּמה

ַָירד.
.‡Èׁשּיכּתבּו ׁשּנהגּו, מקֹומֹות יׁש ּבנדּוניא. יׁש רּבֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָמנהגֹות

אֹו ּבחמׁש אֹו ּבׁשליׁש ּדמיה על יתר הּנדּוניא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבּכתּבֹות
ׁשהכניסה וכֹותבים מאה הּנדּוניא ׁשּתהיה ּכגֹון ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבמחצה,
- לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא העם. ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמאה
ּפחֹות, לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמאה. אּלא ּתגּבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
מאה ׁשוה נֹותנת - ּכלים ּבמאה לֹו להביא ּפסקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָואם
ויׁש מאה. לֹו ׁשהכניסה וכֹותבין וחמּׁשים, מאה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָועּׂשרים
ׁשּנהגּו, מקֹומֹות ויׁש ּבמנה. מנה ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹמקֹומֹות
ּבֹו ׁשּתתקּׁשט קצּוב, ּדבר הּנדּוניא לפי מעֹות האיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּתן
ׁשּיכניס מקֹומֹות ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ּבּׂשמים ּבֹו ותקנה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכּלה
ּבֹו. להתנאֹות לנדּוניתּה ויצטרף לאּׁשה מּׁשּלֹו ׁשּום ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָהאיׁש
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זכותו,4) את לאשתו מקנה הוא הסודר קבלת ועם סודר, לו שלא5)להקנות להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא עדיין ואז הואיל
לכשישאנה. בהם המסתלק6)יזכה שותף כל כדין קניין, בלי מהם להסתלק יכול ואינו עמה, כשותף הוא והרי בנכסים זכה כבר אז כי

מידו. יקנו כאשר אלא מועיל סילוקו שאין מידו.7)משותפותו וקנו הנישואין אחרי או קניין, בלא הארוסה ממה8)עם פירש ולא
יירשנה. תמות ואם בטל, מכרה תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי הבעל זוכה דברים בשלושה שהרי שלא9)הסתלק,

"יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי זה אין כי כלל תמכור לא שמא חשב כי מכירתה, תוקף והיא: שבזכיותיו, הפחות על אלא ויתר
אם וכן השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם בדבר המוחזק על שטר המוציא כל - התחתונה" על השטר בעל

יורשה. - קניין.10)מתה בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם פירותיהם.13)וקונים.12)בעל מפירי לא14)ולא כי
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל בלבד, פירות מפירי סילוקו אלא בויתורו יורשה.15)הזכיר אלא16)שאינו אבותיו, מירושת

נישואיו. ידי על לו הבאה אשתו נחלת כגון מעשיו, ידי ליורשה.17)על ראוי אינו מתה אם אפילו הנישואין עד כי הנישואין, לפני
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו חלק לי יהיה לא לה: לומר הוא יכול שהירושה18)ולפיכך כיוון

עליה. לוותר יכול אינו עכשיו, מתה אילו לו "לחוקת19)ראוייה בה: שנאמר ממון, שהוא פי על אף בטל שבירושה תנאי "כל
מידו.20)משפט". קנו קיימים.21)וגם ומתנתה מכרה נתנה, או מכרה אם יבשה.22)וכן ולא23)תאנה שולחנו, על בביתו

עראי. דרך בשדה או דינר.24)בשוק שתהא25)שווה צריך מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל שהם הגפן, ענפי
כבוד. אכילת אינה בהמה אכילת כי דינר, שווה הוצאותיו.26)החבילה את לתבוע יכול אינו מגרשה אוחז27)וכשהוא "הנשבע

ונשבע". ועומד בזרועו תורה אכל.28)ספר שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: גט.29)שאנו דורשת והיא
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.·Èהיא וכן הּמדינה. ּכמנהג ונֹותן ּכֹותב - סתם ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָהּנֹוּׂשא
לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא הּמדינה. ּכמנהג נֹותנת - להכניס ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפסקה
ּובכל הּמדינה. ּכמנהג ּׁשּבכתּבתּה מה לּה מגּבין - ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה
הּוא ּגדֹול עּקר הּמדינה מנהג ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּדברים
הּמדינה. ּבכל ּפׁשּוט מנהג אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ּדנין. ּפיו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָועל

.‚Èאּת ּכּמה לּה: ואמר ׁשּדּוכין, ּביניהם ׁשהיּו ואּׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאיׁש
אֹו לי נֹותן אּתה וכּמה לֹו: ואמרה !וכ ּכ לי? ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמכנסת
ּכּמה ּובּתֹו: ּבנֹו ידי על ׁשּפסק האב וכן !וכ ּכ לי? ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכֹותב
ּכ ?לבּת נֹותן אּתה וכּמה !וכ ּכ ?לבנ נֹותן ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָאּתה
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי הּדברים, אֹותן קנּו - וקּדׁשּו עמדּו !ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹוכ
ּבאמירה. הּנקנים הּדברים הן ואּלּו קנין. ּביניהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיה

.„Èקטּנה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
ׁשּדעּתֹו ראׁשֹונים; ּובנּׂשּואין לבנֹו, האב ּופסק ּגדֹולה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין ּׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשל
לאחֹותֹו ׁשּפסק אח אבל ּבאמירה. לֹו ּומקנה ּגמר ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונים
ׁשּפסק האב וכן קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה ׁשּפסקה אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹו
עד הּדברים אֹותן קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו ְְְְְִִִִִִִַַָָָֹלבנֹו

.וכ ּכ ׁשּיּתן הּפֹוסק מידי ְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיקנּו
.ÂËהּמּתנה אֹותּה הּבת קנתה לא - ּבּתֹו יד על ׁשּפסק ְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאב

ׁשּכל ׁשּיכנס. עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה. אֹותּה ׁשּיכנס ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעד
מעֹות הּפֹוסק ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּפֹוסק
יכֹול - ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלחתנֹו,
רֹוצה איני ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי לּיבם: לֹומר ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאב
ואףֿעלֿ חכם, והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּתן.

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ִֶַַָּפי
.ÊËאחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות -30הּפֹוסק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אני מה עצמי, על ּפסקּתי לא אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל ּבגט. ּפטרני אֹו נדּוניא ּבלא ּכנס אֹו לעּׂשֹות? ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה
יֹוׁשבת זֹו הרי - ידּה הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאם

ׁשּתמּות עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא ּתפטר31עד לא ולּמה . ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבמרּדּות רֹוצה32עצמּה הּבעל - ארּוסה והיא ׁשהּמֹורדת ? ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָ

עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין - זֹו אבל רֹוצה; אינּה והיא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלכנסּה
לֹו: אֹומרת ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ׁשּפסקה, הּנדּוניא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּתּתן

ּפטר אֹו ּכנס אבל33אֹו ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ
יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה על ׁשּפסקה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבקטּנה

נדּוניא .34ּבלא ְְְָֹ
.ÊÈּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה אּׁשה וכ35הּנֹוּׂשא ּכ ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּיתנּו והּוא, עצמֹו. על ׁשּקּבל ׁשנים אֹותם לזּון חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
הּקּדּוׁשין ּבׁשעת זה ּדבר הּקּדּוׁשין36על ּבׁשעת ׁשּלא אבל ;37 ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשטר ׁשּיכּתב עד אֹו מּידֹו ׁשּיקנּו עד -ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשנים ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּיתּבאר
גם ּופסקה לאחר ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּקּבל
ראׁשֹון: יאמר לא - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה זן ׁשּיהיה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעּמֹו

אזּונּה לביתי ּתבֹוא לּמקֹום38אם מזֹונֹותיה מֹולי אּלא , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
אּמּה ׁשם זנין39ׁשהיא אנּו הרי ׁשניהם: יאמרּו לא וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ואחד זנּה אחד אּלא ּכאחת, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
.ÁÈ,ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל - זה זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ואחד אחד ּכל ׁשניהם אּמּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובעלי
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן קנּו אם אֹותּה: לזּון ׁשּפסקּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמתּו
מזֹונֹותיה וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר

המׁשעּבדים ּפסקּו40מּנכסיהן ואם ׁשּפסקּו; הּזמן סֹוף עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ׁשּלא ּדברים הם הרי - קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשעת

ּבמזֹונֹותיה טֹורפת ואינּה לּכתב, .41נּתנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
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אחרת‡. אּׁשה ולא ּבנים לֹו היּו ולא האילֹונית, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּנֹוּׂשא
ּומֹוציא, אֹותֹו ׁשּכֹופין אףֿעלּֿפי - מּמּנה ולרּבֹות ְְְִִִִִִֶֶַַָלפרֹות
ּכתּבה. ּתנאי ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻהרי

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזכה ּבמה הּבעל זֹוכה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה הּנֹוּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין ׁשנּיה, הּנֹוּׂשא וכן לאוין, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹמחּיבי
אבל ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר לּה אין - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֻֻּבּה
מֹותֹו. לאחר ואפּלּו מזֹונֹות, לּה ואין לּה. יׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָּתֹוספת
הּבעל מן מֹוציאין אין - ּביניהם ּומפריׁשין אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּוכׁשּכֹופין

ׁשאכל. ֵֶַָּפרֹות
ׁשהיא‚. העּקר, ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להם אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָולּמה

- להֹוציאּה ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי חכמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת, אבל עּקר; לּה אין ּבּה, הּכיר ולא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹהֹואיל
בתנאי עמדה הרי - לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן ּכל ּבּה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעצמֹו
[לפניו], עֹומדת היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלּה,
לעּׂשֹות? יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה הּתֹורה ְְֲֲִַַַָָָָָָָָאבל
להאסר לּה הּגֹורמין הן מעּׂשיה ׁשאין ּתֹוספת, לּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ

מּקדם. היתה אסּורה אּלא הּנּׂשּואין, ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאחר
ׁשה„. ּבין בׁשנּיה חלקּו לא הּכירולּמה ׁשּלא ּבין ּבּה ּכיר ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

מּפני מקֹום? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה אין אמרּו: אּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּה,
אחת נּׂשא אם אבל חּזּוק. ּבּה עּׂשּו סֹופרים, מּדברי ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא
הּכיר ּבין עּׂשה, מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמחּיבי
לאוין ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לו.30) ונותן לנכסיו יורד דין בית נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח ראשה".31)ולא שילבין עד שכל32)"תשב
מייד. לגרשה אותו כופים . . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת כמורדת.33)אשה שדינה שם הרי"ף תנאה34)ודעת שאין

אחר.35)כלום. ומקנה.36)מאיש גמר חתונתם שמחת הקניין.37)שמתוך מועיל ואז הנישואין אם38)ולפני כלומר,
אותה. זן הייתי אמה את מקיים שלה.39)הייתי האמא ששם במקום אמה.40)כלומר, בעלי ידי על ללקוחות שנמכרו

פה.41) בעל מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים, עליו1)מנכסים האסורות ונשים ממאנת, אילונית, דין בו כולל
ברצון, תחתיו שזנתה לבעלה שאמרה האשה להוציאה, בעלה כופין אם דת על העוברת רע, שם משום היוצאת כתובה. לענין -

נאנסתי. לבעלה שאמרה כהן ואשת באונס, או בשוגג שנבעלה כהן אשת באונס, או בשגגה בעלה תחת שזנתה ישראל אשת
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.·Èהיא וכן הּמדינה. ּכמנהג ונֹותן ּכֹותב - סתם ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָהּנֹוּׂשא
לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא הּמדינה. ּכמנהג נֹותנת - להכניס ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפסקה
ּובכל הּמדינה. ּכמנהג ּׁשּבכתּבתּה מה לּה מגּבין - ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה
הּוא ּגדֹול עּקר הּמדינה מנהג ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּדברים
הּמדינה. ּבכל ּפׁשּוט מנהג אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא, ּדנין. ּפיו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָועל

.‚Èאּת ּכּמה לּה: ואמר ׁשּדּוכין, ּביניהם ׁשהיּו ואּׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאיׁש
אֹו לי נֹותן אּתה וכּמה לֹו: ואמרה !וכ ּכ לי? ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמכנסת
ּכּמה ּובּתֹו: ּבנֹו ידי על ׁשּפסק האב וכן !וכ ּכ לי? ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכֹותב
ּכ ?לבּת נֹותן אּתה וכּמה !וכ ּכ ?לבנ נֹותן ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָאּתה
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי הּדברים, אֹותן קנּו - וקּדׁשּו עמדּו !ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹוכ
ּבאמירה. הּנקנים הּדברים הן ואּלּו קנין. ּביניהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיה

.„Èקטּנה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמה
ׁשּדעּתֹו ראׁשֹונים; ּובנּׂשּואין לבנֹו, האב ּופסק ּגדֹולה, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין ּׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשל
לאחֹותֹו ׁשּפסק אח אבל ּבאמירה. לֹו ּומקנה ּגמר ְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהראׁשֹונים
ׁשּפסק האב וכן קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה ׁשּפסקה אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹו
עד הּדברים אֹותן קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו ְְְְְִִִִִִִַַָָָֹלבנֹו

.וכ ּכ ׁשּיּתן הּפֹוסק מידי ְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיקנּו
.ÂËהּמּתנה אֹותּה הּבת קנתה לא - ּבּתֹו יד על ׁשּפסק ְִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהאב

ׁשּכל ׁשּיכנס. עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה. אֹותּה ׁשּיכנס ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעד
מעֹות הּפֹוסק ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּפֹוסק
יכֹול - ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹלחתנֹו,
רֹוצה איני ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי לּיבם: לֹומר ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאב
ואףֿעלֿ חכם, והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָלּתן.

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ִֶַַָּפי
.ÊËאחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות -30הּפֹוסק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

אני מה עצמי, על ּפסקּתי לא אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל ּבגט. ּפטרני אֹו נדּוניא ּבלא ּכנס אֹו לעּׂשֹות? ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה
יֹוׁשבת זֹו הרי - ידּה הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאם

ׁשּתמּות עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא ּתפטר31עד לא ולּמה . ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבמרּדּות רֹוצה32עצמּה הּבעל - ארּוסה והיא ׁשהּמֹורדת ? ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָ

עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין - זֹו אבל רֹוצה; אינּה והיא ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלכנסּה
לֹו: אֹומרת ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ׁשּפסקה, הּנדּוניא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּתּתן

ּפטר אֹו ּכנס אבל33אֹו ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ
יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה על ׁשּפסקה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבקטּנה

נדּוניא .34ּבלא ְְְָֹ
.ÊÈּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה אּׁשה וכ35הּנֹוּׂשא ּכ ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּיתנּו והּוא, עצמֹו. על ׁשּקּבל ׁשנים אֹותם לזּון חּיב - ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
הּקּדּוׁשין ּבׁשעת זה ּדבר הּקּדּוׁשין36על ּבׁשעת ׁשּלא אבל ;37 ְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּבׁשטר ׁשּיכּתב עד אֹו מּידֹו ׁשּיקנּו עד -ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשנים ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּיתּבאר
גם ּופסקה לאחר ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּקּבל
ראׁשֹון: יאמר לא - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה זן ׁשּיהיה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹעּמֹו

אזּונּה לביתי ּתבֹוא לּמקֹום38אם מזֹונֹותיה מֹולי אּלא , ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
אּמּה ׁשם זנין39ׁשהיא אנּו הרי ׁשניהם: יאמרּו לא וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ואחד זנּה אחד אּלא ּכאחת, ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
.ÁÈ,ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל - זה זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ואחד אחד ּכל ׁשניהם אּמּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובעלי
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן קנּו אם אֹותּה: לזּון ׁשּפסקּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמתּו
מזֹונֹותיה וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר

המׁשעּבדים ּפסקּו40מּנכסיהן ואם ׁשּפסקּו; הּזמן סֹוף עד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ׁשּלא ּדברים הם הרי - קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּבׁשעת

ּבמזֹונֹותיה טֹורפת ואינּה לּכתב, .41נּתנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨§¤§¦

אחרת‡. אּׁשה ולא ּבנים לֹו היּו ולא האילֹונית, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּנֹוּׂשא
ּומֹוציא, אֹותֹו ׁשּכֹופין אףֿעלּֿפי - מּמּנה ולרּבֹות ְְְִִִִִִֶֶַַָלפרֹות
ּכתּבה. ּתנאי ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻהרי

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזכה ּבמה הּבעל זֹוכה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָוכן
אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה הּנֹוּׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין ׁשנּיה, הּנֹוּׂשא וכן לאוין, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹמחּיבי
אבל ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר לּה אין - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹֻֻּבּה
מֹותֹו. לאחר ואפּלּו מזֹונֹות, לּה ואין לּה. יׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָּתֹוספת
הּבעל מן מֹוציאין אין - ּביניהם ּומפריׁשין אֹותֹו ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּוכׁשּכֹופין

ׁשאכל. ֵֶַָּפרֹות
ׁשהיא‚. העּקר, ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להם אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָולּמה

- להֹוציאּה ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי חכמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת, אבל עּקר; לּה אין ּבּה, הּכיר ולא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹהֹואיל
בתנאי עמדה הרי - לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן ּכל ּבּה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעצמֹו
[לפניו], עֹומדת היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּלּה,
לעּׂשֹות? יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה הּתֹורה ְְֲֲִַַַָָָָָָָָאבל
להאסר לּה הּגֹורמין הן מעּׂשיה ׁשאין ּתֹוספת, לּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ

מּקדם. היתה אסּורה אּלא הּנּׂשּואין, ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאחר
ׁשה„. ּבין בׁשנּיה חלקּו לא הּכירולּמה ׁשּלא ּבין ּבּה ּכיר ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

מּפני מקֹום? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה אין אמרּו: אּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻּבּה,
אחת נּׂשא אם אבל חּזּוק. ּבּה עּׂשּו סֹופרים, מּדברי ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא
הּכיר ּבין עּׂשה, מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָמחּיבי
לאוין ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻּבּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לו.30) ונותן לנכסיו יורד דין בית נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח ראשה".31)ולא שילבין עד שכל32)"תשב
מייד. לגרשה אותו כופים . . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת כמורדת.33)אשה שדינה שם הרי"ף תנאה34)ודעת שאין

אחר.35)כלום. ומקנה.36)מאיש גמר חתונתם שמחת הקניין.37)שמתוך מועיל ואז הנישואין אם38)ולפני כלומר,
אותה. זן הייתי אמה את מקיים שלה.39)הייתי האמא ששם במקום אמה.40)כלומר, בעלי ידי על ללקוחות שנמכרו

פה.41) בעל מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים, עליו1)מנכסים האסורות ונשים ממאנת, אילונית, דין בו כולל
ברצון, תחתיו שזנתה לבעלה שאמרה האשה להוציאה, בעלה כופין אם דת על העוברת רע, שם משום היוצאת כתובה. לענין -

נאנסתי. לבעלה שאמרה כהן ואשת באונס, או בשוגג שנבעלה כהן אשת באונס, או בשגגה בעלה תחת שזנתה ישראל אשת



`zeyiפב zekld - oeiq a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קל. אּסּורן - עּׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּון רצה - ּבּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר
- ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו. לאחר מזֹונֹות לׁשּתיהן ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש
הּבעל מן מֹוציאין - להֹוציא אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ְִֵֶֶַָָָָָּכל
ואין‰. לּה. יׁש ּתֹוספת אבל ּכתּבה, לּה אין - ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהממאנת

ּתחּתיו ּכׁשהיתה לותה ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמֹוציאין
מן מזֹונֹות אֹותן מֹוציאין אין - מאנה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָואכלה,

ַַַהּבעל.
.Âולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻמי

לּה גרמּו מעּׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּתֹוספת
ּבעלּה. על ְְֵֵַַָָלהאסר

.Êאּׁשה ּכל ׁשּלהם? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא
ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת זּנתה, אפּלּו - קּימת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנדּוניתּה
ׁשּלא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עּׂשה, מחּיבי אחד אֹו ׁשנּיה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהיתה
ּבּה והּכיר לאוין מחּיבי אֹו אילֹונית ׁשהיתה אֹו ּבּה, ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּכיר

הּנׁשים. ּככל ּבנדּוניתּה היא הרי -ְְְֲִִִֵַָָָָ
.Áּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

אֹו אילֹונית היתה לׁשּלם. חּיב ואינֹו לּה, אבד - ׁשאבד ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל ּבּה: הּכיר ולא לאוין ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמחּיבי
ׁשהרי לׁשּלם, חּיב הּבעל אין - ּברזל צאן מּנכסי ׁשּנׁשחק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאֹו
נגנב אֹו ּׁשאבד מה וכל אצלֹו; להיֹותן רׁשּות לֹו נתנה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהיא

חּי - מלֹוג ׁשאיןמּנכסי מּפני הּנׁשים. מּכל הפ לׁשּלם. ב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ּגמּורה, איׁשּות ְְְְִִֵָָָָֹׁשם

.Ëמן מֹוציאין ׁשאין ּכלל. ּבליֹות לּה אין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהממאנת
מלֹוג מּנכסי ּבין מּנכסיה, נגנב אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל
ויֹוצאה. לּה הּנמצא נֹוטלת אּלא ּברזל, צאן מּנכסי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבין

.Èולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֻמי
נגנב אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר מהּבעל מֹוציאין ואין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתֹוספת.
ולא מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהמזּנה
עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִִֵֵֵַָָָָֹֻיהּודית,
נֹוטלת מהן אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻולא
ּכלּום, לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה, מּנדּוניתּה לּה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּנמצא

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת מה ְִֵֶֶַַַָֹֹלא
.‡Èּדת על עברה מהן אחת עּׂשתה ׁשאם הּדברים הן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואּלּו

אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי. ראׁשּה ּוּׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה ְְֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה:
אֹו נּדה. והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת. ואינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנׁשּבעת
ּדברים ּבעלּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה. לּה קֹוצה ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאינּה
אּלא ּונבלֹות, ּורמּׂשים ׁשקצים לֹומר צרי אין ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָאסּורים.
ׁשאמרה ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻדברים
ּפלֹונית זֹו ועּסה לי, ּתּקנם ּכהן ּפלֹוני אּלּו ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵָָֹלֹו:
ואחר הּכתם; את לי טהר החכם ּופלֹוני חלתּה, לי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפריׁשה
דברים היּו לא ואמר: ּפלֹוני, אֹותֹו ׁשאל עליה ּבא אֹו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאכל
לבעלּה: ואמרה ּבׁשכנֹותיה נּדה החזקה אם וכן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻמעֹולם.

עליה. ּובא אני, ְֲִֶָָָָטהֹורה
.·Èׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא זֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואי

מהן אחת עּׂשתה ׁשאם הּדברים הן ואּלּו יּׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבנֹות

מפּלׁש למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: ּדת על ְְְְְִַַַָָָָָֻעברה
אףֿעלּֿפי הּנׁשים, ּככל רדיד עליה ואין ּפרּוע ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹוראׁשּה
ּוורד ּבּׁשּוק טֹווה ׁשהיתה אֹו ּבמטּפחת. מכּסה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּׂשערּה
ּכדר לחייה, על אֹו ּפּדחּתּה על ּפניה, ּכנגד ּבֹו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּומראת ּבּׁשּוק ׁשּטֹווה אֹו הּפרּוצֹות. העּכּו"ם ְְֶֶַַַַָָָׁשעֹוּׂשֹות
אֹו הּבחּורים. עם מּׂשחקת ׁשהיתה אֹו אדם. לבני ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזרֹועֹותיה
ׁשּׁשכנֹותיה עד מּבעלּה, רם ּבקֹול הּתׁשמיׁש ּתֹובעת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהיתה
ׁשהיתה אֹו ּתׁשמיׁש. עסקי על מדּברת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשֹומעֹות

ּבעלּה. ּבפני ּבעלּה אבי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָמקּללת
.‚Èּבתֹו ּתמיד ּבּסיּנר חֹוגרת אּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא

ּדת על עֹוברת אינּה - חגרה לא ואם צניעּות. מּׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּביתּה,
ּפרּוע ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֻמׁשה,
ּבמטּפחת, מכּסה ּוּׂשערּה הֹואיל - הּמבֹוי ּבתֹו לחצר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמחצר

ּדת. על עֹוברת ֵֶֶַָָאינּה
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה - ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען הּוא ועברה, וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
ּכלל, עברּתי לא אֹומרת: והיא עברה, התראה אחר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹואֹומר:
ּכתּבה נֹותן זה הרי - להֹוציא רצה אם ּבי, התרה לא ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָֹֻאֹו:
אחר ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה; ׁשּלא ׁשּתּׁשבע ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר

ּכלּום. לּה אין - זֹו ְְֵַָָָהתראה
.ÂËׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא עדיםּכיצד ׁשם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשם ׁשהיתה מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער דבר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעּׂשתה
ּכיצד? ּבזנּות. ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָעברה,
מּיד ונכנסּו יֹוצא, רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָּכגֹון
והיא הּמּטה מעל עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבׁשעת
לח רק ׁשּמצאּו אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלֹובׁשת
מעלין אֹו אפל, מּמקֹום יֹוצאים ׁשהיּו אֹו הּכילה. מן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלמעלה
ּפי על מנּׁשק ׁשראּוהּו אֹו ּבֹו. וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
זה מגּפפין אֹו זה את זה מנּׁשקין אֹותן ׁשראּו אֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָחלּוקּה,
וכּיֹוצא דלתֹות. והגיפּו זה אחר זה ׁשּנכנסּו אֹו זה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָאת
ּכתּבה. ּבלא ּתצא - להֹוציאּה הּבעל רצה אם אּלּו. ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻּבדברים

התראה. צריכה זֹו ְְְִֵַָָָואין
.ÊËזאת וכן יהּודית, ּדת על אֹו מׁשה ּדת על ְְִֵֶֶֶַַַַֹעֹוברת

אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - מכער ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשעּׂשתה
להן אין - הֹוציא ׁשּלא ואףֿעלּֿפי יֹוציא. לא - רצה ְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאם
קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי היא חכמים ּתּקנת ׁשהּכתּבה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻּכתּבה.
יּׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ולא להֹוציאּה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבעיניו
ּתהא אּלא [זֹו], ּתּקנה להן אין הּפרּוצֹות אּלּו אבל ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּצנּועֹות;

להֹוציאּה. ּבעיניו ְְִֵַָָָקּלה
.ÊÈאחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזּנתה, אׁשּתֹו ׁשראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָמי

ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינם ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה, אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמּקרֹובֹותיו
ׁשהיתה ּבין איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ׁשּזּנתה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָעליהם,
זה הרי אמת, ׁשהּוא זה לדבר דעּתֹו וסמכה הֹואיל - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
הֹודת ואם ּכתּבה. ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור להֹוציא, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻחּיב
ּבנקיטת מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא - ׁשּזּנתה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻלֹו
ּכ ואחר ּבעצמֹו, אֹותּה ראה אם ּתחּתיו, ּזּנתה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹחפץ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

zeyi` zekld - oeiq a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּלא להׁשּביעּה יכֹול אינֹו - אחר ּבדבר אבל ּכתּבתּה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּתגּבה
גלּגּול. ידי ְְִֵַעל

.ÁÈמׁשּגיחין אין - ּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזּנתה אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאמרה
עּקר ּכתּבתּה, אּבדה אבל ּבאחר. נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻלדבריה,
היה ואם ּבּזנּות. הֹודת ׁשהרי הּבלאֹות; ואּבדה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָותֹוספת,
להֹוציאּה. חּיב זה הרי - ּדבריה על ּדעּתֹו וסֹומ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמאמינּה
ּבדבר אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואין
אׁשּתֹו ׁשּזּנתה ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו עד אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּדברים
להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר ּברצֹונּה, ּבפניהם ְְְְִִִִֵֶַַָָֹזאת

.ËÈזֹו הרי - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה
- נתּפּׂשה הא נתּפּׂשה; לא והיא ׁשּנאמר: לבעלּה. ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתרת
ׁשּתחּלת וכל יּׂשראל. ׁשאנסּה ּבין עּכּו"ם ׁשאנסּה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתרת.
אמרה: ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה אףֿעלּֿפי ּבאנס, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּביאתּה
זֹו הרי - ּׂשֹוכרּתֹו הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלי לֹו, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּניחּו

ּבאנס. [היתה] ּומּתחּלה לבׁשּה, ׁשהּיצר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתרת;
.Îׁשהן ּכׁשבּויֹות, הן הרי - לסטים אֹותן ׁשּגנבּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָנׁשים

לּלסטים והלכּו הּניחּום, ואם לבעליהן. ּומּתרֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֻאנּוסֹות,
הּׁשֹוגגת ודין לבעליהן. ואסּורֹות ּברצֹון, אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעצמן

ּבּה. יׁש אנס צד ׁשהּׁשגגה הּוא, אחד הּנאנסת ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹודין
.‡Îאבל יּׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי לבעלּה, אסּורה - ׁשּנאנסה אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבזֹונה, אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָנעּׂשת

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.·Îּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יּׂשראל אׁשת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻאחד

ּכלּום. מּכתּבתּה הפסידה ולא והּתֹוספת, העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻקּימת,
ּולגרׁשּה. ּכתּבתּה לּה לּתן הּכהן את ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻוכֹופין

.‚Îׁשגגּתי אֹו נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
סֹומ ׁשהּוא אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר.

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ּדבריו ְְְִִֵַָָָֻעל
.„Î,ּפלֹוני איׁש עם ּתּסתרי אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

- טמאה ּכדי וׁשהתה עדים, ׁשני ּבפני לסתר עּמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻונכנסה
ּכמֹו הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
לּה אין - ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם סֹוטה. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר
דבר ל ׁשאין מכער, דבר מצאּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּכתּבה.
עליו נאסרה - סֹוטה מי ׁשם ׁשאין והּיֹום מּזה. מכער ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיֹותר
ׁשהרי ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻאּסּור

להאסר. לּה ּגרמּו הרעים ְְֲִֵֵֶַָָָָָָמעּׂשיה
.‰Îוראה ּפלֹוני, איׁש עם ּתּסתרי אל לבינּה: ּבינֹו לּה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאמר

אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהתה עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻאֹותּה
ויּתן להֹוציא, וחּיב סֹוטה. מי ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
ּבלא ּתצא - ּבּה ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודית ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכתּבה.
ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבה.

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

ּבלא‡. ּתצא - נדרים עליה ונמצאּו סתם, אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנֹוּׂשא
ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו ּתֹוספת. ולא עּקר לא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻּכתּבה,
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, תׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבּׂשר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל
הּמקֹום נׁשי ּכל ׁשּדר הּמינים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָצבעֹונין,
לא - מאּלּו חּוץ אחר נדר עליה נמצא אבל ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהתקּׁשט

ּכלּום. ְְִִָהפסידה
הּנׁשים·. מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוכן

ורצה ּבֹו ׁשמע ולא זה ּבמּום הּבעל ידע ולא ּבארנּום, ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּכבר
היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֻ
ידעּתי לא לֹומר: יכֹול אינֹו - קרֹובים לֹו והיּו ּבעיר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמרחץ
ּבֹודק ׁשהּוא מּפני ׁשּבּסתר; מּומין ואפּלּו אּלּו, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּומין
אֹו מרחץ ׁשם אין ואם ורצה. ׁשּׁשמע וחזקה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבקרֹובֹותיו,
ּבעּתים ונכּפה ׁשּבּסתר. ּבמּומין טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא
אינֹו - ׁשּבּגלּוי ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי הּוא הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָידּועים
וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ׁשהרי לטעֹון; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹיכֹול
ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ּדבר ונתּפּיס. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשמע
ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים מנהג ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹומֹות
ּפלֹוני, ׁשל ּבּתֹו היא זֹו ואֹומרין: אֹותן יֹודעין והּכל ְְְְְְִִִִִֶַָֹּגלּויֹות,
אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ּפלֹוני, ׁשל אחֹותֹו היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוזֹו
ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם הּבנֹות ּדר ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
אדם אֹותּה יראה ולא מתנּכרה, ּתצא, ּבּנׁשף - לּמרחץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבת
והּוא, ׁשּבּגלּוי. ּבמּומין אף טֹוען זה הרי - מּקרֹובֹותיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחּוץ
אבל ּבּה; לבּדק קרֹובה לֹו היתה וׁשּלא מרחץ ׁשם היה ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּופניהם ּבּה לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהיה
הּכל ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו יׁש אם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹֻמגּלֹות,
ּולהתחּבא להתנּכר ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻרֹואין
קט ּבבית אֹו ּבּלילה רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, ןאף ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
טֹוען זה הרי - ּתּודע ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּמרחץ
הם, טעם ׁשל ּדברים אּלּו והּדברים ׁשּבּגלּוי. ּבמּומין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף

הּכתּוב. ּגזרת ְְֵֵַַָָואינם
ׁשהּוא‚. 'מּפני חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו. אפּלּו אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו ּבקרֹובֹותיו', ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
מרחץ ׁשם יׁש אם ּכלל, קרֹוב לֹו ׁשאין ּבעיר גר היה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו
ואֹומר רעים, לֹו יהיּו ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לטען; יכֹול אינֹו -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
ּפלֹונית, על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין זה. ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא לּכל, אּלּו מּדברים ּבלּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
קרֹוביו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָלקרֹוביו.

ְֵּביֹותר.
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה, הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוכּיֹוצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרים,1) מומים בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או נדרים, עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר
לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא היבם הנישואין, אחרי מומין בו שנולדו האיש
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אּלא להׁשּביעּה יכֹול אינֹו - אחר ּבדבר אבל ּכתּבתּה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻּתגּבה
גלּגּול. ידי ְְִֵַעל

.ÁÈמׁשּגיחין אין - ּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזּנתה אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאמרה
עּקר ּכתּבתּה, אּבדה אבל ּבאחר. נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻלדבריה,
היה ואם ּבּזנּות. הֹודת ׁשהרי הּבלאֹות; ואּבדה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָותֹוספת,
להֹוציאּה. חּיב זה הרי - ּדבריה על ּדעּתֹו וסֹומ ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמאמינּה
ּבדבר אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואין
אׁשּתֹו ׁשּזּנתה ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו עד אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּדברים
להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר ּברצֹונּה, ּבפניהם ְְְְִִִִֵֶַַָָֹזאת

.ËÈזֹו הרי - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה
- נתּפּׂשה הא נתּפּׂשה; לא והיא ׁשּנאמר: לבעלּה. ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתרת
ׁשּתחּלת וכל יּׂשראל. ׁשאנסּה ּבין עּכּו"ם ׁשאנסּה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתרת.
אמרה: ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה אףֿעלּֿפי ּבאנס, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּביאתּה
זֹו הרי - ּׂשֹוכרּתֹו הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלי לֹו, ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּניחּו

ּבאנס. [היתה] ּומּתחּלה לבׁשּה, ׁשהּיצר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻמּתרת;
.Îׁשהן ּכׁשבּויֹות, הן הרי - לסטים אֹותן ׁשּגנבּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָנׁשים

לּלסטים והלכּו הּניחּום, ואם לבעליהן. ּומּתרֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֻאנּוסֹות,
הּׁשֹוגגת ודין לבעליהן. ואסּורֹות ּברצֹון, אּלּו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמעצמן

ּבּה. יׁש אנס צד ׁשהּׁשגגה הּוא, אחד הּנאנסת ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹודין
.‡Îאבל יּׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי לבעלּה, אסּורה - ׁשּנאנסה אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבזֹונה, אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָנעּׂשת

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.·Îּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יּׂשראל אׁשת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻאחד

ּכלּום. מּכתּבתּה הפסידה ולא והּתֹוספת, העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻקּימת,
ּולגרׁשּה. ּכתּבתּה לּה לּתן הּכהן את ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻוכֹופין

.‚Îׁשגגּתי אֹו נאנסּתי, לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
סֹומ ׁשהּוא אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר.

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ּדבריו ְְְִִֵַָָָֻעל
.„Î,ּפלֹוני איׁש עם ּתּסתרי אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

- טמאה ּכדי וׁשהתה עדים, ׁשני ּבפני לסתר עּמֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻונכנסה
ּכמֹו הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
לּה אין - ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם סֹוטה. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר
דבר ל ׁשאין מכער, דבר מצאּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּכתּבה.
עליו נאסרה - סֹוטה מי ׁשם ׁשאין והּיֹום מּזה. מכער ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיֹותר
ׁשהרי ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹֻאּסּור

להאסר. לּה ּגרמּו הרעים ְְֲִֵֵֶַָָָָָָמעּׂשיה
.‰Îוראה ּפלֹוני, איׁש עם ּתּסתרי אל לבינּה: ּבינֹו לּה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאמר

אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהתה עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻאֹותּה
ויּתן להֹוציא, וחּיב סֹוטה. מי ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
ּבלא ּתצא - ּבּה ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודית ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכתּבה.
ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבה.

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

ּבלא‡. ּתצא - נדרים עליה ונמצאּו סתם, אּׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹהּנֹוּׂשא
ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו ּתֹוספת. ולא עּקר לא ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻּכתּבה,
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, תׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבּׂשר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתאכל
הּמקֹום נׁשי ּכל ׁשּדר הּמינים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָצבעֹונין,
לא - מאּלּו חּוץ אחר נדר עליה נמצא אבל ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהתקּׁשט

ּכלּום. ְְִִָהפסידה
הּנׁשים·. מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוכן

ורצה ּבֹו ׁשמע ולא זה ּבמּום הּבעל ידע ולא ּבארנּום, ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּכבר
היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֻ
ידעּתי לא לֹומר: יכֹול אינֹו - קרֹובים לֹו והיּו ּבעיר ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמרחץ
ּבֹודק ׁשהּוא מּפני ׁשּבּסתר; מּומין ואפּלּו אּלּו, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּומין
אֹו מרחץ ׁשם אין ואם ורצה. ׁשּׁשמע וחזקה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבקרֹובֹותיו,
ּבעּתים ונכּפה ׁשּבּסתר. ּבמּומין טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא
אינֹו - ׁשּבּגלּוי ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי הּוא הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָידּועים
וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ׁשהרי לטעֹון; ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹיכֹול
ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ּדבר ונתּפּיס. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשמע
ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים מנהג ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹומֹות
ּפלֹוני, ׁשל ּבּתֹו היא זֹו ואֹומרין: אֹותן יֹודעין והּכל ְְְְְְִִִִִֶַָֹּגלּויֹות,
אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ּפלֹוני, ׁשל אחֹותֹו היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוזֹו
ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם הּבנֹות ּדר ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות
אדם אֹותּה יראה ולא מתנּכרה, ּתצא, ּבּנׁשף - לּמרחץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּבת
והּוא, ׁשּבּגלּוי. ּבמּומין אף טֹוען זה הרי - מּקרֹובֹותיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחּוץ
אבל ּבּה; לבּדק קרֹובה לֹו היתה וׁשּלא מרחץ ׁשם היה ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּופניהם ּבּה לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהיה
הּכל ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו יׁש אם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֹֻמגּלֹות,
ּולהתחּבא להתנּכר ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻרֹואין
קט ּבבית אֹו ּבּלילה רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, ןאף ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
טֹוען זה הרי - ּתּודע ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבּמרחץ
הם, טעם ׁשל ּדברים אּלּו והּדברים ׁשּבּגלּוי. ּבמּומין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף

הּכתּוב. ּגזרת ְְֵֵַַָָואינם
ׁשהּוא‚. 'מּפני חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו. אפּלּו אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו ּבקרֹובֹותיו', ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
מרחץ ׁשם יׁש אם ּכלל, קרֹוב לֹו ׁשאין ּבעיר גר היה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו
ואֹומר רעים, לֹו יהיּו ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לטען; יכֹול אינֹו -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
ּפלֹונית, על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין זה. ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא לּכל, אּלּו מּדברים ּבלּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
קרֹוביו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָלקרֹוביו.

ְֵּביֹותר.
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה, הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוכּיֹוצא

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחרים,1) מומים בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או נדרים, עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר
לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא היבם הנישואין, אחרי מומין בו שנולדו האיש
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ּכתּבה ּבלא ּתצא - ראיה הביא לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻאֹו
אם הארּוסין: אחר ּבּה ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומים היּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכלל.
להביא הּבעל על - הּבעל לבית ׁשּנכנסה אחר ּבּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָנמצאּו
טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹראיה
ראיה להביא האב על - אביה ּבבית והיא ּבּה נמצאּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָואם

ּׂשדהּו. ונסּתחפה נֹולדּו, הארּוסין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשאחר
אֹו‰. ּבּה, היּו ּתתארס ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהביא

ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודה
ּבּכתּבה. חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאֹו

.Âלא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו, על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבא
ּבכף אֹו הּקמטים ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד לי ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָנראה
אּלא בכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו. ׁשֹומעין אין ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהרגל,

ורצה. ׁשּידע וחזקתֹו יפה, ּבֹודקֹו ּכן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָאם
.Êאּלא לנּדתּה, קבּוע וסת לּה ׁשאין ונמצא אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּנֹוּׂשא

ּתׁשּמׁש לא זֹו הרי - נּדה ּדם ׁשּתרד עד ּבעצמּה ּתרּגיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
ּתׁשמיׁש, לפני אחד עצמּה: ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבֹו ׁשּמקּנח איׁש, ׁשל העד מן חּוץ ּתׁשמיׁש. לאחר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואחד

ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָעצמֹו,
.Á,ּכלּום הפסידה לא - זה הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ְְְִִִֶֶַַָָֹואףֿעלּֿפי

עצמּה ׁשּבדקה הרי ּומׁשּמׁשת. ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
עד על דם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָונבעלה,
ׁשלׁש ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם ׁשּלֹו, עד על אֹו ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּלּה
ּבעלּה. עם ליׁשב אסּורה זֹו הרי - לזֹו זֹו סמּוכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָּפעמים
מּתנאי ּתנאי לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֻותצא
יחזיר ולא ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹֻּכתּבה;
ּבׁשעת לגרׁשּה גמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעֹולם;
הּנּדה. ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, להּנּׂשא ּומּתרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּגרּוׁשין.

.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה
זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראתה ראׁשֹונה ְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹּומּבעילה
אחת ּפעם ּבעל אם ,לפיכ ּׂשדהּו. נסּתחפה - ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאחר
עת ּבכל דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר דם, נמצא ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָֹולא

יֹוצי - ּכמֹוּתׁשמיׁש עֹולמית, יחזיר ולא ּכּלּה. ּכתּבה ויּתן א ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֻֻ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Èנעּׂשית אפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכן
יּתן - להֹוציא רצה ואם יקּים, - לקּים רצה אם ׁשחין: ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻמּכת

ְָֻּכתּבה.
.‡Èידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנּׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש

אין - עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצתה ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו

ּתׁשב, - רצתה אם אּלא: ּכתּבה. ולּתן להֹוציא אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻּכֹופין
אם אבל מֹורדת. ּכל ּכדין ּכתּבה, ּבלא ּתצא - רצתה לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֻואם
צֹואת ללקט ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה ריח לֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹנֹולד
אֹותֹו ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹּכלבים

ּבעלּה. עם ּתׁשב - רצתה ואם ּכתּבה. ולּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֻלהֹוציא
.·È.ּכתּבה ולּתן להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין האיׁשמּכה ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֻֻנעּׂשה

אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - ליׁשב רֹוצה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָואףֿעלּֿפי
אמרה: ואם ממּקתֹו. ׁשהיא מּפני ּכרחן, ּבעל אֹותן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּמפריׁשין

לּה. ׁשֹומעין - עליה יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבעדים עּמֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאׁשב
.‚Èמלּקט אֹו החטם ריח אֹו הּפה ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמי

ּבֹו ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
הייתי לאחי לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום ְְְְִִִִֶַַָָָָָָאֹותֹו
ּכתּבה. ויּתן ויחלץ לקּבל. יכֹולה איני ּול לקּבל, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻיכֹולה

יּׂשראל. על ׁשלֹום ,לבני בנים ְְְִִֵֵֶַָָָָּוראה

איׁשּות.סלקּו הלכֹות ְְִִִ

ה'תשע"א סיון י"ג רביעי יום
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ׁשּיגרׁש והיא: עּׂשה. מצות - אחת מצֹות. ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
ׁשּלא והיא: תעּׂשה. לא מצות - ואחת ּבספר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹהמגרׁש

מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו יחזיר
הלכותגירושין

ְֲִִִֶַָָ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

בּכתב‡. אּלא מתּגרׁשת האּׁשה זה2אין ּוכתב לּה. ׁשּיּגיע ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
גט הּנקרא מן3הּוא הּגרּוׁשין עּקר הן דברים ועּׂשרה . ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ּברצֹונֹו אּלא האיׁש יגרׁש ׁשּלא א) הן: ואּלּו ב)4הּתֹורה, . ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אחר ּבדבר ולא ּבכתב הּכתב5וׁשּיגרׁש ענין וׁשּיהיה ג) . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מּקנינֹו והסירּה ּבינֹו6ׁשּגרׁשּה הּכֹורת ּדבר ענינֹו וׁשּיהיה ד) . ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לׁשמּה7לבינּה נכּתב וׁשּיהיה ה) מחּסר8. יהיה וׁשּלא ו) . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֻ

ּכתיבתֹו אחר וׁשּיּתנהּו9מעּׂשה ז) [ּבלבד]. לּה נתינתֹו אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבתֹורת10לּה לּה וׁשּיּתנהּו ט) עדים. ּבפני לּה ׁשּיּתנהּו ח) . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

לּה11ּגרּוׁשין ׁשּנֹותנֹו הּוא ׁשלּוחֹו אֹו הּבעל וׁשּיהיה י) .12. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
הּזמן ּכגֹון ׁשּבּגט, הּדברים העדים13ּוׁשאר 14וחתימת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

סֹופרים מּדברי הּכל - ּבהן .15וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶַַָֹ
והיה·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעּׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין

ּבידּה ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו, חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קריאת1) עדים, במחובר, כתיבה גט, של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים, ושמדברי התורה שמן הגירושין עיקרי בו נתבארו
הגט. זמן ועל2)הגט, מקודם, גרושה הייתה כי - איש עמה כשיזנה אומרת האשה הייתה בלבד, בדיבור הגירושין היו "שאילו

כריתות". ספר לה וכתב שנאמר כמו לה מעיד בכתב אלא גירושין ישלמו שלא נצטווינו ותעודה3)כן שטר כל על נופל גט שם
סתם. "גט" אשה לגט לקרוא ורגילים פטורין" "גט כריתות" "ספר ותרגום גט), ערך בערוך כתב (וכן האשה4)שהיא שאין

לגרשה. בעלה את לכוף ובשטר.5)יכולה בכסף מתקדשת שהאשה לקידושין בניגוד וכדומה, כסף את6)כגון ישלח ולא
ממנה. הגירושין.7)עצמו לאחר בו ותלוייה קשורה תהא המתגרשת.8)שלא זו אשה קציצה9)לשם שמחוסר לדבר פרט

הכתיבה. רשותה.10)אחר לתוך או שלוחה ליד מזוזה.11)או או חוב שטר בתורת מעצמה.12)ולא היא שתיקח ולא
הגט.13) כתיבת הגט.14)תאריך חכמים.15)על תקנת
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ׁשאינֹו מלּמד, - ּבעיניו' חן תמצא לא 'אם מּביתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוׁשּלחּה
ּברצֹונֹו אּלא ּברצֹונֹו16מגרׁש ׁשּלא נתּגרׁשה ואם אינּה17. - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

ּברצֹונּה18מגרׁשת וׁשּלא ּברצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל .19. ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
ּבכתב‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד, - -20'וכתב' 'לּה' . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלא21לׁשמּה לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות' 'ספר . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינּה ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות. עליה לֹו -22יּׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשאינּה מלּמד, - ּבידּה' 'ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מגרׁשת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ׁשהּוא ׁשלּוחּה, ּביד אֹו ּבידּה הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתּגרׁשת
- 'וׁשּלחּה' ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה ׁשהּכל לחצרּה, אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכידּה,
עצמֹו ׁשּיׁשּלח לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּיהיה

ִֶָמּמּנה.
הרי„. מגרׁשת, אּת הרי מׁשּלחת, אּת הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?

- הענין ּבזה וכּיֹוצא אדם, לכל מּתרת אּת הרי ,לעצמ ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאּת
וגּופֹו מגרׁשת. זֹו אדם.23הרי לכל מּתרת אּת הרי ּגט: ׁשל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻ

איׁש איני ,ארּוס איני ,ּבעל איני לּה: ּכתב אם איןאבל - ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָ
עצמֹו את ׁשּיׁשּלח ולא - וׁשּלחּה ׁשּנאמר: ּגט. וכן24זה . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
גט אינֹו - חֹורין ּבת אּת הרי לאׁשּתֹו: .25הּכֹותב ְְְֲִִֵֵֵֵַַַ

ׁשּלא‰. ענינֹו אין - מּביתֹו' 'וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
לידּה ּגט ּכׁשּמּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיגמרּו

גרּוׁשיה ּכמֹו26ּגמרּו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא 'וׁשּלחּה', נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיתּבאר.

מּביתֹו ּגרּוׁשתֹו27הֹוציאּה והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה הרי -28; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּגט מּמּנּו צריכה ׁשּיתּבאר29לפיכ ּכמֹו ,30. ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעּׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין

הּגט הּוא ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכתב
אם ,לפיכ הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר דבר יצא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻהּכׁשר.

הּפרה לּה נֹותן - הּפרה קרן על ּגט הּקרן31ּכתב חת ואם . ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבמחּבר ּכתב אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתבֹו, ,32אחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאף
.33גט ֵ

.Êּבמחּבר ּכֹותבין הּגט34אין טפס הּטפס35אפּלּו ּכתב . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
והּזמן האּׁשה וׁשם האיׁש ׁשם ּכתב ּכ ואחר ּותלׁשֹו, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻּבמחּבר,

אדם' לכל מּתרת אּת ּכׁשר36ו'הרי - לּה ּונתנֹו וחתמֹו, ,37. ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
.Áנקּוב ּבעציץ הּזרּוע העלה על הּגט ּכל על38ּכתב אף , ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יקטם ׁשּמא ּגזרה ּפסּול, הּגט - ּכּלֹו העציץ לּה ׁשּנתן .39ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
לּה ונֹותן עציץ ׁשל חרסֹו על הּוא ּכֹותב .40אבל ְְֲִֵֵֶַַָָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּכריתּות. ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן - ּבידּה ונתן ּכריתת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻספר

חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם אֹו41אבל מזּוזה; אֹו ְְְְֲִֶַַָָָָ
יׁשנה והיא ּבידּה אינֹו42ׁשּנתנֹו - ּבידּה הּוא והרי ונעֹורה , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט זה הרי - ּגּט הּוא הרי :ּכ אחר לּה אמר ואם .43גט. ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
.È:לּה ואמר וחזר לּה, נֹותן ׁשאני גט ראּו לעדים: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאמר

העדים את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר; זה הרי - זה חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכנסי
ּגרּוׁשין ּבתֹורת מּפני44ׁשּנתנֹו חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מּמּנה .45ׁשּנכלם ְִִֶֶָָ
.‡Èהּגט לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי זה46המגרׁש הרי : ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אמר ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה. וכּיֹוצא ,ּגּט הּוא אֹו: ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
ּפסּול ּגט זה הרי - ּבׁשּלא47ּכלּום אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משמע".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן שהדין18)על מכהומי דין בית לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן
האמיתי. רצונו זהו כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה והטעם כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד "רבינו19)אותו אולם כורחה. על

דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא החרים הגולה מאור בכסף.20)גרשום המתגרשת.21)ולא האשה לשם
זה22) תנאי לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין - לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר כגון

בו.23)מחמתו. יכתבו כך הגט כתב מעבדות.25)ממנה.24)עיקר שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו והרי26)שאין
אחר. אדם קידושי בה וחלים פנוייה עמה.27)היא היחוד28)ונתייחד עדי שנבעלה, ראוה שלא פי על ואף ביאה, בקידושי

ביאה. עדי שני.29)הםֿהם גט התימנים: לידה,30)ובכתבֿיד הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם הם: כך רבינו דברי ושיעור
לקידושיה שני גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד ועדי בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו שהתה אם אלא

מחוברת.31)השניים. כשהיא קרנה עם לעץ.32)יחד מחובר הוא כאשר עלה על כגון נכתב33)לקרקע, הגט ותורף הואיל
הגט, נוסח עליו יכתוב כן ואחרי היריעה מן הגט כשיעור הקלף שיחתוך צריך הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר.

כן ואחרי היריעה על תחילה כתבו מקצתושאם שנכתב לאחר אם וכן קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט כשיעור ממנה חתך
המוטעה. הראשון את תחילה יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור ורוצה בכתיבה טעות שמחוסר34)אירעה משום לקרקע,

ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הניתן דבר בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו לה לתת רצה ואפילו קציצה.
והאשה,35) האיש שם כגון הגט, עיקר שהם פרטים למילוי פנויים מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא הגט טופס

וכו'. הכתיבה הגט".36)זמן "תורף ונקראים הגט עיקר הם אלה את37)שכל אפילו במחובר לכתוב אסור לכתחילה כלומר,
כתב כן ואחרי ותלשו, במחובר הטופס כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא ואז במחובר התורף את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס

כשר. גט זה הרי התורף כמחובר.38)עליו ודינו הקרקע מן יונק והריהו והרי39)בתחתיתו, לה ויתן מהעציץ העלה יתלוש
מהמחובר. קציצה את40)זו יפסיד לא שבוודאי חרס, חתיכת לה וייתן העציץ ישבור שמא לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את

זה.41)העציץ. חוב שטר כנסי לה: בידה.42)שאמר משתמר הגט בשעת43)ואין בידה והגט הואיל חדשה כנתינה זו הרי
בה44)אמירתו. שאין פי על אף מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה אביה, שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה

הגט.45)דעת. את לבטל התכוון לא שיאמר46)אבל יותר טוב שלכתחילה אלא גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת ושתק,47)לה בסתם הגט נתן כאן אבל חוב, שטר בתורת לה נתנו שם כי גט" "אינו רבינו: כתב ט' בהלכה ולעיל

ולא חכמים, מדברי פסול אלא אינו שבראשון גט", "אינו או בטל גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול". "גט הריהו ולפיכך
היא ועדיין התורה, מן בטל גט זה הרי גט" "אינו או בטל" ב"גט ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו תינשא



פה oiyexib zekld - oeiq b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאינֹו מלּמד, - ּבעיניו' חן תמצא לא 'אם מּביתֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוׁשּלחּה
ּברצֹונֹו אּלא ּברצֹונֹו16מגרׁש ׁשּלא נתּגרׁשה ואם אינּה17. - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ

ּברצֹונּה18מגרׁשת וׁשּלא ּברצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל .19. ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
ּבכתב‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד, - -20'וכתב' 'לּה' . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלא21לׁשמּה לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות' 'ספר . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינּה ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות. עליה לֹו -22יּׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשאינּה מלּמד, - ּבידּה' 'ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מגרׁשת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ׁשהּוא ׁשלּוחּה, ּביד אֹו ּבידּה הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתּגרׁשת
- 'וׁשּלחּה' ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה ׁשהּכל לחצרּה, אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכידּה,
עצמֹו ׁשּיׁשּלח לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשּיהיה

ִֶָמּמּנה.
הרי„. מגרׁשת, אּת הרי מׁשּלחת, אּת הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?

- הענין ּבזה וכּיֹוצא אדם, לכל מּתרת אּת הרי ,לעצמ ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאּת
וגּופֹו מגרׁשת. זֹו אדם.23הרי לכל מּתרת אּת הרי ּגט: ׁשל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻ

איׁש איני ,ארּוס איני ,ּבעל איני לּה: ּכתב אם איןאבל - ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָ
עצמֹו את ׁשּיׁשּלח ולא - וׁשּלחּה ׁשּנאמר: ּגט. וכן24זה . ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
גט אינֹו - חֹורין ּבת אּת הרי לאׁשּתֹו: .25הּכֹותב ְְְֲִִֵֵֵֵַַַ

ׁשּלא‰. ענינֹו אין - מּביתֹו' 'וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
לידּה ּגט ּכׁשּמּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיגמרּו

גרּוׁשיה ּכמֹו26ּגמרּו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא 'וׁשּלחּה', נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיתּבאר.

מּביתֹו ּגרּוׁשתֹו27הֹוציאּה והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה הרי -28; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּגט מּמּנּו צריכה ׁשּיתּבאר29לפיכ ּכמֹו ,30. ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעּׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין

הּגט הּוא ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי - ונתן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוכתב
אם ,לפיכ הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר דבר יצא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻהּכׁשר.

הּפרה לּה נֹותן - הּפרה קרן על ּגט הּקרן31ּכתב חת ואם . ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבמחּבר ּכתב אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתבֹו, ,32אחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאף
.33גט ֵ

.Êּבמחּבר ּכֹותבין הּגט34אין טפס הּטפס35אפּלּו ּכתב . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
והּזמן האּׁשה וׁשם האיׁש ׁשם ּכתב ּכ ואחר ּותלׁשֹו, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻּבמחּבר,

אדם' לכל מּתרת אּת ּכׁשר36ו'הרי - לּה ּונתנֹו וחתמֹו, ,37. ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
.Áנקּוב ּבעציץ הּזרּוע העלה על הּגט ּכל על38ּכתב אף , ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יקטם ׁשּמא ּגזרה ּפסּול, הּגט - ּכּלֹו העציץ לּה ׁשּנתן .39ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
לּה ונֹותן עציץ ׁשל חרסֹו על הּוא ּכֹותב .40אבל ְְֲִֵֵֶַַָָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּכריתּות. ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן - ּבידּה ונתן ּכריתת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻספר

חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם אֹו41אבל מזּוזה; אֹו ְְְְֲִֶַַָָָָ
יׁשנה והיא ּבידּה אינֹו42ׁשּנתנֹו - ּבידּה הּוא והרי ונעֹורה , ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט זה הרי - ּגּט הּוא הרי :ּכ אחר לּה אמר ואם .43גט. ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
.È:לּה ואמר וחזר לּה, נֹותן ׁשאני גט ראּו לעדים: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאמר

העדים את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר; זה הרי - זה חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכנסי
ּגרּוׁשין ּבתֹורת מּפני44ׁשּנתנֹו חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

מּמּנה .45ׁשּנכלם ְִִֶֶָָ
.‡Èהּגט לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי זה46המגרׁש הרי : ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אמר ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה. וכּיֹוצא ,ּגּט הּוא אֹו: ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
ּפסּול ּגט זה הרי - ּבׁשּלא47ּכלּום אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משמע".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן שהדין18)על מכהומי דין בית לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן
האמיתי. רצונו זהו כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה והטעם כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד "רבינו19)אותו אולם כורחה. על

דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא החרים הגולה מאור בכסף.20)גרשום המתגרשת.21)ולא האשה לשם
זה22) תנאי לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין - לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר כגון

בו.23)מחמתו. יכתבו כך הגט כתב מעבדות.25)ממנה.24)עיקר שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו והרי26)שאין
אחר. אדם קידושי בה וחלים פנוייה עמה.27)היא היחוד28)ונתייחד עדי שנבעלה, ראוה שלא פי על ואף ביאה, בקידושי

ביאה. עדי שני.29)הםֿהם גט התימנים: לידה,30)ובכתבֿיד הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם הם: כך רבינו דברי ושיעור
לקידושיה שני גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד ועדי בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו שהתה אם אלא

מחוברת.31)השניים. כשהיא קרנה עם לעץ.32)יחד מחובר הוא כאשר עלה על כגון נכתב33)לקרקע, הגט ותורף הואיל
הגט, נוסח עליו יכתוב כן ואחרי היריעה מן הגט כשיעור הקלף שיחתוך צריך הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר.

כן ואחרי היריעה על תחילה כתבו מקצתושאם שנכתב לאחר אם וכן קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט כשיעור ממנה חתך
המוטעה. הראשון את תחילה יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור ורוצה בכתיבה טעות שמחוסר34)אירעה משום לקרקע,

ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הניתן דבר בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו לה לתת רצה ואפילו קציצה.
והאשה,35) האיש שם כגון הגט, עיקר שהם פרטים למילוי פנויים מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא הגט טופס

וכו'. הכתיבה הגט".36)זמן "תורף ונקראים הגט עיקר הם אלה את37)שכל אפילו במחובר לכתוב אסור לכתחילה כלומר,
כתב כן ואחרי ותלשו, במחובר הטופס כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא ואז במחובר התורף את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס

כשר. גט זה הרי התורף כמחובר.38)עליו ודינו הקרקע מן יונק והריהו והרי39)בתחתיתו, לה ויתן מהעציץ העלה יתלוש
מהמחובר. קציצה את40)זו יפסיד לא שבוודאי חרס, חתיכת לה וייתן העציץ ישבור שמא לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את

זה.41)העציץ. חוב שטר כנסי לה: בידה.42)שאמר משתמר הגט בשעת43)ואין בידה והגט הואיל חדשה כנתינה זו הרי
בה44)אמירתו. שאין פי על אף מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה אביה, שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה

הגט.45)דעת. את לבטל התכוון לא שיאמר46)אבל יותר טוב שלכתחילה אלא גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת ושתק,47)לה בסתם הגט נתן כאן אבל חוב, שטר בתורת לה נתנו שם כי גט" "אינו רבינו: כתב ט' בהלכה ולעיל

ולא חכמים, מדברי פסול אלא אינו שבראשון גט", "אינו או בטל גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול". "גט הריהו ולפיכך
היא ועדיין התורה, מן בטל גט זה הרי גט" "אינו או בטל" ב"גט ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו תינשא
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על מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה מדּבר ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהיה
זה הרי - ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר .48ּגט ֵֵָ
.·Èמעל גּט טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו; קרקע, ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
הרי לידּה: ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף מּמּנּו; ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו
היא ׁשּתּקח לא - ּבידּה ונתן ׁשּנאמר: גט; אינֹו - ּגּט ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה
אם אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹמעצמּה,

מעליו,49הרּכין הּגט ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו לּה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
גט. זה הרי - ּגּט זה הרי לּה: ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָואמר

.‚Èּפי על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ׁשּתהיה אפׁשר ואי ּדבר, יקּום עדים ׁשלׁשה אֹו עדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

ּולמחר ּדין ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום ּתהיה50זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
עדים ּבלא לבינּה,51מּתרת ּבינֹו ּגט לּה נתן אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּכלל. גט אינֹו - אחד ּבעד ְְֲִֵֵֵֶַָָואפּלּו
.„Èסֹופר יד ּבכתב הּגט ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ;52ּבּמה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ידֹו ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב אם אחד,53אבל עד עליו וחתם , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּפסּול ּגט זה הרי - לּה לכהּנה54ּונתנֹו ].55[ּופֹוסל ְְֲִֵֵֵֶָָָָֻ

.ÂËהּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים .56ּתּקנת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
וימּותּו ׁשנים ּבפני ּגט לּה יּתן ׁשּבידּה57ׁשּמא הּגט ונמצא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקנּו לפיכ עדים, ּבֹו אין ׁשהרי אדמה, מחרסי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכחרס
מּתֹוכֹו לּה58ׁשּיעידּו נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבפני ּבין עליו החתּומין העדים אֹותן ּבפני ּבין ׁשנים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָּבפני
מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר אחרים, .59ׁשנים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים ּבֹו אֹו60חתמּו , ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
ּפסּולין מסירה עדי ועדים61ׁשּנמצאּו הֹואיל ּכׁשר; זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ

ידיה62ׁשּבֹו מּתחת יֹוצא הּגט והרי ׁשהֹורה63ּכׁשרין, ויׁש . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפסּול ׁשהּוא הּגאֹונים .64מן ְִִֶַָ

.ÊÈמּתֹוכֹו עדיו ּכׁשר,65היּו ואחד ּפסּול אחד אפּלּו ּפסּולין, ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ׁשּנמצא ּפסּול, זה הרי - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּונתנֹו
מּתֹוכֹו.66ּכמזּיף ְִִָֻ

.ÁÈהּכתב מן העדים את ׁשיטין67הרחיק ׁשני -68מלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹ
הּכתב מן העדים את ירחיק וכּמה מּכדי69ּפסּול. ּפחֹות ? ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, אמּורים?70ׁשני ּדברים ּבּמה . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָ
מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידיה מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה מרחקין ׁשהן ּפי על אף ּבעדים, לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
.ËÈלקרֹותֹו צריכין ּבפניהם, הּגט את ׁשּנֹותן 71העדים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

חֹוזרין - ּתחּלה ּבפניהם לּה נתנֹו ואם לּה. יּתנּנּו ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָואחר
אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו אחר אֹותֹו ְְְְְְִֶַַַַַַָָָוקֹוראין
ידֹו, לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, והחזירּוהּו ׁשלּוחֹו, ְְְְְְְֱִִִֶַַָָּביד

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין - לּה .72ּונתנֹו ְְְְִִָָ
.Îזֹו הרי - לאׁש אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו. לֹו חֹוׁשׁשים אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת.
היה ולא היה אחר ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת. היא והרי נאמן אינֹו - ׁשּקראתם ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּגט
.‡Î,ּבפניהם הּגט לּה ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

ּכׁשר ּגט אֹומר: ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת ספק זֹו הרי .73היה, ְֲֵֵֶֶָָָֹ

.·Îעדים ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ,74זרק ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לּה חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה ּומצאּו ;75ּובקׁשּו ְְְְְִִֵֵַָָָָ

ׁשּזרק הּוא ׁשּנמצא מזּוזֹות76ׁשּזה ׁשלׁש ׁשּתים ׁשם נמצאּו . ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשטרֹות עכּברים77אֹו ּגררּוהּו ׁשּזרק גט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶַָֹוהרי
.‚Îיֹודעים להיֹותם צריכים הּגט על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

ּבפניהם קֹוראים לקרֹות יֹודעים אינם ואם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָֹלקרֹות
הּגט לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא יֹודעים78וחֹותמים. אינם ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
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אין - לי" מקודשת את "הרי לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי על עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת
פסול. גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין ענייני שכתובים כאן, - לקידושיו כלל יכול48)חוששין לכתחילה וגם

כן. הגט.50)היטה.49)לעשות מסירת דבר51)אחרי הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק בגט) (=כאן, "הכא אמרו: וכן
משניים". פחות שבערוה דבר ואין עליו.52)שבערוה הסופר חתם עדים.53)ולא כמאה דומה ידו ואם54)וכתב מדבריהם,

שרבינו אלא מדבריהם, אלא פסול אינו כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני מהבעל והוולד תצא לא נישאת
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום שאפילו חידוש, בספר55)משמיע וכן אינן, אלו תיבות התימנים יד בכתב

גט שהוא וודאי תצא, לא נישאת ואם מדבריהם, פסול אומר אתה אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד כתיבת
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא מ56)לפוסלה הגט מסירת עדי תורה שמדין פי על הםאף לאשה הבעל ידי

העדים. בחתימות כלל צורך ואין הגירושין עדי גרשתיה.57)עיקר לא ויאמר יערער והבעל [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
ידם.58) חתימת ולזהות להכיר אפשר החתימה עדי ימותו האשה.59)ואפילו לידי הבעל מידי ונתינתו הגט מסירת את הרואים
מסירה.60) עדי כל תורה.61)ללא מדברי עבירה שעברו או לזה זה משפחה קרבת בתוכו.62)קרובים ואפשר63)החתומים

העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר לערער יכול הבעל ואין העדים יד חתימת מדבריהם.64)לזהות
בו.65) מדבריהם".66)החתומים פסול זה הרי כשרים מסירה בעדי ונמסר והואיל וודאי, מזוייף לא את67)"כמזוייף, הרחיק

הגט. נוסח של האחרונה מהשורה העדים שורות.68)חתימת שתי לכתחילה.69)מלוא כשר הגט הפסק70)ויהא יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא כדי לשטר העדים הוא,71)בין אחר שטר או הוא כשר גט אם בו כתוב מה לראות

לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר אחר.72)שכיוון בשטר החליפו לאוסרה,73)שמא נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו והרי להתירה, נאמן אינו תחילה.74)כך קראוהו שתהיה75)ולא

מגורשת. כעת.76)ספק זרקה הוא ובוודאי שם מצויים אינם אחרים שטרות כן וכמו מצויה, אינה חביות בין והרי77)מזוזה
מקודם. ושטרות מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק לא מועיל78)הוא אינו הגט לשון מכירים אינם אם אבל

oiyexib zekld - oeiq b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאין מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר להם רֹוׁשמין - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלחּתם
מתקּים ּכ79רּׁשּומֹו עֹוּׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל ׁשטרֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹּבׁשאר
עגּונֹות יּׂשראל ּבּגט80ּבנֹות העדים וחתימת הֹואיל ; ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהם,
.„Îמּדבריהם ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על התקינּו81אף , ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבּגט ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי82ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ׁשּלא83זההּגט זה חתמּו ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

זמן ׁשּיכּתב חכמים התקינּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי - זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבפני
אׁשּתֹו ּתהיה ׁשּמא הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ּומקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבּגט

ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה הּזנּות84קרֹובתֹו, אחר ּגט לּה ויכּתב , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
לּה הּזנּות85ויּתן קדם לֹומר: יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבגּטין.86נתּגרׁשּתי זמן ּתּקנּו ּולפיכ , ְְְְְִִִִִִַַַָָ
.‰Îמקּדם ׁשהיה אֹו זמן, ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש 87ּגט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

מאחר ׁשּלאחריו88אֹו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב אֹו אף89, , ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
הענין ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין ּפי ּבירּוׁשלים90על הּגט את ּכתב אֹו , ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּפסּולין91וטעה אּלּו ּכל - 'ּבלֹוד' בֹו92וכתב ׁשּיחּתמּו עד , ְְְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּכתיבתֹו ּכתיבתֹו93ּבזמן .94ּובמקֹום ְְְְִִִִַָָ

.ÂÎהּזמן מּמּנּו הּיֹום,95חת ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה; ּונתנֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשּבת ּבחדׁש96אּלא: אֹו: ּפלֹוני, מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּכתב: אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית, ּבׁשנה אֹו: ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹּפלֹוני,

ּכׁשר97ּבׁשבּוע - -98ּפלֹוני ּגרׁשּתיה הּיֹום ּבֹו: ּכתב אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו: ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשר;

.ÊÎהּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהּו ּתּקנּו ,99וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַ
מלכּות ׁשלֹום מלכּות100מּׁשּום ׁשאינּה מלכּות לׁשם ּכתב . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ

הּבית לבנין אֹו הּמדינה, אם101אֹותּה הּבית: לחרּבן אֹו , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָֻ
ּכׁשר זה הרי - ּבֹו למנֹות מקֹום אֹותֹו אנׁשי ואם102ּדר ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּפסּול זה הרי - ּבֹו למנֹות ּדרּכן יּׂשראל103אין ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ליצירה אֹו ּבּגּטין מקּדֹון104למנֹות אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֻ

זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. מנין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשהּוא
ּכׁשר זה הרי - מלכּות אֹותּה רׁשּות ּבּה ׁשּיׁש .105ּבמדינה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.ÁÎונתאחר לאׁשּתי, גט ּותנּו וחתמּו ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָהאֹומר
לכּתב והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים; אֹו ימים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּדבר
אּלּו הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה
להן ׁשאמר הּזמן לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכֹותבין
ּבירּוׁשלים היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו ְְִִִֵַַַַַַָָָֹהּבעל
והרי ניסן עד ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאמר
הּגט, נכּתב ׁשּׁשם ּובלֹוד מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהן

ׁשטרֹות .106ּכׁשאר ְְִָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

.‡- ּבידּה ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עד. מפי כעד זה שהרי ללשונם, אותו כתב.79)שיתרגמו גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים רישומו אם הקלו80)כי
ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך שמא לחתום, הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו אין81)שלא היא [והלכה ְָָ

כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה כאן חיזקו זאת בכל - לגזירה גזירה אני82)גוזרין כותב: היה שמתחילה שמעון, או ראובן
אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד אותו המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה ולא עד, חתמתי פלוני
אחרי לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו והתקינו עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם אחרים שטרות

ידם. כתב על שיעידו יכתוב83)מכיריהם שאחד ודינו לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא "כולכם", משום גזירה
ותחשוב הגט ותיטול שניים רק יחתמו שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם פסול, זה הרי יחסר מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם
"כולכם". התנה לא כאשר אפילו החתימה בשעת נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו, נתקיים לא ועדיין מגורשת, שהיא

אשתו.84) בעודה מוות.85)כלומר: עונש תיענש שלא עליה הייתי.86)לחפות וכתבו87)ופנוייה במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו, תשרי של זמן מרחשון88)בו של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב

פירות האשה את להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר יבואו מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
הבעל. של הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן עד הגט נתינת משעת הבעל שמכרם גט89)נכסיה זה הרי

שלפניו. היום זמן בו שכתוב כשר.90)מוקדם, זה הרי חוב שטרי שבשאר החתימה, שעת ועד הסופר.91)מהכתיבה
"בטל".92) אינו אבל לכתחילה, בו תינשא ולא -93)מדבריהם, ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן לכתבו דקדק

עד העדים חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי כתבוהו אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו", "ביום
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן חתמו שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן ההקפדה94)למרחשון עיקר

ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב בו וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן במקום שתהיה העדים חתימת על הוא
בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר, זה הרי העדים עליו עדים.95)חתמו בו וחתמו בגט הזמן שכתב לאחר

יובל.97)שבוע.96) של פלונית ידעו98)שמיטה וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן חתיכת כי לכתחילה. בו להינשא
ברורות. בראיות אחריו לבדוק ויבואו להפסידה הגט אחרי אשתו פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי המלכות99)שחתכו

הגט. סידור בזמן השולט בשמנו".100)[=המלך] שטרותיהם שכותבים בעיניהם אנו חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא
המקדש.101) בית לבניין וכך כך.102)כך על מקפידה המלכות אין שמרדו103)שהרי וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי

ממנה. יותר אחרת מלכות ומחשיבים העולם.104)בה לשם105)לבריאת היום כתב אם ליצירה, לכתוב שנהגו אחרי כלומר,
כשר. זה הרי מדינה אותה בשעת106)מלכות שם שעומדים מקום לכתוב יש - העדים שכן "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב

שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר: יבואו עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על אף וחתימתו הגט כתיבת
שם". היו מי1)לא או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט פסול גט בין מה הסופר, שכר בגט, שליחות דין בו ביאר

בגט. כפיה דיני חרש, כשהיה שנשא או ונתחרש שנשא פקח הגט, כתיבת לענין נשתתק או רעה רוח שבעתתו
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ׁשאין מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר להם רֹוׁשמין - ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלחּתם
מתקּים ּכ79רּׁשּומֹו עֹוּׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל ׁשטרֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹּבׁשאר
עגּונֹות יּׂשראל ּבּגט80ּבנֹות העדים וחתימת הֹואיל ; ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהם,
.„Îמּדבריהם ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על התקינּו81אף , ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבּגט ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי82ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ׁשּלא83זההּגט זה חתמּו ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

זמן ׁשּיכּתב חכמים התקינּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי - זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבפני
אׁשּתֹו ּתהיה ׁשּמא הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ּומקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבּגט

ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה הּזנּות84קרֹובתֹו, אחר ּגט לּה ויכּתב , ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
לּה הּזנּות85ויּתן קדם לֹומר: יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ּבגּטין.86נתּגרׁשּתי זמן ּתּקנּו ּולפיכ , ְְְְְִִִִִִַַַָָ
.‰Îמקּדם ׁשהיה אֹו זמן, ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש 87ּגט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

מאחר ׁשּלאחריו88אֹו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב אֹו אף89, , ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
הענין ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין ּפי ּבירּוׁשלים90על הּגט את ּכתב אֹו , ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּפסּולין91וטעה אּלּו ּכל - 'ּבלֹוד' בֹו92וכתב ׁשּיחּתמּו עד , ְְְְְְִֵֶַַַָָָָ
ּכתיבתֹו ּכתיבתֹו93ּבזמן .94ּובמקֹום ְְְְִִִִַָָ

.ÂÎהּזמן מּמּנּו הּיֹום,95חת ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה; ּונתנֹו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשּבת ּבחדׁש96אּלא: אֹו: ּפלֹוני, מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ּכתב: אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית, ּבׁשנה אֹו: ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹּפלֹוני,

ּכׁשר97ּבׁשבּוע - -98ּפלֹוני ּגרׁשּתיה הּיֹום ּבֹו: ּכתב אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו: ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשר;

.ÊÎהּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהּו ּתּקנּו ,99וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַַַ
מלכּות ׁשלֹום מלכּות100מּׁשּום ׁשאינּה מלכּות לׁשם ּכתב . ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ

הּבית לבנין אֹו הּמדינה, אם101אֹותּה הּבית: לחרּבן אֹו , ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָֻ
ּכׁשר זה הרי - ּבֹו למנֹות מקֹום אֹותֹו אנׁשי ואם102ּדר ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּפסּול זה הרי - ּבֹו למנֹות ּדרּכן יּׂשראל103אין ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ליצירה אֹו ּבּגּטין מקּדֹון104למנֹות אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָֻ

זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. מנין ְְְְְְִִֵֶַַַַָָׁשהּוא
ּכׁשר זה הרי - מלכּות אֹותּה רׁשּות ּבּה ׁשּיׁש .105ּבמדינה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.ÁÎונתאחר לאׁשּתי, גט ּותנּו וחתמּו ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָהאֹומר
לכּתב והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים; אֹו ימים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּדבר
אּלּו הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה
להן ׁשאמר הּזמן לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכֹותבין
ּבירּוׁשלים היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו ְְִִִֵַַַַַַָָָֹהּבעל
והרי ניסן עד ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאמר
הּגט, נכּתב ׁשּׁשם ּובלֹוד מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהן

ׁשטרֹות .106ּכׁשאר ְְִָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עד. מפי כעד זה שהרי ללשונם, אותו כתב.79)שיתרגמו גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים רישומו אם הקלו80)כי
ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך שמא לחתום, הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו אין81)שלא היא [והלכה ְָָ

כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה כאן חיזקו זאת בכל - לגזירה גזירה אני82)גוזרין כותב: היה שמתחילה שמעון, או ראובן
אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד אותו המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה ולא עד, חתמתי פלוני
אחרי לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו והתקינו עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם אחרים שטרות

ידם. כתב על שיעידו יכתוב83)מכיריהם שאחד ודינו לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא "כולכם", משום גזירה
ותחשוב הגט ותיטול שניים רק יחתמו שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם פסול, זה הרי יחסר מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם
"כולכם". התנה לא כאשר אפילו החתימה בשעת נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו, נתקיים לא ועדיין מגורשת, שהיא

אשתו.84) בעודה מוות.85)כלומר: עונש תיענש שלא עליה הייתי.86)לחפות וכתבו87)ופנוייה במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו, תשרי של זמן מרחשון88)בו של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב

פירות האשה את להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר יבואו מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
הבעל. של הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן עד הגט נתינת משעת הבעל שמכרם גט89)נכסיה זה הרי

שלפניו. היום זמן בו שכתוב כשר.90)מוקדם, זה הרי חוב שטרי שבשאר החתימה, שעת ועד הסופר.91)מהכתיבה
"בטל".92) אינו אבל לכתחילה, בו תינשא ולא -93)מדבריהם, ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן לכתבו דקדק

עד העדים חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי כתבוהו אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו", "ביום
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן חתמו שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן ההקפדה94)למרחשון עיקר

ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב בו וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן במקום שתהיה העדים חתימת על הוא
בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר, זה הרי העדים עליו עדים.95)חתמו בו וחתמו בגט הזמן שכתב לאחר

יובל.97)שבוע.96) של פלונית ידעו98)שמיטה וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן חתיכת כי לכתחילה. בו להינשא
ברורות. בראיות אחריו לבדוק ויבואו להפסידה הגט אחרי אשתו פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי המלכות99)שחתכו

הגט. סידור בזמן השולט בשמנו".100)[=המלך] שטרותיהם שכותבים בעיניהם אנו חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא
המקדש.101) בית לבניין וכך כך.102)כך על מקפידה המלכות אין שמרדו103)שהרי וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי

ממנה. יותר אחרת מלכות ומחשיבים העולם.104)בה לשם105)לבריאת היום כתב אם ליצירה, לכתוב שנהגו אחרי כלומר,
כשר. זה הרי מדינה אותה בשעת106)מלכות שם שעומדים מקום לכתוב יש - העדים שכן "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב

שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר: יבואו עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על אף וחתימתו הגט כתיבת
שם". היו מי1)לא או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט פסול גט בין מה הסופר, שכר בגט, שליחות דין בו ביאר

בגט. כפיה דיני חרש, כשהיה שנשא או ונתחרש שנשא פקח הגט, כתיבת לענין נשתתק או רעה רוח שבעתתו
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הּנֹותן ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
להֹודיע אּלא 'וכתב' נאמר לא לּה. לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבידֹו
מעצמּה. ּתּקח ׁשּלא - 'ונתן' ּבכתב, אּלא מתּגרׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין

אּלּו·. הרי - לאׁשּתי ּותנּו וחתמּו גט ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר
עדיו. הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָּכֹותבין
לעדים ואמר לאׁשּתי, גט לי ּכתב לסֹופר: אמר אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹוכן
ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנים וחֹותמים ּכֹותבים - ְְְְְְְְְִִִֵַָָֹלחּתם

ׁשּירצה. ְִֵֶֶעת
והּוא,‚. עּמֹו. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָוכֹותבין

ויֹודעים מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם ּפלֹונית. היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני הּוא ְְְְְְִִִִִֶֶָָׁשּזה
מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהם ּוׁשמֹות ׁשוים ׁשּׁשמֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשנים
ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא מהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויאסרּנה חברֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָלאׁשת
מּכירים.„. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ּכֹותבין הּסּכנה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָּובׁשעת

מקֹום. ּבכל הּסֹופר ּׂשכר נֹותנת ְְְִֵֶֶַַָָָָוהאּׁשה
ולעדים:‰. ּכתב, לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי

,לאׁשּת ּגט נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָֹֹחתמּו.
זה הרי - ּבֹו וחתמּו עצמן הן וכתבּו ּכתבּו, להם: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָואמר
אף וחתמּו, ולעדים וכתב לּסֹופר הם אמרּו אם אבל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָּכׁשר.
ּבפני לאׁשּתֹו זה ּגט ונתן וחזר לּבעל ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
לֹו אמר ׁשּלא מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל; ּגט זה הרי - ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדים

לכתבֹו. ְְַַַָהּבעל
.Âלאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹאמר

וחתמּו; ּולעדים וכתב לסֹופר ואמרּו ויחּתמּו, לעדים ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹואמרּו
ואּתם לאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר אמרּו לׁשנים: ׁשאמר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
מּפני הרּבה, זה ּבדבר ּומתיּׁשבין ּפסּול. ּגט זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹחתמּו

ּבטל. ּגט להיֹות קרֹוב ְִֵֵֶָָׁשהּוא
.Êזה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר מקֹום ּובכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא ּבטל, ׁשהּוא ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבּגט
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָּפסּול,

.Áלאׁשּתי זה גט ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו גט ׁשהביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
ּבֹו ולחּתם ּגט לכּתב לאחרים אמר לּה. יּתנּו אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ
ּבטל הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתֹו, ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָולּתנֹו
ׁשּיּגיע עד מאה, אפּלּו אחר, ּגט ּכֹותבין אּלּו הרי - ּפסּול ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאֹו

ּכׁשר. ּגט ְֵֵָָָלידּה
.Ë,לּה להֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָאמר

- ּפסּול אֹו ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוכתבּו
אֹותן עּׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד אחר ּכֹותבים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאין
ויּתנּו ׁשּיכּתבּו אּלא רצה לא וׁשּמא לגרּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשלּוחים
כתבּו והרי אחר, מעּׂשה ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּׁשליח
ּכׁשר, אחר גט ּכתבּו ואם אחר. יכּתבּו לא לפיכ ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹונתנּו,

מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה) (ּונתנֹו לׁשליח ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּונתנּוהּו
.È,לאׁשּתי ּותנּו גט ּכתבּו מּׁשנים: ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָהאֹומר

- לּה ּותנּו אּגרת ּכתבּו ּתרכּוּה, ׁשבקּוּה, ׁשּלחּוה, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּגרׁשּוה,
ּפּטרּוה, להם: אמר לּה. ויּתנּו ּכׁשר גט יכּתבּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהרי

- ּכראּוי לּה עּׂשּו ּכּנימּוס, לּה עּׂשּו ּכּדת, לּה עּׂשּו ְְֲֲֲִַַַָָָָָָָּפרנסּוה,
ּבטל. ּגט זה הרי - לּה ונתנּו גט ּכתבּו ואם ּכלּום. אמר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹלא

.‡È,הּניחּוה הּתירּוה, עזבּוה, הֹוציאּוה, להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
אֹו ּגרּוׁשין אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָהֹועילּוה
לּה ונתנּו גט ּכתבּו ואם לּה. ּכֹותבין אין לפיכ אחר. ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָענין

מגרׁשת. ספק זֹו הרי -ְֲֵֵֶֶָֹ
.·Èוחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי גט ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:

להם ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין
אמּורים? ּדברים ּבּמה גט. אינֹו - לּה נתנּו ואם לּה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלּתן
ּבמהרה החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא ּבמסּכן, אבל ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻּבבריא;
עסקי על אפּלּו בקֹולר והּיֹוצא מּיד, חליֹו עליו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָוהכּביד
גט ּכתבּו ואמר: ּבׁשּירא, והּיֹוצא ּבּים, והמפרׁש ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָממֹון,
ידּוע ׁשהּדבר לּה; ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלאׁשּתי

לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
.‚Èונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתי, גט ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבריא

הּפיל אֹו הּגג מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, עצמֹו והרג ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלּה,
ונפל הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר. ּגט זה הרי - לּים ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעצמֹו
הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק עצמֹו הּפיל ספק גט. אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָומת
ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ל ׁשּיּודע עד ּגט, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה
- לאׁשּתי ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע ּכל ואמר: ּבּבֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻמׁשל
ּפי על ואף אֹותֹו. ׁשּידעּו והּוא, לּה. ויּתנּו יכּתבּו אּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהרי
הּסּכנה ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
מי וכן מּכירין. ׁשאינן ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּוא,
אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנפלּו
הרי - לאׁשּתי גט ּכתבּו ואמר: ורמז סימנין, רב ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָֹנׁשחטּו
ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאּלּו

ָלמּות.
.„Èּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ׁשאין מּפני ּכלּום; אמר לא - לאׁשּתי גט ּכתבּו החלי: ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָֹּבֹו
לֹוט. ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע ׁשּכֹור וכן ּומיּׁשבת. נכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֻּדעּתֹו

ספק. זה הרי - הּגיע לא ְֲִִִֵֵֶַָֹואם
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי, גט ּותנּו ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר

צרי ואין לּה. ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא עד ממּתינין - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָנבעת
קדם ונתנּו ּכתבּו ואם ׁשהבריא. אחר ּבֹו ּולהּמל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלחזר

ּפסּול. זה הרי - ְֲִֵֶֶַָׁשּיבריא
.ÊËּגט נכּתב לֹו: ואמרּו נכֹונה, דעּתֹו והרי ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹמי

ּפעמים ׁשלׁש אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ,ְְְְְְְְִִִִִָָֹלאׁשּת
אּלּו הרי - הן הן ועל לאו לאו על להם אמר אם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבסרּוגין;
דעּתֹו. נטרפה ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו. ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָיכּתבּו
ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי גט ּותנּו ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָוכן
מי ּדין ׁשאין עליו; מיּׁשבת דעּתֹו היתה אם לּה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻונֹותנין

החרׁש. ּכדין ְְִִֵֵֵֶַַׁשּנׁשּתּתק
.ÊÈוא ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנּׂשא לֹומרמי צרי ין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

על סֹומכין ואין ׁשּיבריא. עד לעֹולם מֹוציא אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָנׁשּתּטה
נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא החרׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹרמיזת
מגרׁש - חרׁש ּכׁשהּוא אּׁשה נּׂשא אם אבל עליו. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּומיּׁשבת
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ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּברמיזה;
ּברמיזה. מֹוציא ּכ ּברמיזה ׁשּכֹונס ְְְִִִִִֵֵֶָָָּוכׁשם

.ÁÈ- קטּנה ּכׁשהיא וגרׁשּה אביה, ידי על קטּנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהמקּדׁש
ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב ליד ּגט ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה, מקּבל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאביה
נתּגרׁשה. - אביה ליד אֹו לידּה הּגט הּגיע אם נערה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכׁשהיא
ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ׁשליח המארסה נערה עֹוּׂשה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹואין
לבּתֹו הּגט לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה האב אבל אביה; ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבחּיי

נערה. ּבין קטּנה ּבין ְְֲֵֵַַַָָָָֹהמארסה
.ËÈּגּטּה ּבין מבחנת אם ּומת: קטּנה, ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּדׁשּה

- לאו ואם לידּה; הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי - אחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלדבר
מגרׁשת. אינּה - ּגרׁשּה ואם ׁשּתבחין. עד מתּגרׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאינּה

.Îרצה ולא אׁשּתֹו את לגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
אֹותֹו מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
אם וכן ּכׁשר. גט והּוא הּגט. ויכּתב אני, רֹוצה ׁשּיאמר: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
,ל אֹומרין ּׁשּיּׂשראל מה עּׂשה לֹו: ואמרּו עּכּו"ם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהּכּוהּו
ּכׁשר. זה הרי - ׁשּיגרׁש עד העּכּו"ם ּביד יּׂשראל אֹותֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָולחצּו
נֹותן והּדין הֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן העּכּו"ם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָואם
הּוא ׁשהרי זה, ּגט בטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
אנּוס אֹומרין ׁשאין יּׂשראל? ּביד ּבין עּכּו"ם ּביד ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנּוס
מן ּבֹו מחּיב ׁשאינֹו ּדבר לעּׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאּלא

אבל ׁשּנתן; עד אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון מיהּתֹורה, ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
עד והּכה עברה, לעּׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע יצרֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּתקפֹו
האסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעּׂשֹותֹו ׁשחּיב ּדבר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעּׂשה
ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין - ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָלעּׂשֹותֹו
רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה לפיכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרעה.
מן ּולהתרחק הּמצֹות ּכל לעּׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיּׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלהיֹות
יצרֹו, ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,
נֹותן הּדין היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני רֹוצה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואמר:
ׁשהיּו אֹו יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל ּפסּול. ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות
לגרׁש אנסּוהּו העּכּו"ם ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹויּׂשראל
אני, רֹוצה ּבעּכּו"ם: ׁשאמר ּפי על אף גט. אינֹו - ּכּדין ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו ּכתבּו ליּׂשראל: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והעּכּו"ם ְְֲִֵֵַָָלהֹוציא

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

האּׁשה‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם נכּתב ׁשּלא ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
אֹו ללּמד ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ׁשּנכּתב ׁשם ּומצא הּבעל ּובא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהתלּמד,
ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ּכׁשם העיר וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָהאּׁשה

גט. אינֹו -ֵֵ
עירֹו·. ּבן ּומצא ,ונמל אׁשּתֹו את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר

מּמּנּו ּונטלֹו ,אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ּכׁשמ ׁשמי לֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָואמר
גט. אינֹו ּגרּוׁשין, לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַוגרׁש

ׁשוֹות,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט.

ּבֹו. ׁשּנתּגרׁשה ְְִֶָָזֹו
ּבֹו,„. אגרׁש ׁשארצה זֹו ואי ּכתב לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

ספק זֹו הרי - מהן אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָוכתב
ׁשהעביר ּפי על אף לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגרּוׁשין.

גט. אינֹו - לׁשמּה קּולמֹוס ְְִֵֵָָָעליו
גרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש [ּגט] ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

ּפעם הּגט ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹונתיחד
הרי - הּיׁשן הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
והרי לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנּׂשא מגרׁשת, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹו
ּבֹו יגרׁשּנה לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹנתן

לבנּה. קֹודם ּגּטּה יאמרּו: ׁשּמא ּגזרה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלכּתחּלה?
.Âלכׁשאּׂשאּנה עּמי, ויהיה לפלֹונית ּגט ּכתב לסֹופר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר

ׁשּלא מּפני גט; אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונּׂשאּה ונכּתב ּבֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאגרׁשּנה
ׁשּנכּתב ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה
לארּוסתי, אֹותֹו ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּכתבֹו ּכׁשר. - ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה אגרׁשּנה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלכׁשאּׂשאּנה
ּגרּוׁשין, ספק זֹו הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָליבמּתֹו,

ּכׁשּכתבֹו. גמּורה אׁשּתֹו ואינּה ְְְְְִִֵֶָָָהֹואיל
.Ê,גּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הּתירּו סֹופר ּתּקנת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמּפני

אּת 'הרי ּומקֹום הּזמן ּומקֹום האּׁשה ּומקֹום האיׁש מקֹום ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָויּניח
ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם ּכדי אדם' לכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת
ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים יחּתמּו ּכ ואחר הּמתּגרׁשת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

.Áהעדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר
(אּלא ּגט. זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּלא
על חֹותמין העדים ׁשאין לפי ּבטל?) אינֹו ולּמה ּפסּול. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
חתמּו ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש העֹולם. ּתּקּון מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּגט
ּגט זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל - לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
אחד עד ּבֹו ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבטל.
ולא ּבטל. ּגט זה הרי - ּבעדים ׁשּנמסר ּפי על אף ּכׁשר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלבד
ונמסר והֹואיל וּדאי. מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה. ּדבר לי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיראה

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרין, מסירה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבעדי
.Ëּבמקֹום מּמּנּו אבד אם ּומצאֹו: מּמּנּו ואבד גט ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמביא

הרי - מרּבה זמן לאחר מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשאין
ותתּגרׁש ׁשּנמצא הּגט הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה
ועדין מּיד מצאֹו אם מצּויֹות, ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּבֹו;
ׁשהּניחֹו ּבּכלי ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברים, מן ׁשם אדם ׁשהה ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹלא
- ּכרּו ׁשהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו ּבארּכֹו עין טביעּות לֹו ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבֹו

ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו הּוא ְְְְֲִֵֵֶָָהרי
.È- ׁשּבּגט ּכׁשמֹו ׁשּׁשמֹו אחד איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה גט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשים
ּבֹו נתּגרׁשה ואם ׁשהה. ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשבת1) שנכתב גט הגט, לכתוב הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי כתיבת ישן, גט לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל
ויו"ט.
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ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּברמיזה;
ּברמיזה. מֹוציא ּכ ּברמיזה ׁשּכֹונס ְְְִִִִִֵֵֶָָָּוכׁשם

.ÁÈ- קטּנה ּכׁשהיא וגרׁשּה אביה, ידי על קטּנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהמקּדׁש
ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב ליד ּגט ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה, מקּבל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאביה
נתּגרׁשה. - אביה ליד אֹו לידּה הּגט הּגיע אם נערה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכׁשהיא
ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ׁשליח המארסה נערה עֹוּׂשה ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹואין
לבּתֹו הּגט לקּבל ׁשליח עֹוּׂשה האב אבל אביה; ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבחּיי

נערה. ּבין קטּנה ּבין ְְֲֵֵַַַָָָָֹהמארסה
.ËÈּגּטּה ּבין מבחנת אם ּומת: קטּנה, ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּדׁשּה

- לאו ואם לידּה; הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי - אחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלדבר
מגרׁשת. אינּה - ּגרׁשּה ואם ׁשּתבחין. עד מתּגרׁשת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאינּה

.Îרצה ולא אׁשּתֹו את לגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹמי
אֹותֹו מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
אם וכן ּכׁשר. גט והּוא הּגט. ויכּתב אני, רֹוצה ׁשּיאמר: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
,ל אֹומרין ּׁשּיּׂשראל מה עּׂשה לֹו: ואמרּו עּכּו"ם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהּכּוהּו
ּכׁשר. זה הרי - ׁשּיגרׁש עד העּכּו"ם ּביד יּׂשראל אֹותֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָולחצּו
נֹותן והּדין הֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן העּכּו"ם ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָואם
הּוא ׁשהרי זה, ּגט בטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
אנּוס אֹומרין ׁשאין יּׂשראל? ּביד ּבין עּכּו"ם ּביד ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנּוס
מן ּבֹו מחּיב ׁשאינֹו ּדבר לעּׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאּלא

אבל ׁשּנתן; עד אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון מיהּתֹורה, ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
עד והּכה עברה, לעּׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע יצרֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשּתקפֹו
האסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעּׂשֹותֹו ׁשחּיב ּדבר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעּׂשה
ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין - ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָלעּׂשֹותֹו
רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה לפיכ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהרעה.
מן ּולהתרחק הּמצֹות ּכל לעּׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיּׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלהיֹות
יצרֹו, ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,
נֹותן הּדין היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני רֹוצה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹואמר:
ׁשהיּו אֹו יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל ּפסּול. ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות
לגרׁש אנסּוהּו העּכּו"ם ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹויּׂשראל
אני, רֹוצה ּבעּכּו"ם: ׁשאמר ּפי על אף גט. אינֹו - ּכּדין ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו ּכתבּו ליּׂשראל: ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והעּכּו"ם ְְֲִֵֵַָָלהֹוציא

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

האּׁשה‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם נכּתב ׁשּלא ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
אֹו ללּמד ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ׁשּנכּתב ׁשם ּומצא הּבעל ּובא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָלהתלּמד,
ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ּכׁשם העיר וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָהאּׁשה

גט. אינֹו -ֵֵ
עירֹו·. ּבן ּומצא ,ונמל אׁשּתֹו את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר

מּמּנּו ּונטלֹו ,אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ּכׁשמ ׁשמי לֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָואמר
גט. אינֹו ּגרּוׁשין, לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף - ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַוגרׁש

ׁשוֹות,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט.

ּבֹו. ׁשּנתּגרׁשה ְְִֶָָזֹו
ּבֹו,„. אגרׁש ׁשארצה זֹו ואי ּכתב לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

ספק זֹו הרי - מהן אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָוכתב
ׁשהעביר ּפי על אף לׁשמּה, ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגרּוׁשין.

גט. אינֹו - לׁשמּה קּולמֹוס ְְִֵֵָָָעליו
גרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש [ּגט] ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

ּפעם הּגט ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹונתיחד
הרי - הּיׁשן הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
והרי לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנּׂשא מגרׁשת, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזֹו
ּבֹו יגרׁשּנה לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹנתן

לבנּה. קֹודם ּגּטּה יאמרּו: ׁשּמא ּגזרה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלכּתחּלה?
.Âלכׁשאּׂשאּנה עּמי, ויהיה לפלֹונית ּגט ּכתב לסֹופר: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר

ׁשּלא מּפני גט; אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונּׂשאּה ונכּתב ּבֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאגרׁשּנה
ׁשּנכּתב ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיתה
לארּוסתי, אֹותֹו ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
ּכתבֹו ּכׁשר. - ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה אגרׁשּנה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלכׁשאּׂשאּנה
ּגרּוׁשין, ספק זֹו הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָליבמּתֹו,

ּכׁשּכתבֹו. גמּורה אׁשּתֹו ואינּה ְְְְְִִֵֶָָָהֹואיל
.Ê,גּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הּתירּו סֹופר ּתּקנת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמּפני

אּת 'הרי ּומקֹום הּזמן ּומקֹום האּׁשה ּומקֹום האיׁש מקֹום ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָויּניח
ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם ּכדי אדם' לכל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת
ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים יחּתמּו ּכ ואחר הּמתּגרׁשת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

.Áהעדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר
(אּלא ּגט. זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשּלא
על חֹותמין העדים ׁשאין לפי ּבטל?) אינֹו ולּמה ּפסּול. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
חתמּו ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש העֹולם. ּתּקּון מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּגט
ּגט זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל - לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
אחד עד ּבֹו ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבטל.
ולא ּבטל. ּגט זה הרי - ּבעדים ׁשּנמסר ּפי על אף ּכׁשר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלבד
ונמסר והֹואיל וּדאי. מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה. ּדבר לי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיראה

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרין, מסירה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבעדי
.Ëּבמקֹום מּמּנּו אבד אם ּומצאֹו: מּמּנּו ואבד גט ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמביא

הרי - מרּבה זמן לאחר מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשאין
ותתּגרׁש ׁשּנמצא הּגט הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה
ועדין מּיד מצאֹו אם מצּויֹות, ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָּבֹו;
ׁשהּניחֹו ּבּכלי ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברים, מן ׁשם אדם ׁשהה ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹלא
- ּכרּו ׁשהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו ּבארּכֹו עין טביעּות לֹו ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבֹו

ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו הּוא ְְְְֲִֵֵֶָָהרי
.È- ׁשּבּגט ּכׁשמֹו ׁשּׁשמֹו אחד איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה גט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשים
ּבֹו נתּגרׁשה ואם ׁשהה. ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשבת1) שנכתב גט הגט, לכתוב הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי כתיבת ישן, גט לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל
ויו"ט.
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זה הרי - ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי -ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ׁשוין. ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבחזקתֹו,

.‡Èּבֹו יׁש נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון מבהק, סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיּו
ּגט על אּלא חתמנּו לא מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹוני, אֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבצד
ותתּגרׁש ּבחזקתֹו זה הרי - אּלּו ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאחד
ׁשהּׁשּירֹות ּובמקֹום מרּבה זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבֹו,

ׁשוין. ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻמצּויֹות
.·Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו גּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים

הרי - מהן אחד אבד אם ,לפיכ מסירה. ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן
ּבטל. ִֵֵַָהּׁשני

.‚È- ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
ּביֹותר, ּבֹו ויֹודעין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמּה ׁשמֹו ּכֹותב ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָּכׁשּמגרׁש
וכל ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:

ּכׁשר. - וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה. ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשם
.„Èׁשם ּכל וכתב: ּביֹותר, ּבֹו ידּועים ׁשאינם הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתב

אֹו עירֹו וׁשם ׁשמּה אֹו ׁשמֹו ׁשּנה ּפסּול. זה הרי - לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָׁשּיׁש
ׁשּיׁש ׁשם וכל לֹו ׁשּיׁש ׁשם ּכל ׁשּכתב: ּפי על אף עירּה, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשם

גט. אינֹו - ֵֵָלּה
.ÂËעּכּו"ם מחמּׁשה: חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהּכל

את ּכֹותבת עצמּה אּׁשה אפּלּו וקטן. וׁשֹוטה וחרׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָועבד
ׁשּבתֹות מחּלל ׁשהּוא אֹו לעּכּו"ם ׁשהמיר יּׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגּטּה.

ּדבריו. לכל ּכעּכּו"ם הּוא הרי - ְְְְְְֲֵֶַַָָָָּבפרהסיא
.ÊËהּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולמה

הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלכּתב
ּדעת על אינןוהעּכּו"ם וקטן ׁשֹוטה וחרׁש ּכֹותב, הּוא עצמֹו ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּוא לפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו והעבד דעה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
אּלּו מחמּׁשה אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. לכל ּכעּכּו"ם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּפסּול
לּה ונמסר ּכׁשרים עדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ְִִֵּבכׁשרים.
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט טפס אּלּו מחמּׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּכתב

'הרי ּומקֹום הּזמן ּומקֹום האּׁשה ּומקֹום האיׁש מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָׁשהּוא
לׁשמֹו הּיּׂשראלי הּגדֹול הּפּקח ּוכתבן אדם', לכל מּתרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻאּת

ּכׁשר. ּגט זה הרי -ֲֵֵֵֶָ
.ÁÈהּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

אבל ּגּבן. על עֹומד הּפּקח גדֹול ׁשּיהיה והּוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלכּתחּלה.
יּׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה הּטפס ּכֹותבין אין והעבד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהעּכּו"ם

לׁשמּה ׁשּלא גּטין טפסי לכּתב הּתירּו ׁשּלא ּגּבן; על ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעֹומד
ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופר, ּתּקנת מּפני אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלכּתחּלה

.ËÈלּה ּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּכֹותב
- לּה ּונתנֹו ּבזדֹון ּבּיֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי -ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹ
ּביֹום ּכתבֹו הּתֹורה. מן ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה
הרי - טֹוב ּביֹום ּכׁשרים עדים ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָטֹוב

ּפסּול. ּגט ֵֶָזה

ה'תשע"א סיון י"ד חמישי יום

רביעי 1ּפרק
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עֹומד‡. ׁשרּׁשּומֹו ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין ּכגֹון2אין , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכתבֹו אם אבל ּבהן. וכּיֹוצא וקנקנּתֹום וקּומֹוס וסקרא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּדיֹו

-ּבד ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ׁשאינֹו בר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכֹותבין ואין ּכׁשר, - ּובׁשיחֹור ּבׁשחֹור ּבאבר ּכתבֹו גט. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָאינֹו

לכּתחּלה .3ּבהן ְְִֶַָָ
וכּיֹוצא·. והעֹור הּניר ּגב על לכּתחּלה עפצא ּבמי ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּכֹותבין

נּכר ׁשאינֹו מּפני עפּוצה, מגּלה ּגּבי על לא אבל ואם4ּבהן; . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
הּגט, את ּכֹותבין הּכל על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּכתב

הנאה אּסּורי על להזּדּיף.5ואפּלּו ׁשּיכֹול ּדבר על וכֹותבין . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו ְְְְִִֵֵֶָָוהּוא,

הּמחּוק‚. הּניר על (אֹותֹו) ּכֹותב הּדפּתרא6ּכיצד? על ועל7, ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָ
ּפרה, ׁשל קרן ועל עבד ׁשל ידֹו ועל העלין, ועל ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחרס

והּפרה העבד לּה וכּיֹוצא8ּומֹוסר והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עדים ּבפני .9ּבֹו ְִִֵֵ

קעקע„. ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט והיה10היה , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ידּה מּתחת זֹו11יֹוצא הרי - ידֹו על חקּוקים העדים והיּו , ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יכֹול אין ׁשהרי מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת
חקּוק12להזּדּיף וגט ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

נמסר ּבעדים אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ידֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
לּה,13לי נכנס מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת, ספק זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חזקה להן אין .14ׁשהּגֹודרֹות ְֲֵֶֶַָָָ
הּטבלא‰. על חקּוק הּגט יֹוצא15היה והּוא עליו, והעדים ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָ

ידּה ׁשּלּה16מּתחת ׁשהּוא ּבּטבלא מחזקין ׁשהן ּפי על אף , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּגּטּה את ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשאין17- ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבחֹותמיו אּלא הּגט מסירה18קּיּום עדי ׁשם אין אם ,19. ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כתיבתו.1) ודיני הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו דיו3)מתקיים.2)נתבאר כמו כך כל מתקיימים שאינם כנראה
בהן. וכיוצא וכו' הכתב.4)וסיקרא כמראה הקלף ומה5)שמראה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו עגל עור כגון

גיטו את עליו שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי לכתחילה, לכתוב שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבינו: שכתב
הלכ שמצד הכוונה אלא נייר, איסור.וחוסך בזה יש בוודאי זרה עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב ואפשר כשר הגט גיטין ות

הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה שאסור בגיטין: התוספות דעת ונמחק.6)וכן כתב איזה עליו שאינו7)שנכתב עור
ניכר. שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל הכתיבה.8)מעובד לאחר הקרן את חותך "עדי9)ואינו הם אלה

נמחק.10)מסירה". שאינו בצבע בעור בו.11)חרותה גרשני בעלי ואומרת לפנינו אינה12)שהביאתו קעקע כתובת כי
לפנינו.13)נמחקת. אינו14)ואינם שתפשן ואדם למקננו" נקנה צאן "גדרות שם על "גודרות" נקראים חי בעל וכל בהמות

אליו. באו שמעצמן לומר יש כי מכירה), שטר לו אין (אם לי מכרתן לבעליהן: לטעון גרשני16)לוח.15)יכול בעלי וטוענת
הרי17)בזה. להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא אילו כי משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה מקנתו והיא

כלום. לה נתן הכתיבה.18)לא לפני הקלף את לו שתקנה הקפידו ובוודאי בו החתומים עדי19)בעדים לפנינו היו אילו כי

oiyexib zekld - oeiq c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Â,מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן על אֹו הּלּוח על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק
ירכי חפר הּוא20אם הרי הּוא. ּכתב ׁשּזה ּכׁשר, - האֹותּיֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חפרֹו ׁשהּוא ּכלֹומר, ּברזל. ּבעט ּכתּובה אם21אֹומר: וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
הּטס מאחֹורי הירכֹות אבל22חקק הּטס. ּבפני ׁשּבלטּו עד ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

האֹות ּתֹו חפר מּכאן23אם ּגבֹוהֹות הירכֹות ׁשּיראּו עד ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבֹולט24ּומּכאן ׁשהּכתב זהב ּדינר ּככתב ׁשאין25, גט, אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכתב .26זה ְֶָ
.Êּכתב ּתבנית העֹור על ׁשר27המקרע אֹו ּתבנית, העֹור על ׁשם ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּכׁשר28ּכתב זה הרי לׁשֹון.29- ּובכל ּכתב ּבכל הּגט את ּכֹותבין . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
- אחר ּבכתב חתּומין ועדיו הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגט

והּכתיבה הּכתב לׁשֹון מּכירין העדים ׁשּיהּו והּוא, .30ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
.Áהּׁשני והעד אחת,) (לׁשֹון ּבכתב חתם העדים מן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחד

ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ּכׁשר. - אחרת לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבכתב
ּפסּול - אחרת ּבלׁשֹון ּומקצתֹו אחת .31ּבלׁשֹון ְְְִֶֶַַַָָָָ

.Ëּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא ׁשּנמצא עד ענינים, ׁשני מׁשמען יהא ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּגט
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון ּולכ לכ ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
יהיּו אּלא ּגרּוׁשין; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ענין מׁשמען אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותֹו ספק ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּדברים

ּפלֹונית. את ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָאחד,
.Èהּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב אֹותֹו ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּכתב אֹותֹו ׁשּמּכירים לקרֹותֹו הּקטּנים ׁשּידעּו עד ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב
ּבינֹונים. אּלא ּבקטּנים) (ולא סכלים ולא נבֹונים לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאינן
לאֹות אֹות ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ְְְְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֻֻולא

מׁשּתּנה. הענין ְְְְִִִֶַָָָונמצא
.‡Èעּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינים, ׁשני מׁשמעּות ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהיה

הֹואיל - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ּבלּבּול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא

ארּמי32ּפסּול לׁשֹון הּגט לכּתב יּׂשראל עם ּכל נהגּו ּכבר .33 ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
לכּתחּלה. לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי על אף זה, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּוכנסח

.·È:הּגט נסח הּוא ְֵֶַַֹוזה
ליצירה וכ ּכ ּבׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבכ

ּבמקֹום הכא ּבּה למימני ּדרגילנא למניינא לּׁשטרֹות, ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָאֹו
ׁשּום וכל ּפלֹוני, ּדמּמקֹום ּפלֹוני בר ּפלֹוני אנא (אי) ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּפלֹוני.
ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי ּדאית וחניכה ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַַָָָָָאחרן
ּופטרית אניסנא ּבדלא נפׁשי ּברעּות צביתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָּדאבהתי,
ּדמּמתא ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית אנּת ליכי יתיכי ותרֹוכית ְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָוׁשבקית
ולאבהתיכי ליכי ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְְֲֲֳִִִִִִִַַָָָָָָּפלֹונית,
קדמת מן אנּתתי הוית ּדי ּדאבהתיכי, ּולאתריהֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּולאתריכי
ּדיתהוייין ליכי, יתיכי ותרֹוכית וׁשבקית ּפטרית וכּדּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָּדנא,
ּגבר לכל להתנסבא למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָרּׁשאה
דנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי ימחה לא ואינׁש ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדיתצּבייין,
מּנאי ליכי יהוי ּדי ודן אדם. לכל מּוּתרת אּת והרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולעלם.
ויּׂשראל. מׁשה ּכדת ׁשבּוקין ואּגרת ּפּטּורין וגט ּתרֹוכין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָספר
עד. ּפלֹוני בן ּפלֹוני ׁשּבארנּו: ּכמֹו למּטה חֹותמים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהעדים

עד. ּפלֹוני בן ְְִִֵֶּפלֹוני
.‚Èּוב הּזה ּבּלׁשֹון הּגט 'ודין'ּכׁשּיכּתב יכּתב לא זה, נסח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר, 'ודין'. הּקֹורא יקרא ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּו"ד,
'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא ּביּו"ד, 'ואיגרת' יכּתב ולא .ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּוביני
ׁשּמא ּביּו"ד, 'לימה' יכּתב לא זנית. אם ּכלֹומר, ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹּגרּת'.
ׁשּמא מּגּגּה, הה"א רגל ירחיק [וכן .'מה 'לי הּקֹורא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיקרא
'ּתהויין' יכּתב ולא לּׂשחֹוק. ּכלֹומר, .['למח' ְְְְְְְְְִִִִִַָָֹֹיקרא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא יּודי"ן, ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ונמצא נׁשים. ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָו'תצּביין'.
לוי"ו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּכלֹומר, 'ּוכדי'. מׁשמעֹו ויהיה ליּו"ד ּתדמה ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָד'וכּדּו',
ּד'תרֹוכין' לוי"ו יארי וכן .אֹות אפטֹור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבתנאי
'ּתריכין' מׁשמע ויהיה ליּו"ד תדמה ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָו'ׁשּבּוקין',
וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין'.
ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זה ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשּתי מׁשמע בֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּיכּתב,
.„Èּכתב לא אֹו אּלּו, ווי"ן הארי ולא זה ּבנסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהרי

- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודי"ן ׁשּכתב אֹו היתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודי"ן
ּפסּול ּגט זה ּפסּול34הרי - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .35. ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
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לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי כתיבה.21)גופי.20)מסירה, שמה שוקעת שכתיבה שחקיקת22)הרי פי על אף
הטס. בפני כסדרן נראות הרי - הפוך באופן נעשית הטס) (מאחורי שלו.23)האותיות החלל האות, של הפנימי שגם24)החלק

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק, שמבחוץ האותיות הדינר.25)מצידי על בקורנס המטבע חותם הכאת ידי לא26)על כי
האות. בגוף מעשה כתיבתו.27)עשה זוהי סריטתו אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט על28)שחורץ שרישום פי על אף

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי מתקיים, אינו מצד29)עור מתקיים אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום הואיל
גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור קוראים30)גריעות לקרות יודעים אינם "ואם רבינו: כתב שלעיל פי על ואף

והעדים הואיל כאן, אך - הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם
הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת, ההקראה אין אחר בכתב וחתמו31)חתמו לשונות בחמש שכתבו "גט

והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב שלא כל אחת, בלשון חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש עדים חמשה עליו
הוא חתום כל כי לשונות בשתי להיות יכולה העדים חתימת אבל לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין הוא
לכתוב עכשיו נוהגים ולכן הן, אחת וכלשון בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית ומקצתו הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין

ארמית. ורובו הקודש בלשון מקצתו התו32)גט מן בטל ואינו מדבריהם. בארמית.33)רה.רק מנוסח הוא במשנה וגם
לכתחילה.34) בו תינשא ולא פסול זה הרי ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו גאון:35)כיון בשם הראב"ד וכתב

וטוען ערער כן ואחרי מפיו לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר, ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל
באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר הבעל אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה, לפסלו כדי כך כתבו שבכוונה
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.Â,מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן על אֹו הּלּוח על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק
ירכי חפר הּוא20אם הרי הּוא. ּכתב ׁשּזה ּכׁשר, - האֹותּיֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חפרֹו ׁשהּוא ּכלֹומר, ּברזל. ּבעט ּכתּובה אם21אֹומר: וכן . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
הּטס מאחֹורי הירכֹות אבל22חקק הּטס. ּבפני ׁשּבלטּו עד ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

האֹות ּתֹו חפר מּכאן23אם ּגבֹוהֹות הירכֹות ׁשּיראּו עד ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבֹולט24ּומּכאן ׁשהּכתב זהב ּדינר ּככתב ׁשאין25, גט, אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכתב .26זה ְֶָ
.Êּכתב ּתבנית העֹור על ׁשר27המקרע אֹו ּתבנית, העֹור על ׁשם ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

ּכׁשר28ּכתב זה הרי לׁשֹון.29- ּובכל ּכתב ּבכל הּגט את ּכֹותבין . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
- אחר ּבכתב חתּומין ועדיו הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגט

והּכתיבה הּכתב לׁשֹון מּכירין העדים ׁשּיהּו והּוא, .30ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
.Áהּׁשני והעד אחת,) (לׁשֹון ּבכתב חתם העדים מן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחד

ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ּכׁשר. - אחרת לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבכתב
ּפסּול - אחרת ּבלׁשֹון ּומקצתֹו אחת .31ּבלׁשֹון ְְְִֶֶַַַָָָָ

.Ëּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא ׁשּנמצא עד ענינים, ׁשני מׁשמען יהא ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּגט
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון ּולכ לכ ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
יהיּו אּלא ּגרּוׁשין; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ענין מׁשמען אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותֹו ספק ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּדברים

ּפלֹונית. את ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָאחד,
.Èהּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב אֹותֹו ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּכתב אֹותֹו ׁשּמּכירים לקרֹותֹו הּקטּנים ׁשּידעּו עד ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב
ּבינֹונים. אּלא ּבקטּנים) (ולא סכלים ולא נבֹונים לא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשאינן
לאֹות אֹות ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ְְְְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֻֻולא

מׁשּתּנה. הענין ְְְְִִִֶַָָָונמצא
.‡Èעּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינים, ׁשני מׁשמעּות ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָהיה

הֹואיל - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ּבלּבּול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא

ארּמי32ּפסּול לׁשֹון הּגט לכּתב יּׂשראל עם ּכל נהגּו ּכבר .33 ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
לכּתחּלה. לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי על אף זה, ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻּוכנסח

.·È:הּגט נסח הּוא ְֵֶַַֹוזה
ליצירה וכ ּכ ּבׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבכ

ּבמקֹום הכא ּבּה למימני ּדרגילנא למניינא לּׁשטרֹות, ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָאֹו
ׁשּום וכל ּפלֹוני, ּדמּמקֹום ּפלֹוני בר ּפלֹוני אנא (אי) ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּפלֹוני.
ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי ּדאית וחניכה ְְְְְְֲֲֳִִִִִֵַַַַָָָָָאחרן
ּופטרית אניסנא ּבדלא נפׁשי ּברעּות צביתי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָָָּדאבהתי,
ּדמּמתא ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית אנּת ליכי יתיכי ותרֹוכית ְְְְְְְְִִִִִִִִִַַַָָָָוׁשבקית
ולאבהתיכי ליכי ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְְֲֲֳִִִִִִִַַָָָָָָּפלֹונית,
קדמת מן אנּתתי הוית ּדי ּדאבהתיכי, ּולאתריהֹון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָּולאתריכי
ּדיתהוייין ליכי, יתיכי ותרֹוכית וׁשבקית ּפטרית וכּדּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָּדנא,
ּגבר לכל להתנסבא למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָרּׁשאה
דנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי ימחה לא ואינׁש ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָּדיתצּבייין,
מּנאי ליכי יהוי ּדי ודן אדם. לכל מּוּתרת אּת והרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּולעלם.
ויּׂשראל. מׁשה ּכדת ׁשבּוקין ואּגרת ּפּטּורין וגט ּתרֹוכין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָספר
עד. ּפלֹוני בן ּפלֹוני ׁשּבארנּו: ּכמֹו למּטה חֹותמים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהעדים

עד. ּפלֹוני בן ְְִִֵֶּפלֹוני
.‚Èּוב הּזה ּבּלׁשֹון הּגט 'ודין'ּכׁשּיכּתב יכּתב לא זה, נסח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר, 'ודין'. הּקֹורא יקרא ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּו"ד,
'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא ּביּו"ד, 'ואיגרת' יכּתב ולא .ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּוביני
ׁשּמא ּביּו"ד, 'לימה' יכּתב לא זנית. אם ּכלֹומר, ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹּגרּת'.
ׁשּמא מּגּגּה, הה"א רגל ירחיק [וכן .'מה 'לי הּקֹורא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיקרא
'ּתהויין' יכּתב ולא לּׂשחֹוק. ּכלֹומר, .['למח' ְְְְְְְְְִִִִִַָָֹֹיקרא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא יּודי"ן, ּבׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ונמצא נׁשים. ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָו'תצּביין'.
לוי"ו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּכלֹומר, 'ּוכדי'. מׁשמעֹו ויהיה ליּו"ד ּתדמה ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָד'וכּדּו',
ּד'תרֹוכין' לוי"ו יארי וכן .אֹות אפטֹור זה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבתנאי
'ּתריכין' מׁשמע ויהיה ליּו"ד תדמה ׁשּמא ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָו'ׁשּבּוקין',
וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין'.
ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זה ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשּתי מׁשמע בֹו יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹׁשּיכּתב,
.„Èּכתב לא אֹו אּלּו, ווי"ן הארי ולא זה ּבנסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהרי

- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודי"ן ׁשּכתב אֹו היתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודי"ן
ּפסּול ּגט זה ּפסּול34הרי - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .35. ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי כתיבה.21)גופי.20)מסירה, שמה שוקעת שכתיבה שחקיקת22)הרי פי על אף
הטס. בפני כסדרן נראות הרי - הפוך באופן נעשית הטס) (מאחורי שלו.23)האותיות החלל האות, של הפנימי שגם24)החלק

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק, שמבחוץ האותיות הדינר.25)מצידי על בקורנס המטבע חותם הכאת ידי לא26)על כי
האות. בגוף מעשה כתיבתו.27)עשה זוהי סריטתו אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט על28)שחורץ שרישום פי על אף

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי מתקיים, אינו מצד29)עור מתקיים אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום הואיל
גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור קוראים30)גריעות לקרות יודעים אינם "ואם רבינו: כתב שלעיל פי על ואף

והעדים הואיל כאן, אך - הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם
הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת, ההקראה אין אחר בכתב וחתמו31)חתמו לשונות בחמש שכתבו "גט

והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב שלא כל אחת, בלשון חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש עדים חמשה עליו
הוא חתום כל כי לשונות בשתי להיות יכולה העדים חתימת אבל לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין הוא
לכתוב עכשיו נוהגים ולכן הן, אחת וכלשון בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית ומקצתו הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין

ארמית. ורובו הקודש בלשון מקצתו התו32)גט מן בטל ואינו מדבריהם. בארמית.33)רה.רק מנוסח הוא במשנה וגם
לכתחילה.34) בו תינשא ולא פסול זה הרי ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו גאון:35)כיון בשם הראב"ד וכתב

וטוען ערער כן ואחרי מפיו לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר, ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל
באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר הבעל אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה, לפסלו כדי כך כתבו שבכוונה



oiyexibצב zekld - oeiq c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÂËּתבה אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק הּׁשטין36ּגט ּבין ׁשּתלה אֹו ,37: ִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מּטפס הּתרף38אם מן ואם ּכׁשר, זה הרי - אינֹו39הּגט - ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

הּגט40גט ּבסֹוף ּופרׁש חזר ואם אֹו41. ּתלּויה ּפלֹונית ׁשאֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּגט וכן ׁשטרֹות. ּכׁשאר ּכׁשר, הּגט מּתרף אפּלּו - מחק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעל

וערב ׁשתי קרּוע הרי42ׁשּנמצא - ּדין ּבית ׁשל קרע ׁשהּוא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשל קרע ואינֹו נקרע אם אבל הּׁשטרֹות. ּכׁשאר ּבטל, ּגט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

ּכׁשר. - ּדין ִֵֵָּבית
.ÊËנמחק ּכׁשר. - ּככברה ׁשּנעּׂשה אֹו ׁשהרקיב אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָנּמֹוק

ּכׁשר, - לקרֹות יכֹול אם קּימת: ׁשּלֹו ּובּבּואה נּטׁשטׁש ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
גט. אינֹו - לאו ְִֵֵַואם

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים ׁשם יׁש אם אבל מסירה; עדי ׁשם ואין חתימה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי

ּכׁשר והיה ּבפניהם הּגט לּה אף43ׁשּנמסר ּכׁשר, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיה אֹו הּׁשיטין ּבין אֹו הּמחק על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעל

ּבפניהם לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי .44קרּוע ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.ÁÈּכתבּוהּו אם נׁשֹותיהן: לחמׁש אחד גט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחמּׁשה
לפלֹונית45ּבכלל ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ּדי 'ליכי לאׁשּתֹו מהן אחד ּכל אמר וכן לפלֹונית, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָּופלֹוני
הרי - מּלמּטה חֹותמין עדים ּוׁשני הּגט, טפס וכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹתהויין',
אין ואם מסירה; ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָזה
ידּה מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא מי ּכל - ּכלל מסירה עדי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
לפלֹונית, ּפלֹוני ּגרׁש ּבּׁשּבת ּבכ ּכתב: אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמגרׁשת.

ּבאֹו אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, וכתב:והׁשלים מגּלה תּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הּגט והׁשלים לפלֹונית, ּפלֹוני ּגרׁש ּבּׁשּבת ּבכ אֹו זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוביֹום
אם מּלמּטה: והעדים הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשני,
ּכּלן הרי - מסירה ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנּתנה
יֹוצאה זֹו מגּלה והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹמגרׁשֹות;
ׁשהעדים ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה זֹו היתה אם מהן: אחת יד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּתחת
יֹוצאה הּמגּלה היתה ואם מגרׁשת, זֹו הרי - עּמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹנקראין

מגרׁשת ספק זֹו הרי - הראׁשֹונֹות מן אחת יד .46מּתחת ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
.ËÈּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּפלֹוני אנּו ְְְְְִִִֵֵַַָָּכתב:

מהן אחת לכל ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּופלֹונית,

ּבגט מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט. אינֹו מסירה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָּבעדי
ּופרטן חזר ולחברּתּה. לּה ולא - לּה וכתב ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאחד,
ּפלֹונית גרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית גרׁש ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו

ּפלֹוני ּכׁשרים47ּבזמן אּלּו הרי -48. ְְְֲִִִֵֵֵַ
.Îדּפין ּבׁשני גּטין ׁשני זה:49ּכתב ּבצד זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבסֹוף עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראים עדים ׁשני ׁשם יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָאם
- ידּה מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר, זה הרי - זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּגט

.50מגרׁשת ְֶֶֹ
.‡Îלתחת זה ּגט מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהיּו

זה ּגּטּה51ּגט עם נקראים ׁשהעדים זֹו יד מּתחת יצא אם :52 ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
העדים ׁשאין ׁשנּיה יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבעדים. לּה ׁשּימסר עד גט אינֹו - עּמֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹנקראים
.·Îוהעדים מּזה, למעלה זה דּפין ּבׁשני גּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

הּׁשני, מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבין
- ּגּטּה ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים זֹו יד מּתחת יֹוצא היה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאם
מלמעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהרי

מגרׁשת אֹו53אינּה ּגט ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו העדים . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מאחריו אֹו -54מּצּדֹו ּבעדים לּה נמסר ואם גט; אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ

.55ּכׁשר ֵָ
.‚Îּבאמצע56הּקיף והעדים זה ּדף לראׁש זה הּדף ,57ראׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבטלין ׁשניהם - הּגּטין ׁשני ּבראׁש העדים ואם58ׁשּנמצאּו ; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהם - ּבעדים להן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָנמסרּו

.„Îמּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא, ּכׁשר. - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף

אם59נחּת אבל הּׁשני; ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
מגרׁשת, ספק זֹו הרי - ּבעדים ׁשּנמסר ּפי על אף נּכר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

הּדף מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו גּטין ׁשני ּומקצת60ׁשּמא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּדף מראׁש .61הּׁשני ִֵֵַַַֹ

.‰Îּבׁשלֹום ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי
וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי, ּפלֹוני עלי ׁשלֹום אֹו: ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני,
ספק זֹו הרי - ידּה מּתחת יֹוצא זה גט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעדים
ׁשלֹום. ׁשאילת על אּלא העדים חתמּו לא ׁשּמא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמגרׁשת,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ערעור, ערעורו אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער כשהבעל ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים, מאלה
כשר. מחק.36)והגט על שכתב או חלק, מקום במקומן השורות.37)ונשאר בכל38)בין וכללי אחיד נוסח שהם מהמלים

לכל39)הגיטין. מותרת את "הרי והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש שם כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
מחקו.40)אדם". והוא תנאי איזה היה המחק במקום העדים.41)שמא חתימת ולרחבו.42)לפני היה43)לאורכו שלא

מסירה.44)מטושטש. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על כולו כתבו אם אפילו אחיד45)שהרי ובנוסח כוללת בצורה
האחרון.46)לכולן. הגט על אלא אינה העדים שחתימת לחוש לכולן.47)שיש האחיד הזמן מודגש48)באותו שהזוג כל

אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין מסירה.50)טורים.49)בנפרד עדי שתביא עד מתגרשת השנייה כגון51)ואין
עד. יעקב השני: הגט ותחת בן, ראובן הראשון: תחת אלא52)שחתום אינו עד" "יעקב (כי בן ראובן בו: שחתום הראשון זה

הם אלו כי כשרים, שניהם עד, יעקב בן השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו אבל הקודמת), החתימה של המשך
עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם: הראשון נפרדים, עדים רגלי53)שני כלפי מכוון החתימה גג שיהיה שצריך

החותמים. כדרך לדף.54)הכתב כשר.55)מעבר שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו שלא מגט גרוע זה חיבר.56)שאין
השני.57) סופו ועד הקלף מאמצע אחר גט וכתב וחזר סופו, ועד הקלף מאמצע גט לכתוב נקראת58)שהתחיל החתימה שאין

זה. עם ולא זה עם מלמטה.59)לא ולא מלמעלה בו.60)לא שהיה תנאי וגם61)מפני שלו, שאינו בגט מגרשה ונמצא
נכתב לא השני הגט שהרי כאן, יועילו לא מסירה עדי וגם אחר אדם של גט שהוא השני על אם כי שלו גט על חתמו לא העדים

מתחילתו. היה אחד שגט שיעידו, לא אם זה, בשביל לגמרי

oiyexib zekld - oeiq c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רעי, עלי וׁשלֹום אֹו: ּפלֹוני, ּבׁשלֹום וׁשאלּו ּכתב: אם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָאבל
הּגט ּדברי על אּלּו דברים לּוה ׁשהרי בזה, ועל62וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבין - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהם
ּכׁשר ּגט זה הרי ּכ ּובין 63ּכ. ֲֵֵֵֵֶָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

אּלא‡. הּכתּוב ענין אין ּבידּה', 'ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
ׁשלּוחּה אֹו חצרּה אֹו חיקּה אֹו ידּה ואחד לּה, הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
הּקנּויה חצרּה ואחד הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעּׂשתה
הּוא, רׁשּותּה הּכל - לּה ׁשאּולה אֹו הּמּׂשּכרת חצרּה אֹו ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻלּה

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה ּגט ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּׁשּיּגיע
ׁשם·. עֹומדת היתה אם חצרּה: לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּזֹורק

ׁשּתעמד עד נתּגרׁשה, לא - לאו ואם נתּגרׁשה; - חצרּה ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבצד
ּבתֹוכּה. הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף חצרּה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבצד
ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשחֹוב

ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
אֹו הּמעקה מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
ׁשּינּוח. ּובלבד נתּגרׁשה. לּגג סמּו טפחים מּׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָלפחֹות
ׁשּנמחק ּפי על אף לּה, ׁשּיּגיע קדם נּׂשרף אֹו נמחק אם ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹאבל
לפחֹות ׁשהּגיע אחר אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָלאחר
והעלתהּו הרּוח ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו טפחים ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָמּׁשלׁשה
ולא גט אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נּׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹונמחק

ְְִָָנתּגרׁשה.
ּבחצר„. מּלמּטה והיא ּבֹו, מלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

והּגיע הּגג מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלּה,
נתּגרׁשה. ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה ְְְְִִִִֶֶֶָָָלמחיצֹות

[ונמחק‰. הּמים לתֹו אֹו ונּׂשרף האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָזרקֹו
ואחר [ונח] לרׁשּותּה הּגיע אם אבל גט. אינֹו - נאבד ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו]

ּגט. זה הרי - ּוּׂשרפתהּו האׁש ּבא ְְֲֵֵֵֶַָָָָּכ
.Â,גט אינֹו - ּברׁשּותּה הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ּבמקֹום ׁשּינּוח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָעד
על ּגבֹוהֹות החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפנימית
נתּגרׁשה; החיצֹונה אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפנימית
ּבקּפֹות. ּכן ּׁשאין מה מׁשּתּמרת. החיצֹונה ּבכתלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּפנימית

.Êׁשּלּה הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו קּפֹות ׁשּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻּכיצד?
לאויר הּגיע אפּלּו ּבתֹוכן, ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה
אינּה - ּבקרקעיתּה נח אפּלּו ׁשּולים, לּה יׁש אבל ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשּולים;

ה ׁשּכלי הּגטמגרׁשת. לּה קֹונה אינֹו הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם ְְִִֵֵֶַַָאּלא

.Áאינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
ׁשּלּה הּכלים מן לכלי אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמגרׁשת,

ּכפיפה אֹו צלֹוחית ּכגֹון מקֹומֹו, על מקּפיד הּבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָׁשאין
ׁשהיא ׁשּלּה לּמּטה הּגיע אם וכן ּבהן. ּכּיֹוצא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקטּנה
זֹו הרי - טפחים עּׂשרה גבֹוהה והיתה עליה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָיֹוׁשבת
על מקּפיד הּבעל ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמגרׁשת;

הּמּטה. ּכרעי ְְִֵַַָמקֹום
.Ëוזרק [לּה], יחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל לּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹהׁשאיל

הרי - ּבהן עֹומדת ׁשהיא ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע ּגט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּה
רחֹוק סלע ּגּבי על אֹו קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹזֹו
על אּמֹות ארּבע ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּמּנה:
זה הרי - לוי ׁשם לֹו ואין עּׂשרה גבֹוּה ואינֹו אּמֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָארּבע
ואם אחד; ּבמקֹום והיא הּוא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹלא
לעצמֹו, רׁשּות חלק - אּלּו דברים מּׁשלׁשה אחד ׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָיׁש
ואינּה לּה, הׁשאיל לא מקֹומֹות ׁשני לּה, הׁשאיל אחד ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹּומקֹום

לידּה. הּגט ׁשּיּגיע עד ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹמגרׁשת
.Èעֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק

מּׁשלׁשה ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף לרׁשּותּה, חּוץ ונפל ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבּה
ּברׁשּותּה. ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה - לארץ ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסמּו

.‡Èאחר ּבגג ונפל לּה ּוזרקֹו (זֹו) ּגּגּה על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
מגרׁשת. זֹו הרי - ולּטלֹו ידּה לפׁשט יכֹולה אם לֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹסמּו
חלּוקין ׁשהן ּכׁשם למעלה חלּוקין ׁשּדיֹורין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשאף

ּבזה. ּכּיֹוצא מקֹום על מקּפידין אדם ּבני אין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה,
.·Èאם לארץ: ונפל ידּה על הּגט וזרק קטפרס, ידּה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה

נפל מגרׁשת; זֹו הרי - ונח ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפל
ׁשהיתה והּוא, מגרׁשת. אינּה - האׁש לתֹו אֹו הּים ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹלתֹו
נפילתֹו ׁשּמּתחּלת לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹומדת

עֹומד. היה ְִֵָָלאּבּוד
.‚È:ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

ּומּמחצה למחצה מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה - לֹו ְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרֹוב
היה מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלמחצה
ּגט ׁשּיּגיע עד ּפסּול, זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׁשח ּכדי לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקרֹוב

לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנּׂשא ּכ ואחר ְְְְִִֵַַַָָָָָלידּה
.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו, יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד

לׁשמרֹו יכֹולים ׁשניהם לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה
למחצה. מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין ׁשּׁשניהם ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָאֹו

.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא
אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם לּה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׁשח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמגרׁשת,
מחצה ׁשהּוא ּפי על אף לּה, ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
ּגט זה הרי - ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה. הּגט ׁשּיּגיע עד ְִֵֶַַַַָָָּפסּול,
.ÊËקׁשּור והיה לידּה, הּגט הּמׁשיחהזרק ּוקצת ּבמׁשיחה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ

עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו ולהביאֹו לנּתקֹו יכֹול אם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבידֹו:
מגרׁשת. זֹו הרי - לנּתקֹו יכֹול אינֹו ואם הּמׁשיחה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתּפסק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור מסירה63)וא"ו עדי לפנינו יש הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו לא שאפילו
העיקר. בו.1)והם הקשור והחוט לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל
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רעי, עלי וׁשלֹום אֹו: ּפלֹוני, ּבׁשלֹום וׁשאלּו ּכתב: אם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָאבל
הּגט ּדברי על אּלּו דברים לּוה ׁשהרי בזה, ועל62וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבין - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהם
ּכׁשר ּגט זה הרי ּכ ּובין 63ּכ. ֲֵֵֵֵֶָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

אּלא‡. הּכתּוב ענין אין ּבידּה', 'ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
ׁשלּוחּה אֹו חצרּה אֹו חיקּה אֹו ידּה ואחד לּה, הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
הּקנּויה חצרּה ואחד הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעּׂשתה
הּוא, רׁשּותּה הּכל - לּה ׁשאּולה אֹו הּמּׂשּכרת חצרּה אֹו ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹֻלּה

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה ּגט ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּׁשּיּגיע
ׁשם·. עֹומדת היתה אם חצרּה: לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּזֹורק

ׁשּתעמד עד נתּגרׁשה, לא - לאו ואם נתּגרׁשה; - חצרּה ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹּבצד
ּבתֹוכּה. הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף חצרּה. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבצד
ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשחֹוב

ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
אֹו הּמעקה מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
ׁשּינּוח. ּובלבד נתּגרׁשה. לּגג סמּו טפחים מּׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָלפחֹות
ׁשּנמחק ּפי על אף לּה, ׁשּיּגיע קדם נּׂשרף אֹו נמחק אם ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹאבל
לפחֹות ׁשהּגיע אחר אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָלאחר
והעלתהּו הרּוח ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו טפחים ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָמּׁשלׁשה
ולא גט אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נּׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹונמחק

ְְִָָנתּגרׁשה.
ּבחצר„. מּלמּטה והיא ּבֹו, מלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

והּגיע הּגג מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלּה,
נתּגרׁשה. ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה ְְְְִִִִֶֶֶָָָלמחיצֹות

[ונמחק‰. הּמים לתֹו אֹו ונּׂשרף האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָזרקֹו
ואחר [ונח] לרׁשּותּה הּגיע אם אבל גט. אינֹו - נאבד ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו]

ּגט. זה הרי - ּוּׂשרפתהּו האׁש ּבא ְְֲֵֵֵֶַָָָָּכ
.Â,גט אינֹו - ּברׁשּותּה הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ּבמקֹום ׁשּינּוח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָעד
על ּגבֹוהֹות החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפנימית
נתּגרׁשה; החיצֹונה אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפנימית
ּבקּפֹות. ּכן ּׁשאין מה מׁשּתּמרת. החיצֹונה ּבכתלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּפנימית

.Êׁשּלּה הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו קּפֹות ׁשּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻּכיצד?
לאויר הּגיע אפּלּו ּבתֹוכן, ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה
אינּה - ּבקרקעיתּה נח אפּלּו ׁשּולים, לּה יׁש אבל ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָׁשּולים;

ה ׁשּכלי הּגטמגרׁשת. לּה קֹונה אינֹו הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם ְְִִֵֵֶַַָאּלא

.Áאינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
ׁשּלּה הּכלים מן לכלי אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמגרׁשת,

ּכפיפה אֹו צלֹוחית ּכגֹון מקֹומֹו, על מקּפיד הּבעל ְְְְְִִִֵֶַַַַַָׁשאין
ׁשהיא ׁשּלּה לּמּטה הּגיע אם וכן ּבהן. ּכּיֹוצא אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקטּנה
זֹו הרי - טפחים עּׂשרה גבֹוהה והיתה עליה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָיֹוׁשבת
על מקּפיד הּבעל ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמגרׁשת;

הּמּטה. ּכרעי ְְִֵַַָמקֹום
.Ëוזרק [לּה], יחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל לּה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹהׁשאיל

הרי - ּבהן עֹומדת ׁשהיא ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע ּגט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּה
רחֹוק סלע ּגּבי על אֹו קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹזֹו
על אּמֹות ארּבע ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּמּנה:
זה הרי - לוי ׁשם לֹו ואין עּׂשרה גבֹוּה ואינֹו אּמֹות ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָארּבע
ואם אחד; ּבמקֹום והיא הּוא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹלא
לעצמֹו, רׁשּות חלק - אּלּו דברים מּׁשלׁשה אחד ׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָיׁש
ואינּה לּה, הׁשאיל לא מקֹומֹות ׁשני לּה, הׁשאיל אחד ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹּומקֹום

לידּה. הּגט ׁשּיּגיע עד ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹמגרׁשת
.Èעֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק

מּׁשלׁשה ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף לרׁשּותּה, חּוץ ונפל ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבּה
ּברׁשּותּה. ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה - לארץ ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹסמּו

.‡Èאחר ּבגג ונפל לּה ּוזרקֹו (זֹו) ּגּגּה על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
מגרׁשת. זֹו הרי - ולּטלֹו ידּה לפׁשט יכֹולה אם לֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹסמּו
חלּוקין ׁשהן ּכׁשם למעלה חלּוקין ׁשּדיֹורין ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשאף

ּבזה. ּכּיֹוצא מקֹום על מקּפידין אדם ּבני אין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלמּטה,
.·Èאם לארץ: ונפל ידּה על הּגט וזרק קטפרס, ידּה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהיתה

נפל מגרׁשת; זֹו הרי - ונח ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנפל
ׁשהיתה והּוא, מגרׁשת. אינּה - האׁש לתֹו אֹו הּים ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָֹלתֹו
נפילתֹו ׁשּמּתחּלת לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעֹומדת

עֹומד. היה ְִֵָָלאּבּוד
.‚È:ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

ּומּמחצה למחצה מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה - לֹו ְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרֹוב
היה מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלמחצה
ּגט ׁשּיּגיע עד ּפסּול, זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׁשח ּכדי לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹקרֹוב

לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנּׂשא ּכ ואחר ְְְְִִֵַַַָָָָָלידּה
.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו, יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד

לׁשמרֹו יכֹולים ׁשניהם לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה
למחצה. מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין ׁשּׁשניהם ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶָָָאֹו

.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא
אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם לּה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׁשח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמגרׁשת,
מחצה ׁשהּוא ּפי על אף לּה, ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
ּגט זה הרי - ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה. הּגט ׁשּיּגיע עד ְִֵֶַַַַָָָּפסּול,
.ÊËקׁשּור והיה לידּה, הּגט הּמׁשיחהזרק ּוקצת ּבמׁשיחה, ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ

עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו ולהביאֹו לנּתקֹו יכֹול אם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבידֹו:
מגרׁשת. זֹו הרי - לנּתקֹו יכֹול אינֹו ואם הּמׁשיחה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתּפסק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור מסירה63)וא"ו עדי לפנינו יש הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו לא שאפילו
העיקר. בו.1)והם הקשור והחוט לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל
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.ÊÈהיה אם מׁשּמרּתֹו: והיא נעֹור והּוא עבּדּה ּביד הּגט ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָנתן
עֹומדת ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכפּות
והּוא העבד ּביד נתנֹו גט. אינֹו - ּכפּות אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּבצּדּה;
הרי - ּכפּות היה ואם ּפסּול. זה הרי - מׁשּמרּתֹו והיא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָיׁשן

מגרׁשת. ְֶֶֹזֹו
.ÁÈעליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו הּגט ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכתה ּבעבד ׁשּזכתה ּכיון -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנתה - ונעֹור ּכפּות אינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹואם
החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן לידּה. הּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּגיע
אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנתה ּכיון - לּה נתנֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאֹו

נתּגרׁשה. ְְֲִַָָָָּבחזקה

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הּוא‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוּׂשה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
ּתתּגרׁש ׁשלּוחּה ליד הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה, ׁשליח ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני ּוצריכה עדים. ּבׁשני לעּׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. הּגיע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָּכאּלּו
הם ואפּלּו ׁשלּוחּה. ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים
ּגמּורה. עדּות זֹו הרי - הראׁשֹונים מן אחד אֹו ְֲִִִִִֵֵֶָָָָהראׁשֹונים

אם·. אבל נקרע; אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים היהּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבין עדים. צרי אינֹו - קּבלה ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּגט
יציאתֹו - ּבעדים לֹו ׁשּנמסר ּבין לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתנֹו
יּתן לא כן ּפי על ואף האּׁשה. ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו ְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹמּתחת
עצמּה. האּׁשה ּכמֹו מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלֹו

אבל‚. לאׁשּתֹו, ּגט לקּבל ׁשליח לעּׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל
הּנקרא הּוא וזה לאׁשּתֹו. הּגט להֹולי ׁשליח לעּׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָיכֹול

הֹולכה. ְִַָָׁשליח
וזה„. ּבעלּה. מּיד ּגט לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוכן

צרי והבאה הֹולכה ׁשליח ואין הבאה. ׁשליח הּנקרא ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָהּוא
ִֵעדים.

לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין
ּבענין ׁשּנאמר מקֹום וכל לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשליח
הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, ׁשליח ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּגּטין

.Âּבין קּבלה לׁשליח ּבין הּגט, לׁשליחּות ּכׁשרין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּכל
והעבד, העּכּו"ם, החמּׁשה: מן חּוץ והבאה, הֹולכה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָלׁשליח
- מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן. והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהחרׁש,

גט. ֵֵאינֹו
.Êמּדברי הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים. - והּקרֹובים הּנׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָאבל

הּפסּולין אבל ּגט. לׁשליחּות ּכׁשרין - ּבעברה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָסֹופרים
- הביאּו ואם הּגט; להבאת ּפסּולין - ּתֹורה מּדברי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבעברה
הּגט ּכׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי
ּפסּול ּדברי על אּלא ּבֹו נסמ לא אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּבחֹותמיו;

גט. אינֹו - הּתֹורה מן ֲִֵֵֵַַָָּבעברה
.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

- ונׁשּתחרר עבד ונתּגּיר, עּכּו"ם ונׁשּתּפה, ׁשֹוטה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָונתּפּקח,

ונתחרׁש ּפּקח, והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל. זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהרי
וחזר ונׁשּתּטה הּגט, לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוחזר
מּפני ּכׁשר, ּגט זה הרי - אּׁשה ליד הּגט ּכׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ëגּטי לי טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

לֹו אמרה ּוכאּלּו לקּבלה, ׁשליח זה הרי - ּביד לי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָויהא
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעּׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבלי
ׁשליח עֹוּׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני ּכגדֹולה. ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ׁשאינֹו הּקטן, על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

גמּורה. ּדעה ְֵֶָָּבן
.Èרצֹוני אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעּׂשתה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

הרׁשּות - לּה אֹותֹו הֹול ּגּטּה זה הרי אּלא ּגּטּה, לּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּתקּבל
לקּבלה. ׁשליח ולא להֹולכה ׁשליח זה ונעּׂשה הּבעל, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּביד
זכה אֹו: ,[ל הא [אֹו: ּגּטּה, לּה התקּבל לֹו: אמר אם ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאבל
לּה הֹול לֹו: אמר אם אבל הּקּבלה. ׁשליחּות עקר לא - ְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹלּה
אמר אם וכ הּבעל. ׁשליח ונעּׂשה הּקּבלה, ׁשליחּות עקר -ְְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָָָָ

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - לּה ותן הֹול ְְִֵֵַַַָָָָלֹו:
.‡È:לֹו ואמר הּבעל, מן ּגט לקּבל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשליח

ּכמֹו זה ּגט הֹול הּבעל: לֹו ואֹומר אני, קּבלה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשליח
ׁשעּׂשתה ּבין אּלא ,ׁשליחּות עֹוקר איני ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאמרה,
ׁשאמרה, ּכמֹו אּתה הרי הבאה ׁשליח אֹו קּבלה ׁשליח ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹות
ּׂשמּתי לקּבלה] [ׁשליח לא לֹו: ואמרה הּגט, את ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוהביא
ׁשהרי מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגיע אפּלּו - הבאה ׁשליח ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
מעֹולם לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ׁשליחּות הּׁשליח ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָעקר

לּה. הבאה ׁשליח נעּׂשיתי ְֲֲִִֵַַָָָֹלא
.·È:הּבעל לֹו ואמר אני, הבאה ׁשליח לּבעל: ׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַַַָָָָָאמר

ׁשליח לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ׁשאמרה, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהֹול
לא ׁשהרי מגרׁשת; לידּה ּגט ׁשהּגיע ּכיון - ּׂשמּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלקּבלה
אֹומרת היא ׁשהרי אֹותּה. גרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעקר

ּבלבד. להבאה לּבעל אֹומר והּוא ְְְֲִֵַַַַַַָָָָלקּבלה,
.‚Èולא לּה לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל

ּפּקדֹון זה גט (לי) יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו,
זֹו הרי - לי לקּבלֹו ׁשליח אּת הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו ,ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאצל
לידּה הּגט ּומּׁשּיּגיע לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמגרׁשת

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
.„Èּבפני לּה נֹותנֹו לּה נֹותנֹו ּכׁשהּוא גט, ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשליח

לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ואֹותן ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים.
עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ׁשּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפניהם.
קראּוהּו ולא לּה הּׁשליח נתנֹו אם ,לפיכ קם. הּוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹׁשּתחּתיו
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ּונטלּתּו מסירה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעדי

.ÂËויחזר מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעבר
מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל - מת ואם ׁשנים. ּבפני לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָויּתנֹו

ּכׁשר. ּגט זה הרי ּבחֹותמיו, מקּים ְְֲֵֵֵֶָָָָָָֻידּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בעלה,1) שליח מיד גטה לקבל שליח עושה האשה אם לשליחות, הכשרים ולהובאה, להולכה לקבלה, שלוחים דיני רבינו בו כלל
הגט, ביטול לקבלה, שליח להיות להולכה שליח יכול אם להולכה, קבלה שליח ששינה והבעל לקבלה, שליח עושה אם קטנה

oiyexib zekld - oeiq e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊËהּבעל חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשליח
ואמר ׁשּקדם אֹו הּוא, ּבטל עּמ ׁשּׁשלחּתי ּגט לֹו: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואמר
אחר ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו הּוא, ּבטל לי ׁשּׁשלחּתי ּגט ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלאּׁשה:
הּוא ּבטל לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
ּבפני המבּטל וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לידּה ּגט ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני ׁשּיבּטל צרי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחרים,
ׁשחזר ּפי על ואף לבּטלֹו. יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָאֹו
ליד אֹו לידּה ׁשהּגיע ואחר הֹואיל ּובּטלֹו, דּבּור ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבתֹו
ּכׁשר. ּגט זה והרי ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשליח

.ÊÈמבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי ׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ּגט הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלּנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשנים
מחּזר ׁשהיה ּפי על אף ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה. הּגט ׁשהּגיע קדם ְְְִִֵֶֶַַַָֹלבּטלֹו
.ÁÈלזה לבּטל יכֹול - לאׁשּתי ּותנּו גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאמר

ּביד הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא
היּו ואפּלּו זה. ּבפני ׁשּלא זה לבּטל יכֹול זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים

הּגט. ּבטל מהם אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעּׂשרה,
.ËÈּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרי - אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט ּכ אחר וכתב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּוא,
אמר אם וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזה
ׁשאכּתב ּגט ּכל אֹו: ּבטל, ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלהם:
ׁשאכּתב ּגט ּכל אֹו: ּבטל, ּגט זה הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבבית
אמר אם וכן ּבטל. ּגט הרי - ּבטל ׁשנה עּׂשרים ועד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּכאן
וכל הּוא, ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט ּכל ׁשנים: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבפני
ּכ אחר וכתב ּבטל, הּוא הרי זאת מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּדבר
- הּגט ׁשּיכּתב קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף לּה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּונתנֹו

ּבטל. הּגט ֲֵֵֵַָהרי
.Îקדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מהּו ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם

ׁשּגֹורמין ׁשּמסרּת, הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
והּוא ּבטלים. הן הרי ּגט, לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
לּה. ולּתן ולחּתם לכּתב להם אֹומר ּכ ואחר הן. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹומר:
יצא ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולא
קנין. צרי מֹודעא המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹויבּטלֹו.

.‡Îּומגרׁש חֹוזר הרי - הּגט ּובּטל הּׁשליח ּביד ּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשֹולח
ׁשליחּות. מּתֹורת אּלא ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבֹו
ּגט ׁשאמר: ּכגֹון ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם ,ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלפיכ
ּכחרס הּוא והרי לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא ּבטל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
ּבעת ּפרׁש אם וכן מגרׁשת. אינּה - ּבֹו ּגרׁש ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהּנׁשּבר.
הּוא הרי ׁשּׁשלחּתי ּגט ואמר: הּׁשליח ּביד והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבּטלֹו

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אין - ּגט מּלהיֹות ְְְִִֵֵֵֵָָָּבטל
.·Îאי הּוא, ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות זה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאי

יׁשּלח, ולא יעזב, ולא יּתיר, לא יֹועיל, לא זה ּגט ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹֹֹֹאפׁשי
אמר ואם ּכחרס. הּוא הרי חרס, יהי ּכחרס, יהי יגרׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּבּטלֹו. זה הרי - להן הּדֹומה וכל מאּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד

.‚Î,מֹועיל אינֹו הּוא, ּפסּול ּגט, אינֹו זה ּגט אמר: אם ֲִִֵֵֵֵֶַָָָאבל
אמר לא - הּוא חרס מגרׁש, אינֹו מׁשּלח, אינֹו מּתיר, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאינֹו
אמּתת מֹודיע לׁשֹון אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּכלּום.
ּדבר על ׁשאֹומר ּכמי ּכן, ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדבר,

טהֹור. ׁשהּוא הּטמא ּדבר על אֹו מּתר ׁשהּוא ֵֶֶַַָָָָָָֻאסּור
.„Îחמק ּכגֹון: ׁשעבר, ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל, זה ּגט ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאמר:

הרי - זה ּבגט נתּגרׁשה אם ,לפיכ ספק. זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָעבר
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹספק

.‰Îלא לֹו: ואמר ׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמי
הּטֹוב ּברּו הּבעל: ואמר לּקח, רצתה לא אֹו: ְְְִִַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה,
ּבדעּתֹו ׁשאין ׁשּמׁשמיעין אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוהּמטיב,
יּתן אּלא הּגט, בטל לא - הּגט ּבעּכּוב ּׂשמח ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה,
אֹו לּה, ּתּתן לא ּבפרּוׁש: לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹותהיה

ּבפרּוׁש. ְְֵֵַיבּטל
.ÂÎ,אחרים ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכן
ותּנּׂשא לידּה ּגט יּגיע ׁשהרי ממזרים. להיֹות ׁשּגֹורם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּפני
מֹודעא ׁשּמסר אֹו ּבפניהם ׁשּבּטל עדים יצאּו זמן ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו,

ממזר. הּולד ונמצא הּגט, ׁשּיכּתב קדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבפניהם
.ÊÎׁשּמא אֹומרים אין - לאּׁשה ּונתנֹו גט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח

ּכׁשר ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא - ׁשּבּטלֹו ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנּׂשא
מסר ׁשּמא אֹומרין אין - לאׁשּתֹו ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן
ּבֹו. ותּנּׂשא ּכׁשרּות ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמֹודעא

.ÁÎ- זקן ׁשהיה אֹו חֹולה הּבעל והּניח גט הּמביא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
ׁשרב גֹוסס, הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹנֹותנֹו
ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּגֹוססין
בּמצֹור, והיא החיל ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאין
ּבחזקת אּלּו הרי - לּדֹון והּיֹוצא ּבּים, הּמּטרפת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּוספינה
לאׁשּתֹו נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהן אחד גט היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּיים.

מגרׁשת. ּבחזקת ְְְְְִֶֶֶֶַֹותהיה
.ËÎׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל

חּיה ׁשּגררּתּו ּומי עּכּו"ם, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּים,
חמרי עליהם נֹותנים - מּפלת עליו נפלה אֹו נהר ׁשטפֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻאֹו
- הּׁשליח ּביד מהם אחד גט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה נתנֹו ואם לאׁשּתֹו. נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו
גט. אינֹו - לידּה הּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואם

.Ïּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי - לאׁשּתֹו ּגט ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבעל
קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה ּתנאי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּובכל

ה'תשע"א סיון ט"ו שישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

על‡. אף יּׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום גט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גוסס. או חולה הבעל והניח גט להולכה.1)המביא שליח נעשית שהאשה הבעל, ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו



צה oiyexib zekld - oeiq e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊËהּבעל חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹׁשליח
ואמר ׁשּקדם אֹו הּוא, ּבטל עּמ ׁשּׁשלחּתי ּגט לֹו: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואמר
אחר ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו הּוא, ּבטל לי ׁשּׁשלחּתי ּגט ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלאּׁשה:
הּוא ּבטל לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
ּבפני המבּטל וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לידּה ּגט ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני ׁשּיבּטל צרי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאחרים,
ׁשחזר ּפי על ואף לבּטלֹו. יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָאֹו
ליד אֹו לידּה ׁשהּגיע ואחר הֹואיל ּובּטלֹו, דּבּור ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבתֹו
ּכׁשר. ּגט זה והרי ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשליח

.ÊÈמבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי ׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ּגט הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלּנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשנים
מחּזר ׁשהיה ּפי על אף ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה. הּגט ׁשהּגיע קדם ְְְִִֵֶֶַַַָֹלבּטלֹו
.ÁÈלזה לבּטל יכֹול - לאׁשּתי ּותנּו גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאמר

ּביד הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא
היּו ואפּלּו זה. ּבפני ׁשּלא זה לבּטל יכֹול זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים

הּגט. ּבטל מהם אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעּׂשרה,
.ËÈּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרי - אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט ּכ אחר וכתב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּוא,
אמר אם וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזה
ׁשאכּתב ּגט ּכל אֹו: ּבטל, ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלהם:
ׁשאכּתב ּגט ּכל אֹו: ּבטל, ּגט זה הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבבית
אמר אם וכן ּבטל. ּגט הרי - ּבטל ׁשנה עּׂשרים ועד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּכאן
וכל הּוא, ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט ּכל ׁשנים: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבפני
ּכ אחר וכתב ּבטל, הּוא הרי זאת מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּדבר
- הּגט ׁשּיכּתב קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף לּה, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּונתנֹו

ּבטל. הּגט ֲֵֵֵַָהרי
.Îקדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מהּו ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם

ׁשּגֹורמין ׁשּמסרּת, הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
והּוא ּבטלים. הן הרי ּגט, לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
לּה. ולּתן ולחּתם לכּתב להם אֹומר ּכ ואחר הן. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹומר:
יצא ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹולא
קנין. צרי מֹודעא המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹויבּטלֹו.

.‡Îּומגרׁש חֹוזר הרי - הּגט ּובּטל הּׁשליח ּביד ּגט ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשֹולח
ׁשליחּות. מּתֹורת אּלא ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה; ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבֹו
ּגט ׁשאמר: ּכגֹון ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם ,ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלפיכ
ּכחרס הּוא והרי לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא ּבטל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
ּבעת ּפרׁש אם וכן מגרׁשת. אינּה - ּבֹו ּגרׁש ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהּנׁשּבר.
הּוא הרי ׁשּׁשלחּתי ּגט ואמר: הּׁשליח ּביד והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּבּטלֹו

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אין - ּגט מּלהיֹות ְְְִִֵֵֵֵָָָּבטל
.·Îאי הּוא, ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות זה ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאי

יׁשּלח, ולא יעזב, ולא יּתיר, לא יֹועיל, לא זה ּגט ּבֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹֹֹֹאפׁשי
אמר ואם ּכחרס. הּוא הרי חרס, יהי ּכחרס, יהי יגרׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּבּטלֹו. זה הרי - להן הּדֹומה וכל מאּלּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד

.‚Î,מֹועיל אינֹו הּוא, ּפסּול ּגט, אינֹו זה ּגט אמר: אם ֲִִֵֵֵֵֶַָָָאבל
אמר לא - הּוא חרס מגרׁש, אינֹו מׁשּלח, אינֹו מּתיר, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאינֹו
אמּתת מֹודיע לׁשֹון אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּכלּום.
ּדבר על ׁשאֹומר ּכמי ּכן, ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדבר,

טהֹור. ׁשהּוא הּטמא ּדבר על אֹו מּתר ׁשהּוא ֵֶֶַַָָָָָָֻאסּור
.„Îחמק ּכגֹון: ׁשעבר, ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל, זה ּגט ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאמר:

הרי - זה ּבגט נתּגרׁשה אם ,לפיכ ספק. זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָעבר
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹספק

.‰Îלא לֹו: ואמר ׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמי
הּטֹוב ּברּו הּבעל: ואמר לּקח, רצתה לא אֹו: ְְְִִַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה,
ּבדעּתֹו ׁשאין ׁשּמׁשמיעין אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוהּמטיב,
יּתן אּלא הּגט, בטל לא - הּגט ּבעּכּוב ּׂשמח ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה,
אֹו לּה, ּתּתן לא ּבפרּוׁש: לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹותהיה

ּבפרּוׁש. ְְֵֵַיבּטל
.ÂÎ,אחרים ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכן
ותּנּׂשא לידּה ּגט יּגיע ׁשהרי ממזרים. להיֹות ׁשּגֹורם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּפני
מֹודעא ׁשּמסר אֹו ּבפניהם ׁשּבּטל עדים יצאּו זמן ואחר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבֹו,

ממזר. הּולד ונמצא הּגט, ׁשּיכּתב קדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבפניהם
.ÊÎׁשּמא אֹומרים אין - לאּׁשה ּונתנֹו גט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח

ּכׁשר ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא - ׁשּבּטלֹו ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנּׂשא
מסר ׁשּמא אֹומרין אין - לאׁשּתֹו ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן
ּבֹו. ותּנּׂשא ּכׁשרּות ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמֹודעא

.ÁÎ- זקן ׁשהיה אֹו חֹולה הּבעל והּניח גט הּמביא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
ׁשרב גֹוסס, הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹנֹותנֹו
ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּגֹוססין
בּמצֹור, והיא החיל ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאין
ּבחזקת אּלּו הרי - לּדֹון והּיֹוצא ּבּים, הּמּטרפת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּוספינה
לאׁשּתֹו נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהן אחד גט היה ואם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּיים.

מגרׁשת. ּבחזקת ְְְְְִֶֶֶֶַֹותהיה
.ËÎׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל

חּיה ׁשּגררּתּו ּומי עּכּו"ם, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּים,
חמרי עליהם נֹותנים - מּפלת עליו נפלה אֹו נהר ׁשטפֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻאֹו
- הּׁשליח ּביד מהם אחד גט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה נתנֹו ואם לאׁשּתֹו. נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו
גט. אינֹו - לידּה הּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואם

.Ïּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי - לאׁשּתֹו ּגט ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבעל
קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה ּתנאי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻּובכל

ה'תשע"א סיון ט"ו שישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

על‡. אף יּׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום גט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח
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גוסס. או חולה הבעל והניח גט להולכה.1)המביא שליח נעשית שהאשה הבעל, ערעור למקום, ממקום הגט הבאת דיני בו נתבארו



oiyexibצו zekld - oeiq e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עדיו הם מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא נתן2ּפי אּלא , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
נֹותנֹו זה הרי - לאׁשּתי זה ּגט ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלֹו

עדים ּבפני עדיו3לּה ׁשאין ּפי על ואף אצלנּו,4, ידּועין ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּבֹו ותּנּׂשא מגרׁשת .5ותהיה ְְְְִִֵֶֶֶָֹ

וגט·. מעֹולם, גרׁשּתיה לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא מזּיף לּה נתקּים6ׁשהּובא לא ואם . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ּתצא - ּכלל עדיו נֹודעּו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולא
נׁשים7מגרׁשת ,לפיכ מגרׁשת. ספק זֹו הרי - הּגט אבד . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

גט להביא נאמנֹות אין - זֹו את זֹו ּׂשֹונאֹות ׁשהן ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשחזקתן
אֹותּה לקלקל ותתּכּון הּוא, מזּיף ׁשּמא לזֹו; זֹו יּׂשראל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבארץ

ּבעלּה על ותאסר ׁשּתּנּׂשא .8ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּובת‚. חמֹותּה, זֹו: את זֹו ּׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואּלּו

וצרתּה נּׂשּואה9חמֹותּה, צרתּה היתה אפּלּו לאחר,10, ְְְְֲֲִֵַָָָָָָָָָָ
ּבעלּה11ויבמּתּה ּובת אחֹותּה היתה אפּלּו ּכל12, ׁשאר אבל . ְְְְֲֲֲִִִַַָָָָָָָָ

ּכׁשרֹות. ְִֵַָהּנׁשים
אֹו„. וחלה יּׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום גט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמביא

אחר13נאנס ּביד מׁשּלחֹו מׁשּלחֹו14- - חלה אם הּׁשני וכן . ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
ולעּׂשֹות לחזר עדים צרי ואין מאה. ואפּלּו אחר. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹּביד

ּבפניהם ּבפני15ׁשליח לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשהּגיע והאחרֹון . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הראׁשֹון ׁשּמת ּפי על אף ּבֹו, ותתּגרׁש .16ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

לארץ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום גט ׁשהביא אֹו17ׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
אם לארץ: לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יּׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָמארץ

זה הרי - וחתימתֹו הּגט ּכתיבת ּבׁשעת עֹומד הּׁשליח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
נחּתם ּובפני נכּתב ּבפני ׁשנים: ּבפני יּתן18אֹומר ּכ ואחר , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ידּועין עדיו ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו. ותתּגרׁש ּבפניהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה
אין - העּכּו"ם ּכׁשמֹות עדיו ׁשמֹות היּו ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאצלנּו.

להן .19חֹוׁשׁשין ְִֶָ
.Âּבֹו מׁשּגיחין אין - וערער ועמד הּבעל לפיכ20ּבא .21 ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ולֹומר זה גט להביא נאמנֹות זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות הּנׁשים ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָאף
נחּתם' ּובפני נכּתב .22'ּבפני ְְְְִֶַַַָָָ

.Êנכּתב 'ּבפני ואמר יּׂשראל ּבארץ גט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
ויערער הּבעל יבא אם ,צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹּובפני
ּכתיבה ּבׁשעת עֹומד הּׁשליח אין ואם ּבֹו. מׁשּגיחין אין -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבחֹותמיו23וחתימה נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא -24. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
ׁשּקּי25ויׁש הּׁשלׁשה מּכלל להיֹות אֹותןלּׁשליח מּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ּפסּול26ּבחֹותמיו זה הרי - לּה ונתן נתקּים לא ואם עד27. ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא וערער הּבעל ּבא ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּיתקּים.

מגרׁשת. ספק זֹו הרי - הּגט ְֲֵֵֵֶֶַַָָֹאבד
.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני

לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? אם28ּבחּוצה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער. הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ ּבחּוצה למקֹום .29מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
.Ëּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני האמינּו30נכּתב ׁשּלא ּבטל. זה הרי - הּוא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
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בו.2) מסירה".3)החתומים בעדי הגירושין החתימה.4)"שעיקר מזוייף5)עדי לומר הגט על ויערער הבעל יבוא אפילו כי
שעדים ישראל בארץ ודווקא ויקיימוהו. החתימה זהות על ויעידו ידם חתימת המכירים אחרים אנשים או החתימה עדי יבואו הוא,
הדין. בבית לדון שהולכות שיירות ומצויות וחמישי שני יום בכל שם קבועים דינים ובתי הואיל (לאשרו), לקיימו מצויים

שניים.6) שהם העדים במקום יחיד, שהוא הבעל דברי מקבלים ואין החתימה, עדי ידי על איש7)יאושר אשת היא ועדיין
אשה העמד להשיב, דבר שום בזה יודעת אינה עצמה והאשה אושרה, לא העדים וחתימת הגט נכונות על מערער והבעל הואיל

הראשון. מן גמורה איש אשת היא והרי חזקתה ומזה.8)על מזה אחד.9)ותצא לבעל הנשואות נשים לשתי עכשיו.10)כינוי
יבום).11) (במקום צרתה להיות סופה שמא יראה בעלה, אחי ובגמרא12)אשת עמלה. כל ואוכלת אמי במקום באה זו שאומרת:

וכשם לאדם" האדם לב כן לפנים הפנים ש"כמים הבעל, לבת האב אשת ולא לחמותה נאמנת הכלה שאין הדין שהוא אמרו:
הש כך אלה, את שונאות לשונאות.שאלה חוזרות בשליחותו.13)נואות להמשיך יכול נאנס14)שאינו או חלה לא אם אבל

מקפיד. שהבעל שליח, עושה שליח בלבד.15)אין דעת גילוי אלא זה באים16)שאין אינם השליחים שכל הראשון, השליח
כולם. שליחות בטלה הבעל מת אם אבל שליחותו, בטלה לא חי שהבעל עוד כל ולפיכך הבעל, מכוח שיירות17)אלא שם שאין

הגט. עדי חתימת לקיים עדים לה יזדמנו לא וממילא נאמן18)מצויות זאת בכל עדים, משני בפחות שטר קיום שאין פי על ואף
וחכמים לזייף) חצוף אדם (שאין דין" בבית עדותם שנחקרה כמי נעשו השטר על החתומים "עדים התורה מן כי כשניים, השליח
שאר בקיום יחליפו שלא וכדי עדים, כשני השליח להאמין חכמים הקילו עגונה תקנת ומשום קיום", "עדי להצריך שהחמירו הם
שזהו להודיע הגט) קיום לצורך נדרש זה שאין פי על (אף נכתב" "בפני גם לומר הצריכוהו - אחד. עד בהם גם להאמין שטרות

עגונה. תישאר שלא בגט, מיוחד גויים"19)דין כשמות שמותיהם לארץ שבחוץ ישראל שרוב "מפני בו, חתמו גויים שמא
גויים שמא לחשוש אין ישראל בארץ אף לפיכך גויים, בשמות נקראים רובם לארץ ובחוץ והואיל הם, ישראל אלו גם ובוודאי

גויים. בשמות ישראל לקרוא המנהג כן כי שניים.20)הם, במקום אחד של דבריו ואין כשניים נאמן השליח הואיל21)כי
לפוסלה. נאמן הבעל עדותן.22)ואין אחרי לערער יוכל לא שהבעל בידען לקלקלה מתכוונות לומר:23)שאינן יכול שאינו
נחתם. ובפני נכתב הגט.24)בפני עדי חתימת המכירים עדים ידי ואף26)ויכול.25)על דיינים. בשלושה שטרות שקיום

דיין. נעשה עד חכמים) (מדברי מדבריהם אלא שאינו דבר כל הוא, שכלל דיין, להיעשות הוא יכול - עד בעצמו הוא שהשליח
בלבד. מדבריהם אלא אינו שטרות מן27)וקיום אבל מדבריהם, אלא אינו שטרות שקיום התורה, מן בטל אינו אבל מדבריהם,

דין. בבית עדותם שנחקרה כמי נעשו השטר על החתומים עדים הגט.28)התורה, עדי חתימת מצויות29)לאשר שיירות שאין
נודדים אלא בבתיהם רב זמן מתעכבים האנשים ואין הואיל - ביניהם שיירות שמצויות מדינה, באותה למקום ממקום ואפילו שם.

שביניהם. חתימות מכירים אינם בסחורתם, וטרודים לשם השליח30)מפה היה לא בגט הכתוב יום שבאותו עדים שהביא כגון
העיד. ושקר העדים חתימת ראה לא וממילא מקום באותו כלל

oiyexib zekld - oeiq e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּלא נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָדבריו
עדים ּבמקֹום אבל ראיה, עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלדחֹות

האמינּוהּו לא אֹותֹו .31ׁשּמכחיׁשין ְֱִִִֶֶַֹ
.Èוהּנּסין יּׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול32הּנהרֹות ׁשּבתֹו33ׁשּבּים : ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

יּׂשראל ּכארץ הן הרי - יּׂשראל ארץ ׁשל וׁשחּוץ34הּתחּום , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּתחּומי יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה - ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָלּתחּום

לגּטין יּׂשראל ּכארץ ּובבל יּׂשראל. .35ארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
.‡Èלארץ ּבחּוצה וחתמֹו יּׂשראל ּבארץ ׁשּכתבֹו -36ּגט ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשּיאמר ּבחּוצה37צרי ּכתבֹו . ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
יּׂשראל ּבארץ וחתמֹו נכּתב38לארץ 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נחּתם' .39ּובפני ְְֶַַָ
.·Èּכּלֹו ונחּתם ּבפניו, הּגט מקצת אם40נכּתב - ּבפניו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתֹו
אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב לא אפּלּו ואפּלּו41נחּתם'. ּבפניו, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּקּולמֹוס קֹול זה42ׁשמע הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
לּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹומר
ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט את והׁשלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחזר
ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחרת אּׁשה ּולׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלֹו,

.43נחּתם' ְֶַ
.‚Èאבל נחּתם ּבפני נחּתם, ּבפני לא אבל נכּתב ּבפני ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאמר:

העד לא אבל אחד עד וחתם ּכּלֹו נכּתב ּבפני נכּתב, ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻלא
ּבחֹותמיו יתקּים זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשני,
ׁשּלא הּׁשני העד על ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואחר

ּבפניו אם44חתם לֹומר צרי ואין לּה. ויּנתן ּכׁשר זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ּכׁש ׁשּזה הּׁשני העד ּכתב על אחרים ׁשנים .45רהעידּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.„Èנכּתב ׁשּלא ּפי על אף לארץ, ּבחּוצה גט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל - ּבפניהם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת. ותהיה לּה נֹותנין אּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי
הם ׁשלּוחיו ׁשהרי מקּים, ׁשאינֹו ּפי על אף זה ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער

זֹו46עדיו הרי - נתּגרׁשה ּבפנינּו הּׁשנים: אמרּו ׁשאּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּגט. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַָֹמגרׁשת

.ÂËידי מּתחת יֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבּמה
ׁשניהם47ׁשניהם ידי מּתחת יֹוצא הּגט אין אם אבל ;48- ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

אמר אם ,לפיכ נחּתם. ּובפנינּו נכּתב ּבפנינּו לֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכין
ׁשנים ואפּלּו נחּתם', 'ּבפני אֹומר והאחר נכּתב' 'ּבפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחד
הֹואיל - נחּתם' 'ּבפני אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומרים
ׁשּיתקּים עד לּה יּנתן לא ׁשניהם, ידי מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואינֹו

ְָָּבחֹותמיו.
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרים ּוׁשנים נכּתב' 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

ידם מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, נתקּים49- ׁשהרי , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.50ּבחֹותמיו ְָָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ ּבחּוצה גט ׁשהביא ,51ׁשליח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּובפני נכּתב 'ּבפני לּה אמר ולא ׁשנים ּבפני לּה ׁשּנתנֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה נֹוטלֹו - ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנחּתם',

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם ואֹומר ׁשנים ואם52ּבפני . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבחֹותמיו ׁשּיתקּים עד ּפסּול זה הרי - מּמּנה נטלֹו .53לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

.ÁÈעד נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹנתנֹו
לּה54ׁשּנׁשּתּתק יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו יתקּים זה הרי -55. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.ËÈמּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה גט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומא
אם ,לפיכ נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

ּפתּוח ּכׁשהּוא ּבפניו ונחּתם אֹומר56נכּתב זה הרי - ונסּתּמא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּה ונֹותנֹו נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה וכן57ּבפני . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשלׁשה צריכה לארץ, חּוצה ׁשל זה גט ׁשהביאה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
ּבפני אמרּו ׁשּלא נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלֹומר
מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ּכׁשר ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים
ּבדבריו, זה גט ׁשּקּימּו הּׁשליׁשי מּכלל ונמצא הּׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעם

מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר דּין נעּׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעד
.Îנאנס אֹו הּׁשליח להם:58חלה ואֹומר ּדין לבית ּבא - ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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ישראל.33)האיים.32)לשליח.31) ארץ של שבמערבה התיכון הים הרי34)הוא הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא
גיטין. לעניין ישראל ארץ תורת הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא אינו35)הוא בבבל למקום ממקום גט והמביא

שם. קבועות וישיבות הואיל נחתם, ובפני נכתב בפני לומר ישראל.36)צריך בארץ ונתנו לארץ.37)וחזר בחוץ נחתם שהרי
ישראל.38) בארץ נתנו החתימה.39)וגם מקום אחר הולך העדים.40)שהכול שני רש"י41)כלומר: ולדעת אחת, שורה

שבנוסח הראשונה לשורה הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשמה. לכתבו סיימו בוודאי לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון בחתימתו43)העט.42)הגט, אבל הגט, בכתיבת אלא אינו זה וכל

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה ועדות העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת את השליח שיראה שהם44)צריך
חתימתו. שני45)מכירים ישנם השני חתימת ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח העיד הראשון חתימת על שהרי

שניהם.46)עדים. נגד נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער הבעל.47)ואפילו ידי על שלוחים שניהם שלא48)שנעשו
שלוחים. שניהם שלוחים.49)נעשו נעשו עדים.50)שלא שני ידי על הגט עדי חתימת ערך51)אושרה אין וממילא

שקיימוהו. שלושה לפנינו אין שהרי נחתם, ובפני נכתב בפני שניים52)לאמירתו: בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל אינו אם אבל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך וכו', נכתב ממנה53)בפני ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו

מסירה. בעדי הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן דיבורו.54)ולחזור כוח ממנו ניטל רבינו55)נאלם, מדברי ומשמע
כמבואר להינשא האשה להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי על ואף מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו
משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו על סומכים ... פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה ... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן:
לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל שני, שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה כאן אבל עגונה, התרת

ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים וחתימתו.56)חתימת הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד שמכיר57)כשהיו והוא
זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל לא מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה.58)האשה למקום להגיע יכול ואינו
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אּלא נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָדבריו
עדים ּבמקֹום אבל ראיה, עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלדחֹות

האמינּוהּו לא אֹותֹו .31ׁשּמכחיׁשין ְֱִִִֶֶַֹ
.Èוהּנּסין יּׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול32הּנהרֹות ׁשּבתֹו33ׁשּבּים : ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

יּׂשראל ּכארץ הן הרי - יּׂשראל ארץ ׁשל וׁשחּוץ34הּתחּום , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּתחּומי יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה - ְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָלּתחּום

לגּטין יּׂשראל ּכארץ ּובבל יּׂשראל. .35ארץ ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
.‡Èלארץ ּבחּוצה וחתמֹו יּׂשראל ּבארץ ׁשּכתבֹו -36ּגט ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשּיאמר ּבחּוצה37צרי ּכתבֹו . ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
יּׂשראל ּבארץ וחתמֹו נכּתב38לארץ 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נחּתם' .39ּובפני ְְֶַַָ
.·Èּכּלֹו ונחּתם ּבפניו, הּגט מקצת אם40נכּתב - ּבפניו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתֹו
אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב לא אפּלּו ואפּלּו41נחּתם'. ּבפניו, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

הּקּולמֹוס קֹול זה42ׁשמע הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
לּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹומר
ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט את והׁשלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחזר
ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחרת אּׁשה ּולׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלֹו,

.43נחּתם' ְֶַ
.‚Èאבל נחּתם ּבפני נחּתם, ּבפני לא אבל נכּתב ּבפני ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאמר:

העד לא אבל אחד עד וחתם ּכּלֹו נכּתב ּבפני נכּתב, ּבפני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻלא
ּבחֹותמיו יתקּים זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשני,
ׁשּלא הּׁשני העד על ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואחר

ּבפניו אם44חתם לֹומר צרי ואין לּה. ויּנתן ּכׁשר זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ּכׁש ׁשּזה הּׁשני העד ּכתב על אחרים ׁשנים .45רהעידּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.„Èנכּתב ׁשּלא ּפי על אף לארץ, ּבחּוצה גט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל - ּבפניהם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת. ותהיה לּה נֹותנין אּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי
הם ׁשלּוחיו ׁשהרי מקּים, ׁשאינֹו ּפי על אף זה ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער

זֹו46עדיו הרי - נתּגרׁשה ּבפנינּו הּׁשנים: אמרּו ׁשאּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּגט. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְִֵֵֶֶֶַַָֹמגרׁשת

.ÂËידי מּתחת יֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבּמה
ׁשניהם47ׁשניהם ידי מּתחת יֹוצא הּגט אין אם אבל ;48- ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

אמר אם ,לפיכ נחּתם. ּובפנינּו נכּתב ּבפנינּו לֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָצריכין
ׁשנים ואפּלּו נחּתם', 'ּבפני אֹומר והאחר נכּתב' 'ּבפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאחד
הֹואיל - נחּתם' 'ּבפני אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומרים
ׁשּיתקּים עד לּה יּנתן לא ׁשניהם, ידי מּתחת יֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹואינֹו

ְָָּבחֹותמיו.
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרים ּוׁשנים נכּתב' 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

ידם מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, נתקּים49- ׁשהרי , ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.50ּבחֹותמיו ְָָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ ּבחּוצה גט ׁשהביא ,51ׁשליח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּובפני נכּתב 'ּבפני לּה אמר ולא ׁשנים ּבפני לּה ׁשּנתנֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאֹו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה נֹוטלֹו - ׁשּנּׂשאת ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָנחּתם',

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם ואֹומר ׁשנים ואם52ּבפני . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבחֹותמיו ׁשּיתקּים עד ּפסּול זה הרי - מּמּנה נטלֹו .53לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

.ÁÈעד נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹנתנֹו
לּה54ׁשּנׁשּתּתק יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו יתקּים זה הרי -55. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.ËÈמּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה גט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומא
אם ,לפיכ נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו

ּפתּוח ּכׁשהּוא ּבפניו ונחּתם אֹומר56נכּתב זה הרי - ונסּתּמא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּה ונֹותנֹו נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה וכן57ּבפני . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשלׁשה צריכה לארץ, חּוצה ׁשל זה גט ׁשהביאה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
ּבפני אמרּו ׁשּלא נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלֹומר
מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ּכׁשר ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשנים
ּבדבריו, זה גט ׁשּקּימּו הּׁשליׁשי מּכלל ונמצא הּׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעם

מּדבריהם. ׁשהּוא ּבדבר דּין נעּׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהעד
.Îנאנס אֹו הּׁשליח להם:58חלה ואֹומר ּדין לבית ּבא - ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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ישראל.33)האיים.32)לשליח.31) ארץ של שבמערבה התיכון הים הרי34)הוא הנ"ל במים בספינה שנכתב גט והמביא
גיטין. לעניין ישראל ארץ תורת הנ"ל למים יש כי ישראל, ארץ ביבשת כמביא אינו35)הוא בבבל למקום ממקום גט והמביא

שם. קבועות וישיבות הואיל נחתם, ובפני נכתב בפני לומר ישראל.36)צריך בארץ ונתנו לארץ.37)וחזר בחוץ נחתם שהרי
ישראל.38) בארץ נתנו החתימה.39)וגם מקום אחר הולך העדים.40)שהכול שני רש"י41)כלומר: ולדעת אחת, שורה

שבנוסח הראשונה לשורה הכוונה התוספות ולדעת ועיקרו. הגט תורף שזהו והתאריך, האשה האיש, שם שבה שורה לאותה הכוונה
לשמה. לכתבו סיימו בוודאי לשמה, לכתבו שהתחיל שמכיון בחתימתו43)העט.42)הגט, אבל הגט, בכתיבת אלא אינו זה וכל

גזירה. משום אלא אינה הכתיבה ועדות העיקר היא החתימה שעדות כולה, העדים חתימת את השליח שיראה שהם44)צריך
חתימתו. שני45)מכירים ישנם השני חתימת ועל כשניים, נאמן והוא חותם שראהו השליח העיד הראשון חתימת על שהרי

שניהם.46)עדים. נגד נאמן אינו שלחתים לא ויאמר יערער הבעל.47)ואפילו ידי על שלוחים שניהם שלא48)שנעשו
שלוחים. שניהם שלוחים.49)נעשו נעשו עדים.50)שלא שני ידי על הגט עדי חתימת ערך51)אושרה אין וממילא

שקיימוהו. שלושה לפנינו אין שהרי נחתם, ובפני נכתב בפני שניים52)לאמירתו: בפני לומר יכול אינו ממנה נוטל אינו אם אבל
מרובה. זמן לאחר ולא לנתינה, סמוך שיאמר שצריך וכו', נכתב ממנה53)בפני ליטלו צריך עדיין בחותמיו, נתקיים ואפילו

מסירה. בעדי הגירושין שעיקר שניים, בפני לה וליתן דיבורו.54)ולחזור כוח ממנו ניטל רבינו55)נאלם, מדברי ומשמע
כמבואר להינשא האשה להתיר כתבו מועיל הבעל מיתת שבעדות פי על ואף מועיל, אינו וכו', נכתב בפני כותב: אם שאפילו
משום הקילו שם - ותינשא" כתיבתו על סומכים ... פלוני שמת וכתב מכוונת דעתו ונמצאה ... אותו ובדקו שנשתתק "מה לקמן:
לקיים שאפשר מתוך וגם נכתב, בפני לומר שיוכל שני, שליח ידי על גט לשלוח להודיעו אפשר חי שבעלה כאן אבל עגונה, התרת

ידו. כתב על לסמוך הקילו לא העדים וחתימתו.56)חתימת הגט כתיבת וראה פקוחות עיניו עוד שמכיר57)כשהיו והוא
זאת. שהיא לו יאמרו אחרים אם מועיל לא מכירה אינו ואם קול, בטביעת האשה.58)האשה למקום להגיע יכול ואינו
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ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם, ּובפני נכּתב ּבפני זה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּגט
'ּב לֹומר צרי האחרֹון הּׁשליח ואין אחר. נכּתבׁשליח פני ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָ

לּה ונֹותנֹו אני, ּדין ּבית ׁשליח אֹומר: אּלא נחּתם', ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּובפני
עדים. ְִִֵֵּבפני

.‡Î.ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוּׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
לּה. ונֹותנֹו אני, ּדין ּבית ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו
ּדין? ּבית צרי מה ּומּפני הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאף
אם אבל נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּפני
אפּלּו לׁשליח ׁשליח ׁשּנתנֹו ּפי על אף ּבחֹותמיו, הּגט ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנתקּים
זה הרי - לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמם לבין ּבינם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאה

ׁשּלחֹו59ּכׁשר לֹו: אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף . ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ
מׁשּלחֹו זה הרי - נאנס אֹו חלה אם ּתאנס, אם אחר .60ּביד ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

.·Îּבבית עּמֹו הּׁשליח ׁשּיהא צרי אינֹו ׁשליח, העֹוּׂשה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל
ּבפניו. ׁשּלא ואפּלּו ׁשלּוחי, ּפלֹוני הרי להם: אֹומר אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּדין;
מאה הן אפּלּו ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוּׂשה הּׁשליח .61וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.‚Îואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש
והם ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחתי אּת הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָלּה:
נאמנת זֹו הרי - ּבֹו ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָיעמידּו

נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם אֹותֹו62לֹומר נֹוטלין והם , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
הּבעל. ּכמאמר לּה לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ְְְְְֲִִִַַַַַַָָונֹותנין

.„Îאמּורים ּדברים ּתנאי63ּבּמה הּבעל עליה ּכׁשהתנה ? ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
והרי64זה ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם אבל ; ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

היא והרי ּכלּום, לֹומר צריכה אינּה - ידּה מּתחת יֹוצא ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּגט
ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל מגרׁשת, והעדים65ּבחזקת ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותן ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף עליו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָחתּומים
אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין - נתקּים ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהעדים

עצמּה על מקלקלת אינּה החתּומים66ׁשהרי ׁשהעדים ועֹוד, . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּיהא עד ּדין ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי הּגט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

מערער ואין67ׁשם ותּנּׂשא, ּבחזקתֹו הּגט נעמיד לפיכ , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכׁשר ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו מזּיף; יּמצא ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחֹוׁשׁשין

הּׁשליח אֹותֹו ׁשּיביא68ּכׁשּיביא עד אֹו הּבעל ׁשּיערער עד , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבטל אֹו מזּיף ׁשהּוא אּלּו69ראיה לדברים נחּוׁש ׁשאם . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ

ּבפנינּו הּבעל ׁשּיּתן לגט לחּוׁש לנּו היה ּכ ּבהן, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכּיֹוצא

ּבֹו חתמּו ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ּכ ואחר ּבּטלֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמא
ּוכׁשם נכּתב. לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו מּתֹוכֹו, ּכמזּיף הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוהרי
עד חזקתֹו על נעמידּנּו אּלא ּבֹו, וכּיֹוצא לזה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשאין

לׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ּבטל, ׁשהּוא לאּׁשה70ׁשּיּודע ולא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
ידּה מּתחת יֹוצא ׁשהּגט ּכדיני71עצמּה האּסּורין ּדיני ׁשאין . ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

.72הּממֹונֹות ַָ
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מגרׁשת,‡. זֹו הרי - הּתנאי נתקּים אם ּתנאי, על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש
ּבפרק ּבארנּו ּוכבר מגרׁשת. אינּה - הּתנאי נתקּים לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואם
נתּבאר, וׁשם ּכּלם. הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
ּבׁשעה מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהמגרׁש
לּבעל יׁש לפיכ לידּה. הּגט נתינת ּבׁשעת לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹׁשּיתקּים,
אחר ּתנאי על להתנֹות אֹו ּתנאֹו על להֹוסיף אֹו הּגט ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָלבּטל
ּגט ׁשהּגיע ּפי על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּכל
ׁשּיתקּים קדם נּׂשרף אֹו הּגט אבד אֹו הּבעל מת ואם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלידּה.
ׁשּיתקּים עד ּתּנּׂשא לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּתנאי
ּבידּה נׁשאר לא ּכן אם אּלא ּתצא; לא - נּׂשאת ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּתנאי.
הרי לּה: אמר ׁשאם נתּבאר, וׁשם הּתנאי. ּבטל ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלקּימֹו,
ׁשאמר אֹו ,וכ ּכ ּתנאי על מהּיֹום אֹו מעכׁשיו מגרׁשת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּת
הּתנאי, ּכׁשּיתקּים - וכ ּכ מנת על מגרׁשת אּת הרי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלּה:
יכֹול אינֹו לפיכ לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת מגרׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּתהיה
ואם לידּה. ּגט מּׁשהּגיע ּתנאֹו על להֹוסיף ולא הּגט ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלבּטל
הרי - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם הּבעל מת אפּלּו נּׂשרף, אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹאבד
נתינת מּׁשעת נתּגרׁשה ּוכבר מֹותֹו, אחר הּתנאי מקּימת ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָזֹו
לא ׁשעדין ּפי על אף לכּתחּלה להּנּׂשא לּה ויׁש לידּה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּגט
והיה הֹואיל יתקּים, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹנתקּים

מנת. ּבעל אֹו ּבמעכׁשו ְְְְְֵַַַַָָהּתנאי
אם·. ׁשאמר ּבין מעכׁשיו ׁשאמר ּבין ּתנאי, על המגרׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

זמן ּכל אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה לא ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹיהיה
ׁשפחה, ואפּלּו עבד ואפּלּו עד. ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
מּלׁשּמׁש ּבֹוׁשה ׁשאינּה מּפני קטן, ּבנּה אֹו מּׁשפחתּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָחּוץ
עדים ׁשני ּבפני עּמּה נתיחד ׁשאם ידּוע, והּדבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפניהם.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.59) בארץ גט כמביא זה הרי בחותמיו שנתקיים לאחר.60)כל שליחותו מוסר אם מקפיד הבעל אין וכן61)שבוודאי
שאני עדים עלי הוו לביתֿדין: מודיעה אלא השליח, בפני שלא אפילו דין בבית הגט לקבלת קבלה שליח לעשות יכולה האשה
אלא לו מסרה שלא כיון שליח, עושה קבלה שליח שאין אלא בעלי. מיד גיטי לקבל קבלה לשליח הים במדינת פלוני את ממנה
לידיו שקיבל הולכה שליח אבל לאחר, ונמסרים חוזרים להיות כוח בדברים אין כלומר, לשליח, נמסרים אינם ודברים "דברים"

לשליח. משליח ונמסר חוזר גט אותו ממש, בו שיש וכו'.62)גט נכתב בפני שתאמר: עד מתגרשת אינה שהיא63)אבל
נכתב. בפני לומר דין,64)צריכה בית לפני להולכה שליח רק אחר.שתהיה תנאי ככל זה תנאי לקיים לא65)ועליה ואפילו

בו. חתומים ועדים הואיל הוא, כשר גט כן גם לבינה, בינו אלא מסירה בעדי לה אסורה66)נתן הרי אותו שזייפה יתברר אם כי
שניהם. לזייף.67)על חצוף אדם ונחתם.68)שאין נכתב בפני לומר צריך שאינו ישראל, השליח69)בארץ אמר אפילו ואז

בטל. הגט - נכתב כלום.70)בפני לומר צריך שאינו ישראל בארץ מתגרשת".71)המביאו לידה הגט משיגיע "אשה אמרו: וכן
נוגעת היא שהרי לה, נאמין לא נכתב בפני תאמר אם אפילו אזי בחותמיו, הגט לקיים צריכה הייתה ואילו בקבלתו, נתגרשה שכבר

ונכסי72)בדבר. עצמך בו וכתוב גיטו שהביא "עבד אמרו: וכן לדבריו, ראייה שיביא עד עצמו על נאמן אדם אין שבממון
שטרות. כשאר לקיימו עדים שצריך קנה", לא נכסים שחרורו) על הוא (נאמן קנה עצמו - לך דין1)קנויים רבינו בו ביאר

תנאי על גרש שלו, שהניר והתנה גיטה לה נתן תנאים, בכמה אותה קשר ופלוני, מפלוני חוץ אדם לכל התירה תנאי, על גירושין
התנאי. שנתקיים לפני לאחר ונשאת

oiyexib zekld - oeiq e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מגרׁשת, ספק זֹו הרי - ּכ אחר הּתנאי נתקּים אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכאחד,
אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּגט, ּובטל ּבעלּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא

גט‚. ּכתבּו ׁשּיאמר: לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד
ואין ּתנאי; על לּה ּותנּו ּכתבּו אֹו: זה, ּתנאי על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָלאׁשּתי
ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי על הּגט: ּבתֹו יכּתב ׁשּלא לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
ולעדים לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ּפלֹונית. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת
ּכ ואחר ּבעֹולם, ּתנאי ׁשּום ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,
מגרׁשת אּת הרי אֹו גּט זה הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹותן
לּה ּתנּו לׁשליח: אֹו להם יאמר אֹו .וכ ּכ מנת על ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזה

.וכ ּכ מנת על זה ְֵֶַָָָָּגט
זה„. הרי - הּגט ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹּכתב

ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ׁשּכתבֹו ּבין ּכׁשר. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגט
אפּלּו הּגט, ּתרף קדם ּכתבֹו אם אבל העדים. חתימת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר
נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - וכ ּכ מנת על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכתב:
ּכתיבת קדם ּפה על התנה אם וכן ּגט. ׁשל ּבגּופֹו זכּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹלֹו

ּגרּוׁשין. ספק זה הרי - ְֲִֵֵֵֶֶַֹהּתרף
הּתרף‰. אחר ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהמגרׁש

אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
על הּגט לּה ונתן ּפלֹוני, לאיׁש אּלא אֹו: ּפלֹוני, מאיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָחּוץ
אסּור אֹו עבד אֹו עּכּו"ם האיׁש אֹותֹו היה אם זה: ְִִֶֶֶַַָָָָּתנאי
- אחיו אֹו אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, מּׁשּום ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָעליה
קּדּוׁשין, ּבּה לֹו ׁשּיׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר; ּגט זה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהרי
אינֹו - קטן ׁשהּוא ּפי על ואף לאוין מחּיבי ׁשהּוא ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאף
אחֹות ּבעל היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט ׁשּיר ׁשהרי ּה,גט, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתמּות אם ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאף
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה מּתר יהיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֻאחֹותּה

.Â,ׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת ּתהיה ּכלֹומר: ,מּזנּותי חּוץ אֹו: ּבעֹולם; עּתה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש; אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנּׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו:
מּתרת אּת הרי אֹו: ;ּבאּסּורי אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאבל
מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר, ּבׁשטר, מּמקּדׁש חּוץ אדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכל
אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ּבכסף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתקּדׁש
,נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי אֹו: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאיׁש;
,נדרי מהפרת חּוץ איׁשּות ׁשּום עלי לי נׁשאר לא ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹּכלֹומר:
ּתרּומה; אכילת לענין אֹו נדרים; הפרת לענין אׁשּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָׁשאּת
הרי מאּלּו אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, לענין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹו

מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו
.Êמראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

וׁשמעֹון לראּובן מּתרת אּת הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון,
ׁשהתנה ׁשהאנׁשים הּתנאי, בּטל ׁשהרי מגרׁשת; זֹו הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

לּה. הּתירן ִִֶָָָּבהן
.Á;מגרׁשת אינּה זֹו הרי - לראּובן מּתרת אּת הרי לּה: ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאמר

מּתרת אּת הרי לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהרי
ספק זה הרי - לׁשמעֹון אף מּתרת אּת הרי אֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֻלׁשמעֹון,
ּבאּסּורֹו ּוראּובן לׁשמעֹון, אּלא הּתירּה לא ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּגרּוׁשין.
אף אדם לכל ּכלֹומר: לׁשמעֹון', 'אף ׁשאמר וזה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָעֹומד;

- לׁשמעֹון' 'אף ׁשאמר וזה לּכל; הּתירּה ׁשּמא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלׁשמעֹון.
ּבתנאֹו. לראּובן היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא

.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי אּת אין הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה
הּיֹום. לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשּתי

ּולעֹולם. הּזה הּיֹום מן ּבּגּטין: ּכֹותבין ְְְִִִִִֶַַַָָלפיכ
.È- חּייכי ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהרי

[חּיי] ימי ּכל אֹו חּיי ימי ּכל ּכריתּות. זה ׁשאין גט, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
לֹו ּתּׁשאר ולא לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּפלֹוני

ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות ְְְִֶֶָָָעליה
.‡Èעד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

- לעֹולם אבי לבית ּתלכי ׁשּלא ּגט. זה הרי - יֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹׁשלׁשים
זה הרי האֹומר: ,לפיכ ּכריתּות. זה אין ׁשהרי גט, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָאינֹו
ּתׁשּתי ׁשּלא לעֹולם, (זה) ּבּׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹגּט
ׁשלׁשים עד ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם (זה) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָיין

ּגט. זה הרי - ֲֵֵֶיֹום
.·È.גט אינֹו - לפלֹוני ּתּנּׂשאי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ׁשּלא מנת על גּט זה הרי לּה: לאֹומר דֹומה? זה למה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהא
ּכל אֹו לעֹולם, אבי לבית ּתלכי ׁשּלא אֹו לעֹולם, יין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹּתׁשּתי
לפלֹוני ּתּנּׂשאי ׁשּלא מנת על לּה: אמר אם אבל חּייכי. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹימי
זמן ּכל לֹו ּתּנּׂשא ולא ּגט. זה הרי - ׁשנה חמּׁשים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעד
הּולד - עּמֹו זנתה למפרע. הּגט ּבטל - נּׂשאת ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהתנה.

הּנּׂשּואין. על אּלא התנה ׁשּלא ּכׁשר, והּגט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשר
.‚È- לֹו נּׂשאת אם לפלֹוני, ׁשּתּנּׂשאי מנת על גּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהרי

לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים. ּכל ּכׁשאר ּגט, זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנּׂשא, לא פלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנּׂשא
לא ּולאחר לזה; זה ּבמּתנה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו: ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתּנּׂשא,
ּפלֹוני לאֹותֹו ׁשּתּנּׂשא קדם לאחר נּׂשאת ּתצא. לא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּפלֹוני

מּׁשני. גט ּוצריכה ממזר, והּולד ותצא הּגט, ּבטל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
.„Èזה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי והּניר גּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי

ותּתן. ּגט, זה הרי - הּניר את לי ׁשּתּתני מנת על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכריתּות;
.ÂËהרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק

ּבּטס יׁש אם ּכתּבתּה, ונתקּבלה ּכׁשר. - ּוכתּבת גּט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻזה
ּכתּבתּה. יׁשלים - לאו ואם ּכתּבתּה; ְְְְְִִֵַַָָָָֻֻּכדי

.ÊËלּה ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
ׁשּתהיה אֹו חּייה, ימי ּכל יין ּתׁשּתה ולא ּבּׂשר ּתאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
ּתנאים ׁשאר עליה ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ אדם לכל ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻמּתרת
ּומחקֹו וחזר ּבּגט ּכתּוב ּתנאֹו היה אם הּתרף: ּכתיבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּונתנֹו
ּכלל ּתנאי ּבלא לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה הּגט נֹוטל זה הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּכׁשר. ּבתנאי ְִֵַָאֹו
.ÊÈמגרׁשת אּת הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו ּגט ׁשּנתן הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

וחזר מּמּנה נטלֹו אם מּפלֹוני, חּוץ אדם לכל ּומּתרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה
זה הרי אֹו: אדם, לכל מּתרת אּת הרי לּה: ואמר לּה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּונתנֹו

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹֹּגּט
.ÁÈוחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן ּתנאי על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּנֹותן

ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
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מגרׁשת, ספק זֹו הרי - ּכ אחר הּתנאי נתקּים אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכאחד,
אּלּו. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּגט, ּובטל ּבעלּה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא

גט‚. ּכתבּו ׁשּיאמר: לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד
ואין ּתנאי; על לּה ּותנּו ּכתבּו אֹו: זה, ּתנאי על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָלאׁשּתי
ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי על הּגט: ּבתֹו יכּתב ׁשּלא לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹצרי
ולעדים לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ּפלֹונית. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאת
ּכ ואחר ּבעֹולם, ּתנאי ׁשּום ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,
מגרׁשת אּת הרי אֹו גּט זה הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹנֹותן
לּה ּתנּו לׁשליח: אֹו להם יאמר אֹו .וכ ּכ מנת על ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹּבזה

.וכ ּכ מנת על זה ְֵֶַָָָָּגט
זה„. הרי - הּגט ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹּכתב

ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ׁשּכתבֹו ּבין ּכׁשר. ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגט
אפּלּו הּגט, ּתרף קדם ּכתבֹו אם אבל העדים. חתימת ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר
נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - וכ ּכ מנת על ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכתב:
ּכתיבת קדם ּפה על התנה אם וכן ּגט. ׁשל ּבגּופֹו זכּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹלֹו

ּגרּוׁשין. ספק זה הרי - ְֲִֵֵֵֶֶַֹהּתרף
הּתרף‰. אחר ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהמגרׁש

אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
על הּגט לּה ונתן ּפלֹוני, לאיׁש אּלא אֹו: ּפלֹוני, מאיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָחּוץ
אסּור אֹו עבד אֹו עּכּו"ם האיׁש אֹותֹו היה אם זה: ְִִֶֶֶַַָָָָּתנאי
- אחיו אֹו אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, מּׁשּום ְְְִִִִִֶֶָָָָָָָָָעליה
קּדּוׁשין, ּבּה לֹו ׁשּיׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר; ּגט זה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהרי
אינֹו - קטן ׁשהּוא ּפי על ואף לאוין מחּיבי ׁשהּוא ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאף
אחֹות ּבעל היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט ׁשּיר ׁשהרי ּה,גט, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתמּות אם ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאף
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה מּתר יהיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֻאחֹותּה

.Â,ׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת ּתהיה ּכלֹומר: ,מּזנּותי חּוץ אֹו: ּבעֹולם; עּתה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש; אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנּׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו:
מּתרת אּת הרי אֹו: ;ּבאּסּורי אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאבל
מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר, ּבׁשטר, מּמקּדׁש חּוץ אדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכל
אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ּבכסף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתקּדׁש
,נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי אֹו: ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאיׁש;
,נדרי מהפרת חּוץ איׁשּות ׁשּום עלי לי נׁשאר לא ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹּכלֹומר:
ּתרּומה; אכילת לענין אֹו נדרים; הפרת לענין אׁשּתי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָׁשאּת
הרי מאּלּו אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, לענין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹו

מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו
.Êמראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

וׁשמעֹון לראּובן מּתרת אּת הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון,
ׁשהתנה ׁשהאנׁשים הּתנאי, בּטל ׁשהרי מגרׁשת; זֹו הרי -ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

לּה. הּתירן ִִֶָָָּבהן
.Á;מגרׁשת אינּה זֹו הרי - לראּובן מּתרת אּת הרי לּה: ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאמר

מּתרת אּת הרי לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהרי
ספק זה הרי - לׁשמעֹון אף מּתרת אּת הרי אֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֻלׁשמעֹון,
ּבאּסּורֹו ּוראּובן לׁשמעֹון, אּלא הּתירּה לא ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּגרּוׁשין.
אף אדם לכל ּכלֹומר: לׁשמעֹון', 'אף ׁשאמר וזה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָעֹומד;

- לׁשמעֹון' 'אף ׁשאמר וזה לּכל; הּתירּה ׁשּמא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלׁשמעֹון.
ּבתנאֹו. לראּובן היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא

.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי אּת אין הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה
הּיֹום. לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשּתי

ּולעֹולם. הּזה הּיֹום מן ּבּגּטין: ּכֹותבין ְְְִִִִִֶַַַָָלפיכ
.È- חּייכי ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהרי

[חּיי] ימי ּכל אֹו חּיי ימי ּכל ּכריתּות. זה ׁשאין גט, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו
לֹו ּתּׁשאר ולא לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט; זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּפלֹוני

ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות ְְְִֶֶָָָעליה
.‡Èעד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהרי

- לעֹולם אבי לבית ּתלכי ׁשּלא ּגט. זה הרי - יֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹׁשלׁשים
זה הרי האֹומר: ,לפיכ ּכריתּות. זה אין ׁשהרי גט, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָאינֹו
ּתׁשּתי ׁשּלא לעֹולם, (זה) ּבּׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹגּט
ׁשלׁשים עד ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם (זה) ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָיין

ּגט. זה הרי - ֲֵֵֶיֹום
.·È.גט אינֹו - לפלֹוני ּתּנּׂשאי ׁשּלא מנת על גּט זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹהרי

ׁשּלא מנת על גּט זה הרי לּה: לאֹומר דֹומה? זה למה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהא
ּכל אֹו לעֹולם, אבי לבית ּתלכי ׁשּלא אֹו לעֹולם, יין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹּתׁשּתי
לפלֹוני ּתּנּׂשאי ׁשּלא מנת על לּה: אמר אם אבל חּייכי. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹימי
זמן ּכל לֹו ּתּנּׂשא ולא ּגט. זה הרי - ׁשנה חמּׁשים ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעד
הּולד - עּמֹו זנתה למפרע. הּגט ּבטל - נּׂשאת ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהתנה.

הּנּׂשּואין. על אּלא התנה ׁשּלא ּכׁשר, והּגט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשר
.‚È- לֹו נּׂשאת אם לפלֹוני, ׁשּתּנּׂשאי מנת על גּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָהרי

לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים. ּכל ּכׁשאר ּגט, זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנּׂשא, לא פלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנּׂשא
לא ּולאחר לזה; זה ּבמּתנה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו: ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּתּנּׂשא,
ּפלֹוני לאֹותֹו ׁשּתּנּׂשא קדם לאחר נּׂשאת ּתצא. לא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּפלֹוני

מּׁשני. גט ּוצריכה ממזר, והּולד ותצא הּגט, ּבטל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
.„Èזה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי והּניר גּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהרי

ותּתן. ּגט, זה הרי - הּניר את לי ׁשּתּתני מנת על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכריתּות;
.ÂËהרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק

ּבּטס יׁש אם ּכתּבתּה, ונתקּבלה ּכׁשר. - ּוכתּבת גּט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻזה
ּכתּבתּה. יׁשלים - לאו ואם ּכתּבתּה; ְְְְְִִֵַַָָָָֻֻּכדי

.ÊËלּה ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכל
ׁשּתהיה אֹו חּייה, ימי ּכל יין ּתׁשּתה ולא ּבּׂשר ּתאכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא
ּתנאים ׁשאר עליה ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ אדם לכל ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֻמּתרת
ּומחקֹו וחזר ּבּגט ּכתּוב ּתנאֹו היה אם הּתרף: ּכתיבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּונתנֹו
ּכלל ּתנאי ּבלא לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה הּגט נֹוטל זה הרי -ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּכׁשר. ּבתנאי ְִֵַָאֹו
.ÊÈמגרׁשת אּת הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו ּגט ׁשּנתן הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכיצד?

וחזר מּמּנה נטלֹו אם מּפלֹוני, חּוץ אדם לכל ּומּתרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה
זה הרי אֹו: אדם, לכל מּתרת אּת הרי לּה: ואמר לּה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּונתנֹו

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹֹּגּט
.ÁÈוחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן ּתנאי על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּנֹותן

ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



oiyexibק zekld - oeiq e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הרי אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים דבריו ּבּטלּו לא - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשנים
מׁשּמׁשת, - רצת הּתנאים. מּׁשני אחד עּׂשי לּה: ּכאֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
האחרֹונים מן ואחד הראׁשֹונים מן אחד ואין נֹותנת. - ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָרצת
וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן עליה התנה אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמצטרפין.
ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ׁשלׁש לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָוהתנה
ּכל וכן זּוז. מאֹות ׁשלׁש לּתן ּוצריכה מאתים ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּתנאי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ËÈּכמפרׁש זה הרי - סתם זה דבר ׁשּתעּׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

אמר ּכיצד? ּתעּׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיֹום
מנת על מלאכה, עּמי ׁשּתעּׂשי מנת על גּט זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּה:
עּׂשתה אם ּבני; את ׁשּתניקי מנת על אּבא, את ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
ׁשהניקה אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אם אֹו מלאכה ְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָעּמֹו
ארּבעה ּבתֹו והּוא ּבֹו, יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָּבנֹו
קדם אביו מת אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹועּׂשרים

גט. אינֹו - ׁשּתׁשּמׁש אֹו ְִֵֵֵֶֶַָׁשּתניק
.Îאבי את ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני את ׁשּתניקי מנת על לּה: ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר

האב אֹו הּבן מת ׁשּפרׁש. הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתי
אינֹו - ׁשּתׁשּמׁשני רצֹוני אין האב: ׁשאמר אֹו הּזמן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבתֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹגט,
.‡Îמ על גּט זה ועדהרי מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני נת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

זֹו הרי - מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה יֹום: ְְְְְֲִִִֵַָָׁשלׁשים
ּכרחֹו ּבעל לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה - ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמגרׁשת,
מּדעּתֹו. ׁשּתּתן עד ּפסּול, ּגט זה הרי - לקּבל רֹוצה אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
- ל מחּולין הן הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָחזר
ׁשלׁשים ּבתֹו מת הּתנאי. נעּׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאינּה
מגרׁשת. אינּה נתנה, ולא יֹום הּׁשלׁשים וׁשלמּו הֹואיל - ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹיֹום

.·Î,זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על גּט זה הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר
ליֹורׁשיו, לּתן יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
לא ׁשהרי הּגט, בטל ולא לֹו. ׁשּתּתן אּלא עליה התנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשּלא
קדם נקרע אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקבע

ׁשּתחלץ. עד לזר ּתּנּׂשא לא זֹו הרי - ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּימּות
.‚Îּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על גּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָהרי

ּפי על אף נגנב, אֹו ּבגד אֹותֹו אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְִִִִֶֶַַַַָּפלֹוני,
ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ּבדמיו זּוז אלף לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתנה

הּתנאי. ׁשּיבּטל עד אֹו עצמֹו, ּבגד אֹותֹו ְְְֵֶֶֶַַַַַאֹו
.„Îׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

נתקּים לא ואם מקּדׁשת, זֹו הרי - הּתנאי נתקּים אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻהּתנאי,
אין ׁשהרי מּׁשני, גט צריכה אינּה - הּגט ּובטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתנאי
הּתנאי נתקּים ולא נּׂשאת אם אבל ּבּה. ּתֹופסין ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, גט צריכה - הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מגרׁשת‡. זֹו הרי - קבּוע זמן לאחר אׁשּתֹו את ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
ּתנאי. ואינֹו לתנאי ּדֹומה זה והרי ׁשּקבע. הּזמן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּכׁשּיּגיע

ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע מתּגרׁשת ׁשהיא - לתנאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָּדֹומה
עד גרׁש לא עדין וזה גרׁש, הרי ּתנאי על ׁשהמגרׁש - ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּתנאי
לכּפל צרי ּתנאי על המגרׁש ,לפיכ הּזמן. אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע
מׁשּפטי לׁשאר ולא ּדברֹו, לכּפל צרי אינֹו וזה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּתנאֹו,

ׁשּבארנּו. ְְִֵֶַַָהּתנאין
ּבֹו·. ּתתּגרׁשי ולא גּט זה הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?

ׁשלׁשים לאחר אּלא מגרׁשת אינּה - יֹום ׁשלׁשים לאחר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
ׁשלׁשים ּבתֹו נּׂשרף אֹו הּגט אבד אֹו הּבעל מת ואם ְְְְִִִֵֵַַַַַַָיֹום.

מגרׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֹ
מּׁשם‚. אבד אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה

קּים הּגט והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלאחר
רׁשּות ׁשאינֹו ּבמקֹום אֹותֹו ויחדה ּבֹו ׁשּמתּגרׁשת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָּבּיֹום

הרּבים. ּכרׁשּות אינן הרּבים רׁשּות ׁשּצּדי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהרּבים,
אחר„. מגרׁש ּכדין ּדינֹו - ּבמעּׂשה הּגרּוׁשין ּתלה אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן

ּתתּגרׁשי ולא גּט זה הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמן.
ׁשּתּתן. אחר מתּגרׁשת זֹו הרי - זּוז מאתים לי ׁשּתּתני עד ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבֹו
ׁשּבארנּו. הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹואין
ּתלה אּלא זה, גרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על גרׁש לא ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי

ּתתּגרׁש. ּכ ואחר וכ ּכ ּבעּׂשּית ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָהּגרּוׁשין
אֹו‰. לּגרּוׁשין זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי על המגרׁש ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּומה

על ׁשהמגרׁש ּבמעּׂשה? ואינןּתלאן ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
- הּתנאי ּכׁשּיתקּים ,לפיכ הּתנאי. ׁשּיתקּים עד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּגֹומרין
ּברׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף קּים הּגט היה אם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּגרׁשה,
אחר ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינּה
ּגרּוׁשין. ּבתֹורת ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתצא, לא - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹואם
לידּה ּגט הּגיע לא - ּבמעּׂשה אֹו ּבזמן גרּוׁשין הּתֹולה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאבל
עד אֹו ׁשּקבע הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת
להיֹות צריכה - הּזמן ּכׁשהּגיע ,לפיכ הּמעּׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּתעּׂשה
ׁשּיחדה ּבּמקֹום ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגט
ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותֹו
קדם אֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּתתּגרׁש
ממזר; והּולד ּתצא - הּגרּוׁשין ּבֹו ׁשּתלה הּמעּׂשה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּתעּׂשה
ּגרּוׁשין. ׁשם ּכאן ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת היא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשעדין

.Âזּוז מאתים לי ּתּתני לא אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנֹותן
ּכאן ואין ּכלל, גרׁש לא זה הרי - מגרׁשת אּת אין אֹו ּגט זה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמעּׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּגט,

.Êּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה
ויתלה ּתנאי, ּבלׁשֹון זה ענין מֹוציא זה הרי - ּפלֹוני זמן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָעד
ּכגֹון ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּתנאי
זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא אם לּה: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשּיאמר
הּגט ונֹותן גט; יהיה לא - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹּגט,
אבֹוא ׁשּלא מנת על גּט זה הרי לּה: יאמר אֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבידּה.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשלׁשים עד זֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָֹלמדינה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שליחות.1) בגט, העדים חתימת מרע, שכיב גט בגירושין, תנאי דיני המשך רבינו בו ביאר

oiyexib zekld - oeiq e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áיֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם גט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהתנה
אֹו וחלה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָלמדינה
אפּלּו גט. זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעּכבֹו
ּפי על ואף ּבּגיּטין. אנס ׁשאין אנּוס. אני הרי וצֹווח: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעֹומד

לגרׁש. רצֹונֹו ׁשאין דעּתֹו ְְְִֵֵֶֶַָָׁשּגּלה
.Ë,יֹום ׁשלׁשים ּפניה מּנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהתנה

ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ובא הֹול ובא הֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוהיה
ובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף מגרׁשת. ּתהיה יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
ּגט זה הרי עּמּה, נתיחד ולא הֹואיל יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹּבתֹו
היא הרי ואמר: ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר.
- האמינּה לא אם אבל ּפּיסּתיה; ׁשּלא לֹומר עלי ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנאמנת
וחזר לֹו, ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ּפּיסּה ׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָחֹוׁשׁשין
אחר ּפסּול הּגט יהיה זה חׁשׁש ּומּפני ּכׁשּפּיסּה. הּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּובּטל
ׁשנים לאחר גּט זה הרי לאּׁשה: האֹומר וכן יֹום. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשלׁשים
עד ּפּיסּה, ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה חדׁש, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעּׂשר

ּפּיסּתי. ׁשּלא עלי נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
.Èּומחלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָוכן

עד ּפּיס, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל לבעלּה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹותן
מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי. נאמנת ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר:
אין - הארּוסין מן ּבמתּגרׁשת אבל ּבּה; ּגס ׁשּלּבֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנּׂשּואין,

ּפּיס. ׁשּמא לּה ְִִֵֶָָחֹוׁשׁשין
.‡Èׁשנים ועד מּכאן ּבאתי לא אם מעכׁשיו גּט זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהרי

ּבני ּדר ׁשאין ּבא, ּבּסתר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹעּׂשר
ל זֹואדם הרי - ּבא ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה. בֹוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

אפׁשר ׁשאי ּפי על אף חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבתֹו מת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת.
אחר עד יבם ּבמקֹום ּתּנּׂשא לא - מגרׁשת היא והרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיבֹוא

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש עּׂשר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשנים
.·Èׁשהתנה חֹולה אֹו מּתי, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבריא

ּכלּום. אמר לא - זה מחלי מּתי אם ּגט זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּיהיה

מעּתה. ּומׁשמעֹו מיתה, לאחר - מּתי' 'אם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּמׁשמעּות
מֹותי', 'לאחר ּכאֹומר זה הרי - מּתי' 'אם אמר אם ,ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין
.‚Èאם מהּיֹום אֹו מּתי, אם מעכׁשיו גּט זה הרי לּה: ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר

מגרׁשת. ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹמּתי
.„È,מיתתי לאחר מהּיֹום אֹו מעכׁשיו גּט זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר:

חזר מעכׁשיו ׁשאמר אחר ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומת
ּגט ואין מיתה, לאחר על דעּתֹו וסמכה מעכׁשיו מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָּבֹו

מיתה. ְִַַָלאחר
.ÂË- ּבּלילה ּומת מּנרּתיקּה, חּמה לכׁשּתצא גּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה, ׁשּתזרח מנת על גט. ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו
ׁשאם עליה התנה הּתנאי. יתקּים חּמה ּוכׁשּתזרח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמגרׁשת,
ּבּלילה ּומת גט, יהיה לא זרחה לא ואם גט יהיה חּמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹזרחה
לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי גט; אינֹו -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

ִָמיתה.
.ÊËיכֹול אינֹו - ועמד וגרׁש לאׁשּתֹו ּגט ׁשּכתב מרע ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשכיב

יאמרּו: ּבֹו, יחזר ּתאמר ׁשאם ּכמּתנתֹו. ּגּטֹו ׁשאין ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹלחזר

לאחר אּלא קֹונה ׁשאינּה מּתנתֹו ּכמֹו יגרׁש, מיתה לאחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגּטֹו
ִָמיתה.

.ÊÈּבית עליו ונפל זה, מחלי מּתי אם מהּיֹום גּט זה ְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
גט. אינֹו - ּומת ּבזה וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו

.ÁÈאֹו ּבית עליו ונפל זה, מחלי יעמד לא אם לּה: ְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאמר
גּט זה הרי מגרׁשת. ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנׁשכֹו
- ּומת וחלה ּבּׁשּוק והל ועמד זה, מחלי מּתי אם ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמעכׁשיו
ּגט, זה הרי - מת הראׁשֹון החלי מחמת אם אֹותֹו: ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָאֹומדין
ּבּׁשּוק עמד ולא לחלי מחלי נּתק ואם גט. אינֹו - לאו ְְְֳֳִִִִִֵֵֵַַַָָָֹואם

אמד. צרי ואינֹו ּגט, זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
.ËÈׁשּימּות עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובכל

ׁשּלא ּובלבד ּדבר. לכל מגרׁשת היא הרי הּתנאי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹויתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמֹו, ְְְִִֵֵֶַַּתתיחד

.Îׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּבּגט ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשיו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה
מּתי לא אם הּגט: ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו הּתרף, ׁשּכֹותב ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹאחר
לא - מּתי לא ואם ּגט, יהיה - מּתי ואם ּגט, יהיה לא -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹ
ולא ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹיהיה
מגרׁשת ּתהיה - מת ואם לפרענּות. ּתחּלה ּפיו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֻיפּתח

מיתה. קדם לידּה הּגט ׁשּיּגיע והּוא, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּימּות.
.‡Îׁשּלא ּכדי לאׁשּתי זה ּבגט זכה לאחד: ׁשאמר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבעל

הּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ּומת לידֹו, הּגט ונתן יבם, לפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּתּפל
להן הּוא זכּות הּנׁשים ׁשרב מגרׁשת. ספק זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלידּה
ּפי על אף מגרׁשת ספק ּתהיה ּולפיכ יבם, לפני יּפלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

אחר. ּבֹו לּה וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
.·Î,לאׁשּתי גט ּכתבּו חדׁש עּׂשר ׁשנים לאחר לעדים: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר

עּׂשר ׁשנים לאחר לאׁשּתי גט ּותנּו ּכתבּו להם: ׁשאמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ואם ׁשּקבע. הּזמן אחר לּה ונֹותנין כֹותבין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹחדׁש
ׁשאמר זמן לאחר לּה ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָּכתבּוהּו
- לּה ׁשּיּנתן קדם ּומת ׁשאמר, זמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו -ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹו הּגט לנתינת קדמה מיתה אם נֹודע לא ואם גט. ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹאינֹו

מגרׁשת. ספק זֹו הרי - למיתה קדמה הּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתינת
.‚Îאין - הּׁשבּוע אחר גט לאׁשּתי ּותנּו ּכתבּו להן: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר

- ׁשנה לאחר להן: אמר הּׁשבּוע. אחר ׁשנה עד אּלא ְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכֹותבין
להן: אמר ׁשנּיה. מּׁשנה חדׁש לאחר עד [אּלא] ּכֹותבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאין
ׁשני. מחדׁש הּׁשּבת לאחר עד ּכֹותבין (אין) - החדׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹלאחר
יֹום סֹוף עד הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין (אין) - ׁשּבת לאחר ְְְִֵַַַַַַַַַָָָאמר:
מּיֹום ּכֹותבין - הּׁשּבת קדם לּה ּותנּו ּכתבּו להן: אמר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי.

לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי יֹום סֹוף ועד ְְְְִִִִִַָרביעי
.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לאחר לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש לאחר להן ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי

.‰Îלּה ולּתן ולחּתם לכּתב להן ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד
ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו. לא אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
וחמר קל בעל, ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה ּכׁשּנתיחד לידּה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּה
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.Áיֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם גט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהתנה
אֹו וחלה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָלמדינה
אפּלּו גט. זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעּכבֹו
ּפי על ואף ּבּגיּטין. אנס ׁשאין אנּוס. אני הרי וצֹווח: ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹעֹומד

לגרׁש. רצֹונֹו ׁשאין דעּתֹו ְְְִֵֵֶֶַָָׁשּגּלה
.Ë,יֹום ׁשלׁשים ּפניה מּנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהתנה

ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ובא הֹול ובא הֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹוהיה
ובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף מגרׁשת. ּתהיה יֹום ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשים
ּגט זה הרי עּמּה, נתיחד ולא הֹואיל יֹום, ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹּבתֹו
היא הרי ואמר: ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר.
- האמינּה לא אם אבל ּפּיסּתיה; ׁשּלא לֹומר עלי ְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנאמנת
וחזר לֹו, ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ּפּיסּה ׁשּמא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָחֹוׁשׁשין
אחר ּפסּול הּגט יהיה זה חׁשׁש ּומּפני ּכׁשּפּיסּה. הּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּובּטל
ׁשנים לאחר גּט זה הרי לאּׁשה: האֹומר וכן יֹום. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשלׁשים
עד ּפּיסּה, ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה חדׁש, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹעּׂשר

ּפּיסּתי. ׁשּלא עלי נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
.Èּומחלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָוכן

עד ּפּיס, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל לבעלּה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹותן
מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי. נאמנת ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאמר:
אין - הארּוסין מן ּבמתּגרׁשת אבל ּבּה; ּגס ׁשּלּבֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנּׂשּואין,

ּפּיס. ׁשּמא לּה ְִִֵֶָָחֹוׁשׁשין
.‡Èׁשנים ועד מּכאן ּבאתי לא אם מעכׁשיו גּט זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהרי

ּבני ּדר ׁשאין ּבא, ּבּסתר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹעּׂשר
ל זֹואדם הרי - ּבא ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה. בֹוא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

אפׁשר ׁשאי ּפי על אף חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבתֹו מת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת.
אחר עד יבם ּבמקֹום ּתּנּׂשא לא - מגרׁשת היא והרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיבֹוא

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש עּׂשר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשנים
.·Èׁשהתנה חֹולה אֹו מּתי, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבריא

ּכלּום. אמר לא - זה מחלי מּתי אם ּגט זה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּיהיה

מעּתה. ּומׁשמעֹו מיתה, לאחר - מּתי' 'אם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּמׁשמעּות
מֹותי', 'לאחר ּכאֹומר זה הרי - מּתי' 'אם אמר אם ,ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין
.‚Èאם מהּיֹום אֹו מּתי, אם מעכׁשיו גּט זה הרי לּה: ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר

מגרׁשת. ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹמּתי
.„È,מיתתי לאחר מהּיֹום אֹו מעכׁשיו גּט זה הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר:

חזר מעכׁשיו ׁשאמר אחר ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּומת
ּגט ואין מיתה, לאחר על דעּתֹו וסמכה מעכׁשיו מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָּבֹו

מיתה. ְִַַָלאחר
.ÂË- ּבּלילה ּומת מּנרּתיקּה, חּמה לכׁשּתצא גּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי

זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה, ׁשּתזרח מנת על גט. ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאינֹו
ׁשאם עליה התנה הּתנאי. יתקּים חּמה ּוכׁשּתזרח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמגרׁשת,
ּבּלילה ּומת גט, יהיה לא זרחה לא ואם גט יהיה חּמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹזרחה
לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי גט; אינֹו -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹ

ִָמיתה.
.ÊËיכֹול אינֹו - ועמד וגרׁש לאׁשּתֹו ּגט ׁשּכתב מרע ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשכיב

יאמרּו: ּבֹו, יחזר ּתאמר ׁשאם ּכמּתנתֹו. ּגּטֹו ׁשאין ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹלחזר

לאחר אּלא קֹונה ׁשאינּה מּתנתֹו ּכמֹו יגרׁש, מיתה לאחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגּטֹו
ִָמיתה.

.ÊÈּבית עליו ונפל זה, מחלי מּתי אם מהּיֹום גּט זה ְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
גט. אינֹו - ּומת ּבזה וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו

.ÁÈאֹו ּבית עליו ונפל זה, מחלי יעמד לא אם לּה: ְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאמר
גּט זה הרי מגרׁשת. ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנׁשכֹו
- ּומת וחלה ּבּׁשּוק והל ועמד זה, מחלי מּתי אם ְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמעכׁשיו
ּגט, זה הרי - מת הראׁשֹון החלי מחמת אם אֹותֹו: ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַָאֹומדין
ּבּׁשּוק עמד ולא לחלי מחלי נּתק ואם גט. אינֹו - לאו ְְְֳֳִִִִִֵֵֵַַַָָָֹואם

אמד. צרי ואינֹו ּגט, זה הרי -ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
.ËÈׁשּימּות עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּובכל

ׁשּלא ּובלבד ּדבר. לכל מגרׁשת היא הרי הּתנאי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹויתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמֹו, ְְְִִֵֵֶַַּתתיחד

.Îׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּבּגט ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשיו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה
מּתי לא אם הּגט: ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו הּתרף, ׁשּכֹותב ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹאחר
לא - מּתי לא ואם ּגט, יהיה - מּתי ואם ּגט, יהיה לא -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹ
ולא ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹיהיה
מגרׁשת ּתהיה - מת ואם לפרענּות. ּתחּלה ּפיו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָֹֻיפּתח

מיתה. קדם לידּה הּגט ׁשּיּגיע והּוא, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּימּות.
.‡Îׁשּלא ּכדי לאׁשּתי זה ּבגט זכה לאחד: ׁשאמר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבעל

הּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ּומת לידֹו, הּגט ונתן יבם, לפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹּתּפל
להן הּוא זכּות הּנׁשים ׁשרב מגרׁשת. ספק זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלידּה
ּפי על אף מגרׁשת ספק ּתהיה ּולפיכ יבם, לפני יּפלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

אחר. ּבֹו לּה וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
.·Î,לאׁשּתי גט ּכתבּו חדׁש עּׂשר ׁשנים לאחר לעדים: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר

עּׂשר ׁשנים לאחר לאׁשּתי גט ּותנּו ּכתבּו להם: ׁשאמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ואם ׁשּקבע. הּזמן אחר לּה ונֹותנין כֹותבין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹחדׁש
ׁשאמר זמן לאחר לּה ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָּכתבּוהּו
- לּה ׁשּיּנתן קדם ּומת ׁשאמר, זמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו -ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אֹו הּגט לנתינת קדמה מיתה אם נֹודע לא ואם גט. ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹאינֹו

מגרׁשת. ספק זֹו הרי - למיתה קדמה הּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתינת
.‚Îאין - הּׁשבּוע אחר גט לאׁשּתי ּותנּו ּכתבּו להן: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר

- ׁשנה לאחר להן: אמר הּׁשבּוע. אחר ׁשנה עד אּלא ְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכֹותבין
להן: אמר ׁשנּיה. מּׁשנה חדׁש לאחר עד [אּלא] ּכֹותבין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאין
ׁשני. מחדׁש הּׁשּבת לאחר עד ּכֹותבין (אין) - החדׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹלאחר
יֹום סֹוף עד הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין (אין) - ׁשּבת לאחר ְְְִֵַַַַַַַַַָָָאמר:
מּיֹום ּכֹותבין - הּׁשּבת קדם לּה ּותנּו ּכתבּו להן: אמר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי.

לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי יֹום סֹוף ועד ְְְְִִִִִַָרביעי
.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לאחר לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש לאחר להן ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי

.‰Îלּה ולּתן ולחּתם לכּתב להן ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד
ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו. לא אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
וחמר קל בעל, ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה ּכׁשּנתיחד לידּה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּה
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- עּמּה ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם נכּתב. ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלזה
גט. ֵֵאינֹו

.ÂÎידי על ּכֹותב אחד - לאׁשּתי גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
הֹוליכּו ּכּלם. ּבמעמד מהם אחד ּכֹותב - ּכתבּו ּכּלכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻּכּלם;
ּכּלכם ּכּלם; ידי על מהן אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻגט
ּכּלם. ּבמעמד מהן אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי זה גט ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהֹוליכּו

.ÊÎאחד - לאׁשּתי ּותנּו וחתמּו גט ּכתבּו לעּׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר
ואפּלּו לּה. נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
הּׁשליח והּוא ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּכֹותב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה
ּכּלם - חתמּו ּכּלכם להן: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשּנתנֹו
מקצתן, ׁשּמנה ּבין ּכּלם ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻחֹותמין.
חתמּו. ּכּלכם להן: ּכאֹומר זה הרי - חתמּו להן: ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻואמר
מּׁשּום והּׁשאר עדים, מּׁשּום הן ּבּתחּלה ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָּוׁשנים
וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ,לפיכ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּתנאי.
מהן אחד מת ּכׁשר. ּגט זה הרי - הרּבה לימים אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלמחר,
הראׁשֹונים מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי - חתימה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדם
ּבעדּות ּכׁשר ּפסּול עד יאמרּו ׁשּמא ּפסּול, ּגט זה הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּפסּול
ּבגט הכׁשירּוהּו ולא רּבים. העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשאר

העּקר. הן מסירה ׁשעדי מּפני אּלא רּבים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשעדיו
.ÁÎלחּתם אֹו ּגט לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים, אֹוּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ

אחד ּכל להן: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו: ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹולי
,יֹולי מּכם אחד ּכל להֹולכה: וכן לאׁשּתי, ּגט יכּתב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמּכם
זה בגט יחּתמּו מּכם ׁשנים ּכל להן: יאמר - לחתימה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואם

לאׁשּתי. ְְְְִִִויּתנּו
.ËÎזה אּלא חֹותמין אין הּגט עדי חכמים: אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולמה

ּתאמר אם חתמּו. ּכּלכם לרּבים: יאמר ׁשּמא ּגזרה זה? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּבפני
הּגט ותּטל ׁשנים, יעידּו ׁשּמא - זה ּבפני ׁשּלא זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹחֹותמין
הּתנאי. נתקּים לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּבידּה,

.Ïויחּתמּו לאׁשּתי גט יכּתבּו מּכם ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאמר
האחד עם הּבן ׁשחתם ּבין - ּובנֹו אב ּבהן והיה לּה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָויּתנּו
עֹוּׂשה ׁשהאדם ּכׁשר; ּגט זה הרי האחד, עם האב ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבין

האב. ּבמקֹום ׁשליח ְִִֵַַָָָהּבן
.‡Ïׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד - לּה ׁשּיֹולי לׁשליח ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי,
ּבעצמן הן הֹוליכּו ואם לׁשליח. ונֹותנין חֹותמין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּוׁשניהם
לגרּוׁשין. ׁשלּוחין אֹותן עּׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹונתנּו
ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה אֹותֹו יּטלּו יעּׂשּו? ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּכיצד
ּדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ּבפניהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה

ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני נראה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשאינֹו
.·Ïלּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי, ּגט לי ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

זה ּגט ּתן לֹו: ואמר לּׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבלא
- עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים, ּבפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלאׁשּתי
אף הערוה להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת. ספק זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
על ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד עד ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
ׁשם ׁשּיהיה עד ּדין ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּגט,
ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמערער,
מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח נתנֹו הּבעל זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּגט

.‚Ïּונתנֹו ּפלֹוני, ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט ּתן לּׁשליח: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהאֹומר
ּונתנֹו ּפלֹוני, ּבמקֹום היא הרי גט. אינֹו - אחר ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָלּה
אמר: לֹו. הּוא מקֹום ׁשּמראה מּפני ּכׁשר, - אחר ּבמקֹום ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּה
לּה ּתּתנהּו אל ּבעלּיה; לּה ּונתנֹו בּבית, אּלא לּה ּתּתנהּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאל
ּונתנֹו ּפלֹוני, ּביֹום לּה ּתנהּו ּבּׂשמאל; לּה ּונתנֹו ּבימין, ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹאּלא
ּפלֹוני, ּביֹום אּלא לּה ּתּתנהּו אל גט. אינֹו - הּזמן ּבתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָלּה
על הקּפיד ׁשהרי גט, אינֹו - מאחריו אֹו מּלפניו לּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּונתנֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשל ְְֵֵֶֶַַָֹעצמֹו
.„Ïּבמקֹום גּטי לי התקּבל לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

גּטי לי הבא גט. אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָּפלֹוני,
ּכׁשר. - אחר ּבמקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני, ְְְֱִִֵֵֶַָָָָּבמקֹום

.‰Ïלֹו ׁשאמר ּבין לאׁשּתי, זה ּגט הֹול לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר
מׁשּלחֹו - נאנס אֹו וחלה ,'הֹול 'אּת לֹו ׁשאמר ּבין 'הֹול'ְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּגט לּה ותן ּפלֹוני חפץ מּמּנה טל לֹו: אמר ואם אחר. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּביד
אחר, ּביד ׁשלחֹו ואם אחר. ּביד יׁשּלחּנּו לא זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
ּכ ואחר ּתחּלה החפץ ונתנה הּׁשליח לקראת האּׁשה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָויצאת

מגרׁשת. זֹו הרי - הּגט לּה ְֲֵֵֶֶַַָָֹנתן
.ÂÏמּיד אפּלּו החפץ, נתנה ּכ ואחר ּתחּלה הּגט לּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

ּבדבר הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט, אינֹו - ראׁשֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשליח
טל לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו; מקּפידין אדם ּבני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּסתם
נטל. ּכ ואחר נתן והּוא הּגט, לּה ותן ּתחּלה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהחפץ

.ÊÏזה הרי - ּפלֹוני חפץ מּמּנה וטל הּגט לּה ּתן לֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאמר
אחר. ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלא
ּתחּלה החפץ ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשלחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

ּבּסֹוף. אּלא נתנה ׁשּלא ְֵֶֶַָָָֹּבין
.ÁÏ,אּתה אּלא לּה ּתּתנהּו לא לֹו: ואמר הּגט לׁשליח ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

אל לֹו: אמר אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו לאחר ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
לּה ּונתנֹו לּה, יּתנהּו והּוא לפלֹוני ּתנהּו אּתה, לּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּתּתנהּו
לגרּוׁשין. ׁשליח עּׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו - הראׁשֹון ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהּׁשליח

.ËÏלֹו אמר לאׁשּתי, זה ּגט הֹול לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן
הּוא לפלֹוני, ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה, איני ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּׁשליח:
הּגט נֹותן ואינֹו לגרּוׁשין, נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמּכירּה
ׁשליח הּוא הּפלֹוני ואֹותֹו הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָאּלא
חלה אם אחר ּביד מׁשּלחֹו אֹו לּה ׁשּמֹוליכֹו הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלגרּוׁשין,

נאנס. ֱֶַאֹו
.Óׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹנתן

אחר; ּביד מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָיֹום,
ּולאחר הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשיו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף
ּבתֹו אחר ׁשליח עֹוּׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלׁשים

יֹום. ְִׁשלׁשים
Ó.‡עּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה

אם אבל הארּוסין; מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמדינה,
לֹו חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָמתּגרׁשת
ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוּׂשה ואינֹו ּפּיס, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
לאחר לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי. ׁשּלא עלי נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר:
עלי נאמנת ׁשּיאמר: עד ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשלׁשים,

ּפּיסּתי. ְִִֶַֹׁשּלא
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גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
היא ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
היה ואם ממזר. והּולד ּתצא - נּׂשאת ואם ּגמּורה. איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאׁשת
המגרׁש מן חּוץ ּגרּוׁשה. מּׁשּום עליו נאסרה לא - ּכהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעלּה
מּתרת אּת ואין מּמּני מגרׁשת אּת הרי לּה: ואמר אׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאת
לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי - ּגט זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻלּכל,
חכמים: אמרּו מאיׁשּה. ּגרּוׁשה ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּדבריהן;
נאסרה - לּכל הּתרה ולא מאיׁשּה אּלא נתּגרׁשה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻאפּלּו

ּבּכהּנה ׁשּפֹוסל הּגט ריח וזהּו .3מּדבריהם2לּכהּנה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻ
זה·. הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל

מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד. סֹופרים מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻּפסּול
ּתצא4ּתֹורה לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה; ּתּנּׂשא ולא והּולד5. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ

ּתחת והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר אחר ּגט לּה וכֹותבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָּכׁשר.
ותיק6ּבעלּה הּבעל והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם וגרׁש7. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

יׁש אם אבל ּבנים; לּה אין אם מׁשּבח, זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמעצמֹו
לעז יֹוציא ׁשּמא הּגט, ּפסּול מּפני יֹוציא לא - ּבנים על8לּה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ָָּבניו.
אֹו‚. ּגרּוׁשין, ספק זה הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל

ּתּנּׂשא לא - מגרׁשת ספק והּולד9ׁשהיא ּתצא; - נּׂשאת ואם ; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
אׁשּתֹו את ּגרׁש אם וכן ערוה. ספק ׁשהיא מּפני ממזר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָספק
הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת, ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט

לבעלּה מּתרת הּנּׂשּואין10זֹו לחּדׁש צרי ואינֹו .11ּולבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּברכֹות ּכתּבה12ׁשבע ּגמּורין.13ולכּתב ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ׁשני„. מּבעל גט צריכה זֹו הרי - ּבטל ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

גט. ּבלא יֹוצאה איׁש אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹמּדבריהן,
על ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן גט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה

ּבׁשגגה ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם, ׁשּלא14ׁשניהם ּכדי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנּׂשאת אחר גרּוׁשתֹו זה החזיר אחד15יאמרּו: עבר ואם . ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יֹוציא - והחזירּה .16מּׁשניהן ְְֱִִִֵֶֶָ

ונּׂשאת‰. ּבעלּה, ׁשּמת עדים ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ,17וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשהיה ּבין ּפּקח ּבעלּה ׁשהיה ּבין - ּבעלּה ּבא ּכ ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש, ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח ׁשּנּׂשאת ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש,

ּגמּורים ּומּזה,18קּדּוׁשין מּזה גט ּוצריכה מּׁשניהם, ּתצא - ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
עֹולמית. ׁשניהם על ְְְִֵֶֶֶַָָונאסרה

.Âׁשּנתקּדׁשה הּגט19הרי נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשאין מּׁשני, גט צריכה ואינּה לבעלּה. מּתרת זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבטל

ּבעריֹות ּתֹופסין אׁשת20קּדּוׁשין יאמרּו: ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
היה ּתנאי יאמרּו: נּׂשאת ׁשּלא ּכיון גט, ּבלא יֹוצאה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹאיׁש

נתקּים ולא .21ּבּקּדּוׁשין ְְִִִֵַַֹ
.Êאחר ּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט ונמצא ׁשּנּׂשאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

לא זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשמעה
ידיה22ּבמציאתּה ּבמעּׂשי נדריה23ולא ּבהפרת וכל24ולא . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מהן.25ּפרֹות מֹוציאין אין - ׁשּנּׂשאת אחר ׁשניהן ׁשאכלּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
על לא מזֹונֹות ולא ּכתּבה מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה לּה ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻֻואין

ּתחזיר - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא מה26זה וכל . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
אין - ּברזל צאן מּנכסי ואפּלּו מּנכסיה, אבד אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׁשּבלה

מּזה ולא מּזה לא אֹותן מן27מֹוציאין והּולד ממזר. .28הּׁשני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ממזר הּולד הרי - הּׁשני ׁשּגרׁש קדם הראׁשֹון עליה ּבא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואם

ּבא29מּדבריהם ּכ ואחר ּכתּבה מּמּנּו ונטלה הּׁשני ּגרׁשּה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין - ּבטל הּגט נמצא אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבעלּה

הּכתּבה מן ולא הּמזֹונֹות מן .30לא ְְְִִַַָֹֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נשא1) חי, בעלה ונמצא נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת אשה פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר
אשה ישא שלא ובעלה, וחזר אשתו המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת אשה לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו יגרש שלא לגרשה, בו.2)ודעתו יש ריח ממש, בו שאין פי על שאף
גמור.3) דרש שזהו שסוברים התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים מגורשת.4)ולדעת היא התורה מן שהרי
בנים.5) לה אין ובין בנים לה יש וכו'.6)בין לה ויתננו ויחזור הימנה יטלנו יעשה כיצד שאמרו מידות7)כמו ובעל ישר

רע.8)טובות. התורה.9)שם לו.10)מן אסורה - כהן בעלה אם אבל שניים,11)ישראל. קידושין לקדשה צריך אבל
תחתיו תעמוד ואיך התורה, מן פנוייה ספק היא שהרי מחדש, לקדשה צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה מן שהרי

גמורים. קידושין היא,12)בלי פנוייה התורה שמן פי על אף פסול", ב"גט המגורשת ואפילו הספק, על מברכים שאין והטעם,
לברך. אין - פנוייה אינה ומדבריהם מגורשת.13)הואיל ספק כשהיא הראשונה כתובתה לגבות יכולה הייתה שלא כיוון

לבעלה.14) מותרת בשגגה בעלה תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה הראשון15)שלא בעלה יוכל "לא אמרה: והתורה
לקחתה". לשוב שלחה עליו16)אשר להיאסר חכמים קנסוה - והשני להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום - הראשון

בעבירה. שהייתה זנותם ביאת משום לבעלה17)עולמית המותרת אנוסה של דין לה אין מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
סופרים.18)הראשון. מדברי לקנסה.19)אלא מקום ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא אשת20)ועדיין היא והרי

המקדש. על ערוה והיא גט.21)איש צריכה ואינה הקידושין כאן,22)ונעקרו המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי אינו השני
שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה איכפתלפי לא וכאן ביניהם, איבה למנוע כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת הטעם

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם מזונות23)לנו לה ואין הואיל וזו בעלה, שחייב מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי כי
ידיה. מעשי לו -24)אין וזו, אתקשט") "שלא ארחץ", "שלא נפש, עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה מיפר הבעל

ותתגנה. שלה.25)תתגנה מלוג לה.26)מנכסי מועילה תפיסתה פחתו27)ואין ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
לה. התורה.28)פחתו מחמת29)מן כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור

כמותו. מדבריהם ממזרת או בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל ממנו,30)קנס. כתובתה מוציאה שאינה כשם
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גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
היא ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
היה ואם ממזר. והּולד ּתצא - נּׂשאת ואם ּגמּורה. איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאׁשת
המגרׁש מן חּוץ ּגרּוׁשה. מּׁשּום עליו נאסרה לא - ּכהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבעלּה
מּתרת אּת ואין מּמּני מגרׁשת אּת הרי לּה: ואמר אׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאת
לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי - ּגט זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻלּכל,
חכמים: אמרּו מאיׁשּה. ּגרּוׁשה ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמּדבריהן;
נאסרה - לּכל הּתרה ולא מאיׁשּה אּלא נתּגרׁשה לא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֻאפּלּו

ּבּכהּנה ׁשּפֹוסל הּגט ריח וזהּו .3מּדבריהם2לּכהּנה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻ
זה·. הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל

מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד. סֹופרים מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻּפסּול
ּתצא4ּתֹורה לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה; ּתּנּׂשא ולא והּולד5. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹ

ּתחת והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר אחר ּגט לּה וכֹותבין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָּכׁשר.
ותיק6ּבעלּה הּבעל והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם וגרׁש7. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

יׁש אם אבל ּבנים; לּה אין אם מׁשּבח, זה הרי - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמעצמֹו
לעז יֹוציא ׁשּמא הּגט, ּפסּול מּפני יֹוציא לא - ּבנים על8לּה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ָָּבניו.
אֹו‚. ּגרּוׁשין, ספק זה הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל

ּתּנּׂשא לא - מגרׁשת ספק והּולד9ׁשהיא ּתצא; - נּׂשאת ואם ; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
אׁשּתֹו את ּגרׁש אם וכן ערוה. ספק ׁשהיא מּפני ממזר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָספק
הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת, ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט

לבעלּה מּתרת הּנּׂשּואין10זֹו לחּדׁש צרי ואינֹו .11ּולבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּברכֹות ּכתּבה12ׁשבע ּגמּורין.13ולכּתב ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ׁשני„. מּבעל גט צריכה זֹו הרי - ּבטל ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

גט. ּבלא יֹוצאה איׁש אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹמּדבריהן,
על ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן גט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה

ּבׁשגגה ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם, ׁשּלא14ׁשניהם ּכדי , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּנּׂשאת אחר גרּוׁשתֹו זה החזיר אחד15יאמרּו: עבר ואם . ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יֹוציא - והחזירּה .16מּׁשניהן ְְֱִִִֵֶֶָ

ונּׂשאת‰. ּבעלּה, ׁשּמת עדים ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ,17וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשהיה ּבין ּפּקח ּבעלּה ׁשהיה ּבין - ּבעלּה ּבא ּכ ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש, ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח ׁשּנּׂשאת ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָחרׁש,

ּגמּורים ּומּזה,18קּדּוׁשין מּזה גט ּוצריכה מּׁשניהם, ּתצא - ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ
עֹולמית. ׁשניהם על ְְְִֵֶֶֶַָָונאסרה

.Âׁשּנתקּדׁשה הּגט19הרי נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשאין מּׁשני, גט צריכה ואינּה לבעלּה. מּתרת זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבטל

ּבעריֹות ּתֹופסין אׁשת20קּדּוׁשין יאמרּו: ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ
היה ּתנאי יאמרּו: נּׂשאת ׁשּלא ּכיון גט, ּבלא יֹוצאה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹאיׁש

נתקּים ולא .21ּבּקּדּוׁשין ְְִִִֵַַֹ
.Êאחר ּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט ונמצא ׁשּנּׂשאת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

לא זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשמעה
ידיה22ּבמציאתּה ּבמעּׂשי נדריה23ולא ּבהפרת וכל24ולא . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מהן.25ּפרֹות מֹוציאין אין - ׁשּנּׂשאת אחר ׁשניהן ׁשאכלּו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
על לא מזֹונֹות ולא ּכתּבה מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה לּה ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻֻואין

ּתחזיר - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא מה26זה וכל . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
אין - ּברזל צאן מּנכסי ואפּלּו מּנכסיה, אבד אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׁשּבלה

מּזה ולא מּזה לא אֹותן מן27מֹוציאין והּולד ממזר. .28הּׁשני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ממזר הּולד הרי - הּׁשני ׁשּגרׁש קדם הראׁשֹון עליה ּבא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואם

ּבא29מּדבריהם ּכ ואחר ּכתּבה מּמּנּו ונטלה הּׁשני ּגרׁשּה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין - ּבטל הּגט נמצא אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבעלּה

הּכתּבה מן ולא הּמזֹונֹות מן .30לא ְְְִִַַָֹֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נשא1) חי, בעלה ונמצא נתייבמה בעלה, בא או בטל גיטה ונמצא שנשאת אשה פסול, גט לבין בטל גט בין מה רבינו בו ביאר
אשה ישא שלא ובעלה, וחזר אשתו המגרש אתה, בקשר עליהם שיתעורר חשד מחמת אשה לישא האסורים ערוה, ונמצאת אשה

בדעותיה. רעה אשה לגרש שמצוה הראשונה, אשתו יגרש שלא לגרשה, בו.2)ודעתו יש ריח ממש, בו שאין פי על שאף
גמור.3) דרש שזהו שסוברים התורה מן בכהונה פוסל הגט ריח אחרים מפרשים מגורשת.4)ולדעת היא התורה מן שהרי
בנים.5) לה אין ובין בנים לה יש וכו'.6)בין לה ויתננו ויחזור הימנה יטלנו יעשה כיצד שאמרו מידות7)כמו ובעל ישר

רע.8)טובות. התורה.9)שם לו.10)מן אסורה - כהן בעלה אם אבל שניים,11)ישראל. קידושין לקדשה צריך אבל
תחתיו תעמוד ואיך התורה, מן פנוייה ספק היא שהרי מחדש, לקדשה צריך מגורשת" "ספק ואפילו היא. פנוייה התורה מן שהרי

גמורים. קידושין היא,12)בלי פנוייה התורה שמן פי על אף פסול", ב"גט המגורשת ואפילו הספק, על מברכים שאין והטעם,
לברך. אין - פנוייה אינה ומדבריהם מגורשת.13)הואיל ספק כשהיא הראשונה כתובתה לגבות יכולה הייתה שלא כיוון

לבעלה.14) מותרת בשגגה בעלה תחת שזינתה ואשה בטל, שגיטה ידעה הראשון15)שלא בעלה יוכל "לא אמרה: והתורה
לקחתה". לשוב שלחה עליו16)אשר להיאסר חכמים קנסוה - והשני להוציא. אותו שכופים גרושתו מחזיר משום - הראשון

בעבירה. שהייתה זנותם ביאת משום לבעלה17)עולמית המותרת אנוסה של דין לה אין מותו, על העידו עדים ששני פי על שאף
סופרים.18)הראשון. מדברי לקנסה.19)אלא מקום ואין איסור עשתה שלא נמצא נבעלה, לא אשת20)ועדיין היא והרי

המקדש. על ערוה והיא גט.21)איש צריכה ואינה הקידושין כאן,22)ונעקרו המנויים הדברים מן דבר בשום זכאי אינו השני
שכל משום זוכה, אינו והראשון אשתו, שאינה איכפתלפי לא וכאן ביניהם, איבה למנוע כדי הוא - לבעלה אשה שמציאת הטעם

בהקדם. ויוציאנה איבה, תהיה אם מזונות23)לנו לה ואין הואיל וזו בעלה, שחייב מזונותיה כנגד הם לבעלה ידיה מעשי כי
ידיה. מעשי לו -24)אין וזו, אתקשט") "שלא ארחץ", "שלא נפש, עינוי נדרי (כגון עליו תתגנה שלא כדי נדריה מיפר הבעל

ותתגנה. שלה.25)תתגנה מלוג לה.26)מנכסי מועילה תפיסתה פחתו27)ואין ואם שהם כמו נכסיה לה מחזירים אלא
לה. התורה.28)פחתו מחמת29)מן כשרה, ישראל בבת אסור וכן הוא. כשר בן - התורה מן שהרי גמורה, בממזרת ואסור

כמותו. מדבריהם ממזרת או בה. מותר שממזר גיורת אלא נושא אינו כורחו ועל ממנו,30)קנס. כתובתה מוציאה שאינה כשם
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.Áוׁשמע אחיו והל אּׁשה אחד ׁשּקּדׁש ּבאחין, הּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
ּבא ּכ ואחר אׁשּתֹו את ויּבם ׁשּמת ּומּזה,31ּבֹו מּזה ּתצא - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּומּזה מּזה גט אם32ּוצריכה וכן ּבּה. האּלּו הּדברים וכל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
וׁשמע אחרת למדינה והלכה אּׁשה ונּׂשא33קּדׁש ׁשּמתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

מּמּנּו ׁשּתיהן צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹותּה
ּבהן. האּלּו הּדרכים וכל ְְִֵֵֶַָָָָגט,

.Ëוׁשמע אחרת למדינה הּנּׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה ונּׂשא ׁשּמתה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּה
ׁשּנּׂשאן העריֹות ׁשאר וכן מּתרת. ואׁשּתֹו גט, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻצריכה

הּתר ׁשאין34ּבחזקת ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּבעריֹות. ּתֹופסין ְֲִִִָָקּדּוׁשין

.Èּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה יאמרּו:35ּומּפני ׁשּמא ? ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹ
ּבארּוסין היה אחֹותּה36ּתנאי נּׂשא ויצאה37וכּדת והֹואיל . ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ

ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ּבּגט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאחֹותּה
ּגרּוׁשתֹו אחֹות נּׂשא יאמרּו: .38ׁשּלא ְְֲֶָָָֹֹ

.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר אֹו39ּכתב לאּׁשה, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
הן וכמדּמה40ׁשּטעּו הּׁשֹובר, היא ונטלה הּגט הּבעל ונטל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ידי מּתחת יֹוצא הּגט הרי זמן ּולאחר ׁשּנתּגרׁשה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהן
הּדבר ונתּגּלה מגרׁשת, אינּה זֹו הרי - נּׂשאת לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהאיׁש:
מגרׁשת ותהיה ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשעדין
הּגט את הּבעל הֹוציא ּכ ואחר נּׂשאת ואם נתינתֹו; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמּׁשעת
לידּה הּגיע ולא ּבידי הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא עדין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹואמר:
ּבחזקת זֹו הרי אּלא ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין -ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

זה ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל על41ּגרּוׁשה לאסרּה ּבא והרי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הּׁשני .42הּבעל ִֵַַַַ

.·Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את ׁשהיא43הּמֹוציא מּׁשּום אֹו ְִִִִִֵֶֶַַ
אּתה זה ׁשּמּפני הֹודיעּה לֹו: אֹומרין ּבנדרים, ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּפרּוצה

ליּסרּה ּכדי לעֹולם.44מֹוציאּה מחזירּה אּתה ׁשאין ודע , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לעֹולם יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ׁשּמא45ּומּפני ּגזרה ? ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ויאמר ּתחּתיו, צנּועה ותהיה ּתׁשּובה ותעּׂשה לאחר ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתּנּׂשא

מגרׁשּה, הייתי לא הּוא ׁשּכן יֹודע הייתי אּלּו ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון:
ּבטל הּגט ׁשּנמצא נתקּים ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹונמצא

זֹו46למפרע ׁשאין לגרׁשּה, ּבלּב ּגמר לֹו: אֹומרים לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
לעֹולם ל ׁשּנתקּדׁשה47חֹוזרת קדם והחזיר עבר ואם . ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יֹוציא לא - .48לאחר ְִֵַֹ
.‚Èאילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא מּׁשּום49וכן אֹו ְְְִִִִִֵֶַַ

ּתׁשמיׁש עת ּבכל דם לעֹולם.50ׁשרֹואה יחזיר לא זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנּׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט ונמצא מגרׁשּה, הייתי לא הּוא ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלּו
יֹוציא. לא - והחזיר עבר ואם ממזרים. והּבנים ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל

.„Èלארץ חּוץ ּגט ׁשהביא ּובפני51ׁשליח נכּתב 'ּבפני ואמר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
נתן עיניו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנחּתם'
ׁשּמת לאּׁשה ׁשהעיד האחד העד וכן לּה. העיד ּולפיכ ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבּה
ׁשאסר החכם וכן יּׂשאּנה. לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעלה

ּבנדר ּבעלּה על האּׁשה וכן52את יּׂשאּנה. לא זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הרי53הּנטען - ונתּגּירה הּנכרית על ונׁשּתחררה, הּׁשפחה על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָָָ

יּׂשאּנה לא אף54זה יּׂשראל, ּבת על הּבא ועבד עּכּו"ם וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד ונתּגּיר, העּכּו"ם ׁשחזר ּפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל

מּידם.55יּׂשאּנה מֹוציאין אין - ונּׂשאּו עברּו אם וכּלן . ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֻ
.ÂËנׁשים להם ׁשהיּו אֹו56וכּלן נׁשֹותיהן ּומתּו , ְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

ׁשהרּגילּו57ׁשּנתּגרׁשּו הן הּנׁשים והיּו לגרׁשם58, ּבעליהן את ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לכּתחּלה להן להּנּׂשא מּתרֹות אּלּו הרי הלכּו59- אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

לאחרים ונּׂשאּו אּלּו נתּגרׁשּו60נׁשים אֹו ונתאלמנּו הרי61, - ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָ
לכּתחּלה להן להּנּׂשא מּתרֹות .62אּלּו ְְְִִֵֵֶַָָָָֻ

.ÊËאֹו לּה, ׁשהעיד העד לבן להּנּׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל
לׁשאר אֹו עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלבן
האּׁשה ּומּתרת אחר. ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻקרֹובין;

מאּוניה מעדי אֹו גרּוׁשיה מעדי לאחד מן63להּנּׂשא לאחד אֹו , ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ּבפניהם ׁשחלצה אחד.64הּדּינים לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

מאּון מעדּות אדם יתרחק לחליצה65ּולעֹולם ויתקרב ,66. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה. לבעלה איסורה דבר עדיין נודע ולא הואיל נטלה בהיתר שכשנטלה, שנטלה, מה ממנה מוציא אינו אסורה31)כך היא והרי
אח. אשת משום וגם איש אשת משום גם גט32)עליו צריכה השני ומן היא, אשתו שהרי התורה, מן גט צריכה מהראשון,

כן.33)מדבריהם. אמרו עדים קרובתו.34)שני שהיא ידע תופסין35)שלא קידושין ואין היא וערוה היא אשתו אחות והרי
קידושיה.36)בה. ובטלו נתקיים ארוסתו.38)השנייה.37)ולא שתמות עד עליו ערוה שהאשה39)והיא קבלה כתב

כתובתה. פרעון קבלת עם לבעל והאשה.40)נותנת גירושיה.41)האיש שני,42)אחרי של זכותו לאבד נאמן הוא ואין
שנישאת. לאחר שטרותיהם והחליפו ביניהם קנוניה עשו שמא חוששים זנות.43)שאנו לעז עליה בנות44)שיצא יהיו "שלא

ובנדרים". בעריות פרוצות שקר.45)ישראל הדברים נמצאו אם ממש46)אפילו אין הדין שמצד פי על ואף ממזרים. ובניה
ובניה. האשה כבוד משום ללעז, חכמים חששו - הגט, נתינת בשעת כן התנה לא שהרי צנועה,47)בדבריו, תמצא אם אפילו

עליו. חביבה הייתה שלא דעתו, גילה ובזה הדברים, אחר ולבדוק להמתין חש לא שהרי לעז, עליה להוציא יוכל לא ושוב
להוציאה.48) אותו וכופים הראשון. על נאסרה שנתקדשה לאחר שאינה49)אבל איל, לשון איילונית איילונית, שהיא שחושב

לבעלה.50)יולדת. אסורה היא מחוץֿלארץ51)והרי או לארץ לחוץ ישראל מארץ או למקום ממקום בחוץֿלארץ כלומר
ישראל. לחרטה.52)לארץ פתח לה מצא ולא נדרה לה להתיר לחכם ובאת לה היפר ולא מבעלה הנאה טוענים53)שנדרה

לשפחה. בינו יחסים על לעז דברי הראשון.54)עליו הקול היה אמת יאמרו או55)שלא נתגייר זו אשה משום יאמרו שלא
מעשה.56)נשתחרר. זמן.57)בשעת בעליהן.58)לאחר את להקניט בקטטה שום59)שהתחילו עליהם אין שעכשיו

העד.60)חשד. כשהעיד או החכם, השניים.61)כשאסרה חשד.62)מהנישואין כל מהם נסתלק באמצע לאחרים שכשנישאו
לה.63) והולכת שניים בפני ממאנת בבעלה, רוצה ואינה אמה או אחיה שהשיאוה יתומה יבמה.64)קטנה שמא65)כשהיא

מיאונה. על תתחרט בחליצה.66)כשתגדיל להתדבק טוב זאת בכל חליצה, למצוות קודמת יבום מצוות הדין שמעיקר ואף

oiyexib zekld - oeiq f"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ÊÈׁשּתּנּׂשא קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהמגרׁש
הֹואיל - הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין מן ׁשּגרׁשּה ּבין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלאחר,
ּבעל קּדּוׁשין ּולׁשם ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשּתֹו

מעֹות לּה ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו זנּות. לׁשם ׁשחזקה67ולא . ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ
והרי זנּות, ּבעילת ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא,
מקּדׁשת ּבחזקת זֹו הרי לפיכ מצוה. ּבעילת לעּׂשֹותּה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבידֹו

וּדאי ׁשני.68קּדּוׁשי ּגט מּמּנּו ּוצריכה , ְִִִִֵֵֵֶַַָ
.ÁÈעדים ּבפני עּמּה העדים69נתיחד ׁשני ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּמא70ּכאחד לּה חֹוׁשׁשין - הּנּׂשּואין מן מגרׁשת היתה אם : ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּביאה עדי הן הן יחּוד עדי הן והן המקּדׁש71נבעלה, ׁשּכל ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבפניהן יתיחד אּלא עדים, ּבפני לבעל צרי אינֹו - ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבביאה
היא והרי מּספק, גט צריכה לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹויבעל,

מקּדׁשת אין72ספק - הארּוסין מן מגרׁשת היתה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
ּבּה. ּגס לּבֹו אין ׁשהרי לּה, ְֲִִֵֵֶַָָחֹוׁשׁשין

.ËÈעדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו
ּבעילת ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין חזקה גט; צריכה -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

עד73זנּות ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו והגּדילּו . ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מּׁשפחתֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ולא74ׁשהֹורּו, לֹו חֹוׁשׁשין - ְְְִִִִֵֵֶֶֶָֹ

אׁשּתֹו עליה75ּתתיּבם ּבא ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא ,76. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין ׁשחררּה, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה, מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

זנּות רח77ּבעילת האּלה הּדברים וכל עד. ּבעיני הם ֹוקים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
אמרּו ׁשּלא עליהן. לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹמאד
ּבמקּדׁש אֹו ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו חזקה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
היא ּובאׁשּתֹו היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָעל
ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש עד זנּות ּבעילת עֹוּׂשה ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשחזקתֹו
- הּנׁשים ּבׁשאר אבל ּבֹועל; הּוא ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָזנּות
הּוא ּכי ׁשּיפרׁש עד זנּות לׁשם ׁשּבעל ּבחזקת זֹונה ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי
ׁשאינּה ּכּותית, אֹו ּבׁשפחה לֹומר צרי ואין קּדּוׁשין. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָלׁשם
ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל; להן חֹוׁשׁשין ׁשאין קּדּוׁשין, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבת
נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ועבד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּותי

.Îמן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

ּכּלּה אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
לּה חֹוׁשׁשין אין - ׁשּנתּגרׁשה הּקֹול היא78מעבירין והרי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

הּקֹול והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה.
ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻּבבית
הּקֹול - הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשּנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכ

מגרׁשת זֹו והרי הּתירּה, והּקֹול .79אסרּה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ
.‡Îלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא יֹוׁשבת80לא ּתהיה ולא . ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

אׁשּתֹו אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּתחּתיו
מצא ּכי ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָראׁשֹונה
אׁשּתֹו לׁשּלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר ערות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָבּה

יׁשּלח81ראׁשֹונה - ּׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל .82ּנה. ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
.·Îּבדעֹותיה רעה יּׂשראל83אּׁשה ּכבנֹות צנּועה וׁשאינּה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

מדֹון. ויצא לץ ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּכׁשרֹות
ּכׁשר לאדם ראּוי אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָואּׁשה
וזה מּביתֹו רׁשעה הֹוציא זה יאמרּו: ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיּׂשאּנה,

ְִַָמכניסּה.
.‚Îׁשּנתחרׁשה ותהיה84מי ּבגט מגרׁשּה זה הרי - אׁשּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשּתבריא.85מגרׁשת עד מֹוציא אינֹו - נׁשּתּטת אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
לפרּוצין, הפקר ּתהא ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹודבר
ונֹוּׂשא מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשהרי

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה ּבׁשאר86אחרת, אֹותֹו מחּיבין ואין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבבית הּׁשֹוטים עם לדּור ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכסּות
הרי - ּגרׁשּה ואם לפּדֹותּה. ולא לרּפאתּה חּיב ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאחד.

מגרׁשת ּולהּטּפל87זֹו לחזר חּיב ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.88ּבּה ָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ולא‡. יתֹומה קטּנה והּנֹוּׂשא הּקטּנה. את נֹוּׂשאין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאין
מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ּבּבעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָרצתה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קּדּוׁשין קטּנה ׁשל קּדּוׁשין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָגט;

ּכ נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ׁשהּׂשיאּה קטּנה ׁשהיאוכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ּבעל.67) זנות ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים קידושין.68)אין לשם בועליך הריני לה אמר שלא פי על ולא69)אף ַָ
בפניהם. נבעלת לקידושיו70)ראוה חוששים אין אחד בעד המקדש כי הערביים, בין והשני בשחרית אותם ראה שאחד ולא
מודים. שניהם נבעל71)ואפילו ראוה שלא פי על אף כעדותכלומר, היא היחוד עדות כי נבעלת, ראוה כאילו זה הרי בפניהם ת

מזה. זה פרשו לא ודאי בזה, זה גס ולבם הואיל מספק.72)הביאה, לשני גם מקודשת תהיה אחר יקדשנה וכהטעמת73)ואם
לזנות". עדים בפני יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על ישראל ובנות ישראל בני "העמד אם75)הכנענית.74)הראב"ד:

בלבד. זה בן אלא בנים הניח ולא "שזרע76)מת הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה מן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז
אינם. וכאילו ... עבדים - השפחה מן איסור.77)הבא ועושה היתר מניח ואינו לשחררה בידו בעלה78)שהרי על לאוסרה

לאחרים.79)כהן. להינשא אתך".80)ומותרת לבטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל ...81)שנאמר: המשלח שנאוי
לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות בה מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש כל

לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, חקירה ויעשה ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני יאמר זה82)לא ומטעם
מחמת ומגרשה דבר ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין שיש מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א כתב

מדברת.84)במידותיה.83)שנאה. ואינה שומעת אינה בעל85)שנאלמה, מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין פי על אף
דעתה. צריכים אנו ואין מנהג86)כורחה בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא לגרשה, ומוכן כתובתה לה נותן הוא שהרי
לפרנסה. חייבוהו לא - גיטה.87)הפקר לשמור יודעת אם מגורשת התורה נולד88)שמן שהרי כתובתה, לה לתת חייב אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום שלא1)בה מיאון, גט קטנה, של מיאון האב, בחיי יתומה קטנה, נישואי בו נתבאר
הבחנה. חודשי שלושת גרושתו, להחזיר
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.ÊÈׁשּתּנּׂשא קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהמגרׁש
הֹואיל - הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין מן ׁשּגרׁשּה ּבין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלאחר,
ּבעל קּדּוׁשין ּולׁשם ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָואׁשּתֹו

מעֹות לּה ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו זנּות. לׁשם ׁשחזקה67ולא . ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ
והרי זנּות, ּבעילת ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא,
מקּדׁשת ּבחזקת זֹו הרי לפיכ מצוה. ּבעילת לעּׂשֹותּה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבידֹו

וּדאי ׁשני.68קּדּוׁשי ּגט מּמּנּו ּוצריכה , ְִִִִֵֵֵֶַַָ
.ÁÈעדים ּבפני עּמּה העדים69נתיחד ׁשני ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּמא70ּכאחד לּה חֹוׁשׁשין - הּנּׂשּואין מן מגרׁשת היתה אם : ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּביאה עדי הן הן יחּוד עדי הן והן המקּדׁש71נבעלה, ׁשּכל ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבפניהן יתיחד אּלא עדים, ּבפני לבעל צרי אינֹו - ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבביאה
היא והרי מּספק, גט צריכה לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹויבעל,

מקּדׁשת אין72ספק - הארּוסין מן מגרׁשת היתה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
ּבּה. ּגס לּבֹו אין ׁשהרי לּה, ְֲִִֵֵֶַָָחֹוׁשׁשין

.ËÈעדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו
ּבעילת ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין חזקה גט; צריכה -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

עד73זנּות ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו והגּדילּו . ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מּׁשפחתֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ולא74ׁשהֹורּו, לֹו חֹוׁשׁשין - ְְְִִִִֵֵֶֶֶָֹ

אׁשּתֹו עליה75ּתתיּבם ּבא ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא ,76. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבעילתֹו עֹוּׂשה אדם ׁשאין ׁשחררּה, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה, מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

זנּות רח77ּבעילת האּלה הּדברים וכל עד. ּבעיני הם ֹוקים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
אמרּו ׁשּלא עליהן. לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹמאד
ּבמקּדׁש אֹו ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו חזקה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
היא ּובאׁשּתֹו היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָעל
ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש עד זנּות ּבעילת עֹוּׂשה ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשחזקתֹו
- הּנׁשים ּבׁשאר אבל ּבֹועל; הּוא ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָזנּות
הּוא ּכי ׁשּיפרׁש עד זנּות לׁשם ׁשּבעל ּבחזקת זֹונה ּכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי
ׁשאינּה ּכּותית, אֹו ּבׁשפחה לֹומר צרי ואין קּדּוׁשין. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָלׁשם
ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל; להן חֹוׁשׁשין ׁשאין קּדּוׁשין, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבת
נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ועבד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּכּותי

.Îמן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

ּכּלּה אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
לּה חֹוׁשׁשין אין - ׁשּנתּגרׁשה הּקֹול היא78מעבירין והרי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

הּקֹול והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה.
ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻּבבית
הּקֹול - הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשּנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכ

מגרׁשת זֹו והרי הּתירּה, והּקֹול .79אסרּה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ
.‡Îלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא יֹוׁשבת80לא ּתהיה ולא . ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

אׁשּתֹו אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּתחּתיו
מצא ּכי ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָראׁשֹונה
אׁשּתֹו לׁשּלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר ערות ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָבּה

יׁשּלח81ראׁשֹונה - ּׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל .82ּנה. ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
.·Îּבדעֹותיה רעה יּׂשראל83אּׁשה ּכבנֹות צנּועה וׁשאינּה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ

מדֹון. ויצא לץ ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּכׁשרֹות
ּכׁשר לאדם ראּוי אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָואּׁשה
וזה מּביתֹו רׁשעה הֹוציא זה יאמרּו: ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיּׂשאּנה,

ְִַָמכניסּה.
.‚Îׁשּנתחרׁשה ותהיה84מי ּבגט מגרׁשּה זה הרי - אׁשּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשּתבריא.85מגרׁשת עד מֹוציא אינֹו - נׁשּתּטת אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
לפרּוצין, הפקר ּתהא ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹודבר
ונֹוּׂשא מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשהרי

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה ּבׁשאר86אחרת, אֹותֹו מחּיבין ואין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבבית הּׁשֹוטים עם לדּור ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכסּות
הרי - ּגרׁשּה ואם לפּדֹותּה. ולא לרּפאתּה חּיב ואינֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹאחד.

מגרׁשת ּולהּטּפל87זֹו לחזר חּיב ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.88ּבּה ָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
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ולא‡. יתֹומה קטּנה והּנֹוּׂשא הּקטּנה. את נֹוּׂשאין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאין
מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ּבּבעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָרצתה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קּדּוׁשין קטּנה ׁשל קּדּוׁשין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָגט;

ּכ נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ׁשהּׂשיאּה קטּנה ׁשהיאוכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ּבעל.67) זנות ולשם באתננה אלו מעות לה שנתן אומרים קידושין.68)אין לשם בועליך הריני לה אמר שלא פי על ולא69)אף ַָ
בפניהם. נבעלת לקידושיו70)ראוה חוששים אין אחד בעד המקדש כי הערביים, בין והשני בשחרית אותם ראה שאחד ולא
מודים. שניהם נבעל71)ואפילו ראוה שלא פי על אף כעדותכלומר, היא היחוד עדות כי נבעלת, ראוה כאילו זה הרי בפניהם ת

מזה. זה פרשו לא ודאי בזה, זה גס ולבם הואיל מספק.72)הביאה, לשני גם מקודשת תהיה אחר יקדשנה וכהטעמת73)ואם
לזנות". עדים בפני יתפרצו שלא הן, כשרות ובחזקת חזקתן על ישראל ובנות ישראל בני "העמד אם75)הכנענית.74)הראב"ד:

בלבד. זה בן אלא בנים הניח ולא "שזרע76)מת הייבום, מן אשתו את פוטר אינו השפחה מן בנו אבל דבר, לכל בנו הוא ואז
אינם. וכאילו ... עבדים - השפחה מן איסור.77)הבא ועושה היתר מניח ואינו לשחררה בידו בעלה78)שהרי על לאוסרה

לאחרים.79)כהן. להינשא אתך".80)ומותרת לבטח יושב והוא רעה רעך על תחרוש "אל ...81)שנאמר: המשלח שנאוי
לגרשה, שמצוה אחד, לה שהעיד כגון דבר ערוות בה מצא אם ואפילו דמעות... עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש כל

לגרשה". יצטרך לא אולי יפה, חקירה ויעשה ... בדבר מתון יהיה אלא מייד ויגרשה לו מאמין אני יאמר זה82)לא ומטעם
מחמת ומגרשה דבר ערוות בה מצא שלא כגון בעבירה, שהם גירושין שיש מפני גירושין, מצות על מברכים שאין הרשב"א כתב

מדברת.84)במידותיה.83)שנאה. ואינה שומעת אינה בעל85)שנאלמה, מתגרשת שהאשה דעת, לה שאין פי על אף
דעתה. צריכים אנו ואין מנהג86)כורחה בה ינהגו שלא כדי מנעוהו, שהחכמים אלא לגרשה, ומוכן כתובתה לה נותן הוא שהרי
לפרנסה. חייבוהו לא - גיטה.87)הפקר לשמור יודעת אם מגורשת התורה נולד88)שמן שהרי כתובתה, לה לתת חייב אבל

שדהו. ונסתחפה שנתארסה לאחר זה מום שלא1)בה מיאון, גט קטנה, של מיאון האב, בחיי יתומה קטנה, נישואי בו נתבאר
הבחנה. חודשי שלושת גרושתו, להחזיר
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ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה, ּבחּיי ּכיתֹומה היא הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָקטּנה
ממאנת. זֹו הרי - ְְֲֵֶֶַָָקטּנה

ּכנּׂשּואי·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת,
מּלנּׂשאּה. יּמנעּו ׁשּלא ּכדי ׁשּתמאן, לּה ּתּקנּו לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹקטּנה,

הּנּׂשּואין,‚. מן ּבין הארּוסין מן ּבין הּקטּנה היא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָממאנת
ּכ ּבּבעל, ׁשּממאנת ּוכׁשם ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבעלּה ּבפני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
נּׂשאת אם ּבּׁשני, ּוממאנת זה ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָממאנת
ׁשהיא זמן ּכל ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ּבּׁשליׁשי, וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָלאחר,
ׁשהיא ּפי על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה למאן. לּה יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקטּנה
קּדּוׁשיה - קטּנה ּכׁשהיא לאחר ונתקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָנּׂשּואה,

מאּוניה. הם ֵֵֵֶָהם
ׁשּתהיה„. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעד

אמּורים? ּדברים ּבּמה אילֹונית. ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָנערה
ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעּׂשית אחר הּבעל עליה ּבא ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבׁשּלא
הֹואיל - ונבעלה הּזה לּזמן הּגיעה אם אבל אחד; ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָויֹום
אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּבעילה
ׁשהביאה ׁשחזקתּה למאּון, ּבדיקה צריכה ואינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָממאנת.

ִִָסימנין.
ונבעלה‰. הֹואיל - סימנים לּה נמצאּו ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָֹהרי

לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מאנה ואם מּספק. גט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו, הביאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָׁשּמא
מּספק. גט מּמּנּו צריכה - לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף והגּדילה, מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
זֹו הרי - אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשנעּׂשית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
סֹופרים. מּדברי גט ּוצריכה הגּדילה. ׁשהרי ממאנת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאינּה
ׁשּנחּוׁש עד נערּות לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה ּבא ולא מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלּה
ונמצאת ּגמּורה, איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשהגּדילה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחר
סֹופרים. מּדברי ׁשהן קטנּות מּנּׂשּואי אּלא גט צריכה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה
ּבּה ּתֹופסין - ׁשּגדלה אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָלפיכ
אם אבל הּׁשני. יכנס - הראׁשֹון ּגרׁש ואם ׁשני. ׁשל ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹקּדּוׁשין
ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו: ׁשּמא ראׁשֹון, יקּים לא - ׁשני ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּגרׁש
- ראׁשֹון ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשּנתארסה. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאחר
ּבעלּה ׁשּמת ׁשּׁשמעה לאּׁשה ׁשּדֹומה מּפני ּומּזה, מּזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּתצא
ואם ממזר. הּׁשני מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָונּׂשאת

ממזר. הּולד - ׁשני ׁשּגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבא
.Êעּׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא זֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאי

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה ּבֹודקין - ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹׁשנים
ׁשּמׁשּמרת ּכדר אֹותן ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה,
אינּה ואם מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּותמרה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהאגֹוז
הֹולכת אּלא למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹיֹודעת
ׁשׁש, מּבת ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹלבית
ּבת על ויתרה מאּון. צריכה אינּה - לׁשמר יֹודעת ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאפּלּו
ׁשהּׂשיאּוה מי וכל מאּון. צריכה - ּביֹותר סכלה אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָעּׂשר,
צריכה אינּה - לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה אֹו אּמּה אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאחיה

ְֵָלמאן.

.Áרצֹוני אין עדים: ׁשני ּבפני אֹומרת ממאנת? ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּכיצד
אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני אין אֹו: ּבעלי, ְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַּבפלֹוני
ּבבית מסּבין אֹורחין היּו אפּלּו אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֻאחי,
רֹוצה איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי - ּבעלי ְְֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני
.Ëּביֹום לּה: ּכֹותבין ּבפניהן הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים

ּבעלּה, ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
מאּון וגט מאּון. ּגט ׁשל גּופֹו הּוא וזה לּה. ונֹותנין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָוחֹותמין
ּכתיבה צרי ואינֹו מגרׁשּה. ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין, ּכגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָאינֹו
ואין הּגרּוׁשין. גט מּמׁשּפטי דבר ולא מסירה, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלׁשמּה,
ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, ּכגט יראה ׁשּמא הּגט, טפסי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכֹותבין

ּדין. ּבית ּכמעּׂשה ְֲִֵֵֶַָאּלא
.Èואת אֹותּה מּכירין ׁשּיהּו צריכין ּבפניהן ׁשּממאנת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים

ׁשּמאנה אֹותּה ׁשראה מי ּכל ,לפיכ ּבֹו. ׁשּמאנה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה
ׁשאין ּפי על אף לּה מאּון ּגט לכּתב לֹו יׁש מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוׁשמע
זה: ּבנסח מאּון ּגט לכּתב יּׂשראל נהגּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹמּכירּה.

Ôe‡Ó Ëb≈≈
.‡Èוכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לחדׁש יֹום וכ ּכ ּבׁשּבת, ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֹּבכ

ואמרה: ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מיאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי אֹו ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָׁשאּמי
צבינא ּדלא קדמיכֹון דעּתי גּליתי והׁשּתא ּפלֹוני, ּבר ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵַַַָָָָָלפלֹוני
לנא ואתּברר ּדא ּפלֹונית ּובדקנא עּמיּה. קאימנא ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּביּה

ויהיב וחתמנא ּוכתבנא היא. קטּנה לזכּותדעדיין לּה נא ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָ
עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני עד. ּפלֹוני ּבר ּפלֹוני ּברּורה. ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָולראיה

.·Èׁשּלא ּפי על אף לאחר, ונתקּדׁשה אׁשּתֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
- ּובעלּה הראׁשֹון החזיר ואם הראׁשֹון. על נאסרה - ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָּבעלּה
ּבעלּה יּוכל לא ׁשּנאמר: להֹוציא; אֹותֹו וכֹופין ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון
.‚È;לבעלּה לחזר מּתרת - גרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻזּנתה

הויתּה - אחר לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו ויצאה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבעלּה על אֹותּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ׁשהיא אחר, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלאיׁש

לֹו. ֲַֹלחזר
.„Èנאסרה - ּבעלּה ּתחת ׁשּזּנתה אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּובכלל

והרי - הּטּמאה אׁשר אחרי ׁשּנאמר: עליה; ולֹוקה ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעליו
,לפיכ ׁשּנאנסה. יּׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָנטמאה.
ּבעל אם ּוסתירה, קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה אּׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
אחר והחזירּה עבר ואם מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְֱִִִֶַַַַַַַָָָאֹותּה

ּבגט. יֹוציא - ְְִֵֵֶָׁשּגרׁשּה
.ÂËונתקּדׁשה והלכה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּברמיזה, ׁשּגרׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחרׁש

לבעלּה לחזר אסּורה - לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלחרׁש
ונּׂשאת והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהחרׁש.

הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת - ונתּגרׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלחרׁש,
.ÊËעם ודינּה מּמּנּו, מגרׁשת אינּה - (ּבאיׁש) ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהממאנת

היא מעֹולם: קּדׁשּה ׁשּלא מי עם ּכדינּה ּבֹו ׁשּמאנה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבעלּה
מן ּפסלּה ולא ּבקרֹובֹותיה, מּתר והּוא ּבקרֹוביו, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹֻֻמּתרת
מאנה אֹו מת אֹו האחר וגרׁשּה לאחר, נּׂשאת ואם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּכהּנה.
גרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא לראׁשֹון. לחזר מּתרת - ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻּבֹו
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ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ּבֹו, ּומאנה והחזירּה, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון
הּיֹוצאת ׁשּכל לראׁשֹון; לחזר מּתרת - האחר וגרׁשּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבֹו,
נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - גט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמאּון,
את המגרׁש אבל לֹו. לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמּמּנּו
לחזר אסּורה - ּבֹו ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּקטּנה
מן ׁשּיצאת ּפי על אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלראׁשֹון,
מת. אֹו האחרֹון ּגרׁשּה אם לֹומר צרי ואין ּבמאּון. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָהאחרֹון
הּגרּוׁשֹות, ּכׁשאר ּולאחיו, ולבנֹו הראׁשֹון לאבי אסּורה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָוכן

ּבמאּון. האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על ְֲִִֵֶַַַָָָאף
.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראת מּפני לאביו, אסּורה - ּביבם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהממאנת

אם ,לפיכ מּתרת. - קרֹובים לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֻּבעת
לאחיו. מּתרת - היבמין מן ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמאנה

.ÁÈּתּנּׂשא לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכל
ׁשּנתּגרׁשה מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד ּתתארס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
ׁשּיּודע ּכדי ּבֹו, ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
ׁשל זרעֹו ּבין להבחין מעּברת, אינּה אֹו מעּברת היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻאם

ׁשני. ׁשל לזרעֹו ְְִִֵֶַראׁשֹון
.ËÈעל היה ואפּלּו למגרׁשת. מֹונין הּגט ּכתיבת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּומּיֹום

מּיֹום - ׁשנים ּכּמה לאחר אּלא לידּה הּגיע ׁשּלא אֹו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתנאי,
לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה

.Î,לילד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא, חכמים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּוגזרת
להמּתין צריכה - הארּוסין מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָואפּלּו
אילֹונית, אֹו עקרה אֹו זקנה אֹו קטּנה אפּלּו יֹום. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּתׁשעים
ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה אֹו הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואפּלּו
להמּתין צריכֹות - הארּוסין מן ּבתּולה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָהאסּורין,

יֹום. ְִִּתׁשעים
.‡Îממּתינין - ׁשּנתּגּירה וּגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה

אֹותן מפריׁשין - ׁשּנתּגּירּו ואׁשּתֹו גר ואפּלּו יֹום. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָּתׁשעים
לזרע ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים
לּה ׁשּנתנה ּפי על אף ּתאר, יפת וכן ּבקדּׁשה. נזרע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּתׁשעים להמּתין צריכה - עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָּתֹורה

הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים הּולד. לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָיֹום
.·Î.בגרּוׁשה אּלא גזרּו לא להמּתין. צריכה אינּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהממאנת

עצמּה ׁשּמׁשּמרת מּפני להמּתין, צריכה אינּה המזּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה אנּוסה וכן ּתתעּבר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻׁשּלא

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָמי
ראּויה ׁשאינּה קטּנה היתה אם מּתחּתיו, ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהֹוציאּוה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלילד

ּבֹו. גזרּו לא ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֶָָָָָֹֹוכל
.„Î- ּוברח ארס אֹותֹו. מנּדין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָהמארס

אֹותן מפריׁשין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָאין
ויעמ זמן, אחר אׁשּתֹו.עד עם ד ְְְֲִִַַַַַֹ

.‰Îּומינקת חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻוכן
יּזיק ׁשּמא מעּברת, היא למי ידּוע ׁשהּזרע ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻחברֹו.

ּומניקה חברֹו. ּבן על מקּפיד ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּולד
החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו והּוא החלב, יתעּכר ׁשּמא -ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכׁשּיתעּכר. לחלב הּמֹועילין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבּדברים
.ÂÎחּוץ חדׁש. ועּׂשרים ארּבעה היניקה? זמן הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹּכּמה

ּבֹו. ׁשּנתארסה ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד ְְִִִֶֶַָָמּיֹום
.ÊÎ.זה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא ׁשאסּור ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשם

ועּׂשרים ארּבעה ּבתֹו ׁשּגמלּתּו אֹו למניקה ּבנּה נתנה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָאפּלּו
חֹוׁשׁשין ואין לּנּׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנּׂשא. לא - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֻחדׁש

ּתהרגּנּו. ְֶֶַַָׁשּמא
.ÁÎיֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונּׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר יחזירּנה - יּׂשראל היה ואם ּכהן. היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹבגט,
זמן ּולאחר ּוברח, נּׂשא מניקה. ׁשל חדׁש ועּׂשרים ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹארּבעה
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבא
זמן אחר עד לכנס ולא להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה

הּולד. ׁשּימּות עד אֹו ְִֶַַַָָָָהיניקה

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

.‡- אני ּוגרּוׁשה הייתי איׁש אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
איׁש, אׁשת החזקה ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻנאמנת;
עצמּה להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי ּגרׁשני ואמרה: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּובאה
- ּבעלּה מת ואם לעֹולם. לּכהּנה עצמּה ּפסלה אבל ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻלּׁשּוק,

לדברי מתיּבמת.חֹוׁשׁשין ולא וחֹולצת ה, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹ
ׁשם·. ׁשאין ּפי על אף גרּוׁשה, ׁשהיא עדים ׁשני לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיּו

ידּה מּתחת גט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנּׂשא זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּגט
אף ּבֹו, ותּנּׂשא נאמנת זֹו הרי - ּבזה ּבעלי ּגרׁשני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואמרה:

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקּים, ׁשאינֹו ּפי ְְְִֵֵֶֶַַָֻעל
נפל‚. אּלא לּה, נתּתיו לא אמר: אם וערער: הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן, אינֹו - אֹותֹו ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
ּתנאי על הּבעל: אמר אם אבל ידּה; מּתחת יֹוצא הּוא ְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָוהרי
יתקּים - הּוא מזּיף ּכתבּתיו, לא מעֹולם היה, ּפּקדֹון ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻהיה,
- נתקּים לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מסירה, ּבעדי אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבחֹותמיו
נפׁשּה ּפסלה אבל לאחרים, מּתרת להיֹות מגרׁשת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאינּה
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּכהּנה,

אּסּור. ׁשל ּכחתיכה עצמּה ְְְֲִִֶַַָָָָועּׂשתה
והּוא„. ּגּטי, ואבד ּגרׁשּתני אֹומרת: היא ּובעלּה, היא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - גרׁשּתי לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר:
ּבעלּה. ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה אין חזקה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנאמנת;

וחֹוׁשׁשים‰. נאמן. אינֹו - אׁשּתי את ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
- ׁשּגרׁשּה לֹו הֹודת ואפּלּו מגרׁשת. ספק ותהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלדבריו,
והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו לקלקלּה, יתּכּון ׁשּמא נאמן; ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעז ׁשּמא [אֹו יֹודעת, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינּה
לֹו: אֹומרים לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת] אינּה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהיא

אֹות ּגרׁש קּימים, אּתם הרי - הּדבר אמת ּבפנינּו.אם עּתה ּה ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
.Â,'נתּגרׁשה 'לא אֹומרים ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹׁשנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האשה1) נאמנות הגט, על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי שתי הכחשות שנתגרשו, לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל
הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים ועדים אחד עד ונאמנות בעלה מת לומר
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ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ּבֹו, ּומאנה והחזירּה, ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון
הּיֹוצאת ׁשּכל לראׁשֹון; לחזר מּתרת - האחר וגרׁשּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבֹו,
נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - גט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמאּון,
את המגרׁש אבל לֹו. לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמּמּנּו
לחזר אסּורה - ּבֹו ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹהּקטּנה
מן ׁשּיצאת ּפי על אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלראׁשֹון,
מת. אֹו האחרֹון ּגרׁשּה אם לֹומר צרי ואין ּבמאּון. ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָהאחרֹון
הּגרּוׁשֹות, ּכׁשאר ּולאחיו, ולבנֹו הראׁשֹון לאבי אסּורה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָוכן

ּבמאּון. האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על ְֲִִֵֶַַַָָָאף
.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראת מּפני לאביו, אסּורה - ּביבם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהממאנת

אם ,לפיכ מּתרת. - קרֹובים לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֻּבעת
לאחיו. מּתרת - היבמין מן ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמאנה

.ÁÈּתּנּׂשא לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכל
ׁשּנתּגרׁשה מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד ּתתארס ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
ׁשּיּודע ּכדי ּבֹו, ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
ׁשל זרעֹו ּבין להבחין מעּברת, אינּה אֹו מעּברת היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻאם

ׁשני. ׁשל לזרעֹו ְְִִֵֶַראׁשֹון
.ËÈעל היה ואפּלּו למגרׁשת. מֹונין הּגט ּכתיבת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּומּיֹום

מּיֹום - ׁשנים ּכּמה לאחר אּלא לידּה הּגיע ׁשּלא אֹו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתנאי,
לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה

.Î,לילד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא, חכמים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּוגזרת
להמּתין צריכה - הארּוסין מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָואפּלּו
אילֹונית, אֹו עקרה אֹו זקנה אֹו קטּנה אפּלּו יֹום. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּתׁשעים
ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה אֹו הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָואפּלּו
להמּתין צריכֹות - הארּוסין מן ּבתּולה ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָהאסּורין,

יֹום. ְִִּתׁשעים
.‡Îממּתינין - ׁשּנתּגּירה וּגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה

אֹותן מפריׁשין - ׁשּנתּגּירּו ואׁשּתֹו גר ואפּלּו יֹום. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָּתׁשעים
לזרע ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים
לּה ׁשּנתנה ּפי על אף ּתאר, יפת וכן ּבקדּׁשה. נזרע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻׁשּלא
ּתׁשעים להמּתין צריכה - עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָּתֹורה

הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים הּולד. לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָיֹום
.·Î.בגרּוׁשה אּלא גזרּו לא להמּתין. צריכה אינּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהממאנת

עצמּה ׁשּמׁשּמרת מּפני להמּתין, צריכה אינּה המזּנה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה אנּוסה וכן ּתתעּבר. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻׁשּלא

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָמי
ראּויה ׁשאינּה קטּנה היתה אם מּתחּתיו, ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהֹוציאּוה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלילד

ּבֹו. גזרּו לא ּברב מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֶָָָָָֹֹוכל
.„Î- ּוברח ארס אֹותֹו. מנּדין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵַַַַָָהמארס

אֹותן מפריׁשין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָאין
ויעמ זמן, אחר אׁשּתֹו.עד עם ד ְְְֲִִַַַַַֹ

.‰Îּומינקת חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֻוכן
יּזיק ׁשּמא מעּברת, היא למי ידּוע ׁשהּזרע ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻחברֹו.

ּומניקה חברֹו. ּבן על מקּפיד ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּולד
החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו והּוא החלב, יתעּכר ׁשּמא -ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכׁשּיתעּכר. לחלב הּמֹועילין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבּדברים
.ÂÎחּוץ חדׁש. ועּׂשרים ארּבעה היניקה? זמן הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹּכּמה

ּבֹו. ׁשּנתארסה ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד ְְִִִֶֶַָָמּיֹום
.ÊÎ.זה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא ׁשאסּור ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשם

ועּׂשרים ארּבעה ּבתֹו ׁשּגמלּתּו אֹו למניקה ּבנּה נתנה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָאפּלּו
חֹוׁשׁשין ואין לּנּׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנּׂשא. לא - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֻחדׁש

ּתהרגּנּו. ְֶֶַַָׁשּמא
.ÁÎיֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונּׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר יחזירּנה - יּׂשראל היה ואם ּכהן. היה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹבגט,
זמן ּולאחר ּוברח, נּׂשא מניקה. ׁשל חדׁש ועּׂשרים ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹארּבעה
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּבא
זמן אחר עד לכנס ולא להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה

הּולד. ׁשּימּות עד אֹו ְִֶַַַָָָָהיניקה

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

.‡- אני ּוגרּוׁשה הייתי איׁש אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
איׁש, אׁשת החזקה ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻנאמנת;
עצמּה להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי ּגרׁשני ואמרה: ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּובאה
- ּבעלּה מת ואם לעֹולם. לּכהּנה עצמּה ּפסלה אבל ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻלּׁשּוק,

לדברי מתיּבמת.חֹוׁשׁשין ולא וחֹולצת ה, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹ
ׁשם·. ׁשאין ּפי על אף גרּוׁשה, ׁשהיא עדים ׁשני לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהיּו

ידּה מּתחת גט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנּׂשא זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּגט
אף ּבֹו, ותּנּׂשא נאמנת זֹו הרי - ּבזה ּבעלי ּגרׁשני ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואמרה:

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקּים, ׁשאינֹו ּפי ְְְִֵֵֶֶַַָֻעל
נפל‚. אּלא לּה, נתּתיו לא אמר: אם וערער: הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן, אינֹו - אֹותֹו ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
ּתנאי על הּבעל: אמר אם אבל ידּה; מּתחת יֹוצא הּוא ְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַָָָָוהרי
יתקּים - הּוא מזּיף ּכתבּתיו, לא מעֹולם היה, ּפּקדֹון ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻהיה,
- נתקּים לא ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו מסירה, ּבעדי אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבחֹותמיו
נפׁשּה ּפסלה אבל לאחרים, מּתרת להיֹות מגרׁשת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאינּה
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּכהּנה,

אּסּור. ׁשל ּכחתיכה עצמּה ְְְֲִִֶַַָָָָועּׂשתה
והּוא„. ּגּטי, ואבד ּגרׁשּתני אֹומרת: היא ּובעלּה, היא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - גרׁשּתי לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר:
ּבעלּה. ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה אין חזקה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנאמנת;

וחֹוׁשׁשים‰. נאמן. אינֹו - אׁשּתי את ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
- ׁשּגרׁשּה לֹו הֹודת ואפּלּו מגרׁשת. ספק ותהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלדבריו,
והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו לקלקלּה, יתּכּון ׁשּמא נאמן; ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאינֹו
מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעז ׁשּמא [אֹו יֹודעת, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינּה
לֹו: אֹומרים לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת] אינּה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהיא

אֹות ּגרׁש קּימים, אּתם הרי - הּדבר אמת ּבפנינּו.אם עּתה ּה ְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
.Â,'נתּגרׁשה 'לא אֹומרים ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִַַָָָָֹׁשנים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האשה1) נאמנות הגט, על הבעל ערעור זה, בענין עדים כתי שתי הכחשות שנתגרשו, לומר והבעל האשה נאמנות רבינו בו כלל
הנ"ל. בענין הכחשות זה, בענין פסולים ועדים אחד עד ונאמנות בעלה מת לומר
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זֹו הרי - 'ּגרׁשּתני' לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַאפּלּו
אֹותּה סֹומכין ׁשהעדים מּפני ּגמּורה, איׁש אׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבחזקת
ממזר. והּולד ּתצא - נּׂשאת אם ,לפיכ ּפניה. ׁשּתעז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָואפׁשר

.Êׁשהרי נתּגרׁשה', 'עכׁשיו ּכׁשאמרּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה
אמרּו אם אבל ;גּט הֹוציאי - הּדבר אמת אם לּה: ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָאֹומרין
והֹואיל הּגט. אבד לֹומר יׁש - נתּגרׁשה' ימים 'מּכּמה ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהעדים
לּה, מעידין עדים ּוׁשני ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָוהיא
מעדיה לאחד נּׂשאת אם אֹותן, מכחיׁשין ׁשהּׁשנים ּפי על ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאף
מּתרת, ׁשהיא ּבוּדאי יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻ
לאחר, נּׂשאת אם אבל עצמן. מקלקלין ׁשאין היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוחזקה
יֹודעת', 'איני אמרה אם וכן ספק; אצלֹו והּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהֹואיל
ממזר. ספק והּולד ּתצא זֹו הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאפּלּו

.Áלא' אֹומרים ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו
לא זֹו הרי - אחת ּבחצר ׁשרּוים ּכּלם היּו אם ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה',
אדם ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּתּנּׂשא;

ּבצנעה. לגרׁש ְְְֲִִֵָָעּׂשּויין
.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה

לא ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה, היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאׁשת
מעיד ואחד איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה
ּולפיכ ׁשנים. ּבמקֹום אחד ׁשל ּדבריו ואין גרּוׁשה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא

ּתצא. - נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא, ְִִִֵֵֵָָֹלא
.Èזֹו אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

והאּׁשה עבּדי, וזה אׁשּתי זֹו אֹומר: וזה עבּדי, וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי
ּפי על ואף לּכל. מּתרת היא הרי - עבדי ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
העיד מהן אחד וכל הֹואיל איׁש, ּבאׁשת החזיקּוה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשניהן

נאמנין. אינן ְְֱִֵֶַָָלעצמֹו,
.‡È:אֹומר והּבעל ידֹו, מּתחת גט ׁשהֹוציא קּבלה ְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשליח

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מסירה, ּבעדי אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמזּיף
לגרּוׁשין אֹומר: והּׁשליח לֹו, נתּתיו לפּקדֹון הּבעל: ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאמר
ידי מּתחת יֹוצא הּגט היה אם וכן נאמן. הּׁשליח - לי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָנתנֹו
ּכן אֹומר: והּׁשליח לי, נתנֹו זה ׁשליח אֹומרת: והיא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאּׁשה,
לֹו נתּתיו לא אֹומר: והּבעל לי, נתנֹו ּולגרּוׁשין לּה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹנתּתיו

מגרׁשת. והיא נאמן הּׁשליח - לפּקדֹון ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא
.·Èנתּתיו 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף הּגט, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָאבד

מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלּׁשליח'
ּובעל. אחד עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשהרי
הּׁשליח ּונתנֹו לגרּוׁשין לֹו נתנֹו ּבפני האּׁשה: אמרה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָואפּלּו
ׁשּתעז אפׁשר אֹותּה, סֹועדין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה. לא וׁשּמא ְְְִֶֶָָָָָֹּפניה,
.‚Èׁשני ּבפני לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשליח

מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
קּבלה ׁשליח אֹו לּה ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָידּה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מגרׁשת, זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּלּה

.„Èיתקּים - ּבטל גט ׁשהּוא אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער ּבעל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבא
מּתחת יצא לּה ׁשּנתנּו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבחֹותמיו,
הרי יֹודעת, אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה; ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָיד

מגרׁשת. אינּה - נתקּים לא ואם ידעּו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהעדים

.ÂËלמדינת ּובעלּה היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמי
מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ּבינֹו וׁשלֹום ְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָָהּים,
מקלקלת ׁשאינּה חזקה ּתתיּבם. אֹו ותּנּׂשא נאמנת, - ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעלי
ותפסיד זה, ועל הראׁשֹון ּבעלּה על עצמּה ותאסר - ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹעצמּה
העּׂשּוי ּבדבר - ממזרין ּבניה ולהיֹות ּומּזה, מּזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכתּבתּה
ׁשאם טענה; לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל, ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלהּגלֹות
עד ּבא אם וכן חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא, סֹופֹו - חי ְִִֵֵֶַַַָָָהּוא
עּׂשּוי ׁשהּדבר ּפיו, על ּתּנּׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאחד
מּפי - עד מּפי ועד ׁשפחה אֹו אּׁשה אֹו עבד אפּלּו ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶָָָלהּגלֹות.
ּפלֹוני', 'מת לֹומר נאמנים - קרֹוביו מּפי ׁשפחה, מּפי ְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַָָָעבד,

ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָותּנּׂשא
.ÊË,נׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל

ּבמיתת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתם
הן: ואּלּו קּים. הּוא ועדין עליו לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבעלּה,
אפּלּו ּבעלּה. ּובת ויבמּתּה, וצרתּה, חמֹותּה, ּובת ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָחמֹותּה,
ּכמֹו ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, - ּתּמֹו לפי הּמסיח ְְֱִִִִִֵֶַַַַַָֻעּכּו"ם

נאמן. אינֹו - להעיד נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
.ÊÈּבאּׁשה להעיד ּבא אם הּתֹורה: מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן

נ אינֹו - ּבעלּה נאמן.ׁשּמת - ּתּמֹו לפי מסיח היה ואם אמן, ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
נאמן - מּדבריהם ּפסּול אבל העּכּו"ם. מן ּפחּות זה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין

אּׁשה. ְִֵָלעדּות
.ÁÈעל להּנּׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא

מת' 'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
ּבעדּות נאמן אחד ׁשעד ותּנּׂשא; מהּתרּה ּתצא לא זֹו הרי -ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּבמקֹום אחד ׁשל ּדבריו ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻאּׁשה

ְִַׁשנים.
.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהם ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו

לא זֹו הרי - מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה
נּׂשאת ואם ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, - נּׂשאת ואם ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּתּנּׂשא,
לא זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּברי אֹומרת והיא לּה, ׁשהעיד ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹלעד
ּתצא. ׁשּנּׂשאת ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ּבאּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּתצא.

.Îעל ׁשּנּׂשאת אחד העד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבּמה
ּפי על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון אֹותֹו, והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפיו
אּׁשה ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹאיׁש
ּדבריהן ׁשל ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
רּבֹות ונׁשים 'מת' אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'; 'לא ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואמרּו
זה הרי - מת' 'לא אֹומרים פסּולין אֹו מת', 'לא ְְְֲִִֵֵֵֶֹֹאֹומרֹות
אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם מחצה, על ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכמחצה

ּתצא. לא זֹו הרי - מת' ֲֵֵֵֵַַֹ'וּדאי
.‡Îואחר ּבעלי', 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת' אֹומרת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּׁשה

ואם ּתּנּׂשא, לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹּכ
ּתצא. - ִֵֵָנּׂשאת

.·Îהרי - 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת' 'לא אֹומרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
עּׂשרה ואחת מת' 'לא נׁשים עּׂשר אמרּו אם וכן ּתּנּׂשא. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו
ּכמאה ׁשנים אֹומרים ׁשאין ּתּנּׂשא. זֹו הרי - 'מת' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָאֹומרֹות
ּבין הרב, אחר הּל - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא

להחמיר. ּבין ְְְִֵֵַָלהקל
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.‚Îהרי - מת' 'לא אֹומרים ּוׁשנים 'מת' אֹומרים עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹׁשני
ואם ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, - נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא, לא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹזֹו
זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּברי אֹומרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָנּׂשאת

ּתצא. ֵֵֹלא
.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי

וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנּׂשא זֹו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'
ּתחּלה זֹו נּׂשאת ואפּלּו לחברּתּה. מעידה צרה ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאסּורה,

עצמּה אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא אּלּו אֹומרין: אין -ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּתיהן ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה מּׂשנאתּה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָעליו;
אֹותּה מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליו.
לּה מעידה ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנּׂשא; זֹו הרי - מת' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹואֹומרת
אֹומרת זאת לאסרּה. לּה להעיד יכֹולה אינּה ּכ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלהּתירּה,
ׁשאינֹו אֹומרֹות ּוׁשּתיהן הֹואיל - 'נהרג' אֹומרת וצרתּה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'מת'

יּנּׂשאּו. אּלּו הרי ֲִֵֵֵַָָקּים,

�
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אם‡. הּנהר: ׁשּׁשטפם ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות
מּצילן; ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר; חּיב - נתיאׁשּו לא אם נתיאׁשּו אם יֹודע אינֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹואם

אחריהם. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
ׁשל·. ּומּׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּומּזֹוטֹו הּנהר מן הּמּציל ,ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָלפיכ

ּומן הּדב ּומן הארי ּומן הּדלקה ּומן ּכֹוכבים העֹובד ּומן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹנהר
- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם הּברּדלס: ּומן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּנמר

יחזיר. - ידע לא ואם ׁשּלֹו, אּלּו ְֲֲִִֵֵֶַַָֹהרי
ׁשּסתם‚. מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יּׂשראל לסטים מּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּציל

חּיב - נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
מֹוכס אֹו ּכֹוכבים עֹובד לסטים מּיד הּמּציל אבל ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָלהחזיר.
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹובד
ּומּפני ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעלים;
העֹובד ּוסתם הּבעלים נתיאׁשּו יּׂשראל לסטים סתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
ׁשהעֹובדי יֹודעים, ׁשהּבעלים מּפני נתיאׁשּו? לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף הּגזלן מּיד מחזירין ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכֹוכבים

הּדעת. ּובאמד רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגזל,
לחין„. ּכׁשהן המלּקטן הּפׁשּתן, ּבתֹו הּצֹומחים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשחלים

ּבעל ׁשל הּפׁשּתן מפסידין ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מה הפסידּו ׁשּכבר ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׂשדה.
לחין. ּכׁשהן אפּלּו אסּורין - הּגבּול על היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּׁשהפסידּו.

לרׁשּות‰. וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא ממֹון, ּבנזקי ּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכבר
לרׁשּות הּגלל הּמֹוציא אבל ּגזל. מּׁשּום ּבהם אין - ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרּבים
הֹוצאת ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהם חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים
.Âאֹו האבל ּבבית אחרים ּבכלים ּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמי

הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
אׁשּתֹו אם האּמן: ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֻויחזיר
טל לֹו: ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ְְֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻּובניו

ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
יׁשּתּמׁש זה הרי - זה ּכלי טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻויּטל
ׁשל ּכליו ׁשּמא ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ּכל וכן לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻאּמן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê- עליהן והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

והמּׂשחקים יֹונים מפריחי ּכגֹון מּדבריהם. ּגזלן זה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי
הּיּׁשּוב, ּבתֹו אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּבקביא.
זכר ׁשּמׁשּלח מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי
יֹונים ולא זכר. ותביא נקבה אֹו אחר מּׁשֹוב נקבה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹויביא
ּובהמה חּיה אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוּׂשה ּכל אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבלבד,

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי -ְְֲִִֵֵֶֶַָ
.Áׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

הרחיק ּכן אם אּלא ליֹונים, נׁשּבין ּפֹורּׂשין ואין אחרים. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשל
אפּלּו - ּכרמים יּׁשּוב היה ואם מילין. ארּבעה הּיּׁשּוב ְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָמן
לא וכן הם. ּכרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרּׂש, לא מיל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמאה
עֹובד ׁשל אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיפרּׂש
מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹוכבים

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני ְְִִִִִֵֶַַָָמיל,
.Ëיעּׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ויאכלּו ּבּׂשדֹות ויפסידּו הּגֹוזלֹות יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹלכל
ּתחּלת ּובין ּבינֹו היה אפּלּו מאחר, לקחֹו ואם אחרים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשל
ואין ּבחזקתֹו, הּוא הרי - ּבלבד רבע ּבית חברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָֹּׂשדה

להרחיק. אֹותֹו ְְְְִִַַמחּיבין
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמּׂשחקים אּלּו ּכיצד? ּבקביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמּׂשחקין

ּביניהם, ּתנאי ועֹוּׂשים ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
- וכ ּכ מּמּנּו יּקח ּׂשחֹוק ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל
לקח, הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף מּדבריהם. ּגזל זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
זה הרי - והּתּול ּׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוּׂשים ּבעֹופֹות, אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המּׂשחקים וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּגֹוזל.
ּכ מחברֹו יּקח יֹותר ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתנאי,
מּדבריהם וגזל אסּור, הּכל אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכ

הּוא.
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.‚Îהרי - מת' 'לא אֹומרים ּוׁשנים 'מת' אֹומרים עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹׁשני
ואם ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, - נּׂשאת ואם ּתּנּׂשא, לא ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹזֹו
זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּברי אֹומרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָנּׂשאת

ּתצא. ֵֵֹלא
.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי

וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנּׂשא זֹו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'
ּתחּלה זֹו נּׂשאת ואפּלּו לחברּתּה. מעידה צרה ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאסּורה,

עצמּה אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא אּלּו אֹומרין: אין -ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשּתיהן ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה מּׂשנאתּה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָעליו;
אֹותּה מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליו.
לּה מעידה ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנּׂשא; זֹו הרי - מת' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹואֹומרת
אֹומרת זאת לאסרּה. לּה להעיד יכֹולה אינּה ּכ ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹלהּתירּה,
ׁשאינֹו אֹומרֹות ּוׁשּתיהן הֹואיל - 'נהרג' אֹומרת וצרתּה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'מת'

יּנּׂשאּו. אּלּו הרי ֲִֵֵֵַָָקּים,

�
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אם‡. הּנהר: ׁשּׁשטפם ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות
מּצילן; ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר; חּיב - נתיאׁשּו לא אם נתיאׁשּו אם יֹודע אינֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹואם

אחריהם. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
ׁשל·. ּומּׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּומּזֹוטֹו הּנהר מן הּמּציל ,ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָלפיכ

ּומן הּדב ּומן הארי ּומן הּדלקה ּומן ּכֹוכבים העֹובד ּומן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹנהר
- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם הּברּדלס: ּומן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּנמר

יחזיר. - ידע לא ואם ׁשּלֹו, אּלּו ְֲֲִִֵֵֶַַָֹהרי
ׁשּסתם‚. מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יּׂשראל לסטים מּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּציל

חּיב - נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
מֹוכס אֹו ּכֹוכבים עֹובד לסטים מּיד הּמּציל אבל ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָלהחזיר.
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹובד
ּומּפני ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעלים;
העֹובד ּוסתם הּבעלים נתיאׁשּו יּׂשראל לסטים סתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
ׁשהעֹובדי יֹודעים, ׁשהּבעלים מּפני נתיאׁשּו? לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף הּגזלן מּיד מחזירין ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכֹוכבים

הּדעת. ּובאמד רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגזל,
לחין„. ּכׁשהן המלּקטן הּפׁשּתן, ּבתֹו הּצֹומחים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשחלים

ּבעל ׁשל הּפׁשּתן מפסידין ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מה הפסידּו ׁשּכבר ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׂשדה.
לחין. ּכׁשהן אפּלּו אסּורין - הּגבּול על היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּׁשהפסידּו.

לרׁשּות‰. וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא ממֹון, ּבנזקי ּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכבר
לרׁשּות הּגלל הּמֹוציא אבל ּגזל. מּׁשּום ּבהם אין - ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרּבים
הֹוצאת ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהם חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים
.Âאֹו האבל ּבבית אחרים ּבכלים ּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמי

הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
אׁשּתֹו אם האּמן: ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֻויחזיר
טל לֹו: ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ְְֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻּובניו

ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
יׁשּתּמׁש זה הרי - זה ּכלי טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻויּטל
ׁשל ּכליו ׁשּמא ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ּכל וכן לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻאּמן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê- עליהן והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

והמּׂשחקים יֹונים מפריחי ּכגֹון מּדבריהם. ּגזלן זה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי
הּיּׁשּוב, ּבתֹו אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּבקביא.
זכר ׁשּמׁשּלח מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי
יֹונים ולא זכר. ותביא נקבה אֹו אחר מּׁשֹוב נקבה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹויביא
ּובהמה חּיה אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוּׂשה ּכל אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבלבד,

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי -ְְֲִִֵֵֶֶַָ
.Áׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

הרחיק ּכן אם אּלא ליֹונים, נׁשּבין ּפֹורּׂשין ואין אחרים. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשל
אפּלּו - ּכרמים יּׁשּוב היה ואם מילין. ארּבעה הּיּׁשּוב ְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָמן
לא וכן הם. ּכרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרּׂש, לא מיל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמאה
עֹובד ׁשל אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיפרּׂש
מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹוכבים

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני ְְִִִִִֵֶַַָָמיל,
.Ëיעּׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ויאכלּו ּבּׂשדֹות ויפסידּו הּגֹוזלֹות יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹלכל
ּתחּלת ּובין ּבינֹו היה אפּלּו מאחר, לקחֹו ואם אחרים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשל
ואין ּבחזקתֹו, הּוא הרי - ּבלבד רבע ּבית חברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָֹּׂשדה

להרחיק. אֹותֹו ְְְְִִַַמחּיבין
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמּׂשחקים אּלּו ּכיצד? ּבקביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמּׂשחקין

ּביניהם, ּתנאי ועֹוּׂשים ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
- וכ ּכ מּמּנּו יּקח ּׂשחֹוק ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל
לקח, הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף מּדבריהם. ּגזל זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
זה הרי - והּתּול ּׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוּׂשים ּבעֹופֹות, אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המּׂשחקים וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָּגֹוזל.
ּכ מחברֹו יּקח יֹותר ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּתנאי,
מּדבריהם וגזל אסּור, הּכל אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא וכל .ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹוכ

הּוא.
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.‡Èאּסּור ּבֹו אין - ּכֹוכבים העֹובד עם ּבקביא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻוהמּׂשחק
ראּוי ׁשאין ּבטלים; ּבדברים עֹוסק אּסּור ּבֹו יׁש אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּגזל,
ׁשל ּוביּׁשּובֹו חכמה ּבדברי אּלא ימיו ּכל ׁשּיעסק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלאדם

ָעֹולם.
.·Èלתֹו החּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצֹודֹות

מּפני מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,
ּבהן. הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹׁשעדין

.‚È.אדם ּכל ׁשל הן הרי - הּנֹובעין ּומעינֹות הּמֹוׁש ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנהר
אחר עני ּובא ׁשכחה, ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש המנּקף ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעני
העני היה ואם מּדבריהם. ּגזל זה הרי - הארץ מעל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּונטלן
ּגמּור; ּגזל זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית ּבראׁש ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמקּבץ

ּבהן. הּזֹוכה ליד הּגיעּו ְֲִִֵֶֶֶַַָׁשהרי
.„È,ואּוזים ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּדבֹורים

ּדבֹורים, נחיל והּגֹוזל מּדבריהם. קנין ּבהן יׁש כן ּפי על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואף
מּדבריהם. ּגזל זה הרי - לרׁשּותֹו ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
ּברׁשּות וׁשכן מרׁשּותֹו ּדבֹורים ׁשל נחיל ׁשּיצא מי ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָלפיכ
ׁשּיּטל עד חברֹו ּׂשדה ּבתֹו להּל הּנחיל לבעל יׁש - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹחברֹו
את יקץ לא אבל ּׁשהּזיק. מה מׁשּלם - הּזיק ואם נחילֹו. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאת

ע ּדמים.ּׂשֹוכה לּתן מנת ל ְִִֵַָָֹ
.ÂË,והּוא זה. נחיל יצא מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת

הּנחיל אחר מרּדפין הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מּׂשיחין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּבני קטן אֹו אּׁשה ׁשאין ּפי על ואף חֹונה. היכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹואלים
ּבֹו. אֹותם האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָעדּות,

.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו - ּדבריהם ׁשל גזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
ּכמֹו חמׁש מֹוסיף אינֹו - ונׁשּבע ּבֹו ּכפר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּבדּינין.

הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"א סיון י"א שני יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ונׁשּבע‡. ּבֹו וכפר הּיּׂשראל לחברֹו ממֹון ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכל
ותֹוספת ּבֹו ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ׁשקר ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעל

ּגזלֹות. אׁשם הּנקרא והּוא ּבקרּבן. וחּיב ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹחמׁש.
אֹו·. ׁשהלוהּו אֹו הּגֹונב, אֹו העֹוׁשק אֹו הּגֹוזל ְִֵֵֵֶֶַַָָָאחד

ּביניהן ׁשהיתה אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
ולא מלאכה לֹו ׁשעּׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֻׁשּתפּות
לׁשּלם חּיב הֹודה ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּׂשכרֹו. לֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹנתן
וכחׁש ׁשּנאמר: וחמׁש; קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּדין,

ּבפּקדֹון. ְֲִִַָּבעמיתֹו
עצמֹו;‚. מחמת לׁשּלם חּיב ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּמה

חמׁש. מׁשּלם אינֹו - אביו מחמת לׁשּלם חּיב היה אם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
לאחרים, חּיב ׁשהיה אֹו גנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכיצד?
הּקרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר יֹודע, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָוהּבן
חמׁש, מֹוסיף הּוא ּגזלֹו על - ּגזל אׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּבלבד;

אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ְִִֵֶֶֶַָֹואינֹו
אם„. אבל קּימת; הּגזלה ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

ואחר ונׁשּבע, הּיֹורׁש וכפר קּימת, והּגזלה ומת, אביו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ְֵֶֶֶַָָָֹּכ

הּיֹורׁש‰. הרי - מת ּכ ואחר והֹודה האב ונׁשּבע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָּגזל
וחמׁש. קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Â.ּבלבד הּקרן מׁשּלם - הּיֹורׁש והֹודה ומת, ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגזל
האׁשם. מן ּפטּור הּיֹורׁש ּכ ּובין ּכ ִֵֵֵַָָָָָָּובין

.Êחּיב ואינֹו הּקרן את מׁשּלם - ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנׁשּבע
מּׁשוה ּפחֹות הּגֹוזל וכן ּבעמיתֹו. וכחׁש ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבחמׁש;
מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש; חּיב אינֹו - ונׁשּבע וכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפרּוטה
ׁשאם ּבּקרן. מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה ממֹון. ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפרּוטה
הּגזלה היתה ואם חמּׁשה. מׁשּלם - ונׁשּבע ארּבעה ׁשוה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָּגזל

ׁשּלּה. רביע ּדמי ונֹותן אֹותּה מחזיר - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָקּימת
.Áׁשּיֹודה עד חמׁש מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין

מׁשּלם - ּבכפירתֹו עֹומד והּוא עדים ּבאּו אם אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָמעצמֹו,
ׁשהחמׁש החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹהּקרן
ּפי על אּלא מביאם ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעם

ְַעצמֹו.
.Ëא נׁשּבע,הּגֹוזל ולא הֹואיל ּבֹו, ׁשּכפר ּפי על אף חברֹו, ת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ׁשּיחזיר עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב אינֹו - והֹודה חזר ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹאם
הּבעלים ׁשּיבֹואּו עד הּגזלן ּביד יהא אּלא ׁשּבידֹו, ממֹון ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהם
חּיב - ומעלה ּפרּוטה ׁשוה על נׁשּבע אם אבל ׁשּלהן. ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָויּטלּו
הּים; ּבאּיי הם אפּלּו להם, ׁשּיחזיר עד הּבעלים אחר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלרּדף
לתבעֹו. עֹוד ּבאין ואינן ׁשּנׁשּבע, מאחר נתיאׁשּו ׁשּכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני

.Èחּיב - ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו
ולא נגזל ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא הּנגזל. אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלהֹוליכּה
ואם ּבעדים. הּׁשליח הּנגזל עּׂשה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשלּוחֹו,
זה הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
ׁשּתּגיע עד ּבּה מטּפלין ּדין ּובית לֹו, ּומתּכּפר אׁשם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא
הּגזלה הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלבעלּה.

יצא. - ּדין לבית ּבֹו ְְִֵֵַָָוכּיֹוצא
.‡Èלֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא הּקרן את לֹו ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתן

ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא הּקרן ְְֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאת
להֹולי צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה ׁשוה מּפחֹות חּוץ ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָזה
ּפי על ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאחריו,
ונמצא ּתתיּקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - קּימת עצמּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּגזלה
נתן ולא החמׁש את לֹו נתן אם אבל ּפרּוטה. ׁשוה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּנׁשאר
על לֹו מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ּבּקרן ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ זה ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּקרן,
ּכמֹו ׁשּבעירֹו, ּדין לבית לתת אֹו אחריו להֹוליכֹו חּיב -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.·Èּבחמׁש ׁשנּיה ּפעם וכפר לּבעלים, הּקרן את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמחזיר

ּדב לכל ּכקרן החמׁש נעּׂשה - עליו עליוונׁשּבע ּומׁשּלם ר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשהּוא מלּמד, - עליו יסף וחמׁשתיו ׁשּנאמר: אחר; ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹחמׁש
ּבֹו ׁשּיכּפר החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמֹוסיף

ּפרּוטה. מּׁשוה עליו ְְְִִֶָָָָָונׁשּבע
.‚Èוהֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
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ׁשהּוא והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
האחד; הּקרן עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאצלֹו
ּכּמה מׁשּלם ׁשהּוא מלּמד, - עליו יסף וחמׁשתיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

אחד. קרן על ֳִֶֶֶַָָחמׁשין

ה'תשע"א סיון י"ב שלישי יום

ׁשמיני ¦¦§¤¤ּפרק

לּיֹורׁשים.‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל
לֹו נׁשּבע ואם ּדמיה. להם נֹותן - נׁשתּנית אֹו אבדה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואם

והחמׁש. הּקרן לּיֹורׁשים נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר
הּגזלה·. אין אם האב: ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ועל הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוּׂשה - נׁשתּנית אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָקּימת
עצמּה הּגזלה להֹוציא חּיב - קּימת הּגזלה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמׁש;
לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת

חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוּׂשה
.‚- הּיֹורׁש הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

הּבן לזה ּבנים אין ואם לבניו. ידֹו מּתחת הּגזלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמֹוציא
הֹואיל לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו אֹו חֹובֹו לבעל נֹותנּה - ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּגזלן
ׁשּנתנּה ּפי על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה גזלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצאה
ּגזל זה ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו. ּפרעּה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנה

ַָאּבא.
וזקף„. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

ׁשּזכה ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו. מּתחת להֹוציאּה חּיב ְְִִֵַַַַָָָָּבּגזלה,

ּגזל‰. אם אבל ּבינתים; ּכׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
ּומביא מׁשמר, אֹותֹו ׁשל לּכהנים וחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹחּיב

ּבֹו. יתּכּפר ּכ ואחר ְְֲִֵַַַָָאׁשמֹו,
.Âאין ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

מדּבר, הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ּגאל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלאיׁש
הּמחזיר ,לפיכ דמיה. אֹו הּגזלה הּוא ּכאן האמּור זה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָואׁשם
ואין הּכתּוב, קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא; לא - ּבּלילה הּגר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּגזל
ּגזל ּכנגד הּגר ּגזל חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקריבין
אחר. אׁשם ּבּׂשר נגד אׁשם ּבּׂשר חֹולקין ׁשאין ּכדר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּגר,

.Êמאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
לה' הּמּוׁשב ׁשּנאמר: הׁשבה; ידי הּמחזירֹו יצא לא - ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשמר
הּגר ּבגזל נאמר ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלּכהן
לֹו יׁש אם עליו ּולחּזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'איׁש'?
אּתה אי - קטן הּגר היה אם אבל לֹו; אין אם אֹו ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹורׁשים

יֹורׁשים. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחּזר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָצרי
.Áהּגֹוזל ,לפיכ הן. מּתנֹות ּכמקּבלי הּגר ּבגזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכהנים

חּיב - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ
עכׁשו להן יּתנהּו ׁשאם הּגזלה; ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּתן
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהנאה. אסּור הּוא ׁשהרי מּתנה, אינּה -ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן

לכל ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבגזלֹו זה זכה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
הּמׁשמרת. ּבני הּכהנים ְְֲִִֵֶֶַַָֹֹאחיו

.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל
ּבני הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
והאׁשם עצמּה, הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשים ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה
.‡Èּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן

ׁשּנאמר: הּכהנים; מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאין קטן, הּגזלן היה ואפּלּו יהיה. לֹו לּכהן יּתן אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאיׁש

הּכהנים. מּיד מֹוציאין יֹורׁשים אין - מּתנה ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹמּתנתֹו
.·Èהאׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

האׁשם אצל הּכסף יחזיר - ׁשּבּתּה ׁשהיא זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמׁשמרה
ּבלא ּכסף ׁשּלקחה ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאנׁשי

מּידּה. ּומֹוציאין זכתה, לא ְִִִַַָָָָָֹׁשּבּתּה
.‚Èהּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין

אם - לּכהנים אֹו יֹורׁשים.לּבעלים, לֹו ׁשאין ּגר גזל היה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מעּכב החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹנתן

ּכּפרה. אחר החמׁש את לּתן וחּיב ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכּפרה.
.„È.חמׁש ּתֹוספת ּבהן אין - והּקרקעֹות והּׁשטרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעבדים

מּטלטלין ּבענין האמּור ּכל ּבפּקדֹון. ּבעמיתֹו וכחׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לקרקעֹות, ׁשהּקׁשּו ועבדים קרקעֹות יצאּו ממֹון. וגּופן ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָֻהּוא
ׁשאין ּגר גזל היּו אם וכן ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָויצאּו
נקנית אינּה הּקרקע וכן לּכהנים. חֹוזרים אינן - יֹורׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלֹו
נמּכרה ואפּלּו עֹומדת. ּבעליה ּברׁשּות אּלא לּגזלן, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלעֹולם
לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ונתיאׁשּו זה אחר זה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאלף
ׁשּמכרּה זה על חֹוזר ידֹו מּתחת ׁשּיצאה מי וכל דמים. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, הּמֹוכר על הּׁשני הּמֹוכר וחֹוזר ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלֹו,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ויּטל הּגזלן על הּגזלן מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּלֹוקח
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ּבֹורֹות‡. ּבּה ׁשחפר ּכגֹון והפסידּה, מחברֹו קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּגֹוזל
הּמעינֹות את וׁשחת האילנֹות את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשיחין
ּבׁשעת ּכׁשהיּו ּׂשדה אֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב - הּבנין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָוהרס
נׁשחתה אם אבל ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּגזלה,
מן ׁשּירדה ּבאׁש נּׂשרפה אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָמאליה,
ּבחזקת ׁשהּקרקע .לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמים

א עליו הפסדּה אחריּות ואין קּימת, הפסידּבעלים ּכן אם ּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּטלטלין, ּכן הּדין ּׁשאין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבידֹו.

אם·. :הּמל ּבכח מציקים ּונטלּוה מּמּנּו ונגזלה ּׂשדה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגזל
ּכל ׁשל ּבּתים אֹו ּׂשדֹות הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכת
מחמת ואם ;לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

אחרת. ּׂשדה לֹו להעמיד חּיב - נלקחה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָהּגזלן
ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו הראה לֹו: ואמר הּגזלן את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס

- הּמל ּונטלּה ּׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ּׂשדה והראה ,ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל
ּדמיה. נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ּׂשדה לֹו להעמיד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּיב

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



קיי dcia`e dlifb zekld - oeiq b"iÎa"i iriaxÎiyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהּוא והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
האחד; הּקרן עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאצלֹו
ּכּמה מׁשּלם ׁשהּוא מלּמד, - עליו יסף וחמׁשתיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

אחד. קרן על ֳִֶֶֶַָָחמׁשין

ה'תשע"א סיון י"ב שלישי יום
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לּיֹורׁשים.‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל
לֹו נׁשּבע ואם ּדמיה. להם נֹותן - נׁשתּנית אֹו אבדה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואם

והחמׁש. הּקרן לּיֹורׁשים נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר
הּגזלה·. אין אם האב: ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ועל הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוּׂשה - נׁשתּנית אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָקּימת
עצמּה הּגזלה להֹוציא חּיב - קּימת הּגזלה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמׁש;
לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת

חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוּׂשה
.‚- הּיֹורׁש הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

הּבן לזה ּבנים אין ואם לבניו. ידֹו מּתחת הּגזלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמֹוציא
הֹואיל לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו אֹו חֹובֹו לבעל נֹותנּה - ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּגזלן
ׁשּנתנּה ּפי על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה גזלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצאה
ּגזל זה ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו. ּפרעּה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנה

ַָאּבא.
וזקף„. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

ׁשּזכה ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו. מּתחת להֹוציאּה חּיב ְְִִֵַַַַָָָָּבּגזלה,

ּגזל‰. אם אבל ּבינתים; ּכׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
ּומביא מׁשמר, אֹותֹו ׁשל לּכהנים וחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹחּיב

ּבֹו. יתּכּפר ּכ ואחר ְְֲִֵַַַָָאׁשמֹו,
.Âאין ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

מדּבר, הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ּגאל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלאיׁש
הּמחזיר ,לפיכ דמיה. אֹו הּגזלה הּוא ּכאן האמּור זה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָואׁשם
ואין הּכתּוב, קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא; לא - ּבּלילה הּגר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּגזל
ּגזל ּכנגד הּגר ּגזל חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקריבין
אחר. אׁשם ּבּׂשר נגד אׁשם ּבּׂשר חֹולקין ׁשאין ּכדר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּגר,

.Êמאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
לה' הּמּוׁשב ׁשּנאמר: הׁשבה; ידי הּמחזירֹו יצא לא - ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשמר
הּגר ּבגזל נאמר ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלּכהן
לֹו יׁש אם עליו ּולחּזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'איׁש'?
אּתה אי - קטן הּגר היה אם אבל לֹו; אין אם אֹו ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָיֹורׁשים

יֹורׁשים. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחּזר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָצרי
.Áהּגֹוזל ,לפיכ הן. מּתנֹות ּכמקּבלי הּגר ּבגזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכהנים

חּיב - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ
עכׁשו להן יּתנהּו ׁשאם הּגזלה; ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּתן
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהנאה. אסּור הּוא ׁשהרי מּתנה, אינּה -ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן

לכל ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבגזלֹו זה זכה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
הּמׁשמרת. ּבני הּכהנים ְְֲִִֵֶֶַַָֹֹאחיו

.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל
ּבני הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
והאׁשם עצמּה, הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשים ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה
.‡Èּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן

ׁשּנאמר: הּכהנים; מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאין קטן, הּגזלן היה ואפּלּו יהיה. לֹו לּכהן יּתן אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאיׁש

הּכהנים. מּיד מֹוציאין יֹורׁשים אין - מּתנה ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹמּתנתֹו
.·Èהאׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

האׁשם אצל הּכסף יחזיר - ׁשּבּתּה ׁשהיא זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלמׁשמרה
ּבלא ּכסף ׁשּלקחה ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאנׁשי

מּידּה. ּומֹוציאין זכתה, לא ְִִִַַָָָָָֹׁשּבּתּה
.‚Èהּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין

אם - לּכהנים אֹו יֹורׁשים.לּבעלים, לֹו ׁשאין ּגר גזל היה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מעּכב החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹנתן

ּכּפרה. אחר החמׁש את לּתן וחּיב ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכּפרה.
.„È.חמׁש ּתֹוספת ּבהן אין - והּקרקעֹות והּׁשטרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעבדים

מּטלטלין ּבענין האמּור ּכל ּבפּקדֹון. ּבעמיתֹו וכחׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לקרקעֹות, ׁשהּקׁשּו ועבדים קרקעֹות יצאּו ממֹון. וגּופן ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָֻהּוא
ׁשאין ּגר גזל היּו אם וכן ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָויצאּו
נקנית אינּה הּקרקע וכן לּכהנים. חֹוזרים אינן - יֹורׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלֹו
נמּכרה ואפּלּו עֹומדת. ּבעליה ּברׁשּות אּלא לּגזלן, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלעֹולם
לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ונתיאׁשּו זה אחר זה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאלף
ׁשּמכרּה זה על חֹוזר ידֹו מּתחת ׁשּיצאה מי וכל דמים. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, הּמֹוכר על הּׁשני הּמֹוכר וחֹוזר ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלֹו,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ויּטל הּגזלן על הּגזלן מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּלֹוקח
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ּבֹורֹות‡. ּבּה ׁשחפר ּכגֹון והפסידּה, מחברֹו קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּגֹוזל
הּמעינֹות את וׁשחת האילנֹות את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשיחין
ּבׁשעת ּכׁשהיּו ּׂשדה אֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב - הּבנין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָוהרס
נׁשחתה אם אבל ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּגזלה,
מן ׁשּירדה ּבאׁש נּׂשרפה אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָמאליה,
ּבחזקת ׁשהּקרקע .לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמים

א עליו הפסדּה אחריּות ואין קּימת, הפסידּבעלים ּכן אם ּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּטלטלין, ּכן הּדין ּׁשאין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבידֹו.

אם·. :הּמל ּבכח מציקים ּונטלּוה מּמּנּו ונגזלה ּׂשדה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגזל
ּכל ׁשל ּבּתים אֹו ּׂשדֹות הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכת
מחמת ואם ;לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

אחרת. ּׂשדה לֹו להעמיד חּיב - נלקחה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָהּגזלן
ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו הראה לֹו: ואמר הּגזלן את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס

- הּמל ּונטלּה ּׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ּׂשדה והראה ,ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל
ּדמיה. נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ּׂשדה לֹו להעמיד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּיב
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ּדמי„. את גֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל ּבידֹו, והפסידּה ּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל
מּפני חֹורין, ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה - הּגזלן ּׁשהפסיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמה
לׁשּלם ונתחּיב ּבּדין הּגזלן עמד ואם ּפה. על ּכמלוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהיא

מׁשעּבדין. מּנכסים ּגֹובה - מכר ּכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻואחר
ׁשאכל‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ּׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

על וידֹו לֹו ׁשמין - והׁשּביח ּגזל חֹורין. ּבני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּנכסים
ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
לֹו אין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ִִֶֶַַַָָָמן
.Âעל יתר הּׁשבח אם הּלֹוקח, והׁשּביחּה ּומכרּה ּׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגזל

עם נֹוטל והּקרן הּׂשדה, מּבעל ההֹוצאה נֹוטל - ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההֹוצאה
הּגזלן. מן הּׁשבח ְְִֶַַַַָָׁשאר

.Êמּנכסים הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדים, מּנכסים ּגֹובה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהּקרן
נֹוטל אינֹו - ּכׁשּלקחּה גזּולה ׁשהיא ּבּה הּכיר ואם חֹורין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבני

ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן אּלא הּגזלן עלמן הּיתר הּׁשבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ּבּה ׁשהּכיר ּבין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָההֹוצאה.
אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּכיר ׁשּלא ּבין גזּולה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהיא
הּגזלן מן נֹוטל והּקרן הּׂשדה, מּבעל נֹוטל הּׁשבח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשעּור

מׁשעּבדין. ְְְִִִָָֻמּנכסים
.Áמחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ּׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וגֹובה וחֹוזר הּׂשדה, לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו
ׁשּגזּולה ּבּה הּכיר ואם חֹורין. ּבני מּנכסים הּגזלן מן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
ּבלבד. הּקרן אּלא הּגזלן מן גֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

.Ëקנה ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמֹוכר
ּולקחּה ׁשּמכרּה אחר הּגזלן חזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹוקח
לֹו נתנּה ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּבעליה
ּולקחּה ׁשחזר ּכיון - ּבידֹו גזּולה ּכׁשהיתה מּתנה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּגזלן
עד הּגזלן טרח זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתקּימה

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹׁשּקנאּה,
.Èּׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על להכריז ּדין ּבית והתחיל לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה
ׁשהתחילּו ואחר לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָנכסי
ּביד נתקּימה לא - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹההכרזה
נאמן, ׁשאינֹו נתּגּלה נכסיו על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח;

הּלֹוקח. ּביד להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹולא
.‡È,גזּולה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה אחר הּבעלים מן הּגזלן ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָלקחּה

גּלה הרי - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה נתנּה אֹו לאחר ּומכרּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָוחזר
ּכׁשהיתה מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדעּתֹו
ּביד נתקּימה לא - ּבירּׁשה לּגזלן נפלה אם וכן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻגזּולה.

ֵַַהּלֹוקח.
.·Èואמר אחרת, קרקע לּנגזל יׁש אם ּבחֹובֹו: הּגזלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגבאּה

להעמידּה מתּכּון זה הרי - ּבחֹובי גֹובה אני זֹו הּגזלן: ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹו
חֹובֹו לגּבֹות - זֹו אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּביד

ׁשּנתּכּון. ְִֵֶַהּוא
.‚Èלא ׁשאּלּו הּלֹוקח. קנאּה - מּתנה לּגזלן הּבעלים ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנתנּוה

טרח, זה ּומּפני ּבמּתנה; לֹו נֹותנים היּו לא - לּבעלים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹטרח

ּביד ותתקּים ּבנאמנּותֹו, ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
ֵַַהּלֹוקח.

.„Èחזר עליה ּגזלן והחזק ׁשּגזלּה ואחר ּׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל
הייתי אנּוס ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּולקחּה
- ּגזלנּותֹו מחמת מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו ׁשּמכרּתיה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּׁשעה
לקחּה. ׁשּבפניהם עדים לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּגזלן, זכה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנתן. הּדמים לּגזלן ּומחזירין לּבעלים, הּׂשדה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹותחזר

.ÂËּבפניהם ׁשּמנה העדים ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
לּגזלן מכר הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות; ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאת
טֹוען והּנגזל ,וכ ּכ דמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהֹודה
לּגזלן אין - לֹו הֹודה יראה ּומחמת דמים לֹו נתן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּלא מּפני דמים, ּבלא הּׂשדה מּמּנּו מֹוציאין אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּכלּום,
ּגזלן והחזק הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד מּפני אּלא לֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהֹודה

יה.על ֶָָ
.ÊË.זה מכר על מֹודעה לעּׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל ֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאין

ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין זֹו, ּׂשדה על גזלן זה והחזק ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהֹואיל
את האֹונס ּכדין ּגזלן ּדין ואין מֹודעה. למסר צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואין
רֹוצה אינֹו האֹונס ׁשּזה לֹו, ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹחברֹו
הּמֹוכר מסר לא אם לפיכ ּכלּום, עדין גזלֹו ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹֹלגזל

קּים. ממּכרֹו - מֹודעא ְִַָָָָָָהאנּוס

ה'תשע"א סיון י"ד חמישי יום
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.‡לתֹו וירד יּׂשראל נכסי ׁשאנס זרֹוע ּבעל ּכֹוכבים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעֹובד
מחמת אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּׂשדהּו,
ממֹונֹו, ׁשהפסיד מחמת אֹו הּיּׂשראל, זה ּביד נזק לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
אין - אחר ליּׂשראל מכרּה הּׂשדה את לֹו ׁשּתקף ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואחר

הּלֹוקח. מּיד להֹוציא יכֹולין ְְְִִִִֵַַַַָהּבעלים
טען·. ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו אמּורים? ּדברים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

טען ׁשהאמת יּׂשראל עדי יעידּו אֹו [הּמֹוכר, ּכֹוכבים ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹובד
ּׂשר אֹו מל ׁשם היה אם וכן הּמֹוכר]. ּכֹוכבים ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעֹובד
לדין, ׁשּמכר ּכֹוכבים העֹובד את לכף ׁשּיכֹול מקֹום ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאֹותֹו
יכֹולין אינן - ּכֹוכבים העֹובד את הּבעלים ּתבעּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹולא
ׁשאינן ּפי על אף ּכֹוכבים, העֹובד מן הּלֹוקח מּיד ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהֹוציא
ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּכֹוכבים לעֹובד ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמֹודין
ּגזלן אם לּבעלים: הּלֹוקח אֹומר ׁשהרי ּכֹוכבים; העֹובד ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָטען

אֹו ּתבעּתם לא לּמה ּכֹוכבים, העֹובד ּבדיניהם?הּוא תֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
להרגם,‚. ּומבקׁשים ליּׂשראל הּמציקים ּכֹוכבים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהעֹובדי

ּבביתֹו אֹו ּבּׂשדהּו ּכֹוכבים העֹובד מּיד עצמֹו ׁשּיפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעד
למּכר הּמציק ּכׁשּירצה יּניחּנּו, ּכ ואחר לּמציק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹויּתנּנה
הן - הּמציק מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש אם הּקרקע: ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָאֹותּה
ׁשּׁשהה אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ואם אדם; לכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָקֹודמין
מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עּׂשר ׁשנים הּמציק ּביד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקע
הּקרקע רביע הראׁשֹונים לּבעלים ׁשּיּתן ּובלבד זכה. ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמציק
הֹואיל ּבזֹול, מֹוכר הּמציק ׁשּזה מּפני הּמעֹות. ׁשליׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָאֹו
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רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוקרקע
ׁשהיא מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל רביע וזה לֹו, קרֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
- ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. מֹוכר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלהן
ּכ ואחר הּקרקע רביע להם נֹותן אֹו עּׂשרה לּבעלים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָנֹותן
ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי - נתן לא ואם הּכל. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיקנה

היתה„. אם ּונטעּה: ּברׁשּות ׁשּלא חברֹו ּׂשדה לתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹהּיֹורד
ּבּׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין - לּטע העּׂשּויה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּׂשדה
- לּטע עּׂשּויה אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָזֹו

הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ְְִַַַָָָׁשמין
לֹו.‰. ׁשֹומעים - ול אילנ עקר הּׂשדה: ּבעל לֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאמר

מּפני לֹו, ׁשֹומעין אין - אילני עֹוקר הריני הּנֹוטע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר
הּקרקע. את ְְִֶֶַַַַׁשּמכחיׁש

.Âּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
ׁשּלא חברֹו ּבחצר ׁשהּבֹונה הּגאֹונים, הֹורּו לפיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועלּיֹות.
ּכּמה לֹו וׁשמין לּטע, העּׂשּויה ּׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדעּתֹו
ּבנין ׁשּיבנה והּוא, לבנֹותֹו. זה ּבבנין לּתן רֹוצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאדם

מקֹום. אֹותֹו ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ְְְִִֵַַָָָָָהּמֹועיל,
.Êׁשאינּה ּׂשדה נטע אפּלּו ּברׁשּות, חברֹו לּׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד

היתה ׁשאם העליֹונה: על וידֹו לֹו ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעּׂשּויה
יתר הּׁשבח ואם ההֹוצאה, נֹוטל - הּׁשבח על יתר ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההֹוצאה
והּׁשּתף אׁשּתֹו ּבנכסי ּובעל הּׁשבח. נֹוטל - ההֹוצאה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻעל
להם וׁשמין הן, ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׂשדה

העליֹונה. על ְְֶַָָָָוידם
.Áואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות ׁשּלא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד

הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ
ּׁשעּׂשה למה נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

העליֹונה. על וידֹו לֹו ׁשמין - הּדבר ּבא ּוברצֹונֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָָזה
.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד

עצי הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין אין - ּבּׂשדה לֹו, ׁשֹומעין - ּבבית נֹוטל: אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני
טל הּקרקע: ּבעל לֹו אמר הּקרקע. את ׁשּמכחיׁש מּפני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹלֹו,

לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית ְִִֶַָָמה
.Èּבין העליֹונה על ידֹו ׁשהיתה ּבין לֹו, ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל

ׁשּיּׁשבע עד ּכלּום נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
ויעּׂשּו הּדּינים יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבנקיטת
העצים ויׁשערּו לעיניהם, גלּויה היא והרי ההֹוצאה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּומת
ׁשֹומעין - ׁשּבּׁשערים ּבּפחֹות האּמנין ּוּׂשכר והּסיד ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻוהאבנים
והיתה ּבלבד הּׁשבח ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ׁשבּועה. צרי אין - העליֹונה על ְְִֵֶַָָָָָידֹו
.‡È,נתּתי ואמר: הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

ׁשּלא ונׁשּבע נאמן, הּיֹורד - נטלּתי לא אֹומר: לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּיֹורד
לא עדין הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנתן
אבל נתּת? היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ,ל ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשמּו
אף נתּתי, ואמר: לֹו, ּתן הּׂשדה: לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
נאמן, הּׂשדה ּבעל הרי - הּיֹורד נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
ּבעליה. ּבחזקת ׁשהּקרקע ויּפטר; ׁשּנתן הּסת ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָויּׁשבע

.·Èאם ּגרׁשּה: ּכ ואחר אׁשּתֹו ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבעל

ירדּו ׁשּלא אריסיו, נסּתּלקּו ּבעל נסּתּלק - אריס עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹהּבעל
הּתחּתֹונה; על וידם להם וׁשמין הּבעל, ּדעת על אּלא ְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלּה
להם וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל אין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָואם

ְִָּכאריס.

ה'תשע"א סיון ט"ו שישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

הׁשב‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות - ליּׂשראל אבדה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהׁשבת
- והּניחּה מּמּנה ונתעּלם יּׂשראל אבדת והרֹואה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם.
אחי ׁשֹור את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעֹובר
קּים - הׁשיבּה ואם עּׂשה. מצות ּובּטל מהם; ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהתעּלמּת

עּׂשה. ְֲִֵַמצות
ועבר·. עּׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח

תגזל'. 'לא ועל להתעּלם' תּוכל 'לא על לאוין: ׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹעל
וכּיֹוצא לתאבֹון נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאפּלּו
- להכעיס נבלה אֹוכל אבל אבדתֹו. לֹו להׁשיב מצוה - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּבֹו
ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובדי והאּפיקֹורֹוסים אּפיקֹורֹוס; הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָהרי
ּכעֹובד אבדה, להן להחזיר אסּור - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומחּללי

בים.ּכֹוכ ִָ
.‚.אחי אבדת ׁשּנאמר: מּתרת, - ּכֹוכבים עֹובד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאבדת

יד מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּמחזירּה
את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָרׁשעי
ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂשראל
ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש
מּפני יּׂשראל, ּככלי הּגּנבים מּפני ּכליהם מכניסין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמקֹום

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
ׁשּטעה„. והּוא, ּומּתרת. ּכאבדתֹו, - ּכֹוכבים העֹובד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻטעּות

אסּור. - להטעֹותֹו אבל ְְְֲֵַַָָמעצמֹו;
.‰וצרי וטעה. חׁשּבֹון ּכֹוכבים העֹובד ׁשעּׂשה ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ואיני ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל ראה יּׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון .ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
ּכֹוכבים העֹובד יתּכּון ׁשּמא אסּור; - ּכן לֹו אמר לא אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל. ׁשמים ׁשם ונמצא ְְְְְִִִֵֵַַָָָלבדקֹו,
.Âעֹובדי ּומחצה ּבּה, ּדרין ּכֹוכבים ועֹובדי ׁשּיּׂשראלים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָעיר

ּומכריז. נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא יּׂשראל, ּומחצה ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכֹוכבים
להחזיר. חּיב - סימניה ונתן יּׂשראל ּבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם

.Êהעיר מן ּבמקֹום מצא אם ּכֹוכבים: עֹובדי העיר רב ְְִִִִִֵָָָָָָָָֹהיה
מצא אם אבל להכריז; חּיב - יּׂשראל ׁשם הּמצּויים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשרב
מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי גדֹולה, ּופלטיא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבסרטיא
ׁשהרּבים מקֹום ּובכל ּתמיד, ׁשם מצּויין ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהעֹובדי
ונתן יּׂשראל ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצּויין
אֹומר: ׁשהּוא מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָסימניה;
ליל הרֹוצה ׁשּלֹו, ׁשהיא ּפי על אף מצאּה. ּכֹוכבים ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
את מחזיר - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוּׂשה והּיׁשר הּטֹוב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהאבדה
.Áיינּה - יין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמצא
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רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו ׁשאינּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוקרקע
ׁשהיא מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל רביע וזה לֹו, קרֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאֹו
- ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. מֹוכר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלהן
ּכ ואחר הּקרקע רביע להם נֹותן אֹו עּׂשרה לּבעלים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָנֹותן
ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי - נתן לא ואם הּכל. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיקנה

היתה„. אם ּונטעּה: ּברׁשּות ׁשּלא חברֹו ּׂשדה לתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹהּיֹורד
ּבּׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין - לּטע העּׂשּויה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּׂשדה
- לּטע עּׂשּויה אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָזֹו

הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ְְִַַַָָָׁשמין
לֹו.‰. ׁשֹומעים - ול אילנ עקר הּׂשדה: ּבעל לֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאמר

מּפני לֹו, ׁשֹומעין אין - אילני עֹוקר הריני הּנֹוטע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר
הּקרקע. את ְְִֶֶַַַַׁשּמכחיׁש

.Âּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
ׁשּלא חברֹו ּבחצר ׁשהּבֹונה הּגאֹונים, הֹורּו לפיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועלּיֹות.
ּכּמה לֹו וׁשמין לּטע, העּׂשּויה ּׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּדעּתֹו
ּבנין ׁשּיבנה והּוא, לבנֹותֹו. זה ּבבנין לּתן רֹוצה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאדם

מקֹום. אֹותֹו ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ְְְִִֵַַָָָָָהּמֹועיל,
.Êׁשאינּה ּׂשדה נטע אפּלּו ּברׁשּות, חברֹו לּׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד

היתה ׁשאם העליֹונה: על וידֹו לֹו ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעּׂשּויה
יתר הּׁשבח ואם ההֹוצאה, נֹוטל - הּׁשבח על יתר ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההֹוצאה
והּׁשּתף אׁשּתֹו ּבנכסי ּובעל הּׁשבח. נֹוטל - ההֹוצאה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻעל
להם וׁשמין הן, ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׂשדה

העליֹונה. על ְְֶַָָָָוידם
.Áואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות ׁשּלא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד

הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ
ּׁשעּׂשה למה נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

העליֹונה. על וידֹו לֹו ׁשמין - הּדבר ּבא ּוברצֹונֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָָזה
.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד

עצי הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין אין - ּבּׂשדה לֹו, ׁשֹומעין - ּבבית נֹוטל: אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני
טל הּקרקע: ּבעל לֹו אמר הּקרקע. את ׁשּמכחיׁש מּפני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹלֹו,

לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית ְִִֶַָָמה
.Èּבין העליֹונה על ידֹו ׁשהיתה ּבין לֹו, ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל

ׁשּיּׁשבע עד ּכלּום נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
ויעּׂשּו הּדּינים יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבנקיטת
העצים ויׁשערּו לעיניהם, גלּויה היא והרי ההֹוצאה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּומת
ׁשֹומעין - ׁשּבּׁשערים ּבּפחֹות האּמנין ּוּׂשכר והּסיד ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֻוהאבנים
והיתה ּבלבד הּׁשבח ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ׁשבּועה. צרי אין - העליֹונה על ְְִֵֶַָָָָָידֹו
.‡È,נתּתי ואמר: הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

ׁשּלא ונׁשּבע נאמן, הּיֹורד - נטלּתי לא אֹומר: לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּיֹורד
לא עדין הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנתן
אבל נתּת? היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ,ל ְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשמּו
אף נתּתי, ואמר: לֹו, ּתן הּׂשדה: לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאם
נאמן, הּׂשדה ּבעל הרי - הּיֹורד נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
ּבעליה. ּבחזקת ׁשהּקרקע ויּפטר; ׁשּנתן הּסת ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָויּׁשבע

.·Èאם ּגרׁשּה: ּכ ואחר אׁשּתֹו ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּבעל

ירדּו ׁשּלא אריסיו, נסּתּלקּו ּבעל נסּתּלק - אריס עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹהּבעל
הּתחּתֹונה; על וידם להם וׁשמין הּבעל, ּדעת על אּלא ְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָלּה
להם וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל אין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָואם

ְִָּכאריס.

ה'תשע"א סיון ט"ו שישי יום

עּׂשר אחד ¨¨©©¤¤ּפרק

הׁשב‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות - ליּׂשראל אבדה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהׁשבת
- והּניחּה מּמּנה ונתעּלם יּׂשראל אבדת והרֹואה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם.
אחי ׁשֹור את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעֹובר
קּים - הׁשיבּה ואם עּׂשה. מצות ּובּטל מהם; ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהתעּלמּת

עּׂשה. ְֲִֵַמצות
ועבר·. עּׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח

תגזל'. 'לא ועל להתעּלם' תּוכל 'לא על לאוין: ׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹעל
וכּיֹוצא לתאבֹון נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאפּלּו
- להכעיס נבלה אֹוכל אבל אבדתֹו. לֹו להׁשיב מצוה - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּבֹו
ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובדי והאּפיקֹורֹוסים אּפיקֹורֹוס; הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָהרי
ּכעֹובד אבדה, להן להחזיר אסּור - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומחּללי

בים.ּכֹוכ ִָ
.‚.אחי אבדת ׁשּנאמר: מּתרת, - ּכֹוכבים עֹובד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאבדת

יד מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּמחזירּה
את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָרׁשעי
ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂשראל
ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש
מּפני יּׂשראל, ּככלי הּגּנבים מּפני ּכליהם מכניסין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמקֹום

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
ׁשּטעה„. והּוא, ּומּתרת. ּכאבדתֹו, - ּכֹוכבים העֹובד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻטעּות

אסּור. - להטעֹותֹו אבל ְְְֲֵַַָָמעצמֹו;
.‰וצרי וטעה. חׁשּבֹון ּכֹוכבים העֹובד ׁשעּׂשה ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ואיני ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל ראה יּׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון .ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
ּכֹוכבים העֹובד יתּכּון ׁשּמא אסּור; - ּכן לֹו אמר לא אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל. ׁשמים ׁשם ונמצא ְְְְְִִִֵֵַַָָָלבדקֹו,
.Âעֹובדי ּומחצה ּבּה, ּדרין ּכֹוכבים ועֹובדי ׁשּיּׂשראלים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָעיר

ּומכריז. נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא יּׂשראל, ּומחצה ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכֹוכבים
להחזיר. חּיב - סימניה ונתן יּׂשראל ּבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם

.Êהעיר מן ּבמקֹום מצא אם ּכֹוכבים: עֹובדי העיר רב ְְִִִִִֵָָָָָָָָֹהיה
מצא אם אבל להכריז; חּיב - יּׂשראל ׁשם הּמצּויים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשרב
מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי גדֹולה, ּופלטיא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבסרטיא
ׁשהרּבים מקֹום ּובכל ּתמיד, ׁשם מצּויין ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהעֹובדי
ונתן יּׂשראל ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצּויין
אֹומר: ׁשהּוא מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָסימניה;
ליל הרֹוצה ׁשּלֹו, ׁשהיא ּפי על אף מצאּה. ּכֹוכבים ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
את מחזיר - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוּׂשה והּיׁשר הּטֹוב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהאבדה
.Áיינּה - יין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמצא
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יּׂשראל ּבא ואם אבדה. מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ּבהנאה, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאסּור
ׁשּמצאּה. יּׂשראל לזה ּבׁשתּיה מּתר - סימניה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻונתן

.Ëׁשרב ּפי על אף אחרת, ּבחצר והׁשליכֹו ּבּׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹוף
נתיאׁשּו ׁשהרי אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יּׂשראל ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהעיר

מּמּנּו. ְִִֶַָהּבעלים
.Èׁשאינֹו נהר ׁשל ּובׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּבזֹוטֹו אבדה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמֹוצא

מֹוצאּה; ׁשל זֹו הרי - סימן ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּפֹוסק,
מּמּנּו ׁשאבּודה מי - ּומצאתּה מּמּנּו ּתאבד אׁשר ְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה זֹו יצאת אדם, ּכל אצל היא ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּומצּויה

מּמּנה. נתיאׁש וּדאי ׁשּזה ְִִֵֶֶֶַַָָָָאדם,
.‡Èהּניח ּכיצד? לֹו. נזקקין אין - לדעת ממֹונֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָהמאּבד

הׁשלי לֹו, והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּפרתֹו
זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיסֹו
לּטל זה דבר לרֹואה ׁשאסּור ּפי על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּבד
ּפרט - ּתאבד אׁשר ׁשּנאמר: להחזיר; זקּוק אינֹו - ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלעצמֹו

לדעּתֹו. ְְְִֵַַלמאּבד
.·Èולא להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבדה

ְֲִַָלהחזירּה.
.‚Èׁשאין מכּבד זקן אֹו חכם היה אם קּפה, אֹו ּׂשק ְִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻמצא

ואֹומד ּבהן. להּטּפל חּיב אינֹו - ּבידֹו אּלּו ּכלים לּטל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּדרּכֹו
חּיב ּכ - לעצמֹו מחזירן היה אם ׁשּלֹו: היּו אּלּו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאת
היה אפּלּו ּכבֹודֹו על מֹוחל היה לא ואם חברֹו; ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלהחזיר
להחזיר דרּכֹו היה להחזיר. חּיב אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
ּבעיר ּומצאן ּבעיר, להחזירן ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכלים
עד להחזירן חּיב - ּבּׂשדה מצאן להחזיר; חּיב אינֹו -ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
לעיר ּבהן נכנס ׁשהרי ּפי על ואף הּבעלים, לרׁשּות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּגיעּו

.ּבכ ּדרּכֹו ְְְֵַָואין
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

התחיל ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהחזירּה
להחזיר; חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּמצוה.
מׁשמעֹו. ּפעמים מאה אפּלּו 'הׁשב' ּתׁשיבם. הׁשב ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבעליה לרׁשּות ׁשּיחזירּנה עד ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
מׁשּתּמר, ׁשאין למקֹום החזירּה אם אבל הּמׁשּתּמר; ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלמקֹום

ּבאחריּותּה. חּיב - מּׁשם ואבדה וחרּבה, ּגּנה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָּכגֹון
.ÂËנכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

ׁשהרי ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים
חּיים; רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמׁשּתּמר.
ׁשּיכניסּה עד ּבּה, להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

וא הּמׁשּתּמרת. הּבעלים ּבעלים.לרׁשּות ּדעת צרי ינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
.ÊËהרי - למקֹומּה והחזירּה הּדיר מן ׁשּברחה ּבהמה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָראה

הּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, קּים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזה
.ÊÈהּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוּׂשה והּיׁשר הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההֹול

לפי ׁשאינּה ּפי על אף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר -ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ְכבֹודֹו.

.ÁÈמּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן
אבדה, הׁשב ׁשל עּׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהחזירּה.

'לא ׁשל תעּׂשה לא על ועֹובר יהיּו' 'קדׁשים ׁשל עּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמבּטל
ועּׂשה. תעּׂשה לא את דֹוחה עּׂשה ואין ּבעּמיו', ּבעל ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּטּמא

.ËÈ,יחזיר - ּתחזירּנה אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָראה
מצות ׁשּקּים ּבעת נמצא מאביו, קּבל ׁשאם מּמּנּו. יקּבל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולא
ּתׁשיבם' 'הׁשב ׁשל עּׂשה ּבּטל ,'אבי את 'ּכּבד ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּׂשה

להתעּלם'. תּוכל 'לא על ְְְִֵַַַַָֹועבר
.Îּׂשדהּו אֹו חברֹו ּבנין להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרֹואה

- אחי אבדת לכל ׁשּנאמר: ּולמנעם; ּבפניהם לגּדר חּיב -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת ְְֲֵַַַָלרּבֹות
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אם‡. חברֹו: ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
אינֹו ואם ׁשּתיהן; להחזיר חּיב - ׁשּתיהן את להחזיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיכֹול
ואפּלּו קֹודמת. אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיכֹול

אב אדם.לאבדת לכל קֹודם ׁשּלֹו - רּבֹו ׁשל אֹו יו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשקּול·. אביו היה אם אביו: אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּפגע

קֹודמת. רּבֹו ׁשל - לאו ואם קֹודמת; אביו ׁשל - רּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד

למד. מּמּנּו ּתֹורה ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוהּוא,
ּׂשכר‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּניח

יפה ׁשּלֹו חברֹו, וחמֹור חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? לֹו. ֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהראּוי
חברֹו ׁשל את והּציל ׁשּלֹו את הּניח מאתים, חברֹו וׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמנה
ׁשּל את אּציל לֹו: אמר ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו אין -ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חּיב - ּדין ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי, דמי לי נֹותן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואּתה
הֹואיל - מאליו עלה ׁשחמֹורֹו ּפי על ואף ׁשּלֹו. דמי לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּתן

עּמֹו. ׁשהתנה ּבּמה זכה ּבֹו, נתעּסק ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹולא
לֹו.„. הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד

דינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
דינר לי ּתן לֹו: יאמר לא - דינר מאה ׁשּׁשוה אבדה ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹוהחזיר
מאֹותּה ׁשּיבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהפסדּתי,
ּבפני אֹו הּבעלים עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמלאכה
ואם נֹוטל. זה הרי - והרׁשּוהּו ּׁשּיפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּבית

קֹודם. ׁשּלֹו - ּדין ּבית ולא ּבעלים ׁשם ְְִִֵֵֵֶָָֹאין
ּבכד‰. וזה יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

לארץ הּדבׁש ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדק ּדבׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
לֹו אין - החבית לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשפ
נֹותן ואּתה ׁשּל את אּציל אמר: ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
לּתן חּיב זה הרי - ּדין ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי, דמי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלי
- הּמּציל וכל הפקר, זה הרי - לארץ הּדבׁש נׁשּפ ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו.

מּציל. ְְִַַלעצמֹו
.Â,ריקנים ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ל מּציל איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ּכד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָונסּדקה
וכ ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ּבקנקּני זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָדבׁש
ּׂשחק זה הרי - הן לֹו: ואמר הּדבׁש ּבעל עליו וקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּדינרין,
הפסידֹו לא ׁשהרי לֹו; הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו נֹותן ואינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו,

ְּכלּום.
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.Ê,לפניו מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן
לֹו אין - והעבירֹו דינר, ל נֹותן ואני העבירני לֹו: ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָואמר
מצֹודת ּבּטל לֹו: ואמר צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָאּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמֹו. ּׁשהתנה מה ּכל לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהעבירני

.Á:ּוטרפּה ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, הֹולכת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּירא
- והּציל מהן אחד ועמד מּידם, להּציל יכֹולים אינן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
מהן אחד וקדם מּידם, להּציל הן יכֹולין ואם לעצמֹו; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּציל
לאמצע. הּציל - מּציל אני לעצמי ׁשאמר: ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָוהּציל,

.Ëמּציל הּמּציל ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו
מּציל זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאמצע;
היה מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעצמֹו.
הרי - הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל; עצמן לדחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהן

הּכל. מן ְֲִִַָֹנתיאׁשּו
.Èואם לאמצע. הּציל - מהן אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

והּציל מחברֹו, חלק זה הרי - מּציל אני לעצמי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאמר:
הּוא הרי ׁשּיּציל ּכל - להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלעצמֹו.
ּבֹו חֹוזר זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָלּמּׂשּכיר.
ׁשּלֹו. הּוא הרי ּכן ׁשאמר אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן

.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנתה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירא

ואין ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם לפניהם ּתּיר ּׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ּׂשכרֹו מחּׁשבין - ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים. ְִִִַַַָמּמנהג
.·Èמּמּנּו ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

ּפׁשע ואם אחרת. חמֹור לֹו מעמידין - הּׁשּירא מּבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחמֹור
לֹו. להעמיד חּיבין אין - ואבדה הּוא ְְְֲִִֵַַָָָָּבּה

.‚Èלּקח רֹוצה ואני דמיה לי ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָאבדה
מעמידין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עּמכם ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור
ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזּדרז ּכדי אחרת, חמֹור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו
אחת ׁשֹומר דֹומה אינֹו - ּבּׁשּירא אחרת ּבהמה לֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

ׁשּתים. ְְִֵַלׁשֹומר
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָספינה

ואין מּׂשאּוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלטבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת. ספינה לֹו מעמידים - ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה
אין - הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּפרׁש

לֹו. להעמיד ְֲִִַַָחּיבין

�
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ה'תשע"א סיון י' ראשון יום

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעברּיה
ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ׁשּלא לּה. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹו
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוהּוא

i)יגרע" ,`k zeny)ּֿכל ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנֹוׂשא
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּדברים
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתעּלה
יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹׁשארּה

(h ,my)ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו מּכאן ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעּתה?
ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ― .(`zeyi)עֹונתּה ֶֶֶֶָָ

ה'תשע"א סיון י"א שני יום

ה'תשע"א סיון י"ב שלישי יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ
ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון

ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: אמרֹו (ziy`xaוהּוא ְְְְְְִֶֶַַָ
(f ,hּבארּו ּוכבר .(.fh zekxa)ּפטּור ׁשהחתן ְֲֵֶֶָָָָ

,לכ טעם ונתנּו ּבתּולה, נׂשא אם ׁשמע ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמּקריאת
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָמּפני

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה הּנׁשים(q`:)זֹו ואין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה :(dq:)חּיבֹות ְְְְִֵַָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"א סיון י"ג רביעי יום

ה'תשע"א סיון י"ד חמישי יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ„"ÈŒ'ÈÈ̆ÈÓÁŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
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קטו oeiq c"iÎ'i iyingÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Ê,לפניו מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן
לֹו אין - והעבירֹו דינר, ל נֹותן ואני העבירני לֹו: ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָואמר
מצֹודת ּבּטל לֹו: ואמר צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָאּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמֹו. ּׁשהתנה מה ּכל לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוהעבירני

.Á:ּוטרפּה ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, הֹולכת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּירא
- והּציל מהן אחד ועמד מּידם, להּציל יכֹולים אינן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
מהן אחד וקדם מּידם, להּציל הן יכֹולין ואם לעצמֹו; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּציל
לאמצע. הּציל - מּציל אני לעצמי ׁשאמר: ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָוהּציל,

.Ëמּציל הּמּציל ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו
מּציל זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאמצע;
היה מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעצמֹו.
הרי - הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל; עצמן לדחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהן

הּכל. מן ְֲִִַָֹנתיאׁשּו
.Èואם לאמצע. הּציל - מהן אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

והּציל מחברֹו, חלק זה הרי - מּציל אני לעצמי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאמר:
הּוא הרי ׁשּיּציל ּכל - להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלעצמֹו.
ּבֹו חֹוזר זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָלּמּׂשּכיר.
ׁשּלֹו. הּוא הרי ּכן ׁשאמר אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן

.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנתה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירא

ואין ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם לפניהם ּתּיר ּׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ּׂשכרֹו מחּׁשבין - ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים. ְִִִַַַָמּמנהג
.·Èמּמּנּו ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

ּפׁשע ואם אחרת. חמֹור לֹו מעמידין - הּׁשּירא מּבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחמֹור
לֹו. להעמיד חּיבין אין - ואבדה הּוא ְְְֲִִֵַַָָָָּבּה

.‚Èלּקח רֹוצה ואני דמיה לי ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָאבדה
מעמידין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עּמכם ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור
ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזּדרז ּכדי אחרת, חמֹור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו
אחת ׁשֹומר דֹומה אינֹו - ּבּׁשּירא אחרת ּבהמה לֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

ׁשּתים. ְְִֵַלׁשֹומר
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָספינה

ואין מּׂשאּוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלטבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת. ספינה לֹו מעמידים - ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה
אין - הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּפרׁש

לֹו. להעמיד ְֲִִַַָחּיבין

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oeiq f"hÎ'i -

ה'תשע"א סיון י' ראשון יום

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעברּיה
ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ׁשּלא לּה. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹו
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוהּוא

i)יגרע" ,`k zeny)ּֿכל ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנֹוׂשא
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּדברים
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתעּלה
יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹׁשארּה

(h ,my)ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו מּכאן ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעּתה?
ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ― .(`zeyi)עֹונתּה ֶֶֶֶָָ

ה'תשע"א סיון י"א שני יום

ה'תשע"א סיון י"ב שלישי יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ
ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון

ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: אמרֹו (ziy`xaוהּוא ְְְְְְִֶֶַַָ
(f ,hּבארּו ּוכבר .(.fh zekxa)ּפטּור ׁשהחתן ְֲֵֶֶָָָָ

,לכ טעם ונתנּו ּבתּולה, נׂשא אם ׁשמע ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמּקריאת
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָמּפני

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה הּנׁשים(q`:)זֹו ואין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה :(dq:)חּיבֹות ְְְְִֵַָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"א סיון י"ג רביעי יום

ה'תשע"א סיון י"ד חמישי יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒ„"ÈŒ'ÈÈ̆ÈÓÁŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
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oeiqקטז f"hÎe"h ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(xhya)אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְִִֵֶַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻיתעּלה:

(` ,ck mixac)ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ
,לכ המיחדת ּבמּסכּתא ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּדין

ּגּטין. מּסכת ְִִֶֶַַּכלֹומר

ה'תשע"א סיון ט"ו שישי יום

ה'תשע"א סיון ט"ז קודש שבת יום

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
ÔÂÈÒÊ"ËŒÂ"Ë̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆È̆ÌÂÈ

― השנ"ו האדםהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ
והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמּלהחזיר
אׁשרֿ הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל יתעּלה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמרֹו

לקחּתּה" לׁשּוב c)ׁשּלחּה ,ck mixac)על והעֹובר . ְְְְִֵַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

ּביבמֹות. מקֹומֹות ְְִַָָּבכּמה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zegpn(iying meil)

äfä àø÷nä åéìò àø÷,dfd weqtdn el dpr -øôñ Leîé àì' ¨¨¨¨©¦§¨©¤Ÿ¨¥¤
étî äfä äøBzädðéàL äòL ÷Bãáe àö .'äìéìå íîBé Ba úéâäå E ©¨©¤¦¦§¨¦¨¨¨©§¨¥§¨¨¤¥¨

äìélä ïî àìå íBiä ïî àì,z`fk dry oi`y -úîëç da ãBîìe Ÿ¦©§Ÿ¦©©§¨§¨¨§©
úéðåé,`xnbd dkiynn .àâéìôez` yxity l`rnyi iax wlege - §¨¦§¦¨

eixac lr ,meid lk cenll devny ,weqtd,éðîçð øa ìàeîL éaøc§©¦§¥©©§¨¦
àì Bðéà äæ ÷eñt ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¤¥Ÿ

,äëøa àlà ,äåöî àìå äáBçyòLBäé úà àeä Ceøa LBãwä äàø ¨§Ÿ¦§¨¤¨§¨¨¨¨©¨¨¤§ª©
ïeð ïa òLBäé BúøLîe' øîàpL ,øúBéa åéìò íéáéáç äøBú éøácL¤¦§¥¨£¦¦¨¨§¥¤¤¡©§¨§§ª©¦

'ìäàä CBzî Léîé àì ,øòð(`i bl zeny),,àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ©©Ÿ¨¦¦¨Ÿ¤¨©©¨¨
éìò ïéáéáç Ck ìk ,òLBäé,äøBú éøác Ejexa yecwd egihade §ª©¨©£¦¦¨¤¦§¥¨

,`edétî äfä äøBzä øôñ Leîé àì''E.jzxez z` gkyz `ly - Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦
:dxez cenlz oipra mixn`n cer d`ian `xnbdéaø éác àðz̈¨§¥©¦

éìò eäé àì äøBú éøác ,ìàòîLéäáBç E,aeg el yiy mc`k ± ¦§¨¥¦§¥¨Ÿ§¨¤¨

wxt cnl` mc` xn`i `ly xnelk ,epnn xhtidle enlyl dvexy
,xhti`e cg`éàåoi`y -,ïäî Eîöò øBèôì éàMø äzàikm` s` §¦©¨©©¦§©§§¥¤

.cenlle siqedl jixv cinz ,zcnl
:dxkye dxezd cenil oipra sqep xn`n d`ian `xnbd,äi÷æç øîà̈©¦§¦¨

áéúëc éàî,aezky edn -÷öeî àì áçø ,øö étî Eúéñä óàå' ©¦§¦§©£¦§¦¦¨©©Ÿ¨
'äézçz'ebe(fh el aei`).àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àBa ©§¤¨§¥¤Ÿ§¦©©¨¨

,íãå øNa úcîikíãå øNa úcîy ,`idúéñî íãàdztn -úà ¦©¨¨¨¨¦©¨¨¨¨¨¨¥¦¤
Bøéáçxearläúéî éëøãì íéiç éëøcîla` ,drxl daeh jxcn ± £¥¦©§¥©¦§©§¥¦¨

,daehl drx jxcn xearl ezeztl ekxc oi`àeä Ceøa LBãwäå§©¨¨
íãàä úà úéñîxeql edztn ±øîàpL ,íéiç éëøãì äúéî éëøcî ¥¦¤¨¨¨¦©§¥¦¨§©§¥©¦¤¤¡©

,'øö étî Eúéñä óàå'mc`d z` ziqn `ed jexa yecwdy xnelk §©£¦§¦¦¨
lvpiy ick dxez cenll.øö äétL íðäébîick ,xv dit dnle ¦¥¦Ÿ¤¦¨¨

dðLòL`diøeáö ¤£¨¨¨
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המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zegpn(iriax meil)

:iax z`f xn` day `ziixad z` `xnbd,øîBà éaø ,àéðúcaezk §©§¨©¦¥
dxeza,'äkæ äðáì úëøònä ìò zúðå'e'ìò'epiid,Ceîñagipiy §¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨©§¨

.zekxrnd cil ogleyd lr oikifad z`Bà ,Ceîña ìò øîBà äzà©¨¥©§¨
,Lnî ìò àlà Bðéà,jzaeyz .'iab lr'øîBà àeäLkznwda ¥¤¨©©¨§¤¥

okynd(b n zeny),'úëøtä úà ïøàä ìò úkñå'zkextdy jkne §©Ÿ¨©¨¨Ÿ¤©¨Ÿ¤
,'lr' dxezd dazke ,cvd on dielzøîBà éåäyìò`ed.Ceîña ¡¥¥©§¨

:dpyna epipy'åëå Lc÷naL íéìkä ìkmicner eidekx`l okx` ¨©¥¦¤©¦§¨
x`y oial oex`d oia dfa zwlgnd `ziixa d`ian `xnbd .zia ly

:ycwnd ilk,Lc÷naL íéìkä ìk ,ïðaø eðzzexepnd epiid ¨©¨¨¨©¥¦¤©¦§¨
,zepgleydeïkøàoeekn,úéa ìL Bkøàì,axrnl gxfnnõeç ¨§¨§¨§¤©¦

îdBkøàL ïBøàoeekn,úéa ìL Baçøìmexcl oetvndtiqen . ¥¨¤¨§§¨§¤©¦
:`ziixadCëådf oeeika ±äéäoex`d.ïéçpeî åéca eéä Cëå ,çpeî §¨¨¨¨§¨¨©¨¨¦

:`xnbd zxxanøîà÷ éàî:`xnbd daiyn .dfa dpeekd idn ±éëä ©¨¨©¨¦
,øîà÷y dgkeddäéä Ckoex`d,çpeî,ziad agexl oeekn ekx` ¨¨©¨¨¨¨

`idïéçpeî eéä Ck åécácîmipezpy ,migpen micad eidy ote`dn - ¦§©¨¨¨¨¦
mireaw micad eidy oeike ,axrnl gxfnn ,zia ly ekxe`l eid

oldl x`eank] oex`d ly eagxl(a"r)cnr oex`d jxe`y `vnp ,[
.zia ly eagxl
:`xnbd zxxanïìðî åécáedaiyn .zia ly ekx` cbpk mipeekny ©¨§¨¨

:`xnbd,àéðúcmiycwd ycwa eicae oex`d zpizp iabl xn`p §©§¨
oey`xd ziad zkepga(g g '` mikln)iW`x E`xIe miCAd Ekx`Ie' ,©©£¦©©¦©¥¨¨¥

zyxtn .'ebe 'dvEgd E`xi `le xiaCd ipR lr WcTd on miCAd©©¦¦©Ÿ¤©§¥©§¦§Ÿ¥¨©¨
wx aezk did eli` :`ziixadìBëé 'íécaä eëøàiå'eidy yxtl ziid ©©£¦©©¦¨

j` mikex`eàøiå' øîBì ãeîìz ,úëBøta ïéòâBð eéä àìiW`x Ÿ¨§¦©¨¤©§©©¥¨¨¥
,'xiaCd ipR lr WcTd on miCAde .lkida eid mi`xpyeàøiå éà± ©©¦¦©Ÿ¤©§¥©§¦¦©¥¨

'xiacd ipt lr 'ebe e`xie' wx aezk did m`eìBëéy yxtl ziideäé ¨§
ïéàöBéå úëBøta ïéòø÷î,lkidd l`eàøé àì' øîBì ãeîìz §¨§¦©¨¤§§¦©§©Ÿ¥¨

ãöék àä ,'äöeçä,mi`xp mpi`e mi`xp eid ©¨¨¥©
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א

cÎb wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enybhlÎdlceÎ`

âäìäëå íéäìà él-äNòé äk øîàì ãåc òáMiå íBiä ãBòa íçì ãåc-úà úBøáäì íòä-ìë àáiå©¨´Ÿ¨¨À̈§©§¯¤¨¦²¤−¤§´©®©¦¨©̧¨¦¹¥ÀŸ´Ÿ©£¤¦³¡Ÿ¦Æ§´Ÿ
éñé:äîeàî-ìë Bà íçì-íòèà LîMä-àBá éðôì-íà ék óåììëk íäéðéòa áèéiå eøékä íòä-ìëå Ÿ¦½¦´¦¦§¥¯©¤²¤¤§©¤−¤¬¨§«¨§¨¨¨´¦¦½©¦©−§¥¥¤®§ŸÆ

:áBè íòä-ìë éðéòa Cìnä äNò øLàæìCìnäî äúéä àì ék àeää íBia ìàøNé-ìëå íòä-ìë eòãiå £¤´¨¨´©¤½¤§¥¥¬¨¨−̈«©¥§¯¨¨¨²§¨¦§¨¥−©´©®¦´³Ÿ¨§¨Æ¥©¤½¤
ô:øð-ïa øðáà-úà úéîäìçìäfä íBiä ìôð ìBãâå øN-ék eòãú àBìä åéãáò-ìà Cìnä øîàiå §¨¦−¤©§¥¬¤¥«©¬Ÿ¤©¤−¤¤£¨¨®£´¥§½¦©´§¨À¨©²©¬©¤−

:ìàøNéaèìäNòì äåäé ílLé épnî íéL÷ äéeøö éða älàä íéLðàäå Cìî çeLîe Cø íBiä éëðàå §¦§¨¥«§¨Ÿ¦̧©¬©Æ¨´©¤½¤§¨£¨¦¬¨¥²¤§¥¬§−̈¨¦´¦¤®¦§©¥¯§Ÿ̈²§Ÿ¥¬
ô:Búòøk äòøä̈¨−̈§¨¨«

ãà:eìäáð ìàøNé-ìëå åéãé etøiå ïBøáça øðáà úî ék ìeàL-ïa òîLiåáíéãeãâ-éøN íéLðà éðLe ©¦§©´¤¨À¦´¥³©§¥Æ§¤§½©¦§−¨¨®§¨¦§¨¥−¦§¨«§¥´£¨¦´¨¥§¦´
áLçz úBøàa-íb ék ïîéðá éðaî éúøàaä ïBnø éða áëø éðMä íLå äðòa ãçàä íL ìeàL-ïá eéä̈¶¤¨ÂÁ¥Á¨¤¨̧©£¹̈§¥¯©¥¦´¥À̈§¥²¦¬©§¥Ÿ¦−¦§¥´¦§¨¦®³¦©§¥½¥¨¥−

:ïîéða-ìòâñ:äfä íBiä ãò íéøb íL-eéäiå äîézb íéúøàaä eçøáiåãäëð ïa ìeàL-ïa ïúðBäéìå ©¦§¨¦«©¦§§¬©§¥Ÿ¦−¦¨®§¨©¦§¨´¨¦½©−©¬©¤«§¦¨¨Æ¤¨½¥−§¥´
dæôça éäéå ñðzå Bzðîà eäàOzå ìàòøæiî ïúðBäéå ìeàL úòîL àáa äéä íéðL Lîç-ïa íéìâø©§¨®¦¤¨¥´¨¦´¨¿̈§´Ÿ§ª©Á¨¸¦¨¹̈¦¦§§¤À©¦¨¥µŸ©§Æ©¨½Ÿ©§¦º§¨§¨¬

:úLáéôî BîLe çñtiå ìtiå ñeðìäúéa-ìà íBiä íçk eàáiå äðòáe áëø éúøàaä ïBnø-éða eëìiå ¨²©¦¬Ÿ©¦¨¥−©§¬§¦«¤©¥̧§¹§¥¦³©§¥Ÿ¦Æ¥¨´©£½̈©¨ÆŸÆ§´Ÿ©½¤¥−
:íéøävä ákLî úà áëL àeäå úLa LéàåLîçä-ìà eäkiå íéhç éç÷ì úéaä CBz-ãò eàa äpäå ¦´®¤§´Ÿ¥½¥−¦§©¬©¨¢¨«¦§Â¥¨¹̈©³©©Æ¦ÆŸ§¥´¦¦½©©ª−¤©®Ÿ¤

:eèìîð åéçà äðòáe áëøå§¥¨²©£¨¬¨¦−¦§¨«

i"yx

(‰Ï).˙Â¯·‰Ï:סעודה ¯Í.(ËÏ)לשון ÌÂÈ‰ ÈÎ�‡Â:למלכא ומרבי הדיוט דין יומא ואנא ‰ÂÈ(·)(תרגום:)
.ÏÂ‡˘ Ô·כמו שאול, לבן ח)היו יג לשמואל:(שמואלֿא אשר שמואל, אשר למועד :(‚).ÌÈ˙¯‡·‰ ÂÁ¯·ÈÂכשמת

הבארותים: ברחו אז למעלה, שאמור כמו פלשתים, שסביבות הערים ישראל בני שעזבו Ô˙�Â‰ÈÏÂ(„)שאול,
.ÏÂ‡˘ Ô·ובנו משכבו, על הרגוהו הנשאר, וזה נהרגו, ובניו הוא שאול, מבית מלכות נשבת איך והולך מונה

ויפסח: נפל יהונתן ¯‚ÌÈÏ.של ‰Î�:רגלים ‰·È˙.(Â)שבור ÍÂ˙ „Ú Â‡· ‰�‰Â:חטים לוקחי תגרים עם

cec zcevn
(‰Ï).ÌÂÈ‰ „ÂÚ·:יום עוד Â‚Â'.כשהיה ‰˘ÚÈ ‰Îענין הוא

במקרא: ימצא כמוהו ורבים Â‚Â'.שבועה, È�ÙÏ Ì‡ ÈÎכאשר
השבועה יחול אז וכו', לחם אטעם השמש בוא לפני אם

בי: נעשתה:‰Â¯ÈÎ.(ÂÏ)להתקיים דוד מדעת ‡˘¯שלא ÏÎÎ
.‰˘Úאחר ההליכה והם: עשה, אשר כל בעיניהם הוטב

והקינה: והבכי, ˙„ÂÚ.(ÁÏ)המטה, ‡Ï‰אשר חשב דוד כי
אמר: לזה אותו, הרג שלא עם האבל, גודל על יתפלאו עבדיו
כן אם ומהראוי וכו', נפל וגדול שר כי תדעו מעצמכם הלא

האבל: ‰ÌÂÈ.(ËÏ)להרבות ÈÎ�‡Âתתמהו ואם לומר: רצה
למלך שנמשחתי היום אף אנכי הנה נקם, לקחתי לא זה מה
הלבב רך אני זה כל עם משלה, בכל ומלכותי ישראל כל על
להתגרות אוכל ולא ממני קשים המה כי צרויה, בני מול

ביכלתו השעה לצורך לענוש למלך רשות ניתן אולם והתראה, עדים שם היו שלא מות, משפט ליואב אין הדין שמן ולפי עמהם,
לשמים: דינו ומסר להם, יכול היה לא כי ממנו, ידו שמט ולזה ˘‡ÏÂ.(‡)המוחלט, Ô·להתחזק מי נשאר לא אבנר, כשמת לפי

בשמו: הזכירו לא לזה המלך, שאול בן היותו מצד רק מלכות כח בו נשאר לא ועוד במלכותו, שלבב�·‰ÂÏ.עמו ידעו היות
עד המליכוהו לא זה ובעבור בכולם, ינקום שלא לנפשם ופחדו בעצתו, נהרג זה כל שעם וחששו דוד, עם שלם היתה אבנר

להמליכו: כולם באו ואז אבנר, מדמי נקי דוד שהיה למפרע ידעו ובזה בההורגים, שפטים דוד ועשה בושת איש ˘¯È(·)שנהרג
.ÌÈ„Â„‚:שאול לבן היו החיל אנשי על Â‚Â'.שרים ˙Â¯‡· Ì‚ ÈÎא לכל ידוע היה ולא לגבולם, מחוץ עמדה היאאולי שר
למה:ÂÁ¯·ÈÂ.(‚)מבנימין: הוזכר ולא מאז, ‰Ê‰.ברחו ÌÂÈ‰ „Úכמה דוד, בידי הם גם נהרגו אז כי בושת, לאיש הרגו אשר

בענין: ההיא:Ï‡Ú¯ÊÈÓ.(„)שכתוב בהמלחמה נהרגו שלל:Ò�˙Â.אשר לשלול המלך בית אל יבואו שלא פלשתים מפחד
.ÏÙÈÂאת להמליך בכדי בושת, איש בהריגת היה הבארתים שכוונת לומר כאן, (וכתבו פסח אז ונעשה מידה, נפל ההוא הבן

ברגליו): פסח הוא כי על למלוכה, הגון לא שמפיבשת חשבו כי אחריו, להמליכו שאול מזרע מי נשאר לא כי היות דוד,
(‰).ÂÎÏÈÂ:בושת איש לבית והלכו והתנכרו מגת, ·‡Â.(Â)שבו ‰�‰Âשבאו ואמר: בהם, הרגישו ולא באו איך לספר חזר

משם: ונמלטו והמרה, הכבד מול החמישית בדופן שהכוהו ואמר בושת, איש מאת חטים כלוקחי עצמם ועשו הבית תוך

oeiv zcevn
(‰Ï).˙Â¯·‰Ïכמו מועטת, סעודה ו)להאכילו יג :(לקמן

מידה: דבר:ÓÂ‡Ó‰.ואברה רך¯Í.(ËÏ)שום לומר רצה
מי: עם מלהתגרות הרך:˜˘ÌÈ.הלבב חלוף ÂÙ¯ÈÂ.(‡)הוא

יאוש: ענין והוא רפיון, ˘‡ÏÂ.(·)מלשון Ô·,שאול לבן כמו
הלמ"ד: ¯‚ÌÈÏ.(„)ותחסר ‰Î�כמו רגלים, (מלכיםֿבשבור

כט) נכה:כג פרעה :.Â˙�Ó‡כמו אותו, ז)המגדלת ב ויהי(אסתר :
הדסה: את כמו·ÊÙÁ‰.וברחה:ÒÂ�˙Â.אומן מהירות, ענין

כו) כג ללכת:(שמואלֿא נחפז דוד ויהי :.ÁÒÙÈÂ:חגר נעשה
(‰).ÌÂÈ‰ ÌÁÎ:היום בחצות והוא השמש, נתחמם כאשר

.ÌÈ¯‰ˆ‰מלשון והוא היום, מאור התחזק טז)עת ו :(בראשית

לתיבה: תעשה והמה:Â‰�‰.(Â)צוהר כמו
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:ìàøNéaèìäNòì äåäé ílLé épnî íéL÷ äéeøö éða älàä íéLðàäå Cìî çeLîe Cø íBiä éëðàå §¦§¨¥«§¨Ÿ¦̧©¬©Æ¨´©¤½¤§¨£¨¦¬¨¥²¤§¥¬§−̈¨¦´¦¤®¦§©¥¯§Ÿ̈²§Ÿ¥¬
ô:Búòøk äòøä̈¨−̈§¨¨«

ãà:eìäáð ìàøNé-ìëå åéãé etøiå ïBøáça øðáà úî ék ìeàL-ïa òîLiåáíéãeãâ-éøN íéLðà éðLe ©¦§©´¤¨À¦´¥³©§¥Æ§¤§½©¦§−¨¨®§¨¦§¨¥−¦§¨«§¥´£¨¦´¨¥§¦´
áLçz úBøàa-íb ék ïîéðá éðaî éúøàaä ïBnø éða áëø éðMä íLå äðòa ãçàä íL ìeàL-ïá eéä̈¶¤¨ÂÁ¥Á¨¤¨̧©£¹̈§¥¯©¥¦´¥À̈§¥²¦¬©§¥Ÿ¦−¦§¥´¦§¨¦®³¦©§¥½¥¨¥−

:ïîéða-ìòâñ:äfä íBiä ãò íéøb íL-eéäiå äîézb íéúøàaä eçøáiåãäëð ïa ìeàL-ïa ïúðBäéìå ©¦§¨¦«©¦§§¬©§¥Ÿ¦−¦¨®§¨©¦§¨´¨¦½©−©¬©¤«§¦¨¨Æ¤¨½¥−§¥´
dæôça éäéå ñðzå Bzðîà eäàOzå ìàòøæiî ïúðBäéå ìeàL úòîL àáa äéä íéðL Lîç-ïa íéìâø©§¨®¦¤¨¥´¨¦´¨¿̈§´Ÿ§ª©Á¨¸¦¨¹̈¦¦§§¤À©¦¨¥µŸ©§Æ©¨½Ÿ©§¦º§¨§¨¬

:úLáéôî BîLe çñtiå ìtiå ñeðìäúéa-ìà íBiä íçk eàáiå äðòáe áëø éúøàaä ïBnø-éða eëìiå ¨²©¦¬Ÿ©¦¨¥−©§¬§¦«¤©¥̧§¹§¥¦³©§¥Ÿ¦Æ¥¨´©£½̈©¨ÆŸÆ§´Ÿ©½¤¥−
:íéøävä ákLî úà áëL àeäå úLa LéàåLîçä-ìà eäkiå íéhç éç÷ì úéaä CBz-ãò eàa äpäå ¦´®¤§´Ÿ¥½¥−¦§©¬©¨¢¨«¦§Â¥¨¹̈©³©©Æ¦ÆŸ§¥´¦¦½©©ª−¤©®Ÿ¤

:eèìîð åéçà äðòáe áëøå§¥¨²©£¨¬¨¦−¦§¨«

i"yx

(‰Ï).˙Â¯·‰Ï:סעודה ¯Í.(ËÏ)לשון ÌÂÈ‰ ÈÎ�‡Â:למלכא ומרבי הדיוט דין יומא ואנא ‰ÂÈ(·)(תרגום:)
.ÏÂ‡˘ Ô·כמו שאול, לבן ח)היו יג לשמואל:(שמואלֿא אשר שמואל, אשר למועד :(‚).ÌÈ˙¯‡·‰ ÂÁ¯·ÈÂכשמת

הבארותים: ברחו אז למעלה, שאמור כמו פלשתים, שסביבות הערים ישראל בני שעזבו Ô˙�Â‰ÈÏÂ(„)שאול,
.ÏÂ‡˘ Ô·ובנו משכבו, על הרגוהו הנשאר, וזה נהרגו, ובניו הוא שאול, מבית מלכות נשבת איך והולך מונה

ויפסח: נפל יהונתן ¯‚ÌÈÏ.של ‰Î�:רגלים ‰·È˙.(Â)שבור ÍÂ˙ „Ú Â‡· ‰�‰Â:חטים לוקחי תגרים עם

cec zcevn
(‰Ï).ÌÂÈ‰ „ÂÚ·:יום עוד Â‚Â'.כשהיה ‰˘ÚÈ ‰Îענין הוא

במקרא: ימצא כמוהו ורבים Â‚Â'.שבועה, È�ÙÏ Ì‡ ÈÎכאשר
השבועה יחול אז וכו', לחם אטעם השמש בוא לפני אם

בי: נעשתה:‰Â¯ÈÎ.(ÂÏ)להתקיים דוד מדעת ‡˘¯שלא ÏÎÎ
.‰˘Úאחר ההליכה והם: עשה, אשר כל בעיניהם הוטב

והקינה: והבכי, ˙„ÂÚ.(ÁÏ)המטה, ‡Ï‰אשר חשב דוד כי
אמר: לזה אותו, הרג שלא עם האבל, גודל על יתפלאו עבדיו
כן אם ומהראוי וכו', נפל וגדול שר כי תדעו מעצמכם הלא

האבל: ‰ÌÂÈ.(ËÏ)להרבות ÈÎ�‡Âתתמהו ואם לומר: רצה
למלך שנמשחתי היום אף אנכי הנה נקם, לקחתי לא זה מה
הלבב רך אני זה כל עם משלה, בכל ומלכותי ישראל כל על
להתגרות אוכל ולא ממני קשים המה כי צרויה, בני מול

ביכלתו השעה לצורך לענוש למלך רשות ניתן אולם והתראה, עדים שם היו שלא מות, משפט ליואב אין הדין שמן ולפי עמהם,
לשמים: דינו ומסר להם, יכול היה לא כי ממנו, ידו שמט ולזה ˘‡ÏÂ.(‡)המוחלט, Ô·להתחזק מי נשאר לא אבנר, כשמת לפי

בשמו: הזכירו לא לזה המלך, שאול בן היותו מצד רק מלכות כח בו נשאר לא ועוד במלכותו, שלבב�·‰ÂÏ.עמו ידעו היות
עד המליכוהו לא זה ובעבור בכולם, ינקום שלא לנפשם ופחדו בעצתו, נהרג זה כל שעם וחששו דוד, עם שלם היתה אבנר

להמליכו: כולם באו ואז אבנר, מדמי נקי דוד שהיה למפרע ידעו ובזה בההורגים, שפטים דוד ועשה בושת איש ˘¯È(·)שנהרג
.ÌÈ„Â„‚:שאול לבן היו החיל אנשי על Â‚Â'.שרים ˙Â¯‡· Ì‚ ÈÎא לכל ידוע היה ולא לגבולם, מחוץ עמדה היאאולי שר
למה:ÂÁ¯·ÈÂ.(‚)מבנימין: הוזכר ולא מאז, ‰Ê‰.ברחו ÌÂÈ‰ „Úכמה דוד, בידי הם גם נהרגו אז כי בושת, לאיש הרגו אשר

בענין: ההיא:Ï‡Ú¯ÊÈÓ.(„)שכתוב בהמלחמה נהרגו שלל:Ò�˙Â.אשר לשלול המלך בית אל יבואו שלא פלשתים מפחד
.ÏÙÈÂאת להמליך בכדי בושת, איש בהריגת היה הבארתים שכוונת לומר כאן, (וכתבו פסח אז ונעשה מידה, נפל ההוא הבן

ברגליו): פסח הוא כי על למלוכה, הגון לא שמפיבשת חשבו כי אחריו, להמליכו שאול מזרע מי נשאר לא כי היות דוד,
(‰).ÂÎÏÈÂ:בושת איש לבית והלכו והתנכרו מגת, ·‡Â.(Â)שבו ‰�‰Âשבאו ואמר: בהם, הרגישו ולא באו איך לספר חזר

משם: ונמלטו והמרה, הכבד מול החמישית בדופן שהכוהו ואמר בושת, איש מאת חטים כלוקחי עצמם ועשו הבית תוך

oeiv zcevn
(‰Ï).˙Â¯·‰Ïכמו מועטת, סעודה ו)להאכילו יג :(לקמן

מידה: דבר:ÓÂ‡Ó‰.ואברה רך¯Í.(ËÏ)שום לומר רצה
מי: עם מלהתגרות הרך:˜˘ÌÈ.הלבב חלוף ÂÙ¯ÈÂ.(‡)הוא

יאוש: ענין והוא רפיון, ˘‡ÏÂ.(·)מלשון Ô·,שאול לבן כמו
הלמ"ד: ¯‚ÌÈÏ.(„)ותחסר ‰Î�כמו רגלים, (מלכיםֿבשבור

כט) נכה:כג פרעה :.Â˙�Ó‡כמו אותו, ז)המגדלת ב ויהי(אסתר :
הדסה: את כמו·ÊÙÁ‰.וברחה:ÒÂ�˙Â.אומן מהירות, ענין

כו) כג ללכת:(שמואלֿא נחפז דוד ויהי :.ÁÒÙÈÂ:חגר נעשה
(‰).ÌÂÈ‰ ÌÁÎ:היום בחצות והוא השמש, נתחמם כאשר

.ÌÈ¯‰ˆ‰מלשון והוא היום, מאור התחזק טז)עת ו :(בראשית

לתיבה: תעשה והמה:Â‰�‰.(Â)צוהר כמו
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i"yx

(‡).„Â„Ï ¯ÂÓÊÓלהביא מזמור שכינה, עליו שורה ואח"כ מנגן לדוד, מזמור שנאמר מקום כל רבותינו אמרו

שירה: אמר ואח"כ שכינה עליו שרתה מזמור לדוד בו שנאמר וכל לדוד, הקודש ¯ÈÚÂ.רוח הזה‰' במדבר

כלום: אחסר שלא אני בטוח בו הולך „˘‡.(·)שאני ˙Â‡�·למרעה מזונותיו לדמות שהתחיל לפי דשאין בנוה

שמו נקרא למה חרת, ביער דוד אמר זה ומזמור דשא, נאות רועי ה' של הלשון על נופל רועי ה' שאמר בהמה

הבא העולם של מטוב הקב"ה והרטיבו כחרס מנוגב שהיה חרת תהלים)יער Â˘È··.(‚):(מדרש È˘Ù�שהופג רוחי

לקדמותו: ישובב ובמנוסה ˆ„˜.בצרות ÈÏ‚ÚÓ·:אויבי ביד אפול שלא מישור ˆÂÓÏ˙.(„)בדרכי ‡È‚·בארץ

לברט: בן דונש פירשו חושך לשון צלמות כל אמר, זיף מדבר ועל Í˙�Ú˘ÓÂ.חושך ÍË·˘עלי שבאו יסורים

המלכות: היא שלחן לפני שתערוך אני ובטוח עון לסלוח לי שיהיו ינחמוני שניהם חסדך, על בטוח שאני ומשען

(‰).È˘‡¯ ÔÓ˘· למלך:„˘�˙ פיך על נמשחתי ¯ÈÂ‰.כבר ÈÒÂÎ:שובע לשון

cec zcevn
(‡).ÈÚÂ¯ חסר‰' אהיה לא בוודאי א"כ אותי רועה ה' כי על

בידו: הכל כי המרביץ·�‡Â˙.(·)מאומה הרחמני כרועה
הנופל לשון אמר לרועה שהמשילו ולפי דשא במקום עדרו

ÂÁÂ�Ó˙.ברועה: ÈÓמשא"כ צלולים המה הנחים מים כי
וטיט: רפש מימיו יגרשו כי אותיÈ�Á�È.(‚)הרודפים ינהג

אכשל: לא למען ישר ˘ÂÓ.באורח ÔÚÓÏהשגחתו רב להודיע
יראיו: ˆÂÓÏ˙.(„)על ‡È‚·:סכנה במקום ר"ל אופל ¯Ú.בעמק ‡¯È‡ ‡Ï:רעה Í˙�Ú˘ÓÂ.ממקרה ÍË·˘מכה שאתה מה

להמקרים: עזבתני שלא אראה בזה כי אותי המנחמים הם הם אותי ותסמוך ותחזור יסורין של בשבט ועי"ז˙ÍÂ¯Ú.(‰)אותי
בהם: להתענג במעדנים שלחן לפני תערוך שעוד ˆÈ¯¯Â.אבטח בכבודי:�‚„ יראו המה לומר מאז„˘�˙.רצה לומר רצה

מלך: להיות המשחה בשמן ראשי ¯ÈÂ‰.משחת ÈÒÂÎודברך נפשי אות בכל שאמלוך לומר רצה שבעה, כוסי להיות הבטחתני
תקום: ÂË·.(Â)הלא Í‡:אלי לבוא אחרי ירדוף והחסד הטוב ואך רע מאומה עוד עלי תבוא ה'È˙·˘Â.לא בבית ישיבתי

ומטולטל: מגורש עוד אהיה ולא ימים לאורך תהיה

oeiv zcevn
(·).˙Â‡�·השלום נאות כמו מדור כ"ה)ענין È�ˆÈ·¯È.:(ירמיה

לנוח: השכיבה בעזךÈ�Ï‰�È.ענין נהלת כמו הנהגה (שמותענין

והשקט:Â˘È··.(‚):ט"ו) הנחה שלˆÂÓÏ˙.(„)ענין צלו
הקבר: חשכת לומר רצה ושמן:„˘�˙.(‰)מות דשן מלשון

.‰ÈÂ¯רוה תלמיה כמו שביעה ס"ה)ענין :(לקמן

xe` ldi
מזמור ועלא וז"ל ע"ב דקכ"ח פ"י שט"ז בעמה"מ לדוד.

במזמור דהע"ה התפלל נהורין) ש"ע (של ההארה זאת
ינהלני מנוחות מי על וגו' אחסר לא רועי ה' שנאמר הפרנסה
אל דאריך מרישא היורד נהורין ש"ע של הקדוש השפע הוא
תלים במדרש עכ"ל. כו' מנוחות מי נקרא זו"נ על המזלות
פב"ת אותי. הרועה האלקים יעקב אמר שכן אתבונן מזקנים
אחסר. לא רועי ה' וי"א כו' רביעי כוס ע"א דקי"ח דפסחים
שהוא הגדול הלל הוא רועי ה' הי"א שלדעת מהרש"א וכ'
בארץ לראות משפילי לשבת שמגביהי היות שעם גדול שבח

כו':
הוארבות מי כו' ישראל של רוען דוד ג' ס"ה פנ"ט שרה חיי

רבה שה"ש אחסר. לא רועי ה' שנאמר הקב"ה דוד של רועה
שנאמר המזג יחסר אל לי אמר הוא ד' י"ח לי דודי בפסוק
רחמי הוא את לו אמרתי ואני המזג יחסר אל אסהר אגן שררך
אחסר. לא רועי ה' המד"א לעולם טיבותך לחסר לא טבא

אהוי"ר התכללות שיהי' זהו"ע שבאתעדל"ת אפ"ל
בד"ה בסדור וכמ"ש מזיגה הנק' שזהו רחמים והתעוררות
לבן גוונין מד' כלול דרעיתי היופי והנה גבי ציצית להם ועשו
שע"י רעיתי. יפה הנך בד"ה בשה"ש ובלק"ת כו' וירוק ואדום
יחסר אל התורה בעסק י"ל וכן יפה. הנך דוקא ההתכללות
וסברת המיקל סברת אחר לחפש ההלכה את שממזג המזג
צ"ל גם ההכרעה. לכוין הלכה של בעומקה וללון המחמיר
בדבר הכל ולא מזג ג"כ זהו וגמרא ובמשנה במקרא העסק
אין כי עדמ"ש פי' אחסר לא רועי ה' מבקשת וכנס"י אחד
הוא ע"ק שהוא אין דבחי' במ"א ומבואר ליראיו מחסור

כו': ליראיו והיינו המחסורים כל הממלא
נחסרבפסוק לא המזג יחסר אל ד"א כו' הסהר אגן שררך

ע"י לכל ומפרנס הזן הקב"ה זה המ"כ (פי' דעלמא מזגא
ועמ"ש אחסר. לא רועי ה' המד"א והיסודות) הכחות עירוב

הסהר: אגן שררך ע"פ
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מתים994) האדם ׁשל זאת995)ּבניו ללמד הּוא יכֹול ּגם ְִִֵֶַָָָָָָֹֹ
ּבעֹון996 הּילדים מיתת את הּתֹולה רּבי ּגם ּכלֹומר: ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָמּכאן,

מהּפסּוק: זאת ללמד יכֹול ּדהינּו:997)נדרים, ּכיצד? ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹ
נדרים,998) קּיּום אי־ ׁשהם וׁשקר, ׁשוא ּבדּבּורי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָהתעּסקּות

וׁשאלּו: החכמים ּתמהּו הּבנים. להּכאת סּבה הרי999)זֹוהי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
האיׁש,1000) לאֹותֹו מתּכּונים הּתארים הּׁשיטה1001)וׁשני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
ׁש"1002)ׁשל וכְך1003)היא, מתים, "ּבעֹון1004)הּילדים ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

יהּודה רּבי ׁשל ּבׁשמֹו מצּטט ׁשּזה ּכפי ּתֹורה"! ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֻּבּטּול
הם הּׁשמֹות ׁשני הּתלמּוד: חכמי הׁשיבּו ּכְך על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָהּנׂשיא?
למֹות סּבֹות ׁשּתי ׁשהּציע זה והּוא החכם, אֹותֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבאמת
אבל ּתֹורה", ּבּטּול "ּבעֹון רק אמר ּתחּלה ְְֲֲִִִַַַָָָָָילדים.

ׁשמע1005) ׁשרּבי רּבי1007)ּבן1006)אחרי ּגם אזי יֹוחאי, ּבר ֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָ
הּילדים, מתים ּתֹורה ּבּטּול ּבעֹון רק ׁשּלא ואמר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹוסיף
ּמתים מה ּבעֹון לּמבאר, ּכהמׁשְך נדרים. ּבעֹון ּגם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאּלא

ּבזה,1008ילדים, קֹובעים1009)חֹולקים ההֹורים ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ּביתם.1010) הּגמרא:1011)ּבפתח מבארת ההֹורים. ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהרי1012) להֹוכיח, אפׁשר "למען1013)זאת ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

בניכם") וימי ימיכם זהירּבּו ּפסּוק ׁש)1014, הענין על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּביתָך1015) מזּוזֹות על "ּוכתבּתם ּכתּוב: כן לפני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָואכן

הּבנים ימי אריכּות את ּתלה ׁשהּכתּוב הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובׁשעריָך".
הּפסּוק אְך מזּוזה. ׁשני1017)נדרׁש1016)ּבמצות על ּדהינּו: , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

ּכתּוב: לכן קדם ּפסּוקים ׁשני ּכי כן, לפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹּפסּוקים
ירּבּו "למען ׁשההבטחה הרי ּבניכם". את אֹותם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"ולּמדּתם
קדם ּפסּוקים ׁשני ׁשּנאמר ּבּמה ּתלּויה אינּה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹימיכם",

ּכי1018)לכן. היא הּסּבה מתים", ּגם1020)ּגם1019)ּבנים ִִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשני1021) ּבּנאמר וגם קדם, אחד ּפסּוק ּבּנאמר ּגם ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

ּבבּטּול ּגם הּילדים מיתת את ּתֹולים ּכן על קדם. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹּפסּוקים
ּתֹורה, ּבבּטּול וגם לכן, קדם אחד ּפסּוק ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹמזּוזה

לכן. קדם ּפסּוקים ׁשני ּבסּבת1023)חֹולקים1022)ׁשּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּילדים הּגמרא:1025)ּכדלעיל1024)מֹות מבררת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּדבר1026) מּובן הּמֹוכיח1027ּכלֹומר: ּפסּוק יׁשנֹו אכן ְְִֵֶַַַַָָָָָ
זֹו, כן:1028)ׁשיטה אחרי הּבנים,1029)וכתּוב מה1030)מתים ְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

זאת? יֹודע ּומהיכן זאת1031ּטעמֹו? אמר ּתרצה ואם ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָֹֹֹ
החכם ׁשל הּמּובאת1032)ּבׁשמֹו הּנביא ּתֹוכחת ּבהמׁשְך ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

את הּנביא מבאר ׁשם ּבניכם", את הּכיתי "לּׁשוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלעיל:
הּבנים: להּכאת ארּבעת1033)הּסּבה ּדין אי־קּיּום ּבעֹון ְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָ

הּציצית, ׁשהם.1034)ּכנפֹות ילדיָך, ׁשל הּמות מקרי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
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מתים994) האדם ׁשל זאת995)ּבניו ללמד הּוא יכֹול ּגם ְִִֵֶַָָָָָָֹֹ
ּבעֹון996 הּילדים מיתת את הּתֹולה רּבי ּגם ּכלֹומר: ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָמּכאן,

מהּפסּוק: זאת ללמד יכֹול ּדהינּו:997)נדרים, ּכיצד? ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹ
נדרים,998) קּיּום אי־ ׁשהם וׁשקר, ׁשוא ּבדּבּורי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָהתעּסקּות

וׁשאלּו: החכמים ּתמהּו הּבנים. להּכאת סּבה הרי999)זֹוהי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
האיׁש,1000) לאֹותֹו מתּכּונים הּתארים הּׁשיטה1001)וׁשני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ
ׁש"1002)ׁשל וכְך1003)היא, מתים, "ּבעֹון1004)הּילדים ולא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

יהּודה רּבי ׁשל ּבׁשמֹו מצּטט ׁשּזה ּכפי ּתֹורה"! ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֻּבּטּול
הם הּׁשמֹות ׁשני הּתלמּוד: חכמי הׁשיבּו ּכְך על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָהּנׂשיא?
למֹות סּבֹות ׁשּתי ׁשהּציע זה והּוא החכם, אֹותֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבאמת
אבל ּתֹורה", ּבּטּול "ּבעֹון רק אמר ּתחּלה ְְֲֲִִִַַַָָָָָילדים.

ׁשמע1005) ׁשרּבי רּבי1007)ּבן1006)אחרי ּגם אזי יֹוחאי, ּבר ֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָ
הּילדים, מתים ּתֹורה ּבּטּול ּבעֹון רק ׁשּלא ואמר ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהֹוסיף
ּמתים מה ּבעֹון לּמבאר, ּכהמׁשְך נדרים. ּבעֹון ּגם ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאּלא

ּבזה,1008ילדים, קֹובעים1009)חֹולקים ההֹורים ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ּביתם.1010) הּגמרא:1011)ּבפתח מבארת ההֹורים. ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהרי1012) להֹוכיח, אפׁשר "למען1013)זאת ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

בניכם") וימי ימיכם זהירּבּו ּפסּוק ׁש)1014, הענין על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּביתָך1015) מזּוזֹות על "ּוכתבּתם ּכתּוב: כן לפני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָואכן

הּבנים ימי אריכּות את ּתלה ׁשהּכתּוב הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובׁשעריָך".
הּפסּוק אְך מזּוזה. ׁשני1017)נדרׁש1016)ּבמצות על ּדהינּו: , ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

ּכתּוב: לכן קדם ּפסּוקים ׁשני ּכי כן, לפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹּפסּוקים
ירּבּו "למען ׁשההבטחה הרי ּבניכם". את אֹותם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"ולּמדּתם
קדם ּפסּוקים ׁשני ׁשּנאמר ּבּמה ּתלּויה אינּה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹימיכם",

ּכי1018)לכן. היא הּסּבה מתים", ּגם1020)ּגם1019)ּבנים ִִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשני1021) ּבּנאמר וגם קדם, אחד ּפסּוק ּבּנאמר ּגם ְְְֱֱֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּכלֹומר:

ּבבּטּול ּגם הּילדים מיתת את ּתֹולים ּכן על קדם. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹּפסּוקים
ּתֹורה, ּבבּטּול וגם לכן, קדם אחד ּפסּוק ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹמזּוזה

לכן. קדם ּפסּוקים ׁשני ּבסּבת1023)חֹולקים1022)ׁשּכתּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
הּילדים הּגמרא:1025)ּכדלעיל1024)מֹות מבררת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּדבר1026) מּובן הּמֹוכיח1027ּכלֹומר: ּפסּוק יׁשנֹו אכן ְְִֵֶַַַַָָָָָ
זֹו, כן:1028)ׁשיטה אחרי הּבנים,1029)וכתּוב מה1030)מתים ְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

זאת? יֹודע ּומהיכן זאת1031ּטעמֹו? אמר ּתרצה ואם ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָֹֹֹ
החכם ׁשל הּמּובאת1032)ּבׁשמֹו הּנביא ּתֹוכחת ּבהמׁשְך ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

את הּנביא מבאר ׁשם ּבניכם", את הּכיתי "לּׁשוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלעיל:
הּבנים: להּכאת ארּבעת1033)הּסּבה ּדין אי־קּיּום ּבעֹון ְְֲִִִִִַַַַַַַַָָָ

הּציצית, ׁשהם.1034)ּכנפֹות ילדיָך, ׁשל הּמות מקרי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
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gpen gafnd `diy dl zgkyn `lc ,`cg

ipa epgiy mcew ixdy .okynd zcnrd mcew

ipae oeyxb ipa oipeg eid ,zegafnd i`yep zdw

la` .eze` oiniwne ,okynd i`yep ixxn

oicixen eidy ,ozriqpaoi`yepe ,dlgz okynd

zdw ipae ,oey`x lbc xg` ixxn ipae oeyxb ipa

lbc xg`oeyxb ipa oincew ediy ick ,ipy

ipa `a iptl okynd z` oicinrne ,oziipga

(i xacna) dcedi ipa rqn xg` aizkck .zdw

(my) aizk milbc ipy xg`e ,"okynd cxede"

Ð "ycwnd i`yep mizdwd erqpe"oex` epiidc

,okynd oeyxb ipa eniwde .zxy ilke zegafne

z` epiyya i` :cere .zdw ipa ly m`ea cr

mcew mpaxw ehgy ikid ,dl znwen xcqd

"onewn edfi`"a oxn` `d ?okynd ecinriy

ecinriy mcew ohgyy minly :(a,dp migaf)

Ð okynd z` mield,dl opiqxb i`e .oileqt

edfi`"c `idde ,xcqd z` epiyya `nwezin

Ð "onewnaizkc meyne ,xn`w `weec minly

x`y sili `le ,"cren ld` gzt ehgye" eda

iab opzc `de .epeyl o`k cr .ediipin miycw

rnyiy cr hgey hgeyd did `l :(a,l) cinz

Ð gztpy lecb xry lewm`e .`nlra devnl

`edd" iiepyl jixhvi` i`n` lirle :xn`z

milw miycwl" `nil ,"`z`c `ed milbcl

migafc `xza wxta gkenck "`z`c `ed

dil ded `l ok m`c :xnel yie !(a,fhw)

dnwele :xn`z m`e .cren ld`a diilznl

Ð "cren ld` rqpe" dil rnync :xnel yie !onewna mirlwde gafndy oebke ,miycw iycwa.gafnd elit` ,lkd wlzqpyòîù:qxhpewa yxit Ð dlila zerqn weliq yi dpin

Ð `xtva ?mirlw elcin zni` ,dlila zerqn weliq oi` i`c .oilqtp miycw ipzwcnerqpc `kid dpin `wtp `nlc :dniz !dpila dil liqti`c il wetiz ,`vei meyn `ixi` i`n

Ð meid rvn`awleqnc opiwqne ,miptd mgla ixii`c ,iel oa ryedi iaxe opgei iaxc `zbelt` i`wc :yxtl d`xpe !dpil meyn `le ,`vei meyn oilqtp meid ehgypy miycwc

Ð `ziixe`cn oinegz eid `l elit`c ,oirqep eid `l zaya jigxk lre .zerqna lqtpzerqn weliq oi` i`c :wiic ikdl .xngn xeqi`e d`ved xeqi` meyn ,rqil oileki eid `l

Ð dlilaÐ dlild zlgza e` meid zlgza e` `l` ,oirqep eid `l mrt meyac opixn` ded i`e .dpila mgld leqtiz.xity `ziixan wiicc xninl epivn ded

oi`

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

ïéîk äîBãå ,øepza dì äéä úøåek ïéîk :éáéúéî¥¦¥§¦©¤¤¨¨¨©©§¨§¦
!úòaeøî àìáè¯:àîéàäéôeàìáè ïéîk äîBc ©§¨§©©¥¨¦¨¤§¦©§¨

,úã÷Bø äðéôñ ïéîk øîàc ïàîk àéðz .úòaeøî§©©©§¨§©©£©§¦§¦¨¤¤
ïéìveôî ,íL eéä áäæ ìL ïéôéðñ äòaøà :àéðúc§©§¨©§¨¨§¦¦¤¨¨¨¨§¨¦

ïäéLàøîïéîk ,ïéðø÷c,íçlä úà ïäa ïéëîBqL ,eéä ¥¨¥¤§¦©§¨¦¨¤§¦¨¤¤©¤¤
.úã÷Bø äðéôñ ïéîk äîBc àeäLíçì :eäì àéòaéà ¤¤§¦§¦¨¤¤¦©£¨§¤¤

ìñôð íéðtäúBòqîaéaø ?úBòqîa ìñôð Bðéà Bà , ©¨¦¦§¨§©¨¥¦§¨§©¨©¦
:øîà ãçå ,ìñôð :øîà ãç .éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé¨¨§©¦§ª©¤¥¦©£©¦§¨§©£©

ìñôð øîàc ïàî .ìñôð Bðéà¯eðçé øLàk" áéúëc ¥¦§¨©©£©¦§¨¦§¦©£¤©£
äî ,"eòqé ïkBúééðçaóà ,àöBéa ìñôðBúòéñða ¥¦¨©©£¨¨¦§¨§¥©¦§¦¨

ìñôð Bðéà øîàc ïàî .àöBéa ìñôð¯íçìå" áéúëc ¦§¨§¥©©£©¥¦§¨¦§¦§¤¤
."äéäé åéìò ãéîzä¯øLàk" áéúk àä ,éîð Cãéàå ©¨¦¨¨¦§¤§¦¨©¦¨§¦©£¤

!"eòqé ïk eðçé¯Cãéàìàì ék Búééðça äî ,àñéb ©£¥¦¨§¦¨¦¨©©£¨¨¦Ÿ
àöé àì ék Búòéñða óà ,ìéñôéî àì BîB÷nî àöé̈¨¦§¨¦§¦©¦§¦¨¦Ÿ¨¨

.ìéñôéî àì BîB÷nî¯íçìå" áéúk àä ,éîð Cãéàå ¦§¨¦§¦§¦¨©¦¨§¦§¤¤
:øîà éîéc áø àúà ék àlà !"äéäé åéìò ãéîzä©¨¦¨¨¦§¤¤¨¦£¨©¦¦£©

øceñîa¯éâéìt ék àlà ,éâéìt àì àîìò éleëc¯ ¦§¨§¥¨§¨¨§¦¦¤¨¦§¦¦
ìñôð øîàc ïàî .÷leñîa¯ïk eðçé øLàk" áéúëc ¦§¨©©£©¦§¨¦§¦©£¤©£¥

ìñôéî Búòéñða óà ,àöBéa ìñôð Búééðça äî ,"eòqé¦¨©©£¨¨¦§¨§¥©¦§¦¨¦§¨
ìñôð Bðéà øîàc ïàîì .àöBéa¯òñðå" áéúëcìäà §¥§©©£©¥¦§¨¦§¦§¨©Ÿ¤

ét ìò óà ,"ãòBîòñpL¯.àeä ãòBî ìäà ¥©©¦¤¨©Ÿ¤¥
¯!"eòqé ïk eðçé øLàk" áéúëä ,éîð Cãéàå¯Cãéàì §¦¨©¦¨§¦©£¤©£¥¦¨§¦¨

déì ÷étî àì ék Búééðça äî ,àñéb¯,ìéñôéî àì ¦¨©©£¨¨¦¨©¥¥¨¦§¦
déì ÷étî àì ék Búòéñða óà¯.ìéñôéî àì¯ ©¦§¦¨¦¨©¥¥¨¦§¦

!"ãòBî ìäà òñðå" áéúk àä ,éîð Cãéàå¯àeää §¦¨©¦¨§¦§¨©Ÿ¤¥©
íéìâãì.àúàc àeä¯?Cãéàå¯äðçî"îíiåìä ¦§¨¦©£¨§¦¨¦©£¥©§¦¦
CBúa"úBðçnäúBòqî ÷eléñ úòLa :éáéúéî .à÷ôð §©©£¨§¨¥¦¥¦§©¦©¨

¯ïéòøBöîe ïéáæå ,àöBéa ïéìñôð íéLã÷õeç ïéçlzLî ¨¨¦¦§¨¦§¥§¨¦§¨¦¦§©§¦
!íéðtä íçì eléôà åàì éàî .ïúöéçîì¯øa ,àì ¦§¦¨¨©¨£¦¤¤©¨¦¨©

.íéðtä íçlî¯à÷åc ãòBî ìäà éà ?CLôp äî ¦¤¤©¨¦©©§¨¦Ÿ¤¥©§¨
àeä¯à÷åc åàì ãòBî ìäà éà !éîð íéLã÷ eléôà£¦¨¨¦©¦¦Ÿ¤¥¨©§¨
àeä¯ïéáø àúà ék àlà !éîð íéðtä íçì eléôà£¦¤¤©¨¦©¦¤¨¦£¨¨¦

Lé :dpéî òîL ,ééaà øîà .éâéìt àìå ,÷leñîa øîà øîe ,øceñîa øîà øî :øîà£©¨£©¦§¨¨£©¦§¨§¨§¦¦£©©©¥§©¦¨¥
,àøôöì ?éìãî úîéà ,äìéla úBòqî ÷eléñ ïéà Czòc à÷ìñ éàc .äìéla úBòqî ÷eléñ¦©¨©©§¨§¦¨§¨©§¨¥¦©¨©©§¨¥©¦§¦§©§¨

.äðéìa déì ìéñôéàc éì ÷Btéz ?àöBé íeMî àéøéà éàî¯"äìéìå íîBé úëìì" ,àèéLt ©¦§¨¦¥¥¦§¦§¦¥§¦¨§¦¨¨¤¤¨¨©§¨
!áéúk¯àëéä éléî éðä :àîéúc eäîøe÷òcàîîéa øe÷ò àìc àëéä ìáà ,àîîéa¯ §¦©§¥¨¨¥¦¥¥¨©£¦¨¨£¨¥¨§¨£¦¨¨

eøzeä ,úëBøtä eììâeä :éäðéîøe .ïì òîLî à÷ ,éø÷ò eöî àì àéìéìaïéáfäïéòøBöîe §¥§¨¨¨¨§¦¨©§©¨§¦§¦§§©¨¤§©¨¦§¨¦
ì ñðkéì,àéðúc .ïðaø àä ,øæòéìà éaø àä :àéL÷ àì ,éLà áø øîà !íL ¦¨¥§¨£©©©¦¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¨©¨©§©§¨
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zegpn(oey`x meil)

éáéúéî,zcwex dpitqk xaqy opgei iax lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
qetc ,`ziixaa epipyyúøåek ïéîk,zxeekk awepn ±dì äéäzlgl §¦©¤¤¨¨¨

miptd mglå ,øepzaqetcdàìáè ïéîk äîBã[ur sc±],úòaeøî ©©§¨§¦©§¨§©©
qetcdy rnyne.opgei iaxl dywe ,dvext daizk raexn did
:`xnbd zayiin,úòaeøî àìáè ïéîk äîBc äéôe àîéà,xnelk ¥¨¦¨¤§¦©§¨§©©

la` ,geexa qetcl qpki mgldy ick ,raexn did qetcd it wx
.opgei iaxke ,zcwex dpitqk dzid ok` qetcd zizgz

ìL ïéôéðñ äòaøà ,àéðúc ,úã÷Bø äðéôñ ïéîk øîàc ïàîk àéðz©§¨§©§¨©§¦§¦¨¤¤§©§¨©§¨¨§¦¦¤
íL eéä áäæ,ogleyaeïäéLàøî ïéìveôîeid zehila ,xnelk ¨¨¨¨§¨¦¥¨¥¤

mgll jenqd eciva sipqdn ze`veieeéä ïéðø÷c ïéîkmi`xp §¦Ÿ§¨¦¨
,el` milevitmipxwec mipw ly mlevitl dnc sipqd levit ,xnelk

.[mipwd egped zehila lre] ,mitpr daxd mdn mi`veiy mipw mdy
ïäa ïéëîBqL[mitipqa]àeäL ,íçlä úà[mgld±]ïéîk äîBc ¤§¦¨¤¤©¤¤¤¤§¦
.úã÷Bø äðéôñ§¦¨¤¤

:miptd mgl z` lqet zerqnd zrya mirlwd wexit m`dàéòaéà¦©§¨
eäì,daiyid ipalm`dúBòqna ìñôð íéðtä íçìerqpyk - §¤¤©¨¦¦§¨©©¨

e`ype ,mirlwde okynd ewxet ,mewnl mewnn xacna l`xyi
meyn ,`vei leqta lqtp mgld m`d ,mgld mr ogleyd z` miield
ld` xvg ly mirlwd on mgld `vi eli`k aygp mirlwd wexity

,crenBày,úBòqna ìñôð Bðéà.ogleyd iab lr `edy meyn ¥¦§¨©©¨
:`xnbd zxne`éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø,df oipra ewlgpãç ©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©

øîàmgldyìñôð,zerqna.ìñôð Bðéà ,øîà ãçå ¨©¦§¨§©¨©¥¦§¨
:zerqna lqtp miptd mgl xaeql oicd xewnìñôð øîàc ïàî©§¨©¦§¨

n z`f cnel ,zerqnaáéúëc(fi a xacna)qé ïk eðçé øLàk','eò ¦§¦©£¤©£¥¦¨
,diipgd zryl rqnd zry z` deyne yiwn df aezke,Búééðça äî©§£¨¨

`ed mirlwl uegn `vi mgld m`Búòéñða óà ,àöBéa ìñôðoi`y ¦§¨§¥©¦§¦¨
`ed ,ewxet md ixdy mirlwd jeza mgld.àöBéa ìñôð¦§¨§¥

e :zerqna lqtp epi` miptd mgl xaeql oicd xewnBðéà øîàc ïàî©§¨©¥
ìñôðn z`f cnel ,zerqnaáéúëc(f c my),zerqna ogleyd oipra ¦§¨¦§¦

,'äéäé åéìò ãéîzä íçìå'exqed mirlwdy zerqna s`y epiidc §¤¤©¨¦¨¨¦§¤
.eilr ezyecwy cnll ,'cinYd mgl' iexw mgld¤¤©¨¦

epgi xy`k' aezkd z` ,zerqna mgld lqtp oi`y xaeqd x`ai ji`
:`xnbd dywn ,'erqi okénð Cãéàåepi` miptd mgl xaeql s` - §¦¨©¦

,zerqna lqtp,'eòqé ïk eðçé øLàk' áéúk àämgldy rnyny ¨§¦©£¤©£¥¦¨
:`xnbd zayiin .eziipgak ezriqpa `veia lqtpaezkd zpeek oi`

,eziipga `vik ezriqpa mirlwl ueg `viy z` leqtl mz`eeyda
cnll `l`àñéb Cãéàìy ,ipyd cvl ±àöé àì ék Búééðça äî §¦¨¦¨©©£¨¨¦Ÿ¨¨

mgldBîB÷nî,ogleyd iab lryàì ék Búòéñða óà ,ìéñtéî àì ¦§Ÿ¦§¦©¦§¦¨¦Ÿ
BîB÷nî àöé,ogleydn xqed `lyìéñtéî àì. ¨¨¦§Ÿ¦§¦

:`xnbd dywn ,'didi eilr cinzd mgle'n lqtp xaeqd cnli dn
énð Cãéàå,dyw ,zerqna lqtp miptd mgl xaeql s` -áéúk àä §¦¨©¦¨§¦

'äéäé åéìò ãéîzä íçìå'mgl' zyecwy micnl ezernynny §¤¤©¨¦¨¨¦§¤
.zerqnd zrya mb eilr z`vnp 'cinzd

epi` mgldy micen mlek xceqnay `xnbd zx`an ef `iyew zngn
:wleqna wx ewlgpe ,lqtpéîéc áø àúà ék ,àlàl`xyi ux`n ¤¨¦£¨©¦¦

,laal,øîàok`øceñîarqnd zrya ogleyd lr mgldéleëc ¨©¦§¨§¥
éâéìt àì àîìòaezkdn z`f micnle ,`veia lqtp epi` mgldy ¨§¨Ÿ§¦¦

(my),'didi eilr cinYd mgle'÷leñîa ,éâéìt ék àlàmgld §¤¤©¨¦¨¨¦§¤¤¨¦§¦¦¦§¨
zxaqe ,erqp jk xg`e zay lkk ogleydn cxedy epiidc ,ogleydn

c ,`id jk mzwelgnøîàc ïàîmgldywleqndìñôð,zerqna ©§¨©¦§¨
n z`f cneláéúëc(fi d my)Búééðça äî ,'eòqé ïk eðçé øLàk' ¦§¦©£¤©£¥¦¨©©£¨¨
,àöBéa ìñôð,mirlwl ueg ez`iviaBúòéñða óà,ewxet mirlwdy ¦§¨§¥©¦§¦¨
àöBéa ìñtéî.mirlwd jeza epi` `ed zrk ixdyeøîàc ïàîì ¦§¨§¥§©§¨©
,ìñôð Bðéàn z`f `ed cneláéúëc(my),okynd rqn oipraòñðå' ¥¦§¨¦§¦§¨©
,'ãòBî ìäày ezernyny,àeä ãòBî ìäà ,òñpL ét ìò óà Ÿ¤¥©©¦¤¨©Ÿ¤¥

jkle ,cren ld` zyecwe my z` eilr yi ezriqpa s`y epiidc
.cren ld` xvga `vnpk aygp mgld

,'erqi ok epgi xy`k'n lqtp epi` wleqnd mgl xaeqd cnel dn

:`xnbd dywnénð Cãéàålqtp epi` miptd mgly xaeqd s` ± §¦¨©¦
zerqna'eòqé ïk eðçé øLàk' áéúëäwleqnd mgldy rnyny ¨§¦©£¤©£¥¦¨

.eziipga lqtp `edy myk ,ezriqpa lqtp:`xnbd zayiinoi`
ezriqpa mirlwl uegn `viy z` leqtl mz`eeyda aezkd zpeek

`l` ,eziipga `vikBúééðça äî ,àñéb Cãéàì[eziipgay myk-] §¦¨¦¨©©£¨¨
déì ÷étî àì ékmirlwl uegn l` wleqnd mgllóà ,ìéñtéî àì ¦Ÿ©¦¥Ÿ¦§¦©

déì ÷étî àì ék ,Búòéñða,diel dpgnl ueg mgll.ìéñtéî àì ¦§¦¨¦Ÿ©¦¥Ÿ¦§¦
:`xnbd dywn ,'cren ld` rqpe'n lqtp xaeqd cnel dnénð Cãéàå§¦¨©¦

,zerqna lqtp miptd mgl xaeql s` -'ãòBî ìäà òñðå' áéúk àä̈§¦§¨©Ÿ¤¥
mgldy xn` recne ,cren ld` iexw `ed zerqna s`y rnyny

.lqtp:`xnbd zayiin,àúàc àeä íéìâãì àeääzexedl epiidc ©§§¨¦©£¨
.zerqna milbcd jeza cren ld` rqn xcq z`

:`xnbd dywn ,milbcd xcq z` lqtp epi` mgl xaeqd cnli oipn
Cãéàå,zerqna lqtp epi` miptd mgl xaeqdaezkdn z`f cnle §¦¨

,'crFn ld` rqpe'zayiin .milbcd rqn xcq z` rcei `ed okidn §¨©Ÿ¤¥
:`xnbd.à÷ôð 'úBðçnä CBúa íiåìä äðçn'î¦©£¥©§¦¦§©©£¨§¨

:lqtp epi` zhiyl ,`ziixan `iyewéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,zerqna lqtp epi` wleqnd mgly xaeqd,`ziixaa epipyúòLa¦§©

úBòqî ÷eléñiycw ,zellbp zekextde ,rqnl z`vl micneryk - ¦©¨
ïéìñôð íéLã÷dlik`l,àöBéa.mirlwl uegn md zrky xg`n ¨¨¦¦§¨¦§¥

miycw milke` oi`y s` lry ,zx`ane `ziixad dkiynn
dpgne diel dpgn] zepgnd zyecw mewn lkn ,wxetn okyndyk

,ixnbl dxqed `l [l`xyiåoiicr ok lrïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ §¨¦§¨¦¦§©§¦
,ïúvéçîì õeçl` mirxevne ,diel dpgnl uegn l` miaf epiidc ¦§¦¨¨

.l`xyi dpgnl uegn:`xnbd dywníéðtä íçì eléôà ,åàì éàî©¨£¦¤¤©¨¦
.mirlwd jez milk`pd miycw x`y mr ,zerqn weliq zrya lqtp

:`xnbd zayiin,àìmilqtp miycwd lkløa[ueg±].íéðtä íçlî Ÿ©¦¤¤©¨¦
:`xnbd zxxanéà ,CLôp äî''ãòBî ìäà,['crFn ld` rqpe'] ©©§¨¦Ÿ¤¥§¨©Ÿ¤¥

,àeä à÷åczerqna wxetyk s`y xnel dxezd zpeeky ,xnelk ©§¨
,cren ld` oic el `diok m`énð íéLã÷ eléôàixdy ,elqti `l £¦¨¨¦©¦

z` dlqt `ziixad recne ,miniiw mirlwde cren ld` lekiak
e ,`veia miycwd,àeä à÷åc åàì 'ãòBî ìäà' éàz` epcnll `l` ¦Ÿ¤¥¨©§¨

ok m` ,milbcd zriqp xcqíéðtä íçì eléôàwleqndénðlqti £¦¤¤©¨¦©¦
.zerqna

:lqtpy micen lkd wleqna s`y x`an oiaxïéáø àúà ék àlà¤¨¦£¨¨¦
,øîàiel oa ryedi iaxe opgei iax ok`'cren ld`'y micen mdipy ¨©

e ,`ed `weec e`løî,zerqna lqtp epi` mgldy xn`yøîàz` ©¨©
eixacøceñîa.el micen lkde ,ogleyd lr mgldøîexn`y ¦§¨©

,zerqna lqtp mgldyøîàeixac z`÷leñîa,ogleydn mgld ¨©¦§¨
,el micen lkdeéâéìt àìå.iel oa ryedi iaxe opgei iax §Ÿ§¦¦

:dlila s` zerqnl e`vi l`xyiy `ziixadn cnel iia`øîà̈©
dpéî òîL ,ééaàmilqtp dxfray miycwdy epipyy `ziixadn ©©¥§©¦¨

,zerqnd weliqa `veiay,äìéla úBòqî ÷eléñ Lé,xnelk ¥¦©¨©©§¨
[rqnl z`vl mikixvy oniq] cren ld` lrn oprd cenr dlryky

,meid xi`iy epiznd `le ,cin e`vi ,dlilaïéà Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨¥
,äìéla úBòqî ÷eléñ,meid xi`iy epiznd `l`éìcî úîéà- ¦©¨©©§¨¥©¦§¥

elqti mzxqday ,mirlwd exqedy `ziixad yxtz izni`
m` ,miycwdàøôöìeaixwdy mcew ,exqed xweaa skizy - §©§¨
,meid zepaxwàéøéà éàîmlqetl wqer dz` recn -,àöBé íeMî ©¦§¨¦¥

éì ÷etézmeyn mlqetl cnlz -,äðéìa déì ìéñtéàcxar ixdy ¦¦§¦§¦¥§¦¨
eligzdyk dzpyp `ziixady gxken `l` ,oaxwd ixa` lr dlil
s`y gkene ,`vei meyn milqtp miycwde dlil ceran reqil

.zerqnl e`vi dlila
:`xnbd dywnàèéLtixd ,dlila s` zerqnl e`viyíîBé úëìì' §¦¨¨¤¤¨
áéúk 'äìéìå(`k bi zeny).`ziixan z`f cenll iia` wwfed recne , ¨¨§¨§¦

:`xnbd zvxznàîéúc eäîmewn did `ziixadn dgkedd `lel ± ©§¥¨
xnelcéléî éðä,dlila erqp l`xyi ipay `xwna xn`py dny - ¨¥¦¥
epiidàîîéa øe÷òc àëéäif` ,meia zkll elgde exwry ote`a ± ¥¨§¨¦¨¨
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oifge` mipy` cenr dv sc ± oey`x wxtzereay

øåðúá äì äéä úøååë ïéîëoink" epiide ,raexn - ea dt`p `edy qetcd dfe -

.miraexne miagx miiley dl yiy - "dvext daiz'åë äîåã äéôå àîéàmiileyd -

.dpitqk oiieyrïéðø÷åã ïéîë,daxd mitpr oda yiy mipw ,oipxwecd mipw oink -

.oilvetn eedcúåòñîá ìñôð,okynd miwxtne xacna l`xyi oirqepyk -

xacna) aizkck ,mgld mr oglyd mi`yepe

in - "zlkz cba eyxti miptd ogly lre" (c

`l e` `veia mgl lqtp?ìñôð åúééðçá
àöåéáaizkck ,mirlwl ueg `vei m` -

"yecw mewna edelk`e eipale oxd`l dzide"

.(ck `xwie)äéäé åéìò ãéîúä íçìå-

.i`w dizyecwa `nl`åîå÷îîly -

.ogleyøãåñîá.oglyd lr -[÷ìåñîá]-

.erqpy cr df z` wlql onf ribd `l oiicry

oi`yepy ,`ed mield dpgn jeza mewn lkne

l`xyi dpgn ilbce ,okynd mr odnr oze`

.mdl aiaqäéì ÷éôî àì éë,dxfrn -

.diel dpgnn diwt` `l inp `zydeíéìâãì
dfi`e ,oey`x rqi lbc dfi` zexedl -

.oexg` dfi`e ,irvn`úåòñî ÷åìéñ-

.zellbp zkextdyàöåéá íéìñôð íéùã÷-

dpgnd ok it lr s`e ,mirlw mdl oi`y

ueg oiglzyn oirxevne oiafe ,yecw

eide ,l`xyi dpgnl ueg rxevn .ozvignn

:(`,cp) zekxaa xn`ck ,dpgn seqa mikldn

.diel dpgnl ueg oiafe ,"dteqa ade z`"éà
àåä à÷ååã ãòåî ìäàellbedc ab lr s` -

.lirl ipzwck ,zkextdïðéñøâ éëäelit` -

cren ld` i`e ,`veia elqtil `l inp miycw

inp miptd mgl elit` `ed - `wec e`l

.leqtiløîà ïéáø àúà éë àìàld` -

xne .`z`c `ed milbclc ,`weec e`l cren

eilr cinz mgl" aizkc ,xceqna - xiyknc

.wleqna - liqtc xne "didiäðéî òîù-

.`vei leqt meyn milqtp miycw :ipzwcn

äìéìá úåòñî ÷åìéñ ùédlrp did m`y -

eid `le ,cin mirqep eid ,dlila oprd

.xwad cr oipiznnåìãéî úîéà.mirlw -

éø÷ò åöî àì äìéìá"mnei" aizkc -

.ol rnyn `w ."dlil" xcde ,`yixaéäðéîøå
.oiglzyn oirxevne oiafe :ipzwc -çñôá

äàîåèá àáä,mi`nh xeaiv aexy oebk -

,ipy gqtl dgcp yi` :(a,eq migqt) xn`ck

,mdl dxzed zn z`nehe .xeaiv `le

`l la` ,"ytp `nh" (h xacna) aizkck

.zrxve daif
éáøå
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ïéîë,(`,g) zayc `nw wxta gkenck ,`id dlebr zxeek Ð xepza dl did zxeek

xe`d helyiy ,mipw ly zxeekk awepn `l` !"zraexn `lah oink" ipzw `kde

.elekaøîopixn` `lc ,`zrnyc `pwqn Ð ibilt `le wleqna xn` xne xceqna xn`

Ð rqpy it lr s`"Ð (a,fhw) migafc `xza wxta dil wiqnc `de ."`ed cren ld`

dpgn lka oilk`pc ,milw miycw oiprl epiid

:dyw edine .cren ld` era `le l`xyi

dil wiqn (a,`q my) "miycw iycw" wxtac

zenewn ipya :yxtnc .miycw iycw iab

z` mield ecinriy mcew ,milk`p miycw

`le ,okynd mield ewxtiy xg`le okynd

Ð `veia ilqtin,rqpy it lr s`"c meyn

(mcew) ixiin mzdc :xnel yie !"`ed cren ld`

xvgd irlwe gafnde ,cren ld` qxtpy

wlzqpy oeike :xn`z m`e .onewna micner

:mzd xfrl` iax xn`d ?olk`zn ikid ,gafnd

Ð mbtpy gafn.dgpn ixiy epiba oilke` oi`

lk :xn`w inp iqei iaxa l`rnyi iaxe

Ð my ehgypy miycwdelit`e ,oileqt

mbtpl zerqn weliq incn mzde ,milw miycw

iax` biltc `pzk `iz`c :xnel yie !gafn

:mzd yxit qxhpewae .iqei iaxa l`rnyi

Ð "zenewn ipy"cwlzqpe erqpy xg`l e`l

cera `zi`ck ediipin cg `l` ,xn`w gafnd

Ð cge ,ehtynk iehp okyndyedewxty xg`l

mcew"e .enewna gafnd oiicre ,eizerixie eiyxw

Ð hwpc "okynd miel ecinriyhwp `weec e`l

gpen gafnd `diy dl zgkyn `lc ,`cg

ipa epgiy mcew ixdy .okynd zcnrd mcew

ipae oeyxb ipa oipeg eid ,zegafnd i`yep zdw

la` .eze` oiniwne ,okynd i`yep ixxn

oicixen eidy ,ozriqpaoi`yepe ,dlgz okynd

zdw ipae ,oey`x lbc xg` ixxn ipae oeyxb ipa

lbc xg`oeyxb ipa oincew ediy ick ,ipy

ipa `a iptl okynd z` oicinrne ,oziipga

(i xacna) dcedi ipa rqn xg` aizkck .zdw

(my) aizk milbc ipy xg`e ,"okynd cxede"

Ð "ycwnd i`yep mizdwd erqpe"oex` epiidc

,okynd oeyxb ipa eniwde .zxy ilke zegafne

z` epiyya i` :cere .zdw ipa ly m`ea cr

mcew mpaxw ehgy ikid ,dl znwen xcqd

"onewn edfi`"a oxn` `d ?okynd ecinriy

ecinriy mcew ohgyy minly :(a,dp migaf)

Ð okynd z` mield,dl opiqxb i`e .oileqt

edfi`"c `idde ,xcqd z` epiyya `nwezin

Ð "onewnaizkc meyne ,xn`w `weec minly

x`y sili `le ,"cren ld` gzt ehgye" eda

iab opzc `de .epeyl o`k cr .ediipin miycw

rnyiy cr hgey hgeyd did `l :(a,l) cinz

Ð gztpy lecb xry lewm`e .`nlra devnl

`edd" iiepyl jixhvi` i`n` lirle :xn`z

milw miycwl" `nil ,"`z`c `ed milbcl

migafc `xza wxta gkenck "`z`c `ed

dil ded `l ok m`c :xnel yie !(a,fhw)

dnwele :xn`z m`e .cren ld`a diilznl

Ð "cren ld` rqpe" dil rnync :xnel yie !onewna mirlwde gafndy oebke ,miycw iycwa.gafnd elit` ,lkd wlzqpyòîù:qxhpewa yxit Ð dlila zerqn weliq yi dpin

Ð `xtva ?mirlw elcin zni` ,dlila zerqn weliq oi` i`c .oilqtp miycw ipzwcnerqpc `kid dpin `wtp `nlc :dniz !dpila dil liqti`c il wetiz ,`vei meyn `ixi` i`n

Ð meid rvn`awleqnc opiwqne ,miptd mgla ixii`c ,iel oa ryedi iaxe opgei iaxc `zbelt` i`wc :yxtl d`xpe !dpil meyn `le ,`vei meyn oilqtp meid ehgypy miycwc

Ð `ziixe`cn oinegz eid `l elit`c ,oirqep eid `l zaya jigxk lre .zerqna lqtpzerqn weliq oi` i`c :wiic ikdl .xngn xeqi`e d`ved xeqi` meyn ,rqil oileki eid `l

Ð dlilaÐ dlild zlgza e` meid zlgza e` `l` ,oirqep eid `l mrt meyac opixn` ded i`e .dpila mgld leqtiz.xity `ziixan wiicc xninl epivn ded
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ïéìveôî ,íL eéä áäæ ìL ïéôéðñ äòaøà :àéðúc§©§¨©§¨¨§¦¦¤¨¨¨¨§¨¦

ïäéLàøîïéîk ,ïéðø÷c,íçlä úà ïäa ïéëîBqL ,eéä ¥¨¥¤§¦©§¨¦¨¤§¦¨¤¤©¤¤
.úã÷Bø äðéôñ ïéîk äîBc àeäLíçì :eäì àéòaéà ¤¤§¦§¦¨¤¤¦©£¨§¤¤
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¯ïéòøBöîe ïéáæå ,àöBéa ïéìñôð íéLã÷õeç ïéçlzLî ¨¨¦¦§¨¦§¥§¨¦§¨¦¦§©§¦
!íéðtä íçì eléôà åàì éàî .ïúöéçîì¯øa ,àì ¦§¦¨¨©¨£¦¤¤©¨¦¨©

.íéðtä íçlî¯à÷åc ãòBî ìäà éà ?CLôp äî ¦¤¤©¨¦©©§¨¦Ÿ¤¥©§¨
àeä¯à÷åc åàì ãòBî ìäà éà !éîð íéLã÷ eléôà£¦¨¨¦©¦¦Ÿ¤¥¨©§¨
àeä¯ïéáø àúà ék àlà !éîð íéðtä íçì eléôà£¦¤¤©¨¦©¦¤¨¦£¨¨¦
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zegpn(oey`x meil)

ìBëé ,øîBà øæòéìà éaøm`y ,xnel ziidïéòøBöîe ïéáæ e÷çc ©¦¡¦¤¤¥¨¨£¨¦§¨¦
,ycwnd zial qpkidl mixeq`dàaä çñta äøæòì eñðëðå§¦§§¨£¨¨©¤©©¨

,äàîeèamiaixwny mizn i`nh l`xyi aexy ote`a epiidc §§¨
,d`nehaïéáéiç eäé ìBëédzr s` ixdy ,dxfrl qpkpd `nhk zxk ¨§©¨¦

,d`neha aixwdl exzed `l mirxevne miafdøîBì ãeîìzd xacna) ©§©
(a,'Lôðì àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå'xnelk ¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤

y ,miznd i`nhl mirxevne miafd z` deyne yiwn aezkdäòLa§¨¨
,ïéçlzLî íéúî éàîhLs`,ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáædryae ¤§¥¥¥¦¦§©§¦¨¦§¨¦¦§©§¦

y,ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ ïéà ,ïéçlzLî íéúî éàîè ïéàgqtae ¥§¥¥¥¦¦§©§¦¥¨¦§¨¦¦§©§¦
mirxevne miaf s` ,miglzyn mpi` mizn i`nhy d`neha `ad

.zxk eaiigzi `l eqpkpe ewgcy
axwd gqta dxfrl eqpkpy rxevne afy xaeqy xfril` iaxe
oic oi` d`neha axwd gqtay meyn] miaiigzn mpi` d`neha
xeaqi ,[mizn i`nhl mirxevne miaf eywede ,mizn i`nhl geliy
oi`y itl miglzyn mizn i`nh oi`y zekextd zlilb zrya s`y
qpkidl mirxevne miaf exzedy ywiddn cnlp ,miiw dpiky dpgn
miaf exzed zkextd zlilb xg`ly zcnely `ziixad jkitle .myl
`ziixade ,xfril` iaxk `id okynd mewnl qpkidl mirxevne
,qpkidl mi`yx rxevne af oi` zerqnd zrya s`y zcnely
rxevne afy mixaeqe ,xfril` iax lr ewlgpy minkgk zxaeq

.zxk miaiig d`neha `ad gqta eqpkpy

äðùî
mewn okid zxxane ,miptd mgle mgld izy ipica dkiynn epizpyn

:mziit`e mzkixr mzyil,íéðtä íçì úçàå ,íçlä ézL úçà©©§¥©¤¤§©©¤¤©¨¦
ïúëéøòå ïúLéìelit` miyrpõeçajixv oi`e ,[dxfrl ueg] ¦¨¨©£¦¨¨©

.yecw mewna mzeyrlïúéiôàåwx ziyrpíéðôa,[yecw mewna] ©£¦¨¨¦§¦
.uega mzet`l oi`eåokmgld izye miptd mgl ly oziit`ïðéà §¥¨
úaMä úà úBçBc. ¤©©¨

:mziit`e mzkixr mzyil mewn oica dcedi iax zhiyäãeäé éaø©¦§¨
íäéNòî ìk ,øîBàozyil s` ,epiidc mgld izye miptd mgl ly ¥¨©£¥¤

miyrp ,ozkixreíéðôa,dxfrd`nw `pz lr dcedi iax wleg dfae ¦§¦
.uega miyrp ozkixre ozyily xne`y

:mziit`e mzkixr mzyil mewn oica oerny iax zhiyïBòîL éaø©¦¦§
e wlegéåä íìBòì ,øîBà[`dz-],øîBì ìéâø,ozyil dyrn ¥§¨¡¥¨¦©

ly oziit`e ,ozkixr,äøæòa úBøLk ,íéðtä íçìå íçlä ézL§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨£¨¨
úBøLëes`,éâàt úéáa.milyexi lka epiidc §¥§¥©¦

àøîâ
da eccny dcndy rnyn dpynd zligzny ,dywn `xnbd

zp `l [migl mpi`y] miyai mixac ycwnadpynd jyndne ,dycw
:dycwzpy rnynàéL÷ àôeb àädyw dnvr cvn ef dpyn - ¨¨©§¨

ixdy ,`idúøîà,dpynd zligzaïúëéøòå ïúLéìmgl ly ¨§©¦¨¨©£¦¨¨
mgld izye miptdàîìà ,õeçagken df oicn ±yLáé úcîilk-] ©©§¨¦©¨¥

[zleq oebk migl mpi`y mixac ycwna ea eccnydccnp day
zleqd,äLc÷úð àìm`y ,dgynd onya dgynp `l xnelk Ÿ¦§©§¨

dze` eyeli m`e ,da zycwzn dzid zleqd dyecw dzid dcnd
.`veia lqtiz `id uega,epipy dpynd seqae,'íéðôa ïúéiôàå'©£¦¨¨¦§¦

àîìà,gken ,mipta `dz mziit`y dcitwd dpyndy dfn ±yúcî ©§¨¦©
,äLc÷úð Láédzet`l yie ,zleqd z` zycwn dcnd jkitle ¨¥¦§©§¨

recn ,dycwzp `l yaid zcn m`y ,`veia lqtiz `ly ick mipta
.ycew xepza mipta `weec zet`l eilr

ok m`e ,sixg didy zyy axl dzywed ef `iyewy ,xne` dax
:heyt epi` dvexiz,äaø øîàef `iyewäL÷ íãà äL÷ämkg - ¨©©¨¦§¨¨¨¨¤

,ccegneäL÷ àeäL[cg-]ìæøak,dkld jezglepîe[`ed ine-] ¤¨¤©©§¤©
,úLL áø,ef `iyew el dzywed lecb mc` `edy s` lr ,xnelk ©¥¤

dvxzl dyw ok m`e.
`l ok lre ,zehyta `iyewd z` uxzl xyt`y zxne` `xnbd

:`xnbd dywn ,zyy ax dywzp z`fay okzi,àéL÷ éàîàîìc- ©ª§¨¦§¨
d `nyïBøOò[oexyr zcn ea eccny ilk],Lc÷î àìmiyl ok lre ¦¨Ÿ§©¥

la` ,uega s` mikxered,Lc÷î øepzeycwziy jixv xnelk ©§©¥
,xepza`iyewd `id efy xnel okzi `le .mipta oziit` ok lre

.jk dvxzn did i`cea ececiga ixdy ,zyy axl dzywedy
:zyy ax dywzp ok` dna zx`an `xnbdàä ,àéL÷ éà àlà¤¨¦©§¨¨

àéL÷,dpyna epipyy ,df `ed ,o`k dywy dn -ïúéiôàåizy ly ©§¨©£¦¨¨
miptd mgle mgldàîìà ,íéðôady ,gken -Lc÷î øepzz` ¦§¦©§¨©§©¥

eziit`a mgld,[xepza ycwziy ick mipta dt`p mgld okle]
,epipy dpynd jyndaeïéàåmiptd mgl ly oziit`úà úBçBc §¥¤

,úaMäzxaeq dpyndy ok m`e ,zay axra dt`p mgldy epiidc ©©¨
ixd ,dyw ,ycwn xepzdyäðéìa äìñtéàmgld -ycwzpy ¦©§¨§¦¨

.zay lila oly dpila lqtp zay axrn eziit`a,àáø øîà (àlà)¤¨¨©¨¨
ef `iyew,úLL áø epîe ,ìæøak äL÷ àeäL ,äL÷ íãà äL÷ä¦§¨¨¨¨¤¤¨¤©©§¤©©¥¤

.ef `iyew uxzl dyw ok m`e
:zyy ax ziiyew z` uxzn iy` axàéLe÷ éàî ,éMà áø øîàixd ¨©©©¦©§¨

,df ote`a dvxzl ozipyíéðôaî éàî àîìc`ny -epipyy dn ¦§¨©¦¦§¦
,mipta dt`p miptd mgly dpynaicke dxfra edet`iy dpeekd oi`

`l` ,xepza ycwziyedet`iyïéæéøæ íB÷îaxnelk ,[mipdk] ¦§§¦¦
zn`ae ,uenign exnyl ick ,mgld z` et`i mixidf mdy mipdkd
dt`py elit` jkitle ,ycwn xepzd oi`y ,uega elit` dt`p `ed

.dpila lqtp epi` zay axra
ziiyew dyw ok m`e ,oekp epi` iy` ax ly evexizy zx`an `xnbd

:zyy axàäådf uexiz ±àéä àúeøa ,éMà áøc,oekp epi` -meyn §¨§©©¦§¨¦
yCLôp äîc ,`ed dyw xn`zy dn -éàaäéiôàmiptd mgl ly ©©§¨¦£¦¨

ok lre ,uenigl miyyegïðéòamikixv -ïéæéøæ,[mipdk]k m`o ¨¦©§¦¦
a,ïéæéøæ [ïðéòa] énð äëéøòå äLéìdpynd recne ,evingi `ly ick ¦¨©£¦¨©¦¨¦©§¦¦

,oifixfa ozeyrl dkixvn `léàål,ïéæéøæ ïðéòa àì [äëéøòå] äLéì §¦¦¨©£¦¨Ÿ¨¦©§¦¦
,uenigl miyyeg oi`y meyneaénð äéiôàe uenigl yeygl oi`àì £¦¨©¦Ÿ

,ïéæéøæ ïðéòa.oifixfa zet`l dkixvn dpynd recneàlàmrhn ¨¦©§¦¦¤¨
evexiz ,dzywedy ef `iyewàéä àúeøa ,éMà áøc. §©©¦§¨¦

:dpyna epipyïäéNòî ìk ,øîBà äãeäé éaøizye miptd mgl ly ©¦§¨¥¨©£¥¤
miyrp ,[oziit`e ozkixr ozyil] mgld['åëå] íéðôaxaqy meyn ¦§¦

,zaya `l` mgld z` zet`l ozip did `l `linne ,ycwn xepzdy
.dpila lqtie eziit`a xepzd eycwi zay axrn edet`i m` ixdy

xaeqy meyn ,uega s` dxyk mgld ziit`y ,xne` oerny iaxe
,zayd z` dgec dpi` mgld ziit` ezhiyle ,ycwn epi` xepzdy
lqti `l `ed zay axra dt`iyk mb ,eycwn xepzd oi`y oeiky

.dpila
:epizpyna oerny iaxe dcedi iax ewlgp dna zx`an `xnbdøîà̈©

ïäéðLe ,àðäk øa eäáà éaø,oerny iaxe dcedi iax -ãçà àø÷î ©¦£¨©©£¨§¥¤¦§¨¤¨
eLøc-aepl le`yn cec gxayky ,`xwnd eze`n mpic z` ecnl ¨§

miptd mgl oipra mipdkl xn` ,mipdkd xir(e `k '` l`eny)Cøc àeäå'§¤¤
,'éìka Lc÷é íBiä ék óà ìBç,ezxaqk x`an mi`pzdn cg` lke ©¦©¦§©©¤¦

.eixaca cec zpeek dzid dn
:dcedi iaxl mipdkl cec ixaceäðéçkLà ìBça ,øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©©©§§¦§

déì eôà à÷cmziit`a mipdkl cec m`vn [zay axr] leg meia - §¨¨¥
jk lre ,miptd mgl z`eäì øîà,mipdklm`dà÷ ìBç Cøc ¨©§¤¤¨

déì eúéôàlr ,mgld z` mite` mz` leg meia -ék óàeziit`a ¨¦¥©¦
ycew ly xepzaxakíBiä`ed [zay axra],éìka Lc÷éepiidc ©¦§©©¤¦

e ,meid xak eycwz dzr eziit`y,äðéìa déì ìéñtéàmkilr `l` ¦§¦¥§¦¨
eycwn xepzdy dcedi iax giked df `xwnne ,dnvr zaya ezet`l

.zayd z` dgec eziit`e mgll
:oerny iaxl mipdkl cec ixaceäðéçkLà úaLa ,øáñ ïBòîL éaø©¦¦§¨©§©¨©§§¦§

déì eôà à÷c`le ,mgld z` ycwi xepzdy jixvy exaqy meyn §¨¨¥
df lre ,dpila lqti `ly ick zay axrn edet`,eäì øîàm`dàì ¨©§Ÿ

déãaòéîì eúéòa ìBç êøc[zay axra epiidc] leg meia `l m`d - ¤¤¨¦§¤§§¥
,zaya mzit` recne ezet`l mkilr didéãéî[m`d-]døepz ¦¦©
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oifge` mipya cenr dv sc ± oey`x wxtzereay

ueg miglzyn mizn i`nh oi` inp `zydc .`kd lwin ,mzd lwinc xfril` iaxe

xeq` epi` zn `nhc .mdly dpgnl- zkext llbedyk eiykre ,cala dxfra `l`

aizkc ,diel dpgna qpkil xzen zn `nhc .glzydl mizn i`nhl dvign oi`

`ly calae :(`,fq) migqta xn`cke .ezvigna - "enr sqei zenvr z` dyn gwie"

opax `de .dxfr epiidc ,dpiky dpgnl qpki

oi` mizn i`nhy it lr s` :exn`c

.oiglzyn - mirxevne miaf ,oiglzyn

äðùîïúééôàå õåçá ïúëéøòå ïúùéì
íéðôá.`xnba yxtn -úà úåçåã ïðéàå
úáùä.oziit` -éâàô úéáá úåøùëålka -

.uega inp oziit` :xaq `wc ,milyexi

àøîâùáé úãî àîìàoexyr oebk -

.ea eccnpyåùã÷úð`lqtin - iwtp i`e -

.`veiaäù÷ä.df uexiza -äù÷ íãà-

.lfxak dkld jzgl ccegne mkgåìñôéà
äðéìá- ilka eycwzpyn ,zegpnd lkc -

xepza lenz`n yicwi`c oeik ,i`de .milqtp

.ogleyd lr epxcqiy mcew dpila liqti` -

íéæéøæ íå÷îá`l` ,ynn dxfra `le -

.uingi `ly mifixf mipdk edet`i uega

íäéðùå.oerny iaxe dcedi iax -ìåçá-

et`wc mipdkl cec edpigky` zay axra

.dilåúéôà à÷ ìåç êøãlega ,xnelk -

dil ezit`w?.dinzaùã÷é íåéä éë óà
éìëá,dpila xgnl dil liqti`e xepzd -

.zay dgece ycwn xepz `nl`øåðú éãéî
ùã÷îs`e ,dpila lqti `ly mz` mi`xic -

ilka ycwi meid ik?ike :edl xn`w dinza

xepza ycwi meid?äìéòîî äéì à÷ôðã-

yiy lke .mipdkl xzen ,(ea) ewliqy oeikc

`le .dlirn ea oi` - mipdkl xzid zry el

meid m` df elit` ,wlzqp xaky jd `irain

.dil ead ,oglyd lr mzxciqy ilka ycwi
ïëåñî
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ïéàmizn i`nhl dvign oi`c ,zkextd ellbedy ,eiykr oebk Ð miglzyn mizn i`nh

"lhep did" wxt dheqa opixn`ck ,diel dpgnl qpkil xzen zn `nhc ,glzydl

,envr zn elit` `l` ,exn` cala zn `nh `l :(`,fq) "mixac el`" yixa migqtae ,(a,k)

`nh opitli ikide :xn`z m`e .ezvigna enr Ð "enr sqei zenvr z` dyn gwie" xn`py

,dewna dxdh el oi`c zn ip`y ?znn zn

uxy qipknd :(a,cw) oiaexir seqa `zi`ck

epex` oi`yep eidy it lr s`e .xeht Ð ycwnl

`w `d :dyw mewn lkne .ezvigna enr sqei ly

xaqc :xnel yie !envr zn elit` ,`zeax aiyg

dxdh epina aiyg :inp i` .aiig xn`c o`nk

.dxdh ig mc`l yic ,dewnaåúùéìezkixre

i`c .dycwzp `l yai zcn `nl` Ð uega

.i`xa` edl wit` i` `zlin `iipbin Ð dycwzp

.`vei leqt mrhn yxtnc qxhpewd yexitk `le

,`veia liqtin `l Ð ilk yeciw meync

zegpnd lk"c i`de .(`,h) `nw wxta ziyixtck

izyxit "dt`n zgpn elit` ,oixyeta zeyelip

.(`,dp zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta

àåäùicinlzl `ed gay Ð lfxak dyw

ziprzc `nw wxta xn`ck ,minkg

epi` Ð lfxak dyw epi`y mkg cinlz lk :(`,f)

.mkg cinlz

éàîåxepz ycwn `l oexyr `nlic `iyew

,`tiq `iyw izk` :dniz Ð ycwn

ozkixre ozyil Ð lecb odk iziag :ipzwc

zcn ,`nl` .mipta:xnel yie !dycwzp yai

Ð oexyr ivg ,gynp `l oexyrc ab lr s`c

:(`,g zegpn) `nw wxta opixn`c meyn ,gynp

dyecw dpi` :xn` opgei iax ,lecb odk iziag

oi` :`pipg iax xn` `zrny `iddae .oi`vgl

gipdl jixv ,ok m`e .ony `la dyecw dgpn

ly mly oexyr cg` zxy ilka e` `qiaa

ilka oycwl ick ,ony oibel zylye ,oiziag

cvl zleqd oezp did dnvr `qiad jezae .zxy

jk xg` jixvy itl Ð xg` cvl onyde ,cg`

onyde ,oexyr ivga envr ipta zleqd wlgl

oia dvgne bele zixgy dvgne bel envr ipta

`ed i`pb Ð zxy ilka ycwz`c oeike .miaxrd

oniydlxninl xazqn `le .leg ilka jk xg`

ycwziy mcew onyde zleqd welgl lkeiy

zixgy ly dnvr `qiad jeza gipie ,`qiaa

`dc .xg` cvl miaxrd oia lye ,cg` cvl

dgpn" `xw xn` :(my) `nw wxta yixc

edine .edveg jk xg`e ,dgpn `ad Ð "dzivgn

,oi`vgl dyecw :(my) `nw wxta xn`c o`nl

zegpn) "zlkzd" seqa oda aezky i"yxn miyexit yie ?gynp `lc oexyr `py i`ne ,gynpc oexyr ivg `py i`n :dyw ,ezian mly d`iadl `l` `kxvp `l ,`ianc mlyn dvgne

`le .cigi ly dacp zgpnl jixv did `le ,lecb odkl cgein did oexyr ivg la` .uegl e`iven minrte ,dgpn acpznd cigi lk ,zegpn x`y ea cecnl oexyrl oikixv eidy itl :(a,p

'dl mixekia dpit`z ung" aizkcn ,dycwzp `l yai zgpnc ,`xwn opiyxcc (a,fp zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta `dc ,llk df mrh okzi'dl" md izni` ,".diit` xg`l ?"

.gld ilka dzid `l ozkixre ozyile ,ony oda oi`c ,`ed yai zcn Ð mgld izye miptd mglc dkixre dyilc :yxtl d`xpe .`py `l Ð aizk oexyr iab ,`xw `eddc ab lr s`e

o`nl oia ,zleq ollea :(`,dr zegpn) "zegpn el`e" wxta xn`c o`nl oiae ,`nlr ilekl dgynp gld zcne .bela ccnpy ony da yic ,gld ilka did oiziagc dkixre dyil la`

,ony zeperhd zegpn x`y oicd `edc ,`wec e`l Ð "lecb odk iziag" oizipzna hwpc `de .zxy ilka jixv jkitl .llea did ,jxere yl didy ilka mewn lkn Ð zelg ollea xn`c

ipz `lc `de .dvinwd zial e`eaiy cr zexyk xfae .mipta odiyrn lk ,mipta ezkixre ezyile ,uega ezcwxde ezpigh mipta milk dyrn da yi ,dgpn :ipzwc `ztqeza `zi`ck

mipta ozkixre ozyil Ð el`e .zayd z` zegec opi`e ,uega ozkixre ozyil Ð el`c :mixac ipya miptd mgle mgld izyn oiwelg oiziagc meyn :xnel yi Ð oiziag `l` oizipzna

.uega `le mipta zxy ilka lkd Ð dkixre dyil :qxhpewa yxite ,mipta ilk dyrn oda yi zegpnd lk :`tiqa ipzwc ,zegpn x`y ipzw inp oizipznc :d`xp cere .zayd z` zegece

,i`w dcwxde dpigh` Ð "uega ilk dyrn oda oi`"c :yxtl d`xp ,`ed `zlin `cg lkde ,"uega ilk dyrn oda oi`e" ly eyexit inp `id efy ,qxhpewd yexit rnync ab lr s`e

.`ztqezc `idd ik ,zxy ilk era `lcàìà.ef dpy `l Ð ef dpyy in ,dxaze Ð `id `zexa iy` axcêøãpila dil liqti` ilka ycwi meid ik s` edl ezit` oilegs`e Ð d

.["dl it`" ligznd xeaic] (`,`p zegpn) "zlkzd" seqa ziyixtck ,edl xn`w mdixacl Ð zay axra epnf oi` dfe ,opnfa `l` oiycwn zxy ilk oi`c ab lr
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äøæòì eñðëðå ïéòøBöîe ïéáæ e÷çc ìBëé :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨¨£¨¦§¨¦§¦§§©£¨¨
øîBì ãeîìz ?ïéáéiç eäé ìBëé ,äàîeèa àaä çñôa§¤©©¨§§¨¨§©¨¦©§©

"eçlLéå,"Lôðì àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî ¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤
äòLaéàîhLïéçlzLî íéúî¯ïéòøBöîe ïéáæ §¨¨¤§¥¥¥¦¦§©§¦¨¦§¨¦

ïéçlzLî íéúî éàîè ïéà ,ïéçlzLî¯ïéòøBöîe ïéáæ ïéà ¦§©§¦¥§¥¥¥¦¦§©§¦¥¨¦§¨¦
.ïéçlzLîäðùîíéðtä íçì úçàå íçlä ézL úçà ¦§©§¦©©§¥©¤¤§©©¤¤©¨¦

¯ïúLéìïúëéøòå,õeçaïúéiôàåúà úBçBc ïðéàå ,íéðôa ¦¨¨©£¦¨¨©©£¦¨¨¦§¦§¥¨¤
ïBòîL éaø .íéðôa íäéNòî ìk :øîBà äãeäé éaø .úaMä©©¨©¦§¨¥¨©£¥¤¦§¦©¦¦§
íéðtä íçìå íçlä ézL :øîBì ìéâø éåä íìBòì ,øîBà¥§¨¡¥¨¦©§¥©¤¤§¤¤©¨¦

äøæòa úBøLkúBøLëe.éâàt úéáaàøîâàôeb àä §¥¨£¨¨§¥§¥¨¥¨¨
"õeça ïúëéøòå ïúLéì" zøîà ,àéL÷¯Láé úcî àîìà ©§¨¨§©§¦¨¨©£¦¨¨©©§¨¦©¨¥

"íéðôa ïúéiôàå" ,dLc÷úð àì¯Láé úcî àîìà Ÿ¦§©§¨©£¦¨¨¦§¦©§¨¦©¨¥
:äaø øîà !dLc÷úðäL÷ääL÷ àeäL ,äL÷ íãà ¦§©§¨¨©©¨¦§¨¨¨¨¤¤¨¤

?eðîe ,ìæøák¯.úLL áø¯ïBøOò àîìc ?àéL÷ éàî¯ §©§¤©©¥¤©©§¨¦§¨¦¨
øepz ,Lc÷î àì¯:àéL÷ àä àéL÷ éà àlà !Lc÷î Ÿ§©¥©§©¥¤¨¦©§¨¨©§¨
"íéðôa ïúéiôàå"¯úà úBçBc ïéàå" ,Lc÷î øepz àîìà ©£¦¨¨¦§¦©§¨©§©¥§¥¤

"úaMä¯!äðéìa äìñôéàíãà äL÷ä :àáø øîà àlà ©©¨¦§§¨§¦¨¤¨¨©¨¨¦§¨¨¨
?eðîe ,ìæøák äL÷ àeäL ,äL÷¯áø øîà .úLL áø ¨¤¤¨¤§©§¤©©¥¤£©©

?"íéðôaî" éàî àîìc ?àéLe÷ éàî :éLà¯.ïéæéøæ íB÷îa ©¦©§¨¦§¨©¦¦§¦¦§§¦¦
ïðéòa déiôà éà ?CLôp äî ,àéä àúeøa éLà áøc àäå§¨§©©¦¨¨¦©©§¨¦£¦¨¨¥©

ïéæéøæ¯äLéìäëéøòåäLéì éàå !ïéæéøæ [ïðéòa] éîð §¦¦¦¨©£¦¨©¦¨¥©§¦¦§¦¦¨
ïéæéøæ ïðéòa àì [äëéøòå]¯!ïéæéøæ ïðéòa àì éîð déiôà ©£¦¨¨¨¥©§¦¦£¦¨©¦¨¨¥©§¦¦

ìk øîBà äãeäé éaø" .àéä àúeøa éLà áøc àlà¤¨§©©¦¨¨¦©¦§¨¥¨
] "íéðôa ïäéNòîåëå:àðäk øa eäaà éaø øîà .['ïäéðLeóà ìç Cøc àeäå" eLøc ãçà àø÷î ©£¥¤¦§¦¨©©¦©¨©¨£¨§¥¤¦§¨¤¨¨§§¤¤Ÿ©

à÷ ìBç Cøc :eäì øîà ,déì eôà à÷c eäðéçkLà ìBça :øáñ äãeäé éaø ,"éìka Lc÷é íBiä ék¦©¦§©©¤¦©¦§¨¨©§©§©¦§§¨£¥£©§¤¤¨
eúéôàeäðéçkLà úaLa :øáñ ïBòîL éaø .äðéìa déì ìéñôéà ,"éìka Lc÷é íBiä ék óà" ?déì £¦¥©¦©¦§©©¤¦¦§¦¥§¦¨©¦¦§¨©§©¨©§©¦§

eúéòa ìBç Cøc àì :eäì øîà ,déì eôà à÷cdéãáòéîì.Lc÷îc àeä ïçìL ?Lc÷î øepz éãéî ? §¨£¥£©§¨¤¤§¦§¥©§¥¦¦©§©¥ª§¨¦§©¥
íçì íL äéä àì ék Lã÷ ïäkä Bì ïziå" áéúëäå ?eäðéçkLà äéiôà úòLác zøîà úéöî éîe¦¨¥¨§©§§¦§©£¦¨©§©¦§§¨§¦©¦¥©Ÿ¥Ÿ¤¦Ÿ¨¨¨¤¤

íéðtä íçì íà ékíéøñenä'ä éðôlî?eäì øîà à÷c "ìç Cøc" éàî àlà !"¯eøîà à÷ éëä ¦¦¤¤©¨¦©¨¦¦¦§¥¤¨©¤¤Ÿ§¨£©§¨¦¨£©
'ä éðôlî íéøñenä íéðtä íçì" íà ék íçì àkéì :déìïåéëc ,éàä àéòaéî àì :eäì øîà ." ¥¥¨¤¤¦¦¤¤©¨¦©¨¦¦¦§¥£©§¨¦¨£¨©§¥¨

äìéònî déì ÷ôðc¯éàä eléôà àlà ,àeä ìBç Cøcéîð CíBiä"c,ìeëéìã déì eáä "éìka Lc÷é ¦§©¥¦§¦¨¤¤¤¨£¦¨¥©¦§©¦§©©¤¦¨¥§¥
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zegpn(oey`x meil)

ìBëé ,øîBà øæòéìà éaøm`y ,xnel ziidïéòøBöîe ïéáæ e÷çc ©¦¡¦¤¤¥¨¨£¨¦§¨¦
,ycwnd zial qpkidl mixeq`dàaä çñta äøæòì eñðëðå§¦§§¨£¨¨©¤©©¨

,äàîeèamiaixwny mizn i`nh l`xyi aexy ote`a epiidc §§¨
,d`nehaïéáéiç eäé ìBëédzr s` ixdy ,dxfrl qpkpd `nhk zxk ¨§©¨¦

,d`neha aixwdl exzed `l mirxevne miafdøîBì ãeîìzd xacna) ©§©
(a,'Lôðì àîè ìëå áæ ìëå òeøö ìk äðçnä ïî eçlLéå'xnelk ¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤

y ,miznd i`nhl mirxevne miafd z` deyne yiwn aezkdäòLa§¨¨
,ïéçlzLî íéúî éàîhLs`,ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáædryae ¤§¥¥¥¦¦§©§¦¨¦§¨¦¦§©§¦

y,ïéçlzLî ïéòøBöîe ïéáæ ïéà ,ïéçlzLî íéúî éàîè ïéàgqtae ¥§¥¥¥¦¦§©§¦¥¨¦§¨¦¦§©§¦
mirxevne miaf s` ,miglzyn mpi` mizn i`nhy d`neha `ad

.zxk eaiigzi `l eqpkpe ewgcy
axwd gqta dxfrl eqpkpy rxevne afy xaeqy xfril` iaxe
oic oi` d`neha axwd gqtay meyn] miaiigzn mpi` d`neha
xeaqi ,[mizn i`nhl mirxevne miaf eywede ,mizn i`nhl geliy
oi`y itl miglzyn mizn i`nh oi`y zekextd zlilb zrya s`y
qpkidl mirxevne miaf exzedy ywiddn cnlp ,miiw dpiky dpgn
miaf exzed zkextd zlilb xg`ly zcnely `ziixad jkitle .myl
`ziixade ,xfril` iaxk `id okynd mewnl qpkidl mirxevne
,qpkidl mi`yx rxevne af oi` zerqnd zrya s`y zcnely
rxevne afy mixaeqe ,xfril` iax lr ewlgpy minkgk zxaeq

.zxk miaiig d`neha `ad gqta eqpkpy

äðùî
mewn okid zxxane ,miptd mgle mgld izy ipica dkiynn epizpyn

:mziit`e mzkixr mzyil,íéðtä íçì úçàå ,íçlä ézL úçà©©§¥©¤¤§©©¤¤©¨¦
ïúëéøòå ïúLéìelit` miyrpõeçajixv oi`e ,[dxfrl ueg] ¦¨¨©£¦¨¨©

.yecw mewna mzeyrlïúéiôàåwx ziyrpíéðôa,[yecw mewna] ©£¦¨¨¦§¦
.uega mzet`l oi`eåokmgld izye miptd mgl ly oziit`ïðéà §¥¨
úaMä úà úBçBc. ¤©©¨

:mziit`e mzkixr mzyil mewn oica dcedi iax zhiyäãeäé éaø©¦§¨
íäéNòî ìk ,øîBàozyil s` ,epiidc mgld izye miptd mgl ly ¥¨©£¥¤

miyrp ,ozkixreíéðôa,dxfrd`nw `pz lr dcedi iax wleg dfae ¦§¦
.uega miyrp ozkixre ozyily xne`y

:mziit`e mzkixr mzyil mewn oica oerny iax zhiyïBòîL éaø©¦¦§
e wlegéåä íìBòì ,øîBà[`dz-],øîBì ìéâø,ozyil dyrn ¥§¨¡¥¨¦©

ly oziit`e ,ozkixr,äøæòa úBøLk ,íéðtä íçìå íçlä ézL§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨£¨¨
úBøLëes`,éâàt úéáa.milyexi lka epiidc §¥§¥©¦

àøîâ
da eccny dcndy rnyn dpynd zligzny ,dywn `xnbd

zp `l [migl mpi`y] miyai mixac ycwnadpynd jyndne ,dycw
:dycwzpy rnynàéL÷ àôeb àädyw dnvr cvn ef dpyn - ¨¨©§¨

ixdy ,`idúøîà,dpynd zligzaïúëéøòå ïúLéìmgl ly ¨§©¦¨¨©£¦¨¨
mgld izye miptdàîìà ,õeçagken df oicn ±yLáé úcîilk-] ©©§¨¦©¨¥

[zleq oebk migl mpi`y mixac ycwna ea eccnydccnp day
zleqd,äLc÷úð àìm`y ,dgynd onya dgynp `l xnelk Ÿ¦§©§¨

dze` eyeli m`e ,da zycwzn dzid zleqd dyecw dzid dcnd
.`veia lqtiz `id uega,epipy dpynd seqae,'íéðôa ïúéiôàå'©£¦¨¨¦§¦

àîìà,gken ,mipta `dz mziit`y dcitwd dpyndy dfn ±yúcî ©§¨¦©
,äLc÷úð Láédzet`l yie ,zleqd z` zycwn dcnd jkitle ¨¥¦§©§¨

recn ,dycwzp `l yaid zcn m`y ,`veia lqtiz `ly ick mipta
.ycew xepza mipta `weec zet`l eilr

ok m`e ,sixg didy zyy axl dzywed ef `iyewy ,xne` dax
:heyt epi` dvexiz,äaø øîàef `iyewäL÷ íãà äL÷ämkg - ¨©©¨¦§¨¨¨¨¤

,ccegneäL÷ àeäL[cg-]ìæøak,dkld jezglepîe[`ed ine-] ¤¨¤©©§¤©
,úLL áø,ef `iyew el dzywed lecb mc` `edy s` lr ,xnelk ©¥¤

dvxzl dyw ok m`e.
`l ok lre ,zehyta `iyewd z` uxzl xyt`y zxne` `xnbd

:`xnbd dywn ,zyy ax dywzp z`fay okzi,àéL÷ éàîàîìc- ©ª§¨¦§¨
d `nyïBøOò[oexyr zcn ea eccny ilk],Lc÷î àìmiyl ok lre ¦¨Ÿ§©¥

la` ,uega s` mikxered,Lc÷î øepzeycwziy jixv xnelk ©§©¥
,xepza`iyewd `id efy xnel okzi `le .mipta oziit` ok lre

.jk dvxzn did i`cea ececiga ixdy ,zyy axl dzywedy
:zyy ax dywzp ok` dna zx`an `xnbdàä ,àéL÷ éà àlà¤¨¦©§¨¨

àéL÷,dpyna epipyy ,df `ed ,o`k dywy dn -ïúéiôàåizy ly ©§¨©£¦¨¨
miptd mgle mgldàîìà ,íéðôady ,gken -Lc÷î øepzz` ¦§¦©§¨©§©¥

eziit`a mgld,[xepza ycwziy ick mipta dt`p mgld okle]
,epipy dpynd jyndaeïéàåmiptd mgl ly oziit`úà úBçBc §¥¤

,úaMäzxaeq dpyndy ok m`e ,zay axra dt`p mgldy epiidc ©©¨
ixd ,dyw ,ycwn xepzdyäðéìa äìñtéàmgld -ycwzpy ¦©§¨§¦¨

.zay lila oly dpila lqtp zay axrn eziit`a,àáø øîà (àlà)¤¨¨©¨¨
ef `iyew,úLL áø epîe ,ìæøak äL÷ àeäL ,äL÷ íãà äL÷ä¦§¨¨¨¨¤¤¨¤©©§¤©©¥¤

.ef `iyew uxzl dyw ok m`e
:zyy ax ziiyew z` uxzn iy` axàéLe÷ éàî ,éMà áø øîàixd ¨©©©¦©§¨

,df ote`a dvxzl ozipyíéðôaî éàî àîìc`ny -epipyy dn ¦§¨©¦¦§¦
,mipta dt`p miptd mgly dpynaicke dxfra edet`iy dpeekd oi`

`l` ,xepza ycwziyedet`iyïéæéøæ íB÷îaxnelk ,[mipdk] ¦§§¦¦
zn`ae ,uenign exnyl ick ,mgld z` et`i mixidf mdy mipdkd
dt`py elit` jkitle ,ycwn xepzd oi`y ,uega elit` dt`p `ed

.dpila lqtp epi` zay axra
ziiyew dyw ok m`e ,oekp epi` iy` ax ly evexizy zx`an `xnbd

:zyy axàäådf uexiz ±àéä àúeøa ,éMà áøc,oekp epi` -meyn §¨§©©¦§¨¦
yCLôp äîc ,`ed dyw xn`zy dn -éàaäéiôàmiptd mgl ly ©©§¨¦£¦¨

ok lre ,uenigl miyyegïðéòamikixv -ïéæéøæ,[mipdk]k m`o ¨¦©§¦¦
a,ïéæéøæ [ïðéòa] énð äëéøòå äLéìdpynd recne ,evingi `ly ick ¦¨©£¦¨©¦¨¦©§¦¦

,oifixfa ozeyrl dkixvn `léàål,ïéæéøæ ïðéòa àì [äëéøòå] äLéì §¦¦¨©£¦¨Ÿ¨¦©§¦¦
,uenigl miyyeg oi`y meyneaénð äéiôàe uenigl yeygl oi`àì £¦¨©¦Ÿ

,ïéæéøæ ïðéòa.oifixfa zet`l dkixvn dpynd recneàlàmrhn ¨¦©§¦¦¤¨
evexiz ,dzywedy ef `iyewàéä àúeøa ,éMà áøc. §©©¦§¨¦

:dpyna epipyïäéNòî ìk ,øîBà äãeäé éaøizye miptd mgl ly ©¦§¨¥¨©£¥¤
miyrp ,[oziit`e ozkixr ozyil] mgld['åëå] íéðôaxaqy meyn ¦§¦

,zaya `l` mgld z` zet`l ozip did `l `linne ,ycwn xepzdy
.dpila lqtie eziit`a xepzd eycwi zay axrn edet`i m` ixdy

xaeqy meyn ,uega s` dxyk mgld ziit`y ,xne` oerny iaxe
,zayd z` dgec dpi` mgld ziit` ezhiyle ,ycwn epi` xepzdy
lqti `l `ed zay axra dt`iyk mb ,eycwn xepzd oi`y oeiky

.dpila
:epizpyna oerny iaxe dcedi iax ewlgp dna zx`an `xnbdøîà̈©

ïäéðLe ,àðäk øa eäáà éaø,oerny iaxe dcedi iax -ãçà àø÷î ©¦£¨©©£¨§¥¤¦§¨¤¨
eLøc-aepl le`yn cec gxayky ,`xwnd eze`n mpic z` ecnl ¨§

miptd mgl oipra mipdkl xn` ,mipdkd xir(e `k '` l`eny)Cøc àeäå'§¤¤
,'éìka Lc÷é íBiä ék óà ìBç,ezxaqk x`an mi`pzdn cg` lke ©¦©¦§©©¤¦

.eixaca cec zpeek dzid dn
:dcedi iaxl mipdkl cec ixaceäðéçkLà ìBça ,øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©©©§§¦§

déì eôà à÷cmziit`a mipdkl cec m`vn [zay axr] leg meia - §¨¨¥
jk lre ,miptd mgl z`eäì øîà,mipdklm`dà÷ ìBç Cøc ¨©§¤¤¨

déì eúéôàlr ,mgld z` mite` mz` leg meia -ék óàeziit`a ¨¦¥©¦
ycew ly xepzaxakíBiä`ed [zay axra],éìka Lc÷éepiidc ©¦§©©¤¦

e ,meid xak eycwz dzr eziit`y,äðéìa déì ìéñtéàmkilr `l` ¦§¦¥§¦¨
eycwn xepzdy dcedi iax giked df `xwnne ,dnvr zaya ezet`l

.zayd z` dgec eziit`e mgll
:oerny iaxl mipdkl cec ixaceäðéçkLà úaLa ,øáñ ïBòîL éaø©¦¦§¨©§©¨©§§¦§

déì eôà à÷c`le ,mgld z` ycwi xepzdy jixvy exaqy meyn §¨¨¥
df lre ,dpila lqti `ly ick zay axrn edet`,eäì øîàm`dàì ¨©§Ÿ

déãaòéîì eúéòa ìBç êøc[zay axra epiidc] leg meia `l m`d - ¤¤¨¦§¤§§¥
,zaya mzit` recne ezet`l mkilr didéãéî[m`d-]døepz ¦¦©
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המשך בעמוד כז

oifge` mipya cenr dv sc ± oey`x wxtzereay

ueg miglzyn mizn i`nh oi` inp `zydc .`kd lwin ,mzd lwinc xfril` iaxe

xeq` epi` zn `nhc .mdly dpgnl- zkext llbedyk eiykre ,cala dxfra `l`

aizkc ,diel dpgna qpkil xzen zn `nhc .glzydl mizn i`nhl dvign oi`

`ly calae :(`,fq) migqta xn`cke .ezvigna - "enr sqei zenvr z` dyn gwie"

opax `de .dxfr epiidc ,dpiky dpgnl qpki

oi` mizn i`nhy it lr s` :exn`c

.oiglzyn - mirxevne miaf ,oiglzyn

äðùîïúééôàå õåçá ïúëéøòå ïúùéì
íéðôá.`xnba yxtn -úà úåçåã ïðéàå
úáùä.oziit` -éâàô úéáá úåøùëålka -

.uega inp oziit` :xaq `wc ,milyexi

àøîâùáé úãî àîìàoexyr oebk -

.ea eccnpyåùã÷úð`lqtin - iwtp i`e -

.`veiaäù÷ä.df uexiza -äù÷ íãà-

.lfxak dkld jzgl ccegne mkgåìñôéà
äðéìá- ilka eycwzpyn ,zegpnd lkc -

xepza lenz`n yicwi`c oeik ,i`de .milqtp

.ogleyd lr epxcqiy mcew dpila liqti` -

íéæéøæ íå÷îá`l` ,ynn dxfra `le -

.uingi `ly mifixf mipdk edet`i uega

íäéðùå.oerny iaxe dcedi iax -ìåçá-

et`wc mipdkl cec edpigky` zay axra

.dilåúéôà à÷ ìåç êøãlega ,xnelk -

dil ezit`w?.dinzaùã÷é íåéä éë óà
éìëá,dpila xgnl dil liqti`e xepzd -

.zay dgece ycwn xepz `nl`øåðú éãéî
ùã÷îs`e ,dpila lqti `ly mz` mi`xic -

ilka ycwi meid ik?ike :edl xn`w dinza

xepza ycwi meid?äìéòîî äéì à÷ôðã-

yiy lke .mipdkl xzen ,(ea) ewliqy oeikc

`le .dlirn ea oi` - mipdkl xzid zry el

meid m` df elit` ,wlzqp xaky jd `irain

.dil ead ,oglyd lr mzxciqy ilka ycwi
ïëåñî
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ïéàmizn i`nhl dvign oi`c ,zkextd ellbedy ,eiykr oebk Ð miglzyn mizn i`nh

"lhep did" wxt dheqa opixn`ck ,diel dpgnl qpkil xzen zn `nhc ,glzydl

,envr zn elit` `l` ,exn` cala zn `nh `l :(`,fq) "mixac el`" yixa migqtae ,(a,k)

`nh opitli ikide :xn`z m`e .ezvigna enr Ð "enr sqei zenvr z` dyn gwie" xn`py

,dewna dxdh el oi`c zn ip`y ?znn zn

uxy qipknd :(a,cw) oiaexir seqa `zi`ck

epex` oi`yep eidy it lr s`e .xeht Ð ycwnl

`w `d :dyw mewn lkne .ezvigna enr sqei ly

xaqc :xnel yie !envr zn elit` ,`zeax aiyg

dxdh epina aiyg :inp i` .aiig xn`c o`nk

.dxdh ig mc`l yic ,dewnaåúùéìezkixre

i`c .dycwzp `l yai zcn `nl` Ð uega

.i`xa` edl wit` i` `zlin `iipbin Ð dycwzp

.`vei leqt mrhn yxtnc qxhpewd yexitk `le

,`veia liqtin `l Ð ilk yeciw meync

zegpnd lk"c i`de .(`,h) `nw wxta ziyixtck

izyxit "dt`n zgpn elit` ,oixyeta zeyelip

.(`,dp zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta

àåäùicinlzl `ed gay Ð lfxak dyw

ziprzc `nw wxta xn`ck ,minkg

epi` Ð lfxak dyw epi`y mkg cinlz lk :(`,f)

.mkg cinlz

éàîåxepz ycwn `l oexyr `nlic `iyew

,`tiq `iyw izk` :dniz Ð ycwn

ozkixre ozyil Ð lecb odk iziag :ipzwc

zcn ,`nl` .mipta:xnel yie !dycwzp yai

Ð oexyr ivg ,gynp `l oexyrc ab lr s`c

:(`,g zegpn) `nw wxta opixn`c meyn ,gynp

dyecw dpi` :xn` opgei iax ,lecb odk iziag

oi` :`pipg iax xn` `zrny `iddae .oi`vgl

gipdl jixv ,ok m`e .ony `la dyecw dgpn

ly mly oexyr cg` zxy ilka e` `qiaa

ilka oycwl ick ,ony oibel zylye ,oiziag

cvl zleqd oezp did dnvr `qiad jezae .zxy

jk xg` jixvy itl Ð xg` cvl onyde ,cg`

onyde ,oexyr ivga envr ipta zleqd wlgl

oia dvgne bele zixgy dvgne bel envr ipta

`ed i`pb Ð zxy ilka ycwz`c oeike .miaxrd

oniydlxninl xazqn `le .leg ilka jk xg`

ycwziy mcew onyde zleqd welgl lkeiy

zixgy ly dnvr `qiad jeza gipie ,`qiaa

`dc .xg` cvl miaxrd oia lye ,cg` cvl

dgpn" `xw xn` :(my) `nw wxta yixc

edine .edveg jk xg`e ,dgpn `ad Ð "dzivgn

,oi`vgl dyecw :(my) `nw wxta xn`c o`nl

zegpn) "zlkzd" seqa oda aezky i"yxn miyexit yie ?gynp `lc oexyr `py i`ne ,gynpc oexyr ivg `py i`n :dyw ,ezian mly d`iadl `l` `kxvp `l ,`ianc mlyn dvgne

`le .cigi ly dacp zgpnl jixv did `le ,lecb odkl cgein did oexyr ivg la` .uegl e`iven minrte ,dgpn acpznd cigi lk ,zegpn x`y ea cecnl oexyrl oikixv eidy itl :(a,p

'dl mixekia dpit`z ung" aizkcn ,dycwzp `l yai zgpnc ,`xwn opiyxcc (a,fp zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk" wxta `dc ,llk df mrh okzi'dl" md izni` ,".diit` xg`l ?"

.gld ilka dzid `l ozkixre ozyile ,ony oda oi`c ,`ed yai zcn Ð mgld izye miptd mglc dkixre dyilc :yxtl d`xpe .`py `l Ð aizk oexyr iab ,`xw `eddc ab lr s`e

o`nl oia ,zleq ollea :(`,dr zegpn) "zegpn el`e" wxta xn`c o`nl oiae ,`nlr ilekl dgynp gld zcne .bela ccnpy ony da yic ,gld ilka did oiziagc dkixre dyil la`

,ony zeperhd zegpn x`y oicd `edc ,`wec e`l Ð "lecb odk iziag" oizipzna hwpc `de .zxy ilka jixv jkitl .llea did ,jxere yl didy ilka mewn lkn Ð zelg ollea xn`c
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.(`,bt) `xza wxta `neia ,mixetkd meia elit` ,eipiréâéìô àøîâáxinb xn -

.ycwn `lc xinb xne ,ycwn xepzc diaxn diléîð à÷éã`le ,ibilt `xnbac -

.'ek "xnel libx ied mlerl" `pyil i`d hwpcn ,i`xwaäðùîìåãâ ïäë éúéáç
íéðôá ïúëéøòå ïúùéìeze` lkd ixacle -

odk ly epexyr ea wleg didy oexyr ivg

mly oexyr egyn `lc i`de .gynp - lecb

minrtc ,ezgpn ea ccen mc` lky iptn -

pi` df la` .uegl e`iveny`l` xeqn e

.mipexyr ea zevgl mipdkløùôà éàùå-

`le ,lenz`n zeyrl xyt` i` oziit`

lqtin - ilka dycwc oeikc .dkixre dyil

.dpilaéìë äùòîlkd - dkixre dyil -

.uega `le ,mipta zxy ilkaäéúåðø÷å-

.mipxw oirk ,zief lkl wva wiacn didy

.zerav` rax` - oxwd jxe`eäòèú àìù
xeriya oia ,miptd mgll mgld izy oia -

.zepxwe jxe` xeriya oia agexæ"äé ã"ãæ
- dagxe ,'f - dkxe` :mgld izy - c"cf -

ekx` :miptd mgl - f"di .'c - dizepxwe ,'c

.'f - eizepxwe ,'d - eagxe ,'i -åì àäéù
íéðôel `diy :[`pixg` `pyil] .zeptc -

.zepxwd od ode ,zeief - miptäøùò åëøà
äùîç åáçøåekx` mizn`" aizkck -

:xn`c ,dinrhl dcedi iaxe ."eagx dn`e

ekxe` ozepe .dyng za zn`a - milk zn`

.ogly ly eagex cbpk mgl lyìôåëå-

.mgldäöçîå íééçôèokin dlrnl -

zetewf e`vnpe ,zepxwd od odae ,okine

oink :xn`c o`nle .oglyd ztyl deya

zekled zeptc jpd eed - zcwex dpitq

.retiya zetwefeåáçø àìîî åëøà àöîðå
ïçìù ìù.oglyd jxe` ivg wifgn oagxe -

ogly `vnp ,elv` xg`d xceq didyke

.`ln elekøùò íéðù åëøåàxi`n iax -

,zipepiaa eid zen`d lk :xn`c ,dinrhl

.bilt `l `dac ,dxyr mgldeíééçôèå
òöîàá çåéøagexc .mixcqd izy oia -

mixcqd ipye ,dyng `l` epi` mgld

- oglyd jxe`k migth dxyr miwifgn

,xcql xcq oia geix mde ,miigth edl eyt

.eytrzi `ly ,mda zaypn gex `dzy

íù øîåà ìåàù àáàoiay geix eze`a -

.mikifa oipzep ea ,xcql xcqúëøòîä ìò
.ynn "lr" -äèî åéìòå"lr" eze` ied -

.jenqaíéìöåôîämipwd iy`x zzl -

oipnl oda yi oilevit daxde ,oilevit oze`a

.mipwdíéð÷ äðåîùå íéøùò`xnba -

.mgll mipw dnk yxtníéð÷ä øåãéñ àì
lrn ozlihp `le ,dycgd zkxrna -

.zay dgec dpyidïèîåùmgl lk oian -

xgnle .ogly ly ekxe`l ogipne ,mgle

oia mipwd ozep zay i`venle ,mgld xcqn

.ohtynk ,mgle mgl lkíéìëä ìëoebk -

gxfnn ,zia ly ekxe`l okxe` ,zepgley

.axrnlàøîâïéðî åæzeperh zegpndy -

ilk?éìë ïéðåòè íùàå úàèç äîaizkc -

."zepevigd l` `ived izlal" (en l`wfgi) aizkc ,`xw irzyn miptae .ilk `la leyia oi`e ,"elyai xy`"íéçôè øùò äùîçmde ,mgl lkl dvgne migth ipy -

.dpila lqtil ,dil ycwn - migth xyr dyng jeza ,icin oglyd xie`a aidi i`c ,dpin `wtpe .'ek ycwn ogly `vnp - ef ab lr ef zelg yyíéð÷ àëéàäå-

ith `ki`e ,mgle mgl lk oiay?åäì ò÷ùî.mgld diabn epi`e ,mda mirweyn eid mipwde ,wva didy cera ,mgla dyer zenibt -àîòè éàî êéøô à÷å,xnelk -

mgl lk oia eid `nrh i`n mipw ickn?éùåôòéò íåùî.eytrzi `ly ,mizpia xie` `diy -óåñ óåñ.mgld ytrine ,`xie` `kil ,edl rwync oeik -àúøåô-

.jk lk rweyn `di `lyïéëéæá àëéàäåoikifal edl ycwn `l ogly `dc ,ikd jixt i`n` :il `iyw -?úåðø÷ àëéàäåotecd iy`xa oiieyre ,oihleay -?
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ììëwxtae (`,blw zay) "`iad `l m` xne` xfril` iax" wxta Ð 'ek `aiwr iax xn`

gqt iab `zekixv `ki`c meyn Ð `aiwr iaxk wqt (a,hq migqt) "mixac el`"

,`zekixv ira `l `aiwr iaxc dizlin` edine .`zekixv `kil Ð `kd la` ,dline

.zay igcc i`n `zkec lka opirny`cìëzia ly ekxe`l okxe` ycwna eidy milkd

ly eagexl ekxe`y ,oex`n ueg :`ipz `xnba Ð

xfrl` iaxe iax ibilt dxepne ogleyae .zia

axrne gxfn :xn`c ,iaxk oizipzne ,oerny iaxa

.oigpenåìàùoizipzn` Ð oipn ef iax z`

dyrn oda yi zegpnd lky oipn :xn`we ,i`w

yeciwe zxy ilkn dvinw oiprl `le .mipta ilk

,iziinc `xw i`dac Ð ixii` zxy ilka unew

`le ,dgpn ziit`e my`e z`hg leyiaa ixii`

z`f"c `ywidne .llk unew yeciwa ixiin

"dcezd" wxt seqa lirl ol `wtp "dxezd

z` gwie" aizkc ,ilk dperh dler dn :(a,at)

cbpk dvinwe ,ilk oerh lk s` Ð "zlk`nd

lirl xn`ck ,dlaw cbpk unew yeciwe ,dhigy

dkixre dyila `kd `l` .(a,bi) ipy wxta

dgpnc dit` ywzi`c ,ixiin dgpn ly dit`e

Ð ilk oiperh md dn ,my`e z`hgc leyial

m`e ,xayi ea lyeaz xy` qxg ilke" aizkc

,di`x oi` dfn edine ."dlyea zyegp ilka

yxitck `l` ,xn`w daeg inxinl e`lc

leyia oi`e ,"ea lyeaz xy`" aizkc :qxhpewa

ixd Ð uega i`c ,`xw irzyn miptae .ilk `la

dia aizk cere .`veia lqtp my`e z`hg

dit` s` ,"dpevigd [xvgd] l` `ived izlal"

dyil oicd `ede ,zxy ilk oiperh dgpnc

jixhvi` dgpn efi`l :wcwcl jixve .dkixre

Ð xepz dt`ne zygxne zagn zgpnl i` ,`xw

da oi` Ð zlq zgpnl eli`e !ilk eda aizk `d

!dvinw mcew dit`

àëéàäåi`n` :qxhpewa dywd Ð oikifa

ycwn `l ogley `dc ,ikd jixt

`dc ,icin (dil) dyw `lc :d`xpe ?oikifal edl

dgpn unewc (`,f zegpn) `nw wxta opixn`

oikifa weliqa epivn oky ,rwxw iab lry ilkn

.oglyd iab lrn unewk iedc rnyn Ð
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ïBòîL éaøå äãeäé éaøå .àeä ïkeñîàøîâaà÷éc .éâéìt §¨§©¦§¨§©¦¦§¦§¨¨§¦¦©§¨
:øîBì ìéâø éåä íìBòì :øîBà ïBòîL éaø ,éðú÷c ,éîð©¦§¨¨¥©¦¦§¥§¨¡¥¨¦©
úéaà úBøLëe äøæòa úBøLk íéðtä íçìå íçlä ézL§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨£¨¨§¥©¥

.dpéî òîL .éâàtäðùîìBãb ïäë ézéáç¯ïúLéì ¨¥§©¦¨£¦¥Ÿ¥¨¦¨¨
,íéðôa ïúéiôàå ïúëéøòåúBçBãåïúðéçè ,úaMä úà ©£¦¨¨©£¦¨¨¦§¦§¤©©¨§¦¨¨

ïúã÷øäå:àáé÷ò éaø øîà ììk .úaMä úà äçBc Bðéà §©§¨¨¨¥¤¤©©¨§¨¨©©¦£¦¨
úaL áøòî dúBNòì øLôàL äëàìî ìk¯äçBc dðéà ¨§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨¥¨¨

,úaMä úàéàLåúaL áøòî dúBNòì dì øLôà¯ ¤©©¨§¤¦¤§¨¨©£¨¥¤¤©¨
éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìk .úaMä úà äçBc¨¤©©¨¨©§¨¥¨¤©£¥§¦

íçlä ézL .õeça éìë äNòî ïäa ïéàå ,íéðôa¯ïkøà ¦§¦§¥¨¤©£¥§¦©§¥©¤¤¨§¨
,íéçôè äòáLïaçøå,íéçôè äòaøàäéúBðø÷åòaøà ¦§¨§¨¦§¨§¨©§¨¨§¨¦§©§¤¨©§©

íéðtä íçì .úBòaöà¯ïaçøå ,íéçôè äøNò ïkøà ¤§¨¤¤©¨¦¨§¨£¨¨§¨¦§¨§¨
,íéçôè äMîçåéúBðø÷åäãeäé éaø .úBòaöà òáL £¦¨§¨¦§©§¨¤©¤§¨©¦§¨

,äòèz àlL :øîBàã"ãææ"äézúðå" :øîBà àîBæ ïa . ¥¤Ÿ¦§¤¤¨¥§¨©¨
"íéðt íçì" ,"ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä ìò¯eäiL ©©ª§¨¤¤¨¦§¨©¨¦¤¤¨¦¤§

.íéðt BìäøNò Bkøà ïçìeMäBaçøåíçì ,äMîç ¨¦©§¨¨§£¨¨§¨§£¦¨¤¤
Baçø ãâðk Bkøà ïúBð ,äMîç Baçøå äøNò Bkøà íéðtä©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨¥¨§§¤¤¨§

,ïçìeL ìLìôBëåïàkî äöçîe íééçôèíééçôèe ¤§¨§¥§¨©¦¤¡¨¦¨§¨©¦
éøác ,ïçìeL ìL Baçø àlîî Bkøà àöîð .ïàkî äöçîe¤¡¨¦¨¦§¨¨§§©¥¨§¤§¨¦§¥
øNò íéðL Bkøà ïçìMä :øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¥¦¥©ª§¨¨§§¥¨¨
,äMîç Baçøå äøNò Bkøà íéðtä íçì ,äML Baçøå§¨§¦¨¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨
ïàkî íééçôè ìôBk ,ïçìeL ìL Baçø ãâðk Bkøà ïúBð¥¨§§¤¤¨§¤§¨¥§¨©¦¦¨
çeøä àäzL éãk ,òöîàa çåéø íééçôèe ïàkî íééçôèe§¨©¦¦¨§¨©¦¤©¨¤§©§¥¤§¥¨©

:øîBà ìeàL àaà .íäa úáMðîíLéðL ïéðúBð eéä §©¤¤¨¤©¨¨¥¨¨§¦§¥
øîàð øák éøäå ,Bì eøîà .íéðtä íçì ìL äðBáì éëéæá̈¦¥§¨¤¤¤©¨¦¨§©£¥§¨¤¡©

ìò zúðå"úëøònä!"äkæ äðáì¯øák éøä ,íäì øîà §¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨¨©¨¤£¥§¨
åéìòå" øîàðähîeéä áäæ ìL ïéôéðñ äòaøàå ."äMðî ¤¡©§¨¨©¥§©¤§©§¨¨§¦¦¤¨¨¨

íéðL ,íäa ïéëîBñ eéäL ,ïäéLàøî ïéìöeôî íLøãñìäðBîLe íéøNòå ,äæ øãñì íéðLe äæ ¨§¨¦¥¨¥¤¤¨§¦¨¤§©¦§¥¤¤§©¦§¥¤¤§¤§¦§¨
àìå íéð÷ øecéñ àì .äæ øãñì øNò äòaøàå äæ øãñì øNò äòaøà ,ìeìç äð÷ éöçk íéð÷̈¦©£¦¨¤¨©§¨¨¨¨§¥¤¤§©§¨¨¨¨§¥¤¤Ÿ¦¨¦§Ÿ

úaL áøòî ñðëð àlà ,úaMä úà äçBc íúìéèðBèîBLåíéìkä ìk .ïçìL ìL Bkøàì BðúBðå §¦¨¨¨¤©©¨¤¨¦§¨¥¤¤©¨§§§§§¨§¤ª§¨¨©¥¦
.úéa ìL Bkøàì ïkøà ,Lc÷na eéäLàøîâeìàL ."íéðôaî éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìk" ¤¨©¦§¨¨§¨§¨§¤©¦¨©§¨¥¨¤©£¥§¦¦¦§¦¨£

øLà íB÷nä äæ éìà øîàiå" øîBà àeä éøä ,íäì øîà ?ïépî Bæ :éaø úàeìMáéíéðäkä íL ¤©¦¦©¦¨©¨¤£¥¥©Ÿ¤¥©¤©¨£¤§©§¨©Ÿ£¦
øLà íLàä úàå úàhçä úàeôàéøöçä ìà àéöBä ézìáì äçðnä úàäðBöéçääçðî ," ¤©©¨§¤¨¨¨£¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¦¦¤¤¨¥©¦¨¦§¨

.éìk äðeòè éîð äçðî óà ,éìk ïéðeòè úàhçå íLà äî ,úàhçå íLàc àéîecBkøà ïçìeMä" §¨§¨¨§©¨¨¨¨§©¨§¦§¦©¦§¨©¦§¨§¦©§¨¨§
äMîç Lc÷î ïçìL àöîð ,ìôBk äöçîe íééçôè øîBàä éøáãì :ïðçBé éaø øîà ."äøNò£¨¨¨©©¦¨¨§¦§¥¨¥§¨©¦¤¡¨¥¦§¨ª§¨§©¥£¦¨
íéçôè øNò íéðL Lc÷î ïçìL àöîð ,ìôBk íéçôè øîBàä éøáãì .äìòîì íéçôè øNò̈¨§¨¦§©§¨§¦§¥¨¥§¨¦¥¦§¨ª§¨§©¥§¥¨¨§¨¦

íéð÷ !íéð÷ àkéàäå .äìòîìéòe÷LíeMî ?àîòè éàî .eäì òwLîéLeôòéàóBñ ,íçì §©§¨§¨¦¨¨¦¨¦§¦§©©§©©£¨¦¦£¦¤¤
à÷ óBñLôòéîçôè éåä àìc ïåék !àzøet àeää àkéàäå .àzøet déì äaâîc !íçì ¨¦£©¤¤§©§©¥§¨§¨¦¨©§¨¥¨§¨¨¥¤©

.déì áéLç àì¯!ïéëéæa àkéàäå¯,éáúé eåä íçìc déåeâaéãäáìe.éîéé÷ eåä íçì ¨¨¥¥§¨¦¨¨¦¦§©¥§¤¤¨¨§¦§©£¦¤¤¨¨§¦
¯!úBðø÷ àkéàäå¯úBðø÷déåeâìéék íçìc.déì çð eäééìò íçìå ,eäì ó §¨¦¨§¨§¨§©¥§¤¤¨¥§§¤¤£©§¨¥
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zegpn(ipy meil)

yney me,àeä ïkeñî,qenlea cecl efg`y .ip` okeqn xnelk §¨
.dlirn mda yiy miycw elit` elik`dl xzed ytp gewit meyne
ozip `le ,mgld ziit` ote` iabl llk exn`p `l cec ixac ok`e

.el` ze`xwn xe`iaa ewlgp oerny iaxe dcedi iaxy yxtl
:oerny iaxe dcedi iax ewlgp ok` dna zx`an `xnbdäãeäé éaøå§©¦§¨

ïBòîL éaøå,ogleyd lr wx e` xepza ycwzn mgld m`d ewlgpy §©¦¦§
éâéìt àøîâalaiw dcedi iaxy ,ewlgp md mdizeaxn dlawa ± ¦§¨¨§¦¦

.ycwn epi` xepzdy laiw oerny iaxe ,ycwn xepzdy eizeaxn
:dpynd ixacn dixac z` dgiken `xnbdénð à÷écdf xac - ©§¨©¦

wiecn mb [mdizeaxn dlawa ewlgp oerny iaxe dcedi iaxy]ixacn
,dpyndéðz÷c,epipyy -ìéâø éåä íìBòì ,øîBà ïBòîL éaø §¨¨¥©¦¦§¥§¨¡¥¨¦

úéaà úBøLëe ,äøæòa úBøLk íéðtä íçìå íçlä ézL ,øîBì©§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨£¨¨§¥©¥
,dpéî òîL éâàt,exkefl oerny iax citwdy epivny jkn ,xnelk ©¦§©¦¨

gkzyiy yyg ok lre ,ze`xwnn `le eizeaxn elaiwy rnyn
.exne`l mlibxde

äðùî
:zegpnd et`pe eyelip okid x`al dkiynn epizpynïäk ézéáç£¦¥Ÿ¥

ìBãb,mei lka miinrt aixwd lecb odkdy dgpn -ïúëéøòå ïúLéì ¨¦¨¨©£¦¨¨
ïúéiôàåmiyrpíéðôadycwzp oiziagd zleqy meyn ,dxfrd ©£¦¨¨¦§¦

,`veia lqtiz uega yeli m`e ,zxy ilka dzcicnaåzek`ln ok §
el`,úaMä úà úBçBãeyrp zaya eaxwedy oiziagd xnelk ¤©©¨

ixdy ,dpila elqti md zay axrn mze` yeli m`y meyne ,zaya
.zxy ilka eycwed md

la`ïúã÷øäå ïúðéçèoiziagd zleq ly [ietip-]úà äçBc Bðéà §¦¨¨§©§¨¨¨¥¤¤
,úaMälekie leg ilka s` miyrp dcwxdde dpighdy meyn ©©¨

.zay axrn mzeyrl
:zay dgec oiziagd zpkd m`dììkdfìk ,àáé÷ò éaø øîà §¨¨©©¦£¦¨¨

.úaMä úà äçBc dðéà ,úaL áøòî dúBNòì øLôàL äëàìî§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨¥¨¨¤©©¨
úaL áøòî dúBNòì dì øLôà éàLåzay axra dyri m`y oebk] §¤¦¤§¨¨©£¨¥¤¤©¨

,[dpila lqtiz.úaMä úà äçBc¨¤©©¨
éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìk±ilka `weec okxerle oyell yi ¨©§¨¥¨¥©£¥§¦

myer m` ,zxyíéðôa.dxfrdéìk äNòî ïäa ïéàåjixv oi`e - ¦§¦§¥¨¥©£¥§¦
myer m` ,ilka okxerle oyell.õeça©

:miptd mgle mgld izy zecn z` zcnln dpyndíçlä ézL§¥©¤¤
,zereayd bga eaxwedyäòaøà ïaçøå ,íéçôè äòáL ïkøà̈§¨¦§¨§¨¦§¨§¨©§¨¨

å ,íéçôèjxe`íäéúBðø÷ly dpit lka wiacn didy wvad ± §¨¦§©§¥¤
`ed ,miipxw oink d`xpy mgld.úBòaöà òaøà©§©¤§¨

å ,íéçôè äMîç ïaçøå ,íéçôè äøNò ïkøà ,íéðtä íçìjxe` ¤¤©¨¦¨§¨£¨¨§¨¦§¨§¨£¦¨§¨¦§
øîBà äãeäé éaø ,úBòaöà òáL åéúBðø÷oniqäòèz àlLaxrze ©§¨¤©¤§¨©¦§¨¥¤Ÿ¦§¤

mgld izy ly ozcnl ,miptd mgle mgld izy ly zecnd oia
`ed oniqdã"ãæzerav` 'c ,magx migth 'c ,mkxe` migth 'f -

,`ed oniqd miptd mgl ly eizecnle ,mdizepxwæ"äé'd ,ekxe` 'i -
.eizepxw 'f ,eagx

:zepxw eid miptd mglly jkl xewn `ian `nef oa,øîBà àîBæ ïa¤¨¥
itk ,zeptc el eidye ,epipyy itk zepxw eid miptd mglly df oipry

`xwna xn`py ,`xwnn cnlp ,jynda dpey dpyndy(l dk zeny)

,'ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä ìò äzúðå'miyxece,'íéðt íçì' §¨©¨©©ª§¨¤¤¨¦§¨©¨¦¤¤¨¦
,íéðt Bì eäiLdpyndy] zeptcd mdy ,mipR od el eidiy epiidc ¤§¨¦¨¦

.zepxwd zehila mdy ,mipR ode ,[zx`ane dkiynn¦¦
ewlgp jkn d`vezke ,ogleyd zecna ewlgp xi`n iaxe dcedi iax

:miptd mgl zxeva s`äøNò Bkøà ,ïçìeMä,migthMîç Baçøåä ©§¨¨§£¨¨§¨§£¦¨
.migtheäøNò Bkøà ,íéðtä íçì,migthäMîç Baçøå.migth ¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨

Bkøà ïúBð[migth dxyr] mgld lyïçìeL ìL Baçø ãâðkdyng] ¥¨§§¤¤¨§¤§¨
,[migth.migth ivge mipy cv lkn ogleyd on `vei mgld `vnp
ìôBëå[oteck letiwd swefe eltwn]wva ecera mgld z`íééçôè §¥§¨©¦

[migth ipy]ïàkî äöçîe íééçôèe ïàkî äöçîeagex iciv ipya] ¤¡¨¦¨§¨©¦¤¡¨¦¨
,[ogleydBkøà àöîð,mgld zizgz lyàlîîz`ìL Baçø ¦§¨¨§§©¥¨§¤

d,ïçìeLizyy ixd ,ogleyd jxe` ivg `lnn ,mgld ly eagxe §¨
,ogleyd ghy lk z` zeqtez cgi zekxrndäãeäé éaø éøác. ¦§¥©¦§¨

øéàî éaøe dcedi iax lr wlegøNò íéðL Bkøà ïçìMä ,øîBà ©¦¥¦¥©ª§¨¨§§¥¨¨
,migthäML Baçøå.migthäøNò Bkøà ,íéðtä íçì,migth §¨§¦¨¤¤©¨¦¨§£¨¨

äMîç Baçøå.migthBkøà ïúBðmgld ly,ïçìeL ìL Baçø ãâðk §¨§£¦¨¥¨§§¤¤¨§¤§¨
e,ïàkî íééçôèe ,ïàkî íééçôè ìôBkmgld zizgz jxe` `vnp ¥§¨©¦¦¨§¨©¦¦¨

.migth dyy didy ogleyd agex lk z` qtezçåéø íééçôèeexzep §¨©¦¤©
òöîàa,zekxrnd oia ,ogleyd jxe`úáMðî çeøä àäzL éãk §¤§©§¥¤§¥¨©§©¤¤
íäa.eytrzi `ly ,mingla ± ¨¤

:mikifad egped okid ewlgp minkge le`y `a`,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥
íL,zekxrnd oia xzepy migth ipy ly llga ±ïéðúBð eéäz`éðL ¨¨§¦§¥

Bì eøîà .íéðtä íçì ìL äðBáì éëéæa,le`y `a`l minkgéøäå §¦¥§¨¤¤¤©¨¦¨§©£¥
øîàð øák(f ck `xwie)'äkæ äðáì úëøònä ìò zúðå'rnyny §¨¤¡©§¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨

,zkxrnd y`x 'lr' ozpiz dpealdy.zekxrnd oia ogleyd lr `le
íäì øîà,minkgl le`y `a`øîàð øák éøä(k-hi a xacna)lbc' ¨©¨¤£¥§¨¤¡©¤¤

'ebe mixt` dpgn'äMðî ähî åéìòåeilre' yxtl okzi `le,ynn ' ©£¥¤§©¦§¨¨©¥§©¤§¨¨
dypn dhny `l`dn z` yxtp oke ,mixt` dhnl zekinqa oky

oia epiidc ,dl zekinqa ozpizy 'zkxrOd lr' dpeala xn`py©©©£¤¤
.zekxrnd

:mipwde mitipqd dyrnïéôéðñ äòaøàåagexk miagx micenr-] §©§¨¨§¦¦
[zkxrnd daebk mideabe mgldïéìveôî ,íL eéä áäæ ìL¤¨¨¨¨§¨¦

ïäéLàøî-dnebd iaer ,zeax zeneb oinka iniptd mciva miawepn ¥¨¥¤
,dpw iaerkíäa ïéëîBñ eéäLzkxrnay mingld z` ,mitipqa ± ¤¨§¦¨¤

,mipeilrd caek zngn exayi `lyíéðLeyny mitipqdnøãñì §©¦§¥¤
[dkxrn]äæ,[ogleyd agex cvn] eiccv ipyn.äæ øãñì íéðLe ¤§©¦§¥¤¤

íéð÷ äðBîLe íéøNòå,eytrzi `ly ick mingld oia mipzep eid §¤§¦§¨¨¦
mzxeve,ìeìç äð÷ éöçkmewlgeäòaøàå äæ øãñì øNò äòaøà ©£¦¨¤¨©§¨¨¨¨§¥¤¤§©§¨¨

,äæ øãñì øNòzeneba mipzep eid mipwd ly mdiy`x z`e ¨¨§¥¤¤
.zkxrnd z` wfgl mitipqay

:mipwd weliqe xeciq xcqøecéñ àìdíéð÷zkxrnd ingl oia Ÿ¦¨¦
,dycgdíúìéèð àìå,zwleqnd on,úaMä úà äçBcozip ixdy §Ÿ§¦¨¨¨¤©©¨

,zay axrn mzeyrlñðëð àlàlkidlBèîBLå ,úaL áøòîlkl ¤¨¦§¨¥¤¤©¨§§
,dpwBðúBðådpwd ly ekxe` ,lkidd ztvx lrìcvìL Bkøà §§§¨§¤

,ïçìL,mipw `ll dkxrnd z` exciq zayae .axrnl gxfnn epiidc ª§¨
.mingld oia mipwd z` epzp zay i`venae

íéìkä ìkmipezpdux`d lr,Lc÷na eéäLmipezp eidïkøà ¨©¥¦¤¨©¦§¨¨§¨
,úéa ìL Bkøàì.axrnl gxfn oia epiidc §¨§¤¨¦

àøîâ
:dpyna epipyéìk äNòî ïäa Lé úBçðnä ìkmiyrp md m` ,zxy ¨©§¨¥¨¥©£¥§¦

.íéðôaî¦¦§¦
:ilka zeyrp zegpnd lky micnl okidn zx`an `xnbdúà eìàL̈£¤

,éaødkld,Bæ,ilk zeperh zegpndyïépî.zcnlp `id,íäì øîà ©¦¦©¦¨©¨¤
àeä éøäøîBà(k en l`wfgi)éìà øîàiå' ,,[j`lnd]øLà íB÷nä äæ £¥¥©Ÿ¤¥©¤©¨£¤

úàå íLàä úà] (íùàä úàå úàèçä úà) íéðäkä íL eìMáé§©§¨©Ÿ£¦¤¨¨¨§¤
øöçä ìà àéöBä ézìáì äçðnä úà eôàé øLà [úàhçä©©¨£¤Ÿ¤©¦§¨§¦§¦¦¤¤¨¥

.'äðBöéçäel d`xd ,ziad d`xn z` l`wfgil d`xdy j`lndyk ©¦¨
z`hgde my`d xya leyia xear creind ycewa cgein mewn

,`veia elqtie dxfrd on me`ivei `ly ick ,zegpnd ziit`eaezkae
c cnll ,z`hge my`l dgpn dywed dfàéîec äçðîdkixv-] ¦§¨§¨

[dnec zeidléìk ïéðeòè úàhçå íLà äî ,úàhçå íLàc§¨¨§©¨¨¨¨§©¨§¦§¦
,'ElXai xW`' xkfpd weqta xn`p oky ,mleyial`ll leyia oi`e £¤§©§

,ilkéìk äðeòè énð äçðî óàdzyill oicd `ede ,dziit`l ©¦§¨©¦§¨§¦
.dzkixre

:dpyna epipyäøNò Bkøà ïçìeMä.dcedi iax ixac ,migth ©§¨¨§£¨¨
daeb dfi` cr s` miwlgp dpyna ewlgpy dcedi iaxe xi`n iax

:ycwn ogleydéøáãì ,ïðçBé éaø øîàdcedi iax,øîBàä ¨©©¦¨¨§¦§¥¨¥
jkitle ,migth dyng agx ogleydyìôBk äöçîe íééçôè§¨©¦¤¡¨¥
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oifge` mipy` cenr ev sc ± oey`x wxtzereay

àåä ïëåñîexe`iy cr eze` oilik`n - qenlea efg`y in :opze ,qenlea efg`y -

.(`,bt) `xza wxta `neia ,mixetkd meia elit` ,eipiréâéìô àøîâáxinb xn -

.ycwn `lc xinb xne ,ycwn xepzc diaxn diléîð à÷éã`le ,ibilt `xnbac -

.'ek "xnel libx ied mlerl" `pyil i`d hwpcn ,i`xwaäðùîìåãâ ïäë éúéáç
íéðôá ïúëéøòå ïúùéìeze` lkd ixacle -

odk ly epexyr ea wleg didy oexyr ivg

mly oexyr egyn `lc i`de .gynp - lecb

minrtc ,ezgpn ea ccen mc` lky iptn -

pi` df la` .uegl e`iveny`l` xeqn e

.mipexyr ea zevgl mipdkløùôà éàùå-

`le ,lenz`n zeyrl xyt` i` oziit`

lqtin - ilka dycwc oeikc .dkixre dyil

.dpilaéìë äùòîlkd - dkixre dyil -

.uega `le ,mipta zxy ilkaäéúåðø÷å-

.mipxw oirk ,zief lkl wva wiacn didy

.zerav` rax` - oxwd jxe`eäòèú àìù
xeriya oia ,miptd mgll mgld izy oia -

.zepxwe jxe` xeriya oia agexæ"äé ã"ãæ
- dagxe ,'f - dkxe` :mgld izy - c"cf -

ekx` :miptd mgl - f"di .'c - dizepxwe ,'c

.'f - eizepxwe ,'d - eagxe ,'i -åì àäéù
íéðôel `diy :[`pixg` `pyil] .zeptc -

.zepxwd od ode ,zeief - miptäøùò åëøà
äùîç åáçøåekx` mizn`" aizkck -

:xn`c ,dinrhl dcedi iaxe ."eagx dn`e

ekxe` ozepe .dyng za zn`a - milk zn`

.ogly ly eagex cbpk mgl lyìôåëå-

.mgldäöçîå íééçôèokin dlrnl -

zetewf e`vnpe ,zepxwd od odae ,okine

oink :xn`c o`nle .oglyd ztyl deya

zekled zeptc jpd eed - zcwex dpitq

.retiya zetwefeåáçø àìîî åëøà àöîðå
ïçìù ìù.oglyd jxe` ivg wifgn oagxe -

ogly `vnp ,elv` xg`d xceq didyke

.`ln elekøùò íéðù åëøåàxi`n iax -

,zipepiaa eid zen`d lk :xn`c ,dinrhl

.bilt `l `dac ,dxyr mgldeíééçôèå
òöîàá çåéøagexc .mixcqd izy oia -

mixcqd ipye ,dyng `l` epi` mgld

- oglyd jxe`k migth dxyr miwifgn

,xcql xcq oia geix mde ,miigth edl eyt

.eytrzi `ly ,mda zaypn gex `dzy

íù øîåà ìåàù àáàoiay geix eze`a -

.mikifa oipzep ea ,xcql xcqúëøòîä ìò
.ynn "lr" -äèî åéìòå"lr" eze` ied -

.jenqaíéìöåôîämipwd iy`x zzl -

oipnl oda yi oilevit daxde ,oilevit oze`a

.mipwdíéð÷ äðåîùå íéøùò`xnba -

.mgll mipw dnk yxtníéð÷ä øåãéñ àì
lrn ozlihp `le ,dycgd zkxrna -

.zay dgec dpyidïèîåùmgl lk oian -

xgnle .ogly ly ekxe`l ogipne ,mgle

oia mipwd ozep zay i`venle ,mgld xcqn

.ohtynk ,mgle mgl lkíéìëä ìëoebk -

gxfnn ,zia ly ekxe`l okxe` ,zepgley

.axrnlàøîâïéðî åæzeperh zegpndy -

ilk?éìë ïéðåòè íùàå úàèç äîaizkc -

."zepevigd l` `ived izlal" (en l`wfgi) aizkc ,`xw irzyn miptae .ilk `la leyia oi`e ,"elyai xy`"íéçôè øùò äùîçmde ,mgl lkl dvgne migth ipy -

.dpila lqtil ,dil ycwn - migth xyr dyng jeza ,icin oglyd xie`a aidi i`c ,dpin `wtpe .'ek ycwn ogly `vnp - ef ab lr ef zelg yyíéð÷ àëéàäå-

ith `ki`e ,mgle mgl lk oiay?åäì ò÷ùî.mgld diabn epi`e ,mda mirweyn eid mipwde ,wva didy cera ,mgla dyer zenibt -àîòè éàî êéøô à÷å,xnelk -

mgl lk oia eid `nrh i`n mipw ickn?éùåôòéò íåùî.eytrzi `ly ,mizpia xie` `diy -óåñ óåñ.mgld ytrine ,`xie` `kil ,edl rwync oeik -àúøåô-

.jk lk rweyn `di `lyïéëéæá àëéàäåoikifal edl ycwn `l ogly `dc ,ikd jixt i`n` :il `iyw -?úåðø÷ àëéàäåotecd iy`xa oiieyre ,oihleay -?
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ììëwxtae (`,blw zay) "`iad `l m` xne` xfril` iax" wxta Ð 'ek `aiwr iax xn`

gqt iab `zekixv `ki`c meyn Ð `aiwr iaxk wqt (a,hq migqt) "mixac el`"

,`zekixv ira `l `aiwr iaxc dizlin` edine .`zekixv `kil Ð `kd la` ,dline

.zay igcc i`n `zkec lka opirny`cìëzia ly ekxe`l okxe` ycwna eidy milkd

ly eagexl ekxe`y ,oex`n ueg :`ipz `xnba Ð

xfrl` iaxe iax ibilt dxepne ogleyae .zia

axrne gxfn :xn`c ,iaxk oizipzne ,oerny iaxa

.oigpenåìàùoizipzn` Ð oipn ef iax z`

dyrn oda yi zegpnd lky oipn :xn`we ,i`w

yeciwe zxy ilkn dvinw oiprl `le .mipta ilk

,iziinc `xw i`dac Ð ixii` zxy ilka unew

`le ,dgpn ziit`e my`e z`hg leyiaa ixii`

z`f"c `ywidne .llk unew yeciwa ixiin

"dcezd" wxt seqa lirl ol `wtp "dxezd

z` gwie" aizkc ,ilk dperh dler dn :(a,at)

cbpk dvinwe ,ilk oerh lk s` Ð "zlk`nd

lirl xn`ck ,dlaw cbpk unew yeciwe ,dhigy

dkixre dyila `kd `l` .(a,bi) ipy wxta

dgpnc dit` ywzi`c ,ixiin dgpn ly dit`e

Ð ilk oiperh md dn ,my`e z`hgc leyial

m`e ,xayi ea lyeaz xy` qxg ilke" aizkc

,di`x oi` dfn edine ."dlyea zyegp ilka

yxitck `l` ,xn`w daeg inxinl e`lc

leyia oi`e ,"ea lyeaz xy`" aizkc :qxhpewa

ixd Ð uega i`c ,`xw irzyn miptae .ilk `la

dia aizk cere .`veia lqtp my`e z`hg

dit` s` ,"dpevigd [xvgd] l` `ived izlal"

dyil oicd `ede ,zxy ilk oiperh dgpnc

jixhvi` dgpn efi`l :wcwcl jixve .dkixre

Ð xepz dt`ne zygxne zagn zgpnl i` ,`xw

da oi` Ð zlq zgpnl eli`e !ilk eda aizk `d

!dvinw mcew dit`

àëéàäåi`n` :qxhpewa dywd Ð oikifa

ycwn `l ogley `dc ,ikd jixt

`dc ,icin (dil) dyw `lc :d`xpe ?oikifal edl

dgpn unewc (`,f zegpn) `nw wxta opixn`

oikifa weliqa epivn oky ,rwxw iab lry ilkn

.oglyd iab lrn unewk iedc rnyn Ð
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ïBòîL éaøå äãeäé éaøå .àeä ïkeñîàøîâaà÷éc .éâéìt §¨§©¦§¨§©¦¦§¦§¨¨§¦¦©§¨
:øîBì ìéâø éåä íìBòì :øîBà ïBòîL éaø ,éðú÷c ,éîð©¦§¨¨¥©¦¦§¥§¨¡¥¨¦©
úéaà úBøLëe äøæòa úBøLk íéðtä íçìå íçlä ézL§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¥¨£¨¨§¥©¥

.dpéî òîL .éâàtäðùîìBãb ïäë ézéáç¯ïúLéì ¨¥§©¦¨£¦¥Ÿ¥¨¦¨¨
,íéðôa ïúéiôàå ïúëéøòåúBçBãåïúðéçè ,úaMä úà ©£¦¨¨©£¦¨¨¦§¦§¤©©¨§¦¨¨

ïúã÷øäå:àáé÷ò éaø øîà ììk .úaMä úà äçBc Bðéà §©§¨¨¨¥¤¤©©¨§¨¨©©¦£¦¨
úaL áøòî dúBNòì øLôàL äëàìî ìk¯äçBc dðéà ¨§¨¨¤¤§¨©£¨¥¤¤©¨¥¨¨

,úaMä úàéàLåúaL áøòî dúBNòì dì øLôà¯ ¤©©¨§¤¦¤§¨¨©£¨¥¤¤©¨
éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìk .úaMä úà äçBc¨¤©©¨¨©§¨¥¨¤©£¥§¦

íçlä ézL .õeça éìë äNòî ïäa ïéàå ,íéðôa¯ïkøà ¦§¦§¥¨¤©£¥§¦©§¥©¤¤¨§¨
,íéçôè äòáLïaçøå,íéçôè äòaøàäéúBðø÷åòaøà ¦§¨§¨¦§¨§¨©§¨¨§¨¦§©§¤¨©§©

íéðtä íçì .úBòaöà¯ïaçøå ,íéçôè äøNò ïkøà ¤§¨¤¤©¨¦¨§¨£¨¨§¨¦§¨§¨
,íéçôè äMîçåéúBðø÷åäãeäé éaø .úBòaöà òáL £¦¨§¨¦§©§¨¤©¤§¨©¦§¨

,äòèz àlL :øîBàã"ãææ"äézúðå" :øîBà àîBæ ïa . ¥¤Ÿ¦§¤¤¨¥§¨©¨
"íéðt íçì" ,"ãéîz éðôì íéðt íçì ïçìMä ìò¯eäiL ©©ª§¨¤¤¨¦§¨©¨¦¤¤¨¦¤§

.íéðt BìäøNò Bkøà ïçìeMäBaçøåíçì ,äMîç ¨¦©§¨¨§£¨¨§¨§£¦¨¤¤
Baçø ãâðk Bkøà ïúBð ,äMîç Baçøå äøNò Bkøà íéðtä©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨¥¨§§¤¤¨§

,ïçìeL ìLìôBëåïàkî äöçîe íééçôèíééçôèe ¤§¨§¥§¨©¦¤¡¨¦¨§¨©¦
éøác ,ïçìeL ìL Baçø àlîî Bkøà àöîð .ïàkî äöçîe¤¡¨¦¨¦§¨¨§§©¥¨§¤§¨¦§¥
øNò íéðL Bkøà ïçìMä :øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¥¦¥©ª§¨¨§§¥¨¨
,äMîç Baçøå äøNò Bkøà íéðtä íçì ,äML Baçøå§¨§¦¨¤¤©¨¦¨§£¨¨§¨§£¦¨
ïàkî íééçôè ìôBk ,ïçìeL ìL Baçø ãâðk Bkøà ïúBð¥¨§§¤¤¨§¤§¨¥§¨©¦¦¨
çeøä àäzL éãk ,òöîàa çåéø íééçôèe ïàkî íééçôèe§¨©¦¦¨§¨©¦¤©¨¤§©§¥¤§¥¨©

:øîBà ìeàL àaà .íäa úáMðîíLéðL ïéðúBð eéä §©¤¤¨¤©¨¨¥¨¨§¦§¥
øîàð øák éøäå ,Bì eøîà .íéðtä íçì ìL äðBáì éëéæá̈¦¥§¨¤¤¤©¨¦¨§©£¥§¨¤¡©

ìò zúðå"úëøònä!"äkæ äðáì¯øák éøä ,íäì øîà §¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨¨©¨¤£¥§¨
åéìòå" øîàðähîeéä áäæ ìL ïéôéðñ äòaøàå ."äMðî ¤¡©§¨¨©¥§©¤§©§¨¨§¦¦¤¨¨¨

íéðL ,íäa ïéëîBñ eéäL ,ïäéLàøî ïéìöeôî íLøãñìäðBîLe íéøNòå ,äæ øãñì íéðLe äæ ¨§¨¦¥¨¥¤¤¨§¦¨¤§©¦§¥¤¤§©¦§¥¤¤§¤§¦§¨
àìå íéð÷ øecéñ àì .äæ øãñì øNò äòaøàå äæ øãñì øNò äòaøà ,ìeìç äð÷ éöçk íéð÷̈¦©£¦¨¤¨©§¨¨¨¨§¥¤¤§©§¨¨¨¨§¥¤¤Ÿ¦¨¦§Ÿ

úaL áøòî ñðëð àlà ,úaMä úà äçBc íúìéèðBèîBLåíéìkä ìk .ïçìL ìL Bkøàì BðúBðå §¦¨¨¨¤©©¨¤¨¦§¨¥¤¤©¨§§§§§¨§¤ª§¨¨©¥¦
.úéa ìL Bkøàì ïkøà ,Lc÷na eéäLàøîâeìàL ."íéðôaî éìë äNòî ïäa Lé úBçðnä ìk" ¤¨©¦§¨¨§¨§¨§¤©¦¨©§¨¥¨¤©£¥§¦¦¦§¦¨£
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd dywn .dkxrnl ddiabd `l zxbqnd cvikàkéàäå§¨¦¨
,Bzøbñîsc l` dxaegy gth ddeabd ogleyd zxbqn ixd ,xnelk ¦§©§

dyyl diab lr dayiy zkxrnd z` ddiabd ,dlrnln ogleyd
lr ayie ,ogleyd sc lr mewn ic mgll xzep `l ixdy] migth xyr
dyng cr wx yciw ogleydy opgei iax xn` recne ,[zxbqnd ab

.migth xyr
xaq opgei iax :`xnbd zvxzn,äúéä ähîì Bzøbñî øîàc ïàîk§©§¨©¦§©§§©¨¨§¨

ly eilbxa] scd zgz ogleyl zxaegn zxbqnd dzidy epiidc
,[ogleyd.ynn ogleyd sc lr ayi mglde

ås`,äúéä äìòîì Bzøbñî øîàc ïàîìzxbqndy] dyw oi` §§©§¨©¦§©§§©§¨¨§¨
zxbqndy meyn ,[migth xyr dyngn zkxrnd z` ddiabd

àã÷øtî äåä éãe÷øtueg itlk dzid dhen -,dtewf dzid `le ©§¥£¨§©§§¨
ejkitldáéúé äåä ïçìLc déeâa íçìdid envr ogleyd sc lr ± ¤¤§©¥§ª§¨£¨¨¦

oezp.[zxbqnd lr `le]
dhnl ezxbqny zxaeqd drc da epivny `ziixa d`ian `xnbd

:dzidàéðúãk,dzid dhnl ezxbqny zxaeqd drc yiy `ziixaa ¦§©§¨
íL äéä àì ,øîBà éñBé éaø[ogleya]ïéôéðñiptc z` jenql ick ©¦¥¥Ÿ¨¨¨§¦¦

,mipeilrd mingld caekn exayi `ly oezgzd mgldBzøbñî àlà¤¨¦§©§
ïçìL ìL`id ogleyd iciva gth ddeabd.íçlä úà úãîòî ¤ª§¨©£¤¤¤©¤¤
Bì eøîàiqei iaxl,äúéä ähîì Bzøbñî,mgld z` dknq `le ¨§¦§©§§©¨¨§¨

.oitipql ewwfede
,zktdznd `lah ly d`neh zlaw oic z` dlez opgei iax

:zxbqnd dzid okid zwelgnaøîBàä éøáãì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦§¥¨¥
Bzøbñîogley ly,äúéä ähîìipyn wlg did ogleyd sce ¦§©§§©¨¨§¨

,mdilr gped `l` ogleyd ilbxl xaeg `le ,eiccvok m`àìáè©§¨
úëtäúnäipya yeniyl die`xe diccv ipyn dwlgd ur zlah ± ©¦§©¤¤

,deya diciv`id leaiw zia dl oi`y s` lräàîèilk zaygp ± §¥¨
d`xp `ed s`y ogleyd scn micnly meyn ,d`neh zlawne

e .d`neh lawne zktdznd `lahkäìòîì Bzøbñî øîBàä éøáãì§¦§¥¨¥¦§©§§©§¨
ogleyd sc lr,äúéäleaiw zia oink did ogleyd scl jkitle ¨§¨

ok m` ,zxbqnd jezaCì éòaéz úëtäúnä àìáèm`d ,wtzqz ± ©§¨©¦§©¤¤¦¨¥¨
iheytk zaygpy e` ,d`neh zlawne leaiw ziak dl aygp dagex

.d`neh milawn mpi`y [leaiw zia mdl oi`y ur ilk-] ur ilk`le
.leaiw zia el did ixdy ,ogleydn cenll ozip

:`xnbd dywn .d`neh lawn ycwnay ogleyd dn iptnììkî± ¦§¨
ogleyl dnec zktdzn `lah m`y xn`y opgei iax ixac jezn

rnyn ,ezenk z`nhp `idäàîeè éìea÷ øa ïçìLclawn ± §ª§¨©©¥§¨
d`neh,àeäogleyd ixd ,`nhp recn ,zeywdl yieéeNòä õò éìk§¦¥¤¨

àeä úçðì,lhlhidl `le enewna gepl ±úçðì éeNòä õò éìk ìëå §©¥§¨§¦¥¤¨§©¥
,àîòè éàî ,äàîeè ìa÷î ïéàur ilky micnl okidn xnelk ¥§©¥§¨©©£¨

,`nhp `l zgpl ieyr epi`y:`xnbd zx`anïðéòa ÷Nc àéîec- §¨§©¨¦©
`xwna eywedy] mi`nhpd zeidl mikixv wyl minec(al `i `xwie)

,['wU F` xFr F` cba F` ur ilM lMn'ìèìhî ÷O äî`edykàìî ¦¨§¦¥¤¤¨©©¦©§¥¨¥
e`edykìk óà ,ï÷éøur ilkyï÷éøå àìî ìèìhî,d`neh lawn ¥¨©Ÿ¦©§¥¨¥§¥¨

.wyk lhlhin epi` zgpl ieyrd ur ilke
:`xnbd zvxzn,ï÷éøå àìî ìèìhî énð ïçìLlawn `ed ok lre ª§¨©¦¦©§¥¨¥§¥¨

izni`e ,d`neháéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk`xwie) ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦
(e ck,'øBähä ïçìMä ìò'`di ogleydy xn`py jezn ixd,øBäè ©©ª§¨©¨¨

àîè àkéàc ììkî,`nh `di ogleydy ze`ivn yiy rnyn ± ¦§¨§¦¨¨¥
,zgpl ieyrd ur ilk `ed ixd ,recneàlàdf `xwnãnìîok`y ¤¨§©¥

k ,lhlhin ogleydBúBà ïéäéaânLlbxaBa ïéàøîe ,íéìâø éìBòì ¤©§¦¦§¥§¨¦©§¦
,íB÷nä éðôì íëúaéç eàø ,íäì íéøîBàå íçìdaigd `id dne ¤¤§§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨

,miptd mgla e`xyòLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaø éøáãk§¦§¥©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©
,íéðtä íçìa äNòð ìBãb ñð éåì ïaly enegyzrya mgld ¤¥¦¥¨©£¨§¤¤©¨¦

B÷eléñdid ,mly reay ogleyd lr cnry xg`lkzrya eneg ¦§
Bøecéñ,xepzdn mg edexciqy -øîàpL(f `k '` l`eny)íçì íeNì' ¦¤¤¡©¨¤¤

'Bç÷lä íBéa íçegwld meiay 'FgwNd mFiA mg' `xwnd z` eyxce Ÿ§¦¨§Ÿ§¦¨§
.mg oiicr did [eweliq-]

:`xnbd dywn .eietiv zngn d`neh laiw `l ogleyd recncvik
z` ediabd milbxay 'xFdHd oglXd' xn`pdn yiwl yix cnel©ª§¨©¨

,d`neh lawn `ed jkitle ogleydéì ÷etéúåm` s` `ld ± §¦¦
d`neh lawn `ed milbxa dabed `l ogleydéetéö íeMîadf ly ¦¦

zkznl urd lha zkzna dtevn did eleky meyny ,ea dtevy
elit` d`neh milawn zekzn ilke ,zkznn elek ieyry ink aygpe

.zgpl miieyr
:ietivd ixg` mikledy epipyy dpyn d`ian `xnbdïðz àì éî± ¦Ÿ§©

dpyna epipyy ,dtevnd z` lhan ietivdy epipy `l m`dmilk)

(`"n a"kt,é÷aìecäå ïçìMä,mi`nhd [xern ieyrd ogley oirk-] ©ª§¨§©§§¦
eúçôpL,milke`d zgpd mewn epiidc ,mdly scd awepy ±Bà ¤¦§£
ïtéçL[otiv-]LééLa,d`neh lawn epi`yïäa øéiLå`ly mewn ¤¦¨§©¦§¦¥¨¤

mewn e` awipick dlebn,ïéàîè ,úBñBk úçpä íB÷îelr `le §©¨©§¥¦
ie`x oiicry df ohw mewny meyn ,df ietivae ef dzigta oz`nehn

.ogleyd xwirk aygp yinyzläãeäé éaøe wleg,øîBàogleydy ©¦§¨¥
mb zeqek zgpd mewnn cal xiiyya wx ietivd ici lr xdhp epi`

çpä íB÷îúBëéúç úzeqek zgpd mewn xiiya la` ,mibce xya ¨©¨©£¦
.xdhp ogleyd cal

`ed m` :`xnbd zwiicnøéiL`nw `pzl] dtevn `l xeriy ick ¦¥
[zekizge zeqek zgpd xeriy dcedi iaxl ,zeqek zgpd xeriyïéà¦

,ez`neha xzep ogleyd ±edtiv m` mle`eøéiL àì,xeriy ick Ÿ¦¥
ogleydàìyiyn ieyr eleky ink aygp `l` ,ez`neha xzep Ÿ

.ietivd xg` mikledy ixd .d`neh lawn epi`e
eietivl lha `l ogleydy uxzl ozip `l recn zx`an `xnbd

:cner epi` eietivy meynàîéz éëå,uxzl dvxz m`e ±ïàk §¦¥¨¨
`weec df ,`nh ilk xdhl ietivd xg` mikledy epipyyéetéöa§¦

ãîBò.url elhan ietivd zeriawy ,zexnqna ogleyl xaegn - ¥
la`ïàkdtevn did ,ycwnay ogleyd -,ãîBò BðéàL éetéöa ¨§¦¤¥¥

.eietiv zngn d`neh lawn did `l milbxa dabedy `lel ok`e
dépéî àòa àäå[l`y ixde-],ïðçBé éaøî Lé÷ì Léødpynd m`d §¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨

wx dzpyp [miietivl milha iwalece ogleyy] milka,ãîBò éetéöa§¦¥
Bàelit`,ãîBò BðéàL éetéöa,el`y cereietivl lha urd m`d §¦¤¥¥
wxätéçLa[dtiv-]s`úà §¤¦¨¤

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

oifge` mipya cenr ev sc ± oey`x wxtzereay

åúøâñî àëéàäå.migth xyr dyy ied ,dlr mgl xcqn ikc ,gth daebc -äèîì
äúéäzrax` daebk ,oagx lr `le odiciv lr mireaw gth oiagx oitc drax` -

,ieqk oirk oitc oze` lr gpen oeilrd oglyd dide .zegex rax`l ,ogly ly eilbx

.mdilr reaw did `ly ,myn elhep - dvexykàã÷øôî éãå÷øô`ly ,ocwxt oirk -

dhepe zrteyn `l` ,deya dtewf dzid

.dilr xecq mgld oi`e ,ueg itlkàéðúãë-

,dzid dhnl ezxbqnc xn`c o`nl `ki`c

ipyn welg did oeilrd la` .milbxa reaw

.leaiw zia el oi`e ,eicivúëôäúîä àìáè
,ef cva enk ef cva ynzydl milekiy -

.diccv ipyn `id dwlgyäàîèoglyk -

yxtnck ,d`neh lawn didy ycwn ly

,ur [ilk] iheyt x`yk [ef] `lah oi`e .onwl

ur ilk iheyt lk .dleaiw zia `id dagxc

yxtnck ,d`neh oilawn qxcnl oiie`xd

"oinen el` lr" wxta zexekaa `icda

dil zilc ,shy ilke :mzd opikxtc ,(`,gl)

d`neh ileaw xa ied in `ziixe`cn jez?

efgc jpda :opipyne !opira wyc `inec `de

.zeqxcnläúéä äìòîì øîåàä éøáãì-

zia dil zi`c meyn - d`neh lawnc i`d

zktdznd `lah ,zktdzdn dpi`e leaiw

.jl iraizàîè àåäù ììëî øåäè`de -

`inec epi`e ,eze` oidiabn oi`y ,zgpl ieyr

.wycåç÷ìä íåéá.meg ied -éì ÷åôéúå-

.d`neh lawn eze` oidiabn oi` elit`c

éåôéö íåùî,wyl ywzi` `le ,zkzn iedc -

.d`neh lawn zgpl ieyr elit`ïðú àì éî
.ietiv xza opilf`c -é÷áìåãäx"ehyclt -

.eilr oilke`e ,xer lyùééùádil dedc -

ilawn `l mipa` ilke ,mipa` ly ietiv

.d`nehïéà øééùilek dia xiizyi`c oeikc -

lawn - dpey`x ozk`lnl ifgc ,i`d

.d`nehàì øééù àìxza opilf` `nl` -

.ietivàîéú éëå- ietiv xza opilf`c `d -

ly oglye ,zexnqna reaw ,cner ietiva

.`ed cner e`l - ycw'åë äéðéî àòá àäå-

:ietiv xza opilf`c iwalece oglyc `d

cner epi`y elit` e` ,cner ietiva?
ïéæáæáì
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àì:opixn` (`,fv) onwlc ?`xwc "eizeyw" od dn ,iqei iaxl :dniz Ð oitipq my did

Ð "eizeyw"Ð "eizeiwpne" ,oitipqd el`,l`xyi inkg oda ewlgpy :yneg yexita yxit i"yxe .mipwd el`

zwelgn epivn `le .oitipq el` zeiwpn :xn`c o`nk ,dizlikn Ð "eizeiwpn" mbxzy qelwpe`e .`kti` ixn`c zi`e

aizk `d ,oitipq` i`c :cere .mgld z` oitpeq eid md mby ,inp mipw` ayiil yi inp dizlikne .eply cenlza df

z` oda oikkqny Ð "oda jqei xy` eizeiwpne" (dk zeny)

aizkc `de .dzxagl mgl oia mipwd oikkqn ,mgld lry mgld

mipw ly oitipq :xn`w ikd Ð "jqpd zeyw z`" (c xacna)

z` oicinrn oitipqdy lirl ziyixtcke ,mgld z` oikkqnd

.mipwdåúøâñîz` zcnrn [ogly ly]

`l` dcnrd dkixv oi`y rnyn Ð mgld

.(a,cv) epyxit lirle .dpezgzd dlgéøáãì
la` ,milbxa Ð dzid dhnl ezxbqn xne`d

zia el oi`e ,oiccv ipyn did wlg oeilrd scd

ynzydl oilekiy zktdznd `lah .leaiw

oiccv ipyn `id dwlgy ,df cva enk df cva

lawn didy ,ycwn ly ogleyk d`nh Ð

x`yk ef `lah oi`e .onwl yxtnck ,d`neh

.dleaiw zia `id dagxc meyn ,ur ilk iheyt

lawnc i`d ,dzid dlrnl :xne`d ixacle

dpi`e ,leaw zia dl zi`c meyn Ð d`neh

jk .jl iraiz zktdznd `lahe ,zktdzn

el`" wxta gkyn `lc i`de .qxhpewa yxit

oi`e `ziixe`cn d`neh (`,gl zexeka) "oinen

,zeqxcnl efgc jpda `l` shy ilka jez el

:xn`c o`nk epiid Ð wyl ywzi` `lc

zktdznd `lahc ,dzid dlrnl ezxbqn

dl yia Ð zktdznd `lah :inp i` .jl iraiz

`ixwin `le ,dagx `idy zngn ,`aiyg jez

xn`c `de .qxhpewa yxit jk .jez el oi`

iab (`,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxta

epiid Ð opaxcn ur ilk iheytc ,oinezgp ly

opaxcnc ,dzid dlrnl ezxbqn :xn`c o`nk

elit` zegtd lkle .iraiz `ziixe`cne d`nh

`din opaxcn ,dxedh `ziixe`cnc xnel ivnz

`nyc meyn ,xfril` iax my lwine ,d`nh

Ð `iepiy `idd :inp i` .dxedh `ziixe`cn

`l `pwqnae ,opgei iaxk `lc`d :inp i` .i`w

epiid Ð zktdznd `laha `kd ol irainc

leki Ð "ur ilke" :"ipinyd meia idie" dyxta mipdk zxeza `ipzck ,mc` iynyn zynyne mc`d z` zynyn `lahc meyn

cenlz ?iwalecde `lahd z`e ogleyd z` `iven ip`y leki ."ur ilk lkn" xnel cenlz ?dxepnde zegp`de alewde mleqd s`

ip` s` ,mc` iyinyz ynyne mc` ynyny ,cgein wy dn Ð "wy" xnel cenlz ?hrine aezkd daixy xg` ,el` z` `ivedle el` zeaxl zi`x dne .daix Ð "ilk lk" xnel

dxepnde dzegpde alewd .mc` iynyn z` ynyn epi`e mc` ynyny Ð mleqd z` ip` `ivene ,mc` iynyn z`e mc` ynyny Ð iwalecde `lahd z`e ogleyd z` dax`

leaiw zia mdl oi`yae .akynn inp edpiieaxl dil dede ,lqtqe `qk dhn hwp `lcn Ð ixiin qxcnl oiie`x oi`ya ,jgxk lre .mc` ynyn epi`e mc` iynyn z` ynyny Ð

it lr s` ,dhnl ezxbqn xn`c o`nl elit` oigxk lrc meyn .`nlra `zknq` e` ,el `id dxenb `yxc i` `kd ol `iraine ."owixe `ln lhlhin wy dn" xn`w `lcn Ð

,`lah oiprl mewn lkn Ð milbx ilerl eze` oidiabny cnll jixhvi` "xedhd ogleyd"e ,mc` iynyn ynyne mc` iynyn iieaxl mipdk zxezc `idd zekixv zeyxcd lky

lka rnync `de .mc` iynyne mc` zynyn dpi` Ð opaxc `iedc ol `hiytc ,oinezgp ly ,`zyde ."xedhd ogley"n ol `wtp zktdznd `lahc .`id dxenb `yxc e`l

dlerc ,ilk d`yrya ,jgxk lre .da hgye dpw ly zinexw wcay oiycwena `nh :xn`wc ,(`,b) oileg yixa rnynck ,oda oi` opaxc d`neh elit` ur ilk iheytc `zkec

wxtae !`ed ur ilk iheyt :`xnba jixtc ,mizif ly dpw iab (a,bkw zay) milkd lk" wxtae .ur ilk iheyta dl liwyc :xn`wc ,(`,`l oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae .ilk dperh

elit` d`neh ilawn i`e .(a,ai) dkeqc `nw wxta ,dxyk Ð mixkf oiviga dkkiqe zikekf ilkc `inec ,opaxcn elit` oixedh odiheyt Ð zikekf ilk ,ur ilk :(`,fh) zayc `nw

dagx aiygc ,oinezgp lyl enc `l ipd lk .d`neh ilawn eed `lc ab lr s` ,oileqt Ð ozyt ivip`e yly oda oi`y zeiplhn elit` :xn xn`c ,jekiql iliqt eed Ð opaxcn

mc` zynync `lahk ied oinezgp lyc xninl ivn ded i`e .dhnl ezxbqn :xn`c o`nl `ziixe`cn zktdznd `lah d`nh `nrh i`dnc ,`kd qxhpewa yxitck .leaiw ziak

zktdznd `lahc `nrh epiidc :yxit mz epiaxe .`niiw `l `pwqn `iddc :my yxit l`eny epiaxe .opaxcn elit` oixedhc ipd lkl inc `lc ,ith `gipc oky lk ,mc` iynyne

o`nl ,eyexitlc .ok zeidl xyt` i`e .llk leaiw zia mdl oi`y ur ilk iheyt x`yn ith sicre ,dhnl ezxbqn xn`c o`nl ,ogley enk dhnl leaiw zia dl yiy itl Ð

:ipyne ?`edy lk xf :xn xn`c ,xfn slipe :jixtc .ogleya `le ,zxbqnd dzid milbxac gken (`,d) dkeqc `nw wxtae .ogleya dreaw zxbqnd Ð dzid dhnl ezxbqn xn`c

.dzid dhnl ezxbqn :ipyne !`ed ilk xykd inp zxbqn :jixte .ilk xykdn ilk oipc oi`e ,ilkn ilk oipcéìëÐ zerqn weliqa eze` miwlqny dnc Ð `ed zgpl ieyrd ur

.reaw enewnc oeik ,lehlh df oi`å÷åìéñ.xeciq zrya mg did `l Ð zay `igc eziit` oi` :xn`c o`nlc .ycwn xepzc ,zay dgec eziit` :xn`c o`nl epiid Ð execiqk

ïàëyly :(ep) zekxac `xza wxta xn`c ,oex` dyrn oirk `l` ura xaegn (did `l) :inp i` .`ed cnerc ietivc ,dync oglyn ieyw`l ivn ded Ð cner epi`y ietiva

.url dil zlwy ik elit` ,envr ipta eilr ynzydl ie`xe ,wfge ar ietivdyk Ð ixw "cner"c :yxtl yi cere .adf ly mipye ur ly cg` ,l`lva dyr zepex`
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!Bzøbñî àkéàäå¯.äúéä ähîì Bzøbñî øîàc ïàîk §¨¦¨¦§©§§©©£©¦§©§§©¨¨§¨
äúéä äìòîì Bzøbñî øîàc ïàîìe¯éãe÷øtäåä §©©£©¦§©§§©§¨¨§¨©§¥£¨

àã÷øôîéaø ,àéðúãk .áéúé äåä ïçìLc déeâa íçìå , §©§§¨§¤¤§©¥§ª§¨£¨§¦¦§©§¨©¦
ïçìL ìL Bzøbñî àlà ,ïéôéðñ íL äéä àì :øîBà éñBé¥¥Ÿ¨¨¨§¦¦¤¨¦§©§¤ª§¨

úãîòî.äúéä ähîì Bzøbñî :Bì eøîà .íçlä úà ©£¤¤¤©¤¤¨§¦§©§§©¨¨§¨
,äúéä ähîì Bzøbñî øîBàä éøáãì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦§¥¨¥¦§©§§©¨¨§¨

úëtäúnä àìáè¯Bzøbñî øîBàä éøáãì .äàîè ©§¨©¦§©¤¤§¥¨§¦§¥¨¥¦§©§
úëtäúnä àìáè ,äúéä äìòîì¯.Cì éòaéz¯ììkî §©§¨¨§¨©§¨©¦§©¤¤¦¨¥¨¦§¨
!?àeä äàîeè éìea÷ øa ,ïçìLcúçðì éeNòä õò éìk §ª§¨©©¥§¨§¦¥¤¨§©©

éàî ,äàîeè ìa÷î ïéà úçðì éeNòä õò éìk ìëå ,àeä§¨§¦¥¤¨§©©¥§©¥§¨©
àéîec ?àîòè÷Ncàìî ìèìhî ÷O äî ,ïðéòaï÷éøå, ©£¨§¨§©¨¥©©©¦©§¥¨¥§¥¨

!ï÷éøå àìî ìèìhî ìk óà¯àìî ìèìhî éîð ïçìL ©¨¦©§¥¨¥§¥¨ª§¨©¦¦©§¥¨¥
ìò" áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk .ï÷éøå§¥¨¦§¥¨¦©£©¥¨¦©¦§¦©

"øBäè" ?"øBähä ïçìMä¯,àlà .àîè àkéàc ììkî ©ª§¨©¨¨¦§¨§¦¨¨¥¤¨
íéìâø éìBòì BúBà ïéäéaânL ãnìîïéàøîe,íçì Ba §©¥¤©§¦¦§¥§¨¦©§¦¤¤

.íB÷nä éðôì íëúaéç eàø :íäì íéøîBàåéaø éøáãk §§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨§¦§¥©¦
ìBãb ñð :éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦©£©©¦§ª©¤¥¦¥¨

B÷eléñ ,íéðtä íçìa äNòðBøecéñkíeNì" øîàpL , ©£¨§¤¤©¨¦¦§¦¤¤¡©¨
."Bç÷lä íBéa íç íçì¯éî !éetéö íeMî éì ÷Btéúå ¤¤Ÿ§¦¨§§¥¦¦¦¦

ïçìMä :ïðz àìé÷aìecäåeúçôpLBàïtéçLLééLa, ¨§©©ª§¨§©§§¦¤¦§£¤¦¨§©¦
úBñBk úçðä íB÷î ïäa øéiLå¯äãeäé éaø .ïéàîè §¦¥¨¤§£¨©§¥¦©¦§¨

øéiL .úBëéúç úçðä íB÷î :øîBà¯øéiL àì ,ïéà¯ ¥§£¨©£¦¦¥¦¨¦¥
:àîéz éëå !àìïàk¯éetéöaïàk ,ãîBò¯éetéöa ¨§¦¥¨¨§¦¥¨§¦

:ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa àäå ,ãîBò BðéàL¤¥¥§¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨
?ãîBò BðéàL éetéöa Bà ãîBò éetéöaätéçLaúà §¦¥§¦¤¥¥§¤¦¨¤
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zegpn(ipy meil)

:`xnbd dywn .dkxrnl ddiabd `l zxbqnd cvikàkéàäå§¨¦¨
,Bzøbñîsc l` dxaegy gth ddeabd ogleyd zxbqn ixd ,xnelk ¦§©§

dyyl diab lr dayiy zkxrnd z` ddiabd ,dlrnln ogleyd
lr ayie ,ogleyd sc lr mewn ic mgll xzep `l ixdy] migth xyr
dyng cr wx yciw ogleydy opgei iax xn` recne ,[zxbqnd ab

.migth xyr
xaq opgei iax :`xnbd zvxzn,äúéä ähîì Bzøbñî øîàc ïàîk§©§¨©¦§©§§©¨¨§¨

ly eilbxa] scd zgz ogleyl zxaegn zxbqnd dzidy epiidc
,[ogleyd.ynn ogleyd sc lr ayi mglde

ås`,äúéä äìòîì Bzøbñî øîàc ïàîìzxbqndy] dyw oi` §§©§¨©¦§©§§©§¨¨§¨
zxbqndy meyn ,[migth xyr dyngn zkxrnd z` ddiabd

àã÷øtî äåä éãe÷øtueg itlk dzid dhen -,dtewf dzid `le ©§¥£¨§©§§¨
ejkitldáéúé äåä ïçìLc déeâa íçìdid envr ogleyd sc lr ± ¤¤§©¥§ª§¨£¨¨¦

oezp.[zxbqnd lr `le]
dhnl ezxbqny zxaeqd drc da epivny `ziixa d`ian `xnbd

:dzidàéðúãk,dzid dhnl ezxbqny zxaeqd drc yiy `ziixaa ¦§©§¨
íL äéä àì ,øîBà éñBé éaø[ogleya]ïéôéðñiptc z` jenql ick ©¦¥¥Ÿ¨¨¨§¦¦

,mipeilrd mingld caekn exayi `ly oezgzd mgldBzøbñî àlà¤¨¦§©§
ïçìL ìL`id ogleyd iciva gth ddeabd.íçlä úà úãîòî ¤ª§¨©£¤¤¤©¤¤
Bì eøîàiqei iaxl,äúéä ähîì Bzøbñî,mgld z` dknq `le ¨§¦§©§§©¨¨§¨

.oitipql ewwfede
,zktdznd `lah ly d`neh zlaw oic z` dlez opgei iax

:zxbqnd dzid okid zwelgnaøîBàä éøáãì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦§¥¨¥
Bzøbñîogley ly,äúéä ähîìipyn wlg did ogleyd sce ¦§©§§©¨¨§¨

,mdilr gped `l` ogleyd ilbxl xaeg `le ,eiccvok m`àìáè©§¨
úëtäúnäipya yeniyl die`xe diccv ipyn dwlgd ur zlah ± ©¦§©¤¤

,deya diciv`id leaiw zia dl oi`y s` lräàîèilk zaygp ± §¥¨
d`xp `ed s`y ogleyd scn micnly meyn ,d`neh zlawne

e .d`neh lawne zktdznd `lahkäìòîì Bzøbñî øîBàä éøáãì§¦§¥¨¥¦§©§§©§¨
ogleyd sc lr,äúéäleaiw zia oink did ogleyd scl jkitle ¨§¨

ok m` ,zxbqnd jezaCì éòaéz úëtäúnä àìáèm`d ,wtzqz ± ©§¨©¦§©¤¤¦¨¥¨
iheytk zaygpy e` ,d`neh zlawne leaiw ziak dl aygp dagex

.d`neh milawn mpi`y [leaiw zia mdl oi`y ur ilk-] ur ilk`le
.leaiw zia el did ixdy ,ogleydn cenll ozip

:`xnbd dywn .d`neh lawn ycwnay ogleyd dn iptnììkî± ¦§¨
ogleyl dnec zktdzn `lah m`y xn`y opgei iax ixac jezn

rnyn ,ezenk z`nhp `idäàîeè éìea÷ øa ïçìLclawn ± §ª§¨©©¥§¨
d`neh,àeäogleyd ixd ,`nhp recn ,zeywdl yieéeNòä õò éìk§¦¥¤¨

àeä úçðì,lhlhidl `le enewna gepl ±úçðì éeNòä õò éìk ìëå §©¥§¨§¦¥¤¨§©¥
,àîòè éàî ,äàîeè ìa÷î ïéàur ilky micnl okidn xnelk ¥§©¥§¨©©£¨

,`nhp `l zgpl ieyr epi`y:`xnbd zx`anïðéòa ÷Nc àéîec- §¨§©¨¦©
`xwna eywedy] mi`nhpd zeidl mikixv wyl minec(al `i `xwie)

,['wU F` xFr F` cba F` ur ilM lMn'ìèìhî ÷O äî`edykàìî ¦¨§¦¥¤¤¨©©¦©§¥¨¥
e`edykìk óà ,ï÷éøur ilkyï÷éøå àìî ìèìhî,d`neh lawn ¥¨©Ÿ¦©§¥¨¥§¥¨

.wyk lhlhin epi` zgpl ieyrd ur ilke
:`xnbd zvxzn,ï÷éøå àìî ìèìhî énð ïçìLlawn `ed ok lre ª§¨©¦¦©§¥¨¥§¥¨

izni`e ,d`neháéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk`xwie) ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦
(e ck,'øBähä ïçìMä ìò'`di ogleydy xn`py jezn ixd,øBäè ©©ª§¨©¨¨

àîè àkéàc ììkî,`nh `di ogleydy ze`ivn yiy rnyn ± ¦§¨§¦¨¨¥
,zgpl ieyrd ur ilk `ed ixd ,recneàlàdf `xwnãnìîok`y ¤¨§©¥

k ,lhlhin ogleydBúBà ïéäéaânLlbxaBa ïéàøîe ,íéìâø éìBòì ¤©§¦¦§¥§¨¦©§¦
,íB÷nä éðôì íëúaéç eàø ,íäì íéøîBàå íçìdaigd `id dne ¤¤§§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨

,miptd mgla e`xyòLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé éaø éøáãk§¦§¥©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©
,íéðtä íçìa äNòð ìBãb ñð éåì ïaly enegyzrya mgld ¤¥¦¥¨©£¨§¤¤©¨¦

B÷eléñdid ,mly reay ogleyd lr cnry xg`lkzrya eneg ¦§
Bøecéñ,xepzdn mg edexciqy -øîàpL(f `k '` l`eny)íçì íeNì' ¦¤¤¡©¨¤¤

'Bç÷lä íBéa íçegwld meiay 'FgwNd mFiA mg' `xwnd z` eyxce Ÿ§¦¨§Ÿ§¦¨§
.mg oiicr did [eweliq-]

:`xnbd dywn .eietiv zngn d`neh laiw `l ogleyd recncvik
z` ediabd milbxay 'xFdHd oglXd' xn`pdn yiwl yix cnel©ª§¨©¨

,d`neh lawn `ed jkitle ogleydéì ÷etéúåm` s` `ld ± §¦¦
d`neh lawn `ed milbxa dabed `l ogleydéetéö íeMîadf ly ¦¦

zkznl urd lha zkzna dtevn did eleky meyny ,ea dtevy
elit` d`neh milawn zekzn ilke ,zkznn elek ieyry ink aygpe

.zgpl miieyr
:ietivd ixg` mikledy epipyy dpyn d`ian `xnbdïðz àì éî± ¦Ÿ§©

dpyna epipyy ,dtevnd z` lhan ietivdy epipy `l m`dmilk)

(`"n a"kt,é÷aìecäå ïçìMä,mi`nhd [xern ieyrd ogley oirk-] ©ª§¨§©§§¦
eúçôpL,milke`d zgpd mewn epiidc ,mdly scd awepy ±Bà ¤¦§£
ïtéçL[otiv-]LééLa,d`neh lawn epi`yïäa øéiLå`ly mewn ¤¦¨§©¦§¦¥¨¤

mewn e` awipick dlebn,ïéàîè ,úBñBk úçpä íB÷îelr `le §©¨©§¥¦
ie`x oiicry df ohw mewny meyn ,df ietivae ef dzigta oz`nehn

.ogleyd xwirk aygp yinyzläãeäé éaøe wleg,øîBàogleydy ©¦§¨¥
mb zeqek zgpd mewnn cal xiiyya wx ietivd ici lr xdhp epi`

çpä íB÷îúBëéúç úzeqek zgpd mewn xiiya la` ,mibce xya ¨©¨©£¦
.xdhp ogleyd cal

`ed m` :`xnbd zwiicnøéiL`nw `pzl] dtevn `l xeriy ick ¦¥
[zekizge zeqek zgpd xeriy dcedi iaxl ,zeqek zgpd xeriyïéà¦

,ez`neha xzep ogleyd ±edtiv m` mle`eøéiL àì,xeriy ick Ÿ¦¥
ogleydàìyiyn ieyr eleky ink aygp `l` ,ez`neha xzep Ÿ

.ietivd xg` mikledy ixd .d`neh lawn epi`e
eietivl lha `l ogleydy uxzl ozip `l recn zx`an `xnbd

:cner epi` eietivy meynàîéz éëå,uxzl dvxz m`e ±ïàk §¦¥¨¨
`weec df ,`nh ilk xdhl ietivd xg` mikledy epipyyéetéöa§¦

ãîBò.url elhan ietivd zeriawy ,zexnqna ogleyl xaegn - ¥
la`ïàkdtevn did ,ycwnay ogleyd -,ãîBò BðéàL éetéöa ¨§¦¤¥¥

.eietiv zngn d`neh lawn did `l milbxa dabedy `lel ok`e
dépéî àòa àäå[l`y ixde-],ïðçBé éaøî Lé÷ì Léødpynd m`d §¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨

wx dzpyp [miietivl milha iwalece ogleyy] milka,ãîBò éetéöa§¦¥
Bàelit`,ãîBò BðéàL éetéöa,el`y cereietivl lha urd m`d §¦¤¥¥
wxätéçLa[dtiv-]s`úà §¤¦¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zegpn(oey`x meil)

'mnei' zkll exwry ,`xwnd xcqk epiide ,dlila mb zkll ekiynd
,dlila ekiyndeàîîéa øe÷ò àìc àëéä ìáàexwr `ly okid ± £¨¥¨§Ÿ¨¦¨¨

xnel mewn did ,meiayïì òîLî à÷ ,éø÷ò eöî àì àéìéìa± §¥§¨Ÿ¨¨§¦¨©§©¨
`ziixadn iia` gikenrqna ligzdle xewrl s` mi`yx eidy

.dlila
:epipyy `ziixad z` zxzeqd `ziixaéäðéîøe`ziixan dywe ± §¦§¦

elit` miglzyn mirxevne miafy ,lirl `ziixaa epipyy dn lr
,epipyy ,zerqnd zraúëBøtä eììâeä,rqnl z`vl micnereoicd §§©¨¤

y `edì ñðkéì ïéòøBöîe ïéáfä eøzeä,íLcnr okyndy mewnl §©¨¦§¨¦¦¨¥§¨

lirl `ziixaa ixd ,dywe ,[rqp `l oiicr okyndy it lr s`] ea
`edyk mb okynd mewnn miglzyn mirxevne miafy ,epipy

.wxetn
:zeziixad z` ayiin iy` axàä ,àéL÷ àì ,éMà áø øîà± ¨©©©¦Ÿ©§¨¨

xg`l dpgnl qpkdl mixzen mirxevne miafy dxaqy `ziixad
ixack dpid ,okynd wexit,øæòéìà éaøeàä,dxaqy `ziixad ± ©¦¡¦¤¤¨

,miglzyn mirxevne miaf okynd wexit zryayixac dpidïðaø©¨¨
.xfril` iax lr ewlgy

:xfril` iax zhiy zipyp day `ziixadàéðúc,`ziixaa epipyy ± §©§¨
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' א

oifge` mipya cenr ev sc ± oey`x wxtzereay

åúøâñî àëéàäå.migth xyr dyy ied ,dlr mgl xcqn ikc ,gth daebc -äèîì
äúéäzrax` daebk ,oagx lr `le odiciv lr mireaw gth oiagx oitc drax` -

,ieqk oirk oitc oze` lr gpen oeilrd oglyd dide .zegex rax`l ,ogly ly eilbx

.mdilr reaw did `ly ,myn elhep - dvexykàã÷øôî éãå÷øô`ly ,ocwxt oirk -

dhepe zrteyn `l` ,deya dtewf dzid

.dilr xecq mgld oi`e ,ueg itlkàéðúãë-

,dzid dhnl ezxbqnc xn`c o`nl `ki`c

ipyn welg did oeilrd la` .milbxa reaw

.leaiw zia el oi`e ,eicivúëôäúîä àìáè
,ef cva enk ef cva ynzydl milekiy -

.diccv ipyn `id dwlgyäàîèoglyk -

yxtnck ,d`neh lawn didy ycwn ly

,ur [ilk] iheyt x`yk [ef] `lah oi`e .onwl

ur ilk iheyt lk .dleaiw zia `id dagxc

yxtnck ,d`neh oilawn qxcnl oiie`xd

"oinen el` lr" wxta zexekaa `icda

dil zilc ,shy ilke :mzd opikxtc ,(`,gl)

d`neh ileaw xa ied in `ziixe`cn jez?

efgc jpda :opipyne !opira wyc `inec `de

.zeqxcnläúéä äìòîì øîåàä éøáãì-

zia dil zi`c meyn - d`neh lawnc i`d

zktdznd `lah ,zktdzdn dpi`e leaiw

.jl iraizàîè àåäù ììëî øåäè`de -

`inec epi`e ,eze` oidiabn oi`y ,zgpl ieyr

.wycåç÷ìä íåéá.meg ied -éì ÷åôéúå-

.d`neh lawn eze` oidiabn oi` elit`c

éåôéö íåùî,wyl ywzi` `le ,zkzn iedc -

.d`neh lawn zgpl ieyr elit`ïðú àì éî
.ietiv xza opilf`c -é÷áìåãäx"ehyclt -

.eilr oilke`e ,xer lyùééùádil dedc -

ilawn `l mipa` ilke ,mipa` ly ietiv

.d`nehïéà øééùilek dia xiizyi`c oeikc -

lawn - dpey`x ozk`lnl ifgc ,i`d

.d`nehàì øééù àìxza opilf` `nl` -

.ietivàîéú éëå- ietiv xza opilf`c `d -

ly oglye ,zexnqna reaw ,cner ietiva

.`ed cner e`l - ycw'åë äéðéî àòá àäå-

:ietiv xza opilf`c iwalece oglyc `d

cner epi`y elit` e` ,cner ietiva?
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àì:opixn` (`,fv) onwlc ?`xwc "eizeyw" od dn ,iqei iaxl :dniz Ð oitipq my did

Ð "eizeyw"Ð "eizeiwpne" ,oitipqd el`,l`xyi inkg oda ewlgpy :yneg yexita yxit i"yxe .mipwd el`

zwelgn epivn `le .oitipq el` zeiwpn :xn`c o`nk ,dizlikn Ð "eizeiwpn" mbxzy qelwpe`e .`kti` ixn`c zi`e

aizk `d ,oitipq` i`c :cere .mgld z` oitpeq eid md mby ,inp mipw` ayiil yi inp dizlikne .eply cenlza df

z` oda oikkqny Ð "oda jqei xy` eizeiwpne" (dk zeny)

aizkc `de .dzxagl mgl oia mipwd oikkqn ,mgld lry mgld

mipw ly oitipq :xn`w ikd Ð "jqpd zeyw z`" (c xacna)

z` oicinrn oitipqdy lirl ziyixtcke ,mgld z` oikkqnd

.mipwdåúøâñîz` zcnrn [ogly ly]

`l` dcnrd dkixv oi`y rnyn Ð mgld

.(a,cv) epyxit lirle .dpezgzd dlgéøáãì
la` ,milbxa Ð dzid dhnl ezxbqn xne`d

zia el oi`e ,oiccv ipyn did wlg oeilrd scd

ynzydl oilekiy zktdznd `lah .leaiw

oiccv ipyn `id dwlgy ,df cva enk df cva

lawn didy ,ycwn ly ogleyk d`nh Ð

x`yk ef `lah oi`e .onwl yxtnck ,d`neh

.dleaiw zia `id dagxc meyn ,ur ilk iheyt

lawnc i`d ,dzid dlrnl :xne`d ixacle

dpi`e ,leaw zia dl zi`c meyn Ð d`neh

jk .jl iraiz zktdznd `lahe ,zktdzn

el`" wxta gkyn `lc i`de .qxhpewa yxit

oi`e `ziixe`cn d`neh (`,gl zexeka) "oinen

,zeqxcnl efgc jpda `l` shy ilka jez el

:xn`c o`nk epiid Ð wyl ywzi` `lc

zktdznd `lahc ,dzid dlrnl ezxbqn

dl yia Ð zktdznd `lah :inp i` .jl iraiz

`ixwin `le ,dagx `idy zngn ,`aiyg jez

xn`c `de .qxhpewa yxit jk .jez el oi`

iab (`,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxta

epiid Ð opaxcn ur ilk iheytc ,oinezgp ly

opaxcnc ,dzid dlrnl ezxbqn :xn`c o`nk

elit` zegtd lkle .iraiz `ziixe`cne d`nh

`din opaxcn ,dxedh `ziixe`cnc xnel ivnz

`nyc meyn ,xfril` iax my lwine ,d`nh

Ð `iepiy `idd :inp i` .dxedh `ziixe`cn

`l `pwqnae ,opgei iaxk `lc`d :inp i` .i`w

epiid Ð zktdznd `laha `kd ol irainc

leki Ð "ur ilke" :"ipinyd meia idie" dyxta mipdk zxeza `ipzck ,mc` iynyn zynyne mc`d z` zynyn `lahc meyn

cenlz ?iwalecde `lahd z`e ogleyd z` `iven ip`y leki ."ur ilk lkn" xnel cenlz ?dxepnde zegp`de alewde mleqd s`

ip` s` ,mc` iyinyz ynyne mc` ynyny ,cgein wy dn Ð "wy" xnel cenlz ?hrine aezkd daixy xg` ,el` z` `ivedle el` zeaxl zi`x dne .daix Ð "ilk lk" xnel

dxepnde dzegpde alewd .mc` iynyn z` ynyn epi`e mc` ynyny Ð mleqd z` ip` `ivene ,mc` iynyn z`e mc` ynyny Ð iwalecde `lahd z`e ogleyd z` dax`

leaiw zia mdl oi`yae .akynn inp edpiieaxl dil dede ,lqtqe `qk dhn hwp `lcn Ð ixiin qxcnl oiie`x oi`ya ,jgxk lre .mc` ynyn epi`e mc` iynyn z` ynyny Ð

it lr s` ,dhnl ezxbqn xn`c o`nl elit` oigxk lrc meyn .`nlra `zknq` e` ,el `id dxenb `yxc i` `kd ol `iraine ."owixe `ln lhlhin wy dn" xn`w `lcn Ð

,`lah oiprl mewn lkn Ð milbx ilerl eze` oidiabny cnll jixhvi` "xedhd ogleyd"e ,mc` iynyn ynyne mc` iynyn iieaxl mipdk zxezc `idd zekixv zeyxcd lky

lka rnync `de .mc` iynyne mc` zynyn dpi` Ð opaxc `iedc ol `hiytc ,oinezgp ly ,`zyde ."xedhd ogley"n ol `wtp zktdznd `lahc .`id dxenb `yxc e`l

dlerc ,ilk d`yrya ,jgxk lre .da hgye dpw ly zinexw wcay oiycwena `nh :xn`wc ,(`,b) oileg yixa rnynck ,oda oi` opaxc d`neh elit` ur ilk iheytc `zkec

wxtae !`ed ur ilk iheyt :`xnba jixtc ,mizif ly dpw iab (a,bkw zay) milkd lk" wxtae .ur ilk iheyta dl liwyc :xn`wc ,(`,`l oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae .ilk dperh

elit` d`neh ilawn i`e .(a,ai) dkeqc `nw wxta ,dxyk Ð mixkf oiviga dkkiqe zikekf ilkc `inec ,opaxcn elit` oixedh odiheyt Ð zikekf ilk ,ur ilk :(`,fh) zayc `nw

dagx aiygc ,oinezgp lyl enc `l ipd lk .d`neh ilawn eed `lc ab lr s` ,oileqt Ð ozyt ivip`e yly oda oi`y zeiplhn elit` :xn xn`c ,jekiql iliqt eed Ð opaxcn

mc` zynync `lahk ied oinezgp lyc xninl ivn ded i`e .dhnl ezxbqn :xn`c o`nl `ziixe`cn zktdznd `lah d`nh `nrh i`dnc ,`kd qxhpewa yxitck .leaiw ziak

zktdznd `lahc `nrh epiidc :yxit mz epiaxe .`niiw `l `pwqn `iddc :my yxit l`eny epiaxe .opaxcn elit` oixedhc ipd lkl inc `lc ,ith `gipc oky lk ,mc` iynyne

o`nl ,eyexitlc .ok zeidl xyt` i`e .llk leaiw zia mdl oi`y ur ilk iheyt x`yn ith sicre ,dhnl ezxbqn xn`c o`nl ,ogley enk dhnl leaiw zia dl yiy itl Ð

:ipyne ?`edy lk xf :xn xn`c ,xfn slipe :jixtc .ogleya `le ,zxbqnd dzid milbxac gken (`,d) dkeqc `nw wxtae .ogleya dreaw zxbqnd Ð dzid dhnl ezxbqn xn`c

.dzid dhnl ezxbqn :ipyne !`ed ilk xykd inp zxbqn :jixte .ilk xykdn ilk oipc oi`e ,ilkn ilk oipcéìëÐ zerqn weliqa eze` miwlqny dnc Ð `ed zgpl ieyrd ur

.reaw enewnc oeik ,lehlh df oi`å÷åìéñ.xeciq zrya mg did `l Ð zay `igc eziit` oi` :xn`c o`nlc .ycwn xepzc ,zay dgec eziit` :xn`c o`nl epiid Ð execiqk

ïàëyly :(ep) zekxac `xza wxta xn`c ,oex` dyrn oirk `l` ura xaegn (did `l) :inp i` .`ed cnerc ietivc ,dync oglyn ieyw`l ivn ded Ð cner epi`y ietiva

.url dil zlwy ik elit` ,envr ipta eilr ynzydl ie`xe ,wfge ar ietivdyk Ð ixw "cner"c :yxtl yi cere .adf ly mipye ur ly cg` ,l`lva dyr zepex`
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!Bzøbñî àkéàäå¯.äúéä ähîì Bzøbñî øîàc ïàîk §¨¦¨¦§©§§©©£©¦§©§§©¨¨§¨
äúéä äìòîì Bzøbñî øîàc ïàîìe¯éãe÷øtäåä §©©£©¦§©§§©§¨¨§¨©§¥£¨

àã÷øôîéaø ,àéðúãk .áéúé äåä ïçìLc déeâa íçìå , §©§§¨§¤¤§©¥§ª§¨£¨§¦¦§©§¨©¦
ïçìL ìL Bzøbñî àlà ,ïéôéðñ íL äéä àì :øîBà éñBé¥¥Ÿ¨¨¨§¦¦¤¨¦§©§¤ª§¨

úãîòî.äúéä ähîì Bzøbñî :Bì eøîà .íçlä úà ©£¤¤¤©¤¤¨§¦§©§§©¨¨§¨
,äúéä ähîì Bzøbñî øîBàä éøáãì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦§¥¨¥¦§©§§©¨¨§¨

úëtäúnä àìáè¯Bzøbñî øîBàä éøáãì .äàîè ©§¨©¦§©¤¤§¥¨§¦§¥¨¥¦§©§
úëtäúnä àìáè ,äúéä äìòîì¯.Cì éòaéz¯ììkî §©§¨¨§¨©§¨©¦§©¤¤¦¨¥¨¦§¨
!?àeä äàîeè éìea÷ øa ,ïçìLcúçðì éeNòä õò éìk §ª§¨©©¥§¨§¦¥¤¨§©©

éàî ,äàîeè ìa÷î ïéà úçðì éeNòä õò éìk ìëå ,àeä§¨§¦¥¤¨§©©¥§©¥§¨©
àéîec ?àîòè÷Ncàìî ìèìhî ÷O äî ,ïðéòaï÷éøå, ©£¨§¨§©¨¥©©©¦©§¥¨¥§¥¨

!ï÷éøå àìî ìèìhî ìk óà¯àìî ìèìhî éîð ïçìL ©¨¦©§¥¨¥§¥¨ª§¨©¦¦©§¥¨¥
ìò" áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk .ï÷éøå§¥¨¦§¥¨¦©£©¥¨¦©¦§¦©

"øBäè" ?"øBähä ïçìMä¯,àlà .àîè àkéàc ììkî ©ª§¨©¨¨¦§¨§¦¨¨¥¤¨
íéìâø éìBòì BúBà ïéäéaânL ãnìîïéàøîe,íçì Ba §©¥¤©§¦¦§¥§¨¦©§¦¤¤

.íB÷nä éðôì íëúaéç eàø :íäì íéøîBàåéaø éøáãk §§¦¨¤§¦©§¤¦§¥©¨§¦§¥©¦
ìBãb ñð :éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦©£©©¦§ª©¤¥¦¥¨

B÷eléñ ,íéðtä íçìa äNòðBøecéñkíeNì" øîàpL , ©£¨§¤¤©¨¦¦§¦¤¤¡©¨
."Bç÷lä íBéa íç íçì¯éî !éetéö íeMî éì ÷Btéúå ¤¤Ÿ§¦¨§§¥¦¦¦¦

ïçìMä :ïðz àìé÷aìecäåeúçôpLBàïtéçLLééLa, ¨§©©ª§¨§©§§¦¤¦§£¤¦¨§©¦
úBñBk úçðä íB÷î ïäa øéiLå¯äãeäé éaø .ïéàîè §¦¥¨¤§£¨©§¥¦©¦§¨

øéiL .úBëéúç úçðä íB÷î :øîBà¯øéiL àì ,ïéà¯ ¥§£¨©£¦¦¥¦¨¦¥
:àîéz éëå !àìïàk¯éetéöaïàk ,ãîBò¯éetéöa ¨§¦¥¨¨§¦¥¨§¦

:ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa àäå ,ãîBò BðéàL¤¥¥§¨§¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨
?ãîBò BðéàL éetéöa Bà ãîBò éetéöaätéçLaúà §¦¥§¦¤¥¥§¤¦¨¤
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zegpn(iyily meil)

dïéæaæáì,ixnbl dtevn urd jkay ,ogleyd zxbqn ±Bàelit` §©§§¦
úà ätéç àlLaddéì øîàå ,ïéæaæáì,yiwl yixl opgei iaxàì §¤Ÿ¦¨¤§©§§¦§¨©¥Ÿ

àðLa edtiv m` dpyn df oi` -àðL àìå ,ãîBò éetéöedtiv m` §¨¦¥§Ÿ§¨
aàðL àì ,ãîBò BðéàL éetéöm`úà ätéçdàðL àìå ,ïéæaæáì ¦¤¥¥Ÿ§¨¦¨¤§©§§¦§Ÿ§¨

ätéç àìd z`,ïéæaæáì`l ok m`e ,ietivl lha urd mipte`d lka Ÿ¦¨§©§§¦
.cner ietiva wx milka dpynd z` cinrdl ozip

:aeyg evry meyn eietivl lha `l ogleydy yxtl ozip `l recn
àîéz éëådyíéhéL éöòogleyd z` eyr mdnyéáéLçmpid - §¦¥¨£¥¦¦£¦¦

aeyg ur oinejkitléìèa àìdzpyp milka dpynde ,eietivl Ÿ¨§¦
,mlhan miietiv miaeyg mpi`y meyny mivr ipin x`yaàçéðä± ¨¦¨

oaen didi df uexizìzhiyeðL àì øîàc ,Lé÷ì Léødpyna §¥¨¦§¨©Ÿ¨
ietivl lha urdy milkañBbìñëà éìëa àlà[ur oin-]íéàaä ¤¨¦§¥©§¨§©¨¦

,íiä úðéãnî,eietivl lha `ed jkitle xwi epi` mviryéìk ìáà ¦§¦©©¨£¨§¥
ñîñî,mixwi eincy ,qnqn urn miieyrd milk ±éáéLçmiaeyg ± ¦§¨£¦¦

mdejkitløétL ,éìèa àìmihiy ivr s`y ,df uexiz ahid oaen ± Ÿ¨§¦©¦
,adf ietivl milha mpi` jkitle md mixwiøîàc ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨§¨©

yøîéîì àkéà éàî ,éìèa énð ñîñî éìk`xnbd z` x`ai cvik ± §¥¦§¨©¦¨§¦©¦¨§¥©
,milbxa dabeny meyn wx d`neh lawn epi` ogleydy dxn`y
ietivl elhazi mihiy ivr s` eietivl lha qnqn ury itk `ld

.eietiv zngn d`neh lawi ogleyde ,adf
:`xnbd zvxznéðàLd dpey -ïçìeLmilhay ur ilk x`yn ¨¦§¨

,miietivlmeyndééø÷ àðîçøc`xwna e`xw `ed jexa yecwd ± §©£¨¨©§¥
øîàpL ,õò(ak `n l`wfgi)çaænä'[ogleyd epiidc]ìL ,õòúBnà L ¥¤¤¡©©¦§¥©¥¨Ÿ©

Bì úBòö÷îe ,úBnà íézL Bkøà ,dBáb,[reax didy-]Bkøàå ¨©¨§§©¦©¦§Ÿ§¨§
[ebb-]åéúBøé÷å[ezxbqn-]éìà øaãéå ,õò[j`lnd]ïçìeMä äæ §¦¨¥©§©¥¥©¤©§¨

,''ä éðôì øLàdf ogley ly edyrn xwiry aezka epivn ok m`e £¤¦§¥
.dtevn didy s` lr ,urd

dywn .eteql ezligzn epeyla dpiy aezkd recn zxxan `xnbd
:`xnbdrecnçútaezkdçaæîa,'ur gAfOd'ïçìeLa íéiñådf' ¨©§¦§¥©©¦§¥©¥§¦¥§§¨¤
oglEXd.seqae dligza oeyl eze` xnel el did `ld ,''d iptl xW` ©§¨£¤¦§¥

:`xnbd zayiineäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaøeyxc ± ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§
,`xwnd z` mdipyíãà ìò øtëî çaæî íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥©¨¨

,zepaxwd ici lríãà ìL BðçìeL íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL åéLëòå§©§¨¤¥¥©¦§¨©¨§¨¤¨¨
åéìò øtëîaezkd e`xw jk meyne ,migxe`l dqext ozepy ici lr §©¥¨¨

.gafnk xtkn `ed miiw ziad oi`yky xnel ,gafn ogleyl
:dpyna epipy['åëå] íL eéä áäæ ìL ïéôéðñ òaøà'mixyre ©§©§¦¦¤¨¨¨¨

.mipwe oitipq ziiyrl xewnd z` zxxan `xnbd .'mipw dpenye
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîogleyl zeyrl yiy epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .mipwe oitipqàø÷ øîà ,àðéè÷ áø øîàxn`p ± ¨©©§¦¨¨©§¨
ogleyd ziiyr ieeiva weqta(hk dk zeny)åéúBtëå åéúBøòw úéNòå'§¨¦¨§¨¨§©¨

åéúBiwðîe åéúBN÷e,weqtay mihxtd yexite .'ebe 'odA KQi xW` §¨§©¦¨£¤ª©¨¥
ïéñeôc elà 'åéúBøò÷',miptd mgl z` oda mite`e miyly zeipaz ± §¨¨¥§¦
ïéëéæa elà 'åéúBtk'z` mipzep mdae 'mikifa' mnyy zxy ilk - ©¨¥§¦¦

weqta aezkk ,dpeald(f ck `xwie),'dMf dpal zkxrOd lr Yzpe'§¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨
ïéôéðq elà 'åéúBN÷'exayi `ly eiciv ipyn mgld z` mikneqd §¨¥§¦¦

,mdilevit lr micner mipwd zevwe ,eizeptecíéðw elà 'åéúBiwðîe'§©¦¨¥¨¦
,xie` my qpkiy mgll mgl oia zecixtne ,mgld cner mdilry

milnd s`e'ïäa Cqé øLà'mipwd lr zexfegúà ïäa ïéëkñnL £¤ª©¨¥¤§©§¦¨¥¤

íçlä.zelgd oia cixtdl ,eilrn ©¤¤
:mipwd zpizpl dxeza xewn oi`y rnyn epizpynny dywn `xnbd

áéúBî[dywn-],àáøepizpyna epipy(.ev lirl),íéðwä øecéñ àì ¦¨¨Ÿ¦©¨¦
ogleyd lr ozpizp zrya zelgd oiaïúìéèð àìåzxqd zra §Ÿ§¦¨¨

zelgd,úaMä úà úBçBczay mcew mipwd z` mixiqn jkitle ¤©©¨
,zay i`vena mze` mipzepe mixfegeCzòc à÷ìñ éàådlrz m`e ± §¦¨§¨©§¨

n mgll mgl oia mipwd zpizp zaegy jzrcaéànà ,àúééøBàc§©§¨©©
[recn±]ïéàozlihpe oxeciq,úaMä úà úBçBclr epiehvp `lde ¥¤©©¨

.llka mipwd zgpd s`e ,zaya miptd mgl xeciq
:eziiyew z` dgece xfeg `axàáø øîà øãä,xn`e `ax xfg ±åàì £©¨©¨¨¨

éøîàc àeä àúléîxeciq mlerly ,izxn`y mixacd mipekp `l ± ¦§¨§¨§¦
,zay migec mpi` ok it lr s`e `ziixe`cn mipwdïðúc(.ev lirl) ¦§©

áøòî dúBNòì dì øLôàL äëàìî ìk àáé÷ò éaø øîà ììk§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨¨©£¨¥¤¤
å ,úaMä úà äçBc Bðéà úaLoklénð éðämipwd xeciq mb ± ©¨¥¤¤©©¨§¨¥©¦

mzlihpeeäééìò úaL éçc àìc øLôàzigcp zayd oi` `ny ± ¤§¨§Ÿ¨¥©¨£©§
oky ,`ziixe`cn mxeciq oicy s` mzngnéàî àîòèmrh dn ± ©£¨©

zpn lr ,mipw zzl dxezd dzeivíçl Ltòéì àìcytrzi `ly ± §Ÿ¦©©¤¤
,zetitva ecnra mgldLtòéî àì àøeòéL éàä éëaxeriya ± §¦©¦¨Ÿ¦©©

zaya mgld weliq cr zay axra mipwd zlihp zrny xvwd onfd
.ytrzi `l ,zay i`ven cr zaya mgld xeciq zrne

zgz mipwd exciq zay i`vena wxy `ziixan di`x d`ian `xnbd
:ycgd mgldãöék ,àéðúãk,mxeciqe mipwd zlihp dyrn did ¦§©§¨¥©

did odkdïèîLå úaL áøòî ñðëðzelgd oian mipwlïçépîelr ¦§¨¥¤¤©¨§Ÿ§¨©¦¨
dtvxdìoeeike ,ïçìeL ìL BkøàaúaL éàöBîe xfegñðëðmxcql §¨§¤§¨¨¥©¨¦§¨

,dyer did jke ,ycgd mgld zelg oiadéaâîz`ìL dLàødälç ©§¦©Ÿ¨¤©¨
dpezgzd iab lryäézçz äð÷ ñéðëîedpia mipw dyly qipkne ± ©§¦¨¤©§¤¨

,dpezgzd dlgd oialdéaâîe øæBçåz`ìL dLàødälç §¥©§¦©Ÿ¨¤©¨
ziyilydäð÷ ñéðëîe[mipw dyly±],äézçz.zelgd x`ya oke ©§¦¨¤©§¤¨

,zelg dfi` zgze ,zelgd zgz epzp mipw dnk zazek `ziixad
äòaøàdúBlçdkxrnd zelg zyy oiay zeirvn`dúBëéøölk ©§¨¨©§¦

zg`ìLìL äLíéð÷ äLla` ,dizgzàlà äëéøö dðéà äðBéìòä §Ÿ¨§Ÿ¨¨¦¨¤§¨¥¨§¦¨¤¨
éBàOî äéìò ïéàL éôì íéðL,mipwd lr dpciakiyeäðBzçzä §©¦§¦¤¥¨¤¨©§©©§¨

äëéøö dðéàdizgz mipwìL Bøäè ìò úçpenL éôì ,øwéò ìk ¥¨§¦¨¨¦¨§¦¤©©©¨¢¤
ïçìeL.mipw dperh dpi` jkitle ,ytrzzy yyg oi`e `ed xixwy §¨

:ycwna eidy zen`d lceb oipra dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz± §©¨¨
dpyna my epipy(i"n f"it milk),ycwnay dn`d zcn lrøéàî éaø©¦¥¦

ìk ,øîBàdLc÷na eéäL úBnàeidúBiðBðéa,migth dyy ly ± ¥¨©¤¨©¦§¨¥¦
î õeça zexen`d zen`d oå áäfä çaæîokãBñéäå ááBqäå ïøwä ¦¦§©©¨¨§©¤¤§©¥§©§

,oevigd gafn ly.dyng ly ody,øîBà äãeäé éaølkïéða únà ©¦§¨¥©©¦§¨
ly dzid ycwnayìLå ,íéçôè äMLd lkíéìkly,äMîç`le ¦¨§¨¦§¤¥¦£¦¨
.adfd gafn ly wx:mdixac xewn z` yxtn opgei iaxéaø øîà̈©©¦

íäéðLe ,ïðçBédcedi iaxe xi`n iax ±eLøc ãçà àø÷îipya ¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§
ycwnd zia zxev lr weqta aezk ,z`f ecnl epnne ,mipte`

iyilyd(bi bn l`wfgi),çôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî älàå'§¥¤¦©¦§¥©¨©©¨©¨¨Ÿ©
edccnze aeyze ,zipepia dn`a oevigd gafnd z` cecnzykl ±
dn` dwifgn zipepia dn`y `vnz ,lreta eze` eccny zen`a

,migth dyng za ezn`y ,gafnd ly gthe
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oifge` mipy` cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

ïéæáæáì.zxbqn `ide ,ogleyl aiaq dty -àîéú éëå,iaiyg ogleyc oihiy ivr -

.oze` oidiabnc e`l i` ietiv ab` d`neh ilawn `le ilha `leåðù àìiabc -

.qnqnk aiyg `lc qeblqk` ur ilka `l` ,ietiv xza opilf`c yiiya otig

åì åéúåòö÷î.raexn didy -åéìò øôëî íãà ìù åðçìåùdqext ozepc -

.migxe`léìéî éðä àðîoitipq opicarc -?

ïéñåôãxn`ck ,oda dt`pe yelipe jxrpy -

.oiwxit yixaïéôéðñ åìà åéúåù÷`iieaixn -

mgld dywny :`pixg` `pyil .`xwc

.drenyd itn `le .xayi `ly ewfgne

íéð÷ä åìà úåé÷ðîpny -.yetirn mgld oiw

íçìä úà ïäá ïéëëñîùmgld lry -

.dzxiagl dlg oia mipwd oikkqnøåãéñ àì
'åë íéð÷ämipw xeciq :jzrc `wlq i`e -

.lirl zwtnck ,`ziixe`céçã àì éàîà
úáùi`d ,ycwna zeay oi`c ab lr s`c -

ifginc `l` ,`ed zeay meyn e`l lehlh

.xzeqe dpeakøùôàediilr igc `lc -

.zayéàî àîòèãmipwl edl ieyn -?

.yetir meynàøåòéù éàä éëáohneyy -

ewlqn meid ivga xgnle ,ziaxr zay axrn

zay i`venle ,mipw `la mixg` xcqne

ivg iedc `xeriy i`d ika - mipwd xcqn

.dytrin `l ,efl mei ivge efl meiàéðúãë
dy`x diabne ,mipw xcqn zay i`venlc -

lr mipw dyly ozepe ,dipyd dlg ly

zg`e o`kn zg`e o`kn zg` dpezgzd

.mgll mgl oia zipyd lr oke ,rvn`a

úåìç äòáøàzekixv xcq lkl ,zeirvn` -

mipy ixd - zg`e zg` lk zgz mipw dyly

mipw ipy `l` jixv oi` dpeilrde .mipw xyr

lr dpciakiy dilr ieyn oi`y itl -

.dpnid dhnlyïçìù ìù åøäè ìò`le -

.ytrinúåéðåðéááonwle .migth dyy ly -

meyn :"zipepia" dl ixw i`n` dl yxtn

.`ithc `ki`e `xivac `ki`cçáæîî õåç
áäæäly oxwde ,dn` lr dn` didy -

lerd gafnrax` eizepit rax`l el eidy ,d

,iaer dn` lr dn`e daeb dn` ly mipa`

.migth yng za dn`a dzid dn` dze`e

.agexe jxe`c i` daebc i` :yxtn onwle

ááåñäå ãåñéäedleke .dlerd gafn ly -

.onwl yxtnïéðá úîàziad zneg oebk -

.dlerd gafneíéìë úîàogleye oex` -

.adfd gafneçôåèå äîà)dn` dze` lr -

yng za dedc ,gth siqedl jixv `dz

.(zipepia dn`n gth dxiqgyçáæîä úåãî
.dlerd gafn -çôåèå äîà äîà úåîàá-

gthe dn` dn` `di zeipepia zen`a

dyy ly dl `iedc yng lya ode ,eizen`c

.el`a gthe dn`
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éìë.zexer iab dl iziin (`,cv migaf) "z`hg mc" wxtac ,mewn my Ð qeblqk`

éðàùlk :opz (a,ek dbibg) "ycewa xneg" seqac :dniz Ð ur diixw `pngxc ogley

,rwxwk ody iptn ,zyegpd gafnde adfd gafnn ueg ,dliah oiperh ycwna eidy milkd

,oi`nhn minkge :`xnba yxtne .oitevn ody iptn :mixne` minkge .xfril` iax ixac

`pngx `d ?jka dn `zyde .oitevn ody iptn

ur gafnde" aizkc ,"ur" gafnl inp diixw

ietivc rnyn `kdc :dyw cere !"zen` yly

xiiy `lc `kid iwalece ogley iab lha `l

minkgc mzd xn`w `pyil jci`le ,melk

?jizrc i`n :dil ixn`w xfril` iax ixacl

meyn ur mrhn `le rwxw mrhn edl zxdhnc

jl yie ,ediiab oiietiv liha lhan oitevnc

gafnd" aizkc `dc :xnel yie !ur mrhn xdhl

:ozpei mbxznck `l` ,i`w gafn` e`l Ð "ur

:xaq `pyil jci`e ."`gacn lawlc `xezt"

diwt`cn mewn lkn ,ogley` i`w `l elit`c

inp gafnc dpin rny ,"gafn" oeyla ogleyl

`nrh epiid :inp i` .ogleyd ietivk eietiv lha

`nrh mzd yxtnck ,ediiab ietiv lhac

Ð zygpd gafn dliah ira `lc ,oizipznc

aizkc Ð adfd gafn ,"dnc` gafn" aizkc

.efl ef zegafn yiwzi`cn ,"zegafnde dxepnd"

çáæîä`l df xeriy oi` Ð zen` yly ur

ly odaeb did df `nye ,ogleyl `le gafnl

.oitipqåðçìù`nibl dlecbc Ð eilr xtkn

.(a,bk oixcdpq)

åëøåàì,egipn did dtvxd lr Ð ogley ly

iept mewn did `l ogleyd lrc .ogleyd jxe`l

.okxe`l mipwd cecnl

åéúåù÷dn dyw iqei iaxl Ð oitipq el`

xeaic mye a,ev) lirl ziyixtck ,yexci

.("`l" ligznd

àìzeay oi`c ab lr s`e Ð 'ek mipwd xeciq

,`ed zeay meyn e`l lehlh i`d ,ycwna

yxit jk .xzeqe dpeak ifginc meyn `l`

"milkd lk" yixa ok rnyn `le .qxhpewa

milk zxzd mcew mipw :xn`c ,(a,bkw zay)

,`nlra xeqi` `l` `kilc rnyn .epyp

xiv oebk ,ycwna exq`c zeay inp ogky`e

`xza wxta ,gpend xbp rwzi `ny oeilrd

.(`,aw) oiaexircïðú'ek xne` xi`n iax mzd

ilra [ilk] lk" wxt milk zkqna `id dpyn Ð

."mizaúåîàá:yexit Ð gtehe dn` dn`

zipepia dn`y ,zen` oze`a didi gafnd zcn

.gthe dn` odn wifgz
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ïéæaæáìàì :déì øîàå ?ïéæaæáì úà ätéç àlLa Bà §¦§§¦§¤Ÿ¦¨¤§¦§§¦©£©¥¨
àì ,ãîBò BðéàL éetéö àðL àìå ãîBò éetéö àðL§¨¦¥§¨§¨¦¤¥¥¨
!ïéæaæáì ätéç àì àðL àìå ïéæaæáì úà ätéç àðL§¨¦¨¤§¦§§¦§¨§¨¨¦¨§¦§§¦

éìèa àìå éáéLç íéhéL éöò :àîéz éëå¯àçéðä §¦¥¨£¥¦¦£¦¦§¨¨§¦¨¦¨
éìëa àlà eðL àì :øîàc Lé÷ì LéøìñBâìñëà §¥¨¦©£©Ÿ¨¤¨¦§¥©§©§

àìå éáéLç ñîñî éìk ìáà ,íiä úðéãnî íéàaä©¨¦¦§¦©©¨£¨§¥©§©£¦¦§¨
éîð ñîñî éìk :øîàc ïðçBé éaøì àlà .øétL ,éìèä§¦©¦¤¨§©¦¨¨©£©§¥©§©©¦

?øîéîì àkéà éàî ,éìèa¯àðîçøc ,ïçìeL éðàL ¨§¦©¦¨§¥©¨¥§¨§©£¨¨
dáb úBnà LBìL õò çaænä" :øîàpL ,"õò" dééø÷̈§¥¥¤¤¡©©¦§¥©¥¨©¨Ÿ©

úBnà íézL BkøàåéúBòö÷îeBkøàå Bìåéúøé÷åõò ¨§§©¦©¦§Ÿ¨§¨§§¦Ÿ¨¥
'ä éðôì øLà ïçìMä äæ éìà øaãéåçaæna çút ." ©§©¥¥©¤©ª§¨£¤¦§¥¨©©¦§¥©

íéiñåïçìeMa:eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaø ! §¦¥©§¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§
íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa¯,íãà ìò øtëî çaæî ¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥©¨¨

íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL åéLëòå¯íãà ìL BðçìeL §©§¨¤¥¥©¦§¨©¨§¨¤¨¨
] "íL eéä áäæ ìL ïéôéðñ òaøà" .åéìò øtëîåëå.[' §©¥¨¨©§©§¦¦¤¨¨¨¨

úéNòå" àø÷ øîà ,àðéè÷ áø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©©§¦¨£©§¨§¨¦¨
åéúøòwåéútëååéúBN÷e"åéúøòw" ."åéúiwðîe¯elà §¨Ÿ¨§©Ÿ¨§¨§©¦Ÿ¨§¨Ÿ¨¥

" ,ïéñeôcåéútk"¯" ,ïéëéæa elàåéúBN÷"¯elà §¦©Ÿ¨¥¨¦¦§¨¥
" ,ïéôéðñåéúiwðîe"¯øLà" ,íéð÷ elàCqé"ïäa¯ §¦¦§©¦Ÿ¨¥¨¦£¤ª©¨¥
ïéëkñnL:àáø áéúBî .íçlä úà ïäaøecéñ àì ¤§©§¦¨¤¤©¤¤¦¨¨Ÿ¦

à÷ìñ éàå .úaMä úà úBçBc ïúìéèð àìå íéðwä©¨¦§Ÿ§¦¨¨¤©©¨§¦¨§¨
øãä ?úaMä úà úBçBc ïéà éànà ,àúééøBàc Czòc©§¨§©§¨©©¥¤©©¨£©
øîà ììk ,ïðúc ,éøîàc àeä àúléî åàì :àáø øîà£©¨¨¨¦§¨©£¨¦¦§©§¨¨©
áøòî dúBNòì dì øLôàL äëàìî ìk :àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨¨©£¨¥¤¤
àìc øLôà éîð éðäå ,úaMä úà äçBc Bðéà úaL©¨¥¨¤©©¨§¨¥©¦¤§¨§¨

àìc ?éàî àîòè ,eäééìò úaL éçcLôòéì,íçì ¨¥©¨£©§©£¨©§¨¦£©¤¤
ñðëð ?ãöék :àéðúãk .Lôòéî àì àøeòéL éàä éëa§¦©¦¨¨¦£©¦§©§¨¥©¦§¨

,úaL áøòî,ïèîLe.ïçìeL ìL Bkøàì ïçépîe ¥¤¤©¨§¨¨©¦¨§¨§¤§¨
éàöBîeñéðëîe älç ìL äéLàø déaâî ,ñðëð úaL ¨¥©¨¦§¨©§¦©¨¤¨¤©¨©§¦

øæBçå ,äézçz äð÷déaâîeñéðëîe älç ìL äéLàø ¨¤©§¤¨§¥©§¦©¨¤¨¤©¨©§¦
ìL úBëéøö úBlç äòaøà .äézçz äð÷ìL äLäL ¨¤©§¤¨©§¨¨©§¦§¨§¨

ïéàL éôì ,íéðL àlà äëéøö dðéà äðBéìòä ,íéð÷̈¦¨¤§¨¥¨§¦¨¤¨§©¦§¦¤¥
ïðz .ïçìeL ìL Bøäè ìò úçpenL éôì ,øwéò ìk äëéøö dðéà äðBzçzä .éeàNî äéìò̈¤¨©§©©§¨¥¨§¦¨¨¦¨§¦¤©©©¨¢¤§¨§©

Lc÷na eéäL úBnà ìk :øîBà øéàî éaø ,íúä¯õeç ,úBiðBðéaçaænîïøwäå áäfä ¨¨©¦¥¦¥¨©¤¨©¦§¨¥¦¦¦§©©¨¨§©¤¤
ááBqäåãBñiäåïéða únà :øîBà äãeäé éaø .¯íéìk ìLå ,íéçôè äML¯øîà .äMîç §©¥§©§©¦§¨¥©©¦§¨¦¨§¨¦§¤¥¦£¦¨¨©

íäéðLe :ïðçBé éaøàø÷îçaænä úBcî älàå" :eLøc ãçàúBnàaänà änàçôèå ©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§§¥¤¦©¦§¥©¨©©¨©¨¨Ÿ©
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zegpn(iyily meil)

dïéæaæáì,ixnbl dtevn urd jkay ,ogleyd zxbqn ±Bàelit` §©§§¦
úà ätéç àlLaddéì øîàå ,ïéæaæáì,yiwl yixl opgei iaxàì §¤Ÿ¦¨¤§©§§¦§¨©¥Ÿ

àðLa edtiv m` dpyn df oi` -àðL àìå ,ãîBò éetéöedtiv m` §¨¦¥§Ÿ§¨
aàðL àì ,ãîBò BðéàL éetéöm`úà ätéçdàðL àìå ,ïéæaæáì ¦¤¥¥Ÿ§¨¦¨¤§©§§¦§Ÿ§¨

ätéç àìd z`,ïéæaæáì`l ok m`e ,ietivl lha urd mipte`d lka Ÿ¦¨§©§§¦
.cner ietiva wx milka dpynd z` cinrdl ozip

:aeyg evry meyn eietivl lha `l ogleydy yxtl ozip `l recn
àîéz éëådyíéhéL éöòogleyd z` eyr mdnyéáéLçmpid - §¦¥¨£¥¦¦£¦¦

aeyg ur oinejkitléìèa àìdzpyp milka dpynde ,eietivl Ÿ¨§¦
,mlhan miietiv miaeyg mpi`y meyny mivr ipin x`yaàçéðä± ¨¦¨

oaen didi df uexizìzhiyeðL àì øîàc ,Lé÷ì Léødpyna §¥¨¦§¨©Ÿ¨
ietivl lha urdy milkañBbìñëà éìëa àlà[ur oin-]íéàaä ¤¨¦§¥©§¨§©¨¦

,íiä úðéãnî,eietivl lha `ed jkitle xwi epi` mviryéìk ìáà ¦§¦©©¨£¨§¥
ñîñî,mixwi eincy ,qnqn urn miieyrd milk ±éáéLçmiaeyg ± ¦§¨£¦¦

mdejkitløétL ,éìèa àìmihiy ivr s`y ,df uexiz ahid oaen ± Ÿ¨§¦©¦
,adf ietivl milha mpi` jkitle md mixwiøîàc ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨§¨©

yøîéîì àkéà éàî ,éìèa énð ñîñî éìk`xnbd z` x`ai cvik ± §¥¦§¨©¦¨§¦©¦¨§¥©
,milbxa dabeny meyn wx d`neh lawn epi` ogleydy dxn`y
ietivl elhazi mihiy ivr s` eietivl lha qnqn ury itk `ld

.eietiv zngn d`neh lawi ogleyde ,adf
:`xnbd zvxznéðàLd dpey -ïçìeLmilhay ur ilk x`yn ¨¦§¨

,miietivlmeyndééø÷ àðîçøc`xwna e`xw `ed jexa yecwd ± §©£¨¨©§¥
øîàpL ,õò(ak `n l`wfgi)çaænä'[ogleyd epiidc]ìL ,õòúBnà L ¥¤¤¡©©¦§¥©¥¨Ÿ©

Bì úBòö÷îe ,úBnà íézL Bkøà ,dBáb,[reax didy-]Bkøàå ¨©¨§§©¦©¦§Ÿ§¨§
[ebb-]åéúBøé÷å[ezxbqn-]éìà øaãéå ,õò[j`lnd]ïçìeMä äæ §¦¨¥©§©¥¥©¤©§¨

,''ä éðôì øLàdf ogley ly edyrn xwiry aezka epivn ok m`e £¤¦§¥
.dtevn didy s` lr ,urd

dywn .eteql ezligzn epeyla dpiy aezkd recn zxxan `xnbd
:`xnbdrecnçútaezkdçaæîa,'ur gAfOd'ïçìeLa íéiñådf' ¨©§¦§¥©©¦§¥©¥§¦¥§§¨¤
oglEXd.seqae dligza oeyl eze` xnel el did `ld ,''d iptl xW` ©§¨£¤¦§¥

:`xnbd zayiineäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaøeyxc ± ©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§
,`xwnd z` mdipyíãà ìò øtëî çaæî íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥©¨¨

,zepaxwd ici lríãà ìL BðçìeL íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL åéLëòå§©§¨¤¥¥©¦§¨©¨§¨¤¨¨
åéìò øtëîaezkd e`xw jk meyne ,migxe`l dqext ozepy ici lr §©¥¨¨

.gafnk xtkn `ed miiw ziad oi`yky xnel ,gafn ogleyl
:dpyna epipy['åëå] íL eéä áäæ ìL ïéôéðñ òaøà'mixyre ©§©§¦¦¤¨¨¨¨

.mipwe oitipq ziiyrl xewnd z` zxxan `xnbd .'mipw dpenye
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîogleyl zeyrl yiy epcnl okidn ± §¨¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .mipwe oitipqàø÷ øîà ,àðéè÷ áø øîàxn`p ± ¨©©§¦¨¨©§¨
ogleyd ziiyr ieeiva weqta(hk dk zeny)åéúBtëå åéúBøòw úéNòå'§¨¦¨§¨¨§©¨

åéúBiwðîe åéúBN÷e,weqtay mihxtd yexite .'ebe 'odA KQi xW` §¨§©¦¨£¤ª©¨¥
ïéñeôc elà 'åéúBøò÷',miptd mgl z` oda mite`e miyly zeipaz ± §¨¨¥§¦
ïéëéæa elà 'åéúBtk'z` mipzep mdae 'mikifa' mnyy zxy ilk - ©¨¥§¦¦

weqta aezkk ,dpeald(f ck `xwie),'dMf dpal zkxrOd lr Yzpe'§¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨
ïéôéðq elà 'åéúBN÷'exayi `ly eiciv ipyn mgld z` mikneqd §¨¥§¦¦

,mdilevit lr micner mipwd zevwe ,eizeptecíéðw elà 'åéúBiwðîe'§©¦¨¥¨¦
,xie` my qpkiy mgll mgl oia zecixtne ,mgld cner mdilry

milnd s`e'ïäa Cqé øLà'mipwd lr zexfegúà ïäa ïéëkñnL £¤ª©¨¥¤§©§¦¨¥¤

íçlä.zelgd oia cixtdl ,eilrn ©¤¤
:mipwd zpizpl dxeza xewn oi`y rnyn epizpynny dywn `xnbd

áéúBî[dywn-],àáøepizpyna epipy(.ev lirl),íéðwä øecéñ àì ¦¨¨Ÿ¦©¨¦
ogleyd lr ozpizp zrya zelgd oiaïúìéèð àìåzxqd zra §Ÿ§¦¨¨

zelgd,úaMä úà úBçBczay mcew mipwd z` mixiqn jkitle ¤©©¨
,zay i`vena mze` mipzepe mixfegeCzòc à÷ìñ éàådlrz m`e ± §¦¨§¨©§¨

n mgll mgl oia mipwd zpizp zaegy jzrcaéànà ,àúééøBàc§©§¨©©
[recn±]ïéàozlihpe oxeciq,úaMä úà úBçBclr epiehvp `lde ¥¤©©¨

.llka mipwd zgpd s`e ,zaya miptd mgl xeciq
:eziiyew z` dgece xfeg `axàáø øîà øãä,xn`e `ax xfg ±åàì £©¨©¨¨¨

éøîàc àeä àúléîxeciq mlerly ,izxn`y mixacd mipekp `l ± ¦§¨§¨§¦
,zay migec mpi` ok it lr s`e `ziixe`cn mipwdïðúc(.ev lirl) ¦§©

áøòî dúBNòì dì øLôàL äëàìî ìk àáé÷ò éaø øîà ììk§¨¨©©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨¨©£¨¥¤¤
å ,úaMä úà äçBc Bðéà úaLoklénð éðämipwd xeciq mb ± ©¨¥¤¤©©¨§¨¥©¦

mzlihpeeäééìò úaL éçc àìc øLôàzigcp zayd oi` `ny ± ¤§¨§Ÿ¨¥©¨£©§
oky ,`ziixe`cn mxeciq oicy s` mzngnéàî àîòèmrh dn ± ©£¨©

zpn lr ,mipw zzl dxezd dzeivíçl Ltòéì àìcytrzi `ly ± §Ÿ¦©©¤¤
,zetitva ecnra mgldLtòéî àì àøeòéL éàä éëaxeriya ± §¦©¦¨Ÿ¦©©

zaya mgld weliq cr zay axra mipwd zlihp zrny xvwd onfd
.ytrzi `l ,zay i`ven cr zaya mgld xeciq zrne

zgz mipwd exciq zay i`vena wxy `ziixan di`x d`ian `xnbd
:ycgd mgldãöék ,àéðúãk,mxeciqe mipwd zlihp dyrn did ¦§©§¨¥©

did odkdïèîLå úaL áøòî ñðëðzelgd oian mipwlïçépîelr ¦§¨¥¤¤©¨§Ÿ§¨©¦¨
dtvxdìoeeike ,ïçìeL ìL BkøàaúaL éàöBîe xfegñðëðmxcql §¨§¤§¨¨¥©¨¦§¨

,dyer did jke ,ycgd mgld zelg oiadéaâîz`ìL dLàødälç ©§¦©Ÿ¨¤©¨
dpezgzd iab lryäézçz äð÷ ñéðëîedpia mipw dyly qipkne ± ©§¦¨¤©§¤¨

,dpezgzd dlgd oialdéaâîe øæBçåz`ìL dLàødälç §¥©§¦©Ÿ¨¤©¨
ziyilydäð÷ ñéðëîe[mipw dyly±],äézçz.zelgd x`ya oke ©§¦¨¤©§¤¨

,zelg dfi` zgze ,zelgd zgz epzp mipw dnk zazek `ziixad
äòaøàdúBlçdkxrnd zelg zyy oiay zeirvn`dúBëéøölk ©§¨¨©§¦

zg`ìLìL äLíéð÷ äLla` ,dizgzàlà äëéøö dðéà äðBéìòä §Ÿ¨§Ÿ¨¨¦¨¤§¨¥¨§¦¨¤¨
éBàOî äéìò ïéàL éôì íéðL,mipwd lr dpciakiyeäðBzçzä §©¦§¦¤¥¨¤¨©§©©§¨

äëéøö dðéàdizgz mipwìL Bøäè ìò úçpenL éôì ,øwéò ìk ¥¨§¦¨¨¦¨§¦¤©©©¨¢¤
ïçìeL.mipw dperh dpi` jkitle ,ytrzzy yyg oi`e `ed xixwy §¨

:ycwna eidy zen`d lceb oipra dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz± §©¨¨
dpyna my epipy(i"n f"it milk),ycwnay dn`d zcn lrøéàî éaø©¦¥¦

ìk ,øîBàdLc÷na eéäL úBnàeidúBiðBðéa,migth dyy ly ± ¥¨©¤¨©¦§¨¥¦
î õeça zexen`d zen`d oå áäfä çaæîokãBñéäå ááBqäå ïøwä ¦¦§©©¨¨§©¤¤§©¥§©§

,oevigd gafn ly.dyng ly ody,øîBà äãeäé éaølkïéða únà ©¦§¨¥©©¦§¨
ly dzid ycwnayìLå ,íéçôè äMLd lkíéìkly,äMîç`le ¦¨§¨¦§¤¥¦£¦¨
.adfd gafn ly wx:mdixac xewn z` yxtn opgei iaxéaø øîà̈©©¦

íäéðLe ,ïðçBédcedi iaxe xi`n iax ±eLøc ãçà àø÷îipya ¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§
ycwnd zia zxev lr weqta aezk ,z`f ecnl epnne ,mipte`

iyilyd(bi bn l`wfgi),çôèå änà änà úBnàa çaænä úBcî älàå'§¥¤¦©¦§¥©¨©©¨©¨¨Ÿ©
edccnze aeyze ,zipepia dn`a oevigd gafnd z` cecnzykl ±
dn` dwifgn zipepia dn`y `vnz ,lreta eze` eccny zen`a

,migth dyng za ezn`y ,gafnd ly gthe
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oifge` mipy` cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

ïéæáæáì.zxbqn `ide ,ogleyl aiaq dty -àîéú éëå,iaiyg ogleyc oihiy ivr -

.oze` oidiabnc e`l i` ietiv ab` d`neh ilawn `le ilha `leåðù àìiabc -

.qnqnk aiyg `lc qeblqk` ur ilka `l` ,ietiv xza opilf`c yiiya otig

åì åéúåòö÷î.raexn didy -åéìò øôëî íãà ìù åðçìåùdqext ozepc -

.migxe`léìéî éðä àðîoitipq opicarc -?

ïéñåôãxn`ck ,oda dt`pe yelipe jxrpy -

.oiwxit yixaïéôéðñ åìà åéúåù÷`iieaixn -

mgld dywny :`pixg` `pyil .`xwc

.drenyd itn `le .xayi `ly ewfgne

íéð÷ä åìà úåé÷ðîpny -.yetirn mgld oiw

íçìä úà ïäá ïéëëñîùmgld lry -

.dzxiagl dlg oia mipwd oikkqnøåãéñ àì
'åë íéð÷ämipw xeciq :jzrc `wlq i`e -

.lirl zwtnck ,`ziixe`céçã àì éàîà
úáùi`d ,ycwna zeay oi`c ab lr s`c -

ifginc `l` ,`ed zeay meyn e`l lehlh

.xzeqe dpeakøùôàediilr igc `lc -

.zayéàî àîòèãmipwl edl ieyn -?

.yetir meynàøåòéù éàä éëáohneyy -

ewlqn meid ivga xgnle ,ziaxr zay axrn

zay i`venle ,mipw `la mixg` xcqne

ivg iedc `xeriy i`d ika - mipwd xcqn

.dytrin `l ,efl mei ivge efl meiàéðúãë
dy`x diabne ,mipw xcqn zay i`venlc -

lr mipw dyly ozepe ,dipyd dlg ly

zg`e o`kn zg`e o`kn zg` dpezgzd

.mgll mgl oia zipyd lr oke ,rvn`a

úåìç äòáøàzekixv xcq lkl ,zeirvn` -

mipy ixd - zg`e zg` lk zgz mipw dyly

mipw ipy `l` jixv oi` dpeilrde .mipw xyr

lr dpciakiy dilr ieyn oi`y itl -

.dpnid dhnlyïçìù ìù åøäè ìò`le -

.ytrinúåéðåðéááonwle .migth dyy ly -

meyn :"zipepia" dl ixw i`n` dl yxtn

.`ithc `ki`e `xivac `ki`cçáæîî õåç
áäæäly oxwde ,dn` lr dn` didy -

lerd gafnrax` eizepit rax`l el eidy ,d

,iaer dn` lr dn`e daeb dn` ly mipa`

.migth yng za dn`a dzid dn` dze`e

.agexe jxe`c i` daebc i` :yxtn onwle

ááåñäå ãåñéäedleke .dlerd gafn ly -

.onwl yxtnïéðá úîàziad zneg oebk -

.dlerd gafneíéìë úîàogleye oex` -

.adfd gafneçôåèå äîà)dn` dze` lr -

yng za dedc ,gth siqedl jixv `dz

.(zipepia dn`n gth dxiqgyçáæîä úåãî
.dlerd gafn -çôåèå äîà äîà úåîàá-

gthe dn` dn` `di zeipepia zen`a

dyy ly dl `iedc yng lya ode ,eizen`c

.el`a gthe dn`
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éìë.zexer iab dl iziin (`,cv migaf) "z`hg mc" wxtac ,mewn my Ð qeblqk`

éðàùlk :opz (a,ek dbibg) "ycewa xneg" seqac :dniz Ð ur diixw `pngxc ogley

,rwxwk ody iptn ,zyegpd gafnde adfd gafnn ueg ,dliah oiperh ycwna eidy milkd

,oi`nhn minkge :`xnba yxtne .oitevn ody iptn :mixne` minkge .xfril` iax ixac

`pngx `d ?jka dn `zyde .oitevn ody iptn

ur gafnde" aizkc ,"ur" gafnl inp diixw

ietivc rnyn `kdc :dyw cere !"zen` yly

xiiy `lc `kid iwalece ogley iab lha `l

minkgc mzd xn`w `pyil jci`le ,melk

?jizrc i`n :dil ixn`w xfril` iax ixacl

meyn ur mrhn `le rwxw mrhn edl zxdhnc

jl yie ,ediiab oiietiv liha lhan oitevnc

gafnd" aizkc `dc :xnel yie !ur mrhn xdhl

:ozpei mbxznck `l` ,i`w gafn` e`l Ð "ur

:xaq `pyil jci`e ."`gacn lawlc `xezt"

diwt`cn mewn lkn ,ogley` i`w `l elit`c

inp gafnc dpin rny ,"gafn" oeyla ogleyl

`nrh epiid :inp i` .ogleyd ietivk eietiv lha

`nrh mzd yxtnck ,ediiab ietiv lhac

Ð zygpd gafn dliah ira `lc ,oizipznc

aizkc Ð adfd gafn ,"dnc` gafn" aizkc

.efl ef zegafn yiwzi`cn ,"zegafnde dxepnd"

çáæîä`l df xeriy oi` Ð zen` yly ur

ly odaeb did df `nye ,ogleyl `le gafnl

.oitipqåðçìù`nibl dlecbc Ð eilr xtkn

.(a,bk oixcdpq)

åëøåàì,egipn did dtvxd lr Ð ogley ly

iept mewn did `l ogleyd lrc .ogleyd jxe`l

.okxe`l mipwd cecnl

åéúåù÷dn dyw iqei iaxl Ð oitipq el`

xeaic mye a,ev) lirl ziyixtck ,yexci

.("`l" ligznd

àìzeay oi`c ab lr s`e Ð 'ek mipwd xeciq

,`ed zeay meyn e`l lehlh i`d ,ycwna

yxit jk .xzeqe dpeak ifginc meyn `l`

"milkd lk" yixa ok rnyn `le .qxhpewa

milk zxzd mcew mipw :xn`c ,(a,bkw zay)

,`nlra xeqi` `l` `kilc rnyn .epyp

xiv oebk ,ycwna exq`c zeay inp ogky`e

`xza wxta ,gpend xbp rwzi `ny oeilrd

.(`,aw) oiaexircïðú'ek xne` xi`n iax mzd

ilra [ilk] lk" wxt milk zkqna `id dpyn Ð

."mizaúåîàá:yexit Ð gtehe dn` dn`

zipepia dn`y ,zen` oze`a didi gafnd zcn

.gthe dn` odn wifgz
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ïéæaæáìàì :déì øîàå ?ïéæaæáì úà ätéç àlLa Bà §¦§§¦§¤Ÿ¦¨¤§¦§§¦©£©¥¨
àì ,ãîBò BðéàL éetéö àðL àìå ãîBò éetéö àðL§¨¦¥§¨§¨¦¤¥¥¨
!ïéæaæáì ätéç àì àðL àìå ïéæaæáì úà ätéç àðL§¨¦¨¤§¦§§¦§¨§¨¨¦¨§¦§§¦

éìèa àìå éáéLç íéhéL éöò :àîéz éëå¯àçéðä §¦¥¨£¥¦¦£¦¦§¨¨§¦¨¦¨
éìëa àlà eðL àì :øîàc Lé÷ì LéøìñBâìñëà §¥¨¦©£©Ÿ¨¤¨¦§¥©§©§

àìå éáéLç ñîñî éìk ìáà ,íiä úðéãnî íéàaä©¨¦¦§¦©©¨£¨§¥©§©£¦¦§¨
éîð ñîñî éìk :øîàc ïðçBé éaøì àlà .øétL ,éìèä§¦©¦¤¨§©¦¨¨©£©§¥©§©©¦

?øîéîì àkéà éàî ,éìèa¯àðîçøc ,ïçìeL éðàL ¨§¦©¦¨§¥©¨¥§¨§©£¨¨
dáb úBnà LBìL õò çaænä" :øîàpL ,"õò" dééø÷̈§¥¥¤¤¡©©¦§¥©¥¨©¨Ÿ©

úBnà íézL BkøàåéúBòö÷îeBkøàå Bìåéúøé÷åõò ¨§§©¦©¦§Ÿ¨§¨§§¦Ÿ¨¥
'ä éðôì øLà ïçìMä äæ éìà øaãéåçaæna çút ." ©§©¥¥©¤©ª§¨£¤¦§¥¨©©¦§¥©

íéiñåïçìeMa:eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaø ! §¦¥©§¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§
íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa¯,íãà ìò øtëî çaæî ¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥©¨¨

íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL åéLëòå¯íãà ìL BðçìeL §©§¨¤¥¥©¦§¨©¨§¨¤¨¨
] "íL eéä áäæ ìL ïéôéðñ òaøà" .åéìò øtëîåëå.[' §©¥¨¨©§©§¦¦¤¨¨¨¨

úéNòå" àø÷ øîà ,àðéè÷ áø øîà ?éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥£©©§¦¨£©§¨§¨¦¨
åéúøòwåéútëååéúBN÷e"åéúøòw" ."åéúiwðîe¯elà §¨Ÿ¨§©Ÿ¨§¨§©¦Ÿ¨§¨Ÿ¨¥

" ,ïéñeôcåéútk"¯" ,ïéëéæa elàåéúBN÷"¯elà §¦©Ÿ¨¥¨¦¦§¨¥
" ,ïéôéðñåéúiwðîe"¯øLà" ,íéð÷ elàCqé"ïäa¯ §¦¦§©¦Ÿ¨¥¨¦£¤ª©¨¥
ïéëkñnL:àáø áéúBî .íçlä úà ïäaøecéñ àì ¤§©§¦¨¤¤©¤¤¦¨¨Ÿ¦

à÷ìñ éàå .úaMä úà úBçBc ïúìéèð àìå íéðwä©¨¦§Ÿ§¦¨¨¤©©¨§¦¨§¨
øãä ?úaMä úà úBçBc ïéà éànà ,àúééøBàc Czòc©§¨§©§¨©©¥¤©©¨£©
øîà ììk ,ïðúc ,éøîàc àeä àúléî åàì :àáø øîà£©¨¨¨¦§¨©£¨¦¦§©§¨¨©
áøòî dúBNòì dì øLôàL äëàìî ìk :àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨§¨¨¤¤§¨¨©£¨¥¤¤
àìc øLôà éîð éðäå ,úaMä úà äçBc Bðéà úaL©¨¥¨¤©©¨§¨¥©¦¤§¨§¨

àìc ?éàî àîòè ,eäééìò úaL éçcLôòéì,íçì ¨¥©¨£©§©£¨©§¨¦£©¤¤
ñðëð ?ãöék :àéðúãk .Lôòéî àì àøeòéL éàä éëa§¦©¦¨¨¦£©¦§©§¨¥©¦§¨

,úaL áøòî,ïèîLe.ïçìeL ìL Bkøàì ïçépîe ¥¤¤©¨§¨¨©¦¨§¨§¤§¨
éàöBîeñéðëîe älç ìL äéLàø déaâî ,ñðëð úaL ¨¥©¨¦§¨©§¦©¨¤¨¤©¨©§¦

øæBçå ,äézçz äð÷déaâîeñéðëîe älç ìL äéLàø ¨¤©§¤¨§¥©§¦©¨¤¨¤©¨©§¦
ìL úBëéøö úBlç äòaøà .äézçz äð÷ìL äLäL ¨¤©§¤¨©§¨¨©§¦§¨§¨

ïéàL éôì ,íéðL àlà äëéøö dðéà äðBéìòä ,íéð÷̈¦¨¤§¨¥¨§¦¨¤¨§©¦§¦¤¥
ïðz .ïçìeL ìL Bøäè ìò úçpenL éôì ,øwéò ìk äëéøö dðéà äðBzçzä .éeàNî äéìò̈¤¨©§©©§¨¥¨§¦¨¨¦¨§¦¤©©©¨¢¤§¨§©

Lc÷na eéäL úBnà ìk :øîBà øéàî éaø ,íúä¯õeç ,úBiðBðéaçaænîïøwäå áäfä ¨¨©¦¥¦¥¨©¤¨©¦§¨¥¦¦¦§©©¨¨§©¤¤
ááBqäåãBñiäåïéða únà :øîBà äãeäé éaø .¯íéìk ìLå ,íéçôè äML¯øîà .äMîç §©¥§©§©¦§¨¥©©¦§¨¦¨§¨¦§¤¥¦£¦¨¨©

íäéðLe :ïðçBé éaøàø÷îçaænä úBcî älàå" :eLøc ãçàúBnàaänà änàçôèå ©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§§¥¤¦©¦§¥©¨©©¨©¨¨Ÿ©
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zegpn(iyily meil)

å,ef dphw dn`a miccnp oldlc gafnd iwlgänàä ÷éçzn` ± §¥¨©¨
,wigdáçø änàå,agexd zn`e ±úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâe §©¨Ÿ©§¨¤§¨¨¨¦¤¤
ãçàä,aiaq dzty l` dleab zcicnay [dn` ivg-] zxfe ±,äæå ¨¤¨§¤

z` mb miccen el` zen`ae ,xnelk.'çaænä ábz` zyxtn `xnbd ©©¦§¥©
,weqtay mihxtdäæ 'änàä ÷éç'd zn`ãBñé,wig `xwpdänà' ¥¨©¨¤§©¨

äæ 'áçød zn`elà 'ãçàä úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâe' ,ááBñ Ÿ©¤¥§¨¤§¨¨¨¦¤¤¨¤¨¥
d,úBðøwiwlg el`e ,zxf diciv lkl oxwd zirvn`n wgxndy §¨

weqtd seq xe`iae .dyng za dn`a miccnpd oevigd gafndáb äæ'¤©
,áäfä çaæî äæ ,'çaænädf cenilae .dphw dn`a ccnp `ed s`y ©¦§¥©¤¦§©©¨¨

,dcedi iaxe xi`n iax ewlgpøáñ øéàî éaø,hrnl `a 'dfe'dy ©¦¥¦¨©
wxyeäæzccnp cala adfd gafn zn` ±àä ,äMîç úa änàa ¤§©¨©£¦¨¨

íéìk úBnà ìkzeccnpøáñ äãeäé éaøå .LL úa änàa'dfe'dy ¨©¥¦§©¨©¥§©¦§¨¨©
y ,zeaxl `a.íéìk úBnà ìk eäé äæk̈¤§¨©¥¦

dn`a zepxwde aaeqde ceqid z` eccn okid zxxan `xnbd
:magxa e` mdaeba ,dphwdCzòc à÷ìñ à÷jzrca dler did ± ¨¨§¨©§¨

y xnelãBñéî[llka ceqie]ááBñ ãòåmiccenîç úa änàaäM ¦§©¥§©¨©£¦¨
ad zcicnéàîe ,dáBbmilna weqtd zpeek dne ±änàå änàä ÷éç' ¦©©¥¨©¨§©¨

øîà à÷ éëä ,'áçBø,ezpeek idef ±änàä ÷éçîzizgz `idy ©¨¦¨¨©¥¥¨©¨
ceqidãòådáçBøcecnl yi [aaeqd-].äMîç úa änàa §©©§©¨©£¦¨

zvwne eiwlgl gafnd daeb xexiaa dnicwne ,jk lr dywn `xnbd
:eipicnçaænä dáBbzepxwd bbl cr elekéåä änk,did dnk - ©©¦§¥©©¨¨¥

,úBnà øNòbbl aaeqdn ,zen` yng aaeql ceqidn ,dn` ceqid ¤¤©
yy z` miccen m`e ,zg` dn` zepxwde ,zen` yly gafnd

o`k ixd ,dyng za dn`a aaeql rwxwd ony zen`dúéLyy ± ¦
zen`,äMîç äMîç éða,migth miyly odyàzéL éða éòaøàå §¥£¦¨£¦¨§©§§¦§¥¦¨
àzéLody ,zepxwd bb cr aaeqdn ,dyy zepa zen` rax`e - ¦¨

daeb .migth drax`e mixyrçaæîelekäòaøàå ïéLîç ,éåä änk ¦§¥©©¨¨¥©§¦§©§¨¨
.migth drax`e miyng ±éåä änk çaæîc débìtdnk edaeb ivg ± ©§¥§¦§¥©©¨¨¥

,didäòáLå íéøNò.migthîd bb,éåä änk ááBñ ãòå úBðøw ¤§¦§¦§¨¦§¨§©¥©¨¨¥
äòaøàå íéøNò,migthçaæîc débìôì øéöa änkxqg dnk ± ¤§¦§©§¨¨©¨§¦§©§¥§¦§¥©

,gafnd ivgl ribdl ickaàúìzdnicwn `xnbd .migth dyly ± §¨¨
:gafnd ivg ipicn sqep oicïðúe(`"n b"t zecn),BøâBç àø÷ñ ìL èeç §©¤¦§¨§

gafnd z` aaeqn did mec` reav heg ±òöîàaaiaq edaebéãk §¤§©§¥
erciyïéa ìécáäìzpizp mewnì íéðBéìòä íéîczpizp mewn oia §©§¦¥¨¦¨¤§¦§

.íéðBzçzä íéîã,dyw dzrnàä àlàdf oic `l` ±àéðúcléaâ ¨¦©©§¦¤¨¨§©§¨©¥
óBòä úìBò,oeilrd gafnd ivg lr dnc ievinyLáka äìBò äéä ©¨¨¨¤©¤¤

äðôeepinil[úéçøæî] úéîBøc ïø÷ì Bì àáe ááBqì,el dkenqd ¨¨©¥¨§¤¤§¦¦§¨¦
÷ìBîeepxtiva jzeg ±dtøò ìenî dLàø úàd`exd mewna - ¥¤Ÿ¨¦¨§¨

,sxerd z`åy cr mipniqe zwxtn jzegìécáîetebn serd y`x §©§¦
,mipniqd ipy jezigaemy cner eceradîc úà äöBîz` wgec ± ¤¤¨¨

serd mc fizne dwfga dwilnd mewnçaænä øé÷ ìòíàå .stk ©¦©¦§¥©§¦
e aaeqd lry enewnn envrdàNòievind zcearlåéìâøî ähîì £¨¨§©¨¥©§¨

eléôàwgxna,äøéLk úçà änàly oeilrd eivg ribn my cry £¦©¨©©§¥¨
dyly gafnd ivg zcewp z`vnp lirlc oeaygd itl ,dywe .gafnd
zgzn dn` wgxna serd zler mc dvnnde ,aaeql zgzn migth

,yng za dn`a s` ,aaeqláéäé à÷ àämc zpizp ozep ixd ± ¨¨¨¦
íéçôè éðMî ähîì äðBéìò.dzpizp mewnn ¤§¨§©¨¦§¥§¨¦

:xg` ote`a weqtay zen`d zcicn z` zx`ane da zxfeg `xnbd
'änàä ÷éç' àlàd `idäñéðk,dyng za dn` eagxy ,ceqid ly ¤¨¥¨©¨§¦¨

e'áçBø änà'`id s`,äñéðks`e ,dyng za dn` aaeqd agexy ©¨©§¦¨
,äñéðk 'áéáñ dúôN ìà dìeáb'.dyng za dn` zepxwd agexy §¨¤§¨¨¨¦§¦¨

gafnd ivg df itle .dlibx dn`a ccnp gafnd ly edaeb lk la`
d daeby ,aaeqd on dn` jenpçaænelekïézéL ,déì äåä änk± ¦§¥©©¨£¨¥¦¦

,dyy zepa eizen` zxyr lky ,migth miyyänk çaæîc débìt©§¥§¦§¥©©¨
éåä,did dnk edaeb ivg ±ïéúìze ,miyly -ááBñ ãòå úBðøwî ¨¥§¨¦¦§¨§©¥

,äòaøàå íéøNò ,éåä änkbbl aaeqdn yly ,zen` rax` ody ©¨¨¥¤§¦§©§¨¨
,zepxwd zn`e gafndïðúe ,äML ,çaæîc débìôì øéöa änk± ©¨§¦§©§¥§¦§¥©¦¨§©
`ziixaa epipy jkitledàNò íàievind zcearlåéìâøî ähîì ¦£¨¨§©¨¥©§¨

,äøLk úçà änà eléôà.oeilrd ivga dviny £¦©¨©©§¥¨

:gafnd agex zcna dpynd ixacn df xe`ia lr dywn `xnbd
àzîé÷Bà éàîa,dphw dn`a cecnl oicd z` zcnrd dna ± §©¦§¨

dì úî÷Bî úéöî éîe ,äñéðëadcinrdl leki jpd ike ±,äñéðëa ¦§¦¨¦¨¥§©¨¦§¦¨
ïðz àäå(`"n b"t zecn)ìL äéä çaæî'ìL ìò íézLe íéLíézLe íéL §¨§©¦§¥©¨¨§Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦

,ezirwxwa dn`änà ñðëå änà äìò,cv lknàöîð ,ãBñé eäæ ¨¨©¨§¨©©¨¤§¦§¨
ceqid lr eagxìLìL ìò íéL.'íéLdyng ceqid zqipky jixacle §Ÿ¦©§Ÿ¦
cv lkn migthìLéåä íéçôè éðLe íéLceqid lr eagx `vnp ± §Ÿ¦§¥§¨¦¨¥

.migth ipye dn` miylyeúå,dpynd jyndn dyw cere -äìò' §¨¨
Lîçceqidnänà ñðëåcv lknàöîð ,ááBñ eäæaaeqd lr eagx ¨¥§¨©©¨¤¥¦§¨

,'äðBîLe íéøNò ìò äðBîLe íéøNòdn` aaeqde ceqid agex m`e ¤§¦§¤©¤§¦§¤
,dyng zaéåä íéçôè òaøàå äðBîLe íéøNòlrn eagx ixd ± ¤§¦§¤§©§©§¨¦¨¥

gth ipy etqepy ,migth drax`e zen` dpenye mixyr aaeqlmi
.aaeqd icivn mipye ceqid icivn

:`iyewd zgkeda dkiynn `xnbdàîéz éëåxnel dvxz m`e ± §¦¥¨
ydéì áéMç àì änà éåä àìc ïåékdpi` ztqezd lky oeik ± ¥¨§Ÿ¨¥©¨Ÿ©¦¥

jyndn cer jl`y` ,dze` dpen dpynd oi` dnily dn`l dribn
dpyndíB÷î'dàöîð ,äfî änàå äfî änà úBðøwghyd §§¨©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨

odn miptly,'LLå íéøNò ìò LLå íéøNòceqid agexy jixacle ¤§¦¨¥©¤§¦¨¥
ixd yng za dn`a zepxwde aaeqdeòáLå ïéøNòzenily zen` ¤§¦¨¤©

eåäaaeqae ceqia ,cv lkn migth dyly ecxiy ,zepxwd on miptl ¨
:`xnbd zvxzn .zepxwae÷c àìmewnd agexe ,dwiic `l dpynd ± Ÿ¨

.zen` raye mixyr did zepxwd on miptly
:dpynd jyndn zeywdl dkiynn `xnbdéìâø Celéä íB÷î'§¦©§¥

íéðäkälr mixeni`d xeciq jxevl zepxwdn miptl gafnd bb lr ©Ÿ£¦
dkxrndàöîð ,äfî änàå äfî änàepnid miptly ghydíéøNò ©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨¤§¦

,òaøàå íéøNò ìò òaøàå`ede,'äëøònä íB÷îjixacleíéøNò §©§©©¤§¦§©§©§©©£¨¨¤§¦
äMîçåzen`éàåä:dywne `xnbd dkiynn .my eid ±àîéz éëå ©£¦¨£©§¦¥¨

÷c àì énð àëä,ok xnel okzi `l ,dpynd dwiic `l o`k mb - ¨¨©¦Ÿ¨
áéúk àäåweqta(fh bn l`wfgi)ìàéøàäå'[dkxrnd mewn-]íézL §¨§¦§¨£¦¥§¥

'òeáø áçø äøNò íézLa Cøà äøNòz` `xnbd zx`ane ,'ebe ¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©
,weqtdäøNò íézL ìò äøNò íézL àlà BðéàL ìBëézen` ¨¤¥¤¨§¥¤§¥©§¥¤§¥

,dvw l` dvwnøîBà àeäLkweqtd jynda,'åéòáø úòaøà ìà' §¤¥¤©§©©§¨¨
òöîàaL ãnìî[rvn`d on-]ìëì änà äøNò íézL ããBî àeä §©¥¤¨¤§©¥§¥¤§¥©¨§¨

,çeøå çeø,zen` rax`e mixyr dkxrnd mewn agexy yxetn ixd ©¨©
.wiic `ly xnel jiiy `l weqtd lre

:`xnbd dkiynnäMîç úa änàa àøwéòî eäéépéî úéL àîéz éëå§¦¥¨¦¦©§¥¦¨¨§©¨©£¦¨
eäì éúééîagex ly mizye miylyd jezn zen` yyy xn`z m`e ± ©§¥§

meyn migth dyng zepa zen`a dligzn dpynd dzpn gafnd
,zepxwde aaeqde ceqid zen` od el`kyïk íày `vnpdì àçååø ¦¥¨§¨¨

äøæò,epipyy dn lr xzi dxfrd dgeexzp ±ïðúc(`"n d"t zecn),ìk £¨¨¦§©¨
ìLe äàî áçBø ìò òáLå íéðBîLe äàî CøBà äúéä äøæòäíéL ¨£¨¨¨§¨¤¥¨§¦¨¤©©©¥¨§Ÿ¦

,Lîçå,cvik dkxe`îd dvwçøæncreìd dvwíéðBîL äàî áøòn §¨¥¦¦§¨¦©£¨¥¨§¦
òáLå,oldlck ,zen`ìàøNé éìâø úñéøc íB÷îaänà äøNò úçà ¨¤©§§¦©©§¥¦§¨¥©©¤§¥©¨

,zeigxfndeoaxrnn,änà äøNò úçà íéðäkä éìâø úñéøc íB÷î§§¦©©§¥©Ÿ£¦©©¤§¥©¨
odn miptl ,mizye mixyr ixdçaænäeagxyìL,íézLe íéLixd ©¦§¥©§Ÿ¦§©¦

,rax`e miyngïéad,änà íézLe íéøNò çaænìå íìeàixd ¥¨§©¦§¥©¤§¦§©¦©¨
jxe` ,yye mirayìëéäämiycwdycw seq cre mle`dn elekäàî ©¥¨¥¨

,änàe ,yye miray d`n ixdúéa éøBçà änà äøNò úçà ©¨©©¤§¥©¨£¥¥
úøBtkäd`n ixd ,iaxrnd dxfrd dvwl cr miycwd ycw ixeg` ± ©©¤

epnp gafnd zen` jezn zen` yyy xn`z m`e .raye mipeny
zg`e miyly wx qtez gafnd `vnp dyng zepa zen`a dligzkln
xnel xyt` i` i`ce `l` ,dxfrd jxe`a zg` dn` dxqge ,dn`

.zepxwde aaeqde ceqid agexa eid zephwd zen`dy
:xg` ote`a weqtd ly eyexit z` `xnbd zayiin÷éç' àlà¤¨¥

'änàädyng za dn`a ceqid zcicn ±däáBâadaebd zO`a ± ¨©¨§§¨©©
,dyy za dn` eagx la` ,ceqid ly'áçBø änà'aaeqd zcicn ± ©¨©

a dyng za dn`a,äñéðkmewnl cr ceqid bbn gafnd xiw la` §¦¨
e ,dyy za dn`a dkxrnd'áéáñ dúôN ìà dìeáb'zcicn ± §¨¤§¨¨¨¦

,odaeba dyng za dn`a zepxwd
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oifge` mipya cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

äîàä ÷éçå.yng zepa ediy xne` ip` zen` el`a ,xnelk -äîàä ÷éçå-

,xn`w zen` ida yxtn onwle .ceqi edf - "dn` qpke dn` dlr"c ,ceqi epiidc

.dqipkc i` ddaebc i`úåðø÷ä åìà áéáñ äúôù ìò äìåáâivg - "zxf" -

lr dn` epiidc ,gex lkl zxf `iede ,ccen oa`d zirvn`nc - "cg`d" ,dn`

.dn` ivg - zxf .dn`çáæîä áâ äæå-

.adfd gafn inp `di ef dn`ae ,xnelkéáø
äæ øáñ øéàî,ilk `iedc ,adfd gafn -

- milk x`y `de .dyng za dn`a `di

.dyy za dn`aãåñéî êúòã à÷ìñ à÷
ááåñ ãòå,ceqid daeb ly dn` dze` -

za dn`a - aaeqe ceqi oiay dn`d oze`e

ceqide ,ceqid on - "dn`d wign" .yng

aaeq epiidc - "agex dn`" cre ,llka

.yng za dn`a ,dn`aäìåòä çáæî äáåâ
úåîà øùò éåä äîëmigafa opixn`ck -

okynd lr" :(a,hp) "miycw iycw" wxta

jxe` zen` xyr okyn dn - "gafnd lre

ip` dne .zen` xyr gafn s` ,yxwd

"eznew zen` yly" miiwn?aaeq ztyn

.zepxwd mewn crúéùcre dtvxd onc -

.xn`wck ,dyng dyng ipa - aaeqd

ááåñ ãòå úåðø÷îcre zepxw daebn -

,dyy dyy ly zen` rax` ied - aaeq

dn` dlr"c .migth drax`e mixyr mdy

aaeql ceqid one ,ceqi edf - "dn` qpke

wn cre aaeqd one ,dyy ixd - yngme

dn` oxwde ,dryz ixd - dyly zepxwd

.onwl ipzwck ,dxyr ixd -øéöá äîë-

gafnc `blt` aaeq ied `lc?`zlz

.aaeqd on dhnl gafnc diblt ied migth

åøâåç.aiaq gafnl -íéðåéìò íéîã
íéðåúçúìon dlrnl - dnda z`hg -

serd zlere ,dhnl - serd z`hge ,hegd

mipdk zxeza yxtn `nrhe .dlrnl -

.migaf zkqnaeéåöéîzia fge` -

glwn mcde ,oicixeed hgeye ,dhigyd

.wegxnlåéìâøî äèîì.aaeqd on -àä
'åë áéäé à÷epi` gafnc dibltc oeik -

ik ,migth dyly `l` aaeqd on jenp

za dn`a elit` ,eilbxn dhnl dn` ciar

dhnl migth ipy mipeilr aidi `w - yng

!hegd onäáåâã úåîà øùò äìåë àìà
za dn`a ipzw ike ,dyy za dn`a -

iaere aaeqe ceqi .dqipkc zen`a - yng

.agexe jxe`a qpeky - dqipk ixw zepxwd

éåä äîë çáæîä ïéðágafnc edaeb -?

dn`a daebd zen` lk `dc ,ikyet oiziy

zg` dn` elit` eilbxn dhnle .dyy za

dxyk yng za dn`a?dlrnl gth iedc

.hegd oníéùìù ìò íéùìù àöîð-

.ied migth ipye zen` miyly - agexa mipy jxe`a mipy epiide ,dn` hrnn cv lkncååä äòáùå íéøùò äùùå íéøùò ïø÷ì ïø÷ ïéá àöîðyy jpdc -

n`a yng `l` eed `l ,hirni`c zen`.yy za zíéðäëä éìâø êåìéä íå÷îmixyr `vnp - mixa`de dkxrnd xcql oikledyk ,zepxwd on miptl aiaq dn` -

!rax`e mixyr lr rax`eùîçå íéøùò ìò ùîçå íéøùò äëøòîä íå÷îmixyr edine ,`xwa aizk `l `dc ,i`ed dyy za i`ce - jelidc dn` `dc -

.eed `din yngeìàéøàäå:xninl `kil `xwe ,rax`e mixyr lr rax`e mixyr epiidc ,dn` dxyr mizy lr dn` dxyr mizy rvn`ay dkxrnd mewnd -

!wc `làø÷éòî àîéú éëåeed `l ziy jpde ,yng za dn`a - zen` ziy mizye miyly oze`n eccne ,mizye miyly lr mizye miyly gafnd eyryk -

yng iedc ,yng za dn`a cv lkl yly dqipkc zen` ziy zcar ik jkld .zen` zg`e miyly edl eedc - dn` `cg dl `xvae ,dyy za dn`a yng `l`

.oxwl oxw oia ied yye mixyr lr yye mixyr `l` edl yt `l - zelecb zen`ïë íà- zg`e miyly lr zg`e miyly `l` gafn ded `l `xwirnc -

.epipyy dnn xzei dxfr dl `geexäøæòä ìë ïðúã.lkide xvg oia -ùîçå íéùìùå äàî ìò òáùå íéðåîùå äàî äúéägafnle mle` oia dil eed ,ok m`e -

.ylye mixyr dqixcd mewn e` ,zen` ylye mixyräîà äàî ìëéä.miycwd iycw zia mr -úøåôëä éøåçà (øöç) äîà äøùò úçàl`xyi eidyke -

.(`,`k) `neia opixn`ck ,myl mdn oikynp eid ,dxfra oiaexnääáåâá äîàä ÷éç àìà.yng za dn`a - ceqid cre dtvxd ony dn` dze` -áçåø äîàå
äñéðë áçåø.ipepia dn`a - ceqic dqipk la` ,yng za dn`a - aaeqc dqipk -áéáñ äúôù ìò äìåáâ.dyng za dn`a - oxwc edabc -
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äìåáâåzxf oxwd rvn`n cecnzyke ,dn`d ivg zxf Ð cg`d zxf aiaq dzty l`

.dn` iedc gkzyi` Ð dtyd cr aiaq

ïðúå.(` dpyn b wxt) zecn zkqna `id dpyn Ð 'ek `xwiq ly hegìàdn`d wig

mye ,`,bq) "miycw iycw" wxt migafa mixtqd zqxib miiwl yi o`kn Ð ddaeba

miyak lk :mzd opixn`c ,("ueg" ligznd xeaic

eyakn ueg ,dn`l zen` yly Ð ycwna eidy

rav`e gth ivge dvgne yly didy gafn ly

ivg" qxhpewa my wgne .`zexkfa rav` yilye

ly zen` ryzl oeekn oeaygd f`c ,"gth

yxit "gth ivg" oiqxeby eizeax ixacle .gafn

y`x did `l oeayg eze`lc :my qxhpewa

riax epnn jenp `l` ,gafnd y`xl dey yakd

yneg `l` jenp epi`c ,qxhpewa wc `le .dn`

dxn` ixdy :qxhpewa dywde .edyn xqg dn`

uxize ?"igafn lr zelrna dlrz `l" dxez

za dn`a ,ceqi ly dn`c :[`cecn] ozp iax

:dyw qxhpewd yexitle .`kd `pwiq`ck ,yng

!gafn ly ey`xn deab yakd y`x `vnpc

qxhpewd zqxibl :inp i` .dfa yegl oi` edine

ezqxibke ,gafn ly zen`d itl yak ly zen`

.(`,er) "oelg" wxta oiaexira l`ppg epiax qixb
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áçø änàå änàä ÷éçådìeáâeúøæ áéáñ dúôN ìà §¥¨©¨§©¨Ÿ©§¨¤§¨¨¨¦¤¤
"änàä ÷éç" ."çaænä áb äæå ãçàä¯änà" ,ãBñé äæ ¨¤¨§¤©©¦§¥©¥¨©¨¤§©¨

"áçø¯"ãçàä úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâe" ,ááBñ äæ Ÿ©¤¥§¨¤§¨¨¨¦¤¤¨¤¨
¯"çaænä áb äæ" ,úBðø÷ elà¯éaø .áäfä çaæî äæ ¥§¨¤©©¦§¥©¤¦§©©¨¨©¦

íéìk úBnà ìk àä ,äMîç úa änàa eäæ :øáñ øéàî¥¦¨©¤¨©¨©£¦¨¨¨©¥¦
¯úBnà ìk eäé äæk :øáñ äãeäé éaøå .LL úa änàä©¨©¥§©¦§¨¨©¨¤§¨©

ááBñ ãòå ãBñéî :Czòc à÷ìñ à÷ .íéìk¯úa änàa ¥¦¨¨§¨©§¨¦§©¥¨©¨©
à÷ éëä ?"áçø änàå änàä ÷éç" éàîe ,dáBâa äMîç£¦¨§©©¥¨©¨§©¨Ÿ©¨¦¨
dáBb .äMîç úa änàa áçBø ãòå änàä ÷éçî :øîà£©¥¥¨©¨§©©¨©¨©£¦¨©
,äMîç äMîç éða úéL .úBnà øNò ?éåä änk çaænä©¦§¥©©¨¨¥¤¤©¦§¥£¦¨£¦¨

éòaøàåïéLîç ?éåä änk çaæî .àzéL àzéL éða §©§¨¥§¥¦¨¦¨¦§¥©©¨¨¥©§¦
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zegpn(iyily meil)

å,ef dphw dn`a miccnp oldlc gafnd iwlgänàä ÷éçzn` ± §¥¨©¨
,wigdáçø änàå,agexd zn`e ±úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâe §©¨Ÿ©§¨¤§¨¨¨¦¤¤
ãçàä,aiaq dzty l` dleab zcicnay [dn` ivg-] zxfe ±,äæå ¨¤¨§¤

z` mb miccen el` zen`ae ,xnelk.'çaænä ábz` zyxtn `xnbd ©©¦§¥©
,weqtay mihxtdäæ 'änàä ÷éç'd zn`ãBñé,wig `xwpdänà' ¥¨©¨¤§©¨

äæ 'áçød zn`elà 'ãçàä úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâe' ,ááBñ Ÿ©¤¥§¨¤§¨¨¨¦¤¤¨¤¨¥
d,úBðøwiwlg el`e ,zxf diciv lkl oxwd zirvn`n wgxndy §¨

weqtd seq xe`iae .dyng za dn`a miccnpd oevigd gafndáb äæ'¤©
,áäfä çaæî äæ ,'çaænädf cenilae .dphw dn`a ccnp `ed s`y ©¦§¥©¤¦§©©¨¨

,dcedi iaxe xi`n iax ewlgpøáñ øéàî éaø,hrnl `a 'dfe'dy ©¦¥¦¨©
wxyeäæzccnp cala adfd gafn zn` ±àä ,äMîç úa änàa ¤§©¨©£¦¨¨

íéìk úBnà ìkzeccnpøáñ äãeäé éaøå .LL úa änàa'dfe'dy ¨©¥¦§©¨©¥§©¦§¨¨©
y ,zeaxl `a.íéìk úBnà ìk eäé äæk̈¤§¨©¥¦

dn`a zepxwde aaeqde ceqid z` eccn okid zxxan `xnbd
:magxa e` mdaeba ,dphwdCzòc à÷ìñ à÷jzrca dler did ± ¨¨§¨©§¨

y xnelãBñéî[llka ceqie]ááBñ ãòåmiccenîç úa änàaäM ¦§©¥§©¨©£¦¨
ad zcicnéàîe ,dáBbmilna weqtd zpeek dne ±änàå änàä ÷éç' ¦©©¥¨©¨§©¨

øîà à÷ éëä ,'áçBø,ezpeek idef ±änàä ÷éçîzizgz `idy ©¨¦¨¨©¥¥¨©¨
ceqidãòådáçBøcecnl yi [aaeqd-].äMîç úa änàa §©©§©¨©£¦¨

zvwne eiwlgl gafnd daeb xexiaa dnicwne ,jk lr dywn `xnbd
:eipicnçaænä dáBbzepxwd bbl cr elekéåä änk,did dnk - ©©¦§¥©©¨¨¥

,úBnà øNòbbl aaeqdn ,zen` yng aaeql ceqidn ,dn` ceqid ¤¤©
yy z` miccen m`e ,zg` dn` zepxwde ,zen` yly gafnd

o`k ixd ,dyng za dn`a aaeql rwxwd ony zen`dúéLyy ± ¦
zen`,äMîç äMîç éða,migth miyly odyàzéL éða éòaøàå §¥£¦¨£¦¨§©§§¦§¥¦¨
àzéLody ,zepxwd bb cr aaeqdn ,dyy zepa zen` rax`e - ¦¨

daeb .migth drax`e mixyrçaæîelekäòaøàå ïéLîç ,éåä änk ¦§¥©©¨¨¥©§¦§©§¨¨
.migth drax`e miyng ±éåä änk çaæîc débìtdnk edaeb ivg ± ©§¥§¦§¥©©¨¨¥

,didäòáLå íéøNò.migthîd bb,éåä änk ááBñ ãòå úBðøw ¤§¦§¦§¨¦§¨§©¥©¨¨¥
äòaøàå íéøNò,migthçaæîc débìôì øéöa änkxqg dnk ± ¤§¦§©§¨¨©¨§¦§©§¥§¦§¥©

,gafnd ivgl ribdl ickaàúìzdnicwn `xnbd .migth dyly ± §¨¨
:gafnd ivg ipicn sqep oicïðúe(`"n b"t zecn),BøâBç àø÷ñ ìL èeç §©¤¦§¨§

gafnd z` aaeqn did mec` reav heg ±òöîàaaiaq edaebéãk §¤§©§¥
erciyïéa ìécáäìzpizp mewnì íéðBéìòä íéîczpizp mewn oia §©§¦¥¨¦¨¤§¦§

.íéðBzçzä íéîã,dyw dzrnàä àlàdf oic `l` ±àéðúcléaâ ¨¦©©§¦¤¨¨§©§¨©¥
óBòä úìBò,oeilrd gafnd ivg lr dnc ievinyLáka äìBò äéä ©¨¨¨¤©¤¤

äðôeepinil[úéçøæî] úéîBøc ïø÷ì Bì àáe ááBqì,el dkenqd ¨¨©¥¨§¤¤§¦¦§¨¦
÷ìBîeepxtiva jzeg ±dtøò ìenî dLàø úàd`exd mewna - ¥¤Ÿ¨¦¨§¨

,sxerd z`åy cr mipniqe zwxtn jzegìécáîetebn serd y`x §©§¦
,mipniqd ipy jezigaemy cner eceradîc úà äöBîz` wgec ± ¤¤¨¨

serd mc fizne dwfga dwilnd mewnçaænä øé÷ ìòíàå .stk ©¦©¦§¥©§¦
e aaeqd lry enewnn envrdàNòievind zcearlåéìâøî ähîì £¨¨§©¨¥©§¨

eléôàwgxna,äøéLk úçà änàly oeilrd eivg ribn my cry £¦©¨©©§¥¨
dyly gafnd ivg zcewp z`vnp lirlc oeaygd itl ,dywe .gafnd
zgzn dn` wgxna serd zler mc dvnnde ,aaeql zgzn migth

,yng za dn`a s` ,aaeqláéäé à÷ àämc zpizp ozep ixd ± ¨¨¨¦
íéçôè éðMî ähîì äðBéìò.dzpizp mewnn ¤§¨§©¨¦§¥§¨¦

:xg` ote`a weqtay zen`d zcicn z` zx`ane da zxfeg `xnbd
'änàä ÷éç' àlàd `idäñéðk,dyng za dn` eagxy ,ceqid ly ¤¨¥¨©¨§¦¨

e'áçBø änà'`id s`,äñéðks`e ,dyng za dn` aaeqd agexy ©¨©§¦¨
,äñéðk 'áéáñ dúôN ìà dìeáb'.dyng za dn` zepxwd agexy §¨¤§¨¨¨¦§¦¨

gafnd ivg df itle .dlibx dn`a ccnp gafnd ly edaeb lk la`
d daeby ,aaeqd on dn` jenpçaænelekïézéL ,déì äåä änk± ¦§¥©©¨£¨¥¦¦

,dyy zepa eizen` zxyr lky ,migth miyyänk çaæîc débìt©§¥§¦§¥©©¨
éåä,did dnk edaeb ivg ±ïéúìze ,miyly -ááBñ ãòå úBðøwî ¨¥§¨¦¦§¨§©¥

,äòaøàå íéøNò ,éåä änkbbl aaeqdn yly ,zen` rax` ody ©¨¨¥¤§¦§©§¨¨
,zepxwd zn`e gafndïðúe ,äML ,çaæîc débìôì øéöa änk± ©¨§¦§©§¥§¦§¥©¦¨§©
`ziixaa epipy jkitledàNò íàievind zcearlåéìâøî ähîì ¦£¨¨§©¨¥©§¨

,äøLk úçà änà eléôà.oeilrd ivga dviny £¦©¨©©§¥¨

:gafnd agex zcna dpynd ixacn df xe`ia lr dywn `xnbd
àzîé÷Bà éàîa,dphw dn`a cecnl oicd z` zcnrd dna ± §©¦§¨

dì úî÷Bî úéöî éîe ,äñéðëadcinrdl leki jpd ike ±,äñéðëa ¦§¦¨¦¨¥§©¨¦§¦¨
ïðz àäå(`"n b"t zecn)ìL äéä çaæî'ìL ìò íézLe íéLíézLe íéL §¨§©¦§¥©¨¨§Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦

,ezirwxwa dn`änà ñðëå änà äìò,cv lknàöîð ,ãBñé eäæ ¨¨©¨§¨©©¨¤§¦§¨
ceqid lr eagxìLìL ìò íéL.'íéLdyng ceqid zqipky jixacle §Ÿ¦©§Ÿ¦
cv lkn migthìLéåä íéçôè éðLe íéLceqid lr eagx `vnp ± §Ÿ¦§¥§¨¦¨¥

.migth ipye dn` miylyeúå,dpynd jyndn dyw cere -äìò' §¨¨
Lîçceqidnänà ñðëåcv lknàöîð ,ááBñ eäæaaeqd lr eagx ¨¥§¨©©¨¤¥¦§¨

,'äðBîLe íéøNò ìò äðBîLe íéøNòdn` aaeqde ceqid agex m`e ¤§¦§¤©¤§¦§¤
,dyng zaéåä íéçôè òaøàå äðBîLe íéøNòlrn eagx ixd ± ¤§¦§¤§©§©§¨¦¨¥

gth ipy etqepy ,migth drax`e zen` dpenye mixyr aaeqlmi
.aaeqd icivn mipye ceqid icivn

:`iyewd zgkeda dkiynn `xnbdàîéz éëåxnel dvxz m`e ± §¦¥¨
ydéì áéMç àì änà éåä àìc ïåékdpi` ztqezd lky oeik ± ¥¨§Ÿ¨¥©¨Ÿ©¦¥

jyndn cer jl`y` ,dze` dpen dpynd oi` dnily dn`l dribn
dpyndíB÷î'dàöîð ,äfî änàå äfî änà úBðøwghyd §§¨©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨

odn miptly,'LLå íéøNò ìò LLå íéøNòceqid agexy jixacle ¤§¦¨¥©¤§¦¨¥
ixd yng za dn`a zepxwde aaeqdeòáLå ïéøNòzenily zen` ¤§¦¨¤©

eåäaaeqae ceqia ,cv lkn migth dyly ecxiy ,zepxwd on miptl ¨
:`xnbd zvxzn .zepxwae÷c àìmewnd agexe ,dwiic `l dpynd ± Ÿ¨

.zen` raye mixyr did zepxwd on miptly
:dpynd jyndn zeywdl dkiynn `xnbdéìâø Celéä íB÷î'§¦©§¥

íéðäkälr mixeni`d xeciq jxevl zepxwdn miptl gafnd bb lr ©Ÿ£¦
dkxrndàöîð ,äfî änàå äfî änàepnid miptly ghydíéøNò ©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨¤§¦

,òaøàå íéøNò ìò òaøàå`ede,'äëøònä íB÷îjixacleíéøNò §©§©©¤§¦§©§©§©©£¨¨¤§¦
äMîçåzen`éàåä:dywne `xnbd dkiynn .my eid ±àîéz éëå ©£¦¨£©§¦¥¨

÷c àì énð àëä,ok xnel okzi `l ,dpynd dwiic `l o`k mb - ¨¨©¦Ÿ¨
áéúk àäåweqta(fh bn l`wfgi)ìàéøàäå'[dkxrnd mewn-]íézL §¨§¦§¨£¦¥§¥

'òeáø áçø äøNò íézLa Cøà äøNòz` `xnbd zx`ane ,'ebe ¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©
,weqtdäøNò íézL ìò äøNò íézL àlà BðéàL ìBëézen` ¨¤¥¤¨§¥¤§¥©§¥¤§¥

,dvw l` dvwnøîBà àeäLkweqtd jynda,'åéòáø úòaøà ìà' §¤¥¤©§©©§¨¨
òöîàaL ãnìî[rvn`d on-]ìëì änà äøNò íézL ããBî àeä §©¥¤¨¤§©¥§¥¤§¥©¨§¨

,çeøå çeø,zen` rax`e mixyr dkxrnd mewn agexy yxetn ixd ©¨©
.wiic `ly xnel jiiy `l weqtd lre

:`xnbd dkiynnäMîç úa änàa àøwéòî eäéépéî úéL àîéz éëå§¦¥¨¦¦©§¥¦¨¨§©¨©£¦¨
eäì éúééîagex ly mizye miylyd jezn zen` yyy xn`z m`e ± ©§¥§

meyn migth dyng zepa zen`a dligzn dpynd dzpn gafnd
,zepxwde aaeqde ceqid zen` od el`kyïk íày `vnpdì àçååø ¦¥¨§¨¨

äøæò,epipyy dn lr xzi dxfrd dgeexzp ±ïðúc(`"n d"t zecn),ìk £¨¨¦§©¨
ìLe äàî áçBø ìò òáLå íéðBîLe äàî CøBà äúéä äøæòäíéL ¨£¨¨¨§¨¤¥¨§¦¨¤©©©¥¨§Ÿ¦

,Lîçå,cvik dkxe`îd dvwçøæncreìd dvwíéðBîL äàî áøòn §¨¥¦¦§¨¦©£¨¥¨§¦
òáLå,oldlck ,zen`ìàøNé éìâø úñéøc íB÷îaänà äøNò úçà ¨¤©§§¦©©§¥¦§¨¥©©¤§¥©¨

,zeigxfndeoaxrnn,änà äøNò úçà íéðäkä éìâø úñéøc íB÷î§§¦©©§¥©Ÿ£¦©©¤§¥©¨
odn miptl ,mizye mixyr ixdçaænäeagxyìL,íézLe íéLixd ©¦§¥©§Ÿ¦§©¦

,rax`e miyngïéad,änà íézLe íéøNò çaænìå íìeàixd ¥¨§©¦§¥©¤§¦§©¦©¨
jxe` ,yye mirayìëéäämiycwdycw seq cre mle`dn elekäàî ©¥¨¥¨

,änàe ,yye miray d`n ixdúéa éøBçà änà äøNò úçà ©¨©©¤§¥©¨£¥¥
úøBtkäd`n ixd ,iaxrnd dxfrd dvwl cr miycwd ycw ixeg` ± ©©¤

epnp gafnd zen` jezn zen` yyy xn`z m`e .raye mipeny
zg`e miyly wx qtez gafnd `vnp dyng zepa zen`a dligzkln
xnel xyt` i` i`ce `l` ,dxfrd jxe`a zg` dn` dxqge ,dn`

.zepxwde aaeqde ceqid agexa eid zephwd zen`dy
:xg` ote`a weqtd ly eyexit z` `xnbd zayiin÷éç' àlà¤¨¥

'änàädyng za dn`a ceqid zcicn ±däáBâadaebd zO`a ± ¨©¨§§¨©©
,dyy za dn` eagx la` ,ceqid ly'áçBø änà'aaeqd zcicn ± ©¨©

a dyng za dn`a,äñéðkmewnl cr ceqid bbn gafnd xiw la` §¦¨
e ,dyy za dn`a dkxrnd'áéáñ dúôN ìà dìeáb'zcicn ± §¨¤§¨¨¨¦

,odaeba dyng za dn`a zepxwd
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oifge` mipya cenr fv sc ± oey`x wxtzereay

äîàä ÷éçå.yng zepa ediy xne` ip` zen` el`a ,xnelk -äîàä ÷éçå-

,xn`w zen` ida yxtn onwle .ceqi edf - "dn` qpke dn` dlr"c ,ceqi epiidc

.dqipkc i` ddaebc i`úåðø÷ä åìà áéáñ äúôù ìò äìåáâivg - "zxf" -

lr dn` epiidc ,gex lkl zxf `iede ,ccen oa`d zirvn`nc - "cg`d" ,dn`

.dn` ivg - zxf .dn`çáæîä áâ äæå-

.adfd gafn inp `di ef dn`ae ,xnelkéáø
äæ øáñ øéàî,ilk `iedc ,adfd gafn -

- milk x`y `de .dyng za dn`a `di

.dyy za dn`aãåñéî êúòã à÷ìñ à÷
ááåñ ãòå,ceqid daeb ly dn` dze` -

za dn`a - aaeqe ceqi oiay dn`d oze`e

ceqide ,ceqid on - "dn`d wign" .yng

aaeq epiidc - "agex dn`" cre ,llka

.yng za dn`a ,dn`aäìåòä çáæî äáåâ
úåîà øùò éåä äîëmigafa opixn`ck -

okynd lr" :(a,hp) "miycw iycw" wxta

jxe` zen` xyr okyn dn - "gafnd lre

ip` dne .zen` xyr gafn s` ,yxwd

"eznew zen` yly" miiwn?aaeq ztyn

.zepxwd mewn crúéùcre dtvxd onc -

.xn`wck ,dyng dyng ipa - aaeqd

ááåñ ãòå úåðø÷îcre zepxw daebn -

,dyy dyy ly zen` rax` ied - aaeq

dn` dlr"c .migth drax`e mixyr mdy

aaeql ceqid one ,ceqi edf - "dn` qpke

wn cre aaeqd one ,dyy ixd - yngme

dn` oxwde ,dryz ixd - dyly zepxwd

.onwl ipzwck ,dxyr ixd -øéöá äîë-

gafnc `blt` aaeq ied `lc?`zlz

.aaeqd on dhnl gafnc diblt ied migth

åøâåç.aiaq gafnl -íéðåéìò íéîã
íéðåúçúìon dlrnl - dnda z`hg -

serd zlere ,dhnl - serd z`hge ,hegd

mipdk zxeza yxtn `nrhe .dlrnl -

.migaf zkqnaeéåöéîzia fge` -

glwn mcde ,oicixeed hgeye ,dhigyd

.wegxnlåéìâøî äèîì.aaeqd on -àä
'åë áéäé à÷epi` gafnc dibltc oeik -

ik ,migth dyly `l` aaeqd on jenp

za dn`a elit` ,eilbxn dhnl dn` ciar

dhnl migth ipy mipeilr aidi `w - yng

!hegd onäáåâã úåîà øùò äìåë àìà
za dn`a ipzw ike ,dyy za dn`a -

iaere aaeqe ceqi .dqipkc zen`a - yng

.agexe jxe`a qpeky - dqipk ixw zepxwd

éåä äîë çáæîä ïéðágafnc edaeb -?

dn`a daebd zen` lk `dc ,ikyet oiziy

zg` dn` elit` eilbxn dhnle .dyy za

dxyk yng za dn`a?dlrnl gth iedc

.hegd oníéùìù ìò íéùìù àöîð-

.ied migth ipye zen` miyly - agexa mipy jxe`a mipy epiide ,dn` hrnn cv lkncååä äòáùå íéøùò äùùå íéøùò ïø÷ì ïø÷ ïéá àöîðyy jpdc -

n`a yng `l` eed `l ,hirni`c zen`.yy za zíéðäëä éìâø êåìéä íå÷îmixyr `vnp - mixa`de dkxrnd xcql oikledyk ,zepxwd on miptl aiaq dn` -

!rax`e mixyr lr rax`eùîçå íéøùò ìò ùîçå íéøùò äëøòîä íå÷îmixyr edine ,`xwa aizk `l `dc ,i`ed dyy za i`ce - jelidc dn` `dc -

.eed `din yngeìàéøàäå:xninl `kil `xwe ,rax`e mixyr lr rax`e mixyr epiidc ,dn` dxyr mizy lr dn` dxyr mizy rvn`ay dkxrnd mewnd -

!wc `làø÷éòî àîéú éëåeed `l ziy jpde ,yng za dn`a - zen` ziy mizye miyly oze`n eccne ,mizye miyly lr mizye miyly gafnd eyryk -

yng iedc ,yng za dn`a cv lkl yly dqipkc zen` ziy zcar ik jkld .zen` zg`e miyly edl eedc - dn` `cg dl `xvae ,dyy za dn`a yng `l`

.oxwl oxw oia ied yye mixyr lr yye mixyr `l` edl yt `l - zelecb zen`ïë íà- zg`e miyly lr zg`e miyly `l` gafn ded `l `xwirnc -

.epipyy dnn xzei dxfr dl `geexäøæòä ìë ïðúã.lkide xvg oia -ùîçå íéùìùå äàî ìò òáùå íéðåîùå äàî äúéägafnle mle` oia dil eed ,ok m`e -

.ylye mixyr dqixcd mewn e` ,zen` ylye mixyräîà äàî ìëéä.miycwd iycw zia mr -úøåôëä éøåçà (øöç) äîà äøùò úçàl`xyi eidyke -

.(`,`k) `neia opixn`ck ,myl mdn oikynp eid ,dxfra oiaexnääáåâá äîàä ÷éç àìà.yng za dn`a - ceqid cre dtvxd ony dn` dze` -áçåø äîàå
äñéðë áçåø.ipepia dn`a - ceqic dqipk la` ,yng za dn`a - aaeqc dqipk -áéáñ äúôù ìò äìåáâ.dyng za dn`a - oxwc edabc -
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äìåáâåzxf oxwd rvn`n cecnzyke ,dn`d ivg zxf Ð cg`d zxf aiaq dzty l`

.dn` iedc gkzyi` Ð dtyd cr aiaq

ïðúå.(` dpyn b wxt) zecn zkqna `id dpyn Ð 'ek `xwiq ly hegìàdn`d wig

mye ,`,bq) "miycw iycw" wxt migafa mixtqd zqxib miiwl yi o`kn Ð ddaeba

miyak lk :mzd opixn`c ,("ueg" ligznd xeaic

eyakn ueg ,dn`l zen` yly Ð ycwna eidy

rav`e gth ivge dvgne yly didy gafn ly

ivg" qxhpewa my wgne .`zexkfa rav` yilye

ly zen` ryzl oeekn oeaygd f`c ,"gth

yxit "gth ivg" oiqxeby eizeax ixacle .gafn

y`x did `l oeayg eze`lc :my qxhpewa

riax epnn jenp `l` ,gafnd y`xl dey yakd

yneg `l` jenp epi`c ,qxhpewa wc `le .dn`

dxn` ixdy :qxhpewa dywde .edyn xqg dn`

uxize ?"igafn lr zelrna dlrz `l" dxez

za dn`a ,ceqi ly dn`c :[`cecn] ozp iax

:dyw qxhpewd yexitle .`kd `pwiq`ck ,yng

!gafn ly ey`xn deab yakd y`x `vnpc

qxhpewd zqxibl :inp i` .dfa yegl oi` edine

ezqxibke ,gafn ly zen`d itl yak ly zen`

.(`,er) "oelg" wxta oiaexira l`ppg epiax qixb
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áçø änàå änàä ÷éçådìeáâeúøæ áéáñ dúôN ìà §¥¨©¨§©¨Ÿ©§¨¤§¨¨¨¦¤¤
"änàä ÷éç" ."çaænä áb äæå ãçàä¯änà" ,ãBñé äæ ¨¤¨§¤©©¦§¥©¥¨©¨¤§©¨

"áçø¯"ãçàä úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâe" ,ááBñ äæ Ÿ©¤¥§¨¤§¨¨¨¦¤¤¨¤¨
¯"çaænä áb äæ" ,úBðø÷ elà¯éaø .áäfä çaæî äæ ¥§¨¤©©¦§¥©¤¦§©©¨¨©¦

íéìk úBnà ìk àä ,äMîç úa änàa eäæ :øáñ øéàî¥¦¨©¤¨©¨©£¦¨¨¨©¥¦
¯úBnà ìk eäé äæk :øáñ äãeäé éaøå .LL úa änàä©¨©¥§©¦§¨¨©¨¤§¨©

ááBñ ãòå ãBñéî :Czòc à÷ìñ à÷ .íéìk¯úa änàa ¥¦¨¨§¨©§¨¦§©¥¨©¨©
à÷ éëä ?"áçø änàå änàä ÷éç" éàîe ,dáBâa äMîç£¦¨§©©¥¨©¨§©¨Ÿ©¨¦¨
dáBb .äMîç úa änàa áçBø ãòå änàä ÷éçî :øîà£©¥¥¨©¨§©©¨©¨©£¦¨©
,äMîç äMîç éða úéL .úBnà øNò ?éåä änk çaænä©¦§¥©©¨¨¥¤¤©¦§¥£¦¨£¦¨

éòaøàåïéLîç ?éåä änk çaæî .àzéL àzéL éða §©§¨¥§¥¦¨¦¨¦§¥©©¨¨¥©§¦
.äòáLå íéøNò ?éåä änk çaæîc déâìt .äòaøàå§©§¨¨©§¥§¦§¥©©¨¨¥¤§¦§¦§¨

úBðøwîänk .äòaøàå íéøNò ?éåä änk ááBñ ãòå ¦©§§©¥©¨¨¥¤§¦§©§¨¨©¨
éãk ,òöîàa BøâBç àø÷ñ ìL èeç :ïðúe ,àúìz ?çaæîc déâìôì øéöaìécáäìíéîc ïéa §¦§©§¥§¦§¥©§¨¨§©¤¦§¨§¨¤§©§¥§©§¦¥¨¦

äðôe Láka äìBò äéä :óBòä úìBò éab àéðúc àä àlà .íéðBzçzä íéîãì íéðBéìòäááBqì ¨¤§¦§¨¦©©§¦¤¨¨§©§¨©¥©¨¨¨¤©¤¤¨¨©¥
,[úéçøæî] úéîBøc ïø÷ì Bì àáe÷ìBîedLàø úàìenîìécáîe dtøòäöBîeìò dîc úà ¨§¤¤§¦¦§¨¦¥¤Ÿ¨¦¨§¨©§¦¤¤¨¨©
ähîì dàNò íàå ,çaænä øé÷åéìâøîúçà änà eléôà¯ähîì äðBéìò áéäé à÷ àä .äøéLk ¦©¦§¥©§¦£¨¨§©¨¥©§¨£¦©¨©©§¥¨¨¨¨¥¤§¨§©¨

!íéçôè éðMî¯"änàä ÷éç" àlà¯"áçø änà" ,äñéðk¯"áéáñ dúôN ìà dìeáb" ,äñéðk ¦§¥§¨¦¤¨¥¨©¨§¦¨©¨Ÿ©§¦¨§¨¤§¨¨¨¦
¯ááBñ ãòå úBðøwî .ïéúìz ?éåä änk çaæîc déâìt .ïézéL ?déì äåä änk çaæî .äñéðk§¦¨¦§¥©©¨£¨¥¦¦©§¥§¦§¥©©¨¨¥§¨¦¦©§§©¥

åéìâøî ähîì dàNò íà :ïðúe .äML ?çaæîc déâìôì øéöa änk .äòaøàå íéøNò ?éåä änk©¨¨¥¤§¦§©§¨¨©¨§¦§©§¥§¦§¥©¦¨§©¦£¨¨§©¨¥©§¨
úçà änà eléôà¯?àzîé÷Bà éàîa .äøLkàäå ?äñéðëa dì úî÷Bî úéöî éîe .äñéðëa £¦©¨©©§¥¨§©¦§¨¦§¦¨¦¨¥§©¨¦§¦¨§¨

ìL äéä çaæî :ïðzìL ìò íézLe íéLänà äìò ,íézLe íéLñðëåänà¯àöîð .ãBñé eäæ §©¦§¥©¨¨§¦§©¦©§¦§©¦¨¨©¨§¨©©¨¤§¦§¨
ìLìL ìò íéLìL ,íéLänà ñðëå Lîç äìò" ,eúå !éåä íéçôè éðLe íéL¯àöîð ,ááBñ eäæ §¦©§¦§¦§¥§¨¦¨¥§¨¨¨¥§¨©©¨¤¥¦§¨

àìc ïåék :àîéz éëå !éåä íéçôè òaøàå äðBîLe íéøNò ."äðBîLe íéøNò ìò äðBîLe íéøNò¤§¦§¤©¤§¦§¤¤§¦§¤§©§©§¨¦¨¥§¦¥¨¥¨§¨
änà éåä¯íéøNò àöîð ,äfî änàå äfî änà úBðø÷ íB÷î" .déì áéLç àìLLåíéøNò ìò ¨¥©¨¨¨¥¥§§¨©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨¤§¦§¥©¤§¦
"LLå¯eåä òáLå ïéøNò!¯.÷c àì¯àöîð ,äfî änàå äfî änà íéðäkä éìâø Celéä íB÷î" §¥¤§¦§¤©£¨¨§¦©§¥©Ÿ£¦©¨¦¤§©¨¦¤¦§¨

éîð àëä :àîéz éëå !éàåä äMîçå íéøNò äëøònä íB÷î ."òaøàå íéøNò ìò òaøàå íéøNò¤§¦§©§©©¤§¦§©§©§©©£¨¨¤§¦©£¦¨£©§¦¥¨¨¨©¦
" :áéúk àäå ,÷c àììéàéøàäå"òeáø áçø äøNò íézLa Cøà äøNò íézL¯BðéàL ìBëé ¨¨§¨§¦§¨£¦¥§¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥Ÿ©¨©¨¤¥

úòaøà ìà" øîBà àeäLk ?äøNò íézL ìò äøNò íézL àlàåéòáø"¯òöîàaL ãnìî ¤¨§¥¤§¥©§¥¤§¥§¤¥¤©§©©§¨¨§©¥¤¨¤§¨
úa änàa àøwéòî eäéépéî úéL :àîéz éëå !çeøå çeø ìëì änà äøNò íézL ããBî àeä¥§¥¤§¥©¨§¨©§©§¦¥¨¦¦©§¥¦¨¨§©¨©
òáLå íéðBîLe äàî CøBà äúéä äøæòä ìk :ïðúc !äøæò dì àçååø ïk íà ,eäì éúééî äMîç£¦¨©§¥§¦¥©§¨¨£¨¨¦§©¨¨£¨¨¨§¨¤¥¨§¦§¤©

ìLe äàî áçBø ìò.Lîçå íéLçøænîìàøNé éìâø úñéøc íB÷î :òáLå íéðBîL äàî áøònì ©©¥¨§¦§¨¥¦¦§¨©©£¨¥¨§¦§¤©§§¦©©§¥¦§¨¥
¯íéðäkä éìâø úñéøc íB÷îe ,änà äøNò úçà¯çaænä ,änà äøNò úçà¯ìL,íézLe íéL ©©¤§¥©¨§§¦©©§¥©Ÿ£¦©©¤§¥©¨©¦§¥©§¦§©¦

çaænìå íìeà ïéa¯ìëéää ,änà íézLe íéøNò¯änà äøNò úçà ,änà äàî¯úéá éøBçà ¥¨§©¦§¥©¤§¦§©¦©¨©¥¨¥¨©¨©©¤§¥©¨£¥¥
"änàä ÷éç" àlà !úøBtkä¯"áçø änà" ,däáBâa¯"áéáñ dúôN ìà dìeáb" ,äñéðk ©©¤¤¨¥¨©¨§§¨©¨Ÿ©§¦¨§¨¤§¨¨¨¦
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zegpn(iriax meil)

oagxl xy`aeéëä àðL àìå éëä àðL àìm` oiay ,welig oi` ± Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨¨¦
mc ievin oic mbe .obedk oeaygd dler dyy oiae migth dyng didi

y ,oaen aaeql zgzn dn` serd zleréåä änk çaæî,edaeb dnk ± ¦§¥©©¨¨¥
àéðîúe ïéLîç,migth dpenye miyng ±,éåä änk çaæîc débìt ©§¦§©§¨©§¥§¦§¥©©¨¨¥

î ,äòLúå ïéøNòd bbàúìúe ïéøNò ,eåä änk ááBñ ãòå úBðøw ¤§¦§¦§¨¦§¨§©¥©¨¨¤§¦§¨¨
,dylye mixyr -ïðúe ,àzéL ,çaæîc débìôì øéöa änk± ©¨§¦§©§¥§¦§¥©¦¨§©

,`ziixaa epipy jkitledàNò íàievind zcearlåéìâøî ähîì ¦£¨¨§©¨¥©§¨
aaeqd lry,äøéLk úçà änà eléôàgafnd ivg ribn my cry £¦©¨©©§¥¨

.oeilrd
zn` oial ceqid zn` oia wlgl weqtd oeyln di`x d`ian `xnbd

:aaeqdénð à÷éc,ok wiicl yi weqtd oeyln s` ±áéúëcweqta ©§¨©¦¦§¦
dphwd dn`d dyxtzp eay(bi bn l`wfgi),'áçø änàå änàä ÷éç'¥¨©¨§©¨Ÿ©

ceqid zn` z`y ,epeyla dpiye,'agex' aaeqd zn` z`e 'wig' dpik
.eagxa dphwd aaeqd zn`e edaeba dphwd ceqid zn`y cnll

:`xnbd dwiqn.dpéî òîL§©¦¨
ycwna dcicnl zynynd zipepiad dn`d `id dn zxxan `xnbd

xi`n iaxl(.fv lirl):`xnbd zxxan .jk z`xwp recne ,änëåmigth §©¨
`id.úéðBðéa änà:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîàzipepia dn` ©¨¥¦¨©©¦¨¨

za dn` `id.íéçôè äML:eixacl di`x `xnbd d`ianéaø øîà ¦¨§¨¦¨©©¦
àðéðz énð ïðà óà ,ïéáà øa éñBédpyna ok epipy ep` s` -lirl) ¥©¨¦©£©©¦§¦¨

(.ev,øNò íéðL Bkøà ïçìMä øîBà øéàî éaø'migth,'äML Baçøå ©¦¥¦¥©ª§¨¨§§¥¨¨§¨§¦¨
dxeza zeyxetn ogleyd zecne(bk dk zeny)dO`e FMx` mizO`'©¨©¦¨§§©¨

.migth dyy za zipepia dn`y ixd ,zipepia dn`a ezcicne ,'FAgẍ§
:`xnbd dywndpéî àLéôðc änà àéåäc ììkîza dn`y jkn ± ¦§¨§¨§¨©¨¦§¦¨¦¨

dn` epivn okid ike ,dpnid dlecb yiy dler 'zipepia' dpekn dyy
:`xnbd zvxzn .efk,ïéà,efk dn` l"fga ep`vnïðz àäåoke - ¦§¨§©

epipy(h"n f"it milk)úBnà ézLdn` zcicnl zelwn ±eéäzegpen §¥©¨
äøéaä ïLeLazxiievn eilre igxfnd dxfrd xry bbay xcg ± §©©¦¨
,dxiad oyeyúçàzgpenúéðBôö úéçøæî ïø÷ ìòxcgd lyúçàå ©©©¤¤¦§¨¦§¦§©©

,úéîBøc úéçøæî ïø÷ ìòefìò äøéúé úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìòL ©¤¤¦§¨¦§¦¤©¤¤¦§¨¦§¦§¥¨©
äLî ìLmigth dyy za dlibxd dn`d lr -,òaöà éöçeìòL ¤Ÿ¤£¦¤§©¤©

äéìò äøéúé äúéä úéîBøc úéçøæî ïø÷zigxfn oxway ef lr ± ¤¤¦§¨¦§¦¨§¨§¥¨¨¤¨
cer zipetvúàöîð ,òaöà éöçzinexc zigxfnay efìò äøéúé £¦¤§©¦§¥§¥¨©

òaöà äLî ìL:dpynd zl`ey .dnilyäìBãb úçà eøîà änìå ¤Ÿ¤¤§©§¨¨¨§©©§¨
,äpè÷ úçàålr sqepa zelecb zen`d izy eyr recn ,xnelk §©©§©¨

z`f eyr :daiyne .dlibxdïéðneàä eäiL éãkdk`ln miyerd §¥¤§¨¨¦
ycwnaïéìèBðxignd z` dcearl mpinfnyk xafbd mr mipzn - §¦

y dn` lklad dcnäpèw,,dyn zn` `idïéøéæçîemi`ianyke - ©§©¨©£¦¦
miccen mzk`ln miyere xnegd z`ad dcnäìBãbizyn zg`-] ©§¨

aygpy ,mxky milhep ef dcicn itle ,eyr dnk [zelecbd zen`d
ok eyre ,zn`a eyry dnn zen` zegt eyryéãéì eàBáé àlL éãk§¥¤Ÿ¨¦¥

,äìéòîelhie `edy lk erhi `ny dn` dze`a cinz eccni m`y §¦¨
zelecb zen` eidy x`azp mipt lk lr .eyry dnn xky xzei

.'zipepia' dyy za dn` dpekn jkitle ,dyyn
:`xnbd zl`eyéì änì ézøúå,zelecb zecn izy eyr dn myl ± §©§¥¨¨¦

:`xnbd daiyn .zg`a ic `ldeàãçivg dxizid ,zg` dcn ± £¨
eyr ,rav`ìzk`ln zcicnàáäãå àtñklk mday ,adfe sqk ± ¦©§¨§©£¨

,daxd mipne`d eciqti dnily rav` exzii m`e ,daxd dey ztqez
,àãçåeyr ,dnily rav` dxizidàðééðaìoi`y ,mipa` oipa - ©£¨§¦§¨¨

okle ,jk lk eciqti `l zegt rav` oeayga mbe ,jk lk daexn oiiey
.rav` ick cr zerhl eyyg

dpce gxfnd xryay dxiad oyey zxev lr dpyn d`ian `xnbd
.dziiyr mrhaíúä ïðzziad xd ixry iabl(b"n `"t zecn),øòL §©¨¨©©

äøeö äøéaä ïLeL åéìò ,çøænä:`xnbd zl`ey .zxiievn ±éàî ©¦§¨¨¨©©¦¨¨©
àîòèxaca ewlgp :`xnbd daiyn .my dexiiváøå àcñç áø ©£¨©¦§¨§©
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äðBîL ìL¯òáL òáL ìL íézL .àöé àì¯.dðéà eléàk äðBéìòä úà ïéàBø :øîBà éaø¯ ¤§¨Ÿ¨¨§©¦¤¤©¤©©¦¥¦¤¨¤§¨§¦¥¨
!"ìò zúðå" ïðéòa àäå¯:àcñç áøì àðeðîä áø dì éøîàå ,àðeðîä áøì àcñç áø déì øîà §¨¨¥©§¨©¨©£©¥©¦§¨§©©§¨§¨§¦¨©©§¨§©¦§¨

"ìò" ,"äkæ äðáì úëøònä ìò zúðå" :øîBà éaø ,àéðúc .Ceîña "ìò" :øîàc ,déîòèì éaø©¦§©§¥©£©©§¨§©§¨©¦¥§¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨©
¯ìò úBëñå" :øîBà àeäLk ?Lnî "ìò" àlà Bðéà Bà ,Ceîña "ìò" :øîBà äzà .Ceîña§¨©¨¥©§¨¥¤¨©©¨§¤¥§¨¨©

"ìò" :øîBà éåä ,"úëøtä úà ïøàä¯"Lc÷naL íéìkä ìk" .Ceîñaåëåìk :ïðaø eðz .' ¨¨Ÿ¤©¨Ÿ¤¡¥¥©§¨¨©¥¦¤©¦§¨¨©¨©¨
ïBøàî õeç ,úéa ìL Bkøàì ïkøà Lc÷naL íéìkäBkøàL,çpeî äéä Cëå ,úéa ìL Baçøì ©¥¦¤©¦§¨¨§¨§¨§¤©¦¥¨¤¨§§¨§¤©¦§¨¨¨¨

çpeî äéä Ck :øîà÷ éëä ?øîà÷ éàî .ïéçpeî åéca äéä Cëååécácî.ïéçpeî äéä Ckåécáe §¨¨¨©¨¨¦©¨¨©¨¦¨¨©¨¨¨¨¦§©¨¨¨¨¨¦©¨
" :àéðúc ?ïìðîeëøàiå"íécaä¯éà ."eàøiå" øîBì ãeîìz ?úëBøta ïéòâBð eéä àì ìBëé §¨©§©§¨©©£¦©©¦¨Ÿ¨§¦©¨¤©§©©¥¨¦

?ãöék àä ,"äöeçä eàøé àì" øîBì ãeîìz ?ïéàöBéå úëBøta ïéòø÷î eäé ìBëé ,"eàøiå"©¥¨¨§§¨§¦©¨¤§§¦©§©Ÿ¥¨©¨¨¥©
ïé÷çåã
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zegpn(iriax meil)

oagxl xy`aeéëä àðL àìå éëä àðL àìm` oiay ,welig oi` ± Ÿ§¨¨¦§Ÿ§¨¨¦
mc ievin oic mbe .obedk oeaygd dler dyy oiae migth dyng didi

y ,oaen aaeql zgzn dn` serd zleréåä änk çaæî,edaeb dnk ± ¦§¥©©¨¨¥
àéðîúe ïéLîç,migth dpenye miyng ±,éåä änk çaæîc débìt ©§¦§©§¨©§¥§¦§¥©©¨¨¥

î ,äòLúå ïéøNòd bbàúìúe ïéøNò ,eåä änk ááBñ ãòå úBðøw ¤§¦§¦§¨¦§¨§©¥©¨¨¤§¦§¨¨
,dylye mixyr -ïðúe ,àzéL ,çaæîc débìôì øéöa änk± ©¨§¦§©§¥§¦§¥©¦¨§©

,`ziixaa epipy jkitledàNò íàievind zcearlåéìâøî ähîì ¦£¨¨§©¨¥©§¨
aaeqd lry,äøéLk úçà änà eléôàgafnd ivg ribn my cry £¦©¨©©§¥¨

.oeilrd
zn` oial ceqid zn` oia wlgl weqtd oeyln di`x d`ian `xnbd

:aaeqdénð à÷éc,ok wiicl yi weqtd oeyln s` ±áéúëcweqta ©§¨©¦¦§¦
dphwd dn`d dyxtzp eay(bi bn l`wfgi),'áçø änàå änàä ÷éç'¥¨©¨§©¨Ÿ©

ceqid zn` z`y ,epeyla dpiye,'agex' aaeqd zn` z`e 'wig' dpik
.eagxa dphwd aaeqd zn`e edaeba dphwd ceqid zn`y cnll

:`xnbd dwiqn.dpéî òîL§©¦¨
ycwna dcicnl zynynd zipepiad dn`d `id dn zxxan `xnbd

xi`n iaxl(.fv lirl):`xnbd zxxan .jk z`xwp recne ,änëåmigth §©¨
`id.úéðBðéa änà:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîàzipepia dn` ©¨¥¦¨©©¦¨¨

za dn` `id.íéçôè äML:eixacl di`x `xnbd d`ianéaø øîà ¦¨§¨¦¨©©¦
àðéðz énð ïðà óà ,ïéáà øa éñBédpyna ok epipy ep` s` -lirl) ¥©¨¦©£©©¦§¦¨

(.ev,øNò íéðL Bkøà ïçìMä øîBà øéàî éaø'migth,'äML Baçøå ©¦¥¦¥©ª§¨¨§§¥¨¨§¨§¦¨
dxeza zeyxetn ogleyd zecne(bk dk zeny)dO`e FMx` mizO`'©¨©¦¨§§©¨

.migth dyy za zipepia dn`y ixd ,zipepia dn`a ezcicne ,'FAgẍ§
:`xnbd dywndpéî àLéôðc änà àéåäc ììkîza dn`y jkn ± ¦§¨§¨§¨©¨¦§¦¨¦¨

dn` epivn okid ike ,dpnid dlecb yiy dler 'zipepia' dpekn dyy
:`xnbd zvxzn .efk,ïéà,efk dn` l"fga ep`vnïðz àäåoke - ¦§¨§©

epipy(h"n f"it milk)úBnà ézLdn` zcicnl zelwn ±eéäzegpen §¥©¨
äøéaä ïLeLazxiievn eilre igxfnd dxfrd xry bbay xcg ± §©©¦¨
,dxiad oyeyúçàzgpenúéðBôö úéçøæî ïø÷ ìòxcgd lyúçàå ©©©¤¤¦§¨¦§¦§©©

,úéîBøc úéçøæî ïø÷ ìòefìò äøéúé úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìòL ©¤¤¦§¨¦§¦¤©¤¤¦§¨¦§¦§¥¨©
äLî ìLmigth dyy za dlibxd dn`d lr -,òaöà éöçeìòL ¤Ÿ¤£¦¤§©¤©

äéìò äøéúé äúéä úéîBøc úéçøæî ïø÷zigxfn oxway ef lr ± ¤¤¦§¨¦§¦¨§¨§¥¨¨¤¨
cer zipetvúàöîð ,òaöà éöçzinexc zigxfnay efìò äøéúé £¦¤§©¦§¥§¥¨©

òaöà äLî ìL:dpynd zl`ey .dnilyäìBãb úçà eøîà änìå ¤Ÿ¤¤§©§¨¨¨§©©§¨
,äpè÷ úçàålr sqepa zelecb zen`d izy eyr recn ,xnelk §©©§©¨

z`f eyr :daiyne .dlibxdïéðneàä eäiL éãkdk`ln miyerd §¥¤§¨¨¦
ycwnaïéìèBðxignd z` dcearl mpinfnyk xafbd mr mipzn - §¦

y dn` lklad dcnäpèw,,dyn zn` `idïéøéæçîemi`ianyke - ©§©¨©£¦¦
miccen mzk`ln miyere xnegd z`ad dcnäìBãbizyn zg`-] ©§¨

aygpy ,mxky milhep ef dcicn itle ,eyr dnk [zelecbd zen`d
ok eyre ,zn`a eyry dnn zen` zegt eyryéãéì eàBáé àlL éãk§¥¤Ÿ¨¦¥

,äìéòîelhie `edy lk erhi `ny dn` dze`a cinz eccni m`y §¦¨
zelecb zen` eidy x`azp mipt lk lr .eyry dnn xky xzei

.'zipepia' dyy za dn` dpekn jkitle ,dyyn
:`xnbd zl`eyéì änì ézøúå,zelecb zecn izy eyr dn myl ± §©§¥¨¨¦

:`xnbd daiyn .zg`a ic `ldeàãçivg dxizid ,zg` dcn ± £¨
eyr ,rav`ìzk`ln zcicnàáäãå àtñklk mday ,adfe sqk ± ¦©§¨§©£¨

,daxd mipne`d eciqti dnily rav` exzii m`e ,daxd dey ztqez
,àãçåeyr ,dnily rav` dxizidàðééðaìoi`y ,mipa` oipa - ©£¨§¦§¨¨

okle ,jk lk eciqti `l zegt rav` oeayga mbe ,jk lk daexn oiiey
.rav` ick cr zerhl eyyg

dpce gxfnd xryay dxiad oyey zxev lr dpyn d`ian `xnbd
.dziiyr mrhaíúä ïðzziad xd ixry iabl(b"n `"t zecn),øòL §©¨¨©©

äøeö äøéaä ïLeL åéìò ,çøænä:`xnbd zl`ey .zxiievn ±éàî ©¦§¨¨¨©©¦¨¨©
àîòèxaca ewlgp :`xnbd daiyn .my dexiiváøå àcñç áø ©£¨©¦§¨§©

ãç ,éîécáà øa ÷çöécg` ±,øîàz` zepal dxizdy qxt zekln ¦§¨©©§¦¦©¨©
dxiivl mzaiig ipyd ziadeòãiL éãkxeivd z` mze`xaïëéäî §¥¤¥§¥¥¨

eàa,milyexil.qxtn mz`ivedy zeklnl eceie,øîà ãçåmzaiig ¨§©¨©

dxiivl,ïäéìò úeëìî úîéà àäzL éãkzxev z` mze`xay §¥¤§¥¥©©§£¥¤
.ecxni `le dl micareyn mdy exkfi oyey

:zekln zni` lr ztqep `xnin d`ian `xnbd,éàpé éaø øîà̈©©¦©©
éìò úeëìî úîéà àäz íìBòìøîàpL ,Elr drxtl dyn ixaca §¨§¥¥©©§¨¤¤¤¡©

zexeka zkn xg`l zeidl cizrd(g `i zeny)éãáò ìë eãøéå'älà E §¨§¨£¨¤¥¤
øîàì éì eåçzLäå éìà,'ebe 'LilbxA xW` mrd lke dY` `veléàå ¥©§¦§©£¦¥Ÿ¥©¨§¨¨¨£¤§©§¤§¦
déì øîà÷ àì déãéãìdyn xn` `l envr drxt lr eli`e ± §¦¥Ÿ¨¨©¥

epiide ,degzyde envr `ed `a zn`ay s` ,el zeegzydl cizry
.zekln ceak meynon `xil jixvy jkl xg` xewn `ian opgei iax

:zeklndàëäî ,øîà ïðçBé éaø,z`f micnel oldlc weqtdn ± ©¦¨¨¨©¥¨¨
øîàpLlnxkd xda edil`l y`d zcixi xg`l(en gi '` mikln),ãéå' ¤¤¡©§©

äëàa ãò áàçà éðôì õøiå åéðúî ñpLéå eäiìà ìà äúéä 'ä¨§¨¤¥¦¨©§©¥¨§¨©¨¨¦§¥©§¨©Ÿ£¨
äìàòøæé,'.zeklnl ceak welgl ok dyre ¦§§¤¨

:inica` xa wgvi axl `cqg ax oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd
zian `viy lgpd zecb lr egnviy zepli`d lr weqta aezk

iyilyd ycwnd(ai fn l`wfgi)dGnE dGn FztU lr dlri lgPd lre' ,§©©©©©£¤©§¨¦¤¦¤
on einin iM xMai eiWcgl FixR mYi `le Edlr lFAi `l lk`n ur lM̈¥©£¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¦Ÿ¦§¨¢¨¨§©¥¦¥¨¦

lk`nl Fixt dide mi`vFi dOd WCwOd.'äôeøúì eäìòåwlgl yie ©¦§¨¥¨§¦§¨¨¦§§©£¨§¨¥¦§¨
ewlgpe ,'dt xzid' yexcle mipyl 'dtexzl' zaiz z`àcñç áø©¦§¨

éîécáà øa ÷çöé áøå,milrd zlik` xizz dt dfi`,øîà ãç §©¦§¨©©§¦¦©¨©
äìòîlL ät øézäì,e`txziy ,minli` it znizq ±,øîà ãçå §©¦¤¤§©§¨§©¨©
ähîlL ät øézäìd`ian `xnbd .ecwtiy ,zexwr mgx znizq ± §©¦¤¤§©¨

:xzei miyxetn mdixace dfa ewlgpy cerøîzéàziaa xn`p ± ¦§©
,yxcnd,øîà äi÷æçepiid 'dtexzl'àøt÷ øa .íéîìà ät øézäì ¦§¦¨¨©§©¦¤¦§¦©©¨¨

.úBø÷ò ät øézäì ,øîà̈©§©¦¤£¨
lry zekxrnd xtqnl xewna dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:dkxrn lka miptd mgl zelg dnke ,ogleyd,ïðaø eðzxn`p`xwie) ¨©¨¨
(e-d ckdz` zit`e zlq Ygwle'mipxUr ipW zFNg dxUr miYW §¨©§¨Ÿ¤§¨¦¨Ÿ¨§¥¤§¥©§¥¤§Ÿ¦

lr zkxrOd WW zFkxrn miYW mzF` YnUe .zg`d dNgd didi¦§¤©©¨¨¤¨§©§¨¨§©¦©£¨¥©©£¨¤©
,'zekxrn mizy' ,'zelg dxyr mizy' dxezd dkix`de .'ebe 'oglXd©ª§¨

y ,'zkxrnd yy'øîàð eléàwxíézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå' ¦¤¡©§¨©§¨Ÿ¤§¨¦¨Ÿ¨§¥
'úBlç äøNò'ebeLL' øîàð àìå ,'úBëøòî íézL íúBà zîNå' ¤§¥©§©§¨¨§©¦©£¨§Ÿ¤¡©¥

,'zkxrndøîBà éúééäelit` `l` ,zeey odizy eidiy jixv oi`y ¨¦¦¥
òaøà ìL úçàzelgLL' øîàð Cëì ,äðBîL ìL úçàå'zkxrnd ©©¤©§©§©©¤§¤§¨¤¡©¥

.zelg yy za dkxrn lky cnlløîàð eléàåwxúBëøòî íézL' §¦¤¡©§©¦©£¨
øîàð àìå 'úëøònä LLoey`xd weqtaäøNò íézL','zelg ¥©©£¨¤§Ÿ¤¡©§¥¤§¥

ìL øîBà éúééäLzekxrn,LL LL ìLizy od 'zekxrn mizy'y ¨¦¦¥¨Ÿ¤¥¥
,zelg dxyr dpeny cgiae ,ztqep dkxrn 'zkxrnd yy'e ,zekxrn

,'äøNò íézL' øîàð Cëì.df xtqn lr siqedl oi`y cnlleléàå §¨¤¡©§¥¤§¥§¦
øîàðwxøîàð àìå 'úBëøòî'e 'úBlç äøNò íézL'milnd ¤¡©§¥¤§¥©©£¨§Ÿ¤¡©
'íézL''zekxrn' iptly'LL'å,'zkxrn' iptlymze` zzpe' `l` §©¦§¥

,'ogleyd lr zkxrnd zekxrnøîBà éúééäeyriyìLäLzekxrn ¨¦¦¥§Ÿ¨
aøà ìLàä .'LL'å 'íézL' øîàð Cëì ,òaøà òy ixd ±àlL ãò ¤©§©©§©§¨¤¡©§©¦¨¥¨©¤Ÿ

ìL eøîàéeðãîì àì eìlä úBàø÷î äLdnkae eidi zelg dnk ¥¨§§Ÿ¨¦§¨©¨Ÿ¨©§
.epzpi zekxrnãöék àä,bedpl yiLL ìL úBëøòî íézL ïúBð ¨¥©¥§©¦©£¨¤¥
ïúð íàå ,LLdkxrnàöé àì äðBîL ìL úçàå òaøà ìL úçà ¥§¦¨©©©¤©§©§©©¤§¤Ÿ¨¨
.carica s`

ozp m` :sqep ote`a dpc `ziixadòáL òáL ìL íézL,zelgéaø §©¦¤¤©¤©©¦
øîBàe ,zepezgzd zyya ezaeg ici `viäðBéìòä úà ïéàBø ¥¦¤¨¤§¨

ztqepd,dðéà eléàkdywn .dkxrnd lk z` zlqet dpi` jkitle §¦¥¨
:iax lr `xnbdïðéòa àäåweqtd z` miiwl mikixv `lde ±`xwie) §¨¨¦©

(f ckìò zúðå'dlgd lr dpeal ozepyke ,'ebe 'dMf dpal zkxrOd §¨©¨©©©£¤¤§Ÿ¨©¨
.mdipia zvveg ef dlgy ,dkxrnd lr dpezp dpi` ziriayd

:`xnbd zvxzndì éøîàå ,àðeðîä áøì àcñç áø déì øîàyie ± ¨©¥©¦§¨§©©§¨§¨§¦¨
y mixne`àðeðîä áøxn`déîòèì éaø ,àcñç áøì,ezhiyl ± ©©§¨§©¦§¨©¦§©§¥

øîàcy'ìò'epiid dxezay,Ceîñaz` migipn oi`e ,'iab lr' `le §¨©©§¨
mbe ,mixcqd ipy oia ogleyd lr `l` dpeilrd dlgd lr dpeald
d`ian .dvivg oi`e dilr dpezp dpeald oi` ziriay dlg ozpyk
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oifge` mipy` cenr gv sc ± oey`x wxtzereay

éëä àðù àìå éëä àðù àì`l` oxwl oxw oia dil yt `l - yy za dn`a ,ceqi zqipkc oeik .ol ztki` `l - yng za dn`a inp xninl ira i` zepxwc ozqipk ,xnelk -

.dl aiyg `l - dn` ied `lc oeike .zepxwc dqipkn mizye ,aaeqc dqipkn mizy - migth drax`e ,yye mixyràéðîúå ïéùîçizyn ueg ,dyy zepa eid eizen` olekc -

e dtvxd on eizen`.oxw ly daeb dn`e ceqid créîð à÷éã.dixeaica ipye ,"agex dn`" i`dle "dn`d wig" i`dl ixwcn :dqipk - "agex dn`"e ,ddaeb - "dn`d wig"c -

øùò íéðù åëøà ïçìåùä.dyy za epiid - "zipepia" `nl` ,zeipepiaa eid zen`d lk :lirl xn`c xi`n iaxl dil opirny -àùéôðã àëéàã ììëî úåéðåðéá äéì éø÷ãîå
äðéî.dinza -úåîà éúù,my eid zelwn -

.dn` [okx`] ode ,zen`d oiccen oday

äøéáä ïùåùáxry lr iepa did cg` xcg -

oyey zipazk xiievne ,dxfr ly igxfnd

.dxiadäùî ìù.dyy za -åäéù éãë
äðè÷á ïéìèåð ïéðîåàmr dpzn xafb didy -

,ziad wcal epaz oipa zen` jke jk" oipne`d

oixifgne .dyn ly dn`a - "minc jke jka

dilr dxiziy ,dlecb dn` zcnl - el

`ly ,mdlyn m`pz lr etiqeiy ick ,rav`

dnn xzei ycwdd on mipdp e`vnpe ezgti

.dlirn icil oi`ae ,eyryàáäãì àãçå
àôñëìå`lah zeyrl adf itxev oipznyk -

oiyer - dyn ly dn`a xyr za e` yng za

,rav` ivg dilr dxzid dn`d zcnl dze`

itl ,rav` dilr dxiziy dze`a `le

lk ociqtdl aeh oi`e ,`id dxwi zepne`y

.jkäøåö.zxiievn =åòãéù éãëe`xie -

m`ivedy zeklnl d`ced epzie ,e`a okidn

.mynúåëìî úîéà àäúù,mdilr qxt -

.mda ecxni `leäéì øîà àì äéãéãì åìéàå
ab lr s`e ,"il ziegzyde il` cxze" -

."dlil drxt mwie" - ded ikd `pwqncõøéå
áàçà éðôìakex didy a`g` iptl edil` -

mikln jxc oi`y ,eceak meyn - eqeq lr

.icigi zklläôåøúì åäìòåoiirn iab -

lre" ,i`w miycwd iycw zian z`vl cizry

(dlr) [ur] lk dfne dfn dlri lgpd zty

."dtexzl edlre lk`nl eixt dide lk`n

wgvi axe `cqg axc `zbelta ixii`c icii`e

."dtexzl" oewixhep yixcwe .`kd dl hwp

äìòîìù äô øéúäìml` lky ,minl` dt -

.`txp - epnn lke`däèîìù äômgx dt -

.zexwr lyàøô÷ øáå äé÷æç`yxtn -

.`id `ide ,ith ediizliníéúù øîàð åìéàå
úëøòîä ùù úåëøòîmizy" xn`p `le -

."dxyrùù ìù ùìù øîåà éúééämizy"c -

ied - "zkxrnd yy" ,oixz ixd - "zekxrn

yly" eda azkc mixtqae .ziyily zkxrn

xn`p `l eli` :rnyn ikd - "yly ly

- "yy zekxrn mizy" `l` "dxyr mizy"

m`e ,yly ly zekxrn mizy :rnyn ied

.zelg ylya ibq - ziyily siqedl dvxz

äøùò íéúù øîàð êëì.`l eze :rnync -

äøùò íéúù øîàð åìéàåxn`p `le -

zekxrn mze` zzpe" `l` ,"yy"e "mizy"

yly :xne` iziid - "ogleyd lr zkxrnd

.rax` rax` lyìò úúðå ïðéòá àäå
äðåáì úëøòîä.dvivg `ki` - ziriayd lr dl aidi ike -àåä äöéçî úëåøô."lr" dil ixwe -íéìëä ìë).(axrnl gxfnn zia ly okxe`l okxe` ,zepgly oebk -êë
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:`xnbd dywn .iaxk `ly ,mexcláéúëä àlàiaxrnd xpa(my) ¤¨¨§¦

åéðáe ïøäà BúBà CBøòé',''d iptl 'ebelk mexce oetv dcnr m`e ©£©£Ÿ¨¨¦§¥
wxe ,mexce oetv dcnr mlerl :`xnbd zvxzn .'d iptl miey zexpd

meyn ,'d iptl aygp irvn`d xpdéãecöà eäì ãcöîcezlizty ± ¦§©¥§©§¥
`le eitlk ehp zeliztd x`y la` ,axrnl dhep dzid irvn`d ly

.axrnl,`ziixan di`x jkl d`ian `xnbd,àéðúcxn`p §©§¨
dxepnd zwlcda(a g xacna)úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî ìà'¤§¥©§¨¨¦¦§©
ãnìî ,'úBøpäweqtdïéãcöî eéäLz`íäéðtzexpd zyy ly ©¥§©¥¤¨§©§¦§¥¤

éòöîà øð étìk'dxepnd ipt' `xwpe dxepnd seb lr cnerd. §©¥¥¤§¨¦
,`ziixad dkiynnïàkî ,ïúð éaø øîàdxezd lkl cenll yi ¨©©¦¨¨¦¨

LdçaeLî éòöîà.miiccvd on ¤¤§¨¦§¨
zl`ey .zehiyd izy itl mnewna zepgleyd eqpkp ji` dpc `xnbd

:`xnbdøîàc ïàîì àîìLaecnr zepgleydyáøòîe çøæî,oaen ¦§¨¨§©§¨©¦§¨©£¨
ivg jxe`e ,dyn lyk zen` izy did dnly zepgley jxe`y oeiky

,dn` mixyr zepgleyd ecnr eay iniptd lkiddéáéúé eåäc eðééä©§©£§¦¥
íéøNòa äøNòmixyrazen` izy ipazepgleydxyr eqpkpy edf ± £¨¨§¤§¦

,dn`íBøãå ïBôö øîàc ïàîì àlàmixyr lkidd agexy ,dyw ¤¨§©§¨©¨§¨
e ,dn`äøNòzen` izy ipa zepgleyíéøNòadn`éáúé eåä éëéä £¨¨§¤§¦¥¦£¨§¦

eqtz `linne ,mdipia edyn geix x`yp i`ce `lde ,eqpkp j`id ±
.mixyrn xzei zvweúåmixyra eqpkpe dfl df mewgc m` s` ,cere ± §

mewn lkn ,mdipia geix `la zen`éìééò eåä éëéä íéðäkj`id ± Ÿ£¦¥¦£¨§¦
.zepgleyl xarn l` mipdkd eqpkp,eúålk z`zepgleyd eqtzm` §

lkidd agex,íBøca úBðçìL äMîç eðéöîdazk dxezdeek zeny) ¨¦£¦¨ª§¨©¨
(dl.'oFtv rlv lr oYY oglXde'déì çpî àëéä äLîc ïçìL ,eúå± §©ª§¨¦¥©¤©¨§ª§¨§Ÿ¤¥¨©©¥

zxey rvn`a cnry lirl `ziixaa epipy `lde ,egipd okid
mixyra miqpkp mpi` zen` izy ipa zepgley xyrcg`e ,zepgleyd

:oywnd lr dywne `xnbd zxfeg .dn`éîòèéìåCjzhiyle ± §¦©§¨
,mexce oetv xn`c o`nl dyn ogleyn ziywdyçøæî øîàc ïàîì§©§¨©¦§¨

énð áøòîedyw,déì çpî äåä àëéä äLîc ïçìLeqtz `lde ©£¨©¦ª§¨§Ÿ¤¥¨£¨©©¥
dyn ogleyz`siqepyke ,iniptdlkidd ivglkz`dnlyzepgley
itl`xnbdzayiin .oevigd lkidd ivglmly ogleydgci mrvn`a

:zehiyd izyúøáñ éî àlàyxaeq jpdmelk ±äåä àøc ãçdxey ± ¤¨¦¨§©©¨¨£¨
,ok `l ,dzidzg`eäðéð éøc éøzzepgleydyngzepazexey izy- §¥¨¥¦§

.zexeyd oia dyn lye ,zen` xyr dxey lk jxe` ,eid
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oifge` mipya cenr gv sc ± oey`x wxtzereay

äùà éãã éðù ïéîëoy`xe axrnl cg` oy`x ,iniiw axrnl gxfnn mica :`nl` -

didy ,axrnl gxfnn - oex` ly eagex :dpin rnye .gztd jeza gxfnl cg`

.zia ly ekxe`àâìôå àúîàá éøáâ éøúca oia did `l - ekxe`l mica eed i` -

.dvgne dn` `l` calíéðù ùã÷îä ïåøà éàùåð íéðù íéúä÷ämield eniwde -

"m`ea cr" ,zepgl mivex eidyk okynd z`

.oex`d i`yep el` -:øîàú íàåi`d -

.xn`w gztc "l`nyn"e "oinin"ïë íà
íåøãá úåðçìåù ùîç åðéöîdid gztdy -

dyng e`vnpe ,igxfn lzeka lkidd rvn`a

.mexca mlek - dqipk jxc l`nyayàìà
åðéîéî äùîç òöîàá äùî ìù,enexca -

oetva oleke ,epetva - el`nyn dynge

.igpn ikid yxtn onwle .lkiddàãç éðú
íéðôìå úéáä éöçî,zepgleyd lk oigpen -

.gztd cvl oevigd on ivga odn cg` oi`e

'åë áéùç à÷ øîìdn` miyy lkiddy -

dpa xy` ziade" (e ` mikln) aizkck ,ekx`

'dl dnly jlndeid miyy oze`ne .'ebe "

xiacd iptle" (my) aizkck ,xiaca mixyr

,mirax` - lkidde ,'ebe "dn` mixyr

ziad did dn`a mirax`" (my) aizkck

miayei zepgleyde ."iptl lkidd `ed

o`n .xiacd cv ly lkid ly dn` mixyra

miyyd lk aiyg - "ziad yilyn" ipzc

ivgn" ipzc o`ne ,lkid lye xiac ly dn`

lkid `l` aiyg `l - "miptle ziad

.diceglíéçðåî áøòîå çøæî,zepgleyd -

,axrnl cg` oy`xe gxfnl cg` oy`x

.zia ly ekxe`l ekxe` epiidcäøåðî äî
áøòîå çøæîgxfna mipw dylyd -

.axrna dylydeéðôì éáøòî øðá áéúëãî
'äoxd` eze` jexri" (ck `xwie) aizkc -

'd iptl 'ebeoi`e ,'d iptl eze` :rnync ,"

itlk iedc `ed cg :`nl` ,'d iptl xg`

gxfn :`nl` .miycwd iycw zia cvl axrn

ixw axrn cv ly oevigde ,migpen axrne

gkzyi` - oetva i`c ."iaxrn xp" dil

.axrnl zeey zeliztd it edlekcïåøà äî
íåøãå ïåôö,zia ly eagexl ekxe` -

eica eid jke ,gpen did jke" lirl opixn`ck

."oigpenõåçî õåç- ogleye dxepn -

.lkida mdipyåúåà áéúëäå:rnync -

`l eze ,'d iptl cg`?éãåãöà åäì ããöî-

`kil ikd elit`e ,igpn mexce oetv mlerl

ity .irvn` epiide ,axrn itlk cg `l`

zeliztd x`ye ,axrn itlk dliztd

ly dylyy .irvn`d itlk odit zeccevn

ly dylye ,mexc itlk zeccevn oetv cv

.oetv itlk zeccevn mexc cv

äøåðîä éðô ìåî ìàitlk zeccevn mipwd lry oze` :`xw rnyne .mipwd lr - x`yde ,dxepn ly dteb lr cner irvn` -

.axrn ly mze`çáåùî éòöîàù ïàëîoi` :(a,`k) dlibn zkqna opixn`e ,iyingae ipya dxez xtqa oixewy yly iabl -

.dyly dyly x`yde ,drax` `xewe ,gaeyn irvn`c ozp iax xn`we .miweqt dxyrn oizgetäøùò éáúéã åðééäxyr -

`ki`e ,iniiw df ly ey`x cva df ly ey`x :jzrc `wlqwe .migpen miptle ziad ivgn :lirl oxn`ck ,mixyra zepgley

mixyrl ueg zvw e`vi `ly ,zenvnevn dn` mixyra dn` mixyr ly zepgley xyr eayiy xyt` i`c ab lr s` :xninl

."miptle ziad ivgn" lirl ipzwc `d i`d ilek wc `l :xninl `ki` - zeiniptd zen`íåøãå ïåôö øîàã ïàîì àìà,epiidc -

iazi ikid dn` mixyra dn` mixyr ly zepgley dxyre ,mixyr `l` epi` eagex `lde - lkid ly eagexl?xyt` i` `d

!ogleyl ogley oia hren geix `di `ly mvnvlåúåmeia mipdke ,lkidd agex lk z` e`liny `vnp ,iazi evn inp i` -

miptle iptl iliir ikid mixetkd?,mipyid mixcq ipy lehil mipy ,oizipzna ipzwck ,mipdk drax` oiqpkp zay lka :inp i`

ikid ,`ln lkidd agex lk i`e .xcqn ly egth cva lhep ly egth ,el` cbpk el` micnere .miycgd mixcqd ipy xcql mipye

zepgleyc `qib jci`a oilhepd mipdk ilf`?íåøãá úåðçìåù äùîç åðéöî åúå!"oetv rlv lr" :(ek zeny) aizk `xwe -åúå
äùîã ïçìåùgpen ikid ,gpen rvn`a :lirl oxn`c -?çðî àëéä äùîã ïçìåù áøòîå çøæî éîð øîàã ïàîìå.zeipevig zen` mixyra elek ogly jd aizic gkzyi` -

:ikxit edlekl uxzn `zydeéáúé ååä àøã ãçá úøáñ éî.ef ly dy`x cva ef ly dy`x - xyr edlek -éáúé ååä éøã éøúácva ef ly dy`x - ediipin dyng -

.ef ly dy`x cva ef ly dy`x - dyng mze`e .dzxeya `le dyn ly dze` lv` - dyng ly zxg` dxeye .ozxeya `le ,mdiptl olv` dyn lye ,ef ly dy`x
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ïé÷çåãiycw rvn`a oex`c ,did qp dyrn Ð dy` icc ipy oink oinece zkexta oihleae

`nw wxta `zi`ck ,dcnd on epi` oex` mewne ,zen` xyr did cv lkle ,did miycwd

cr miribn j`id ,cg` cvl mihnyp micady xn`c o`nl elit` ok m`e .(a,i) dlibnc

.oihleae oiwgec eidy cr ,micad ekix`d qp ici lr `l` !xyr okxe` did `l `d ?zkextd

.l`xyi ly ozaigl ,dy` icc ipyk oi`xpe

çøæîokxe`" opzc oizipzne Ð oigpen axrne

.iaxk Ð "zia ly ekxe`láéúëãî
zeigxfn izy ly ipy xp Ð 'd iptl iaxrn xpa

"zepaxw lk" wxta ziyixtck ,"iaxrn xp" ixw

oizipzne .("dpnn" ligznd xeaic a,et lirl)

cinzczeigxfn izy `vnc (h dpyn b wxt)

.oigpen axrne gxfn :xn`c ,iaxk Ð zewlec

jiiy oi` Ð oigpen mexce oetv :xn`c o`nlc

."zeigxfn"

éòöîàùoiprl :qxhpewa yxit Ð gaeyn

oi`c ,dxeza oi`xewy dyly

drax` `xewy irvn`e ,miweqt dxyrn oizget

wxta mzd `ziixa jd iziin df lre .gaeyn Ð

x`y [inp] iziinc :[dyw] la` .(a,`k) dlibnc b

:d`xp jkl !migaeyn oexg`e oey`xc zeziixa

mikldnd dyly iabl `ipzin [`kdc] jdc

mdl xn`" wxta xn`ck ,rvn`a lecbc ,jxca

,dl iziin (a,`k) dlibnae .(`,fl `nei) "dpennd

`xwiy aeh ,mixac x`yl gaeync oeikc meyn

.miweqt drax`éøúivxzine Ð eed ixc

,mexce oetv :xn`c o`nlc .ikxit edlek `zyd

opiadi ikc ab lr s`
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zegpn(iriax meil)

y cr ueg itlk mikeyn eidúëBøta ïéèìBáe ïé÷çBc,lkidd l` £¦§¦©¨¤
ïéîBãåozhilaa,äMà écc éðL ïéîkenkøîàpL'd zad` lr §¦§¦§¥©¥¦¨¤¤¡©

l`xyil(bi ` mixiyd xiy),'ïéìé éãL ïéa éì éãBc øBnä øBøö',xnelk §©¦¦¥¨©¨¦
['icec'-] `ed jexa yecwdmihlead oex`d ica oia ezpiky dxyd

mnvr micady ,ze`xwnd izy eniiwzp dfae .miicy oink zkexta
epcnl ixd .zkexta dhlay mzxev wx `l` ,lkida e`xp `l
oex`d agexl eid mireawy oeike ,ziad jxe`l mipezp eid micady

.ziad agexl oeekn did ekx`y `vnp
:`xnbd zxxanéáúé eåä ïBøàc àéúeôì åécác ïìðîeokidne ± §¨¨§©¨§§¨§¨£¨§¦

,oex`d agexl mireaw eid micady epcnleåä ïBøàc Bkøàì àîìéc¦§¨§¨§§¨£
éáúé:`xnbd daiyn .ekx`l eid mipezp `ny ±,äãeäé áø øîà ¨§¦¨©©§¨

eäì ébzñî àì àbìôe àúnàa éøáb éøzmileki mpi` miyp` ipy ± §¥©§¥§©§¨©§¨Ÿ¦§©¦§
,micad oia ekld oex`d i`yepy oeike ,ivge dn`a df cvl df jldl
mdipia milican eagx ly ivge dn`e oex`d jxe`l mireaw eid eli`

eid mireaw i`ce `l` ,my miqpkp ei`yep eid `lekx`e eagxl
.ei`yep ekld mye ,mdipia cixtn ivge zen` izy `edy

:`xnbd zxxaneäì eøc eåä äòaøàác ïì àðîeepcnl okidne ± §¨¨¦§©§¨¨£¨§
eiptln cg` ,mipy ede`yp `ny ,oex`d z` e`yp miyp` drax`y
.ivge dn` mdipiae ekx`l mireaw eid micade ,eixg`n cg`e

:`xnbd daiynáéúëcxacna zerqnd xcqa(`k i xacna)Erqpe' ¦§¦§¨§
,`xnbd zwiicne ,'ebe 'WcwOd i`Up mizdTd'íéúäwä eòñðå'oeyl ©§¨¦Ÿ§¥©¦§¨§¨§©§¨¦

ixd ,mipy miax herine miax,éøzweqtd jynde,'Lc÷nä éàNð' §¥Ÿ§¥©¦§¨
éøz énðmipy ,drax`a oex`d z`iypy o`kn ,mitqep mipy md ± ©¦§¥

mipezp eid micady xnel miaiig `linne .eixg`n mipye eiptln
oex`d jxe` `vnp axrnl gxfnn mikeyn micady oeike ,eagxl

.ziad agexl mexcl oetvn oezp
zepgleyd mewne xtqn z` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

:ycwnaCìnä äîìL äNò úBðçìeL äøNò ,ïðaø eðzcaln ¨©¨¨£¨¨§¨¨¨§ŸŸ©¤¤
,dyn ogleyøîàpLycwnd ilk ziiyra(g c 'a minid ixac)Nòiå' ¤¤¡©©©©

.'ìàîOî äMîçå ïéîiî äMîç ìëéäa çpiå äøNò úBðçìLª§¨£¨¨©©©©¥¨£¦¨¦¨¦©£¦¨¦§Ÿ
,'l`nyn dynge oinin dyng' milnd z` `ziixad zx`aníàå§¦

øîàzmigpen eidyçútä ïéîéî äMîçlkidd rvn`ayäMîçå Ÿ©£¦¨¦¦©¤©©£¦¨
çútä ìàîOî,weqtd zehytkk íà,íBøca ïçìeML eðéöî ï ¦§Ÿ©¤©¦¥¨¦¤§¨©¨

,lkidd mexca miqpkpl l`nyny zepgleyd zyng e`vnpy
äøîà äøBzäåycwnd ilk mewn lr ieeiva(dl ek zeny)ïçìMäå' §©¨¨§¨§©ª§¨

àlà ,'ïBôö òìö ìò ïzzweqtd zpeeke ,oetva mlek ecnr i`ce ¦¥©¤©¨¤¨
epgleyy,òöîàa äLî ìLeäMîçdnly zepgleynBðéîéî ¤Ÿ¤§¤§©£¦¨¦¦

.BìàîOî äMîçå§£¦¨¦§Ÿ
:ycwna zexepnd mewne xtqn z` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

äîìL äNò úBøBðî øNò ,ïðaø eðz,dyn zxepn calnøîàpL ¨©¨¨¤¤§¨¨§ŸŸ¤¤¡©
ycwnd ilk ziiyra(f c 'a minid ixac)øNò áäfä úBøðnä úà Nòiå'©©©¤©§Ÿ©¨¨¤¤

.'ìàîOî äMîçå ïéîiî äMîç ìëéäa ïziå ètLnkzx`an ©¦§¨©¦¥©¥¨£¦¨¦¨¦©£¦¨¦§Ÿ
,'l`nyn dynge oinin dyng' milnd z` `ziixadøîàz íàå§¦Ÿ©

ecnryçútä ìàîOî äMîçå çútä ïéîéî äMîçzehytk £¦¨¦¦©¤©©£¦¨¦§Ÿ©¤©
,weqtd,ïBôva äøBðî eðéöî ïk íàzexepnd zyng e`vnpy ¦¥¨¦§¨©¨

,lkidd oetva miqpkpl oininyäøîà äøBzäå(dl ek zeny)úàå' §©¨¨§¨§¤
ïçìMä çëð äøBðnäe 'dpniY oMWOd rlv lrdxepndy epiide ,'eb ©§¨Ÿ©©ª§¨©¤©©¦§¨¥¨¨

.ogleyd len mexc cva cenrzàlàzpeeke ,mexca olek ecnr i`ce ¤¨
ezxepny weqtd,òöîàa äLî ìLeäMîçdnly zexepnn ¤Ÿ¤¨¤§©£¦¨

.dìàîOî äMîçå dðéîéî¦¦¨§£¦¨¦§Ÿ¨
lkida zexepnde zepgleyd mewna zepcd zeziixa d`ian `xnbd

:axrn itlkàãç éðzepipy zg` `ziixaa ±eéä íéðôìå úéa éöçî ¨¥£¨¥£¦©¦§¦§¦¨
zepgleydàãç éðúå ,ïéçpeîy.ïéçpeî eéä íéðôìå úéaä LéìMî ¨¦§¨¥£¨¦§¦©©¦§¦§¦¨¨¦

,`xnbd zx`an,àéL÷ àìåe ,miptle lkid ivgn ecnr i`ceyøî §Ÿ©§¨©
miptle ziad yilyn ecnry dazky `ziixad ±úéa áéMç à÷̈©¦¥

ìëéä éãäa íéLãwä éLã÷mr miycwd ycw ghy z` dayig ± ¨§¥©¢¨¦©£¥¥¨
ecnryke ,mixyr miycwd ycwe dn` mirax` lkidd ,lkidd
ziad yilyn e`vnp zeiniptd lkidd zen` mixyra zepgleyd

.miyy ly yily xg`l ,miptleøîedipyd `ziixad ±à÷ àì ©Ÿ¨
,ìëéä éãäa íéLãwä éLã÷ úéa áéMçly mirax`d z` `l` ©¦¥¨§¥©¢¨¦©£¥¥¨

.miptle eivgn zepgleyd ecnr `linne ,cala lkidd
dleze ,zepgleyd zcinr oeeik z` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

:oex`de dxepnd zcinr zxeva `xnbd z`fáøòîe çøæî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦§¨©£¨
eéäzepgleydïéçpeî,ziad jxe`l mkxe`eøæòìà éaø ,éaø éøác ¨¨¦¦§¥©¦©¦¤§¨¨

íBøãå ïBôö ,øîBà ïBòîL éaøagexl mkxe`e ecnrzxxan .ziad a §©¦¦§¥¨§¨
:`xnbd.éaøc déîòè éàî:`xnbd daiynäøBðnî øîbcnl ± ©©§¥§©¦¨©¦§¨

,dxepnd zcinr oeeiknénð éðä óà ,áøòîe çøæî äøBðn äîs` ± ©§¨¦§¨©£¨©¨¥©¦
zepgleyd.áøòîe çøæî:`xnbd zxxanïìðî dôeb äøBðîe± ¦§¨©£¨§¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .dnvr dxepnd zcinr oeeik z` epcnl okidne
øða áéúëcîdéáøòn(b ck `xwie)''ä éðôì ['åâå ïøäà] Búà Cøòé' ¦¦§¦©¥©£¨¦©£ŸŸ©£Ÿ¦§¥

,''d iptl' cnerd `ed cg` xpy ,cigi oeyla ,'ebeåàì eäleëc ììkî¦§¨§§¨
'ä éðôì,''d iptl' mpi` zexpd x`yy cenll yi -Czòc à÷ìñ éàå ¦§¥§¦¨§¨©§¨

dcnr dxepndyeäðéð 'ä éðôì énð eälek ,íBøãå ïBôözexpd lk - ¨§¨§©¦¦§¥¦§
gxfnn dcnr gxkda `l` .axrnay miycwd ycwl mzaxwa miey
dxepndn iax cnle .'d iptly xpd `ed xzeia iaxrnd xpde ,axrnl

:`xnbd zxxan .zepgleyl.àîòè éàî ïBòîL éaøa øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨§©¦¦§©©£¨
:`xnbd daiynïBøàî øîb,oex`d zcinr oeeikn cnl ±ïBøà äî ¨©¥¨¨¨

gpeníBøãå ïBôölirlck(`"r),énð éðä óàzepgleyd s` ±ïBôö ¨§¨©¨¥©¦¨
.íBøãå:`xnbd zl`eyïBøàî øîâéì énð éaøåcnli iax s`e ± §¨§©¦©¦¦§©¥¨

y xaq :`xnbd daiyn .mexce oetv zepgleyd cinrdl oex`dnïéðc̈¦
õeçî õeçuegn enewny xac micnl ±xacn miycwd ycwl ¦

,uega enewny,dxepnn zepgley epiideíéðôaî õeç ïéðc ïéàå- §¥¨¦¥¦§¦
:`xnbd zl`ey .miycwd ycway oex`dn uega cnerd xacéaøå§©¦

äøBðnî øîâéì ïBòîL éaøa øæòìàmcinrdl dxepndn cnli ± ¤§¨¨§©¦¦§¦§©¦§¨
:`xnbd daiyn .axrne gxfnCì øîà,oerny iaxa xfrl` iax ¨©¨

äçpî äåä íBøãå ïBôö dôeb äøBðîoetvn dcnr dxepnd s` ± §¨¨¨§¨£¨©§¨
:`xnbd dywn .iaxk `ly ,mexcláéúëä àlàiaxrnd xpa(my) ¤¨¨§¦

åéðáe ïøäà BúBà CBøòé',''d iptl 'ebelk mexce oetv dcnr m`e ©£©£Ÿ¨¨¦§¥
wxe ,mexce oetv dcnr mlerl :`xnbd zvxzn .'d iptl miey zexpd

meyn ,'d iptl aygp irvn`d xpdéãecöà eäì ãcöîcezlizty ± ¦§©¥§©§¥
`le eitlk ehp zeliztd x`y la` ,axrnl dhep dzid irvn`d ly

.axrnl,`ziixan di`x jkl d`ian `xnbd,àéðúcxn`p §©§¨
dxepnd zwlcda(a g xacna)úòáL eøéàé äøBðnä éðt ìeî ìà'¤§¥©§¨¨¦¦§©
ãnìî ,'úBøpäweqtdïéãcöî eéäLz`íäéðtzexpd zyy ly ©¥§©¥¤¨§©§¦§¥¤

éòöîà øð étìk'dxepnd ipt' `xwpe dxepnd seb lr cnerd. §©¥¥¤§¨¦
,`ziixad dkiynnïàkî ,ïúð éaø øîàdxezd lkl cenll yi ¨©©¦¨¨¦¨

LdçaeLî éòöîà.miiccvd on ¤¤§¨¦§¨
zl`ey .zehiyd izy itl mnewna zepgleyd eqpkp ji` dpc `xnbd

:`xnbdøîàc ïàîì àîìLaecnr zepgleydyáøòîe çøæî,oaen ¦§¨¨§©§¨©¦§¨©£¨
ivg jxe`e ,dyn lyk zen` izy did dnly zepgley jxe`y oeiky

,dn` mixyr zepgleyd ecnr eay iniptd lkiddéáéúé eåäc eðééä©§©£§¦¥
íéøNòa äøNòmixyrazen` izy ipazepgleydxyr eqpkpy edf ± £¨¨§¤§¦

,dn`íBøãå ïBôö øîàc ïàîì àlàmixyr lkidd agexy ,dyw ¤¨§©§¨©¨§¨
e ,dn`äøNòzen` izy ipa zepgleyíéøNòadn`éáúé eåä éëéä £¨¨§¤§¦¥¦£¨§¦

eqtz `linne ,mdipia edyn geix x`yp i`ce `lde ,eqpkp j`id ±
.mixyrn xzei zvweúåmixyra eqpkpe dfl df mewgc m` s` ,cere ± §

mewn lkn ,mdipia geix `la zen`éìééò eåä éëéä íéðäkj`id ± Ÿ£¦¥¦£¨§¦
.zepgleyl xarn l` mipdkd eqpkp,eúålk z`zepgleyd eqtzm` §

lkidd agex,íBøca úBðçìL äMîç eðéöîdazk dxezdeek zeny) ¨¦£¦¨ª§¨©¨
(dl.'oFtv rlv lr oYY oglXde'déì çpî àëéä äLîc ïçìL ,eúå± §©ª§¨¦¥©¤©¨§ª§¨§Ÿ¤¥¨©©¥

zxey rvn`a cnry lirl `ziixaa epipy `lde ,egipd okid
mixyra miqpkp mpi` zen` izy ipa zepgley xyrcg`e ,zepgleyd

:oywnd lr dywne `xnbd zxfeg .dn`éîòèéìåCjzhiyle ± §¦©§¨
,mexce oetv xn`c o`nl dyn ogleyn ziywdyçøæî øîàc ïàîì§©§¨©¦§¨

énð áøòîedyw,déì çpî äåä àëéä äLîc ïçìLeqtz `lde ©£¨©¦ª§¨§Ÿ¤¥¨£¨©©¥
dyn ogleyz`siqepyke ,iniptdlkidd ivglkz`dnlyzepgley
itl`xnbdzayiin .oevigd lkidd ivglmly ogleydgci mrvn`a

:zehiyd izyúøáñ éî àlàyxaeq jpdmelk ±äåä àøc ãçdxey ± ¤¨¦¨§©©¨¨£¨
,ok `l ,dzidzg`eäðéð éøc éøzzepgleydyngzepazexey izy- §¥¨¥¦§

.zexeyd oia dyn lye ,zen` xyr dxey lk jxe` ,eid
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oifge` mipya cenr gv sc ± oey`x wxtzereay

äùà éãã éðù ïéîëoy`xe axrnl cg` oy`x ,iniiw axrnl gxfnn mica :`nl` -

didy ,axrnl gxfnn - oex` ly eagex :dpin rnye .gztd jeza gxfnl cg`

.zia ly ekxe`àâìôå àúîàá éøáâ éøúca oia did `l - ekxe`l mica eed i` -

.dvgne dn` `l` calíéðù ùã÷îä ïåøà éàùåð íéðù íéúä÷ämield eniwde -

"m`ea cr" ,zepgl mivex eidyk okynd z`

.oex`d i`yep el` -:øîàú íàåi`d -

.xn`w gztc "l`nyn"e "oinin"ïë íà
íåøãá úåðçìåù ùîç åðéöîdid gztdy -

dyng e`vnpe ,igxfn lzeka lkidd rvn`a

.mexca mlek - dqipk jxc l`nyayàìà
åðéîéî äùîç òöîàá äùî ìù,enexca -

oetva oleke ,epetva - el`nyn dynge

.igpn ikid yxtn onwle .lkiddàãç éðú
íéðôìå úéáä éöçî,zepgleyd lk oigpen -

.gztd cvl oevigd on ivga odn cg` oi`e

'åë áéùç à÷ øîìdn` miyy lkiddy -

dpa xy` ziade" (e ` mikln) aizkck ,ekx`

'dl dnly jlndeid miyy oze`ne .'ebe "

xiacd iptle" (my) aizkck ,xiaca mixyr

,mirax` - lkidde ,'ebe "dn` mixyr

ziad did dn`a mirax`" (my) aizkck

miayei zepgleyde ."iptl lkidd `ed

o`n .xiacd cv ly lkid ly dn` mixyra

miyyd lk aiyg - "ziad yilyn" ipzc

ivgn" ipzc o`ne ,lkid lye xiac ly dn`

lkid `l` aiyg `l - "miptle ziad

.diceglíéçðåî áøòîå çøæî,zepgleyd -

,axrnl cg` oy`xe gxfnl cg` oy`x

.zia ly ekxe`l ekxe` epiidcäøåðî äî
áøòîå çøæîgxfna mipw dylyd -

.axrna dylydeéðôì éáøòî øðá áéúëãî
'äoxd` eze` jexri" (ck `xwie) aizkc -

'd iptl 'ebeoi`e ,'d iptl eze` :rnync ,"

itlk iedc `ed cg :`nl` ,'d iptl xg`

gxfn :`nl` .miycwd iycw zia cvl axrn

ixw axrn cv ly oevigde ,migpen axrne

gkzyi` - oetva i`c ."iaxrn xp" dil

.axrnl zeey zeliztd it edlekcïåøà äî
íåøãå ïåôö,zia ly eagexl ekxe` -

eica eid jke ,gpen did jke" lirl opixn`ck

."oigpenõåçî õåç- ogleye dxepn -

.lkida mdipyåúåà áéúëäå:rnync -

`l eze ,'d iptl cg`?éãåãöà åäì ããöî-

`kil ikd elit`e ,igpn mexce oetv mlerl

ity .irvn` epiide ,axrn itlk cg `l`

zeliztd x`ye ,axrn itlk dliztd

ly dylyy .irvn`d itlk odit zeccevn

ly dylye ,mexc itlk zeccevn oetv cv

.oetv itlk zeccevn mexc cv

äøåðîä éðô ìåî ìàitlk zeccevn mipwd lry oze` :`xw rnyne .mipwd lr - x`yde ,dxepn ly dteb lr cner irvn` -

.axrn ly mze`çáåùî éòöîàù ïàëîoi` :(a,`k) dlibn zkqna opixn`e ,iyingae ipya dxez xtqa oixewy yly iabl -

.dyly dyly x`yde ,drax` `xewe ,gaeyn irvn`c ozp iax xn`we .miweqt dxyrn oizgetäøùò éáúéã åðééäxyr -

`ki`e ,iniiw df ly ey`x cva df ly ey`x :jzrc `wlqwe .migpen miptle ziad ivgn :lirl oxn`ck ,mixyra zepgley

mixyrl ueg zvw e`vi `ly ,zenvnevn dn` mixyra dn` mixyr ly zepgley xyr eayiy xyt` i`c ab lr s` :xninl

."miptle ziad ivgn" lirl ipzwc `d i`d ilek wc `l :xninl `ki` - zeiniptd zen`íåøãå ïåôö øîàã ïàîì àìà,epiidc -

iazi ikid dn` mixyra dn` mixyr ly zepgley dxyre ,mixyr `l` epi` eagex `lde - lkid ly eagexl?xyt` i` `d

!ogleyl ogley oia hren geix `di `ly mvnvlåúåmeia mipdke ,lkidd agex lk z` e`liny `vnp ,iazi evn inp i` -

miptle iptl iliir ikid mixetkd?,mipyid mixcq ipy lehil mipy ,oizipzna ipzwck ,mipdk drax` oiqpkp zay lka :inp i`

ikid ,`ln lkidd agex lk i`e .xcqn ly egth cva lhep ly egth ,el` cbpk el` micnere .miycgd mixcqd ipy xcql mipye

zepgleyc `qib jci`a oilhepd mipdk ilf`?íåøãá úåðçìåù äùîç åðéöî åúå!"oetv rlv lr" :(ek zeny) aizk `xwe -åúå
äùîã ïçìåùgpen ikid ,gpen rvn`a :lirl oxn`c -?çðî àëéä äùîã ïçìåù áøòîå çøæî éîð øîàã ïàîìå.zeipevig zen` mixyra elek ogly jd aizic gkzyi` -

:ikxit edlekl uxzn `zydeéáúé ååä àøã ãçá úøáñ éî.ef ly dy`x cva ef ly dy`x - xyr edlek -éáúé ååä éøã éøúácva ef ly dy`x - ediipin dyng -

.ef ly dy`x cva ef ly dy`x - dyng mze`e .dzxeya `le dyn ly dze` lv` - dyng ly zxg` dxeye .ozxeya `le ,mdiptl olv` dyn lye ,ef ly dy`x

ïàîì
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ïé÷çåãiycw rvn`a oex`c ,did qp dyrn Ð dy` icc ipy oink oinece zkexta oihleae

`nw wxta `zi`ck ,dcnd on epi` oex` mewne ,zen` xyr did cv lkle ,did miycwd

cr miribn j`id ,cg` cvl mihnyp micady xn`c o`nl elit` ok m`e .(a,i) dlibnc

.oihleae oiwgec eidy cr ,micad ekix`d qp ici lr `l` !xyr okxe` did `l `d ?zkextd

.l`xyi ly ozaigl ,dy` icc ipyk oi`xpe

çøæîokxe`" opzc oizipzne Ð oigpen axrne

.iaxk Ð "zia ly ekxe`láéúëãî
zeigxfn izy ly ipy xp Ð 'd iptl iaxrn xpa

"zepaxw lk" wxta ziyixtck ,"iaxrn xp" ixw

oizipzne .("dpnn" ligznd xeaic a,et lirl)

cinzczeigxfn izy `vnc (h dpyn b wxt)

.oigpen axrne gxfn :xn`c ,iaxk Ð zewlec

jiiy oi` Ð oigpen mexce oetv :xn`c o`nlc

."zeigxfn"

éòöîàùoiprl :qxhpewa yxit Ð gaeyn

oi`c ,dxeza oi`xewy dyly

drax` `xewy irvn`e ,miweqt dxyrn oizget

wxta mzd `ziixa jd iziin df lre .gaeyn Ð

x`y [inp] iziinc :[dyw] la` .(a,`k) dlibnc b

:d`xp jkl !migaeyn oexg`e oey`xc zeziixa

mikldnd dyly iabl `ipzin [`kdc] jdc

mdl xn`" wxta xn`ck ,rvn`a lecbc ,jxca

,dl iziin (a,`k) dlibnae .(`,fl `nei) "dpennd

`xwiy aeh ,mixac x`yl gaeync oeikc meyn

.miweqt drax`éøúivxzine Ð eed ixc

,mexce oetv :xn`c o`nlc .ikxit edlek `zyd
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc zegpn(iying meil)

:`xnbd dywnøétL íBøãå ïBôö øîàc ïàîì àîìLauexizd - ¦§¨¨§©§¨©¨§¨©¦
dler mdipia dyn ogleye zexey izya ecnr dnly zepgleyy
eligzd zexeydy ,mexce oetv ecnr zepgleydy drcl dti

,ipetvd lkidd ivg lk ipt lr ekynpe ipetvd lzekdnïàîì àlà¤¨§©
áøòîe çøæî øîàc,mexcl oetvn magexe ,zepgleyd ecnr §¨©¦§¨©£¨

mikynpe lkidd axrnay oiqwxh dn` zvignl jenqa miligzne
,ipetvd lkidd ivga miqpkp mpi`y dyw ,gxfnd l`éãkîixd - ¦§¦

ìúBkä ïî CeLî änk ïçìLdnk zipetvd zepgleyd zxey - ª§¨©¨¨¦©¤
,ipetv lzekn dwegx dzid,äöçîe úBnà ézLipy elkeiy icka §¥©¤¡¨

jixv miyp` ipy jelidly ,zaya my qpkdl miptd mgl ixcqn
lirl x`eank dvgne zen` izy(:gv),déãéc änàåjk lr sqed - §©¨¦¥

,dnvr zepgleyd zxey agex ly dn`åceräöçîe úBnà ézL §§¥©¤¡¨
éðéá éðéác,dyn ogleyl ef dxey oiay -änàå,dyn ogley ly §¥¥¥¥§©¨

éðéá éðéác äöçîe úBnà ézLe,zinexcd dxeyd oial epiay - §¥©¤¡¨§¥¥¥¥
déãéc änàå,dvgne zen` xyr ixd ,dnvr ef dxey ly - §©¨¦¥

íBøãa àúnàc àbìt ïçìeL ìéëà÷c çëzLéàmiqtezy `vnp - ¦§§©§¨¨¦§¨©§¨§©§¨§¨
lkidd mexca dn` ivg dpevigd dxeyay zepgleyddxezde ,

dxn`(dl ek zeny).'oFtv rlv lr oYY oglXde'§©ª§¨¦¥©¤©¨
:axrne gxfn xaeqd zrca `xnbd zvxznúøáñ éîjpd m`d - ¦¨§©

y xeaqáéúé äåä eäééãäa äLîc ïçìLizy oia gpen did - ª§¨§Ÿ¤©£©§£¨¨¦
,dnly zepgley ly zexeydàì`l` ,did okçpîe déì éìcéîc Ÿ§¦§¥¥©©

déì,axrna miycwd ycwl jenqa egipne edlrn did -ézzéîe ¥¦©¥
àúøet eäãéãì eäì`ly ,dgxfn hrn zexeyd izy z` cixene - §§¦§§¨

deab did ycwndy oeike ,ynn odipia oezp dyn ogley didi
mikenp eid dnly zepgleyy `vnp ,gxfnl cxeie rtzyne eaxrna

dyn lynBaø éðôì áLBiä ãéîìúkdeab mewna ayei axdy §©§¦©¥¦§¥©
zexeyd iy`x eligzd dyn ogley miizqdy mewnae .cinlzdn
dvgne zen` izy wgxn efn ef zexeyd z` ewigxde ,eiciv ipyn
oetvay zepey`xd zen`d raya odizy eqpkp `linne ,cala

.lkidd
lk lr miptd mgl exciq m` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

:`l e` zexepnd lka ewilcde zepgleydúBðçìL äøNò ,ïðaø eðz̈©¨¨£¨¨ª§¨
äîìL äNò,dyn ogley calnemewn lknïéøcñî eéä àìmgl ¨¨§ŸŸŸ¨§©§¦

miptdøîàpL ,äLî ìL ìò àlàycwnd ilk ziiyr oipramikln) ¤¨©¤Ÿ¤¤¤¡©
(gn f '`'áäæ íéðtä íçì åéìò øLà ïçìMä úàå'ixd ,cigi oeyla §¤©ª§¨£¤¨¨¤¤©¨¦¨¨

iabl oke .dyn ogley `ede cg` ogley lr wx mgl exciqy
,zexepndäîìL äNò úBøBðî øNò,dyn zxepn calnemewn lkn ¤¤§¨¨§ŸŸ

ïé÷éìãî eéä àìzexpøîàpL ,äLî ìLa àlàjln dia` ixaca Ÿ¨©§¦¦¤¨§¤Ÿ¤¤¤¡©
dcedi iyp`a engli `ly elige l`xyi jln mraxi l` dcedi

ycwnd ipic z` mixneye 'd z` micaerd(`i bi 'a minid ixac),(úà)¤
E','áøòa øòáì äéúøðå áäfä úøBðîmeyn ,cigi oeyla azkpe §©©¨¨§¥Ÿ¤¨§¨¥¨¤¤

.dyn zxepn `ide zg` dxepna wx ewilcdyòenL ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤©©
ílek ìò ,øîBàzepgleyd lk lr -ïéøcñî eéälr minrt ,mgl ¥©¨¨§©§¦

,df lr minrte dføîàpLycwnd ilk ziiyr oipra(hi c my)e'úà ¤¤¡©§¤
'íéðtä íçì íäéìòå úBðçìMä.mlek lr exciqy ixd ,miax oeyla ©ª§¨©£¥¤¤¤©¨¦

å,zexepnd iabl okïé÷éìãî eéä ïleëa,efa minrte efa minrt ,zexp §§¨¨©§¦¦
øîàpLdyxt dze`a(k c my)'eíøòáì íäéúøðå úBøðnä úà ¤¤¡©§¤©§Ÿ§¥Ÿ¥¤§©£¨

,'øeâñ áäæ øéácä éðôì ètLnkmdizexpe zexepnd z` ,xnelk ©¦§¨¦§¥©§¦¨¨¨
adfn dyr dxezd htynk miycwd ycw iptl mda miwilcny
.olek lr ewilcdy gken miax oeyla 'mxral' aezky jkne ,xebq

øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøy ,`nw `pzkïéøcñî eéä àìmgl ©¦¥§©¦§¨¥Ÿ¨§©§¦
íéi÷î éðà äî àlà ,äLî ìL ìò àlàweqtd miiwzn cvik - ¤¨©¤Ÿ¤¤¨¨£¦§©¥

reny oa xfrl` iax `iadyíçì íäéìò øLà úBðçìMä úàå'§¤©ª§¨£¤£¥¤¤¤
'áäæ íéðtä,miax oeylaìL elàíéðL ,Lc÷na eéäL úBðçìL äL ©¨¦¨¨¥§Ÿ¨ª§¨¤¨©¦§¨§©¦

mdníéðôaî íìeàa eéäLmikenq ,iniptd edvwa -úéaä çúôì ¤¨¨¨¦¦§¦§¤©©©¦
,lkidd -óñk ìL ãçà,sqkk oal yiy ly -ìò ,áäæ ìL ãçàå ¤¨¤¤¤§¤¨¤¨¨©

eze`óñk ìLdidïúBðz` odkdBúñéðëa íéðtä íçìlkidl ¤¤¤¥¤¤©¨¦¦§¦¨
,dyn ogley lr ezkixr mcew yetl cnereìòåeze`áäæ ìLdid §©¤¨¨

epzepBúàéöéazxhwd xg`l cr ,dyn ogleyn ezcxed xg`l - ¦¦¨
sqk ly lr epzep ezqipkay mrhde .mgld mr mi`ad dpeald ikifa

iptn adf ly lr ez`iviaeïéãéøBî àìå LãBwa ïéìònLxzen - ¤©£¦©¤§Ÿ¦¦
jkitle ,rexibl `le dlrn ztqezl wx dyecway xac zepyl
dyn ly ogleyl epnn zelrl ,sqk ly lr ezqipka edepzp
lyl adf lyn ecixedl `ly ,adf ly lr ez`iviae ,adf dtevnd

ogley cere .sqkáäæ ìL ãçàdid,íéðôazyly oian iyilyd ¤¨¤¨¨¦§¦
,mixkfpd zepgleyddyn ogley `ed.ãéîz íéðtä íçì åéìòL¤¨¨¤¤©¨¦¨¦

mzyly lry ,miax oeyla 'miptd mgl mdilr' weqtd azk jkle
.edegipd

zxxan .oicixen oi`e ycewa oilrny xewnd edn zxxan `xnbd
:`xnbdïéãéøBî ïéàc ïì àðîexac micixen oi`y epcnl okidn - §¨¨§¥¦¦

:`xnbd daiyn .ezlrnn dyecwayàø÷ øîàc ,éaø øîàoipra ¨©©¦§¨©§¨
mi`elinl ipinya okynd znwd(gi n zeny),ïkLnä úà äLî í÷iå'©¨¤Ÿ¤¤©¦§¨

,'åéãenò úà í÷iå åéçéøa úà ïziå åéLø÷ úà íNiå åéðãà úà ïziå©¦¥¤£¨¨©¨¤¤§¨¨©¦¥¤§¦¨©¨¤¤©¨
s` dyecway xaca oicixen oi`y cnll ,'mwie'a miiqe 'mwie'a gzt
envr el mirbepd mixaca oky lke ,eil` zqgiznd xeaicd zxeva.

:`xnbd zxxanïéìòîc ïìðîexac zepyl yiy epcnl okidne - §¨¨§©£¦
:`xnbd daiyn .dlrn ztqezl wx dyecwayøa àçà éaø øîà̈©©¦£¨©

àø÷ øîàc ,á÷òémiynge miz`n mda exihwdy zezgnd lr ©£Ÿ§¨©§¨
gxw zcr iyp`(b fi xacna),íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà'¥©§©©¨¦¨¥¤§©§Ÿ¨

eLc÷iå 'ä éðôì íáéø÷ä ék çaænì éetéö íéçô éòwø íúà eNòå§¨Ÿ¨¦ª¥©¦¦©¦§¥©¦¦§¦ª¦§¥©¦§¨
,'ìàøNé éðáì úBàì eéäéåel` ly zezgnd z` ccxl yi ,xnelk §¦§§¦§¥¦§¨¥

gafnl ietiv mzeyrle miwc miqhl 'd lr welgl mzeytpa eryty
,l`xyil oexkfl eidie ,mda exihwdy zra eycwzpy oeik zyegpd
,etxype dpedkd lr ewlgy el`n `ed df ietiv exn`i ede`xiyky

y oeik ,ycewa oilrny cenll yi `linneçaæî éLéîLz äléçza©§¦¨©§¦¥¦§¥©
çaæî ìL Bôeb åéLëòålr dxhwdl ef zyegp dyniy dligza - §©§¨¤¦§¥©

.envr gafnd on wlg zeidl delrde ,gafn yinyz dzide gafnd
oi`e ycewa oilrn meyn dnrhy ztqep dyxc d`ian `xnbd

zeipyd zegela xn`p :oicixen(a i mixac)z` zgNd lr aYk`e'§¤§Ÿ©©ªŸ¤
mipFW`xd zFgNd lr Eid xW` mixaCdízîNå zøaL øLà ©§¨¦£¤¨©©ª¨¦¦£¤¦©§¨§©§¨

,'ïBøàaeóñBé áø éðzxy`' zeaizdy ,`ziixaa sqei ax dpy - ¨¨¨¥©¥
df ixde ,zexzein 'zxayãnìî'oex`a mznye'l mzekinqnLmb §©¥¤

úBçeläzeipydåmbúBçeì éøáLeid zepey`x,ïBøàa ïéçpeî ©§¦§¥¨¦¨¨
e .oicixen oi`y meyn dfl mrhdeïàkîcenll yiíëç ãéîìúì ¦¨§©§¦¨¨

BñðBà úîçî Bãeîìz çëML`le zepefn wgeca cxhp e` dlgy ¤¨©©§¥£©§
,eilr xefgl ecia wtiq did,ïBéfa âäðî Ba ïéâäBð ïéàLmyk ¤¥£¦¦§©¦¨
.zegeld ixay z` ecaiky

oldlc yiwl yix ly zexnind zyelyl oniq d`ian `xnbd
(ç"ëLå ç"øñ ì"héa ï"îéñ)ly dlehiay minrt' zexninl oniq - ¦¨¦¥¨©§¨©

lk'e ,'`iqdxta eze` oifan oi` gxqy mkg cinlz' ,'dceqi edf dxez
.'e`la xaer ecenlzn cg` xac gkynd

cnly efa zgzete ,yiwl yix ly zexnind z` d`ian `xnbd
:'zxay xy`' weqtdníéîòt ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§¨¦
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iazi ikd - axrne gxfn xn`c o`nl9- mexce oetv :xn`c o`nle

ikd iazi8ïàîì àîìùá
øéôù íåøãå ïåôö øîàãs`c -

`di `ly xyt` `lc ab lr

i`c ,mexca ogleyd on ozvwn

zen` xyr ly zepgley mvnvl xyt`

gth ithc i`nc ikd elit` ,zen` xyra-

.dil aiyg `l ied `løîàã ïàîì àìà
áøòîå çøæîoetvn agexde jxe`d `ed -

zwgexn dnk zipetvd dxey ickn ,mexcl

ipetv lzekn?ediy ,dvgne zen` izy

df jldl mileki mixcq ipy mi`yepd mipdk

eid mipyc oizipzna opixn`ck ,df cva

,mc` ipa ipy jelidle .zg` zaa oixcqn

iab lirl opixn`ck ,dvgne zen` izy opira

zen` izye ,dn` agex oglye .oex` ica

,dyn ly oglyl zipetv dxey oia dvgne

dxeyl epia dvgne zen` izye ,dicic dn`e

xyr ixd - zepgleyd agex dn`e ,zinexc

`blt lik`wc gkzyi` .dvgne zen`

:xn`c o`nle .eqtz lk` ,mexcc `zn`a

diciclc ,ikd jxtinl `kil - mexce oetv

ziaxrn dxeye ,axrnl gxfnn eagex ied

,dvgne zen` izy iaxrn lzekn dkeyn

epia dvgne zen` izye ,ogleyc agex dn`e

.'ek dyn ly oglyd oiaeåäééãäá äùîã
áéúé äåäirailc ,ynn rvn`a -

izy ly zeyxtd (zen`) izy

.dvgne zen`äéì åìãéîã àì
'åë äéì çðîågpen `di `ly -

cvl jeyn `l` .ynn mdipia

izy oiay xie` cbpk oeekn ey`xe ,axrn

,dyxtd `cg `l` `kil `zydc .zexeyd

jk .epnid jenp ,eax iptl ayeid cinlzk

ziac ,dyn lyn oikenp dnly ly mze`

diabn axrn cvle ,rteyn did ycwnd

.xzeiàúøåô äéì éúúéîåcvl maiyen -

.jenp mewna gxfnïçìùä úà.cigi oeyl -

ïéøãñî åéä ïìåë ìòminrt ,dfa minrt -

.dfaíéðôáî íìåàá åéäù íéðùlv` -

.adf ly cg`e sqk ly cg` ,lkidd gzt

- "yiiy" oizipznae ,"sqk" `kd ixwc i`de

iiyc meyn.sqkk oal yåúñéðëá-

oicnere ,eilr eze` oigipn ,gztl oiribnyk

.yetlåúàéöéá áäæ ìù ìòådid mye -

:oizipzn ipzwck ,oikifad exhweiy cr ,gpen

ùãå÷á ïéìòîùlr egipn ezqipka oebk -

lkidl ribnyke ,sqk lyly lr xcqn

adf dtevny dyn-`le .diilr ixd

.adf ly lr egipn ez`ivia jkl ,oicixen'åâå ïëùîä úà äùî í÷éådiyixcn -

cxed `l oeyld zegva elit`c ,dnwd oeyla `xwc ditiqe-oi` :dipin rny

mipc`de micenrd znwda mipdkd eig` ederiiq `lc :inp i`e .oicixen-rny

mwie" `xwirn :`pixg` `pyil .mixg` ea ewqrzp `l jkitl .oicixen oi` :dpin

(n zeny) "okynd z` dyn-`le ,zerixid qxet dligzay .zerixi epiidc

.olek miwdy cr ecia zerixid fg` `l` ,mipc`de micenrd znwda ocixedøùà
ïåøàá íúîùå úøáù.oex`a mixayd miyiy -
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xyr ly zepgley yng mvnvl xyt` i` Ð ef ly dy`x cva ef ly dy`x ,dyng

`ipzc `de .aiyg `l ied `l Ð gth dil ithc oeik ,ikd elit` .zen` xyra zen`

zen` izy lzekd on jeyn Ð oetva ogley :(a,bl `nei) "dpennd odl xn`" wxta

cnere rvenn gafne ,dvgne zen` izy lzekd on dkeyn Ð mexca dxepne ,dvgne

meyn ,ueg itlk `rniw jeyne Ð rvn`a

opirac Ð "ogleyd gkp dxepnd z`e" aizkc

:xn`c o`nk elit` eayiil yi .iccd` efgc

la` .i`w dync ogley`e ,oigpen mexce oetv

`de .lzekl zekenq Ð dnlyc zepgley

gafnd oia :(a,`p my) "el e`ived" wxta `ipzc

xi`n iax .dcedi iax ixac ,jldn did dxepnl

xi`n iaxc ab lr s` .gafnl ogley oia :xne`

,mzd wiqnck migpen mexce oetv dil `xiaq

zepgleyc .gafnl ogley oia jldl lekic `gip

izy oia dync ogleye ,ixc ixza iniiw dnly

dxeyl epnn dvgne zen` izy ,zexeyd

dxeyl epnn dvgne zen` izye dpevigd

zen` izy ipetv lzekn jeyne .ziniptd

dxepnl dync ogley oia did gafnde .dvgne

gafne .ueg itlk `rniw jeyny `l` ,dync

iept mewn `vnp Ð dn` lr dn` did adfd

.zepgleyl gafnd oia jldl leki didy ,daxd

iziinc (`,`i) milwyc `ibeqd ayiil jixve

`zbelt "zextey dxyr yly" wxta mzd

`iipzne ,`kdc oerny xa xfrl` iaxe iaxc

gxfn Ð oerny xa xfrl` iaxl :`kti` mzd

:xn` `w xcde .mexce oetv Ð iaxle ,axrne

oiie`x olek Ð axrne gxfn :xn`c o`n

reny oa xfrl` iaxk epiidc d`xpe .zexiyl

o`ne .mixcqn eid mlek lr :xn`c ,jenqac

oetva ogley `vnp Ð mexce oetv :xn`c

,oxcqn dyn ly lr `wec mexca dxepne

ly lrc .jenqac dcedi xa iqei iaxk :yexit

dxeyd y`xy oeik ,xcql leki oi` Ð dnly

:ipzw xcde .wgeca ipetv lzekl dkenq

on jeyn ,miptle ziad ivgn oezp did ogleyd

adfd gafne .mexca dxepne .zen` izy oxwd

ivgn ziad z` wleg ,ziad jeza oezp did

edleke .ueg itlk `rniw jeyn ,miptle ziad

dze` ayiil xyt` i` .miptle ziad yilyn

.migpen axrne gxfn xn`c o`nk `l` `ziixa

mizy lzekd on epiid Ð "oxwd on jeyn"

xteqd blicy `l` ,jeyn did dvgne

ivgn" `ziixac `yixa xn`wc `de ."dvgne"

:lirl opipyck Ð "yilyn" `tiqae ,"ziad

icda miycwd iycw zia aiyg `l `yixac

miycwd iycw zia aiyg `w `tiqae ,lkid

.lkid icdaäîëzen` izy lzekd on jeyn

odl xn`" wxt `neia `ipzck Ð dvgne

oileki oixcqd ipy mi`yepd mipdkd ipy eidiy :mrhd yxit qxhpewae .(a,bl) "dpennd

.df cva df jldlãîìî`aac `nw wxta Ð oex`a oigpen zegel ixaye zegeldy

zg` lk m`e ,dyly oiiaere dyy oagxe dyy okx` zegelde :opixn` (`,ci) `xza

drax`e mixyr ef lv` ef oex`a oayiil xyt` i` Ð dyy lr dyy dzid dnvr ipta

,dyy za zn`a migth dxyr yng xi`n iaxl oex` ly ekx`e ,ozrax`l migth

!ekx` ivge mizn`c dyng za dn`a opixn`c ,dvgne migth xyr mipy dcedi iaxle

dxyr yly" wxta milwyc inlyexiae .zenilyd zgz zegel ixay eidy :xnel jixve

,oex` ly ekx`l okxe` zegpene ,dyly oagexe dyy okxe`c rnyn (` dkld) "zextey

ixiinc xninl zivn ,dyy oagxe dyy okx` :(`,ci) `xza `aaa xn`wc ,inp eply cenlzde .inlyexi ziprzc `xza wxta `zi` inp ikde .oagxa ef lv` ef ozrax` ayiil lekie

.oex` ly ekx`l okx` ,ef lv` ef zegpen eidyk ,zegel ixaye zegel oia epiid Ð migth xyr mipy ?oex`a zelke` zegel dnk :xn`wc `de .oagxl ef lv` ef eidyk ,odizy oia
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íBøãå ïBôö øîàc ïàîì àîìLa¯ïàîì àlà ,øétL ¦§¨¨§©©£©¨§¨©¦¤¨§©
ïî CeLî änk ïçìL éãkî ,áøòîe çøæî ,øîàc©£©¦§¨©£¨¦§¦ª§¨©¨¨¦
úBnà ézLe ,déãéc änàå äöçîe úBnà ézL ?ìúBkä©¤§¥©¤¡¨§©¨¦¥§¥©
éðéa éðéác äöçîe úBnà ézLe ,änàå éðéa éðéác äöçîe¤¡¨§¥¥¥¥§©¨§¥©¤¡¨§¥¥¥¥
àúîàc àbìt ïçìeL ìéëà÷c çkzLéà ,déãéc änàå§©¨¦¥¦§©©§¨¨¥§¨©§¨§©§¨
?áéúé äåä eäééãäa äLîc ïçìL zøáñ éî !íBøca©¨¦¨§©§ª§¨§¤©£©§£¨§¥

,àìéìãéîcdéì çpîe déìézúéîe,àzøet eäãéãì eäì ¨§¦§¦¥©©¥¦©¦§§¦§§¨
.Baø éðôì áLBiä ãéîìúkúBðçìL äøNò :ïðaø eðz §©§¦©¥¦§¥©¨©¨©£¨¨ª§¨

,äLî ìL ìò àlà ïéøcñî eéä àìå ,äîìL äNò̈¨§ŸŸ§Ÿ¨§©§¦¤¨©¤¤
øNò ."áäæ íéðtä íçì åéìò øLà ïçìMä úàå" :øîàpL¤¤¡©§¤©ª§¨£¤¨¨¤¤©¨¦¨¨¤¤
,äLî ìLa àlà ïé÷éìãî eéä àìå ,äîìL äNò úBøBðî§¨¨§ŸŸ§Ÿ¨©§¦¦¤¨§¤¤

áäfä úøBðî úà" :øîàpLäéúøðåéaø ."áøòa øòáì ¤¤¡©¤§©©¨¨§¥Ÿ¤¨§¨¥¨¤¤©¦
,ïéøcñî eéä ílek ìò :øîBà òenL ïa øæòìà:øîàpL ¤§¨¨¤©©¥©¨¨§©§¦¤¤¡©

,"íéðtä íçì íäéìòå úBðçìMä úà"ïleëáeeéä ¤©ª§¨©£¥¤¤¤©¨¦§¨¨
úà" øîàpL ,ïé÷éìãîúBøðnäíäéúøðåíøòáì ©§¦¦¤¤¡©¤©§Ÿ§¥Ÿ¥¤§©£¨

äãeäé éaøa éñBé éaø ."øeâñ áäæ øéácä éðôì ètLnk©¦§¨¦§¥©§¦¨¨¨©¦¥§©¦§¨
äî àlà ,äLî ìL ìò àlà ïéøcñî eéä àì :øîBà¥Ÿ¨§©§¦¤¨©¤¤¤¨¨
...íéðtä íçì íäéìò øLà úBðçìMä úàå" íéi÷î éðà£¦§©¥§¤©ª§¨£¤£¥¤¤¤©¨¦

ìL elà ?"áäæeéäL íéðL ,Lc÷na eéäL úBðçìL äL ¨¨¥§¨ª§¨¤¨©¦§¨§©¦¤¨
ãçàå óñk ìL ãçà ,úéaä çúôì íéðôaî íìeàä¨¦¦§¦§¤©©©¦¤¨¤¤¤§¤¨
ìòå Búñéðëa íéðtä íçì ïúBð óñk ìL ìò ,áäæ ìL¤¨¨©¤¤¤¥¤¤©¨¦¦§¦¨§©
ãçà ,ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìònL ,Búàéöéa áäæ ìL¤¨¨¦¦¨¤©£¦©¤§Ÿ¦¦¤¨
ïì àðîe .ãéîz íéðtä íçì åéìòL íéðôa áäæ ìL¤¨¨¦§¦¤¨¨¤¤©¨¦¨¦§¨¨
úà äLî í÷iå" àø÷ øîàc ,éaø øîà ?ïéãéøBî ïéàc§¥¦¦£©©¦©£©§¨©¨¤¤¤
úà ïziå åéLø÷ úà íNiå åéðãà úà ïziå ïkLnä©¦§¨©¦¥¤£¨¨©¨¤¤§¨¨©¦¥¤

åéçéøaúà í÷iå"åéãenòéaø øîà ?ïéìòîc ïìðîe . §¦¨©¨¤¤©¨§¨©§©£¦£©©¦
íéàhçä úBzçî úà" :àø÷ øîàc ,á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ©£©§¨¥©§©©¨¦
çaænì éetö íéçô éòwø íúà eNòå íúLôða älàä̈¥¤§©§Ÿ¨§¨Ÿ¨¦ª¥©¦¦©¦§¥©
,"ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå 'ä éðôì íáéø÷ä ék¦¦§¦ª¦§¥©¦§¨§¦§§¦§¥¦§¨¥

.çaæî ìL Bôeb åéLëòå çaæî éLéîLz äléçzaøLà" ©§¦¨©§¦¥¦§¥©§©§¨¤¦§¥©£¤
"ïBøàa ízîNå zøaL¯úBçeläL ,ãnìî :óñBé áø éðz ¦©§¨§©§¨¨¨¨¥©¥§©¥¤©

éøáLåçëML íëç ãéîìúì ,ïàkî .ïBøàa ïéçpeî úBçeì §¦§¥¨¦¨¨¦¨§©§¦¨¨¤¨©
:ïîéñ) .ïBéfa âäðî Ba ïéâäBð ïéàL ,BñðBà úîçî Bãeîìz©§¥£©§¤¥£¦¦§©¦¨¦¨
íéîòt :Lé÷ì Léø øîà (çëLå ,çøñ ,ìhéa¦¥¨©§¨©¨©¥¨¦§¨¦
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc zegpn(iying meil)

:`xnbd dywnøétL íBøãå ïBôö øîàc ïàîì àîìLauexizd - ¦§¨¨§©§¨©¨§¨©¦
dler mdipia dyn ogleye zexey izya ecnr dnly zepgleyy
eligzd zexeydy ,mexce oetv ecnr zepgleydy drcl dti

,ipetvd lkidd ivg lk ipt lr ekynpe ipetvd lzekdnïàîì àlà¤¨§©
áøòîe çøæî øîàc,mexcl oetvn magexe ,zepgleyd ecnr §¨©¦§¨©£¨

mikynpe lkidd axrnay oiqwxh dn` zvignl jenqa miligzne
,ipetvd lkidd ivga miqpkp mpi`y dyw ,gxfnd l`éãkîixd - ¦§¦

ìúBkä ïî CeLî änk ïçìLdnk zipetvd zepgleyd zxey - ª§¨©¨¨¦©¤
,ipetv lzekn dwegx dzid,äöçîe úBnà ézLipy elkeiy icka §¥©¤¡¨

jixv miyp` ipy jelidly ,zaya my qpkdl miptd mgl ixcqn
lirl x`eank dvgne zen` izy(:gv),déãéc änàåjk lr sqed - §©¨¦¥

,dnvr zepgleyd zxey agex ly dn`åceräöçîe úBnà ézL §§¥©¤¡¨
éðéá éðéác,dyn ogleyl ef dxey oiay -änàå,dyn ogley ly §¥¥¥¥§©¨

éðéá éðéác äöçîe úBnà ézLe,zinexcd dxeyd oial epiay - §¥©¤¡¨§¥¥¥¥
déãéc änàå,dvgne zen` xyr ixd ,dnvr ef dxey ly - §©¨¦¥

íBøãa àúnàc àbìt ïçìeL ìéëà÷c çëzLéàmiqtezy `vnp - ¦§§©§¨¨¦§¨©§¨§©§¨§¨
lkidd mexca dn` ivg dpevigd dxeyay zepgleyddxezde ,

dxn`(dl ek zeny).'oFtv rlv lr oYY oglXde'§©ª§¨¦¥©¤©¨
:axrne gxfn xaeqd zrca `xnbd zvxznúøáñ éîjpd m`d - ¦¨§©

y xeaqáéúé äåä eäééãäa äLîc ïçìLizy oia gpen did - ª§¨§Ÿ¤©£©§£¨¨¦
,dnly zepgley ly zexeydàì`l` ,did okçpîe déì éìcéîc Ÿ§¦§¥¥©©

déì,axrna miycwd ycwl jenqa egipne edlrn did -ézzéîe ¥¦©¥
àúøet eäãéãì eäì`ly ,dgxfn hrn zexeyd izy z` cixene - §§¦§§¨

deab did ycwndy oeike ,ynn odipia oezp dyn ogley didi
mikenp eid dnly zepgleyy `vnp ,gxfnl cxeie rtzyne eaxrna

dyn lynBaø éðôì áLBiä ãéîìúkdeab mewna ayei axdy §©§¦©¥¦§¥©
zexeyd iy`x eligzd dyn ogley miizqdy mewnae .cinlzdn
dvgne zen` izy wgxn efn ef zexeyd z` ewigxde ,eiciv ipyn
oetvay zepey`xd zen`d raya odizy eqpkp `linne ,cala

.lkidd
lk lr miptd mgl exciq m` zxxand `ziixa d`ian `xnbd

:`l e` zexepnd lka ewilcde zepgleydúBðçìL äøNò ,ïðaø eðz̈©¨¨£¨¨ª§¨
äîìL äNò,dyn ogley calnemewn lknïéøcñî eéä àìmgl ¨¨§ŸŸŸ¨§©§¦

miptdøîàpL ,äLî ìL ìò àlàycwnd ilk ziiyr oipramikln) ¤¨©¤Ÿ¤¤¤¡©
(gn f '`'áäæ íéðtä íçì åéìò øLà ïçìMä úàå'ixd ,cigi oeyla §¤©ª§¨£¤¨¨¤¤©¨¦¨¨

iabl oke .dyn ogley `ede cg` ogley lr wx mgl exciqy
,zexepndäîìL äNò úBøBðî øNò,dyn zxepn calnemewn lkn ¤¤§¨¨§ŸŸ

ïé÷éìãî eéä àìzexpøîàpL ,äLî ìLa àlàjln dia` ixaca Ÿ¨©§¦¦¤¨§¤Ÿ¤¤¤¡©
dcedi iyp`a engli `ly elige l`xyi jln mraxi l` dcedi

ycwnd ipic z` mixneye 'd z` micaerd(`i bi 'a minid ixac),(úà)¤
E','áøòa øòáì äéúøðå áäfä úøBðîmeyn ,cigi oeyla azkpe §©©¨¨§¥Ÿ¤¨§¨¥¨¤¤

.dyn zxepn `ide zg` dxepna wx ewilcdyòenL ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤©©
ílek ìò ,øîBàzepgleyd lk lr -ïéøcñî eéälr minrt ,mgl ¥©¨¨§©§¦

,df lr minrte dføîàpLycwnd ilk ziiyr oipra(hi c my)e'úà ¤¤¡©§¤
'íéðtä íçì íäéìòå úBðçìMä.mlek lr exciqy ixd ,miax oeyla ©ª§¨©£¥¤¤¤©¨¦

å,zexepnd iabl okïé÷éìãî eéä ïleëa,efa minrte efa minrt ,zexp §§¨¨©§¦¦
øîàpLdyxt dze`a(k c my)'eíøòáì íäéúøðå úBøðnä úà ¤¤¡©§¤©§Ÿ§¥Ÿ¥¤§©£¨

,'øeâñ áäæ øéácä éðôì ètLnkmdizexpe zexepnd z` ,xnelk ©¦§¨¦§¥©§¦¨¨¨
adfn dyr dxezd htynk miycwd ycw iptl mda miwilcny
.olek lr ewilcdy gken miax oeyla 'mxral' aezky jkne ,xebq

øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøy ,`nw `pzkïéøcñî eéä àìmgl ©¦¥§©¦§¨¥Ÿ¨§©§¦
íéi÷î éðà äî àlà ,äLî ìL ìò àlàweqtd miiwzn cvik - ¤¨©¤Ÿ¤¤¨¨£¦§©¥

reny oa xfrl` iax `iadyíçì íäéìò øLà úBðçìMä úàå'§¤©ª§¨£¤£¥¤¤¤
'áäæ íéðtä,miax oeylaìL elàíéðL ,Lc÷na eéäL úBðçìL äL ©¨¦¨¨¥§Ÿ¨ª§¨¤¨©¦§¨§©¦

mdníéðôaî íìeàa eéäLmikenq ,iniptd edvwa -úéaä çúôì ¤¨¨¨¦¦§¦§¤©©©¦
,lkidd -óñk ìL ãçà,sqkk oal yiy ly -ìò ,áäæ ìL ãçàå ¤¨¤¤¤§¤¨¤¨¨©

eze`óñk ìLdidïúBðz` odkdBúñéðëa íéðtä íçìlkidl ¤¤¤¥¤¤©¨¦¦§¦¨
,dyn ogley lr ezkixr mcew yetl cnereìòåeze`áäæ ìLdid §©¤¨¨

epzepBúàéöéazxhwd xg`l cr ,dyn ogleyn ezcxed xg`l - ¦¦¨
sqk ly lr epzep ezqipkay mrhde .mgld mr mi`ad dpeald ikifa

iptn adf ly lr ez`iviaeïéãéøBî àìå LãBwa ïéìònLxzen - ¤©£¦©¤§Ÿ¦¦
jkitle ,rexibl `le dlrn ztqezl wx dyecway xac zepyl
dyn ly ogleyl epnn zelrl ,sqk ly lr ezqipka edepzp
lyl adf lyn ecixedl `ly ,adf ly lr ez`iviae ,adf dtevnd

ogley cere .sqkáäæ ìL ãçàdid,íéðôazyly oian iyilyd ¤¨¤¨¨¦§¦
,mixkfpd zepgleyddyn ogley `ed.ãéîz íéðtä íçì åéìòL¤¨¨¤¤©¨¦¨¦

mzyly lry ,miax oeyla 'miptd mgl mdilr' weqtd azk jkle
.edegipd

zxxan .oicixen oi`e ycewa oilrny xewnd edn zxxan `xnbd
:`xnbdïéãéøBî ïéàc ïì àðîexac micixen oi`y epcnl okidn - §¨¨§¥¦¦

:`xnbd daiyn .ezlrnn dyecwayàø÷ øîàc ,éaø øîàoipra ¨©©¦§¨©§¨
mi`elinl ipinya okynd znwd(gi n zeny),ïkLnä úà äLî í÷iå'©¨¤Ÿ¤¤©¦§¨

,'åéãenò úà í÷iå åéçéøa úà ïziå åéLø÷ úà íNiå åéðãà úà ïziå©¦¥¤£¨¨©¨¤¤§¨¨©¦¥¤§¦¨©¨¤¤©¨
s` dyecway xaca oicixen oi`y cnll ,'mwie'a miiqe 'mwie'a gzt
envr el mirbepd mixaca oky lke ,eil` zqgiznd xeaicd zxeva.

:`xnbd zxxanïéìòîc ïìðîexac zepyl yiy epcnl okidne - §¨¨§©£¦
:`xnbd daiyn .dlrn ztqezl wx dyecwayøa àçà éaø øîà̈©©¦£¨©

àø÷ øîàc ,á÷òémiynge miz`n mda exihwdy zezgnd lr ©£Ÿ§¨©§¨
gxw zcr iyp`(b fi xacna),íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà'¥©§©©¨¦¨¥¤§©§Ÿ¨

eLc÷iå 'ä éðôì íáéø÷ä ék çaænì éetéö íéçô éòwø íúà eNòå§¨Ÿ¨¦ª¥©¦¦©¦§¥©¦¦§¦ª¦§¥©¦§¨
,'ìàøNé éðáì úBàì eéäéåel` ly zezgnd z` ccxl yi ,xnelk §¦§§¦§¥¦§¨¥

gafnl ietiv mzeyrle miwc miqhl 'd lr welgl mzeytpa eryty
,l`xyil oexkfl eidie ,mda exihwdy zra eycwzpy oeik zyegpd
,etxype dpedkd lr ewlgy el`n `ed df ietiv exn`i ede`xiyky

y oeik ,ycewa oilrny cenll yi `linneçaæî éLéîLz äléçza©§¦¨©§¦¥¦§¥©
çaæî ìL Bôeb åéLëòålr dxhwdl ef zyegp dyniy dligza - §©§¨¤¦§¥©

.envr gafnd on wlg zeidl delrde ,gafn yinyz dzide gafnd
oi`e ycewa oilrn meyn dnrhy ztqep dyxc d`ian `xnbd

zeipyd zegela xn`p :oicixen(a i mixac)z` zgNd lr aYk`e'§¤§Ÿ©©ªŸ¤
mipFW`xd zFgNd lr Eid xW` mixaCdízîNå zøaL øLà ©§¨¦£¤¨©©ª¨¦¦£¤¦©§¨§©§¨

,'ïBøàaeóñBé áø éðzxy`' zeaizdy ,`ziixaa sqei ax dpy - ¨¨¨¥©¥
df ixde ,zexzein 'zxayãnìî'oex`a mznye'l mzekinqnLmb §©¥¤

úBçeläzeipydåmbúBçeì éøáLeid zepey`x,ïBøàa ïéçpeî ©§¦§¥¨¦¨¨
e .oicixen oi`y meyn dfl mrhdeïàkîcenll yiíëç ãéîìúì ¦¨§©§¦¨¨

BñðBà úîçî Bãeîìz çëML`le zepefn wgeca cxhp e` dlgy ¤¨©©§¥£©§
,eilr xefgl ecia wtiq did,ïBéfa âäðî Ba ïéâäBð ïéàLmyk ¤¥£¦¦§©¦¨
.zegeld ixay z` ecaiky

oldlc yiwl yix ly zexnind zyelyl oniq d`ian `xnbd
(ç"ëLå ç"øñ ì"héa ï"îéñ)ly dlehiay minrt' zexninl oniq - ¦¨¦¥¨©§¨©

lk'e ,'`iqdxta eze` oifan oi` gxqy mkg cinlz' ,'dceqi edf dxez
.'e`la xaer ecenlzn cg` xac gkynd

cnly efa zgzete ,yiwl yix ly zexnind z` d`ian `xnbd
:'zxay xy`' weqtdníéîòt ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§¨¦
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oifge` mipy` cenr hv sc ± oey`x wxtzereay

iazi ikd - axrne gxfn xn`c o`nl9- mexce oetv :xn`c o`nle

ikd iazi8ïàîì àîìùá
øéôù íåøãå ïåôö øîàãs`c -

`di `ly xyt` `lc ab lr

i`c ,mexca ogleyd on ozvwn

zen` xyr ly zepgley mvnvl xyt`

gth ithc i`nc ikd elit` ,zen` xyra-

.dil aiyg `l ied `løîàã ïàîì àìà
áøòîå çøæîoetvn agexde jxe`d `ed -

zwgexn dnk zipetvd dxey ickn ,mexcl

ipetv lzekn?ediy ,dvgne zen` izy

df jldl mileki mixcq ipy mi`yepd mipdk

eid mipyc oizipzna opixn`ck ,df cva

,mc` ipa ipy jelidle .zg` zaa oixcqn

iab lirl opixn`ck ,dvgne zen` izy opira

zen` izye ,dn` agex oglye .oex` ica

,dyn ly oglyl zipetv dxey oia dvgne

dxeyl epia dvgne zen` izye ,dicic dn`e

xyr ixd - zepgleyd agex dn`e ,zinexc

`blt lik`wc gkzyi` .dvgne zen`

:xn`c o`nle .eqtz lk` ,mexcc `zn`a

diciclc ,ikd jxtinl `kil - mexce oetv

ziaxrn dxeye ,axrnl gxfnn eagex ied

,dvgne zen` izy iaxrn lzekn dkeyn

epia dvgne zen` izye ,ogleyc agex dn`e

.'ek dyn ly oglyd oiaeåäééãäá äùîã
áéúé äåäirailc ,ynn rvn`a -

izy ly zeyxtd (zen`) izy

.dvgne zen`äéì åìãéîã àì
'åë äéì çðîågpen `di `ly -

cvl jeyn `l` .ynn mdipia

izy oiay xie` cbpk oeekn ey`xe ,axrn

,dyxtd `cg `l` `kil `zydc .zexeyd

jk .epnid jenp ,eax iptl ayeid cinlzk

ziac ,dyn lyn oikenp dnly ly mze`

diabn axrn cvle ,rteyn did ycwnd

.xzeiàúøåô äéì éúúéîåcvl maiyen -

.jenp mewna gxfnïçìùä úà.cigi oeyl -

ïéøãñî åéä ïìåë ìòminrt ,dfa minrt -

.dfaíéðôáî íìåàá åéäù íéðùlv` -

.adf ly cg`e sqk ly cg` ,lkidd gzt

- "yiiy" oizipznae ,"sqk" `kd ixwc i`de

iiyc meyn.sqkk oal yåúñéðëá-

oicnere ,eilr eze` oigipn ,gztl oiribnyk

.yetlåúàéöéá áäæ ìù ìòådid mye -

:oizipzn ipzwck ,oikifad exhweiy cr ,gpen

ùãå÷á ïéìòîùlr egipn ezqipka oebk -

lkidl ribnyke ,sqk lyly lr xcqn

adf dtevny dyn-`le .diilr ixd

.adf ly lr egipn ez`ivia jkl ,oicixen'åâå ïëùîä úà äùî í÷éådiyixcn -

cxed `l oeyld zegva elit`c ,dnwd oeyla `xwc ditiqe-oi` :dipin rny

mipc`de micenrd znwda mipdkd eig` ederiiq `lc :inp i`e .oicixen-rny

mwie" `xwirn :`pixg` `pyil .mixg` ea ewqrzp `l jkitl .oicixen oi` :dpin

(n zeny) "okynd z` dyn-`le ,zerixid qxet dligzay .zerixi epiidc

.olek miwdy cr ecia zerixid fg` `l` ,mipc`de micenrd znwda ocixedøùà
ïåøàá íúîùå úøáù.oex`a mixayd miyiy -
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xyr ly zepgley yng mvnvl xyt` i` Ð ef ly dy`x cva ef ly dy`x ,dyng

`ipzc `de .aiyg `l ied `l Ð gth dil ithc oeik ,ikd elit` .zen` xyra zen`

zen` izy lzekd on jeyn Ð oetva ogley :(a,bl `nei) "dpennd odl xn`" wxta

cnere rvenn gafne ,dvgne zen` izy lzekd on dkeyn Ð mexca dxepne ,dvgne

meyn ,ueg itlk `rniw jeyne Ð rvn`a

opirac Ð "ogleyd gkp dxepnd z`e" aizkc

:xn`c o`nk elit` eayiil yi .iccd` efgc

la` .i`w dync ogley`e ,oigpen mexce oetv

`de .lzekl zekenq Ð dnlyc zepgley

gafnd oia :(a,`p my) "el e`ived" wxta `ipzc

xi`n iax .dcedi iax ixac ,jldn did dxepnl

xi`n iaxc ab lr s` .gafnl ogley oia :xne`

,mzd wiqnck migpen mexce oetv dil `xiaq

zepgleyc .gafnl ogley oia jldl lekic `gip

izy oia dync ogleye ,ixc ixza iniiw dnly

dxeyl epnn dvgne zen` izy ,zexeyd

dxeyl epnn dvgne zen` izye dpevigd

zen` izy ipetv lzekn jeyne .ziniptd

dxepnl dync ogley oia did gafnde .dvgne

gafne .ueg itlk `rniw jeyny `l` ,dync

iept mewn `vnp Ð dn` lr dn` did adfd

.zepgleyl gafnd oia jldl leki didy ,daxd

iziinc (`,`i) milwyc `ibeqd ayiil jixve

`zbelt "zextey dxyr yly" wxta mzd

`iipzne ,`kdc oerny xa xfrl` iaxe iaxc

gxfn Ð oerny xa xfrl` iaxl :`kti` mzd

:xn` `w xcde .mexce oetv Ð iaxle ,axrne

oiie`x olek Ð axrne gxfn :xn`c o`n

reny oa xfrl` iaxk epiidc d`xpe .zexiyl

o`ne .mixcqn eid mlek lr :xn`c ,jenqac

oetva ogley `vnp Ð mexce oetv :xn`c

,oxcqn dyn ly lr `wec mexca dxepne

ly lrc .jenqac dcedi xa iqei iaxk :yexit

dxeyd y`xy oeik ,xcql leki oi` Ð dnly

:ipzw xcde .wgeca ipetv lzekl dkenq

on jeyn ,miptle ziad ivgn oezp did ogleyd

adfd gafne .mexca dxepne .zen` izy oxwd

ivgn ziad z` wleg ,ziad jeza oezp did

edleke .ueg itlk `rniw jeyn ,miptle ziad

dze` ayiil xyt` i` .miptle ziad yilyn

.migpen axrne gxfn xn`c o`nk `l` `ziixa

mizy lzekd on epiid Ð "oxwd on jeyn"

xteqd blicy `l` ,jeyn did dvgne

ivgn" `ziixac `yixa xn`wc `de ."dvgne"

:lirl opipyck Ð "yilyn" `tiqae ,"ziad

icda miycwd iycw zia aiyg `l `yixac

miycwd iycw zia aiyg `w `tiqae ,lkid

.lkid icdaäîëzen` izy lzekd on jeyn

odl xn`" wxt `neia `ipzck Ð dvgne

oileki oixcqd ipy mi`yepd mipdkd ipy eidiy :mrhd yxit qxhpewae .(a,bl) "dpennd

.df cva df jldlãîìî`aac `nw wxta Ð oex`a oigpen zegel ixaye zegeldy

zg` lk m`e ,dyly oiiaere dyy oagxe dyy okx` zegelde :opixn` (`,ci) `xza

drax`e mixyr ef lv` ef oex`a oayiil xyt` i` Ð dyy lr dyy dzid dnvr ipta

,dyy za zn`a migth dxyr yng xi`n iaxl oex` ly ekx`e ,ozrax`l migth

!ekx` ivge mizn`c dyng za dn`a opixn`c ,dvgne migth xyr mipy dcedi iaxle

dxyr yly" wxta milwyc inlyexiae .zenilyd zgz zegel ixay eidy :xnel jixve

,oex` ly ekx`l okxe` zegpene ,dyly oagexe dyy okxe`c rnyn (` dkld) "zextey

ixiinc xninl zivn ,dyy oagxe dyy okx` :(`,ci) `xza `aaa xn`wc ,inp eply cenlzde .inlyexi ziprzc `xza wxta `zi` inp ikde .oagxa ef lv` ef ozrax` ayiil lekie

.oex` ly ekx`l okx` ,ef lv` ef zegpen eidyk ,zegel ixaye zegel oia epiid Ð migth xyr mipy ?oex`a zelke` zegel dnk :xn`wc `de .oagxl ef lv` ef eidyk ,odizy oia
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íBøãå ïBôö øîàc ïàîì àîìLa¯ïàîì àlà ,øétL ¦§¨¨§©©£©¨§¨©¦¤¨§©
ïî CeLî änk ïçìL éãkî ,áøòîe çøæî ,øîàc©£©¦§¨©£¨¦§¦ª§¨©¨¨¦
úBnà ézLe ,déãéc änàå äöçîe úBnà ézL ?ìúBkä©¤§¥©¤¡¨§©¨¦¥§¥©
éðéa éðéác äöçîe úBnà ézLe ,änàå éðéa éðéác äöçîe¤¡¨§¥¥¥¥§©¨§¥©¤¡¨§¥¥¥¥
àúîàc àbìt ïçìeL ìéëà÷c çkzLéà ,déãéc änàå§©¨¦¥¦§©©§¨¨¥§¨©§¨§©§¨
?áéúé äåä eäééãäa äLîc ïçìL zøáñ éî !íBøca©¨¦¨§©§ª§¨§¤©£©§£¨§¥

,àìéìãéîcdéì çpîe déìézúéîe,àzøet eäãéãì eäì ¨§¦§¦¥©©¥¦©¦§§¦§§¨
.Baø éðôì áLBiä ãéîìúkúBðçìL äøNò :ïðaø eðz §©§¦©¥¦§¥©¨©¨©£¨¨ª§¨

,äLî ìL ìò àlà ïéøcñî eéä àìå ,äîìL äNò̈¨§ŸŸ§Ÿ¨§©§¦¤¨©¤¤
øNò ."áäæ íéðtä íçì åéìò øLà ïçìMä úàå" :øîàpL¤¤¡©§¤©ª§¨£¤¨¨¤¤©¨¦¨¨¤¤
,äLî ìLa àlà ïé÷éìãî eéä àìå ,äîìL äNò úBøBðî§¨¨§ŸŸ§Ÿ¨©§¦¦¤¨§¤¤

áäfä úøBðî úà" :øîàpLäéúøðåéaø ."áøòa øòáì ¤¤¡©¤§©©¨¨§¥Ÿ¤¨§¨¥¨¤¤©¦
,ïéøcñî eéä ílek ìò :øîBà òenL ïa øæòìà:øîàpL ¤§¨¨¤©©¥©¨¨§©§¦¤¤¡©

,"íéðtä íçì íäéìòå úBðçìMä úà"ïleëáeeéä ¤©ª§¨©£¥¤¤¤©¨¦§¨¨
úà" øîàpL ,ïé÷éìãîúBøðnäíäéúøðåíøòáì ©§¦¦¤¤¡©¤©§Ÿ§¥Ÿ¥¤§©£¨

äãeäé éaøa éñBé éaø ."øeâñ áäæ øéácä éðôì ètLnk©¦§¨¦§¥©§¦¨¨¨©¦¥§©¦§¨
äî àlà ,äLî ìL ìò àlà ïéøcñî eéä àì :øîBà¥Ÿ¨§©§¦¤¨©¤¤¤¨¨
...íéðtä íçì íäéìò øLà úBðçìMä úàå" íéi÷î éðà£¦§©¥§¤©ª§¨£¤£¥¤¤¤©¨¦

ìL elà ?"áäæeéäL íéðL ,Lc÷na eéäL úBðçìL äL ¨¨¥§¨ª§¨¤¨©¦§¨§©¦¤¨
ãçàå óñk ìL ãçà ,úéaä çúôì íéðôaî íìeàä¨¦¦§¦§¤©©©¦¤¨¤¤¤§¤¨
ìòå Búñéðëa íéðtä íçì ïúBð óñk ìL ìò ,áäæ ìL¤¨¨©¤¤¤¥¤¤©¨¦¦§¦¨§©
ãçà ,ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìònL ,Búàéöéa áäæ ìL¤¨¨¦¦¨¤©£¦©¤§Ÿ¦¦¤¨
ïì àðîe .ãéîz íéðtä íçì åéìòL íéðôa áäæ ìL¤¨¨¦§¦¤¨¨¤¤©¨¦¨¦§¨¨
úà äLî í÷iå" àø÷ øîàc ,éaø øîà ?ïéãéøBî ïéàc§¥¦¦£©©¦©£©§¨©¨¤¤¤
úà ïziå åéLø÷ úà íNiå åéðãà úà ïziå ïkLnä©¦§¨©¦¥¤£¨¨©¨¤¤§¨¨©¦¥¤

åéçéøaúà í÷iå"åéãenòéaø øîà ?ïéìòîc ïìðîe . §¦¨©¨¤¤©¨§¨©§©£¦£©©¦
íéàhçä úBzçî úà" :àø÷ øîàc ,á÷òé øa àçà©¨©©£Ÿ©£©§¨¥©§©©¨¦
çaænì éetö íéçô éòwø íúà eNòå íúLôða älàä̈¥¤§©§Ÿ¨§¨Ÿ¨¦ª¥©¦¦©¦§¥©
,"ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLc÷iå 'ä éðôì íáéø÷ä ék¦¦§¦ª¦§¥©¦§¨§¦§§¦§¥¦§¨¥

.çaæî ìL Bôeb åéLëòå çaæî éLéîLz äléçzaøLà" ©§¦¨©§¦¥¦§¥©§©§¨¤¦§¥©£¤
"ïBøàa ízîNå zøaL¯úBçeläL ,ãnìî :óñBé áø éðz ¦©§¨§©§¨¨¨¨¥©¥§©¥¤©

éøáLåçëML íëç ãéîìúì ,ïàkî .ïBøàa ïéçpeî úBçeì §¦§¥¨¦¨¨¦¨§©§¦¨¨¤¨©
:ïîéñ) .ïBéfa âäðî Ba ïéâäBð ïéàL ,BñðBà úîçî Bãeîìz©§¥£©§¤¥£¦¦§©¦¨¦¨
íéîòt :Lé÷ì Léø øîà (çëLå ,çøñ ,ìhéa¦¥¨©§¨©¨©¥¨¦§¨¦
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zegpn(iying meil)

dãeqé eäæ äøBz ìL dìehéaLeli`k xky lawi dlhand s` ± ¤¦¨¤¨¤¦¨
,zeevn meiw jxevl dlhiayk ,da wqráéúëczeipy zegel ziiyra ¦§¦

(a i mixac)zgNd lr Eid xW` mixaCd z` zgNd lr aYk`e'§¤§Ÿ©©ªŸ¤©§¨¦£¤¨©©ªŸ
mipW`xd,'zøaL øLày cenll yieàeä Ceøa LBãwä Bì øîà ¨¦Ÿ¦£¤¦©§¨¨©©¨¨

,zøaML Eçk øLéé äLîìoicd `ede ,dxez lhia ozxiayay s` §Ÿ¤¦©Ÿ£¤¦©§¨
.zeevn meiw jxevl dxez lhanl

:dxez icnel iabl yiwl yix ly dipy `xnin d`ian `xnbdøîàå§¨©
çøqL íëç ãéîìz ,Lé÷ì Léødxiara lykp ±BúBà ïéfáî ïéà ¥¨¦©§¦¨¨¤¨©¥§©¦

ezecpløîàpL ,àéñäøôal`xyil 'd zgkeza(d c ryed)zìLëå' §©§¤§¨¤¤¡©§¨©§¨
,'äìéì Enò àéáð íb ìLëå íBiä`iap lykp m`y yexcl yie ©§¨©©¨¦¦§¨§¨

dxiaraäìélk eäqk.enqxtz l`e ea mi`ex oi`y ©¥©©§¨
:dxezd zxikf iabl yiwl yix ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

,Bãeîìzî ãçà øác çkLîä ìk ,Lé÷ì Léø øîàålvrzpy §¨©¥¨¦¨©§©¥©¨¨¤¨¦©§
,egkye eilr xefglnøîàpL ,åàìa øáBòdxezd zxikf ieeivamixac) ¥§¨¤¤¡©

(h c'íéøácä úà çkLz ït ãàî ELôð øîLe Eì øîMä','ebeåepiid ¦¨¤§§Ÿ©§§§Ÿ¤¦§©¤©§¨¦§
,àòléà éaø øîà ïéáà éaø øîàc ,àòléà éaø øîà ïéáà éaøãk¦§©¦¨¦¨©©¦¦¨¨§¨©©¦¨¦¨©©¦¦¨¨

øîàpL íB÷î ìkdxezaàlà Bðéà 'ìà'å 'ït' 'øîMä'zevnàì ¨¨¤¤¡©¦¨¤¤§©¥¤¨Ÿ
,äNòú.ezxez gkeyl e`l `ed 'xnyd' o`k s`e,øîà àðéáø`l ©£¤©¦¨¨©
y ,ok,eäðéð ïéåàì éðL 'ïô'e 'øîMä'.mdipya xaereøa ïîçð áø ¦¨¤¤§¥¨¦¦§©©§¨©

,øîà ÷çöéxaerìLa,ïéåàì äL,'xenye'a mbEì øîMä' øîàpL ¦§¨¨©¦§Ÿ¨¨¦¤¤¡©¦¨¤§
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íéiøcðñkìà àlà ,íä íéiìáa àì ,ïðçBémixvn ly dixcpqkl`n ¨¨Ÿ©§¦¦¥¤¨£¤§¨§§¦¦
zîe .íäïéàðBOL CBl`xyi ux` inkgíéiìáaä úàoklïéøB÷ ¥¦¤§¦¤©§¦¦¦

íúBàxya lek`l zepzarx bdpn ebdpy dixcpqkl` ipdk z` - ¨
,igíL ìòd.íéiìáa ©¥©§¦¦

:ok da x`eany `ziixaéëä énð àéðz,`ziixaa ok epipy -éñBé éaø ©§¨©¦¨¦©¦¥
ïéàðBOL CBzîe ,íä íéiøcðñkìà àlà ,íä íéiìáa àì ,øîBà¥Ÿ©§¦¦¥¤¨£¤§¨§§¦¦¥¦¤§¦

äãeäé éaø Bì øîà .íéiìáa íL ìò ïúBà ïéàøB÷ ,íéiìáa úàiaxl ¤©§¦¦§¦¨©¥©§¦¦¨©©¦§¨
,iqei,ézòc zçðäL Ezòc çeðzzxn`y jixaca ipzgniy xnelk ¨©©§§¤¥©§¨©§¦

.laan `id izgtyn ik ,miilaa eid `ly

äðùî
xn`p miptd mgl iab(g-f ck `xwie)dkf dpal zkxrnd lr zzpe'

'epkxri zayd meia zayd meia ,'dl dy` ,dxkf`l mgll dzide
,zaya dpeald ikifa mr mgld z` xcql jixvy o`kn cnlp .'ebe
epizpyn .oikifad z` f` mixihwne d`ad zaya mze` mitilgne
,oikifad zxhwd e` oikifad e` mgld xeciq eyrp mda mipte`a dpc

:mzevnk `lyíçlä úà øcéñogleyd lrúaMa,ezevnkúàå ¦¥¤©¤¤©©¨§¤
ïéëéæaäxciqúaMä øçàì,mzevnk `lyïéëéæaä úà øéè÷äå ©§¦¦§©©©©¨§¦§¦¤©§¦¦
úaMa,d`adìeñtoeik .dlik`a xeq`e ,onf xqegn oicn mgld ©©¨¨

wx ogleyd lr eid oikifade ,mgld z` zxzn `id oikifad zxhwdy
e ,mini dyy.mpnf mcew exhwed

,elqtpy oeik :zelgd ly opic dn zx`an dpyndïäéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦£¥¤
,zelgd lr -ìebét íeMîlr xihwny ayg oikifad zxhwda m` - ¦¦

,epnf xg`l mgldn lek`l zpnmeyn `le .lbit `l,øúBðoicy oeik ¨
onf ixg` epnn xizedl xeq`y ,dlik`l ie`xyk wx lg xzep

.dlik`l ie`x epi` dfe ,ezlik`åmeyn `làîèelk` m` - §¨¥
.zxk aiig epi` sebd z`neha

m` okeïéëéæaä úàå íçlä úà øcéñmpnfaúà øéè÷äå ,úaMa ¦¥¤©¤¤§¤©§¦¦©©¨§¦§¦¤
úaMä øçàì ïéëéæaä,oey`x meiaäìeñtoicn mgld ly dkxrnd ©§¦¦§©©©©¨§¨

.mpnf mcew oikifad exhwedy oeik ,onf xqegnïäéìò ïéáéiç ïéàå- §¥©¨¦£¥¤
,zelgd lr.àîèå øúBð ,ìebét íeMî¦¦¨§¨¥

m` :dpey epicy sqep ote`øçàì ïéëéæaä úàå íçlä úà øcéñ¦¥¤©¤¤§¤©§¦¦§©©
úaMä,mzevnk `lyäìeñt ,úaMa ïéëéæaä úà øéè÷äåoicn ©©¨§¦§¦¤©§¦¦©©¨§¨

,onf zxqegn.mini dray ogleyd lr oikifade mgld eid `ly oeik
äNòé ãöék,zayd xg`l mxciqyk oikifade mgld elqti `ly ¥©©£¤

äpçépéogleyd lr,äàaä úaMìogleyd lr zcnery `vnpe ©¦¤¨©©¨©¨¨
,oikifad z` xihwi f`e ,miireayíéîé ïçìeMä ìò àéä eléôàL¤£¦¦©©§¨¨¦

íeìk Cëa ïéà ,íéaøoi`y oeik ,zaya dzevnk dxcqp `lyk ©¦¥§¨§
dray dzedydl leki zayne ,zay ribzy cr dycwn ogleyd

.mini

àøîâ
:xetik mei zcear xcqa zwqery dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz§©¨¨

(.gk `nei)eàö ,äpeîîä íäì øîà-e` dnegd lr elrbbd lreàøe ¨©¨¤©§¤§§
äèéçL ïîæ òébä íàxi`d m` xnelk ,xgy ly cinz oaxw ly ¦¦¦©§©§¦¨

.meid,òébä íàdidäàBøädnegd lry eze` -éà÷øa ,øîBà- ¦¦¦©¨¤¥©§©
didyke .xi`d ,xnelkîL ïa àéúzîìàedid dpennøîBà ©¦§¨¤§¥¥

m`d ,d`exlàeäå ,ïBøáçaL ãò çøænä ìk éðt øéàäcnerd - ¥¦§¥¨©¦§¨©¤§¤§§
dnegd lr.ïä ,øîBà:dpynd dxiaqnCëì eëøöeä änìå- ¥¥§¨¨§§§¨

meyn .ze`xle bbl zelrlenéãå ,äðálä øBàî äìò úçà íòtL¤©©©©¨¨§©§¨¨§¦
,çøæî øéàäLeäôéøOä úéáì eäeàéöBäå ,ãéîzä úà eèçL ¤¥¦¦§¨¨£¤©¨¦§¦§¥©§¥¨

.leqt cinzde ,dlila edehgyy mdl xxazdyk
:xetik mei zcear xcql zxfeg dpyndå,meid xi`dykïäk eãéøBä §¦Ÿ¥

,äìéáhä úéáì ìBãbdid jixvy.cinzd z` hgyy mcew leahl ¨§¥©§¦¨
:ycwna eikxv dyerd oipra llk d`ian dpyndäéä ììkä äæ¤©§¨¨¨

éñîä ìk ,Lc÷naåéìâø úà C,milecb miawpl dptpy -äìéáè ïeòè ©¦§¨¨©¥¦¤©§¨¨§¦¨
.dewnaíéìâøå íéãé Lec÷ ïeòè ,íéî ìéènä ìëå.xeikd inn §¨©¥¦©¦¨¦¨©¦§©§©¦

.sxyidl `veie leqt dlila hgypy cinzy ,epipy d`aedy dpyna
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdïéáà éaøc deáà éðzeia` dpy - ¨¥£©§©¦¨¦

,`ziixa oia` iax lyãáìa Bæ àì`ay ,aeyg oaxw `edy cinzy Ÿ¦§©
,dtixyd zial `vi epnf mcew hgyp m` ,xeaivaúìBò eléôà àlà¤¨£¦©
,äìéla äöî÷pL äçðîe ,äìéla ä÷ìîpL óBòä,miaeyg mpi`y ¨¤¦§§¨©©§¨¦§¨¤¦§§¨©©§¨

,dlila odn zg` eyr m` ,xeaiva mi`a mpi`yúéáì àöz¥¥§¥
.äôéøOä:`xnbd zl`eyàîìLadxn`y dna `ziixad zpaen ± ©§¥¨¦§¨¨

a okdøecäàì øLôà àìc íeMî ,óBòä úìBòoeik ,dxifgdl - ©¨¦§Ÿ¤§¨§©§¨
.dwlnpyäçðî àlà,dgpn la` -dézëeãì õîB÷ øcäîc øLôà ¤¨¦§¨¤§¨§©§©¤§§¥

àîîéa õéî÷åuenwle enewnl unewd z` xifgdl xyt` `ld - §¨¦¦¨¨
:`xnbd daiyn .meiadì øîà àeäå dì éðz àeäiax ly eia` - ¨¥¨§¨©¨

y ,aiyd `ede ,`ziixad z` dpy `ed oia`ïéLc÷î úøL éìkz` §¥¨¥§©§¦
s` mda mipzipd miycwd,ïpîæa àlLilka unewd z` ozpyk okle ¤Ÿ¦§©¨

x`y `linne ,unew myl ilkd eyciw ,epnfa `ly ,dlila zxy
xefgl lkei `l ,mkezl unewd z` xifgi m`e ,miixiy `id dgpnd
dgpn `le miixiye unew ly zaexrz o`k yi ixdy ,uenwle

.dvinw dperhy
:ef daeyz lr dywn `xnbdìk ,éáéúéîoaxwLBã÷ ,íBia áøwä ¥¦¥¨©¨¥©¨

zxy ilka epzp m` ,sebd zyecwa ycwzn -.íBiaaxwde,äìéla ©©©§¨
.äìéla LBã÷axwdeïéáe íBia ïéa LBã÷ ,äìéla ïéáe íBia ïéa ¨©©§¨¥©¥©©§¨¨¥©¥

.äìéla`ziixaa azkp :`xnbd zwiicnLBã÷ ,íBia áøwä ìk' ©©§¨¨©¨¥©¨
,'íBiay rnyneïéà íBia`ed meia zxy ilka epzp m` `weec ± ©©¦

epzp m` la` ,yecwàì ,äìélampi` zxy ilky gkene .ycw ©©§¨Ÿ
ycwzp unewdy oia` iax ly eia` xn` ji`e ,mpnfa `ly miycwn
ok` :`xnbd zvxzn .meia `ed unewd zxhwd onf ixd ,dlila

epnfa `ly zxy ilka ozipykLBã÷ Bðéàexiykdl oiprl,áøwéì ¥¨¦§©
LBã÷ ìáàick dyecw dze`a xykene.ìñtéì £¨¨¦¨¥

:epizpynn uexizd lr dywn `xnbd,àøéæ éaø áéúBîepipy ¦©¦¥¨
,dpynaúaL øçà ïéëéæaä úàå íçlä úà øcéñ,mzevnk `ly ¦¥¤©¤¤§¤©§¦¦©©©¨

äNòé ãöék .äìeñt ,úaMa ïéëéæaä úà øéè÷äå,lqtiz `ly §¦§¦¤©§¦¦©©¨§¨¥©©£¤
íéaø íéîé ïçìMä ìò àéä eléôàL ,äàaä úaMì äpçépémcew ©¦¤¨©©¨©¨¨¤£¦¦©©ª§¨¨¦©¦

zayCzòc à÷ìñ éàå .íeìk Cëa ïéày jzrca dlr m`e -éìk ¥§¨§§¦¨§¨©§¨§¥
ïpîæa àlL ïéLc÷î úøLm` ,lqtidlmgld z` xciq xy`k ok ¨¥§©§¦¤Ÿ¦§©¨

mdl did ,zaya cg`a oebk ,ogleyd lr mpnfa `ly oikifade
Lec÷éì (ìñtéì),f` xak ycwzdl -ìeñtéìådpila lqtidle ± ¦¨¥¦§§¦§

xg`l.mini dpenyn xzei edyy oeik ,zaya cg` i`vena reay
`ly miycwn zxy ilky `ziixaa xe`iadn da zxfeg `xnbd
:dpynd mr ,oia` iax ly eia` dpyy `ziixad z` zayiine ,mpnfa

áéúBî à÷ øétL áéúBî à÷c ïàî ,äaø øîàdywdy in - ¨©©¨©§¨¦©¦¨¦
,dywd aeh epizpynneøîà÷ àúéðúî ,énð ïéáà éaøc deáàmbe - £©§©¦¨¦©¦©§¦¨¨¨©

z` zegcl oi` jkle ,ezxaqn `le ,`ziixa dpy oia` iax ly eia`
y epiide .dpynd mr dayiil `l` ,`iyewd gkn `ziixadøáñ÷̈¨©

y `ziixaa `pzdïîæ øqeçî ïéà äìéìmeid zligz `edy oeik ,`ed ©§¨¥§©§©
`l` ,yecw unewd ,dlila zxy ilka unewd z` gipdyk okl ,`ad

.dxyk dpi` dlil zceary oeik lqtpyíéîé àäozipd ycew la` ± ¨¨¦
el` mini ixd ,epnf mcew mini dnk ilka,ïîæ ïéøqeçîmgl okle §¨¦§©

eycwn ogleyd oi`y ,leqt epi` ,epnf mcew mini dnk xcqpy miptd
.epnf mcew

:`ziixade dpynd aeyiia dxe`ia lr dywn `xnbdóBñ óBñoeik
ok m` ,zaya `ed miptd mgl xeciq onfy
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äðëåä àì êìîìdpked `l dxezd on yxity cinlzl -oecip `di `ly ,mpdib

."ekelni mikln ia" (g ilyn) aizkc ,mkg cinlzl ixw "jln" .daåäæ øîàú àîù
äøåú ìù äøëù.dl oi` xg` xky la` ,mpdibn zlvny -éîëç ïéàðåùù êåúîå

íééìááä úà ìàøùé õøàlr ,zepzarx bdpn oiyery ,miixcpqkl`d z` oixew -

.miilaa myíééøãðñëìà.mixvn ly -

äãåäé éáø úçôùîjkitl ,dzid laan -

.iqei iax ixaca gnyäðùîìåñô-

`l` oglyd lr did `ly ,`ed onf xqegnc

:xnele ,owzl xyt` i` `kde .mini dyy

xcqp mglc oeikc ,d`ad zay cr epgipi

leki oi` aeye ,ogly eyciw - zaya epick

liqtinc ,dpey`x zay cr `l` ozedydl

.(oikifa `la mgld ole li`ed) dpilaíåùî
ìåâéômgld on lek`l zpn lr oxihwd m` -

xiznd axw `ly ,lebit epi` - xgnl

.ezevnkøúåð íåùî àìålg xzep oi`y -

.dlik`l ie`x oi` ixdy ,mgld lràîèå-

xn`ck ,zxka epi` - sebd z`neha elke`d

xzipd :(a,dk zegpn) ["dax] unewd"a

,dfe .d`neh meyn eilr oiaiig - mixedhl

eed oikifac - mlern mixedhl xzip `l

.ozklidk eaxw `le ,dicic oixiznøçàì
úáù.xgnl -äàáä úáùì åðçéðécenrie -

zaya xcqp `lc oeikc ,ogleyd lr miireay

`l jklid .zayd cr eycwn ogley oi` -

.zay i`venl dpila lqtinàøîâïîæ
äèéçùäz` hegyl meid xi`d m` -

.cinzdéà÷øámildz) enk ,meid xi`d -

."laz eiwxa exi`d" (fvìàåîù ïá àéúúî
(a,f) milwya xn`ck ,jk lr dpenn did -

zeqiit epiide ,zeqiitd lr dpenn didy

.wxef ine hgey in meid xi`dyk oiqiitny

xne` ,dhigy onf ribd m` l`ey `edyke

lk ipt xi`d m` ,xen` :bbd lry eze`l

cenlzae .od :el xne` `ede .gxfnd

cr" xne` did jkitly `vnp inlyexi

ipiyi xikfdl ick - mixetkd meia "oexagay

.oexagêëì åëøöåä äîìåbbl zelrl -

meid xi`d m` ze`xle?åîéãå.eid mixeaq -

äôéøùä úéáì åàéöåäåitl ,did leqty -

meia" (hi `xwie) aizkc ,dlila hgypy

.geafl ira meia - "mkgafìåãâ ïäë åãéøåäå
'åë(`,hk) iyily wxta `nei xcqa yxtn -

.i`w `kidåéìâø êñéîjldy ,milecb -

.`qkd zialãáìá åæ àìhgypy cinz -

.dtixyd zial `vei dlilaåìéôà àìà
äçðîå óåòä úìåò,`ed aeyg oaxw e`lc -

e`vi - dlila eyrp m` ,xeaiva oi`a oi`c

.dtixyd zialïéùã÷îozpe unwy dfe -

yeciw onf e`l dlilc ab lr s` ,ilka unew

eaxrl xyt` i` aeye ,ilk dil ycwn - `ed

df ycwzp xaky ,uenwle xefgle mixiya

.unew mylíåéá áø÷ä ìëmzq oebk -

.zepaxwùåã÷íåéázxy ilka epzp m`y -

.eycwn zxy ilk - meiaäìéìázgpn oebk -

.mikqpàîîéá áø÷ õîå÷å."ezeev meia"n -

ìñôéìoebke ,mixetk xqegne dpila oebk -

lqtpe ,ixecd`l xyt` `l ezc :`kd

.onf xqegnaùåã÷éìike ,zaya cg`n -

mini dpnyn xzei ddy ixdy ,zaya cg` i`venl dpila lqtil - zaya cgc jci` ihn?øîà÷ àúéðúî éîð àáà éáøã äåáàå`kil jklid ,diytpc dizrcn e`le -

.edpivexzl ol `irane ,`id `zeca :xninløáñ÷`l` ,`ed epnfc - unewl zxy ilk dil ycwn jklid .meid xg` jled dlildc ,onf xqegn oi` dlil :oia` iaxc `pz -

.dxiyk dlil zcear oi`yïîæ øñåçî [íéîé ìáà].epnf cr yi mini dnk izk`c ,ileqti`l dil ycwn `l - zaya cg`a xcqpd mgl jklid .onf xqegn ied minic -
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.`zepzarxkøîà`neia Ð dpennd mdl

:dywe .obqd `ed dpennc qxhpewa yxit (`,gk)

mixac icda diayginl dil ded ,ok m`c

el xne` :ynyn obqdy `neic inlyexia aiygc

,epinia obqd ."jl`ny dabd lecb odk iyi`"

,mixceqa obqd sipde .el`nya a` zia y`xe

dpnzn did `l .edlrde epinia obqd fg`e

dpenn `l` .obq dyrpy cr lecb odk zeidl

,zeqiitd lr dpenn did `nye .did xg`

`neic ipy wxt opzck ,mzq "dpenn" ixwinc

.eriavd mdl xne` :(`,ak)
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did l`eny oa `izzn Ð gxfnd

oa `izzn :(a,f) milwya xn`ck ,jk lr dpenn

zeqiitd epiide .zeqiitd lr dpenn did l`eny

.wxef in hgey in oiqiitn eid meid xi`dyky Ð

eze`l xne` ,onf ribd m` l`ey `edyke

gxfnd lk ipt xi`d m` xen`" bbd lr dlery
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ab lr s` ,ipdn `id `zeax Ð dvnwpy dgpne

ol rnyn `w .edpip "mkgaf meia" llka e`lc

.(a,k) dlibna yxtnck ,"ezeev meia"n iwtpc

epiidc Ð `lqtin `l cinzd mcew meyne

"zlkzd" wxta opixn`ck ,`nlra devnl

Ð `l inp dpil leqt meyne .(a,hn zegpn)

edine .xgyd cenr mcew elit` ,etxy xzl`lc

unew xcdip :jixt `dc ,ok xnel xyt` i`

zxy ilk :ipyne !`nnia divnwle ,dizkecl

`nl` .dpil meyn liqtine ,opnfa `ly oiycwn

xg` cr sexyl xyt` i`e .dvinw liqtin `l

e`l Ð "dvnwp"e .dpila lqtiy ,xgyd cenr

wxta opzck ,inp dvnwp `l elit` `l` ,`wec

.(`,h) dlirnc ipy

äìéìá.mikqp zgpn oebk :qxhpewa yxit Ð

df lr jiiy `l Ð zexp zahd :miyxtn yie
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íééìááä úà ìàøùé õøàlr ,zepzarx bdpn oiyery ,miixcpqkl`d z` oixew -

.miilaa myíééøãðñëìà.mixvn ly -

äãåäé éáø úçôùîjkitl ,dzid laan -

.iqei iax ixaca gnyäðùîìåñô-

`l` oglyd lr did `ly ,`ed onf xqegnc

:xnele ,owzl xyt` i` `kde .mini dyy

xcqp mglc oeikc ,d`ad zay cr epgipi

leki oi` aeye ,ogly eyciw - zaya epick

liqtinc ,dpey`x zay cr `l` ozedydl

.(oikifa `la mgld ole li`ed) dpilaíåùî
ìåâéômgld on lek`l zpn lr oxihwd m` -

xiznd axw `ly ,lebit epi` - xgnl

.ezevnkøúåð íåùî àìålg xzep oi`y -

.dlik`l ie`x oi` ixdy ,mgld lràîèå-

xn`ck ,zxka epi` - sebd z`neha elke`d

xzipd :(a,dk zegpn) ["dax] unewd"a

,dfe .d`neh meyn eilr oiaiig - mixedhl

eed oikifac - mlern mixedhl xzip `l

.ozklidk eaxw `le ,dicic oixiznøçàì
úáù.xgnl -äàáä úáùì åðçéðécenrie -

zaya xcqp `lc oeikc ,ogleyd lr miireay

`l jklid .zayd cr eycwn ogley oi` -

.zay i`venl dpila lqtinàøîâïîæ
äèéçùäz` hegyl meid xi`d m` -

.cinzdéà÷øámildz) enk ,meid xi`d -

."laz eiwxa exi`d" (fvìàåîù ïá àéúúî
(a,f) milwya xn`ck ,jk lr dpenn did -

zeqiit epiide ,zeqiitd lr dpenn didy

.wxef ine hgey in meid xi`dyk oiqiitny

xne` ,dhigy onf ribd m` l`ey `edyke

lk ipt xi`d m` ,xen` :bbd lry eze`l

cenlzae .od :el xne` `ede .gxfnd

cr" xne` did jkitly `vnp inlyexi

ipiyi xikfdl ick - mixetkd meia "oexagay

.oexagêëì åëøöåä äîìåbbl zelrl -

meid xi`d m` ze`xle?åîéãå.eid mixeaq -

äôéøùä úéáì åàéöåäåitl ,did leqty -

meia" (hi `xwie) aizkc ,dlila hgypy

.geafl ira meia - "mkgafìåãâ ïäë åãéøåäå
'åë(`,hk) iyily wxta `nei xcqa yxtn -

.i`w `kidåéìâø êñéîjldy ,milecb -

.`qkd zialãáìá åæ àìhgypy cinz -

.dtixyd zial `vei dlilaåìéôà àìà
äçðîå óåòä úìåò,`ed aeyg oaxw e`lc -

e`vi - dlila eyrp m` ,xeaiva oi`a oi`c

.dtixyd zialïéùã÷îozpe unwy dfe -

yeciw onf e`l dlilc ab lr s` ,ilka unew

eaxrl xyt` i` aeye ,ilk dil ycwn - `ed

df ycwzp xaky ,uenwle xefgle mixiya

.unew mylíåéá áø÷ä ìëmzq oebk -

.zepaxwùåã÷íåéázxy ilka epzp m`y -

.eycwn zxy ilk - meiaäìéìázgpn oebk -

.mikqpàîîéá áø÷ õîå÷å."ezeev meia"n -

ìñôéìoebke ,mixetk xqegne dpila oebk -

lqtpe ,ixecd`l xyt` `l ezc :`kd

.onf xqegnaùåã÷éìike ,zaya cg`n -

mini dpnyn xzei ddy ixdy ,zaya cg` i`venl dpila lqtil - zaya cgc jci` ihn?øîà÷ àúéðúî éîð àáà éáøã äåáàå`kil jklid ,diytpc dizrcn e`le -

.edpivexzl ol `irane ,`id `zeca :xninløáñ÷`l` ,`ed epnfc - unewl zxy ilk dil ycwn jklid .meid xg` jled dlildc ,onf xqegn oi` dlil :oia` iaxc `pz -

.dxiyk dlil zcear oi`yïîæ øñåçî [íéîé ìáà].epnf cr yi mini dnk izk`c ,ileqti`l dil ycwn `l - zaya cg`a xcqpd mgl jklid .onf xqegn ied minic -
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ïéàðåùùiax dil xn` ,xn`c ,(a,h) `neic `nw wxta `pgky`ck Ð miilaad z`

dne .`xfr inia elr `ly itl ,ekl `pipq l`xyic `dl` :xfrl` iaxl yiwl oa oerny

`ly ,icarw devnc ab lr s` ,miig mixiryd z` oilke`y lr i`pbl mze` oixikfny

ifginc ,mipyd lka s` ,miig mlke`l ok enk mnvr elibxdy itl Ð xzep icil e`eai

.`zepzarxkøîà`neia Ð dpennd mdl

:dywe .obqd `ed dpennc qxhpewa yxit (`,gk)

mixac icda diayginl dil ded ,ok m`c

el xne` :ynyn obqdy `neic inlyexia aiygc

,epinia obqd ."jl`ny dabd lecb odk iyi`"

,mixceqa obqd sipde .el`nya a` zia y`xe

dpnzn did `l .edlrde epinia obqd fg`e

dpenn `l` .obq dyrpy cr lecb odk zeidl

,zeqiitd lr dpenn did `nye .did xg`

`neic ipy wxt opzck ,mzq "dpenn" ixwinc

.eriavd mdl xne` :(`,ak)

àéúúîipt xi`d (m`) xne` l`eny oa

did l`eny oa `izzn Ð gxfnd

oa `izzn :(a,f) milwya xn`ck ,jk lr dpenn

zeqiitd epiide .zeqiitd lr dpenn did l`eny

.wxef in hgey in oiqiitn eid meid xi`dyky Ð

eze`l xne` ,onf ribd m` l`ey `edyke

gxfnd lk ipt xi`d m` xen`" bbd lr dlery

cenlzae ."od" el xne` `ede ."oexagay cr

mixetkd meia el xne` jkitly `vnp inlyexi

jk .oexag ipiyi xikfdl ick Ð "oexagay cr"

xn`" wxta mixtqa aezky dne .qxhpewa yxit

l`eny oa `izzn" :(a,gk `nei) "dpennd odl

.`zil Ð 'ek "xne` zeqiitd lr dpenn xne`

opiqxb ikdc xi`n epiax axd xne` `l`

Ð "xne` zeqiitd lr dpenn l`eny oa `izzn"

in yxtn mzde .jk lr dpenn envr `edy

.ok xne`àìàdwlnpy serd zler elit`

ab lr s` ,ipdn `id `zeax Ð dvnwpy dgpne

ol rnyn `w .edpip "mkgaf meia" llka e`lc

.(a,k) dlibna yxtnck ,"ezeev meia"n iwtpc

epiidc Ð `lqtin `l cinzd mcew meyne

"zlkzd" wxta opixn`ck ,`nlra devnl

Ð `l inp dpil leqt meyne .(a,hn zegpn)

edine .xgyd cenr mcew elit` ,etxy xzl`lc

unew xcdip :jixt `dc ,ok xnel xyt` i`

zxy ilk :ipyne !`nnia divnwle ,dizkecl

`nl` .dpil meyn liqtine ,opnfa `ly oiycwn

xg` cr sexyl xyt` i`e .dvinw liqtin `l

e`l Ð "dvnwp"e .dpila lqtiy ,xgyd cenr

wxta opzck ,inp dvnwp `l elit` `l` ,`wec

.(`,h) dlirnc ipy

äìéìá.mikqp zgpn oebk :qxhpewa yxit Ð

df lr jiiy `l Ð zexp zahd :miyxtn yie

."axw" oeyl
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף ק עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zegpn(iyiy meil)

éLîéL éác àéìéì éèî ékzay axr ly zeynyd oia ribiyk - ¦¨¥¥§¨§¥¦§¥
,dpey`xdLec÷éì.onf xqegn epi` dlil ixdy ,mgld ycwzi - ¦§

åd`ad zay lilaìeñtéìogleyd lr dyecwa cnry oeik ,dpila §¦§
:`xnbd zvxzn .minly mini dpenyíãwLa ,àáø øîàodk ¨©¨¨§¤¨©

÷léñåzxgnle ,zay ly zeynyd oia iptl ogleydn mgld z` §¦¥
.epnfa exciq meia

:sqep uexizàîézéàå ,àøèeæ øîy mixne` yie -,øîà éMà áø ©§¨§¦¥¨©©¦¨©
àîéz eléôàxaecny ,xn`z elit` -íã÷ àlLaodk÷léñåiptl £¦¥¨§¤Ÿ¨©§¦¥

,epnf mcewy dlila eycwn ogleyd oi` mewn lkn ,zayïåék¥¨
Búåöîk àlL Bøcéñc,onf xqegn didykeBøcqL éîk äNòð §¦§¤Ÿ§¦§¨©£¨§¦¤¦§

,óBwädlila unwa ok oi`y dn ,epnfa elit` eycwn ogleyd oi`y ©
.onf xqegn epi`y oeik unewd ycwy

äðùî
lirl cnlp(:dv)zy ziit`y.zay dgec dpi` miptd mgle mgld i

mein mini dnkle ,aeh mei dgec m`d zwelgn d`ian epizpyn
:zelk`p eid oziit`íçlä ézLeidúBìëàð,oziit` onfnïéà §¥©¤¤¤¡¨¥

[`l-]ìL ìò øúBé àìå ,íéðMî úBçtäL.mini,ãöékaxr lgyk ¨¦§©¦§Ÿ¥©§Ÿ¨¥©
eide ,lega zereay bg,áBè íBé áøòî úBôàðdgec dpi` oziit` ik ¤¡¥¤¤

eid ,aeh meiì áBè íBéa úBìëàðíéðLm`e .oziit`n mini ipyl - ¤¡¨§¦§©¦
,úaMä øçà úBéäì áBè íBé ìçoziit` ik ,zay axrn zet`p eid ¨¦§©©©©¨

,zay dgec dpi`eúBìëàðaeh meiaììL.äL ¤¡¨¦§Ÿ¨
íéðtä íçìdidúBçt ïéà ìëàðzegt `l -øúBé àìå ,äòLzî ¤¤©¨¦¤¡¨¥¨¦¦§¨§Ÿ¥

øNò ãçà ìò.eziit`n mini,ãöékdid dpyd aexáøòî äôàð ©©©¨¨¥©¤¡¤¥¤¤
,úaL,zay dgec dpi` eziit` ikúaMa ìëàðåd`adäòLúì ©¨§¤¡¨©©¨§¦§¨
.miniykeúBéäì áBè íBé ìça,úaL áøòdidmei axrn dt`p ¨¦§¤¤©¨

e aeh mei z` dgec dpi` eziit`y oeik ,aehäøNòì ìëàð.elgyke ¤¡¨©£¨¨
äðMä Làø ìL [íéáBè] íéîé éðLdid ,zay axrae iyinga zeidl §¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

ìëàðd`ad zay i`venaúaMä úà àì äçBc Bðéàå ,øNò ãçàì ¤¡¨§©©¨¨§¥¤Ÿ¤©©¨
ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .áBè íBé úà àìå§Ÿ¤©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§

íBö íBé úà äçBc Bðéàå ,áBè íBé úà äçBc ,ïâqä ïa,xetik mei ± ¤©§¨¤¤§¥¤¤
.zay axra lgyk

àøîâ
dviaa(:k).aeh meia zeacpe mixcp aixwdl xzen m`d mi`pz ewlgp

:epizpynn xqe`d ixac z` zx`an `xnbdéøáãì ,àðéáø øîà̈©©¦¨§¦§¥
øîBàä(my)àîéz àì ,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãðl` - ¨¥§¨¦§¨¥§¥¦§Ÿ¥¨

y xn`zeæç àæçéî àúééøBàcî,axwidl md miie`x -àeä ïðaøå ¦§©§¨¦£¨£§©¨¨
eøæâc,maixwdl `lyickàäLé àlLxcpy eizepaxw z` mc` §¨§¤Ÿ©§¤

.crenl ezk`ln z` oiekny `vnpe ,lbxd cr dpyd lk acpelàà ¤¨
eæç àì énð àúééøBàcî`piax `iane .crena maixwdl xeq` - ¦§©§¨©¦Ÿ£
:eixacl epizpynn di`xàäcixdy -íBiä úáBçc íçlä ézL §¨§¥©¤¤§©©

àeä,zereayd bga `weec o`iadl daeg -åokløîéîì àkéìoi` - §¥¨§¥©
oda xnel jiiyàäLé ànL,mzaxwd z`åok it lr s`éðz÷ ¤¨¦§¤§¨¨¥

,epizpynamziit`y,áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc Bðéà¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤
miaixw mpi` zeacpe mixcpy oky lk ,`ziixe`cn xeq`y gkene

.`ziixe`cn aeh meia

íçìä éúù êìò ïøãä

íéëñðäå úåçðîä ¯ øùò íéðù ÷øô

äðùî
.dgpnl xcp ly mipey mipte`ae ,zegpn ipic jynda wqer df wxt

.miycw x`ye zegpn ziicta zwqer epizpyn

,miycw ibeq ipy yi .` :mipiipr ipy x`al yi ef dpyn mcwda
dxeza xn`p ,epiide .minc zyecwe sebd zyecw(i-h fk `xwie)m`e'§¦

.WcT didi 'dl EPOn oYi xW` lM 'dl oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨©Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤
ser e` dnda ,`ed df oic xe`iae .'ebe 'Fz` xini `le EPtilgi `lŸ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ
,xnelk ,sebd zyecw mda lg ,gafnl eycwedy oaxwl miie`xd
ltpy dnda mle` .minca mzectl ozip `le daxwdl yecw mteb

xn`py ,dkxra dzectl yi men da(ai-`i fk my)dndA lM m`e' ¤§¦¨§¥¨
l oAxw dPOn Eaixwi `l xW` d`nh'ebe dndAd z` cinrde 'd §¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©§¤¡¦¤©§¥¨

minkg eyxce ,'didi oM odMd LMxrM(.`w onwl)oictpy oinen ilraa' , §¤§§©Ÿ¥¥¦§¤
oebke gafnl miie`xd oia ,eycwedy mixac x`ye .'xacn aezkd
lg ,d`nh dnda oebke gafnl miie`x mpi`y oiae ,mikqpe zegpn

.mzectl ozipe minc zyecw mdalk ,epiide ,zxy ilka yEcw .a¦
.dzectl ozipe ,minc zyecw dilr lg dta dzycwd xg`l dgpn
zyecw zycwzn dfae ,zxy ilka dze` migipn dzaxwd mcewe

.dzectl ozip `le sebd
éìka eLã÷ àlL ãò eàîèpL íéëñpäå úBçðnäxg`l - ©§¨§©§¨¦¤¦§§©¤Ÿ¨§©§¦

,zxy ilka egpedy mcew la` dta eycwedyïBéãt íäì Léjixv - ¥¨¤¦§
miyecw miyrp mdince ,minc zyecw `l` mda oi`y oeik mzectl

e`nhp m` j` .mdizgzéìëa eLcéwMîzyecw mda lge zxy ¦¤¦§¦§¦
,sebdïBéãt íäì ïéà.mzectl ozip `l - ¥¨¤¦§

:sqep oicúBôBòä,oaxwl eycwedyäðBáläå íéöòäåeycwedy ¨§¨¥¦§©§¨
,gafnl,úøL éìëes`,ïBéãt ïäì ïéà eàîèpMîmeynøîàð àlL §¥¨¥¦¤¦§§¥¨¤¦§¤Ÿ¤¡©

oic dxezaïBéãtsebd zyecwnäîäáa àlà.men zlra ¦§¤¨¦§¥¨

àøîâ
:dpyna epipyy mikqpe zegpn ziict ipic z` zx`an `xnbdøîà̈©

,ìàeîLilka eycw `ly cr e`nhpy mikqpde zegpnd' epipyy dn §¥
e`nhp m` wx epi` ,'oeict mdl yi`l`ïécôð ïéøBäè ïä eléôàå- ©£¦¥§¦¦§¦
:`xnbd zl`ey .mzectl ozipàîòè éàîxizny l`eny ly ©©£¨

l`eny :`xnbd daiyn .mixedh md m` s` mikqpe zegpn zectl
,xaeqéìka éLã÷ àìc änkmikqpde zegpnd eycw `ly onf lk - ©¨§Ÿ¨§¦©§¦

,zxy ilkaeäðéð íéîc úMeã÷,minc zyecwa wx miyecw md - §©¨¦¦§
åa miyecwd mixacïécôð ,íéîc úMeã÷.e`nhp `lyk s` §§©¨¦¦§¦

,ok x`al ozip ji` :`xnbd zl`eyàäåy mikqpde zegpnd''eàîèð §¨¦§§
ïðze ,dpyna:`xnbd daiyn .e`nhp m` wx mzectl ozipy rnyn §©

eàîèð àìc áb ìò óàc ,ïécä àeä,mzectl ozip mikqpde zegpnd ©¦§©©©§Ÿ¦§§
àôéñ àðúéî éòa à÷c éãééàåseqa zepyl `pzd dvxy df ab`e - §©§¥§¨¨¥¦§¨¥¨

dpynd ly df wlg,'ïBéãt ïäì ïéà éìka eLcéwMî'yi dfay ¦¤¦§©§¦¥¨¤¦§
yecigeàîèð eléôàc,ilka eycwzpy xg`làì énð,mzectl ozip ©£¦¦§§©¦Ÿ

jk meynàLéø énð àðzdpynd zligza s` `pzd dpy - ¨¨©¦¥¨
éìka eLã÷ àlL ãò eàîèpL'`l m` s` mlerle ,'oeict mdl oi` ¤¦§§©¤Ÿ¨§©§¦

.mzectl ozip e`nhp
eycwy xg`l mikqpe zegpn oica yecigd dn :`xnbd zl`ey

ixd ,ilkaàèéLt,ilka eycwy xg`l ixdy ,mictp mpi`yúMeã÷ §¦¨§©
,eäðéð óebä.sebd zyecwa yecwy xac lkk mzectl ozip `le ©¦§

:`xnbd daiynéøèöéàC,ok `l m`y meyn ,df oic epcnll `pzd ¦§§¦
àðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did -e ìéàBäepivn ¨§¨©§¨¨¦¨¦

yéøwéà íeî ìòá[`xwp-]àîèonwl x`eanke ,dxezd oeyla(.`w), ©©¦§¥¨¥
y ,jtidl s` xnel yiéîc íeî ìòák ,énð àîè,men lrak aygi - ¨¥©¦§©©¨¥

eoaxw lkay mykc áb ìò óà`ed,óebä úMeã÷ LBã÷,mewn lkn ©©©§¨§©©
÷éøtéî ,íeî déa ìéôð ék,ezectl yi -÷eøôéì énð éðämb - ¦¨¦¥¦§¦¨¥©¦¦§

didi ,zxy ilka mzgpda sebd zyecwa eycwy mikqpde zegpnd
.e`nhp m` mzectl ozipïì òîLî÷,`pzdàîè éàä ék åàìc ¨©§©¨§¨¦©¨¥

íeî ìòáì àðîçø dééø÷mikqpe zegpn ly ef d`nehy - ©§¥©£¨¨§©©
d`neh my llka dpi` ,zxy ilka dgpda sebd zyecwa eycwzdy

,ezectl ozipy men lraa xn`py
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oifge` mipya cenr w sc ± oey`x wxtzereay

éùîéù éáã àéìéì éèî éëoi` dlil :zxn` `dc ,yecwil - dpey`x zay ly -

mini dpeny my cner ixdy ,dpila [ipy zay ly] iyy lila leqtile ,onf xqegn

.minilyå÷ìéñå íã÷ùá.xgnl xciqe ,dpey`x zay ly zeynyd oia mcew -

åúåöîë àìù.onf xqegn ecera exciqc -óå÷ä åøãéñù éîë äùòðogley oi`e -

ezevnk - unew la` ,epnfa elit` eycwn

.onf xqegn oi` dlilc ,dil `aiygäðùî
íéîé éðùî úåçô àì.et`pyn -äùìùì-

`l dgec oziit` oi`y ,zay axra me`t`y

.aeh mei `le zayäòùúì.dipy zayl -

äøùòì úåìëàð.zaya iyinga dt`py -

äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùmcew -

- dipy zayl zlk`pe ,rax`a dt`p ,zayl

,edpip xyr mipy :`iyw i`e .xyr cg`l

eze`c .zay i`ven cr zelk`p oi` `dc

mixetkd mei ied zay?oiprlc ,`iyw `l `d

,xary meid xg` jled dlil miycw zlik`

,(`,bt oileg) "epa z`e eze`"a xn`ck

.xyr cg` ixwzin jklidäçåã ïéàå-

.oziit`íåö íåé úàmixetkd mei lg -

.ea dt`p miptd mgl oi` - zay axra

àøîâøîåàä éøáãìdvia zkqna -

.zwelgn (`,hi)àäùé àîùlk zepaxw -

cr maixwi `le acepe xcep `diy ,dpyd

cr dk`ln oiznne oiekn `vnpe ,lbxd

."xg`z la"a xeari `ny :cere .crend

àäùé àîù àëéìåleki oi` ixdy -

.meia ea `l` maixwdl

íçìä éúù êìò ïøãä

äðùîåùã÷ àìù ãò íéëñðäå úåçðîä
éìëázyecw `l` sebd zyecw eycw `l -

.miyecw mincde ,ozectl jixvy - minc

úøù éìëå äðåáìäå íéöòäå úåôåòäå
ïåéãô íäì ïéà åàîèðùoeict xn`p `ly -

,men zlra dndaa `l` sebd zyecwa

.`xnba yxtnckàøîâíéøåäè åìéôàå
ïéãôð.mikqpe zegpn -àîè éø÷éà íåî ìòá

.onwl yxtn -
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éîë`lnn did `lc (`,p dkeq) "daxre alel" seqa opixn`c `d Ð sewd exciqy

`lc ,mzd ip`y Ð sewd ed`lny ink dyrpc opixn` `le ,dpil leqt meyn ,zycewna

.ielina dpedk icbaa odk ira

éðùcg`l dipy zayl lk`pe iriaxa dt`p zayl mcew dpyd y`x ly miaeh mini

`dc ,edpip xyr mipy :`iyw i`e Ð xyr

ied zay dze`ac ,zay i`ven cr zelk`p oi`

zlik` oiprlc ,`iyw `l `d !mixetkd mei

xn`ck ,xary meid xg` zkled dlil miycw

ixwin jklid ,(`,bt oileg) "epa z`e eze`"a

`iyw `lc d`xpe .qxhpewa yxit jk .xyr cg`

,dlrnle dgpnd on micr e`a m`c ,icin

y`x) ycew xgnle ycew meid eze` oibdepc

mei dipin opipne ,xwir ipy mei Ð (a,l dpyd

meid eze` oibdepce .zayd xg` legie ,mixetkd

dia elflfil `lc ,`nlra `xneg Ð ycew

`l Ð micr e`a dgpn mcew m`e .d`ad dpyl

,zay axr `edc ezxgne ,`nei cg `l` opicar

mei axrn miptd mgl et` xaky it lr s` .leg

"meg mgl" miiwl ,mixg` oiyere oixfeg Ð aeh

lr s`e .oeicta lk`p oey`xe .xzei lkepy enk

zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta xn`c it

gafn icin `vei epi` Ð gafnl ie`xd lk :(`,`w

meyn ,xn` `l Ð dpwz `ki`c `kid ,mlerl

wxta opixn`ck ,"egwld meia meg mgl"

ohgyy miyak ipy iab (a,fn zegpn) "zlkzd"

mipeny lr dhgyy dceze ,zelg rax` lr

cg`a mixetkd mei liig ikid :dyw edine .zelg

(a,cp dkeq) "lilgd" wxta rnyn `d ?zaya

oiyery ,mixg`l `l` zaya cg`a rlwin `lc

diepy ef dpyne .xqg cg`e `ln cg` mlerl

oizget oi`" `yix ipzwe ,(a,g) oikxrc ipy wxta

d`xp `le ,"dpya oixaernd miycg dyyn

`lc `iz`c mzd rnyne ,dpny lr xzei xarl

.mixg`k

åðéàå"oixaer el`" wxta Ð mev mei z` dgec

izy"c `kdn jixt (`,fn migqt)

zay ikxev `ziixe`cn xn`c o`nl "mgld

aeh meic elit`e ipzw `kdc :aeh meia oiyrp

xn`c ,mzd ip`y :ipyne !icar `l aeh meia

oa oerny oaxle .deabl `le Ð "mkl" `xw

dgec :obqd oa oerny iax meyn xn`c l`ilnb

`ki` i`n mev mei z` dgec epi`e aeh mei z`

my wgene .le`y `a`k dil `xiaq ?xninl

jiiy `lc [meyn] (rnyn) "mev mei" qxhpewa

`zlinc ,ewgn mpgae .mgld izy iab mev mei

izxz jpd xza `ipzin l`ilnb oa oerny oaxc

.miptd mgl meyn "mev mei" hwpe ,l`ilnb oa oerny oax bilt ediiexz`e ,miptd mgle mgld izyc iaa

mgld izy jlr oxcd

úåçðîä.oixedh elit` e` `wec e`nhp i` ibilt `xnba Ð e`nhpy mikqpdeúåôåòä`ztqeza `ipzck ,oictp Ð oyicwdl onen mcw la` .ixiin onenl oyicwd mcwya Ð

.zeter elit`e ,dig elit` :dizipzna iel ipz oke .exwirn men lra elit`e ,dkxrde dcnrd llka eid lkd :iel ipzc ,(`,bl) dxenzc `xza wxtaeéìëåiaxl Ð zxy

xg` lren oi`c inp opaxl ogky`e .oeict mdl oi`c `gip Ð oky lk `l envr `ed ,dlirn icil oi`ian mixg` m`c ,lren xg` lren yic (a,hi dlirn) "dpdpd" wxt xn`c dingp

.igiky `lc meyn ,dpeale zxy ilk :yxtnc ,`nlra opaxc iedc inp rnyn `xnbae .oictp oi` opaxcnc ,lren
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zegpn(iyiy meil)

éLîéL éác àéìéì éèî ékzay axr ly zeynyd oia ribiyk - ¦¨¥¥§¨§¥¦§¥
,dpey`xdLec÷éì.onf xqegn epi` dlil ixdy ,mgld ycwzi - ¦§

åd`ad zay lilaìeñtéìogleyd lr dyecwa cnry oeik ,dpila §¦§
:`xnbd zvxzn .minly mini dpenyíãwLa ,àáø øîàodk ¨©¨¨§¤¨©

÷léñåzxgnle ,zay ly zeynyd oia iptl ogleydn mgld z` §¦¥
.epnfa exciq meia

:sqep uexizàîézéàå ,àøèeæ øîy mixne` yie -,øîà éMà áø ©§¨§¦¥¨©©¦¨©
àîéz eléôàxaecny ,xn`z elit` -íã÷ àlLaodk÷léñåiptl £¦¥¨§¤Ÿ¨©§¦¥

,epnf mcewy dlila eycwn ogleyd oi` mewn lkn ,zayïåék¥¨
Búåöîk àlL Bøcéñc,onf xqegn didykeBøcqL éîk äNòð §¦§¤Ÿ§¦§¨©£¨§¦¤¦§

,óBwädlila unwa ok oi`y dn ,epnfa elit` eycwn ogleyd oi`y ©
.onf xqegn epi`y oeik unewd ycwy

äðùî
lirl cnlp(:dv)zy ziit`y.zay dgec dpi` miptd mgle mgld i

mein mini dnkle ,aeh mei dgec m`d zwelgn d`ian epizpyn
:zelk`p eid oziit`íçlä ézLeidúBìëàð,oziit` onfnïéà §¥©¤¤¤¡¨¥

[`l-]ìL ìò øúBé àìå ,íéðMî úBçtäL.mini,ãöékaxr lgyk ¨¦§©¦§Ÿ¥©§Ÿ¨¥©
eide ,lega zereay bg,áBè íBé áøòî úBôàðdgec dpi` oziit` ik ¤¡¥¤¤

eid ,aeh meiì áBè íBéa úBìëàðíéðLm`e .oziit`n mini ipyl - ¤¡¨§¦§©¦
,úaMä øçà úBéäì áBè íBé ìçoziit` ik ,zay axrn zet`p eid ¨¦§©©©©¨

,zay dgec dpi`eúBìëàðaeh meiaììL.äL ¤¡¨¦§Ÿ¨
íéðtä íçìdidúBçt ïéà ìëàðzegt `l -øúBé àìå ,äòLzî ¤¤©¨¦¤¡¨¥¨¦¦§¨§Ÿ¥

øNò ãçà ìò.eziit`n mini,ãöékdid dpyd aexáøòî äôàð ©©©¨¨¥©¤¡¤¥¤¤
,úaL,zay dgec dpi` eziit` ikúaMa ìëàðåd`adäòLúì ©¨§¤¡¨©©¨§¦§¨
.miniykeúBéäì áBè íBé ìça,úaL áøòdidmei axrn dt`p ¨¦§¤¤©¨

e aeh mei z` dgec dpi` eziit`y oeik ,aehäøNòì ìëàð.elgyke ¤¡¨©£¨¨
äðMä Làø ìL [íéáBè] íéîé éðLdid ,zay axrae iyinga zeidl §¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

ìëàðd`ad zay i`venaúaMä úà àì äçBc Bðéàå ,øNò ãçàì ¤¡¨§©©¨¨§¥¤Ÿ¤©©¨
ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .áBè íBé úà àìå§Ÿ¤©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§

íBö íBé úà äçBc Bðéàå ,áBè íBé úà äçBc ,ïâqä ïa,xetik mei ± ¤©§¨¤¤§¥¤¤
.zay axra lgyk

àøîâ
dviaa(:k).aeh meia zeacpe mixcp aixwdl xzen m`d mi`pz ewlgp

:epizpynn xqe`d ixac z` zx`an `xnbdéøáãì ,àðéáø øîà̈©©¦¨§¦§¥
øîBàä(my)àîéz àì ,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãðl` - ¨¥§¨¦§¨¥§¥¦§Ÿ¥¨

y xn`zeæç àæçéî àúééøBàcî,axwidl md miie`x -àeä ïðaøå ¦§©§¨¦£¨£§©¨¨
eøæâc,maixwdl `lyickàäLé àlLxcpy eizepaxw z` mc` §¨§¤Ÿ©§¤

.crenl ezk`ln z` oiekny `vnpe ,lbxd cr dpyd lk acpelàà ¤¨
eæç àì énð àúééøBàcî`piax `iane .crena maixwdl xeq` - ¦§©§¨©¦Ÿ£
:eixacl epizpynn di`xàäcixdy -íBiä úáBçc íçlä ézL §¨§¥©¤¤§©©

àeä,zereayd bga `weec o`iadl daeg -åokløîéîì àkéìoi` - §¥¨§¥©
oda xnel jiiyàäLé ànL,mzaxwd z`åok it lr s`éðz÷ ¤¨¦§¤§¨¨¥

,epizpynamziit`y,áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc Bðéà¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤
miaixw mpi` zeacpe mixcpy oky lk ,`ziixe`cn xeq`y gkene

.`ziixe`cn aeh meia

íçìä éúù êìò ïøãä

íéëñðäå úåçðîä ¯ øùò íéðù ÷øô

äðùî
.dgpnl xcp ly mipey mipte`ae ,zegpn ipic jynda wqer df wxt

.miycw x`ye zegpn ziicta zwqer epizpyn

,miycw ibeq ipy yi .` :mipiipr ipy x`al yi ef dpyn mcwda
dxeza xn`p ,epiide .minc zyecwe sebd zyecw(i-h fk `xwie)m`e'§¦

.WcT didi 'dl EPOn oYi xW` lM 'dl oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨©Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤
ser e` dnda ,`ed df oic xe`iae .'ebe 'Fz` xini `le EPtilgi `lŸ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ
,xnelk ,sebd zyecw mda lg ,gafnl eycwedy oaxwl miie`xd
ltpy dnda mle` .minca mzectl ozip `le daxwdl yecw mteb

xn`py ,dkxra dzectl yi men da(ai-`i fk my)dndA lM m`e' ¤§¦¨§¥¨
l oAxw dPOn Eaixwi `l xW` d`nh'ebe dndAd z` cinrde 'd §¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©§¤¡¦¤©§¥¨

minkg eyxce ,'didi oM odMd LMxrM(.`w onwl)oictpy oinen ilraa' , §¤§§©Ÿ¥¥¦§¤
oebke gafnl miie`xd oia ,eycwedy mixac x`ye .'xacn aezkd
lg ,d`nh dnda oebke gafnl miie`x mpi`y oiae ,mikqpe zegpn

.mzectl ozipe minc zyecw mdalk ,epiide ,zxy ilka yEcw .a¦
.dzectl ozipe ,minc zyecw dilr lg dta dzycwd xg`l dgpn
zyecw zycwzn dfae ,zxy ilka dze` migipn dzaxwd mcewe

.dzectl ozip `le sebd
éìka eLã÷ àlL ãò eàîèpL íéëñpäå úBçðnäxg`l - ©§¨§©§¨¦¤¦§§©¤Ÿ¨§©§¦

,zxy ilka egpedy mcew la` dta eycwedyïBéãt íäì Léjixv - ¥¨¤¦§
miyecw miyrp mdince ,minc zyecw `l` mda oi`y oeik mzectl

e`nhp m` j` .mdizgzéìëa eLcéwMîzyecw mda lge zxy ¦¤¦§¦§¦
,sebdïBéãt íäì ïéà.mzectl ozip `l - ¥¨¤¦§

:sqep oicúBôBòä,oaxwl eycwedyäðBáläå íéöòäåeycwedy ¨§¨¥¦§©§¨
,gafnl,úøL éìëes`,ïBéãt ïäì ïéà eàîèpMîmeynøîàð àlL §¥¨¥¦¤¦§§¥¨¤¦§¤Ÿ¤¡©

oic dxezaïBéãtsebd zyecwnäîäáa àlà.men zlra ¦§¤¨¦§¥¨

àøîâ
:dpyna epipyy mikqpe zegpn ziict ipic z` zx`an `xnbdøîà̈©

,ìàeîLilka eycw `ly cr e`nhpy mikqpde zegpnd' epipyy dn §¥
e`nhp m` wx epi` ,'oeict mdl yi`l`ïécôð ïéøBäè ïä eléôàå- ©£¦¥§¦¦§¦
:`xnbd zl`ey .mzectl ozipàîòè éàîxizny l`eny ly ©©£¨

l`eny :`xnbd daiyn .mixedh md m` s` mikqpe zegpn zectl
,xaeqéìka éLã÷ àìc änkmikqpde zegpnd eycw `ly onf lk - ©¨§Ÿ¨§¦©§¦

,zxy ilkaeäðéð íéîc úMeã÷,minc zyecwa wx miyecw md - §©¨¦¦§
åa miyecwd mixacïécôð ,íéîc úMeã÷.e`nhp `lyk s` §§©¨¦¦§¦

,ok x`al ozip ji` :`xnbd zl`eyàäåy mikqpde zegpnd''eàîèð §¨¦§§
ïðze ,dpyna:`xnbd daiyn .e`nhp m` wx mzectl ozipy rnyn §©

eàîèð àìc áb ìò óàc ,ïécä àeä,mzectl ozip mikqpde zegpnd ©¦§©©©§Ÿ¦§§
àôéñ àðúéî éòa à÷c éãééàåseqa zepyl `pzd dvxy df ab`e - §©§¥§¨¨¥¦§¨¥¨

dpynd ly df wlg,'ïBéãt ïäì ïéà éìka eLcéwMî'yi dfay ¦¤¦§©§¦¥¨¤¦§
yecigeàîèð eléôàc,ilka eycwzpy xg`làì énð,mzectl ozip ©£¦¦§§©¦Ÿ

jk meynàLéø énð àðzdpynd zligza s` `pzd dpy - ¨¨©¦¥¨
éìka eLã÷ àlL ãò eàîèpL'`l m` s` mlerle ,'oeict mdl oi` ¤¦§§©¤Ÿ¨§©§¦

.mzectl ozip e`nhp
eycwy xg`l mikqpe zegpn oica yecigd dn :`xnbd zl`ey

ixd ,ilkaàèéLt,ilka eycwy xg`l ixdy ,mictp mpi`yúMeã÷ §¦¨§©
,eäðéð óebä.sebd zyecwa yecwy xac lkk mzectl ozip `le ©¦§

:`xnbd daiynéøèöéàC,ok `l m`y meyn ,df oic epcnll `pzd ¦§§¦
àðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrca dler did -e ìéàBäepivn ¨§¨©§¨¨¦¨¦

yéøwéà íeî ìòá[`xwp-]àîèonwl x`eanke ,dxezd oeyla(.`w), ©©¦§¥¨¥
y ,jtidl s` xnel yiéîc íeî ìòák ,énð àîè,men lrak aygi - ¨¥©¦§©©¨¥

eoaxw lkay mykc áb ìò óà`ed,óebä úMeã÷ LBã÷,mewn lkn ©©©§¨§©©
÷éøtéî ,íeî déa ìéôð ék,ezectl yi -÷eøôéì énð éðämb - ¦¨¦¥¦§¦¨¥©¦¦§

didi ,zxy ilka mzgpda sebd zyecwa eycwy mikqpde zegpnd
.e`nhp m` mzectl ozipïì òîLî÷,`pzdàîè éàä ék åàìc ¨©§©¨§¨¦©¨¥

íeî ìòáì àðîçø dééø÷mikqpe zegpn ly ef d`nehy - ©§¥©£¨¨§©©
d`neh my llka dpi` ,zxy ilka dgpda sebd zyecwa eycwzdy

,ezectl ozipy men lraa xn`py

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

oifge` mipya cenr w sc ± oey`x wxtzereay

éùîéù éáã àéìéì éèî éëoi` dlil :zxn` `dc ,yecwil - dpey`x zay ly -

mini dpeny my cner ixdy ,dpila [ipy zay ly] iyy lila leqtile ,onf xqegn

.minilyå÷ìéñå íã÷ùá.xgnl xciqe ,dpey`x zay ly zeynyd oia mcew -

åúåöîë àìù.onf xqegn ecera exciqc -óå÷ä åøãéñù éîë äùòðogley oi`e -

ezevnk - unew la` ,epnfa elit` eycwn

.onf xqegn oi` dlilc ,dil `aiygäðùî
íéîé éðùî úåçô àì.et`pyn -äùìùì-

`l dgec oziit` oi`y ,zay axra me`t`y

.aeh mei `le zayäòùúì.dipy zayl -

äøùòì úåìëàð.zaya iyinga dt`py -

äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùmcew -

- dipy zayl zlk`pe ,rax`a dt`p ,zayl

,edpip xyr mipy :`iyw i`e .xyr cg`l

eze`c .zay i`ven cr zelk`p oi` `dc

mixetkd mei ied zay?oiprlc ,`iyw `l `d

,xary meid xg` jled dlil miycw zlik`

,(`,bt oileg) "epa z`e eze`"a xn`ck

.xyr cg` ixwzin jklidäçåã ïéàå-

.oziit`íåö íåé úàmixetkd mei lg -

.ea dt`p miptd mgl oi` - zay axra

àøîâøîåàä éøáãìdvia zkqna -

.zwelgn (`,hi)àäùé àîùlk zepaxw -

cr maixwi `le acepe xcep `diy ,dpyd

cr dk`ln oiznne oiekn `vnpe ,lbxd

."xg`z la"a xeari `ny :cere .crend

àäùé àîù àëéìåleki oi` ixdy -

.meia ea `l` maixwdl

íçìä éúù êìò ïøãä

äðùîåùã÷ àìù ãò íéëñðäå úåçðîä
éìëázyecw `l` sebd zyecw eycw `l -

.miyecw mincde ,ozectl jixvy - minc

úøù éìëå äðåáìäå íéöòäå úåôåòäå
ïåéãô íäì ïéà åàîèðùoeict xn`p `ly -

,men zlra dndaa `l` sebd zyecwa

.`xnba yxtnckàøîâíéøåäè åìéôàå
ïéãôð.mikqpe zegpn -àîè éø÷éà íåî ìòá

.onwl yxtn -
éìëîã
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éîë`lnn did `lc (`,p dkeq) "daxre alel" seqa opixn`c `d Ð sewd exciqy

`lc ,mzd ip`y Ð sewd ed`lny ink dyrpc opixn` `le ,dpil leqt meyn ,zycewna

.ielina dpedk icbaa odk ira

éðùcg`l dipy zayl lk`pe iriaxa dt`p zayl mcew dpyd y`x ly miaeh mini

`dc ,edpip xyr mipy :`iyw i`e Ð xyr

ied zay dze`ac ,zay i`ven cr zelk`p oi`

zlik` oiprlc ,`iyw `l `d !mixetkd mei

xn`ck ,xary meid xg` zkled dlil miycw

ixwin jklid ,(`,bt oileg) "epa z`e eze`"a

`iyw `lc d`xpe .qxhpewa yxit jk .xyr cg`

,dlrnle dgpnd on micr e`a m`c ,icin

y`x) ycew xgnle ycew meid eze` oibdepc

mei dipin opipne ,xwir ipy mei Ð (a,l dpyd

meid eze` oibdepce .zayd xg` legie ,mixetkd

dia elflfil `lc ,`nlra `xneg Ð ycew

`l Ð micr e`a dgpn mcew m`e .d`ad dpyl

,zay axr `edc ezxgne ,`nei cg `l` opicar

mei axrn miptd mgl et` xaky it lr s` .leg

"meg mgl" miiwl ,mixg` oiyere oixfeg Ð aeh

lr s`e .oeicta lk`p oey`xe .xzei lkepy enk

zegpn) "mikqpde zegpnd" wxta xn`c it

gafn icin `vei epi` Ð gafnl ie`xd lk :(`,`w

meyn ,xn` `l Ð dpwz `ki`c `kid ,mlerl

wxta opixn`ck ,"egwld meia meg mgl"

ohgyy miyak ipy iab (a,fn zegpn) "zlkzd"

mipeny lr dhgyy dceze ,zelg rax` lr

cg`a mixetkd mei liig ikid :dyw edine .zelg

(a,cp dkeq) "lilgd" wxta rnyn `d ?zaya

oiyery ,mixg`l `l` zaya cg`a rlwin `lc

diepy ef dpyne .xqg cg`e `ln cg` mlerl

oizget oi`" `yix ipzwe ,(a,g) oikxrc ipy wxta

d`xp `le ,"dpya oixaernd miycg dyyn

`lc `iz`c mzd rnyne ,dpny lr xzei xarl

.mixg`k

åðéàå"oixaer el`" wxta Ð mev mei z` dgec

izy"c `kdn jixt (`,fn migqt)

zay ikxev `ziixe`cn xn`c o`nl "mgld

aeh meic elit`e ipzw `kdc :aeh meia oiyrp

xn`c ,mzd ip`y :ipyne !icar `l aeh meia

oa oerny oaxle .deabl `le Ð "mkl" `xw

dgec :obqd oa oerny iax meyn xn`c l`ilnb

`ki` i`n mev mei z` dgec epi`e aeh mei z`

my wgene .le`y `a`k dil `xiaq ?xninl

jiiy `lc [meyn] (rnyn) "mev mei" qxhpewa

`zlinc ,ewgn mpgae .mgld izy iab mev mei

izxz jpd xza `ipzin l`ilnb oa oerny oaxc

.miptd mgl meyn "mev mei" hwpe ,l`ilnb oa oerny oax bilt ediiexz`e ,miptd mgle mgld izyc iaa

mgld izy jlr oxcd

úåçðîä.oixedh elit` e` `wec e`nhp i` ibilt `xnba Ð e`nhpy mikqpdeúåôåòä`ztqeza `ipzck ,oictp Ð oyicwdl onen mcw la` .ixiin onenl oyicwd mcwya Ð

.zeter elit`e ,dig elit` :dizipzna iel ipz oke .exwirn men lra elit`e ,dkxrde dcnrd llka eid lkd :iel ipzc ,(`,bl) dxenzc `xza wxtaeéìëåiaxl Ð zxy

xg` lren oi`c inp opaxl ogky`e .oeict mdl oi`c `gip Ð oky lk `l envr `ed ,dlirn icil oi`ian mixg` m`c ,lren xg` lren yic (a,hi dlirn) "dpdpd" wxt xn`c dingp

.igiky `lc meyn ,dpeale zxy ilk :yxtnc ,`nlra opaxc iedc inp rnyn `xnbae .oictp oi` opaxcnc ,lren
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àðz ,àì éîð eàîèð eléôàc ,"ïBéãt ïäì ïéà éìka."éìka eLã÷ àlL ãò eàîèpL" àLéø éîð ©§¦¥¨¤¦§©£¦¦§§©¦¨¨¨©¦¥¨¤¦§§©¤Ÿ¨§©§¦

¯!eäðéð óebä úMeã÷ ,àèéLt¯éøèöéàéø÷éà íeî ìòáe ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C §¦¨§©©¦§¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦©©¦§¥
,"àîè"éîð àîè¯,éîc íeî ìòákóebä úMeã÷ LBã÷c áb ìò óàå¯déa ìéôð ék ¨¥¨¥©¦§©©¨¥§©©©§¨§©©¦¨¥¥

éðä ,÷éøôéî íeîéîð,íeî ìòáì àðîçø dééø÷ "àîè" éàä ék åàìc ,ïì òîLî÷ ,÷eøôéì ¦§¦¨¥©¦¦§¨©§©¨§¨¦©¨¥¨§¥©£¨¨§©©
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc zegpn(ycew zay meil)

meyn÷éøtéîc ïçkLà àì úøL éìkîcmiycw epivn `ly - §¦§¥¨¥Ÿ©§§¨§¦§¦
dpic ef dyecw zngn ixdy ,zxy ilka mzycwd xg`l mictpy

.dctp epi` dtixya epicy lke ,elqtpy miycwk dtixya
.`nh oeyla men lra dxeza xkfed okid x`al zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`eyàîè éøwéà àëéä ,íeî ìòáedxeza epivn okid - ©©¥¨¦§¥¨¥
:`xnbd daiyn .`nh `xwpyàéðúcdxeza xn`p ,`ziixaa`xwie) §©§¨

(ai-`i fk'äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà äàîè äîäa ìk íàå'§¦¨§¥¨§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©
zx`ane .'ebe 'Dz` odMd Kixrde .odMd iptl dndAd z` cinrde§¤¡¦¤©§¥¨¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦©Ÿ¥Ÿ¨

,`ziixadïécôpL ïéîeî éìòáaonen zngn,øaãî áeúkä`le §©£¥¦¤¦§¦©¨§©¥
:`ziixad zl`ey .ze`nh zenda oeictaïéîeî éìòáa øîBà äzà©¨¥§©£¥¦

eãtiL,xacn aezkdBðéà BàxacnLnî äàîè äîäáa àlà ¤¦¨¥¤¨¦§¥¨§¥¨©¨
oi` :`ziixad daiyn .weqtd oeyl zehytke ,oaxwl dycwedy

ixdy ,ok xneløîBà àeäLkdyxtd jynda(fk fk my),íàå' §¤¥§¦
éøä ,'Ekøòá äãôe äàîhä äîäaaoeictäøeîà äàîè äîäa ©§¥¨©§¥¨¨¨§¤§¤£¥§¥¨§¥¨£¨

,ok m`e .o`kíéi÷î éðà äî àäweqtd z` x`al yi cvik -íàå' ¨¨£¦§©¥§¦
'äàîè äîäa ìky ,jgxk lr ,'ebeáeúkä eãtiL ïéîeî éìòáa ¨§¥¨§¥¨§©£¥¦¤¦¨©¨

.øaãî,mictp oinen ilray zeid :`ziixad zl`eyeãté ìBëés` §©¥¨¦¨
.øáBò íeî ìò:`ziixad daiynøîBì ãeîìzoinen ilra oeicta ©¥©§©

(`i fk my),d`nh dndA lM m`e',''äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà §¦¨§¥¨§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©
,epiideøwéò ìk 'äì äáéø÷ dðéàL éî,dzectl ozip ,dnen zngn ¦¤¥¨§¥¨©¨¦¨

Bæ äúöé,xaer dnenyLmpn`íBiä äáéø÷ dðéà,dnen zngn ¨§¨¤¥¨§¥¨©
dnen xeariy dcizr mle`ådidz,øçîì äáéø÷.zictp dpi`e §§¥¨§¨¨

dywn .mictp mixedh miycwy l`eny ixaca weqrl zxfeg `xnbd
:`xnbd,çBðî øa àðeä áø áéúBî,epizpyna epipyúBôBòä ¦©¨©¨©¨

øîàð àlL ,ïBéãt ïäì ïéà ,eàîèpL úøL éìëe äðBáläå íéöòäå§¨¥¦§©§¨§¥¨¥¤¦§§¥¨¤¦§¤Ÿ¤¡©
.äîäáa àlà ïBéãt,zeywdl yieàîìLaiabl,úBôBòoic oaen ¦§¤¨¦§¥¨¦§¨¨

y meyn ,dpyndeäðéð óebä úMeã÷,gafnd lr miaxwy ,[md-] §©©¦§
øîàð àìåsebd zyecwn oeict oicíéöò àlà .äîäaa àlà §Ÿ¤¡©¤¨©§¥¨¤¨¥¦

äðBáìe,sebd zyecw eycwzd `le zxy ilka egped `lyåokéìk §¨§§¥
úøL,oaxw ixiykn `l` mpi`y meyn sebd zyecw mda oi`y ¨¥

e÷øtéì.mzectl ozip didiy -,åàì àlàmictp mpi`y mrhd ¦©§¤¨¨
c íeMîmiycw lk,àîìòa ïéøBäè,mikqpe zegpn oebke,ïécôð ïéà ¦§§¦§¨§¨¥¦§¦

,l`eny ixack `lyeénð éðäå,el` miycw s`e -áb ìò óà §¨¥©¦©©©
eîc íéøBäèk ,eàîèðcmeyn ,mictp mpi`e mixedh miycwk mpic - §¦§§¦§¦¨

äðBáìe íéöòcixdy ,oilke` z`neh mda oi` mnvr cvnéða åàì §¥¦§¨¨§¥
eäðéð àìëeà ééåLà,d`neh mda jiiy didiy 'lke`' mpi` md - ©§ª¥§¨¦§

àlày meyn ,oilke` z`neh ipic mda eidiy minkg exfbyúaéç ¤¨¦©
àìëeà eäì äeLî LãBwälr miaxw mdy mda yiy dlrnd - ©¤§©¨§§¨

xg`l s`e .d`neh ea jiiyy 'lke`'k zeidl mze` daiygn gafnd
meyn ,ote` lka d`neh oic xn`p `l ,ef dxifbàìc änk ,íéöòc§¥¦©¨§Ÿ

ïéøéæbì eäì étLîzeie`xd ze`p zekizgl mxqipe mtiiy `ly lk - §©¥§§§¦¦
,dkxrnléøLkúéî àì,d`neh zlawl miie`x miyrp mpi` md - Ÿ¦§©§¦

e,énð äðBáìlkäLcé÷ àìc änkdzgpd ici lràì ,úøL éìëa §¨©¦©¨§Ÿ¦§¨¦§¦¨¥Ÿ
,äøLkúéîe,énð úøL éìë,mixedhk md e`nhp m` s`å ìéàBäs` ¦§©§¨§¥¨¥©¦¦§
e`nhp m`eäì úéà[mdl yi-],äå÷na äøäèoi`eef d`neh ¦§¨¢¨©¦§¤

miycwy gken dpynd ixacny ixd .mzectl xizdl dliren
.mictp mixedhy xaeqy l`eny lr dywe ,mictp mpi` mixedh

:`xnbd zvxznàì,mictp `l mixedhy dpyndn gikedl oi` - Ÿ
`l`Cì àîéà íìBòìyïécôð àîìòa ïéøBäè.l`enykeéðäå §¨¥¨¨§¦§¨§¨¦§¦§¨¥

,mzectl `ly minkg exfb ,[zxy ilke dpeal mivr] miycwíeMî¦
àeä éçéëL àìcmiie`x eidiy miievn el` mixac oi`y meyn - §Ÿ§¦¦

.mixg` zepwl mixafbd e`vni `l mecti m`e ,gafnl
:`xnbd zl`ey,úøL éìëe äðBáì àîìLay dn oaenéçéëL àì ¦§¨¨§¨§¥¨¥Ÿ§¦¦

.gafnl,íéöò àlàixdéçéëL çkLéîrecne gafnl miie`x eidiy ¤¨¥¦¦§¨§¦¦
:`xnbd daiyn .mzectl `ly exfbøî øîàc ïåék ,énð íéöò¥¦©¦¥¨§¨©©

dpyna(d"n a"t zecn),éaâì ìeñt úòìBz Ba àöîpL õò ìkd,çaæî ¨¥¤¦§¨©©¨§©¥¦§¥©
Ckìéäk daxwdl mivr miaygp,éçéëL àìminkg exfb mda s`e ¦§¨Ÿ§¦¦

.mzectl `ly
:l`eny lr zewlegd zehiy d`ian `xnbdéà ,àtt áø øîà̈©©¨¨¦

ì déì àòéîLìàeîL,rney did l`eny m` -àéðúc àä §¦¨¥¦§¥¨§©§¨
,`ziixaañétúnä[yicwnd-]íéîéîzdaxwdl miie`xd÷ãáì ©©§¦§¦¦§¤¤
,úéaäminc zyecw oda lg mewn lkn ,ok zeyrl xeq`y s` lr ©©¦

eì àlà ïúBà ïéãBt ïéàd lr ozaxwd jxevçaænmeyn ,xg` oaxwk ¥¦¨¤¨§¦§¥©
áb ìò óàå ,íìBòì çaæî éãéî àöBé Bðéà ,çaænì éeàøä ìkL¤¨¨¨©¦§¥©¥¥¦¥¦§¥©§¨§©©©

eäðéð íéîc úMeã÷cz`f lka ,[md-]ïécôð ïéà,oileglìéàBä ¦§©¨¦¦§¥¦§¦¦
íä íéøBäèe,daxwdl miie`xedéa øãä äåäxfeg l`eny did - §¦¥£¨¨©¥

:`xnbd dgec .mictp mixedh miycwy eixacn eaàéä àìåzn`a - §Ÿ¦
`l` ,jk xacd oi`déì àòéîL,`ziixad ixac z` l`enylelka §¦¨¥

z`f.déa øãä àìixdyíúä zøîà åàìlirl epvxiz `l m`d - Ÿ£©¥¨£©§§¨¨
,zxy ilke dpeale mivraéçéëL àìc ïåékjkl ,gafnl miie`x mdn ¥¨§Ÿ§¦¦

é÷øtéî àì,mictp mpi` md -nð àëäé,daxwdl zeie`xd zendaa Ÿ¦©§¦¨¨©¦
äîäáa éìñôc ïéîeî éçéëLc ïåék,daixwdlneléôàcohw men ¥¨¦§¦¦¦§¨§¦¦§¥¨§£¦

ïéòaL ïéweãa,oeyi`d z` dqknd drixi oirk `edy,éìñt énð §¦¤¨©¦©¦¨§¦
Ckìéäk dndad zaygpéçéëL àì`l m` zictp dpi`e ,gafnl ¦§¨Ÿ§¦¦

,miievny mikqpe zegpn mle` .ziad wcal dycwed m` s` ,d`nhp
.e`nhp `lyk s` mzectl ozip

:l`eny lr zewlegd zetqep zehiy d`ian `xnbd,øîà àðäk áø©©£¨¨©
miycw,ïécôð ïéàîèeli`eéaø øîà ïëå .ïécôð ïéà ïéøBäè §¥¦¦§¦§¦¥¦§¦§¥¨©©¦

.ïécôð ïéà ïéøBäè ,ïécôð ïéàîè ,àéòLBàeéaø øîà ,éøîàc àkéà ©§¨§¥¦¦§¦§¦¥¦§¦¦¨§¨§¦¨©©¦
,ïécôð ïéøBäè eléôà ,àéòLBà.l`enyke ©§¨£¦§¦¦§¦

:df oica ztqep dhiy d`ian `xnbdïlek ,øîBà øæòìà éaølk - ©¦¤§¨¨¥¨
,zegpnd,ïécôð ïéàîèeäôéàä úéøéNòî õeç ,ïécôð ïéà ïéøBäè §¥¦¦§¦§¦¥¦§¦¥£¦¦¨¥¨

àèBç úçðî ìL,d`nhp `l m` s` zictpyäøîà éøäLdäøBz ¤¦§©¥¤£¥¨§¨¨
serd one dndad on cxeie dler oaxw z`ad xcqa(i ,e d my)

,'Búàhçî'xn`p dgpnd on `ad cxeie dler oaxwae(bi d my)ìò' ¥©¨©
.'Búàhçe` dnda `iana 'Fz`Hgn' xn`py dnn minkg eyxce ©¨¥©¨

zern yixtdy xiyry ,ez`hg zvwn `iany rnyny zeter
zvwna dpei ipa e` mixez dpew ,iprde cxeie dler oaxwl dndal¤¡
ipa e` mixezl zern yixtdy ipr oke .oileg zernd x`ye zernd
dnne .oileg x`yde zernd zvwna dgpn dpew ,cer iprde dpei
eyxc ,ez`hg lr siqeny rnyny dgpna 'Fz`Hg lr' xn`py©©¨
zernd lr siqeie dgpnd z` dcti xiyrde dgpn yixtdy ipry
epi`e ,dnda dpwie siqei xzei xiyrd m`e ,dpei ipa e` mixez dpwie
.xiyrdy xg`l ea aiigy oaxwd inc lk z` oilegdn `iadl jixv

d`nhp `lyk s` `heg zgpn zectl ozipy ixd.
eilr dywne ,zegpn ileqta `irye` iax zhiy z` d`ian `xnbd

:miycw oeicta eixacnézòîL ,àéòLBà éaø øîàm`yìbétmc` ¨©©¦©§¨¨©§¦¦¥
ad zaxwdì ,äçðnzhiyïBòîL éaøepi` d`pda xeq`d xacy §¦§¨§©¦¦§

,oilke` z`neh `nhnànèî Bðéàdgpnd.ïéìëBà úàîeèxewnde ¥§©¥§©¨¦
,`ed dflàéðúc] (ïðúã)[`ztqeza(f"d b"t oivwer),äìøòäzexit - §©§¨¨¨§¨

,mzlicbl zepey`xd mipyd zylya oli`íøkä éàìëåmirxf - §¦§¥©¤¤
,die`x dwgxd `ll elcby miptbe
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oifge` mipy` cenr `w sc ± oey`x wxtzereay

÷éøôéîã øáã ïçëùà àì úøù éìëîãdnda elit`e .zxy ilka ycwy xg`l -

ogky` `l - hgyy oebk ,zxy ilka dyciwy xg`l ,oeict da xn`py men zlra

.oeict da'åâå äàîèä äîäáá íàå`nl` ,'ebe "dze` jixrde" dixza aizke -

.oictpùîî äàîè.xenge lnbe qeq oebk -øîåà àåäùëdyxt dze`n dhnl -

.'ebe "dcte d`nhd dndaa m`e"ïéîåî
ïéøáåòå ïéòåá÷.(a,el) zexekaa yxtn -

àðåä áø áéúåî.l`enyl -úùåã÷ úåôåò
åäðéð óåâäoikixv oi`e ,oiaxw onvr odc -

.ilk zyecwäðåáìå íéöò àìà`ly -

.ewxtil ,e`nhp ik - zxy ilke ,ilka myciw

ixiykn `l` ,edpip sebd zyecw e`l `dc

mikqpe zegpnc meyn ,e`l `l` !md oaxw

e`nhpc ab lr s` ipde ,mictp oi` - mixedh

.'ekàìà åäðéð äàîåè éìåá÷ éðá åàì íéöòå
ùãå÷ä úáéç íåùî- "xyade" aizkc -

edl ityn ik ,ilin ipde .dpeale mivr zeaxl

efgc ,zeti zeirwal mixifbl otiine oxqpe

.dkxrnlàîìòá íéøåäè êì àîéà íìåòì
ïéãôð`nrh epiide ,enc mixedhk ipde -

:iwxtin `lcéçéëù àìã íåùîeed i`e -

`l eze ,oilegl edl wixt - oixedh oeict edl

.dceard jxevl `pixg` icin oixafb igkyn

íéîéîú.dxedh dnda -çáæîì àìà-

.zepaxw ikxvl exkniyäéá øãä äåä-

xn`c i`nnoictp mikqpe zegpn (zeter)

.gafnl oiie`xc ab lr s` ,mixedhïé÷åãá-

.`"liihïìåë.zegpnd lk -úçðîî õåç
àèåçixdy ,zictp - dxedh elit`y -

(d `xwie) cxeie dler oaxwa dxez dxn`

,dxiry e` dyaka "ez`hg lr" "ez`hgn"

dgpnae ,"ez`hgn" (my) aizk mixezae

(`xza wxta) opiyxce ,"ez`hg lr" aizk

"ez`hgn" aizk ikdlc [a,fk zezixkc]

did m`y ,ez`hg zvwn :rnync - dyaka

zern yixtde ,ycwn `nihyk xiyr

zvwnn `iai - iprde ,dxiry e` dyakl

ikdle .oileg - x`yde ,dgpn e` mixez inc

"ez`hg lr" dti`d zixiyr iab (my) aizk

yixtde ipr did m`y ,siqei :rnync -

siqeie ,dpcti - xiyrde dti`d zixiyr

.dxiry e` dyak `iaie ,zern dilréáøì
ïåòîù- d`pda xeq`d lk :onwl xn`c -

.oilke` z`neh `nhn epi`äìøòälke -

.edpip d`pd ixeqi` - jpd
øåùå

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

óà,d`neh ilawnc rnyn "edpip mixedh" xn`w `lcn Ð enc mixedhk e`nhpc ab lr

,xn xn`de :opixn` (`,cl migaf) "oileqtd lk" wxtac :dnize .d`neh `aiyg `lc `l`

`ail`c ab lr s`e .ilka eycwy oebk :opiwqr i`na `kd ?dpeale mivr zeaxl Ð "xyade"

`kde .opaxcn`kde ,`ziixe`cnÐmzdc :xnelyie !`da bilt `l inp iia` ,ikd wiqn`axc

,oixifbl edl ityn `lc dnk mivr :xn`w `d inp

d`neh ilawn f`c rnyn Ð ixykzin `lc

ietiy epiid Ð mzdc ilk zyecwe .`ziixe`cn

mivra ixiinc mzd yxit qxhpewae .`kdc oixifb

,milgb mr gafnd lrn zxy ilk zzgna dzgy

`kdc oixifb ietiy ly xykdc xnel jixv jkitle

cinz zkqnac ,df yexit okzi `le .opaxc Ð

zelke`nd on dzeg didy rnyn (a,gk)

iaxc `ail` ixiinc yxtl oi` mbe .zeiniptd

,mivr acpzna (a,k zegpn) "dax unewd"a

wiqn `dc Ð zxy ilk erae edpip oaxw mivrc

oi`y lk :opzc ,oixizn eaxwy ink dyrpc mzd

:opixn` `d iaxle .ilka ycwiyn Ð oixizn el

s` .oixizn odl yi `nl` Ð dvinw oiperh mivr

unewdy xn` (my) "dax unewd" wxtac ab lr

mzdc ilk zyecw `nl`Ðgafnl lkd mixiyde

jezne .dkxrnd ivrae `kdc oixifb ietiy epiid

edl ityn `lc dnkc rnyn qxhpewd oeyl

e`l "enc oixedhk"e ,ixnbl oixedh Ð oixifbl

ityn ike :xn`z m`e .ynn oixedh `l` ,`wec

mecxew `de ?iycwn ikid ,mecxewa oixifbl edl

:`ipzc ,`ztqeza rnynck ,zxy ilk epi`

`ae ,ea rwia exiagn ycwd ly mecxew l`eyd

,exiagl dpzp .elrn olek Ð ea rwiae exiag

.lrn `l ipyde ,lrn oey`xd Ð exiagl exiage

Ð exiagl exiage exiagl dpzp ,ok epi` dlerae

`rivn `aa) "l`eyd" wxta xn`e .elrn olek

itl lrn Ð ycwd ly mecxew li`ynd :(`,hv

!dligza ea rwal xzen exiage ,eay d`pd zaeh

ivrl cgeina `l Ð mzdc mecxewc :yxtl yie

cgein ,mdl did zxy ilk la` .ixiin dkxrn

zeriwa zeyrl otiine oxqpne otyny ,mivrl

mecxewc oeike :xn`z m`e .dkxrnl efgc zeti

?ipyd lrn i`n` ,`ed zxy ilk e`l `ztqezc

,oilegl `vi Ð ea lrne oey`xd rwac oeikn `d

lren xg` lren oi` :(a,hi) dlirn zkqna opzck

?cvik .cala zxy ilke dnda `l` ,oiycwena

exiag `ae ,akxe exiag `ae ,dnda iab lr akx

exiag`ae ,adf lyqeka dzy .elrn olekÐakxe

oi`y dn .elrn olek Ð dzye exiag `ae ,dzye

`ztqezc `iddc :xnel yie !minc zyecwa ok

oa` lhp"c `inec ,xafb cil xeqnd mecxewa ixiin

xza mzd ipzwc "lrn `l Ð ycwd ly dxew e`

`ed Ð exiagl dpzp" da ipzwe .mecxewc `idd

dey dizgz xeciy cr lrn `l exiage ,lrn

`xza wxta cenlzd dlr jixte ."dhext

ickn :(a,i) dbibgc `nw wxtae (`,k) dlirnc

:ipyne ?exiag il dn ,`ed il dn ,dlfb lfbin

`vei jkle .opiwqr oipa ipa` el zexeqnd xafba

ixdy ,exiagl epzepyk oilegl elek mecxewd

oilren jkle .ycwd zeyxn `vei epi` Ð ecia oiicre ,`ed xafbc oeik .rewiad z`pd `l` ,ycwd zeyxn e`iven epi` Ð ely `edy xeaq `ede ,ea rwanyk la` .ycwd zeyxn elek e`iven

n ik ely `edy xeaq epi`y ,`nlra yipi` la` .rewiad ici lr llgzn mecxewd oi`y Ð olekminc zyecwd zllgzne ,ycwd zeyxn dil witne ,dilfb lfbin Ð dia rwaoi` elit`e .jka

Ð l`ey zeidl oeekzp elit`c .dizeyxa dilek dil mwe ,opaxl ied olfb ,zrcn `ly l`ey :(`,gq `xza `aa) ol `niiw `d Ð rewia xg`l milra zeyxl xifgdl ezrc `l` ,lefbl oiekzn

xeaq li`yn mzqe .dlgza ea rwal xzen exiage ,eay d`pd zaeh itl lrn Ð ycwd ly mecxew li`ynd :(`,hv `rivn `aa) "l`eyd"a xn`c `de .inc lefbl oeekzp eli`k,ely `edy

.ezeyxn mecxewd `ivedl oiekzn epi`e ,ely `edy xeaq `edy oeik ,ea axern ycwd oiicry d`xp edine .oilegl `vic ,dlgza ea rwal xzen exiagy ,eay d`pd zaeh itl `l` lrn `lcn

.ycwdl xkydlrn ea xcdÐxikyn eyicwd :(`,`k oikxr) "ilwyn xne`d" wxtazia iab opixn`c`de .el dxeqndpi`y oeik ,oilegl dzvi xak rewiadz`pd ixdy ,ea rwal ixymewn lkn

`ed ecal xkyd `l` .li`yn` dedc icin ,ycwd ly mecxew exiagl xikyd m` oilegl elek `vei did `l ,`peeb ikdk mecxew elit`c .xn`w zia ilek e`l Ð oilegl witp ,lrnc oeik :jixte

."oilegl xky witp" aezk inp mixtq aexae .oilegl `viclbitiexw oi` Ð mixg`l elik`dl leki dz` i`y lke`c meyn :`nrh yxtne Ð oilke` z`neh `nhn epi` oerny iaxl dgpna

,ok m` :xn`z m`e .oictp oi` oixedhc ,xyekd zry dl did `ly ,xaegna dycw`c :`pwqna dl iwene ,"lke`"
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `w sc zegpn(ycew zay meil)

meyn÷éøtéîc ïçkLà àì úøL éìkîcmiycw epivn `ly - §¦§¥¨¥Ÿ©§§¨§¦§¦
dpic ef dyecw zngn ixdy ,zxy ilka mzycwd xg`l mictpy

.dctp epi` dtixya epicy lke ,elqtpy miycwk dtixya
.`nh oeyla men lra dxeza xkfed okid x`al zxfeg `xnbd

:`xnbd zl`eyàîè éøwéà àëéä ,íeî ìòáedxeza epivn okid - ©©¥¨¦§¥¨¥
:`xnbd daiyn .`nh `xwpyàéðúcdxeza xn`p ,`ziixaa`xwie) §©§¨

(ai-`i fk'äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà äàîè äîäa ìk íàå'§¦¨§¥¨§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©
zx`ane .'ebe 'Dz` odMd Kixrde .odMd iptl dndAd z` cinrde§¤¡¦¤©§¥¨¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦©Ÿ¥Ÿ¨

,`ziixadïécôpL ïéîeî éìòáaonen zngn,øaãî áeúkä`le §©£¥¦¤¦§¦©¨§©¥
:`ziixad zl`ey .ze`nh zenda oeictaïéîeî éìòáa øîBà äzà©¨¥§©£¥¦

eãtiL,xacn aezkdBðéà BàxacnLnî äàîè äîäáa àlà ¤¦¨¥¤¨¦§¥¨§¥¨©¨
oi` :`ziixad daiyn .weqtd oeyl zehytke ,oaxwl dycwedy

ixdy ,ok xneløîBà àeäLkdyxtd jynda(fk fk my),íàå' §¤¥§¦
éøä ,'Ekøòá äãôe äàîhä äîäaaoeictäøeîà äàîè äîäa ©§¥¨©§¥¨¨¨§¤§¤£¥§¥¨§¥¨£¨

,ok m`e .o`kíéi÷î éðà äî àäweqtd z` x`al yi cvik -íàå' ¨¨£¦§©¥§¦
'äàîè äîäa ìky ,jgxk lr ,'ebeáeúkä eãtiL ïéîeî éìòáa ¨§¥¨§¥¨§©£¥¦¤¦¨©¨

.øaãî,mictp oinen ilray zeid :`ziixad zl`eyeãté ìBëés` §©¥¨¦¨
.øáBò íeî ìò:`ziixad daiynøîBì ãeîìzoinen ilra oeicta ©¥©§©

(`i fk my),d`nh dndA lM m`e',''äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà §¦¨§¥¨§¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©
,epiideøwéò ìk 'äì äáéø÷ dðéàL éî,dzectl ozip ,dnen zngn ¦¤¥¨§¥¨©¨¦¨

Bæ äúöé,xaer dnenyLmpn`íBiä äáéø÷ dðéà,dnen zngn ¨§¨¤¥¨§¥¨©
dnen xeariy dcizr mle`ådidz,øçîì äáéø÷.zictp dpi`e §§¥¨§¨¨

dywn .mictp mixedh miycwy l`eny ixaca weqrl zxfeg `xnbd
:`xnbd,çBðî øa àðeä áø áéúBî,epizpyna epipyúBôBòä ¦©¨©¨©¨

øîàð àlL ,ïBéãt ïäì ïéà ,eàîèpL úøL éìëe äðBáläå íéöòäå§¨¥¦§©§¨§¥¨¥¤¦§§¥¨¤¦§¤Ÿ¤¡©
.äîäáa àlà ïBéãt,zeywdl yieàîìLaiabl,úBôBòoic oaen ¦§¤¨¦§¥¨¦§¨¨

y meyn ,dpyndeäðéð óebä úMeã÷,gafnd lr miaxwy ,[md-] §©©¦§
øîàð àìåsebd zyecwn oeict oicíéöò àlà .äîäaa àlà §Ÿ¤¡©¤¨©§¥¨¤¨¥¦

äðBáìe,sebd zyecw eycwzd `le zxy ilka egped `lyåokéìk §¨§§¥
úøL,oaxw ixiykn `l` mpi`y meyn sebd zyecw mda oi`y ¨¥

e÷øtéì.mzectl ozip didiy -,åàì àlàmictp mpi`y mrhd ¦©§¤¨¨
c íeMîmiycw lk,àîìòa ïéøBäè,mikqpe zegpn oebke,ïécôð ïéà ¦§§¦§¨§¨¥¦§¦

,l`eny ixack `lyeénð éðäå,el` miycw s`e -áb ìò óà §¨¥©¦©©©
eîc íéøBäèk ,eàîèðcmeyn ,mictp mpi`e mixedh miycwk mpic - §¦§§¦§¦¨

äðBáìe íéöòcixdy ,oilke` z`neh mda oi` mnvr cvnéða åàì §¥¦§¨¨§¥
eäðéð àìëeà ééåLà,d`neh mda jiiy didiy 'lke`' mpi` md - ©§ª¥§¨¦§

àlày meyn ,oilke` z`neh ipic mda eidiy minkg exfbyúaéç ¤¨¦©
àìëeà eäì äeLî LãBwälr miaxw mdy mda yiy dlrnd - ©¤§©¨§§¨

xg`l s`e .d`neh ea jiiyy 'lke`'k zeidl mze` daiygn gafnd
meyn ,ote` lka d`neh oic xn`p `l ,ef dxifbàìc änk ,íéöòc§¥¦©¨§Ÿ

ïéøéæbì eäì étLîzeie`xd ze`p zekizgl mxqipe mtiiy `ly lk - §©¥§§§¦¦
,dkxrnléøLkúéî àì,d`neh zlawl miie`x miyrp mpi` md - Ÿ¦§©§¦

e,énð äðBáìlkäLcé÷ àìc änkdzgpd ici lràì ,úøL éìëa §¨©¦©¨§Ÿ¦§¨¦§¦¨¥Ÿ
,äøLkúéîe,énð úøL éìë,mixedhk md e`nhp m` s`å ìéàBäs` ¦§©§¨§¥¨¥©¦¦§
e`nhp m`eäì úéà[mdl yi-],äå÷na äøäèoi`eef d`neh ¦§¨¢¨©¦§¤

miycwy gken dpynd ixacny ixd .mzectl xizdl dliren
.mictp mixedhy xaeqy l`eny lr dywe ,mictp mpi` mixedh

:`xnbd zvxznàì,mictp `l mixedhy dpyndn gikedl oi` - Ÿ
`l`Cì àîéà íìBòìyïécôð àîìòa ïéøBäè.l`enykeéðäå §¨¥¨¨§¦§¨§¨¦§¦§¨¥

,mzectl `ly minkg exfb ,[zxy ilke dpeal mivr] miycwíeMî¦
àeä éçéëL àìcmiie`x eidiy miievn el` mixac oi`y meyn - §Ÿ§¦¦

.mixg` zepwl mixafbd e`vni `l mecti m`e ,gafnl
:`xnbd zl`ey,úøL éìëe äðBáì àîìLay dn oaenéçéëL àì ¦§¨¨§¨§¥¨¥Ÿ§¦¦

.gafnl,íéöò àlàixdéçéëL çkLéîrecne gafnl miie`x eidiy ¤¨¥¦¦§¨§¦¦
:`xnbd daiyn .mzectl `ly exfbøî øîàc ïåék ,énð íéöò¥¦©¦¥¨§¨©©

dpyna(d"n a"t zecn),éaâì ìeñt úòìBz Ba àöîpL õò ìkd,çaæî ¨¥¤¦§¨©©¨§©¥¦§¥©
Ckìéäk daxwdl mivr miaygp,éçéëL àìminkg exfb mda s`e ¦§¨Ÿ§¦¦

.mzectl `ly
:l`eny lr zewlegd zehiy d`ian `xnbdéà ,àtt áø øîà̈©©¨¨¦

ì déì àòéîLìàeîL,rney did l`eny m` -àéðúc àä §¦¨¥¦§¥¨§©§¨
,`ziixaañétúnä[yicwnd-]íéîéîzdaxwdl miie`xd÷ãáì ©©§¦§¦¦§¤¤
,úéaäminc zyecw oda lg mewn lkn ,ok zeyrl xeq`y s` lr ©©¦

eì àlà ïúBà ïéãBt ïéàd lr ozaxwd jxevçaænmeyn ,xg` oaxwk ¥¦¨¤¨§¦§¥©
áb ìò óàå ,íìBòì çaæî éãéî àöBé Bðéà ,çaænì éeàøä ìkL¤¨¨¨©¦§¥©¥¥¦¥¦§¥©§¨§©©©

eäðéð íéîc úMeã÷cz`f lka ,[md-]ïécôð ïéà,oileglìéàBä ¦§©¨¦¦§¥¦§¦¦
íä íéøBäèe,daxwdl miie`xedéa øãä äåäxfeg l`eny did - §¦¥£¨¨©¥

:`xnbd dgec .mictp mixedh miycwy eixacn eaàéä àìåzn`a - §Ÿ¦
`l` ,jk xacd oi`déì àòéîL,`ziixad ixac z` l`enylelka §¦¨¥

z`f.déa øãä àìixdyíúä zøîà åàìlirl epvxiz `l m`d - Ÿ£©¥¨£©§§¨¨
,zxy ilke dpeale mivraéçéëL àìc ïåékjkl ,gafnl miie`x mdn ¥¨§Ÿ§¦¦

é÷øtéî àì,mictp mpi` md -nð àëäé,daxwdl zeie`xd zendaa Ÿ¦©§¦¨¨©¦
äîäáa éìñôc ïéîeî éçéëLc ïåék,daixwdlneléôàcohw men ¥¨¦§¦¦¦§¨§¦¦§¥¨§£¦

ïéòaL ïéweãa,oeyi`d z` dqknd drixi oirk `edy,éìñt énð §¦¤¨©¦©¦¨§¦
Ckìéäk dndad zaygpéçéëL àì`l m` zictp dpi`e ,gafnl ¦§¨Ÿ§¦¦

,miievny mikqpe zegpn mle` .ziad wcal dycwed m` s` ,d`nhp
.e`nhp `lyk s` mzectl ozip

:l`eny lr zewlegd zetqep zehiy d`ian `xnbd,øîà àðäk áø©©£¨¨©
miycw,ïécôð ïéàîèeli`eéaø øîà ïëå .ïécôð ïéà ïéøBäè §¥¦¦§¦§¦¥¦§¦§¥¨©©¦

.ïécôð ïéà ïéøBäè ,ïécôð ïéàîè ,àéòLBàeéaø øîà ,éøîàc àkéà ©§¨§¥¦¦§¦§¦¥¦§¦¦¨§¨§¦¨©©¦
,ïécôð ïéøBäè eléôà ,àéòLBà.l`enyke ©§¨£¦§¦¦§¦

:df oica ztqep dhiy d`ian `xnbdïlek ,øîBà øæòìà éaølk - ©¦¤§¨¨¥¨
,zegpnd,ïécôð ïéàîèeäôéàä úéøéNòî õeç ,ïécôð ïéà ïéøBäè §¥¦¦§¦§¦¥¦§¦¥£¦¦¨¥¨

àèBç úçðî ìL,d`nhp `l m` s` zictpyäøîà éøäLdäøBz ¤¦§©¥¤£¥¨§¨¨
serd one dndad on cxeie dler oaxw z`ad xcqa(i ,e d my)

,'Búàhçî'xn`p dgpnd on `ad cxeie dler oaxwae(bi d my)ìò' ¥©¨©
.'Búàhçe` dnda `iana 'Fz`Hgn' xn`py dnn minkg eyxce ©¨¥©¨

zern yixtdy xiyry ,ez`hg zvwn `iany rnyny zeter
zvwna dpei ipa e` mixez dpew ,iprde cxeie dler oaxwl dndal¤¡
ipa e` mixezl zern yixtdy ipr oke .oileg zernd x`ye zernd
dnne .oileg x`yde zernd zvwna dgpn dpew ,cer iprde dpei
eyxc ,ez`hg lr siqeny rnyny dgpna 'Fz`Hg lr' xn`py©©¨
zernd lr siqeie dgpnd z` dcti xiyrde dgpn yixtdy ipry
epi`e ,dnda dpwie siqei xzei xiyrd m`e ,dpei ipa e` mixez dpwie
.xiyrdy xg`l ea aiigy oaxwd inc lk z` oilegdn `iadl jixv

d`nhp `lyk s` `heg zgpn zectl ozipy ixd.
eilr dywne ,zegpn ileqta `irye` iax zhiy z` d`ian `xnbd

:miycw oeicta eixacnézòîL ,àéòLBà éaø øîàm`yìbétmc` ¨©©¦©§¨¨©§¦¦¥
ad zaxwdì ,äçðnzhiyïBòîL éaøepi` d`pda xeq`d xacy §¦§¨§©¦¦§

,oilke` z`neh `nhnànèî Bðéàdgpnd.ïéìëBà úàîeèxewnde ¥§©¥§©¨¦
,`ed dflàéðúc] (ïðúã)[`ztqeza(f"d b"t oivwer),äìøòäzexit - §©§¨¨¨§¨

,mzlicbl zepey`xd mipyd zylya oli`íøkä éàìëåmirxf - §¦§¥©¤¤
,die`x dwgxd `ll elcby miptbe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

oifge` mipy` cenr `w sc ± oey`x wxtzereay

÷éøôéîã øáã ïçëùà àì úøù éìëîãdnda elit`e .zxy ilka ycwy xg`l -

ogky` `l - hgyy oebk ,zxy ilka dyciwy xg`l ,oeict da xn`py men zlra

.oeict da'åâå äàîèä äîäáá íàå`nl` ,'ebe "dze` jixrde" dixza aizke -

.oictpùîî äàîè.xenge lnbe qeq oebk -øîåà àåäùëdyxt dze`n dhnl -

.'ebe "dcte d`nhd dndaa m`e"ïéîåî
ïéøáåòå ïéòåá÷.(a,el) zexekaa yxtn -

àðåä áø áéúåî.l`enyl -úùåã÷ úåôåò
åäðéð óåâäoikixv oi`e ,oiaxw onvr odc -

.ilk zyecwäðåáìå íéöò àìà`ly -

.ewxtil ,e`nhp ik - zxy ilke ,ilka myciw

ixiykn `l` ,edpip sebd zyecw e`l `dc

mikqpe zegpnc meyn ,e`l `l` !md oaxw

e`nhpc ab lr s` ipde ,mictp oi` - mixedh

.'ekàìà åäðéð äàîåè éìåá÷ éðá åàì íéöòå
ùãå÷ä úáéç íåùî- "xyade" aizkc -

edl ityn ik ,ilin ipde .dpeale mivr zeaxl

efgc ,zeti zeirwal mixifbl otiine oxqpe

.dkxrnlàîìòá íéøåäè êì àîéà íìåòì
ïéãôð`nrh epiide ,enc mixedhk ipde -

:iwxtin `lcéçéëù àìã íåùîeed i`e -

`l eze ,oilegl edl wixt - oixedh oeict edl

.dceard jxevl `pixg` icin oixafb igkyn

íéîéîú.dxedh dnda -çáæîì àìà-

.zepaxw ikxvl exkniyäéá øãä äåä-

xn`c i`nnoictp mikqpe zegpn (zeter)

.gafnl oiie`xc ab lr s` ,mixedhïé÷åãá-

.`"liihïìåë.zegpnd lk -úçðîî õåç
àèåçixdy ,zictp - dxedh elit`y -

(d `xwie) cxeie dler oaxwa dxez dxn`

,dxiry e` dyaka "ez`hg lr" "ez`hgn"

dgpnae ,"ez`hgn" (my) aizk mixezae

(`xza wxta) opiyxce ,"ez`hg lr" aizk

"ez`hgn" aizk ikdlc [a,fk zezixkc]

did m`y ,ez`hg zvwn :rnync - dyaka

zern yixtde ,ycwn `nihyk xiyr

zvwnn `iai - iprde ,dxiry e` dyakl

ikdle .oileg - x`yde ,dgpn e` mixez inc

"ez`hg lr" dti`d zixiyr iab (my) aizk

yixtde ipr did m`y ,siqei :rnync -

siqeie ,dpcti - xiyrde dti`d zixiyr

.dxiry e` dyak `iaie ,zern dilréáøì
ïåòîù- d`pda xeq`d lk :onwl xn`c -

.oilke` z`neh `nhn epi`äìøòälke -

.edpip d`pd ixeqi` - jpd
øåùå
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óà,d`neh ilawnc rnyn "edpip mixedh" xn`w `lcn Ð enc mixedhk e`nhpc ab lr

,xn xn`de :opixn` (`,cl migaf) "oileqtd lk" wxtac :dnize .d`neh `aiyg `lc `l`

`ail`c ab lr s`e .ilka eycwy oebk :opiwqr i`na `kd ?dpeale mivr zeaxl Ð "xyade"

`kde .opaxcn`kde ,`ziixe`cnÐmzdc :xnelyie !`da bilt `l inp iia` ,ikd wiqn`axc

,oixifbl edl ityn `lc dnk mivr :xn`w `d inp

d`neh ilawn f`c rnyn Ð ixykzin `lc

ietiy epiid Ð mzdc ilk zyecwe .`ziixe`cn

mivra ixiinc mzd yxit qxhpewae .`kdc oixifb

,milgb mr gafnd lrn zxy ilk zzgna dzgy

`kdc oixifb ietiy ly xykdc xnel jixv jkitle

cinz zkqnac ,df yexit okzi `le .opaxc Ð

zelke`nd on dzeg didy rnyn (a,gk)

iaxc `ail` ixiinc yxtl oi` mbe .zeiniptd

,mivr acpzna (a,k zegpn) "dax unewd"a

wiqn `dc Ð zxy ilk erae edpip oaxw mivrc

oi`y lk :opzc ,oixizn eaxwy ink dyrpc mzd

:opixn` `d iaxle .ilka ycwiyn Ð oixizn el

s` .oixizn odl yi `nl` Ð dvinw oiperh mivr

unewdy xn` (my) "dax unewd" wxtac ab lr

mzdc ilk zyecw `nl`Ðgafnl lkd mixiyde

jezne .dkxrnd ivrae `kdc oixifb ietiy epiid

edl ityn `lc dnkc rnyn qxhpewd oeyl

e`l "enc oixedhk"e ,ixnbl oixedh Ð oixifbl

ityn ike :xn`z m`e .ynn oixedh `l` ,`wec

mecxew `de ?iycwn ikid ,mecxewa oixifbl edl

:`ipzc ,`ztqeza rnynck ,zxy ilk epi`

`ae ,ea rwia exiagn ycwd ly mecxew l`eyd

,exiagl dpzp .elrn olek Ð ea rwiae exiag

.lrn `l ipyde ,lrn oey`xd Ð exiagl exiage

Ð exiagl exiage exiagl dpzp ,ok epi` dlerae

`rivn `aa) "l`eyd" wxta xn`e .elrn olek

itl lrn Ð ycwd ly mecxew li`ynd :(`,hv

!dligza ea rwal xzen exiage ,eay d`pd zaeh

ivrl cgeina `l Ð mzdc mecxewc :yxtl yie

cgein ,mdl did zxy ilk la` .ixiin dkxrn

zeriwa zeyrl otiine oxqpne otyny ,mivrl

mecxewc oeike :xn`z m`e .dkxrnl efgc zeti

?ipyd lrn i`n` ,`ed zxy ilk e`l `ztqezc

,oilegl `vi Ð ea lrne oey`xd rwac oeikn `d

lren xg` lren oi` :(a,hi) dlirn zkqna opzck

?cvik .cala zxy ilke dnda `l` ,oiycwena

exiag `ae ,akxe exiag `ae ,dnda iab lr akx

exiag`ae ,adf lyqeka dzy .elrn olekÐakxe

oi`y dn .elrn olek Ð dzye exiag `ae ,dzye

`ztqezc `iddc :xnel yie !minc zyecwa ok

oa` lhp"c `inec ,xafb cil xeqnd mecxewa ixiin

xza mzd ipzwc "lrn `l Ð ycwd ly dxew e`

`ed Ð exiagl dpzp" da ipzwe .mecxewc `idd

dey dizgz xeciy cr lrn `l exiage ,lrn

`xza wxta cenlzd dlr jixte ."dhext

ickn :(a,i) dbibgc `nw wxtae (`,k) dlirnc

:ipyne ?exiag il dn ,`ed il dn ,dlfb lfbin

`vei jkle .opiwqr oipa ipa` el zexeqnd xafba

ixdy ,exiagl epzepyk oilegl elek mecxewd

oilren jkle .ycwd zeyxn `vei epi` Ð ecia oiicre ,`ed xafbc oeik .rewiad z`pd `l` ,ycwd zeyxn e`iven epi` Ð ely `edy xeaq `ede ,ea rwanyk la` .ycwd zeyxn elek e`iven

n ik ely `edy xeaq epi`y ,`nlra yipi` la` .rewiad ici lr llgzn mecxewd oi`y Ð olekminc zyecwd zllgzne ,ycwd zeyxn dil witne ,dilfb lfbin Ð dia rwaoi` elit`e .jka

Ð l`ey zeidl oeekzp elit`c .dizeyxa dilek dil mwe ,opaxl ied olfb ,zrcn `ly l`ey :(`,gq `xza `aa) ol `niiw `d Ð rewia xg`l milra zeyxl xifgdl ezrc `l` ,lefbl oiekzn

xeaq li`yn mzqe .dlgza ea rwal xzen exiage ,eay d`pd zaeh itl lrn Ð ycwd ly mecxew li`ynd :(`,hv `rivn `aa) "l`eyd"a xn`c `de .inc lefbl oeekzp eli`k,ely `edy

.ezeyxn mecxewd `ivedl oiekzn epi`e ,ely `edy xeaq `edy oeik ,ea axern ycwd oiicry d`xp edine .oilegl `vic ,dlgza ea rwal xzen exiagy ,eay d`pd zaeh itl `l` lrn `lcn

.ycwdl xkydlrn ea xcdÐxikyn eyicwd :(`,`k oikxr) "ilwyn xne`d" wxtazia iab opixn`c`de .el dxeqndpi`y oeik ,oilegl dzvi xak rewiadz`pd ixdy ,ea rwal ixymewn lkn

`ed ecal xkyd `l` .li`yn` dedc icin ,ycwd ly mecxew exiagl xikyd m` oilegl elek `vei did `l ,`peeb ikdk mecxew elit`c .xn`w zia ilek e`l Ð oilegl witp ,lrnc oeik :jixte

."oilegl xky witp" aezk inp mixtq aexae .oilegl `viclbitiexw oi` Ð mixg`l elik`dl leki dz` i`y lke`c meyn :`nrh yxtne Ð oilke` z`neh `nhn epi` oerny iaxl dgpna

,ok m` :xn`z m`e .oictp oi` oixedhc ,xyekd zry dl did `ly ,xaegna dycw`c :`pwqna dl iwene ,"lke`"
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éìkîcàëéä íeî ìòáe .÷éøôéîc ïçkLà àì úøL §¦§¥¨¥¨©§©©§¦§¦©©¥¨
øLà äàîè äîäa ìk íàå" :àéðúc ?"àîè" éø÷éà¦§¥¨¥§©§¨§¦¨§¥¨§¥¨£¤

'äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì"¯ïéîeî éìòáaïécôpL Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©§©£¥¦¤¦§¦
ïéîeî éìòáa :øîBà äzà .øaãî áeúkäecôpLBà , ©¨§©¥©¨¥§©£¥¦¤¦§

íàå" øîBà àeäLk ?Lnî äàîè äîäáa àlà Bðéà¥¤¨¦§¥¨§¥¨©¨§¤¥§¦
"Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa¯äàîè äîäa éøä ©§¥¨©§¥¨¨¨§¤§¤£¥§¥¨§¥¨

?"äàîè äîäa ìk íàå" íéi÷î éðà äî àä ,äøeîà£¨¨¨£¦§©¥§¦¨§¥¨§¥¨
¯ìò eãté ìBëé .øaãî áeúkä ecôpL ïéîeî éìòáa§©£¥¦¤¦§©¨§©¥¨¦¨©

ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà" øîBì ãeîìz ?øáBò íeî¥©§©£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨
'äì"¯Bæ äúöé ,øwéò ìk 'äì äáéø÷ dðéàL éî ©¦¤¥¨§¥¨©¨¦¨¨§¨

íBiä äáéø÷ dðéàLäáéø÷eàðeä áø áéúBî .øçîì ¤¥¨§¥¨©§¥¨§¨¨¦©¨
úøL éìëe äðBáläå íéöòäå úBôBòä :çBðî øa©¨©¨§¨¥¦§©§¨§¥¨¥

eàîèpL¯àlà ïBéãt øîàð àlL ,ïBéãt ïäì ïéà ¤¦§§¥¨¤¦§¤Ÿ¤¡©¦§¤¨
úBôBò àîìLa .äîäaa¯àìå ,eäðéð óebä úMeã÷ ©§¥¨¦§¨¨§©©¦§§Ÿ

úøL éìëe äðBáìe íéöò àlà ,äîäaa àlà øîàð¤¡©¤¨©§¥¨¤¨¥¦§¨§¥¨¥
¯e÷øtéìïéà àîìòa ïéøBäèc íeMî åàì àlà ! ¦¨§¤¨¨¦¦§¦§¨§¨¥

áb ìò óà ,éîð éðäå .ïécôðeàîèðcíéøBäèk,eîc ¦§¦§¨¥©¦©©©§¦§§¦§¦¨
éða åàì äðBáìe íéöòcééåLààlà eäðéð àìëeà §¥¦§¨¨§¥©§¥§¨¦§¤¨

LãBwä úaéçäeLîàìc änk íéöòc ,àìëeà eäì ¦©©¤§©¨§§¨§¥¦©¨§¨
étLîïéøéæâì eäìàìéøLkzéî¯änk éîð äðBáì §©¦§¦§¦¦¨¦©§§¦§¨©¦©¨

àì úøL éìëa dLcé÷ àìcäøLkzéîúøL éìk , §¨¦§¨¦§¦¨¥¨¦©§§¨§¥¨¥
ìéàBä éîðúéàåäøäè eäìäå÷îa!¯íìBòì ,àì ©¦¦§¦§¨¢¨§¦§¤¨§¨

éðäå ,ïécôð àîìòa ïéøBäè :Cì àîéà¯àìc íeMî ¥¨¨§¦§¨§¨¦§¦§¨¥¦§¨
.àeä éçéëL¯úøL éìëe äðBáì àîìLa¯,éçéëL àì §¦¦¦§¨¨§¨§¥¨¥¨§¦¦
íéöò àlà¯!éçéëL çkLéî¯øîàc ïåék ,éîð íéöò ¤¨¥¦¦§©§¦¦¥¦©¦¥¨©£©

Ckìéä ,çaæî éaâì ìeñt úòìBz Ba àöîpL õò ìk :øî̈¨¥¤¦§¨©©¨§©¥¦§¥©¦§¨
ì déì àòéîL éà ,àtt áø øîà .éçéëL àììàeîL ¨§¦¦£©©©¨¦§¦¨¥¦§¥

úéaä ÷ãáì íéîéîz ñétúnä :àéðúc àä¯ïéãBt ïéà ¨§©§¨©©§¦§¦¦§¤¤©©¦¥¦
éãéî àöBé Bðéà çaænì éeàøä ìkL ,çaænì àlà ïúBà¨¤¨©¦§¥©¤¨¨¨©¦§¥©¥¥¦¥

eäðéð íéîc úMeã÷c áb ìò óàå ,íìBòì çaæî¯ïéà ¦§¥©§¨§©©©¦§©¨¦¦§¥
ìéàBä ,ïécôðíéøBäèe.déa øãä äåä ,íä¯,àéä àìå ¦§¦¦§¦¥£¨£©¥§¨¦

àìc ïåék :íúä zøîà åàì .déa øãä àìå déì àòéîL§¦¨¥§¨£©¥¨¨§©§¨¨¥¨§¨
éçéëL¯àìé÷øtéîïéòaL ïéweãa eléôàc ,äîäaa éìñôc ïéîeî éçéëLc ïåék ,éîð àëä ? §¦¦¨¦¨§¦¨¨©¦¥¨¦§¦¦¦§¨§¦©§¥¨©£¦§¦¤¨©¦

éìñt éîð¯.éçéëL àì Ckìéäïéàîè :øîà àðäk áø¯ïéøBäè ,ïécôð¯øîà ïëå .ïécôð ïéà ©¦¨§¥¦§¨¨§¦¦©¨£¨¨©§¥¦¦§¦§¦¥¦§¦§¥¨©
ïéàîè :àéòLBà éaø¯ïéøBäè ,ïécôð¯ïéøBäè eléôà :àéòLBà éaø øîà ,éøîàc àkéà .ïécôð ïéà ©¦©£¨§¥¦¦§¦§¦¥¦§¦¦¨§¨§¦¨©©¦©£¨£¦§¦

¯ïéàîè ,ïlek :øîBà øæòìà éaø .ïécôð¯ïéøBäè ,ïécôð¯õeç .ïécôð ïéàúéøéNòîìL äôéàä ¦§¦©¦¤§¨¨¥¨§¥¦¦§¦§¦¥¦§¦¥£¦¦¨¥¨¤
ìbét ,ézòîL :àéòLBà éaø øîà ."Búàhç ìò" "Búàhçî" äøBz äøîà éøäL ,àèBç úçðî¦§©¥¤£¥¨§¨¨¥©¨©©¨¨©©¦©£¨¨©§¦¦¥
,íøkä éàìëå ,äìøòä :ïðúc .ïéìëBà úàîeè ànhî Bðéà ïBòîL éaøì äçðîa§¦§¨§©¦¦§¥¦©¥§©¨¦¦§©¨¨§¨§¦§¥©¤¤
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מנחות. פרק שנים עשר - המנחות והנסכים דף קא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zegpn(ycew zay meil)

ì÷ñpä øBLåmcew hgype ,dliwql epic xnbpe mc` bxdy xey - §©¦§¨
,lwqpyäôeøò äìâòå,dhgype dtixrl lgpl dcxedy dlbr - §¤§¨£¨¤

òøBöî éøBtöå,rxevn zxdhl dnc z`fd jxevl dhgypy xetiv - §¦¥§¨
øBîç øèôe,ieb zlik`l hgype ,dctp `ly xeka xeng -øNáe ¤¤£¨¨

áìça,d`pda mdipy exq`pe ,alga lyazdy xya -íleklk - ¤¨¨¨
,exkfedy el`ïlek ,øîBà ïBòîL éaø .ïéìëBà úàîeè ïéànèî§©§¦§©¨¦©¦¦§¥¨

.ïéìëBà úàîeè ïéànèî ïéà:`ziixad dtiqeneïBòîL éaø äãBîe ¥§©§¦§©¨¦¤©¦¦§
axeqi`ïéìëBà úàîeè ànènL ,áìça øNaxeq`y s` lr §¨¨¤¨¨¤§©¥§©¨¦

,d`pdaøLBkä úòL Bì äúéäå ìéàBäexq`py mcewy meyn - ¦§¨§¨§©©¤
,mdl didy xzidd zngne ,ecal xzen did mdn cg` lky onf did

:xne`e `irye` iax jiynne .'lke`' my mdl yiéqà áø øîàå§¨©©©¦
ïBòîL éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàepi` d`pda xeq`d xacy ¨©©¦¨¨©©£¨§©¦¦§

xn`py ,oilke` z`neh `nhn(cl `i `xwie)ìëàé øLà ìëàä ìkî'¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥
,yexcl yie ,'`nhi min eilr `Fai xW`ìBëé äzàL ìëBà £¤¨¨¨©¦¦§¨¤¤©¨¨

'ìëBà' éeø÷ ,íéøçàì Bìéëàäìe ,oilke` z`neh ipic oiprlìëBà §©£¦©£¥¦¨¤¤
Bìéëàäì ìBëé äzà éàLs`íéøçàìxeq`y zngn miebl - ¤¦©¨¨§©£¦©£¥¦

,d`pda'ìëBà' éeø÷ Bðéà`irye` iax miiqne .oilke` z`neh oiprl ¥¨¤
:ezii`x z`énð äçðna ìbét àäå,dlbtzdy ef dgpn ,ok enke - §¨¦¥©¦§¨©¦

,àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà éàL ìëBàmiaiige dlqtp ixdy ¤¤¦©¨¨§©£¦©£¥¦
z`neh oiprl 'lke`' zaygp dpi` oerny iax zhiyle ,dtxeyl

.oilke`
:`xnbd zl`ey .`ziixaa oerny iax ixac z` xxal zxfeg `xnbd

éëä éàiaxly,d`pd xzida miielz oilke` z`neh ipic oerny ¦¨¦
,énð áìça øNameyn ea dceny x`al oerny iax jxved recn ¨¨¤¨¨©¦

,xq`py mcew xyekd zry el dzidydéì ÷etézdf oic `iveiy - ¦¥
meyn oilke` z`neh mi`nhn mpi`y mixacd llknäzàL ìëBàc§¤¤©¨

c .àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëéixdàéðú,`ziixaaïa ïBòîL éaø ¨§©£¦©£¥¦§©§¨©¦¦§¤
øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNa ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¦§¨¨¤¨¨¨©£¦¨¨

,äàðäameynøîàpLea(`k ci mixac),'äì äzà LBã÷ íò ék' ©£¨¨¤¤¡©¦©¨©¨©
éäìàïläìe ,'Bnà áìça éãb ìMáú àì Edtixh oicaøîBà àeä ¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦©£¥¦§©¨¥

(l ak zeny),eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷ éLðàå'§©§¥Ÿ¤¦§¦¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥
,yexcl yie .'Fz` oEklWY alMl,ïläl äîdtixhdäìéëàa øeñà ©¤¤©§¦Ÿ©§©¨¨©£¦¨
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déãéãì ,ãBòå .àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàL ìëBàc§¤¤©¨¨§©£¦©£¥¦§§¦¥
.øLBkä úòL Bì äúéä éîð:øîBà ïBòîL éaø ,éáéúéî ©¦¨§¨§©©¤¥¦¥©¦¦§¥

BðéàL øúBð Léå ,ïéìëBà úàîeè ànhî àeäL øúBð Lé¥¨¤¦©¥§©¨¦§¥¨¤¥
ä÷éøæ éðôì ïì ?ãöék ,ïéìëBà úàîeè ànhî¯Bðéà ¦©¥§©¨¦¥©¨¦§¥§¦¨¥

ä÷éøæ øçàì ,ïéìëBà úàîeè ànhî¯úàîeè ànhî ¦©¥§©¨¦§©©§¦¨¦©¥§©
íéLã÷a ïéa íéLã÷ éLã÷a ïéa ìebéôe (àäå) ,ïéìëBà¨¦§¨¦¥§¨§¥¨¨¦¥§¨¨¦

íél÷¯äçðîa ìbét ,ïéìëBà úàîeè ànhî Bðéà¯ ©¦¥¦©¥§©¨¦¦¥§¦§¨
!ïéìëBà úàîeè ànhî¯dì äúéäL ïàk :àéL÷ àì ¦©¥§©¨¦¨©§¨¨¤¨§¨¨

éëéä .øLBkä úòL dì äúéä àlL ïàk ,øLBkä úòL§©©¤¨¤Ÿ¨§¨¨§©©¤¥¦
?øLBkä úòL dì äúéä àìc éîceäðéLc÷àc,øaeçîa ¨¥§¨¨§¨¨§©©¤§©§§¦§¦§¨

eäðé÷øôéìå:àéòLBà éaø øîàc àðMéì Cäì àçéðä ! §¦§§¦§¨¦¨§©¦¨¨©£©©¦©£¨
ïécôð ïéà ïéøBäè ,ïécôð ïéàîè¯àðMéì Cäì àlà ,øétL §¥¦¦§¦§¦¥¦§¦©¦¤¨§©¦¨¨
,ïécôð ïéøBäè eléôà :øîàceäðé÷øôì!¯àäéî àzLä ©£©£¦§¦¦§¦¦§§¦§¨§¨¦¨

.÷éøt àì¯,déì ÷éøt éòa éàc ïåéëåéaøì déì ïðéòîL ¨¨¥§¥¨§¦¨¥¨¥¥¨§¦©¥§©¦
úBãtì ãîBòä ìk :øîàc ïBòîL¯éeãôk,àéðúc .éîc ¦§©£©¨¨¥¦¨§¨¨¥§©§¨

ìéàBä ïéìëBà úàîeè äànhî äøt :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨¨¦©§¨§©¨¦¦
äéä øîBà ,Lé÷ì Léø øîàå ,øLBkä úòL dì äúéäå§¨§¨¨§©©¤§¨©¥¨¦¥¨¨

!dzëøòî áb ìò úécôð äøt :ïBòîL éaø¯äøt àîìLa ,àzLä éëä¯,àéä úBãtì úãîBò ©¦¦§¨¨¦§¥©©©£©§¨¨¦¨§¨¦§¨¨¨¨¤¤¦¨¦
äåöî úBçðî éðä àlà ,dúBcôì äåöî äpîéä äàð úøçà àöî íàLïúBcôìéðôì ïì àäå !? ¤¦¨¨©¤¤¨¨¥¤¨¦§¨¦§¨¤¨¨¥§¨¦§¨¦§¨§¨¨¦§¥

!ïéìëBà úàîeè ànhî ïéàc éðú÷å ,÷øæ éòa éàå ,dé÷øæéîì äåöîc ,ä÷éøæ¯,ïðé÷ñò éàîa àëä §¦¨§¦§¨§¦§§¥§¦¨¥¨©§¨¨¥§¥¦©¥§©¨¦¨¨§©¨§¦©
.dé÷øæéîì íBia úeäL äúéä àlL¯,ïéìëBà úàîeè ànhî ?éàî ,íBia úeäL Bì äúéä ìáà ¤Ÿ¨§¨§©§¦§§¥£¨¨§¨§©©¦©¥§©¨¦

ä÷éøæ øçàì ïì :éðúcà¯íéøeîà íéøác äna :dãéãa âBìôéì ,ïéìëBà úàîeè ànhî¯àlL ©§¨¥¨§©©§¦¨¦©¥§©¨¦¦§§¦¨©¤§¨¦£¦¤Ÿ
íBia úeäL Bì äúéä ìáà ,íBia úeäL Bì äúéä¯!ïéìëBà úàîeè ànhî¯:øîà÷ éîð éëä ¨§¨§©£¨¨§¨§©¦©¥§©¨¦¨¦©¦¨¨©

äàøiL íãB÷ ïìä÷éøæì¯ä÷éøæì äàøiL øçàì ,ïéìëBà úàîeè ànhî Bðéà¯ànhî ¨¤¤¥¨¤¦§¦¨¥¦©¥§©¨¦§©©¤¥¨¤¦§¦¨¦©¥
.ïéìëBà úàîeè¯,dé÷øæéîì äåöî íél÷ íéLã÷a ïéa íéLã÷ éLã÷a ïéa ìbét àäå §©¨¦§¨¦¥¥§¨§¥¨¨¦¥§¨¨¦©¦¦§¨§¦§§¥
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מנחות. פרק שנים עשר - המנחות והנסכים דף קא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zegpn(ycew zay meil)

ì÷ñpä øBLåmcew hgype ,dliwql epic xnbpe mc` bxdy xey - §©¦§¨
,lwqpyäôeøò äìâòå,dhgype dtixrl lgpl dcxedy dlbr - §¤§¨£¨¤

òøBöî éøBtöå,rxevn zxdhl dnc z`fd jxevl dhgypy xetiv - §¦¥§¨
øBîç øèôe,ieb zlik`l hgype ,dctp `ly xeka xeng -øNáe ¤¤£¨¨

áìça,d`pda mdipy exq`pe ,alga lyazdy xya -íleklk - ¤¨¨¨
,exkfedy el`ïlek ,øîBà ïBòîL éaø .ïéìëBà úàîeè ïéànèî§©§¦§©¨¦©¦¦§¥¨

.ïéìëBà úàîeè ïéànèî ïéà:`ziixad dtiqeneïBòîL éaø äãBîe ¥§©§¦§©¨¦¤©¦¦§
axeqi`ïéìëBà úàîeè ànènL ,áìça øNaxeq`y s` lr §¨¨¤¨¨¤§©¥§©¨¦

,d`pdaøLBkä úòL Bì äúéäå ìéàBäexq`py mcewy meyn - ¦§¨§¨§©©¤
,mdl didy xzidd zngne ,ecal xzen did mdn cg` lky onf did

:xne`e `irye` iax jiynne .'lke`' my mdl yiéqà áø øîàå§¨©©©¦
ïBòîL éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîàepi` d`pda xeq`d xacy ¨©©¦¨¨©©£¨§©¦¦§

xn`py ,oilke` z`neh `nhn(cl `i `xwie)ìëàé øLà ìëàä ìkî'¦¨¨Ÿ¤£¤¥¨¥
,yexcl yie ,'`nhi min eilr `Fai xW`ìBëé äzàL ìëBà £¤¨¨¨©¦¦§¨¤¤©¨¨

'ìëBà' éeø÷ ,íéøçàì Bìéëàäìe ,oilke` z`neh ipic oiprlìëBà §©£¦©£¥¦¨¤¤
Bìéëàäì ìBëé äzà éàLs`íéøçàìxeq`y zngn miebl - ¤¦©¨¨§©£¦©£¥¦

,d`pda'ìëBà' éeø÷ Bðéà`irye` iax miiqne .oilke` z`neh oiprl ¥¨¤
:ezii`x z`énð äçðna ìbét àäå,dlbtzdy ef dgpn ,ok enke - §¨¦¥©¦§¨©¦

,àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzà éàL ìëBàmiaiige dlqtp ixdy ¤¤¦©¨¨§©£¦©£¥¦
z`neh oiprl 'lke`' zaygp dpi` oerny iax zhiyle ,dtxeyl

.oilke`
:`xnbd zl`ey .`ziixaa oerny iax ixac z` xxal zxfeg `xnbd

éëä éàiaxly,d`pd xzida miielz oilke` z`neh ipic oerny ¦¨¦
,énð áìça øNameyn ea dceny x`al oerny iax jxved recn ¨¨¤¨¨©¦

,xq`py mcew xyekd zry el dzidydéì ÷etézdf oic `iveiy - ¦¥
meyn oilke` z`neh mi`nhn mpi`y mixacd llknäzàL ìëBàc§¤¤©¨

c .àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëéixdàéðú,`ziixaaïa ïBòîL éaø ¨§©£¦©£¥¦§©§¨©¦¦§¤
øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNa ,ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¦§¨¨¤¨¨¨©£¦¨¨

,äàðäameynøîàpLea(`k ci mixac),'äì äzà LBã÷ íò ék' ©£¨¨¤¤¡©¦©¨©¨©
éäìàïläìe ,'Bnà áìça éãb ìMáú àì Edtixh oicaøîBà àeä ¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦©£¥¦§©¨¥

(l ak zeny),eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷ éLðàå'§©§¥Ÿ¤¦§¦¨¨©¨¤§¥¨ŸŸ¥
,yexcl yie .'Fz` oEklWY alMl,ïläl äîdtixhdäìéëàa øeñà ©¤¤©§¦Ÿ©§©¨¨©£¦¨

,äàðäa øzeîelr ,eilr eizepefny ealkl s` ekilydl xzen ixdy ¨©£¨¨
,epennn elik`dl jixv epi`y dpdpy s`,ïàk óàalga xyaøeñà ©¨¨

.äàðäa øzeîe äìéëàaalga xyay oerny iax x`ia recne ©£¦¨¨©£¨¨
meyn `le ,xyekd zry el dzidy meyn oilke` z`neh `nhn

.mixg`l elik`dl xyt`y lke` `edy mrhd xwir
xyt`y `ed oerny iax ly enrh xwir ok` :`xnbd daiyn

mle` ,mixg`l lik`dløîà÷ ãBòå àãç`a oerny iax - £¨¨¨¨©
,ezpeek `id jke ,ixwird mrhd caln sqep mrh eprinydlàãç- £¨

mrhmeyn `ed cg`ce d`pda xzen alga xya ezhiylìëBà §¤
ãBòå .àeä íéøçàì Bìéëàäì ìBëé äzàLoeik ,dfa yi mrh ¤©¨¨§©£¦©£¥¦¨

cénð déãéãì,envr l`xyil s`y -øLBkä úòL Bì äúéämcew §¦¥©¦¨§¨§©©¤
.oilke` z`neh ipic ea exn`p jk meyn ,xq`py

dgpn oerny iaxly `irye` iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
:`xnbd dywn .oilke` z`neh ipic da oi` dlbtzdy,éáéúéîepipy ¥¦¥

`ztqeza(e"d b"t oivwer),øúBð Lé ,øîBà ïBòîL éaøxary oaxw-] ©¦¦§¥¥¨
[lqtpe ezlik` onfBðéàL øúBð Léå ,ïéìëBà úàîeè ànèî àeäL¤§©¥§©¨¦§¥¨¤¥

.ïéìëBà úàîeè ànèî:`ziixad zx`anãöékm` ,df welig `ed §©¥§©¨¦¥©
ïìoaxwdä÷éøæ éðôì`ed ,xzep oicn lqtpe gafnd lr mcd ly ¨¦§¥§¦¨

,ïéìëBà úàîeè ànèî Bðéà.xyekd zry el dzid `ly meyn ¥§©¥§©¨¦
ol m` mle`øçàì,ä÷éøæ,dlik`l lqtpy s` lrúàîeè ànèî §©©§¦¨§©¥§©

,ïéìëBà.dwixfd xg`l xyekd zry el dzid ixdyådyrp m` ¨¦§
úàîeè ànèî Bðéà ,íél÷ íéLã÷a ïéa íéLã÷ éLã÷a ïéa ,ìebéô¦¥§¨§¥¨¨¦¥§¨¨¦©¦¥§©¥§©

.ïéìëBàm`e,äçðna ìbét`ed.ïéìëBà úàîeè ànèîiaxly ixd ¨¦¦¥©¦§¨§©¥§©¨¦
iax ixack `lye ,oilke` z`neh z`nhn dlbtzdy dgpn oerny

:`xnbd zvxzn .`irye`ïàk ,àéL÷ àìote`a xaecn ,`ziixaa Ÿ©§¨¨
dì äúéäLdgpnløLBkä úòLjiiy jk meyne ,dycwedy mcew ¤¨§¨¨§©©¤

eli`e .oilke` z`neh daïàkote`a xaecn ,`irye` iax ixaca ¨

,øLBkä úòL dì äúéä àlL`nhl dleki dpi` `id jk meyne ¤Ÿ¨§¨¨§©©¤
.oilke` z`neh
:`xnbd zl`eyéîc éëéäcinrdl ozip ea ote`d edn -äúéä àìc ¥¦¨¥§Ÿ¨§¨

.øLBkä úòL dìote`a :`xnbd daiyneäðéLc÷àcmilrad ¨§©©¤§©§§¦§
d`eazløaeçîadzid `l mlerne ,lke` eyrpy mcew rwxwl ¦§¨

.dlik`l die`x
:`xnbd zl`eyeäðé÷øôéìådgpnd z` zectl leki did ixde - §¦§§¦§

zry dl dzid onfd eze`ay `vnpe ,zxy ilka deycwy mcew
.xyekdàçéðä,dyw dpi` ef dli`ye -éaø øîàc àðLéì Cäì ¨¦¨§©¦§¨§¨©©¦
àéòLBàmiycwyïécôð ïéàîèeli`eøétL ,ïécôð ïéà ïéøBäè- ©§¨§¥¦¦§¦§¦¥¦§¦©¦

oeyll ixdy ,`irye` iax x`iay itk oerny iax ixac mipaen ok`
.dzectl ozip did `l rwxwl zxaegn dcera dycwedy dgpn ,ef

øîàc àðLéì Cäì àlà`irye` iax,ïécôð ïéøBäè eléôàyi ¤¨§©¦§¨§¨©£¦§¦¦§¦
,zeywdleäðé÷øôìdf xzide ,zxy ilka dzycwd mcew d`eazl ¦§§¦§

ozip mpn` :`xnbd daiyn .xyekd zry `ed dgpnd z` zectl
mle` ,zxy ilka dzycwd mcew dgpn zectlàì àäéî àzLä©§¨¦¨Ÿ

÷éøt,dzyecwa oiicr `id `l` dzctp `l dgpnd eiykr - ¨¦
.xyekd zry dl dzid `l `linne

:`xnbd zl`eydéì ÷éøt éòa éàc ïåéëådvex did milrad m`y - §¥¨§¦¨¥¨¦¥
dzidy ixd ,zxy ilka dzycwd iptl dgpnd z` zectl leki did

ixdy ,xyekd zry dlìk ,øîàc ïBòîL éaøì déì ïðéòîL̈§¦©¥§©¦¦§§¨©¨
éîc éeãôk úBãôì ãîBòäm` s` ,zectdl cnerd ycwd lky - ¨¥¦§§¨¨¥

el dzidy ink aygiy df oiprl s` iectk `ed ixd dctp `l oiicr
.xyekd zryàéðúc,`ztqeza(h"d f"t dxt),aøäøt ,øîBà ïBòîL é §©§¨©¦¦§¥¨¨

dhgypy dnec`ïéìëBà úàîeè äànèî,d`pda dxeq`y s` lr §©§¨§©¨¦
,Lé÷ì Léø øîàå .øLBkä úòL dì äúéäå ìéàBäxyekd zryy ¦§¨§¨¨§©©¤§¨©¥¨¦

ixdy ,dzectl ozip didy dn `idäøt ,ïBòîL éaø äéä øîBà¥¨¨©¦¦§¨¨
dnec`úécôðdpick dhgypyk s`,dzëøòî áb ìò`ly s`e ¦§¥©©©£©§¨

oerny iaxy ,df oicn gkeny ixd .oilke` z`neh ipic dl yi dzctp
yi dgpna s` ,ok m`e .xyekd zryk aygp oeict xzidy xaeq
.xyekd zryk aygi ilka dzycwd mcew dzectl xziddy ,xnel

:`xnbd dgecàzLä éëä,dzr jipira d`xp jk ike -àîìLa ¨¦©§¨¦§¨¨
äøtdxt iabl zpaen ,xyekd zryk aygp oeict xzidy ef `xaq - ¨¨

ok`y dnec`L ,àéä úBãtì úãîBòixdàöî íàdxtäàð úøçà ¤¤¦¨¦¤¦¨¨©¤¤¨¨
dúBãôì äåöî äpîéä,d`p xzeid z` zepwle dpey`xd dxtl ¥¤¨¦§¨¦§¨

dzectl xzidd s`e zectdl zcnerk zaygp `id df aeig zngne
.xyekd zryk aygp,úBçðî éðä àlàyi ikeïúBãôì äåöî ¤¨¨¥§¨¦§¨¦§¨

m` ,ozectl aeig oi`y oeike .zectdl zecnerk oaiygp ok zngny
xzidd la` ,oilke` z`neh ipic mda yie dlik`a exzed ,ectp ok`

.xyekd zryk aygp epi` ozectl

xzid ea yiy oaxw oerny iaxly xnel ozip ji` :`xnbd dywn
zectl devne,xyekd zry el dzidy aygp eàäåy gaféðôì ïì §¨¨¦§¥

c ,ä÷éøædid eleqt mcewdé÷øæéîì äåöî,enc z` wexfl -éòa éàå §¦¨§¦§¨§¦§§¥§¦¨¥
÷øæ,exizdle ie`xk enc z` wexfl leki did dvex did m`e -elka ¨©
z`féðz÷,`id oerny iax zhiyy ,lirl d`aedy `ziixaacxya ¨¨¥§

e 'lke`'k aygp epi` dwixf mcew oly,ïéìëBà úàîeè ànèî ïéà¥§©¥§©¨¦
:`xnbd zvxzn .dlik`l exiykdl `id devn s`e ozipy s` lr

ïðé÷ñò éàîa àëädna ,dwixf mcew oly oaxw ly `ziixaa ,o`k - ¨¨§©¨§¦©
ote`a ,xaecndLe dngd zriwyl jenq hgypúeäL äúéä àl ¤Ÿ¨§¨¨
dé÷øæéîì íBiazry el dzid `ly `vnpe ,mcd z` wexfl - ©§¦§§¥

.xyekd
`ziixad ly df oicy wiicl ozip df aeyii itl ixd :`xnbd zl`ey

,meia mcd z` wexfl onf did `l m` wx `edìáàm`Bì äúéä £¨¨§¨
íBia úeäL,mcd z` wexfl,éàîy `ed oicd dxe`klànèî ¨©©§©¥

eè.ïéìëBà úàî,dyw ok m`eéðúcàxzep oica welig `ziixaa §©¨¦©§¨¥
y oaxwy,ïéìëBà úàîeè ànèî ä÷éøæ øçàì ïìoaxw oick `ly ¨§©©§¦¨§©¥§©¨¦

,dwixf iptl olydãéãa âBìôéìmcew oly df ote`a wlgl el did - ¦§§¦¨
,xnele dwixfíéøeîà íéøác änaote`a ,oilke` z`neh jiiy `ly ©¤§¨¦£¦

íBia úeäL Bì äúéä àlL,mcd z` wexflìáàm`úeäL Bì äúéä ¤Ÿ¨§¨¨©£¨¨§¨¨
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המשך בעמוד סי

oifge` mipya cenr `w sc ± oey`x wxtzereay

ì÷ñðä øåùå,dxeng d`neh `nhn - ynn lwqp i`c ,epic xnbpy xg`l ehgyy -

.`id dliapcäôåøò äìâòå.dzxqe`c ,ozi` lgpl dzcixi xg`l dhgyy -éøåôöå
òøåöî.ohgyy -øåîç øèôåoebk ,zeliap z`nehl oiicr `a `le ,iebl ehgyy -

,iebl d`nh dnda hgeyd :(a,fiw oileg) "ahexde xerd"a opixn`c ,qkxtn ecera

`l la` ,oilke` z`neh d`nhn - zqkxtne

.zeliap z`nehøåîç øèôd`pda xeq` -

.`ed dxekaa yecwc ,dctp `ly onf lk

`nhn - zeliap eid elit`e :`pixg` `pyil

,zifkn zegt `ki`c oebke ,oilke` z`neh

zegtl sxhvn - zeliap z`nehl ifg `lc

.dviakl enilydl ,oilke` dviaknøùá
áìçáwxta ,d`pda dil xq`c `pz `ki` -

.(a,ciw my) "xyad lk"åì äúéäå ìéàåä
øùåëä úòù`nei ilek dil exz i`c -

.eplyaiy cr ,xqzin `l - `algaéàù
íéøçàì åìéëàäì ìåëé äúà,mieb -

.d`pda mixeq`yéîð äçðîá ìâéôã éàäå
íéøçàì åìéëàäì ìåëé äúà éàzac -

el dzid `lya :dl iwen onwle .`id dtixy

.mlern xyekd zryéëä éàiaxc `nrhc -

"elik`dl leki dz`y lke`" meyn oerny

.`edäàðäá øúåî ïìäì äîaizkck -

dn `ed ez`pd `de ,"eze` oekilyz alkl"

.eilr ezaygnc ,lke` ealkyäéãéãì ãåòå
éîðzry dil ded envr l`xyi jxevl -

zry edl ded `l - jpi` la` ,xyekd

.mlern exzed `le ,d`neh lawl xyekd

dndac ,gbpy mcew lwqpd xey elit`e

inp d`nehle ,zcner xeqi` zwfga diiga

.miign `ifg `lä÷éøæ éðôì ïìdzid `l -

.xyekd zry eläàîèî äçðîá ìâéô
ïéìëåà úàîåè.`irye` iaxl `iywe -

åäðé÷øôéìilka eycwy mcew `de ,xnelk -

dil dedc gkzyi`e ,olke`le ozectl leki

!xyekd zryäøôab lr s` ,dnec` -

d`nhnc oerny iax dcen ,d`pda dxeq`c

.oilke` z`nehùé÷ì ùéø øîàåi`n -

dl ded xyekd zry?ïåòîù éáø äéä øîåà
äúëøòî áâ ìò úéãôð äøôelit` -

`lc ab lr s` :`nl` ,dpewizk dhgyp

li`ed ,xyekd zry dil aiyg `d - dwxt

.dwxtinl ivneäúåãôì äåöî.dinza -

'åë íåéá úåäù åì äéä ìáàded `linne -

.dwixf xg`l oky lk `prciäàøéù íãå÷
ä÷éøæì.zedy dil ded `lc -ìâéô àäå

äé÷øæîì äåöîã 'åë íéùã÷ éùã÷á ïéá-

.miycwa zepyl xeq`c ,daygn `la
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mixg`l elik`dl leki dz` i`y lke`c ,oilke` z`neh `nhz `l oerny iaxl dler

dl dzid `l inp dfe ,xaegna dyicwd m` d`neh zlawn `lc ,lbity dgpn enk .`ed

oileg) "epa z`e eze`"a ogky`ck .dlik` dny Ð gafn zlik`c :xnel yie !xyekd zry

dler aiygc ,"dler dpae oileg `id"a ,"mixg`l elik`dl leki dz`y lke`" oiprl (`,`t

dil aiyg `lc `axl elit`e .die`xd dhigy

Ð "epa z`e eze`" meyn xhte ,die`xd dhigy

elik`dl leki dz`y lke`" oiprl ,oerny iaxl

dedc icin .dlik` dnyc dcen "mixg`l

,die`x dpi`y dhigyc ,dhgypy dtixh`

`dc ,rcze ."elik`dl leki dz`y lke`" `iede

lr ,oerny iaxl d`neh oilawn dpeale mivr

zaig meyn i`c .gafn zlik` meyn jgxk

ycewd zaig `ipdn `l `d Ð dicegl ycewd

."mixg`l elik`dl leki dz`y lke`" diieyl

oerny iaxl `nhi Ð dgpna lbit ,`l i`c

xyekd zry dl dzide li`ed ,oilke` z`neh

ycewd zaigc ,ilka ycwzpyk cin ,lebit mcew

.dxtn wcwcny enk :cere .dzxykn

äìâòå,ok m`c ,dtxrpyk e`l Ð dtexr

`l` ,dliap meyn dil wetiz

ozi` lgpl dzcixi :xaq `we ,dhgyya

inp ,dzxqe` dztixr :xn`c o`nle .dzxqe`

dlbr oerny iax xaq `wc xninl opivn

`xza wxta opixn`ck ,dxiyk dhigya

dztixre ,dtxryn :inp i` .(`,dk) zezixkc

z`hg" seqa gkenck ,dliap icin dzxdhn

.(a,r migaf) "serd

ìëåàÐ mixg`l elik`dl leki dz`y

`kdc :uinn xfril` epiax axd dywd

`l` "lk`i xy`" aizkcn oerny iax hrnn `l

(`,dt oileg) "mcd ieqik" wxtae ,d`pd xeqi`

meyn ,ieqikn dtixh s` oerny iax hrnn

d`pd ixeqi` opixn` `le "lk`i xy`" aizkc

,"lke`d lkn" aizk `kdc :xnel yie !`weec

,dlik`a xeq` elit` iieaxl Ð "lk" rnync

mzd la` .d`pd xeqi` `l` hrnn `l jklid

,aizk "lk`i xy` ser e` dig civ cevi xy`"

`weec `idd opixn` jklid ,"lk" aizk `le

.dlik`a ixycøùádlik`a xeq` alga

(a,ehw oileg) "xyad lk" seqa Ð d`pda xzene

xeqi`e ,dey dxfb jdn dlik` xeqi` iqi` sili

Ð ediinrh epiidc d`xpe .xnege lwn d`pd

opitlie ,dvgnl dey dxfb oi` :xaq oerny iaxc

dey dxfb ipd` :xaq iqi`e .d`pd xzid s` dpin

`xw `eddac meyn :inp i` .xnege lw ipd`e

ueg e`viy miycwa inp ixii` dtixhc

my) "dywnd dnda" wxta xn`ck ,ozvignl

opitlic xnege lw ilbe ,d`pda s` ixiq`c (a,gq

`xwc dihytc :xaq `kdc oerny iaxe .ediipin

.ixiin dtixha

øîàðslipe :xn`z m`e Ð ycew iyp` o`k

,ycew leqta ixiinc "sxyz y`a ycewa"n

ixiq`e ,(`,ck migqt) "dry lk" wxta xn`ck

iyp`"n ycew mr :opitlic :xnel yie ?d`pda

."ycewìâéôÐ oilke` z`neh `nhn dgpna

`wlqc i`nl :dniz .`irye` iaxl `iywe

dida elit` `irye` iax ixii`c ,`zyd jzrc

lirlc `iddn dil iywiz ,xyekd zry el

dzide li`ed ,alga xyaa oerny iax dcenc

dgpnl dzid `l `peeb i`d ike .lyia jk xg`e ,`alga `nei ilek dil ixzc oebk ,leyia mcew daxrzpy oebk Ð alga xyac xyekd zry ,`pin` dedc :xnel yie !xyekd zry dl

.dyicwdy mcew xyekd zryàéää.dti (`,fr) `nw `aaa yxetn Ð oilke` z`neh d`nhn dxtcàäåi` Ð diwxfinl devnc dwixf iptl oliaxl `pwiq`c iiepiy jpd e`l

.dycwedy mcew xyekd zry dl dzid dgpnc Ð ?`nhn oi`c dwixf iptl ol `py i`ne ,oilke` z`neh `nhnc dgpna lbit `py i`n :dil `iyw `l `teb `ziixa ,`irye`
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ז סעיף שבת, בתפילת הטועה דין רסח, סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld

úáù ìù äìôú [âéשכבר אחר בטעותו, נזכר ואם -

שחרית ולהתפלל לחזור צריך אינו - מוסף .16התפלל

àöé [ãéתפילת את זוכר ואינו סידור, בידו שאין מי ולכך -

חול של תפלה יתפלל - בע"פ אחרת תפלה או מוסף
ובקרבן יום בתמידי חובותינו את לפניך 'ונעשה בה ויוסיף

.18מוסף'

zetqede mipeiv

אין16) מוסף בתפלת שבת שהזכיר שכיון ס"ג, קכו סי'
בדיעבד. מחמירים

הוא17) ·עד"ז ÛÈÚÒ ÊÙ˙ 'ÈÒ·והתפלל שטעה מי יו"ט: לענין
מהן אחת בברכה טוב יום הזכיר אם טוב, ביום חול של י"ח
יצא, - זה טוב יום שם והזכיר בעבודה ויבא יעלה שאמר כגון
בשום טוב יום הזכיר שלא פי על אף - לראש לחזור צריך ואין
העבודה ענין בעיקר שטבעו ממטבע שינה שלא לפי חתימה
כמו ושבת טוב ביום י"ח כל להתפלל ראוי היה הדין מן שהרי

אלא - מהן אחת בברכה היום קדושת להזכיר רק בחול
להתפלל טוב ביום הטריחוהו ולא האדם על הקילו שהחכמים
כמו היום קדושת בשביל בלבד אחת ברכה וקבעו י"ח כל
יצא לא ברכה בשום הזכיר לא אם אבל רס"ח, בסי' שנתבאר

שני. טוב ביום אפילו
הזה18) השבת ביום ויבוא' ב'יעלה יאמר אחרות ובתפלות

ג). הערה ס"ד שלמה (שלחן

•
zay zekld - jexr ogley

ÂËהשבת ליום לו להשכיר יכול לנכרי המכס וכשמשכיר
למרחץ דומה ואינו הימים שאר עם בהבלעה שלא בלבד
שלא בשבת שכר יטול שלא כדי בלבד לשבת להשכירו שאסור
וכשהנכרי השבת ביום אף לו קנוי גופו שהמרחץ לפי בהבלעה
הרי השבת ליום לו מושכר שהיה שלו מרחץ בעד שכר לו נותן
שבת שכר נקרא זה והרי בשבת שלו במרחץ הישראל משתכר
בו וכיוצא במכס משא"כ בהבלעה שלא ליטלו ואסור

ל לנכרי זהשכשהשכירו ליום לגמרי לו מכרו הרי השבת יום
אלא כלל שכר לו נותן הנכרי שאין כלל שבת שכר כאן ואין
לו שיביאו שיודע למי דומה זה והרי זה ליום לגמרי ממנו קנה
לעצמו למחר שיקבלנה שבת מערב לנכרי ומוכרה בשבת סחורה

שבת: שכר משום בזה שאין

ÊËלנכרי להשכירו יכול מהמלך המטבע ששכר ישראל וכן
נותן הנכרי שאין שבת שכר משום בזה שאין השבת ליום
של הוא הכל שהרי בשבת שלו שהוא דבר בעד כלל שכר לו
שהשכיר הוא מהמלך לישראל שיש בלבד שהרשות אלא המלך
נכרי לו לשכור יכול וכן זה ליום לגמרי לו מכרו והרי לו
בשבת קול שמשמיעים ואע"פ במכס שנתבאר ע"ד בקבלנות
או לנכרי השכירו שכבר כיון כלום בכך אין המטבע בהכאת

בקבלנות: לו ששכרו

ÊÈקבלת בשעת הנכרי אצל לישב שלוחו או להישראל ואסור
להישראל ואין לו השכירו שכבר אע"פ המטבע או המכס

נראה הוא הרי אצלו יושב כשהוא מקום מכל בו עסק שום
לו שכר ואם העין מראית מפני ואסור ולצרכו בשבילו כעושה
חשש שיש כיון הרבה יגנוב שמא ומתיירא בקבלנות הנכרי את
בעצמו לישב או ישראל אצלו להושיב יכול מרובה הפסד
למראית חוששים אין מרובה הפסד שבמקום יגנוב שלא לשמרו

העין:

ÁÈומעיין משגיח אינו היושב כשישראל אמורים דברים במה
ולא המטבע או המכס לתיבת הכל שיניח רק הנכרי על
הוא מה ולידע לעיין לו אסור אבל כלום לעצמו יגנוב
דכיון זה על חשבון ממנו ליקח כדי הנכרי שעושה ההתעסקות
עליו לעיין ג"כ לו אסור חשבון ממנו ליקח אסור עצמה שבשבת
אסור בשבת לעשותו שאסור דבר שכל שלמחר החשבון בשביל
בסימן כמ"ש השבת אחר לעשותו כדי עצמו את ולהזמין להכין

ש"ו:

ËÈוהנכרי מעות לו לתקן בקבלנות לנכרי כסף ליתן מותר
בפרהסיא קול שמשמיע ואע"פ בשבת אפילו לעצמו עושה
בשביל עושה שהוא לרבים ידוע שאין כיון כלום בכך אין

העין: מראית חשש כאן אין ישראל

Îשיעשה מלח שכמה לשנה מהשר המלח ששכר ישראל
לשנה נכרים פועלים לו שוכר והוא שלו הוא השנה בתוך
כך מכל דהיינו מלאכתם רבוי לפי שכרם להם וקצץ לחדש או
בכלים שמבשלים אע"פ וכך כך להם נותן שיבשלו מלח וכך
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

על מצווה אדם שאין בשבת שיעשו להניחם מותר הישראל של
שעושים כקבלנים הם והנכרים רמ"ו בסי' כמ"ש כליו שביתת
לפי משתלם שכרם אין שהרי בשכרן להרבות כדי עצמן לטובת
משלם וכך שגומרין המלאכה סכום לפי אלא חדשים או הימים

עצמן. לטובת בשבת בעשייתם מתכוונים שהם נמצא להם

שהרי לישראל הפסד מגיע היה בשבת עושים היו לא שאם (ואף
ולא שהחסיר והימים שנתו בתוך שיבשל המלח שכר הישראל
משכרו כלום השר לו ינכה שלא תשלומים להם אין מהם בישל
כך ובשביל האחרת בשנה כנגדם לבשל יניחנו לא וגם
עליהם מקפיד הוא לשנה או לחדש פועלים שוכר כשהישראל
גם לעשות מוכרחים והם אחד יום אפילו יבטלו שלא מאד
למחות צריך אין כך בשביל מקום מכל קפידתו מחמת בשבת
מוכרחים שאינם להם שיאמר די אלא בשבת יעשו שלא בידם
הרשות בשבת לעשות שלא ירצו ואם בשבילו בשבת לעשות
אין בשכרם להרבות כדי מאליהם עושים הם אעפ"כ ואם בידם
מזה גדולה הנאה לישראל שמגיע אע"פ כלום להם לומר צריך

.[(] עצמן לטובת מתכוונים שהנכרים כיון כלום בכך אין

שבישול יודע אינו שהרואה לפי העין מראית מפני לאסור ואין
העצים וכן בהם שמבשלים שהכלים ישראל של הוא זה
שאין דהיינו עליהם נקרא הישראל שם אין בהם שמבעירים

ישראל. של שהן לרבים מפורסם

קבלנות שכל בשבת הישראל מרשות עצים יביאו שלא ובלבד

שרוצה מה כל שבת מערב לו מסר כן אם אלא מותרת אינה
מערב העצים להם מסר אם ואפילו המלאכה לצורך לו למסור
להניחם אסור שחשכה עד מרשותו הוציאום שלא אלא שבת
להם מסר שבשבת שיאמרו העין מראית מפני בשבת שיוציאו

ע"ש: רמ"ו בסי' שיתבאר וכמו

‡Îמחמת להתיר אין העין מראית חשש שיש בענין הוא ואם
אלא השנה שבתות בכל הישראל שיפסיד מרובה הפסד
לשלם שצריך ממה מכיסו הרבה שמפסיד בענין הוא כן אם
יפסיד שלא בענין הוא אם אבל הוצאותיו ויתר ולפועלים להשר
הרבה להרויח יכול שהיה הריוח שמפסיד אלא מכיסו כלום
של איסור כך בשביל לו מתירין אין בשבתות גם המלח בעשיית
בענין הוא אם שאף ולמטבע למכס דומה ואינו העין מראית
של הריוח יפסיד שלא משום אלא מכיסו כלום יפסיד שלא

נתחייבוהש כבר שהמכס לפי העין מראית איסור לו התירו בתות
והישראל להמלך ליתנו בשבת העוברים הסוחרים הנכרים בו
הישראל יטלנו לא שאם נמצא מהמלך זה חיוב קנה כבר
וכן לכיסו כבר שבא הריוח כמפסיד זה הרי מהסוחרים
של כרחו בעל למלך אשר המלאכה עושי שיעשו המטבעות
זה הרי הישראל יטלם לא ואם לישראל קנויים הם כבר ישראל

לכיסו: כבר שבא הריוח כמפסיד

הישראל בעד לעשות הנכרי יכול מלאכות איזו רמד, סימן ב חלק

טוֿכא סעיפים
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dxez ihewl

לאלקות הצמאון להגדלת הדרך – דזמרה פסוקי

ש נתבאר ג הצמאוןההתבוננות[בפרק את המעוררת

מ היא מדבר"לאלקות כל"בחינת כיצד ההתבוננות והיא ,

שממה.נברא" מדבר כמו חיות, שום בו אין עצמו מצד "

נברא שכל בכך יותר עמוקה התבוננות יבאר זה בפרק

" מדברהוא הנפש"בחינת צמאון יותר עוד יגדל ידה שעל ,

בצמאון שיש העילוי יותר בעומק יובן וממילא – לאלקות

ירידת וכיצד עדן, בגן הנשמה מדריגת לגבי לאלקות זה

" היא למטה עלי'הנשמה :]"צורך

éãë ,äøîæã é÷åñô ìë åð÷úð äæ øáã ìò äðäå
áìå ùéà áø÷á ïåàîöä úðéçá ìéãâäìå øøåòì

.÷åîò
הוא דזמרה דפסוקי המזמורים של הכללי התוכן

יותרלעורר עוד לאלקות,ולהגדיל הנפש צמאון את
רחוקים הנבראים כמה עד התבוננות ידי על וזאת

ית'.מהבו רא

בביטול יותר עמוק ענין רבינו מבאר ואילך [מכאן

שאין בלבד זו שלא היינו, הבורא, לגבי הנבראים וריחוק

הוא וקיומם חיותם וכל עצמם, מצד חיות שום לנבראים

לנבראים שאין זאת, עוד אלא מאלקות, תפיסתרק שום

הקבמקום לגבי חשיבי."כלל ממש כלא והם ה,

שכל ומרגישים מכירים כשהנבראים גם כלומר:

רחוקים עדיין הם הרי – ית' ממנו אלא אינה חיותם

מהקב ה."בתכלית

ש אלא עוד המדוברריחוק"ולא מהבורא הנבראים "

הנבראים כל אצל אלא לבד, הגשמיים בנבראים אינו כאן

ביותר. העליונים שבעולמות הנבראים אפילו כולם,

שממשיך:] וזהו

íéîùä éîùå íéîùä åìéôà êéà åáìì åîåùá
úðéçá ,'åë íù úà åììäé íéîùä ìòî øùà íéîäå

.ãáìá åîù
השמים שמי "הללוהו אומרים דזמרה בפסוקי
גו'". ה' שם את יהללו השמים, מעל אשר והמים

"את נאמר למה מובן אינו ולאשםולכאורה ה'",
ה'". את "יהללו

הוא: הענין אך

מהשגת תוצאה היא להקב"ה ד"הילול" העבודה
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קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

על מצווה אדם שאין בשבת שיעשו להניחם מותר הישראל של
שעושים כקבלנים הם והנכרים רמ"ו בסי' כמ"ש כליו שביתת
לפי משתלם שכרם אין שהרי בשכרן להרבות כדי עצמן לטובת
משלם וכך שגומרין המלאכה סכום לפי אלא חדשים או הימים

עצמן. לטובת בשבת בעשייתם מתכוונים שהם נמצא להם

שהרי לישראל הפסד מגיע היה בשבת עושים היו לא שאם (ואף
ולא שהחסיר והימים שנתו בתוך שיבשל המלח שכר הישראל
משכרו כלום השר לו ינכה שלא תשלומים להם אין מהם בישל
כך ובשביל האחרת בשנה כנגדם לבשל יניחנו לא וגם
עליהם מקפיד הוא לשנה או לחדש פועלים שוכר כשהישראל
גם לעשות מוכרחים והם אחד יום אפילו יבטלו שלא מאד
למחות צריך אין כך בשביל מקום מכל קפידתו מחמת בשבת
מוכרחים שאינם להם שיאמר די אלא בשבת יעשו שלא בידם
הרשות בשבת לעשות שלא ירצו ואם בשבילו בשבת לעשות
אין בשכרם להרבות כדי מאליהם עושים הם אעפ"כ ואם בידם
מזה גדולה הנאה לישראל שמגיע אע"פ כלום להם לומר צריך

.[(] עצמן לטובת מתכוונים שהנכרים כיון כלום בכך אין

שבישול יודע אינו שהרואה לפי העין מראית מפני לאסור ואין
העצים וכן בהם שמבשלים שהכלים ישראל של הוא זה
שאין דהיינו עליהם נקרא הישראל שם אין בהם שמבעירים

ישראל. של שהן לרבים מפורסם

קבלנות שכל בשבת הישראל מרשות עצים יביאו שלא ובלבד

שרוצה מה כל שבת מערב לו מסר כן אם אלא מותרת אינה
מערב העצים להם מסר אם ואפילו המלאכה לצורך לו למסור
להניחם אסור שחשכה עד מרשותו הוציאום שלא אלא שבת
להם מסר שבשבת שיאמרו העין מראית מפני בשבת שיוציאו

ע"ש: רמ"ו בסי' שיתבאר וכמו

‡Îמחמת להתיר אין העין מראית חשש שיש בענין הוא ואם
אלא השנה שבתות בכל הישראל שיפסיד מרובה הפסד
לשלם שצריך ממה מכיסו הרבה שמפסיד בענין הוא כן אם
יפסיד שלא בענין הוא אם אבל הוצאותיו ויתר ולפועלים להשר
הרבה להרויח יכול שהיה הריוח שמפסיד אלא מכיסו כלום
של איסור כך בשביל לו מתירין אין בשבתות גם המלח בעשיית
בענין הוא אם שאף ולמטבע למכס דומה ואינו העין מראית
של הריוח יפסיד שלא משום אלא מכיסו כלום יפסיד שלא

נתחייבוהש כבר שהמכס לפי העין מראית איסור לו התירו בתות
והישראל להמלך ליתנו בשבת העוברים הסוחרים הנכרים בו
הישראל יטלנו לא שאם נמצא מהמלך זה חיוב קנה כבר
וכן לכיסו כבר שבא הריוח כמפסיד זה הרי מהסוחרים
של כרחו בעל למלך אשר המלאכה עושי שיעשו המטבעות
זה הרי הישראל יטלם לא ואם לישראל קנויים הם כבר ישראל

לכיסו: כבר שבא הריוח כמפסיד

הישראל בעד לעשות הנכרי יכול מלאכות איזו רמד, סימן ב חלק

טוֿכא סעיפים
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dxez ihewl

לאלקות הצמאון להגדלת הדרך – דזמרה פסוקי

ש נתבאר ג הצמאוןההתבוננות[בפרק את המעוררת

מ היא מדבר"לאלקות כל"בחינת כיצד ההתבוננות והיא ,

שממה.נברא" מדבר כמו חיות, שום בו אין עצמו מצד "

נברא שכל בכך יותר עמוקה התבוננות יבאר זה בפרק

" מדברהוא הנפש"בחינת צמאון יותר עוד יגדל ידה שעל ,

בצמאון שיש העילוי יותר בעומק יובן וממילא – לאלקות

ירידת וכיצד עדן, בגן הנשמה מדריגת לגבי לאלקות זה

" היא למטה עלי'הנשמה :]"צורך

éãë ,äøîæã é÷åñô ìë åð÷úð äæ øáã ìò äðäå
áìå ùéà áø÷á ïåàîöä úðéçá ìéãâäìå øøåòì

.÷åîò
הוא דזמרה דפסוקי המזמורים של הכללי התוכן

יותרלעורר עוד לאלקות,ולהגדיל הנפש צמאון את
רחוקים הנבראים כמה עד התבוננות ידי על וזאת

ית'.מהבו רא

בביטול יותר עמוק ענין רבינו מבאר ואילך [מכאן

שאין בלבד זו שלא היינו, הבורא, לגבי הנבראים וריחוק

הוא וקיומם חיותם וכל עצמם, מצד חיות שום לנבראים

לנבראים שאין זאת, עוד אלא מאלקות, תפיסתרק שום

הקבמקום לגבי חשיבי."כלל ממש כלא והם ה,

שכל ומרגישים מכירים כשהנבראים גם כלומר:

רחוקים עדיין הם הרי – ית' ממנו אלא אינה חיותם

מהקב ה."בתכלית

ש אלא עוד המדוברריחוק"ולא מהבורא הנבראים "

הנבראים כל אצל אלא לבד, הגשמיים בנבראים אינו כאן

ביותר. העליונים שבעולמות הנבראים אפילו כולם,

שממשיך:] וזהו

íéîùä éîùå íéîùä åìéôà êéà åáìì åîåùá
úðéçá ,'åë íù úà åììäé íéîùä ìòî øùà íéîäå

.ãáìá åîù
השמים שמי "הללוהו אומרים דזמרה בפסוקי
גו'". ה' שם את יהללו השמים, מעל אשר והמים

"את נאמר למה מובן אינו ולאשםולכאורה ה'",
ה'". את "יהללו

הוא: הענין אך

מהשגת תוצאה היא להקב"ה ד"הילול" העבודה
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

ה', גדולת את יותר שמשיגים ככל כי ית', גדולתו
יותר. אותו ומהללים משבחים

אינו העליונים, אפילו מהנבראים, אחד אף אמנם,
"לית שהרי ובעצמו, בכבודו הקב"ה את להשיג יכול
בגדולת ההשגה ענין וכל כלל", בי' תפיסא מחשבה
בבחינת רק הוא – לה' ה"הילול" גם ובמילא – ה'

בלבד. ית' "שמו"

"שמו": בחינת פירוש

"ערך" שום לו אין האדם נקרא שבו השם
שהרי לדבר, (ראי' עצמו האדם מהות לגבי וחשיבות
ידי על מעלותיו או האדם תכונות את להכיר אפשר אי
אמצעי היינו בלבד, חיצוני ענין אלא השם ואין שמו),

לו; ולקרוא אליו לפנות יכול הזולת שדרכו

והגילוי שהשפע למעלה, בנמשל הוא כן וכמו
בתואר נקרא כולם העולמות בכל הנמשך האלקי
ממנו בלבד והארה חיצוני ענין אלא אינו כי – "שם"

כלל. ממש ועצמותו מהותו אינו אבל ית',

את יהללו גו' השמים "שמי הכתוב פירוש וזהו

ה'":שם

עליונים רוחניים עולמות הם השמים" "שמי
אשר "המים בחינת אפילו וגם, – הם אפילו אך ביותר,

מבחינתמעל יותר שלמעלה בחינה שהיא השמים",
את אלא ולהלל להשיג יכולים אינם – השמים" "שמי

ובעצמושמובחינת" בכבודו הקב"ה כי בלבד",
לגמרי. מהם מרומם

úéìã ,åãáì úðéçáá ,áâùð àåä åîù úðéçá íâå
åîù ìù ååéæå åãåä ÷ø ,ììë äéá àñéôú äáùçî

.à"îá øàáúðù åîë 'åë íéîùå õøà ìò
ועוד: זאת

כי ה' שם את "יהללו נאמר: המזמור בהמשך
והתוכןהודולבדו,שמונשגב ושמים", ארץ על

היא "שמו" בחינת אפילו שבאמת הוא בזה הפנימי
"נשגב פירוש וזהו הנבראים, מהשגת שמולמעלה

"נשגב" הוא הקב"ה של "שמו" בחינת שגם – לבדו"
"לבדו" בבחי' שהוא כך כדי עד הנבראים מגדר ונעלה

כלל; להשיגו יכולים שאינם –

שם "את ו]להלל [להשיג יכולים שהנבראים ומה
" בבחינת רק הוא שמו,"הודה'" "הוד"של רק כי

הוא ית' שמו מבחינת בעלמא והארה) זיו (היינו
נשגב ("כי ושמים" ארץ "על [ורק]שמוהמאיר לבדו,

ניתןהודו הוא ורק ושמים"), ארץ על הוא] שמו, [של
הנבראים. להשגת

האדם צריך דזמרה פסוקי שבמזמורי ונמצא, –
ונשגב מרומם ובעצמו בכבודו הקב"ה כיצד להתבונן

כולם. העולמות מכל למעלה

êéà ,'åë øåà øöåé úëøá àéä äæ êøã ìò ïëå
ìãáåîå ùåã÷ àåäù ,'åë ùåã÷ íéøîåà íéëàìîäù

.'åë
מגדר למעלה שהיא הקב"ה של רוממותו ענין
"יוצר ברכת של תוכנה גם הוא העליונים, הנבראים
המלאכים עבודת בפרטיות מתוארת שבה אור",

" לשוןקדושבאמירת היא "קדושה והרי מההבדלה", ,

הוא מהעולמות".מובדלשהקב"ה

כלומר:

ההשגה שכל ומכירים יודעים העליונים המלאכים
כי בעלמא, והארה "זיו" מבחינת רק היא שלהם

לגמרי. מהם ומובדל" "קדוש בעצמו הקב"ה

ïéàåêåøò ïéàù äîî øúåé êøáúé åéìà êåøò
øáãîå éç ìëù ìòá íãà úðéçá éáâì íîåã úðéçá

.à"îá ù"îë ,'åë
(אף העולמות מן הקב"ה של והבדלתו רוממותו
בנמצא שאין כך כדי עד היא העליונים) העולמות מן
שבין והיחס הערך לריחוק בנבראים דוגמא שום
הוא הקב"ה של ערוך" ה"אין כי לנבראים, הבורא
הנברא שבין ערוך" מה"אין קץ, אין עד יותר, הרבה
ביותר, העליון לנברא דומם, בחינת ביותר, התחתון

ומדבר. חי שכל, בעל האדם, שהוא

" ענין ידיהגדלת[וזהו על הצמאון, בחינת "

– אור יוצר וברכת דזמרה פסוקי בתוכן ההתבוננות

הקב רוממות עליונים:"אודות מעולמות אפילו ה

ידיתחילת על באה לאלקות האדם של הצמאון

" וחייוההתבוננות הריחוק, בתכלית מה' רחוק שהוא איך

הבל חיי אלא חיים (כנאינן על"" הנעשה ריחוק ג), פרק ל

מניחים שאינם הבהמית והנפש הגוף והסתר העלם ידי

" כיצד להרגיש אלאהואלאדם חייך שאין פירוש, חייך,

(כנהוא שם)."" ל

" יורדת שהנשמה לאחר רק הוא זה בגלות(וריחוק

הגשמי הגוף (כנומאסר משא"" ב), פרק סוף למעלה"ל כ

את גם כולל גלוי, באופן אלקות מרגישה היא הרי עדן בגן

" של הקב"חייךהואהענין אלא אינה חיותה שכל ה).",
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ריחוקו בגודל זו התבוננות מתוך כאשר אמנם,

החשך מן לצאת צמאון של רגש באדם מתעורר מאלקות

בהקב ולהדבק הכרה,"והגלות לידי בא הוא אזי ה,

" הם כולם העולמות כל והרירחוקיםשבאמת ית', ממנו "

תתעורר זה ידי ועל לגמרי, מהם ומובדל קדוש ית' הוא

" אחראלצאתנפשו וסטרא קליפות של החשך מן רק לא "

ה מן גם אלא הזה, העולמותמיצר"שבעולם של והגבול "

מהקב בלבד והארה זיו אלא אינם הם שגם ה,"העליונים,

בהקב לידבק יהי' ורצונו חפצו ובעצמו,"וכל בכבודו ה

(כנדמלכאבגופאלאשתאבא" א)."" פרק סוף ל

היא הגשמי הזה ועולם לגוף הנשמה ירידת ולכן

עלי'" צורך ""ירידה היא למעלה, הנשמה בהיות כי נהנית,

השכינה מזיו של"(רק) הנעלים מהגילויים התענוג שהוא ,

למעלה; המאירים העליונים האורות

והתל"משא למטה הנשמה ירידת ידי על בשותהכ

רגש של זו עבודה בה שמתחדשת הבהמית, ונפש בגוף

ידי על הרי מאלקות, הריחוק מחמת הבא הצמאון

גדולההגדלת" אהבה לידי באה היא בתפלה, זה צמאון "

" עד "דמלכאבגופאלאשתאבאועצומה, רק (ולא "זיו"

השכינה)].

,äìòîì äèîî ïåàîöä úìãâä ïéðò àåä äæ ìëå
.'åë éðéñ øáãî úðéçá àåäå

נקראת לאלקות הצמאון הגדלת של זו עבודה
שהאדם היינו למעלה", מלמטה "העלאה בחינת
ה"עליון"; אל לעלות ומתגעגע צמא "למטה" הנמצא

בחינת "הוא זה סיניוצמאון ".מדבר

.åðúáäà íìåò úáäà úëøá ãò

,äèîì äìòîìî äëùîä àéä íìåò úáäà úëøáù
.'åë ïåàîöä úååøì

התפילה מהתחלת היא לאלקות הצמאון עבודת
פסוקי של במזמורים היינו עולם, אהבת ברכת ועד
שמע, קריאת ברכות של ראשונה בברכה וכן דזמרה
שני שלב מתחיל ואילך עולם" "אהבת מברכת ואילו

למטה". מלמעלה "המשכה – שענינו בתפלה,

כלומר:

"העלאה רק עצמו בכחות לפעול מסוגל האדם
ה את בעצמו לעורר היינו למעלה", צמאוןממטה

אינו שהאדם מובן אבל ובעצמו; בכבודו להקב"ה
בכחות הנברא, שהרי הזה, הצמאון את לרוות יכול
ית' שהבורא כיון הבורא, אל להגיע יכול אינו עצמו,

הנבראים. מגדר למעלה הוא

אלינו עצמו את מקרב הגדול, בחסדו הקב"ה אך,
נקרא זה וקירוב – לאלקות הנפש צמאון את ומרווה
("העליון") שהקב"ה למטה", מלמעלה "המשכה

"התחתון". אל ומתקרב נמשך

עולם "אהבת ברכת תוכן המדברתאהבתנווזהו ,"

ו"קירוב" ישראל. לעמו הקב"ה של הגדול הקירוב על
לאלקות.מרווהזה הנשמה צמאון את

שהאדם ידי שעל הבא, בפרק שיבאר מרגיש[וכפי

למדריגה מתעלה הוא הקב"ה, של זה קירוב בנפשו
בתענוגים" "אהבה הנקראת ה', באהבת יותר עליונה

ה אהבת(מדריגה מברכת בתפלה, האדם בנפש מתגלית
הנפש צמאון את "מרווה" זו ואהבה – ואילך) עולם

לאלקות].

:ãòåî ìäà úðéçá '÷ðå
בחינת נקרא למטה" מלמעלה ה"המשכה ענין

הבא). בפרק שיתבאר (מטעם מועד" "אהל
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ימיםÂ‰ÊÂ(מג) ח' יו"ט ועשאום קבעום האחרת לשנה
דברים לב' חלק למה להבין ויש והודאה בהלל
הנה אך כו' לה' בהודו הודאה הוא הלל הלא והודאה הלל
והב' כפשוטו ושבח הילול א' דברים ב' הלל בפי' ידוע
ביותר האור הבהקת ענין שזהו אור יהל נרו בהילו לשון
אור בתוס' שמבהיק הנעלם האור גילוי בחי' שהוא

העלמו מן שיוצא דבר שכל לפי יותר לגילויובבהירות
הכל הללו דהלל הפי' ב' באמת והנה ביותר אורו יבהיק
השבח דהנה תליא בהא דהא משום מזה נמשך וזה א'
שיש טובה מדה או בחכמ' מעלה באיזה לאדם שמשבחי'
מצד אך שמשבחי' כמו בגילוי בו שאין אעפ"י בנפשו
בהעלם הנעלם כח מעוררים והילול דשבח מ"ן העלאת
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ריחוקו בגודל זו התבוננות מתוך כאשר אמנם,

החשך מן לצאת צמאון של רגש באדם מתעורר מאלקות

בהקב ולהדבק הכרה,"והגלות לידי בא הוא אזי ה,

" הם כולם העולמות כל והרירחוקיםשבאמת ית', ממנו "

תתעורר זה ידי ועל לגמרי, מהם ומובדל קדוש ית' הוא

" אחראלצאתנפשו וסטרא קליפות של החשך מן רק לא "

ה מן גם אלא הזה, העולמותמיצר"שבעולם של והגבול "

מהקב בלבד והארה זיו אלא אינם הם שגם ה,"העליונים,

בהקב לידבק יהי' ורצונו חפצו ובעצמו,"וכל בכבודו ה

(כנדמלכאבגופאלאשתאבא" א)."" פרק סוף ל

היא הגשמי הזה ועולם לגוף הנשמה ירידת ולכן

עלי'" צורך ""ירידה היא למעלה, הנשמה בהיות כי נהנית,

השכינה מזיו של"(רק) הנעלים מהגילויים התענוג שהוא ,

למעלה; המאירים העליונים האורות

והתל"משא למטה הנשמה ירידת ידי על בשותהכ

רגש של זו עבודה בה שמתחדשת הבהמית, ונפש בגוף

ידי על הרי מאלקות, הריחוק מחמת הבא הצמאון

גדולההגדלת" אהבה לידי באה היא בתפלה, זה צמאון "

" עד "דמלכאבגופאלאשתאבאועצומה, רק (ולא "זיו"

השכינה)].

,äìòîì äèîî ïåàîöä úìãâä ïéðò àåä äæ ìëå
.'åë éðéñ øáãî úðéçá àåäå

נקראת לאלקות הצמאון הגדלת של זו עבודה
שהאדם היינו למעלה", מלמטה "העלאה בחינת
ה"עליון"; אל לעלות ומתגעגע צמא "למטה" הנמצא

בחינת "הוא זה סיניוצמאון ".מדבר

.åðúáäà íìåò úáäà úëøá ãò

,äèîì äìòîìî äëùîä àéä íìåò úáäà úëøáù
.'åë ïåàîöä úååøì

התפילה מהתחלת היא לאלקות הצמאון עבודת
פסוקי של במזמורים היינו עולם, אהבת ברכת ועד
שמע, קריאת ברכות של ראשונה בברכה וכן דזמרה
שני שלב מתחיל ואילך עולם" "אהבת מברכת ואילו

למטה". מלמעלה "המשכה – שענינו בתפלה,

כלומר:

"העלאה רק עצמו בכחות לפעול מסוגל האדם
ה את בעצמו לעורר היינו למעלה", צמאוןממטה

אינו שהאדם מובן אבל ובעצמו; בכבודו להקב"ה
בכחות הנברא, שהרי הזה, הצמאון את לרוות יכול
ית' שהבורא כיון הבורא, אל להגיע יכול אינו עצמו,

הנבראים. מגדר למעלה הוא

אלינו עצמו את מקרב הגדול, בחסדו הקב"ה אך,
נקרא זה וקירוב – לאלקות הנפש צמאון את ומרווה
("העליון") שהקב"ה למטה", מלמעלה "המשכה

"התחתון". אל ומתקרב נמשך

עולם "אהבת ברכת תוכן המדברתאהבתנווזהו ,"

ו"קירוב" ישראל. לעמו הקב"ה של הגדול הקירוב על
לאלקות.מרווהזה הנשמה צמאון את

שהאדם ידי שעל הבא, בפרק שיבאר מרגיש[וכפי

למדריגה מתעלה הוא הקב"ה, של זה קירוב בנפשו
בתענוגים" "אהבה הנקראת ה', באהבת יותר עליונה

ה אהבת(מדריגה מברכת בתפלה, האדם בנפש מתגלית
הנפש צמאון את "מרווה" זו ואהבה – ואילך) עולם

לאלקות].

:ãòåî ìäà úðéçá '÷ðå
בחינת נקרא למטה" מלמעלה ה"המשכה ענין

הבא). בפרק שיתבאר (מטעם מועד" "אהל
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ימיםÂ‰ÊÂ(מג) ח' יו"ט ועשאום קבעום האחרת לשנה
דברים לב' חלק למה להבין ויש והודאה בהלל
הנה אך כו' לה' בהודו הודאה הוא הלל הלא והודאה הלל
והב' כפשוטו ושבח הילול א' דברים ב' הלל בפי' ידוע
ביותר האור הבהקת ענין שזהו אור יהל נרו בהילו לשון
אור בתוס' שמבהיק הנעלם האור גילוי בחי' שהוא

העלמו מן שיוצא דבר שכל לפי יותר לגילויובבהירות
הכל הללו דהלל הפי' ב' באמת והנה ביותר אורו יבהיק
השבח דהנה תליא בהא דהא משום מזה נמשך וזה א'
שיש טובה מדה או בחכמ' מעלה באיזה לאדם שמשבחי'
מצד אך שמשבחי' כמו בגילוי בו שאין אעפ"י בנפשו
בהעלם הנעלם כח מעוררים והילול דשבח מ"ן העלאת
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גדול חסדן שהוא מלך כמו לגילוי שיצא בנפשו גדול
חסד בלבו שאין אעפ"י בנפשו בהעלם שהוא רק בעצם
אותו שמשבחי' השבח ע"י אך מאתו שמבקשים כזה גדול
שבנפשו בעצם והחסד הטוב העלם יוצא גדול חסדן שהוא
יהי באמרו שמשבחי' בשבח למעלה וכך בגילוי ללבו ובא
שהוא כמו תמנו לא כי ה' חסדי ובאמת כו' עלינו חסדך
לגלוי ההעלם מן שבא רק ממש א"ס בבחי' וחסדו א"ס
אמרתי כי כמ"ש הגדול בחסדו העולמות מהווה להיות
וכך כו' היום כל אל בחסד ומפרנס זן וכן יבנה חסד עולם
ידיעא בחכמ' ולא חכים כמו ושבחי' המעלות בשאר הוא
ושבח הילול וע"י ממש א"ס בבחי' מספר אין שלתבונתו
למע"ב דחכמ' אור לגילוי מהעלמ' יוצא ית' לחכמתו
עיקר כל ונמצא וכו' אדם לכל חכמות שיתן וכה"ג ולתורה
שזהו אור לגילוי ההעלם מעצם להוציא רק הוא השבחי'
ובהבהקה גדול בתוס' זה אור גילוי שיהי' הגורם עצמו
פי' כי אורו יבהיק לגילוי שבא הנעלם אור כל כי גדולה
מגילוי יותר שהוא העלמו מתוך יאיר כאשר הוא הבהקה
הקשורה שלהב' וכמו ופתילה בעץ אחוז שהוא כמו אורו
הגחלת מאור יותר בהיר בלהב שיוצא' בהעלם בגחלת

תאיר אתה כי וכן ראשי עלי נרו בהלו פי' וזהו כו' הגלוי
שעי"ז הנשמה במקור האור מהעלם להאיר שזהו נרי
אדם נשמת הוי"ה ונר כו' ביותר הנשמה אור ותהיל תבהק
אותיות ד' בכל אור בהבהקת לגילוי ההעלם מן נמשך
תהלל שהנשמה ושבח ההילול ע"י והיינו כו' שבה דהוי"ה
די"ה מההעלם לאור יוצא הרי זה בהילול תהלל פי' יה
שעי"ז הללויה פי' וזהו גדולה ובהבהקה אור בתוס' לגילוי
י"ה שנק' דאצילות דחו"ב המקיף העלם מבחי' יומשך
כנ"ל כו' ולא חכים שנק' ב"ה א"ס בעצמות ממקורם
לגילוי לבא ומעוררים בעצמותו גדול בהעלם שכלולים
כל עושה בחכמ' להיות לבי"ע ומאצילות באצילות חו"ב
חכמ' מאתך חננו לבקש אדם כל שיוכל עד וכה"ג מע"ב
אפי' כלל מדות אינון מכל לאו עצמותו דמצד וכידוע כו'
כו' וחו"ג כח"ב שע"ס רק כו' רצון יהי אומרי' שהרי רצון

ע"סכלולי כמא' בהעלם בגחלת הקשורה כשלהבת בו ם
הוא דאדם הוא אדם לא כי א' וכן כו' מהו' בלי מ"ה בלי
והיינו כידוע ו"ה י"ה שהן ודבור ומדות חו"ב הוי"ה שם
בתוס' לגילוי מהעלמו שיצא הוי"ה שם את יהללו שא'

וד"ל: כנ"ל אור
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דדודÂ‡È·Â¯ב) שכחה ענין בביאור יובן הנה הענין
א') ל"ה (סוטה וארז"ל העגלות על שנשאו
בבית חוקיך לי היו זמירות שאמר על לו עונש הי' שזה
וא"ל זמירות אותה בקראה התורה ששיבח כו' מגורי
בדבר נכשל שאתה חייך להו קרית זמירות דוד הקב"ה
עבודת כי שנאמר בו יודעים רבן בית של תינוקות שאפי'
שהתורה שנת"ל הגם כי להקדים יש זה ולהבין כו' הקדש
אחוריים ובחי' שלמעלה חכמה נובלות רק היא שלפנינו
שבכל אלהות חיות מן ותכלית קץ לאין היא גדולה בלבד
את דוד שיבח זו ובבחי' ותחתונים עליונים העולמות
מהו ולהבין ל"ו) (סי' וז"ל בכי"ק שם וכמבואר התורה
מה ע"ד הוא הנה מותר או אסור כשזה להקב"ה השבח
כי ו') צ"ב (תלים מחשבותיך עמקו מאד ה' מעשיך גדלו
בדקדוק תלוים ותחתונים עליונים העולמות שכל נודע הנה
ועולים עליון יחוד נעשה כשר הקרבן אם ד"מ א', מצוה
הדם שקיבל שינה ואם ושפעם, חיותם לקבל העולמות כל
חציצה שהי' או כשר שרת בכלי שלא או ד"מ בשמאלו
החיים מחיי ושפעם וחיותם העולמות עליות נתבטלה אזי
שהם דזו"נ מוחי' מתגלי' כשרות בתפילין וכן ב"ה א"ס

ומסתלקין נפסלין א' ובדקדוק העולמ' לכל החיות מקור
מה המתבונן והלכך ל"ת, מצות בדקדוקי וכה"ג המוחי'
כולם ואיך צבאם וכל העולמות שבריבוי ה' מעשי גדלו
שהוא התורה מדקדוקי א' דקדוק לגבי במציאות בטלים
קל בדקדוק אשר ית' וחכמתו העליונה מחשבה עומק
ח"ו להיפך או ושפעם חיותם ומקבלי' העולמות כל עולים
בלי בבחי' שהוא ית' מחשבתו עומק גדולת נתבונן ומזה

חי מעלת על ותכלית קץ לאין ומעלתה ותכלית כלגבול ות
נמשך שהוא ממנה א' מדקדוק שופע חיותם שכל העולמות
הנמשך האדם שער כמו ית' מחשבתו עומק והוא ממקורו
היתה וזאת והאדרא מהתיקונים וכנודע עד"מ ממוחו
התורה בעסק לבו לשמח ומרנן מזמר שהי' דהע"ה שמחת
במעלתה התורה בתהלת משתבח שהי' מה אך צרתו, בעת
הקב"ה לו ואמר ע"ז נענש וכו' לי היו זמירות ואמר זו
העולמות שכל זו מעלתה שבאמת משום להו קרית זמירות
של אחוריים מבחי' היא ממנה א' דקדוק לגבי בטילים
מאמר על האריז"ל בשם במ"א כמ"ש המחשבה עומק
(אמר פי"ז) ב"ר (מד"ר תורה שלמעלה חכמה נובלות רז"ל
אבל פ"א) הזהב ל' שהבאתי מה הוא המ"א זה המעתיק

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לגמרי מיוחדת היא התורה פנימיות שהוא שבעומק פנימית
ב"ה א"ס ולגבי היחוד בתכלית בה המלובש ב"ה באוא"ס
עד הוא אתה כי ממש ואפס ואין ממש כלא העולמות כל
אין התורה לפנימיות גם והלכך וכו' העולם נברא שלא
ממש דלא מאחר העולמות כל חיות בתהלת כלל לשבחה
ושעשועיו אנוש לבב שמחת אינה פנימיותה ובבחי' חשיבי
שמשתעשע הקב"ה המלך ושעשוע לב שמחת כביכול אלא
בידיעת ומעלתה מקומה וידע דרכה הבין אלקים כי בה
יראו לא ופני כמ"ש חי כל מעיני נעלמה אבל כביכול עצמו
ואהי' וזש"ה האריז"ל בשם כמש"ש פנימיותה בחי' דהיינו

דוקא לפניו לפניו משחקת דוקא אצלו שעשועים כו' אצלו
א"ת אמון אצלו ואהי' נאמר וע"ז פנימיותה בבחי' דהיינו
אחוריים בחי' ועל א') קס"א ח"ב (זהר כו' אומן אלא אמון
התורה כי אדם בני את ושעשועי ארצו בתבל משחקת אמר
והיא דזכרי' עפה במגילה כדכתיב ואחור פנים ניתנה
דוד שתפס ולפי ב') כ' עירובין (עי' ואחור פנים כתובה
אחוריים מבחי' הבאה בשכחה נענש לכך אחוריים בבחי'
בכתף עליהם הקדש עבודת מ"ש שעה לפי ממנו ונעלם
עכ"ל כו' הכתפים את ולייחד לחבר ט') ז' (במדבר ישאו

ספ"א: וכמש"ל
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‰ÏÈË�‰Âבעבודה דהנה הוא והענין מים רביעית ע"י הוא
שהם מחדו"מ אלו בחי' ג' ג"כ יש האדם בנפש
העולם דברים ג' על ארז"ל דהנה בי"ע, עולמות ג' נגד
עבודת הוא עבודה והנה וגמ"ח, ועבודה התורה על עומד
הי' הקרבן עבודת עיקר כי מחשבה כנגד הוא הקרבנות
פסול חוץ מחשבת חשב אם כי הכהן מחשבת ע"י תלוי
כי הכוונה, ג"כ העיקר קרבנות כנגד תפלה ועכשיו הקרבן,
וההתבוננות, לבו שיכוון הכוונה הוא תפלה ענין עיקר

אל אינו מחשבהוהקול כנגד והוא הכוונה לעורר כדי א
בם ודברת כמ"ש דיבור העיקר תורה ותלמוד בריאה.
ערוכה אם וגו' בכל ערוכה אם ע"פ וכמארז"ל ושננתם
מעשה הוא וגמ"ח יצי'. כנגד והוא ושמורה, אברים ברמ"ח
שהוא אמרו והאיך כולם כנגד ות"ת אמרו כי והגם המצות.
תלמוד ע"ד הוא אך בריאה. כנגד ותפלה יצי' כנגד
מקרא הרי ובאמת בעשי', ומקרא ביצי' משנה בבריאה
גבוה שמשנה דמפני הנותנת דהיא אלא מכולם, גבוה
גבוה הגבוה דכל כלל דזהו ביצי', גם נשפלה לכן מתלמוד
יוכל שגבוה ומקרא יותר, למטה א"ע להשפיל יכול יותר
ומעשה יצי', עד נשפל ת"ת וכן בעשי', אפי' להשפיל

עשי'. עד נשפל מרצה"ע ששרשם המצות
‰�‰Âוהוא מחדו"מ, בחי' ג' לבד רביעית בחי' עוד יש

אף כי עשיתיו אף וזהו מהטו"ד, שלמעלה הרצון
הפסיק אף כי והגם רעו"ד, רביעית בחי' שמרבה ריבוי הוא

בו יש במצות כי רביעית, בחי' עוד מרבה ה"ה מ"מ הענין
מרצה"ע ושרשם דמלכא אברין רמ"ח פקודין רמ"ח בחי'
אור עמודי תר"ך דרבנן וז' דאורייתא מצות תרי"ג כי ב"ה
לבוא יכול המצות עשיית וע"י דגלגלתא, ארחין תרי"ג
פי' אין רביעית כי הרביעית וזהו מטו"ד. שלמעלה לרצון
כי להיות חכ' הוא ומים הרביעית. הבחי' כ"א רביעי חלק
שיש במקום כי ושפלות ביטול הוא א"ס לגילוי הכלי עיקר
האמת אחד השראת ולכן כו', והוא אני אין וגסות ישות
מרום וכמ"ש מ"ה כח הוא שהחכ' מפני בחכמה דוקא הוא
משה והאיש וכמ"ש רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש
תוס' לקבל יכולים אין עי"ז מים רביעית וע"י מאד, עניו
מפני בחכ' שבה"כ הי' שלא בחכ' ולא ימותו כי יניקה,
החיצוני', עיני מסמא אבא ואור הביטול בתכלית שהוא
לחיצוני' אחיזה אין ועי"ז והחכ' הרצון הוא ובעבודה
מל' נטילה בל' פי' עוד ויש נט"י. ענין עיקר וזהו מהידים,
למעלה, שינשאם ידים נשיאות מל' והוא וינשאם, וינטלם
כנגד אותם מנשאים שהיו שבכהנים כפים נשיאות והו"ע
וארז"ל ויברכם, ידיו את אהרן וישא כתיב דהנה הראש,
הידים את מנשאים שהם דהיינו ידיו הוא והקרי כתי', ידו
ידיכם שאו ועדמ"ש ע"ק, בהאי שמאלא לית למדריגת
נש"י בכללות אבל כהנים, כ"א יכולים אין זה אך קודש,
יקבלו שלא מהחיצוני' הידים את ליטול היינו נט"י צ"ל

הקדושה. אל ולקרבם יניקה תוס'
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לגמרי מיוחדת היא התורה פנימיות שהוא שבעומק פנימית
ב"ה א"ס ולגבי היחוד בתכלית בה המלובש ב"ה באוא"ס
עד הוא אתה כי ממש ואפס ואין ממש כלא העולמות כל
אין התורה לפנימיות גם והלכך וכו' העולם נברא שלא
ממש דלא מאחר העולמות כל חיות בתהלת כלל לשבחה
ושעשועיו אנוש לבב שמחת אינה פנימיותה ובבחי' חשיבי
שמשתעשע הקב"ה המלך ושעשוע לב שמחת כביכול אלא
בידיעת ומעלתה מקומה וידע דרכה הבין אלקים כי בה
יראו לא ופני כמ"ש חי כל מעיני נעלמה אבל כביכול עצמו
ואהי' וזש"ה האריז"ל בשם כמש"ש פנימיותה בחי' דהיינו

דוקא לפניו לפניו משחקת דוקא אצלו שעשועים כו' אצלו
א"ת אמון אצלו ואהי' נאמר וע"ז פנימיותה בבחי' דהיינו
אחוריים בחי' ועל א') קס"א ח"ב (זהר כו' אומן אלא אמון
התורה כי אדם בני את ושעשועי ארצו בתבל משחקת אמר
והיא דזכרי' עפה במגילה כדכתיב ואחור פנים ניתנה
דוד שתפס ולפי ב') כ' עירובין (עי' ואחור פנים כתובה
אחוריים מבחי' הבאה בשכחה נענש לכך אחוריים בבחי'
בכתף עליהם הקדש עבודת מ"ש שעה לפי ממנו ונעלם
עכ"ל כו' הכתפים את ולייחד לחבר ט') ז' (במדבר ישאו

ספ"א: וכמש"ל
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‰ÏÈË�‰Âבעבודה דהנה הוא והענין מים רביעית ע"י הוא
שהם מחדו"מ אלו בחי' ג' ג"כ יש האדם בנפש
העולם דברים ג' על ארז"ל דהנה בי"ע, עולמות ג' נגד
עבודת הוא עבודה והנה וגמ"ח, ועבודה התורה על עומד
הי' הקרבן עבודת עיקר כי מחשבה כנגד הוא הקרבנות
פסול חוץ מחשבת חשב אם כי הכהן מחשבת ע"י תלוי
כי הכוונה, ג"כ העיקר קרבנות כנגד תפלה ועכשיו הקרבן,
וההתבוננות, לבו שיכוון הכוונה הוא תפלה ענין עיקר

אל אינו מחשבהוהקול כנגד והוא הכוונה לעורר כדי א
בם ודברת כמ"ש דיבור העיקר תורה ותלמוד בריאה.
ערוכה אם וגו' בכל ערוכה אם ע"פ וכמארז"ל ושננתם
מעשה הוא וגמ"ח יצי'. כנגד והוא ושמורה, אברים ברמ"ח
שהוא אמרו והאיך כולם כנגד ות"ת אמרו כי והגם המצות.
תלמוד ע"ד הוא אך בריאה. כנגד ותפלה יצי' כנגד
מקרא הרי ובאמת בעשי', ומקרא ביצי' משנה בבריאה
גבוה שמשנה דמפני הנותנת דהיא אלא מכולם, גבוה
גבוה הגבוה דכל כלל דזהו ביצי', גם נשפלה לכן מתלמוד
יוכל שגבוה ומקרא יותר, למטה א"ע להשפיל יכול יותר
ומעשה יצי', עד נשפל ת"ת וכן בעשי', אפי' להשפיל

עשי'. עד נשפל מרצה"ע ששרשם המצות
‰�‰Âוהוא מחדו"מ, בחי' ג' לבד רביעית בחי' עוד יש

אף כי עשיתיו אף וזהו מהטו"ד, שלמעלה הרצון
הפסיק אף כי והגם רעו"ד, רביעית בחי' שמרבה ריבוי הוא

בו יש במצות כי רביעית, בחי' עוד מרבה ה"ה מ"מ הענין
מרצה"ע ושרשם דמלכא אברין רמ"ח פקודין רמ"ח בחי'
אור עמודי תר"ך דרבנן וז' דאורייתא מצות תרי"ג כי ב"ה
לבוא יכול המצות עשיית וע"י דגלגלתא, ארחין תרי"ג
פי' אין רביעית כי הרביעית וזהו מטו"ד. שלמעלה לרצון
כי להיות חכ' הוא ומים הרביעית. הבחי' כ"א רביעי חלק
שיש במקום כי ושפלות ביטול הוא א"ס לגילוי הכלי עיקר
האמת אחד השראת ולכן כו', והוא אני אין וגסות ישות
מרום וכמ"ש מ"ה כח הוא שהחכ' מפני בחכמה דוקא הוא
משה והאיש וכמ"ש רוח ושפל דכא ואת אשכון וקדוש
תוס' לקבל יכולים אין עי"ז מים רביעית וע"י מאד, עניו
מפני בחכ' שבה"כ הי' שלא בחכ' ולא ימותו כי יניקה,
החיצוני', עיני מסמא אבא ואור הביטול בתכלית שהוא
לחיצוני' אחיזה אין ועי"ז והחכ' הרצון הוא ובעבודה
מל' נטילה בל' פי' עוד ויש נט"י. ענין עיקר וזהו מהידים,
למעלה, שינשאם ידים נשיאות מל' והוא וינשאם, וינטלם
כנגד אותם מנשאים שהיו שבכהנים כפים נשיאות והו"ע
וארז"ל ויברכם, ידיו את אהרן וישא כתיב דהנה הראש,
הידים את מנשאים שהם דהיינו ידיו הוא והקרי כתי', ידו
ידיכם שאו ועדמ"ש ע"ק, בהאי שמאלא לית למדריגת
נש"י בכללות אבל כהנים, כ"א יכולים אין זה אך קודש,
יקבלו שלא מהחיצוני' הידים את ליטול היינו נט"י צ"ל

הקדושה. אל ולקרבם יניקה תוס'

[dben dgpd] mifrd xcrk jxry d"c
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Â�ÈÈ‰Âכלולה היא נוגה דקליפת הנ"ל פרק בסש"ב כמ"ש
טוב מעט רק רע ככולה רובה ובעשי' מטו"ר
גשמיים התענוגים תאוות נמשכים וממנה כו' בה מעורב
בהם התאוה והיינו תורה אסרתן שג"כ המותרים מדברים
תורה של איסור הוא נפשו תאות למלאות אותם שעושה
אחר נרדוף שלא שפ"ז סי' לך שלח ס"פ החינוך וכמ"ש
תר שהוא מי וכן וז"ל כתב הענין ובסוף כו' עוה"ז תאות
מבלי כו' העולם תאות אחר רודף שהוא כלומר עיניו אחר
נפשו להשלים רק כו' טובה לכוונה כלל בהם שיכוון
דולא הלאו והיינו עכ"ל, כו' זה לאו על עובר כו' בתענוגים
שלא הזהרנו כ' מ"ז ל"ת בסה"מ והרמב"ם כו', תתורו
ר"ל כו' זנות זה עיניכם ואחרי כו' לבבינו אחרי לתור
בהן המחשבה והתעסק הגשמיות התאות אחר המשך
כו' ברצון המהרהר כי י"ב ס"פ בסש"ב מ"ש וזהו עכ"ל.
נפרד יבקש לתאוה וזהו בזה. האריך קדושים ר"פ והבחיי

נפרד בחי' הוא התאוה אחר שנמשך מי כי י"ח) סי' (משלי
אין הבדל מעלי נא הפרד עה"פ פמ"א לך לך ברבות ועיין
מנבדל יותר גרוע נפרד שבחי' הרי הפרד, אלא כאן כתיב
כמו בקדושה ג"כ נמצא נבדל (נ"ל כפרד כסוס מל' והוא
והוא כו' להקדישו אהרן ויבדל כו' הפרוכת לכם והבדילה
קדש בין הבדלה יש וכמו"כ לקדה"ק קדש בין ההבדלה
שמך עוד יקרא ולא ד"ה בתו"א מזה מ"ש ועיין לחול,
וי"ל לך. לך בפ' לכם הפרוכת והבדילה ובד"ה אברם
ונפרד ק"נ בחי' לכללות קדושה בין ההבדלה הוא דנבדל
מענין וצ"ע און. פועלי כל יתפרדו וכמו דנוגה בהרע הוא
וג' המרכבה חיות ד' שכינה מחנות ד' דהו"ע יפרד ומשם
על יותר שייך דנבדל והנראה כידוע, בכלל בי"ע עולמות
מהבחי' בהבדלה הרבה ומעולה שנבדלת העליונה בחי'
הוא ונפרד כו', מחול וקדש מקדש קדה"ק כמו התחתונה

מהעליונה). שנפרדת התחתונה בהמדריגה
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הגבהה, ב' נסיון, א' להתנוסס, נס ליראך נתת בפסוק פירושים ג' וגו'. טובו מה בפסוק שאלות
הטבע. מן למעלה נפלאות ג'

"‰Ó1"יׂשראל מׁשּכנתי יעקב אהלי ואמרּו2ּטבּו . «ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
ז"ל ב)רּבֹותינּו עּמּוד קה ׁשל(סנהדרין "מּברכתֹו , ְְְִִִֵֶֶַַַַָ

יהיה ׁשּלא לֹומר ּבּקׁש ּבלּבֹו, היה מה למד אּתה רׁשע ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותֹו
יעקב, אהלי ּטבּו מה אמר מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלהם
מׁשּכנתי אמר עליהם, ׁשכינה ּתׁשרה לא לֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבּקׁש

קאי אהלים והּנה ּכמֹואיׂשראל". ּותפּלה, ּתֹורה אהלי על ְְְְֳִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
לּמה3ׁשּכתּוב להבין, וצרי אהלים". ישב ּתם איׁש "ויעקב ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ענינים, לׁשני הּׁשכינה והׁשראת ּומדרׁשים ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמחּלק
הּׁשכינה והׁשראת ליעקב, ּומדרׁשים ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּומיחס
מקּדׁש הם ּכנסּיֹות ּדבּתי אחד, ענין הם ּדבאמת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָליׂשראל,

ׁשריא4מעט ׁשכינּתא עׂשרה ּבי ּכל ועל הםב5, מדרׁש ּובּתי , ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
מחּלקם לּמה ּכן אם ׁשם, ׁשרּויה ּוׁשכינה ּתֹורה, ּבב'אהלי ְְְְְֳִִֵֵַָָָָָָָָ

מיחדים ּתחּלה6ענינים להקּדים יׁש זה ּולהבין מה7. ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֻ
סלה",8ּׁשּכתּוב קׁשט מּפני להתנֹוסס ּנס ּליראי "נתּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
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כ"ק אגרת תמוז. י"ג י"ב בימי ברבים ללמוד נשלח זה מאמר (*

ה בספר [נדפס] המאמר [עם] ביחד ששלח מהוריי"צ מאמריםאדמו"ר
.281 ע' תרפ"ט

ספר ואילך. מח עמוד א חלק קונטרסים - המאמרים בספר נדפס
ואילך. 203 עמוד תרפ"ט המאמרים

נתת1) המתחיל דיבור ממאמר חלק על מיוסד מהמאמר חלק
קה עמוד פר"ת המאמרים (ספר ה פרק ב. פרק א. פרק פר"ת ליראיך

.14 בהערה שצויינו מקומות גם וראה ואילך).

ה.2) כד, בלק
כז.3) כה, תולדות
א.4) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
א.5) לט, סנהדרין
(ספר6) תרח''ץ טובו מה המתחיל דיבור מאמר ריש גם ראה

ער). עמוד תרח''ץ המאמרים
(7.1 שבהערה פר''ת המאמרים ספר ראה – לקמן הבא בכל
ו.8) ס, תהלים

שורה.ב.הכוונה.א. השכינה אנשים) עשרה שיש (במקום עשרה בין כל על

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרּבה, צרֹות ׁשל נסיֹונֹות – ּנס ּליראי "נתּתה רׁש"י: ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּופרׁש
והינּו ,"ּביראת יעמדּו אם ּבהם מנּסים להיֹות – ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻלהתנֹוסס
מּלׁשֹון נס ּפרׁש ּדוד ּובּמצּודת נּסיֹון. מּלׁשֹון נס ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָּדפרׁש

הּגבֹוּה ּכּנס והרמה ּנס9הגּבהה ּליראי "נתּתה ּופרּוׁש , ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבעֹולם. להתרֹומם הרמה ליראי ּתּתן מעּתה – ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלהתנֹוסס"

מהּמדרׁש הּוא הּפרּוׁשים נהּדׁשני ּפרׁשה ׁשּמפרׁש10(ּבראׁשית ( ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּגּדּולין, אחר וגּדּולין נּסיֹון, אחר "נּסיֹון – להתנֹוסס ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָנס
ׁשל הּזה ּכּנס ּבעֹולם, לגּדלן ּבׁשביל ּבעֹולם, לנּסֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשביל
ּדענינֹו נפלאֹות, מּלׁשֹון הּוא ּבנס הּׁשליׁשי והּפרּוׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָספינה".

ּפרּוׁש זה ּדלפי הּטבע. מן ּומרֹומם ּׁשּגבּה מה הּכתּוב11הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
והּוא הרּבה, צרֹות ׁשל נסיֹונֹות – ּנס ּליראי נתּתה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא,
נראית ׁשהיא ספינה ׁשל ּכנס ּבעֹולם לגּדלן להתנֹוסס, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבכדי
חרדה המּטיל הּים מי ׁשל רּבים ּבמים ּדגם והינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלמרחֹוק,
היא הּספינה ׁשל ׁשהּנס ּכׁשם הּנה ּבּספינה, הּיֹוׁשבים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
ּכ וההגּבהה, הרֹוממּות על ׁשּמֹורה וחזק ּבבּטחֹון ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעֹומדת
ּומצוֹות ּבתֹורה ּבעבֹודתם חזק עֹומדים יראי ׁשהם הוי' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיראי
ּוכמֹו הּטבע, מן ׁשּלמעלה ּבכח ׁשהּוא ּבטחֹונם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּגדל

ׁשּלנּו12ׁשּכתּוב נס הּוא הוי' נּסי", הוי' ׁשמֹו .13"וּיקרא ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ
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הפסוק.9) על ציון מצודת
א.10) נה, פרשה רבה בראשית
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הפסוק.13) על רש''י פירוש

•
mixeaic ihewl

‚ ‰ÓÈ˘¯

בשמעי מאד, אותי מעניין בליטא בחורים" ה"תפארת

של הטובה ההתנהגות על בליטא, שונות ומפינות מערים

מאד. הדבר אותי שימח � בחורים" "תפארת

ולימוד היהדות בשמירת הטובה ההתנהגות על נוסף

אפשר ואי מאד, גדול הוא שכשלעצמו דבר התורה,

ירבו כן ואברכים נוער בני אלפים שלשת הנה להעריכו,

את להעמיד היהודי הנוער שעל הנכונה להכרה הגיעו

לי גורם זה דבר � היהדות בחיזוק העבודה בשורת עצמו

תלך שהיהדות הגדולה התקוה את ומחזק רבה, שמחה

ותתחזק.

של שונים בענפים לעסוק בחורים" "תפארת על

לדעת מוכרח הדתי הנוער היהדות. בחיזוק העבודה

התחומים: בכל היהדות חיזוק בעבודת להשתתף שעליו

חבר כל על וכו', חינוך המשפחה, טהרת השבת, שמירת

ביותר הגדולה בהתענינות להתעניין בחורים" ב"תפארת

שבמקומו. היהדות מוסדות בכל

התפקיד מוטל שעליו זה המרכז, במיוחד חשוב

בכל ומסדרים מפקחים ולשלוח הענפים כל בין לקשר

חי. קשר וגם בכתב קשר גם לו שיהיה המקומות,

את עצמו על לקבל בחורים" ב"תפארת חבר כל על

לו שתהיה המרכז לחיזוק העזרה לגיוס התפקיד

עבודתו. את לבצע האפשרות

למסור מצוה, לשליחי אתכם אני ממנה המרכז כחבר

"תפארת חברי לכל ברכתי ואת שלי השלום דרישת את

הקדושה, בעבודתם אושר להם יתן בחורים",שהש"'ת

ובפרנסה. בבריאות לו הנצרך את מהם אחד לכל ויתן

מרכז מעבודת במפורט עת, בכל לשמוע מאד אשמח

יהיו שהם להשי"ת תקוה ואני בליטא, בחורים" "תפארת

והנוער, המדינות, בכל יחיו הצעירים אחינו לכל למופת

בשורות עצמם יעמידו יחיו ישראל ובנות ישראל בני

היהדות. לחיזוק העבודה

.„ ‰ÓÈ˘¯

פה מתייסדת ומוצלחת טובה ובשעה בעזה"י

בהחזקת ומטרתה נשים, אגודת חברת יע"א ראקשיק

המשפחה טהרת השומרות הנשים וכל המשפחה, טהרת

קודם והכלה נשים, אגודת חברת בהפנקס אותן יכתבו

נשים. אגודת חברת בהפנקס עצמה תכתוב חופתה

יכתבו אשר תחיינה הנשים כל את לברך הנני ובזה

בטהרת ולהזהר לקיים נשים אגודת חברת בספר עצמן

את בעליהן את אותן יתברך השם יברך כי המשפחה

בריוח, בפרנסה בית, בשלום יחיו, בנותיהם ואת בניהם

בניהם ויגדלו ושנים, ימים באריכות הגוף, בבריאות

מתוך טובים ומעשים חופה לתורה יחיו ובנותיהם

האמורים הברכה ודברי וברוחניות, בגשמיות הרחבה

טהרת לשמור בכתוב תבאנה אשר לכל וקיימים חיים

זמן. ובכל עת בכל המשפחה,

יחיו עמהם ד' ישראל בני מאחינו מושב וכל עיר כל

יכנוה או כזאת נשים אגודת יעשו אשר שהם מקום בכל

יהיו המשפחה, טהרת בחיזוק תהי' ומטרתה אחר, בשם

האמורה. הברכה בכלל יחיו וזרעם בעליהן הן

ואתה פרשת ג' יום היום החתום על באתי ולראי'

מאות שש אלפים חמשת שנת אדר לחדש ז' תצוה

(חי"ק). יע"א. ראקשיק, עי"ת פה לפ"ג וא' תשעים
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרּבה, צרֹות ׁשל נסיֹונֹות – ּנס ּליראי "נתּתה רׁש"י: ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּופרׁש
והינּו ,"ּביראת יעמדּו אם ּבהם מנּסים להיֹות – ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻלהתנֹוסס
מּלׁשֹון נס ּפרׁש ּדוד ּובּמצּודת נּסיֹון. מּלׁשֹון נס ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָּדפרׁש

הּגבֹוּה ּכּנס והרמה ּנס9הגּבהה ּליראי "נתּתה ּופרּוׁש , ְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבעֹולם. להתרֹומם הרמה ליראי ּתּתן מעּתה – ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלהתנֹוסס"

מהּמדרׁש הּוא הּפרּוׁשים נהּדׁשני ּפרׁשה ׁשּמפרׁש10(ּבראׁשית ( ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּגּדּולין, אחר וגּדּולין נּסיֹון, אחר "נּסיֹון – להתנֹוסס ְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָנס
ׁשל הּזה ּכּנס ּבעֹולם, לגּדלן ּבׁשביל ּבעֹולם, לנּסֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׁשביל
ּדענינֹו נפלאֹות, מּלׁשֹון הּוא ּבנס הּׁשליׁשי והּפרּוׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָספינה".

ּפרּוׁש זה ּדלפי הּטבע. מן ּומרֹומם ּׁשּגבּה מה הּכתּוב11הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
והּוא הרּבה, צרֹות ׁשל נסיֹונֹות – ּנס ּליראי נתּתה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא,
נראית ׁשהיא ספינה ׁשל ּכנס ּבעֹולם לגּדלן להתנֹוסס, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבכדי
חרדה המּטיל הּים מי ׁשל רּבים ּבמים ּדגם והינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָלמרחֹוק,
היא הּספינה ׁשל ׁשהּנס ּכׁשם הּנה ּבּספינה, הּיֹוׁשבים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעל
ּכ וההגּבהה, הרֹוממּות על ׁשּמֹורה וחזק ּבבּטחֹון ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעֹומדת
ּומצוֹות ּבתֹורה ּבעבֹודתם חזק עֹומדים יראי ׁשהם הוי' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיראי
ּוכמֹו הּטבע, מן ׁשּלמעלה ּבכח ׁשהּוא ּבטחֹונם ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּגדל

ׁשּלנּו12ׁשּכתּוב נס הּוא הוי' נּסי", הוי' ׁשמֹו .13"וּיקרא ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָ
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הפסוק.13) על רש''י פירוש

•
mixeaic ihewl

‚ ‰ÓÈ˘¯

בשמעי מאד, אותי מעניין בליטא בחורים" ה"תפארת

של הטובה ההתנהגות על בליטא, שונות ומפינות מערים

מאד. הדבר אותי שימח � בחורים" "תפארת

ולימוד היהדות בשמירת הטובה ההתנהגות על נוסף

אפשר ואי מאד, גדול הוא שכשלעצמו דבר התורה,

ירבו כן ואברכים נוער בני אלפים שלשת הנה להעריכו,

את להעמיד היהודי הנוער שעל הנכונה להכרה הגיעו

לי גורם זה דבר � היהדות בחיזוק העבודה בשורת עצמו

תלך שהיהדות הגדולה התקוה את ומחזק רבה, שמחה

ותתחזק.

של שונים בענפים לעסוק בחורים" "תפארת על

לדעת מוכרח הדתי הנוער היהדות. בחיזוק העבודה

התחומים: בכל היהדות חיזוק בעבודת להשתתף שעליו

חבר כל על וכו', חינוך המשפחה, טהרת השבת, שמירת

ביותר הגדולה בהתענינות להתעניין בחורים" ב"תפארת

שבמקומו. היהדות מוסדות בכל

התפקיד מוטל שעליו זה המרכז, במיוחד חשוב

בכל ומסדרים מפקחים ולשלוח הענפים כל בין לקשר

חי. קשר וגם בכתב קשר גם לו שיהיה המקומות,

את עצמו על לקבל בחורים" ב"תפארת חבר כל על

לו שתהיה המרכז לחיזוק העזרה לגיוס התפקיד

עבודתו. את לבצע האפשרות

למסור מצוה, לשליחי אתכם אני ממנה המרכז כחבר

"תפארת חברי לכל ברכתי ואת שלי השלום דרישת את

הקדושה, בעבודתם אושר להם יתן בחורים",שהש"'ת

ובפרנסה. בבריאות לו הנצרך את מהם אחד לכל ויתן

מרכז מעבודת במפורט עת, בכל לשמוע מאד אשמח

יהיו שהם להשי"ת תקוה ואני בליטא, בחורים" "תפארת

והנוער, המדינות, בכל יחיו הצעירים אחינו לכל למופת

בשורות עצמם יעמידו יחיו ישראל ובנות ישראל בני

היהדות. לחיזוק העבודה

.„ ‰ÓÈ˘¯

פה מתייסדת ומוצלחת טובה ובשעה בעזה"י

בהחזקת ומטרתה נשים, אגודת חברת יע"א ראקשיק

המשפחה טהרת השומרות הנשים וכל המשפחה, טהרת

קודם והכלה נשים, אגודת חברת בהפנקס אותן יכתבו

נשים. אגודת חברת בהפנקס עצמה תכתוב חופתה

יכתבו אשר תחיינה הנשים כל את לברך הנני ובזה

בטהרת ולהזהר לקיים נשים אגודת חברת בספר עצמן

את בעליהן את אותן יתברך השם יברך כי המשפחה

בריוח, בפרנסה בית, בשלום יחיו, בנותיהם ואת בניהם

בניהם ויגדלו ושנים, ימים באריכות הגוף, בבריאות

מתוך טובים ומעשים חופה לתורה יחיו ובנותיהם

האמורים הברכה ודברי וברוחניות, בגשמיות הרחבה

טהרת לשמור בכתוב תבאנה אשר לכל וקיימים חיים

זמן. ובכל עת בכל המשפחה,

יחיו עמהם ד' ישראל בני מאחינו מושב וכל עיר כל

יכנוה או כזאת נשים אגודת יעשו אשר שהם מקום בכל

יהיו המשפחה, טהרת בחיזוק תהי' ומטרתה אחר, בשם

האמורה. הברכה בכלל יחיו וזרעם בעליהן הן

ואתה פרשת ג' יום היום החתום על באתי ולראי'

מאות שש אלפים חמשת שנת אדר לחדש ז' תצוה

(חי"ק). יע"א. ראקשיק, עי"ת פה לפ"ג וא' תשעים
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

b"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

וילנא גאוני את משקלאוו ר"י הגאון ביקר - עסקו לרגלי ממסעיו, בחזרתו - תקמ"א שנת ָבתחילת

מבחורי ברוך רפאל ר' ועם יוסף שלמה ר' עם רב"מ העילוי את ויכיר ימים, כשבוע שמה 38ויתעכב

נכנס אז ומני בחשאי, החסידי' עדת על מהמתיחסים המה כי ויגלה הגר"א, של בהקלויז הלומדים

בלימודיו. חדשה בתקופה הרב"מ

בו התעוררה אשר עד החסידות תורת בלימוד גילו בני ורר"ב רש"י עם הרב"מ שקד תמימה שנה

רצונו אשר לחותנו יאמר כי ויחליט זה, רצונו את יפיק איך מחשבות ויחשוב רבינו, את להכיר שאיפה

הלומד מכמו לעירו בחוץ הלומד דומה אינו כי שנתיים, או שנה משך על תורה למקום גולה להיות

עשהב ומשם לשקלאוו, ויסע וילנא, את - אשתו ברשות - עזב הימים ובאחד לו, עלתה ועצתו ָביתו,

ליאזנא. לעיר דרכו ָאת

ובחזירתו גדולה*), בהתמדה החסידות תורת בלימוד וישקוד שנים שתי הרב"מ עשה ָבליאזנא

ועבודתו שאיפתו את הסתיר המחוכמה למתינותו תודות אבל נלהב, חסיד הי' כבר תקמ"ד בשנת לביתו

שנים. כארבע במשך החסידות תורת הפצת בעד

לטובת ליטא במרחבי תעמולה ומרכזי נקודות מיוסדים היו כבר - תקמדֿה בשנת - ההיא בעת

בתורה גדולה וידיעה רחבה דעה בעלי אנשים עמדו בראשם אשר ותורתו טוב שם הבעל שיטת הפצת

החסידות. ובתורת הנגלית

החסידים עדת מנהיג להיות ראש, למעלה עלה הרב"מ של התעמולה עבודת שנות ארבע במשך
וילנא. בעיר

לו בוחר - רב"מ לחתנו ראב"ד הר"ש הגאון שהבטיח המזונות שנות בכלות - תקמ"ח בשנת

תלמידים כתות שתי קיבץ כבר הנה אחדים ימים וכעבור גדולים, לתלמידים ההוראה עסק הרב"מ

לעצמה. כתה לכל ז.א. ביום פעמיים שיעור, הגדת באופן לימודו את ויסדר איש, וארבע עשרים במספר

ספרי לימוד שיעורי קבע זה עם אבל הראשונים, וחידושי פירושי עם גמרא הי' העיקרי הלימוד

ופסקים עיקרים, של"ה, חכמה, ראשית הלבבות, חובת ודרוש, מחקר עבודת39מוסר בספרי בודדים

להרמ"ק. ופרד"ס - גבאי ן' לר"מ - הקדש

שקידה בהם ויעיר הכשרון בעלי תלמידיו לב את לקח הרב"מ של ההגיון בדרך העיוני הלימוד

המבקשים ויתרבו תורה, הבני צעירי בין סופרים בקנאת גדול רושם שעשה מה מדעית, ושאיפה עצומה

פניהם. הושיב מקום מאפס אבל הרב"מ של לחדרו לכנוס

אשר וסוגיא סוגיא כל כי והוא והנאום, הדיבור כשרון לפתח והרגילם תלמידיו את הדריך הרב"מ

זמן ובמשך שומעים, קהל לפני הבימה מעל כנואם ברורה בשפה מסודר בסדר פה בעל יבארוה למדו,

מופלגים. לנואמים נהיו מתלמידיו הרבה הנה קצר
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"מבחירי".38) או, "מבחורי", כתוב אם ברור אינו כי"ק בצילום מבחורי:

ופרקים.39) אוצ"ל:

רייזעס. פנחס ר' סיפורי תרנ"ה, יומן (*

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ושלשה בנאומיהם רב חומר להם ונתן והמחקר, המוסר ספרי בלימודי התענינו הרב"מ תלמידי רוב
רפאל'ס שלמה ר' מוידז40מהם זיסקינד ר' מדריבין41, משה ור' הנאום.42, בכשרון מצויינים מהכי היו

מסיבת סידר שיעוריו, לשמוע תורה בני צעירי עשיריות הרבה של תשוקתם גודל הרב"מ בראות
תורה. בני

שבועות בשתי ופעם אותה, ילמדו פירושים באיזה ומציין סוגיא, בוחר הרב"מ המסיבה, דבר וזה
הי' כן ואחרי המסובים, לפני להרציאה עליו פירכא או קושיא שאלה, לו שיש מי וכל מתקבצים,

ופירכות. קושיות השאלות כל מתרץ הי' רוב ועפ"י לפניהם, הסוגיא מגיד הרב"מ

תורה. בני צעירי על אדיר רושם עשו והמסיבות כשנה, נמשך כה

בלשון כת - החסידים דגל על מהמתייחסים נכונה עדה ישנה בוילנא אשר נתגלה תקמ"ט בשנת
בעיר, שערורה ותהי חברי', מתרבים ליום ומיום התנועה, בראש העומד הוא הרב"מ ואשר - המתנגדים
קנסות עליהם והוטל דין, הבית למשפט נקראו החסידים עדת הנהלת בראש מהעומדים ואחדים הרב"מ

גדולים.

ואחרי ימינו, על עמדו תורה מהבני מעריציו ומאות לו, עמדה הרב"מ של וחכמתו גאונותו אמנם
תורה, הבני מגדולי היו חברי' רוב אשר בגלוי, בוילנא חב"ד חסידי עדת התקיימה הנה רבים ויכוחים

ומחלוקת. מריב למנוע למען מיוחד, ומדרש הכנסת בית להם קבעו מרעיו ואחוזת והרב"מ

אבא נעלה כשרון הבעל גם הי' החסידות בתנועת התלבבו אשר תורה הבני גדולי הצעירים בין
למדו ואחרי בה, והתעמק החסידות תורת בלימוד התמיד השקידה את אהבתו ובגודל מּפאלאצק ָָדוד
לליאזנא. רבינו לכ"ק הוא בא שנה ושבע עשרים בן בהיותו תקנ"א בשנת הנה שנים כשתי הרב"מ ָאצל

מרדכי ר' להגאון ההמלצה במכתב רבינו43הרב"מ כ"ק אחי גדולים44- בתוארים רא"ד את מתאר -

המושכלות. ואהבת ההעמקה ובכשרון מדותיו, טיב בנועם בשבחו ומרבה

ממקושרי נעשה הוא גם אשר - החנוני נפתלי ר' אביו כי בליאזנא רא"ד התעכב אחדים ָחדשים
משפחה, בחיי יסתדר כי מאתו דרש - למינסק בנסעו - תק"מ - מאז אותו ראה לא ואשר רבינו, כ"ק

מנעויל. חנוני שלמה אברהם ר' החסיד עם והשתדך הצדיקו, רבינו וכ"ק

מעל וברדתו גדולה, בהתמדה בלימוד ושקד רא"ש חותנו שולחן על רא"ד לו ישב שנים כעשר
רבנות כתבי לו הציעו עיירות הרבה פרנסה, מעמד שום לו הי' לא משפחה בעל והוא חותנו שולחן
משלים דברים בריבוי ההסברה כשרון לו חסרה אמנם המלמדות, בעסק לו ויבחר בזה, מיאן הוא אך
לקבל יכולים הבלתי תלמידיו בעיני חן מצא שלא מה ביותר עמוקות סברות בקצרה רק ומדבר והצעות,
חי זה עם אבל תמכוהו, וחותנו אביו כי ואם תלמידים, לו היו לא הנה ראשונה שנה וכעבור הוראותיו

ודוחק. צער חיי

כ"ק בחרו תקס"ג חורף ובתחלת החג, אחרי עד שמה ויתעכב לליאדי רא"ד לו בא תקסב ַבאלול
בירך אברהם ר' הגאון בן נחמי' ר' עם צדק, צמח אדמו"ר כ"ק נכדו עם בחברותא ללמוד רבינו

בטלן45מסמיליאן ר"י הנקרא - ליב יהודא ר' ועם כשנתיים.46, בליאדי רא"ד וישב - ַַ
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חג40) שיחת א). (עג, פכ"ו ח"א רבי בית – אודותו ראה

ואילך). ב קע, ח"א (לקו"ד סי"חֿיט תרצ"ד השבועות

א).41) (עד, שם רבי בית – אודותו ראה

ואילך).42) ב (עה, שם רבי בית – אודותו ראה

תח"י.43) אינם - אֿז באותיות המסומנות רבינו הערות

ראה44) פוזנער. משפחתו: כינוי מאהילעוו. פלך – באורשא רב

.000 ע' לקמן

השיחות45) ספר אֿב). סט, פכ"ו ח"א רבי בית – אודותו ראה

וש"נ. .244 ע' תרצ"א וש"נ. .234 ע' תר"פֿתרפ"ז

שו"ת46) בעהמ"ח זאלקינד. שלמה ר' בן ליב יהודה ר' החסיד



קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ושלשה בנאומיהם רב חומר להם ונתן והמחקר, המוסר ספרי בלימודי התענינו הרב"מ תלמידי רוב
רפאל'ס שלמה ר' מוידז40מהם זיסקינד ר' מדריבין41, משה ור' הנאום.42, בכשרון מצויינים מהכי היו

מסיבת סידר שיעוריו, לשמוע תורה בני צעירי עשיריות הרבה של תשוקתם גודל הרב"מ בראות
תורה. בני

שבועות בשתי ופעם אותה, ילמדו פירושים באיזה ומציין סוגיא, בוחר הרב"מ המסיבה, דבר וזה
הי' כן ואחרי המסובים, לפני להרציאה עליו פירכא או קושיא שאלה, לו שיש מי וכל מתקבצים,

ופירכות. קושיות השאלות כל מתרץ הי' רוב ועפ"י לפניהם, הסוגיא מגיד הרב"מ

תורה. בני צעירי על אדיר רושם עשו והמסיבות כשנה, נמשך כה

בלשון כת - החסידים דגל על מהמתייחסים נכונה עדה ישנה בוילנא אשר נתגלה תקמ"ט בשנת
בעיר, שערורה ותהי חברי', מתרבים ליום ומיום התנועה, בראש העומד הוא הרב"מ ואשר - המתנגדים
קנסות עליהם והוטל דין, הבית למשפט נקראו החסידים עדת הנהלת בראש מהעומדים ואחדים הרב"מ

גדולים.

ואחרי ימינו, על עמדו תורה מהבני מעריציו ומאות לו, עמדה הרב"מ של וחכמתו גאונותו אמנם
תורה, הבני מגדולי היו חברי' רוב אשר בגלוי, בוילנא חב"ד חסידי עדת התקיימה הנה רבים ויכוחים

ומחלוקת. מריב למנוע למען מיוחד, ומדרש הכנסת בית להם קבעו מרעיו ואחוזת והרב"מ

אבא נעלה כשרון הבעל גם הי' החסידות בתנועת התלבבו אשר תורה הבני גדולי הצעירים בין
למדו ואחרי בה, והתעמק החסידות תורת בלימוד התמיד השקידה את אהבתו ובגודל מּפאלאצק ָָדוד
לליאזנא. רבינו לכ"ק הוא בא שנה ושבע עשרים בן בהיותו תקנ"א בשנת הנה שנים כשתי הרב"מ ָאצל

מרדכי ר' להגאון ההמלצה במכתב רבינו43הרב"מ כ"ק אחי גדולים44- בתוארים רא"ד את מתאר -

המושכלות. ואהבת ההעמקה ובכשרון מדותיו, טיב בנועם בשבחו ומרבה

ממקושרי נעשה הוא גם אשר - החנוני נפתלי ר' אביו כי בליאזנא רא"ד התעכב אחדים ָחדשים
משפחה, בחיי יסתדר כי מאתו דרש - למינסק בנסעו - תק"מ - מאז אותו ראה לא ואשר רבינו, כ"ק

מנעויל. חנוני שלמה אברהם ר' החסיד עם והשתדך הצדיקו, רבינו וכ"ק

מעל וברדתו גדולה, בהתמדה בלימוד ושקד רא"ש חותנו שולחן על רא"ד לו ישב שנים כעשר
רבנות כתבי לו הציעו עיירות הרבה פרנסה, מעמד שום לו הי' לא משפחה בעל והוא חותנו שולחן
משלים דברים בריבוי ההסברה כשרון לו חסרה אמנם המלמדות, בעסק לו ויבחר בזה, מיאן הוא אך
לקבל יכולים הבלתי תלמידיו בעיני חן מצא שלא מה ביותר עמוקות סברות בקצרה רק ומדבר והצעות,
חי זה עם אבל תמכוהו, וחותנו אביו כי ואם תלמידים, לו היו לא הנה ראשונה שנה וכעבור הוראותיו

ודוחק. צער חיי

כ"ק בחרו תקס"ג חורף ובתחלת החג, אחרי עד שמה ויתעכב לליאדי רא"ד לו בא תקסב ַבאלול
בירך אברהם ר' הגאון בן נחמי' ר' עם צדק, צמח אדמו"ר כ"ק נכדו עם בחברותא ללמוד רבינו

בטלן45מסמיליאן ר"י הנקרא - ליב יהודא ר' ועם כשנתיים.46, בליאדי רא"ד וישב - ַַ
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חג40) שיחת א). (עג, פכ"ו ח"א רבי בית – אודותו ראה

ואילך). ב קע, ח"א (לקו"ד סי"חֿיט תרצ"ד השבועות

א).41) (עד, שם רבי בית – אודותו ראה

ואילך).42) ב (עה, שם רבי בית – אודותו ראה

תח"י.43) אינם - אֿז באותיות המסומנות רבינו הערות

ראה44) פוזנער. משפחתו: כינוי מאהילעוו. פלך – באורשא רב

.000 ע' לקמן

השיחות45) ספר אֿב). סט, פכ"ו ח"א רבי בית – אודותו ראה

וש"נ. .244 ע' תרצ"א וש"נ. .234 ע' תר"פֿתרפ"ז

שו"ת46) בעהמ"ח זאלקינד. שלמה ר' בן ליב יהודה ר' החסיד



c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

ר' הישיש החסיד של מקומו שימלא במי יבחר כי רבנו כ"ק אל בבקשה פנו מינסק חסידי עדת
רי"ל הגאון הרה"צ וכ"ק האמצעי אדמו"ר כ"ק ויציעו עדתם, בהנהגת מקרופקאו) דוד כ"ק47נתן כי

את הוא עוזב תק"ע ובשנת שנים, כחמשה מינסק בעיר ב"ב עם הרא"ד וישב בהרא"ד, יבחר רבינו
אשתו עשתה לו נותנים וחותנו אביו אשר הסכום ובאותו ויטעבסק, בעיר מגורו מקום וקובע מינסק

שנים. כארבע גדול בדוחק מזה ומתפרנס מכלת, של חנות

. . הדייג48[. יוסף אלי' ר' החסיד עם דוד ישראל בנו וכשהשתדך לנעויל49] הסמוכה - זאבעליע ַמכפר
ועבודה. בתורה עסק והוא בכפר סחרה אשתו זאבעליע, לכפר מויטעבסק מגורו את רא"ד גם העתיק -ַ

היתה וההעמקה ההתבודדות את באהבתו כי הגמורה מנוחתו את הרא"ד מצא זאבעליע, בכפר ַשם

החסידים עדת הנהגת ענין גם עזב זאת בגלל אשר למשא, ומיודעיו מכיריו בתוככי בעיר הישיבה עליו
ביותר. לו הנעימה הבדידות על התענג לזאבעליע מושבו וכשהעתיק ַבמינסק,

הי' ודרכו לליובאוויטש, בא הי' בפעם וכפעם שנה, שלושים רא"ד החסיד ישב זאבעליע ַַבכפר

אתכסיא. דוד אבא ר' ויכנוהו והתבודדות לכת בהצנע

זרח ר' החסיד בנו את50וכשהתיישב רא"ד החסיד העתיק - תר"ז בשנת - גריווא בעיר מ"ץ בתור
גריווא לעיר מושבו הי'51מקום בדורנו באמרו המסיבה את אהב הבדידות ותמורת הנהגתו את ומשנה

להורות צריכים זה, ובדורכם ועבודה, תורה האמת בסיס על צעירי' להעמיד קלה תנועה אף מספיק
ועבודה. בתורה האמת רגלי על אברך מעמידים אשר עד ולספר לדבר לעורר ולהרגיל, ולהדריך

שבתו ימי במשך אתכסיא רא"ד מהישיש שמעתי - ר"ש אומר - סיפורים של חבילות חבילות

תרט"ז. במרחשון ימים ושבע זקן טוב, בשם ונפטר גריווא, בעיר
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חב"ד, כפר - חדשה הוצאה תרמ"ט. (בארדיטשוב, יהודה זכר

יהודה זכר לשו"ת מונדשיין הר"י של ב"מבוא" אודותו ראה תנש"א).

ורעו עמיתו ש"הי' א): (עה, פכ"ו ח"א רבי בבית הנ"ל. חדשה הוצאה

עלומם". בימי ביחד שלמדו נ"ע צדק צמח בעל אדמו"ר של

קד) ע' תשמ"ח (ירושלים, מקיידאן להר"י נוראים ובסיפורים

תלמידו היה הצ"צ אדמו"ר . . הקדוש ש"רבינו סיפר בטלן שהרי"ל

שנה". רבע כמו בנערותו

אודותו47) ראה הזקן. אדמו"ר אחי לייב יהודה ר' הרה"ק

לקמן.

שלפנ"ז.48) מקטע קצת חסר ואולי מהעתקה. הוא ואילך מכאן

ע'49) תש"וֿתש"ח השיחות (ספר 19 שבהערה ברשימה נזכר

לקמן). .415

השיחות50) (ספר הנ"ל ברשימהשבהערה לקמן).נזכר .414 ע' שם

רא"ד51) החסיד הי' שנה שמונים "כבן שם: הנ"ל ברשימה

לערך נולד וא"כ מגריווא". המ"ץ זרח ר' הרב לבנו כשבא אתכסיא

תקכ"ז.

•
ycew zexb`

ת"ש סיון, כ"ד ב"ה,

נויארק

זעליג עזריאל מוה"ר אי"א וו"ח ש"ב ידידי

שי'

וברכה! שלום

הנה עתה, זה שקבלתיו אייר מכ"ג מכתבו על במענה

לי שכותב בזה מאומה לו להשיב אוכל לא זה במכתבי

לטובת בעזה"י אעשה אני מצדי אך הפרטי', עניניו א[ו]דות

לו ישלח והשי"ת הבטחה, אחריות שום בלי כמובן פרנסתו,

ועבודה בתורה לשקוד שיוכל ובמנוחה בהרחבה פרנסתו

בענין בזולתו גם ויפעול לטוב בעצמו שיפעול ובדא"ח בנגלה

אנ"ש ידידי בתוככי ואחוה האהבה והגברת המדות תקון

בני וחדרי תמימים ואחי תו"א ותלמידי התמימים ותלמידי

יחיו. עליהם ה' תמימים,

טובות בשורות ולהתבשר לבשר נא הושיעה ה' אנא

ותו"א התמימים ותלמידי אנ"ש של לגשמיותם בהנוגע

אותה כפי מתנהגים יחיו וב"ב שהם לרוחניותם ובהנוגע

אאמו"ר כ"ק והקדוש הגדול המייסד כוון אשר הכוונה

אף מאתנו יסוף לא קדשו זכר אשר זי"ע נבג"ם זצוקללה"ה

עם כולנו בעדנו ותפלה רנה נושא עת בכל אשר וברור לרגע

וברוחניות. בגשמיות להוושע יחיו ב"ב

נכד של בהשאלה המכתב איחור על במאד נצטערתי

הרופא, כעצת עשו ובטח בנפש, הנוגעת בשאלה שי' אחותו

ויאמצהווהשי"ת ויחזקהו רפואה לו וישלח וירחם יחוס

וברוחניות. בגשמיות

ומברכו. הדו"ש ידידו ש"ב
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éaøå ,äéððç ïa òLBäé éaøå ,ñBð÷øä ïa øæòéìà éaø ,ïä elàå ,éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©§¥¥©¦¡¦¤¤¤ª§§§©¦§ª©¤£©§¨§©¦
øBa ,ñBð÷øä ïa øæòéìà éaø .íçáL äðBî äéä àeä .Cøò ïa øæòìà éaøå ,ìàðúð ïa ïBòîL éaøå ,ïäkä éñBé¥©¥§©¦¦§¤§©§¥§©¦¤§¨¨¤£¨¨¨¤§¨¨©¦¡¦¤¤¤ª§§
,ìàðúð ïa ïBòîL éaø .ãéñç ,ïäkä éñBé éaø .BzãìBé éøLà ,äéððç ïa òLBäé éaø .ätè ãaàî BðéàL ãeñ¤¥§©¥¦¨©¦§ª©¤£©§¨©§¥©§©¦¥©Ÿ¥¨¦©¦¦§¤§©§¥
,íéðæàî óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà ,øîBà äéä àeä .øabúnä ïéòîk ,Cøò ïa øæòìà éaøå .àèç àøé§¥¥§§©¦¤§¨¨¤£¨§©§¨©¦§©¥¨¨¥¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©Ÿ§©¦
óëa ìàøNé éîëç ìk eéäé íà ,BîMî øîBà ìeàL àaà .ílk úà òéøëî ,äiðL óëa ñBð÷øä ïa øæòéìàå¤¡¦¤¤¤ª§§§©§¦¨©§¦©¤ª¨©¨¨¥¦§¦¦§¨©§¥¦§¨¥§©

.ílk úà òéøëî ,äiðL óëa Cøò ïa øæòìà éaøå ,íänò óà ñBð÷øä ïa øæòéìà éaøå íéðæàîŸ§©¦§©¦¡¦¤¤¤ª§§©¦¨¤§©¦¤§¨¨¤£¨§©§¦¨©§¦©¤ª¨

ycew zegiyn zecewp

אמרו זכאי1רז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו
לשלש שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

חומשים לחמשה מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
צד כשבכל לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן
נתחלקה זכאי בן יוחנן רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות
אחד כנגד הוא מהם אחד וכל תלמידים, של סוגים לחמשה

תורה. חומשי מחמשה

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר הוא2רבי ,
רז"ל כמאמר בראשית, חומש מעשה3כנגד זו – "הגדולה

בראשית".

הוא יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו חנניא, בן יהושע רבי
ממצרים, ישראל של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה להרבות4שנמשלה נהג חנניא בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם אומות חכמי עם יהושע5בויכוחים רבי שדוקא ומסתבר ,

למלכות" "קרוב להיותו בכך עסק חנניא קשור6בן וזה ;

פרעה עם – פרעה של בביתו שגדל – משה שניהל לויכוחים
שמות. בחומש מסופר עליהם מצרים, מלך

"תורת שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.7כהנים"

מעצם שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון חומש8החטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגת9במדבר, להגיע הדרך כי ,

את תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
מנצל הוא אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את

כנגד הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידי10חומש שעל היינו ,

"כמעיין נעשה הקב"ה מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר .11המתגבר"

éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eéä íéãéîìú äMîç£¦¨©§¦¦¨§©¨¨¨¤©©
במפרשים מחמשה12מבואר יותר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

נחלקים תלמידיו שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים,
ודרגות. סוגים לחמשה

תורה ולומדי התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר עליהם ישראל, כל וכן – ה'"13בכלל לימודי בניך "וכל

סוגים. לחמשה מחולקים שהם –

גם ישראל בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה שבעת כנגד דרגות, ישלשבעה מאהבה, שעובד מי יש מדות:

למלכות ועד מיראה, שעובד אופנים14מי שני מצינו וכן .

תורה" ספרי ו"שבעה תורה חומשי חמשה התורה: .15בחלוקת

ושבעה: חמשה – החלוקה אופני שני בין ההבדל את לבאר ויש

שבעה ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
המדות חמש בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע המדות, עיקר את כוללים הוד עד שהספירה16מחסד
המדות"; בעיקר הספירות ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית,
ההשפעה מקור הן ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה

דפרודא17לבי"ע .18עלמא

לשבעה ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששית19התחתונות הספירה כנגד ,(

בתור זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
של תלמידיו (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
כפי היינו וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם

לחמשה היא הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
שהיא היות אך בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים,
יש לכן בראשית, ימי בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה
שהן והשביעית, הששית הדרגה כולל לשבעה, החלוקה גם בה

בעולם ההשפעה .20מקור

שם.1. לפרקי2.ספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה

א.3.דר"א. נח, ילקו"ש4.ברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאים5.ואתחנן תולדות ראה

.(626 (עמ' בערכו (היימאן) א.7.רש"י.6.ואמוראים לג, קידושין

א).8. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.9.חטא סח, יומא

ב.10. לא, רשימת11.מגילה פי על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. הרשב"ץ.12.השומעים בשם יג.13.מד"ש נד, ישעי'

בהעלותך.14. ר"פ לקו"ת א.15.ראה דש, דא"ח עם סידור

שעד.16. ס"ע בהעלותך א.17.אוה"ת ג, בראשית תו"א ראה

פל"ב.18. תניא (שבת19.ראה ספרים לג' נחלק במדבר ספר כי

א). 20.608.קטז, עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש
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:éøBç-ïaå:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîìæähîì ¤¦«§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«§©¥´
:óñBé-ïa ìàâé øëùOéçrLBä íéøôà ähîì ¦¨½̈¦§−̈¤¥«§©¥¬¤§−̈¦¥¬©

:ïeð-ïaè:àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîìéähîì ¦«§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«§©¥´
:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæàéähîìäMðî ähîì óñBé §ª½©¦¥−¤¦«§©¥¬¥−§©¥´§©¤®

:éñeñ-ïa écbáé:élîb-ïa ìàénr ïã ähîìâéähîì ©¦−¤¦«§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«§©¥´
:ìàëéî-ïa øeúñ øLàãé-ïa éaçð éìzôð ähîì ¨¥½§−¤¦«¨¥«§©¥´©§¨¦½©§¦−¤

:éñôååè:éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîìæèúBîL älà ¨§¦«§©¥´½̈§¥−¤¨¦«¥µ¤§´
àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä̈«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨®̈¤©¦§¨¬

rLBäé ïeð-ïa rLBäì äLî:(ìàøùé)æéíúà çìLiå ¤²§¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ
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:øää-úà íúéìrå áâpaçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©
äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½
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ארץ ׁשל ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

לּפרֹות האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻּכנען,

מּפרי ולקחּו התחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּייכים

ידי על הארץ לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהארץ

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבני
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-øLà ìBkLàä úBãà ìr ìBkLà ìçð àø÷ àeää©½¨−̈©´©¤§®©µŸ́¨¤§½£¤

:ìàøNé éða íMî eúøkäëõwî õøàä øezî eáLiå ¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−
:íBé íéraøàåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiåï ©§¨¦¬«©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk-ìàå§¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
éøt-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬

:õøàäæëøLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå ¨¨«¤©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§®̈Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

çëúBøöa íéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãbèë÷ìîr §ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«£¨¥¬

áLBé éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ¥´
:ïcøiä ãé ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäaìñäiå ¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«©©¯©

eðLøéå äìrð äìr øîàiå äLî-ìà írä-úà áìk̈¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§
:dì ìëeð ìBëé-ék dúààìBnr eìr-øLà íéLðàäå Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ

:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrì ìëeð àì eøîà̈«§½¬Ÿ©−©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«
áìéða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬

dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìéða íéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬
eðééä ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−

:íäéðéraãéàä-ìk àOzåíìB÷-úà eðziå äãr §¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®
:àeää äìéla írä ekáiåá-ìrå äLî-ìr eðliå ©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ©¤´§©

äãrä-ìk íäìà eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸£¥¤¹¨¨«¥À̈
:eðúî-eì äfä øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬©¤−¨«§

âìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî äåäé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöîãLàø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå ¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ
:äîéøöî äáeLðåäíäéðt-ìr ïøäàå äLî ìtiå §¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®

:ìàøNé éða úãr ìä÷-ìk éðôìåïeð-ïa rLBäéå ¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬¦§¨¥«¦«ª´©¦À
eòø÷ õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−

:íäéãâaæøîàì ìàøNé-éða úãr-ìk-ìà eøîàiå ¦§¥¤«©´Ÿ§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ
õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤

:ãàî ãàî§¬Ÿ§«Ÿ

iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

ּומה מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹיׁש

לחקר מהם ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹראה

הרוח אֹודֹות ּכ ואחר הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָאֹודֹות

והקּדימּו הּסדר את ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּׂשכר

על הּדגׁש את ׁשּׂשמּו ּומּכיון ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאת

והׁשּתיקם. ּכלב עמד - ּפרס לקּבל מנת על עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּׂשכר,

éùéìùçõøàä-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä©½Ÿ§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

èír-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
eðzà äåäéå íäéìrî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈

:íàøéz-ìàéíúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå ©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈
éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð äåäé ãBáëe íéðáàä«£¨¦®§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−

:ìàøNéôàééðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfä íräúB ¨¨´©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½

:Baø÷a éúéNr øLàáéepLøBàå øácá epkà £¤¬¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®
:epnî íeörå ìBãb-éBâì Eúà äNràåâéøîàiå §¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà äLî¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤

äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®
ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´

ãenráe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬
:äìéì Làåèãçà Léàk äfä írä-úà äzîäå ¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤®̈

:øîàì ErîL-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ
æè-ìà äfä írä-úà àéáäì äåäé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½¤

:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàäæéäzrå ¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈
é:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâçéäåäé ¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À

äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç-áøå íétà Cøà¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©§©¥Æ´Ÿ§©¤½
lL-ìr íéða-ìr úBáà ïår ã÷t:íéraø-ìrå íéL Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©Ÿ́¤

:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©®̈¦§¦¨¥¬
:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À

éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
àìå íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½§¬Ÿ

:éìB÷a eòîLâëézraLð øLà õøàä-úà eàøé-íà ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàìãëá÷r áìë écárå ©«£Ÿ®̈§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨§©§¦´¨¥À¥´¤

åéúàéáäå éøçà àlîéå Bnr úøçà çeø äúéä̈«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À
:äpLøBé Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨

äëeòñe eðt øçî ÷îra áLBé éðrðkäå é÷ìîräå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
:óeñ-íé Cøc øaãnä íëìô ¨¤²©¦§−̈¤¬¤©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È�„‡ Ák ‡� Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

אמר מּיד לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאמרּו

ּפֹועלים עבֹודה ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלֹו

ּגבֹוּה'. צר' היא ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהגּדלה

וכיון ּתענּוג, מּלׁשֹון ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּדהּנה

עצמֹו, ּבכח עבֹודה ידי על רק לכן, ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּתענּוג

למעלה. הּתענּוג אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָׁשהּוא

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëíéðélî änä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−

éìr íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²¨©−
:ézrîLçëàì-íà äåäé-íàð éðà-éç íäìà øîà ¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ

:íëì äNrà ïk éðæàa ízøac øLàkèëøaãna ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´
ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfäÂ©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²

:éìr íúðéìä øLà äìrîå äðL íéøNrì-íà ¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦
éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízàì éãé-úàïkL ©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåíúà éúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéåáìíëéøâôe §¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«¦§¥¤−
:äfä øaãna eìté ízàâìíérø eéäé íëéðáe ©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³

íz-ãr íëéúeðæ-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ
:øaãna íëéøâtãìízøz-øLà íéîiä øtñîa ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´

eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéraøà õøàä-úà¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ
:éúàeðz-úà ízrãéå äðL íéraøà íëéúðår-úà¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«

äì-ìëì äNrà úàæ | àì-íà ézøac äåäé éðà£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´Ÿ´Ÿ¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìr íéãrBpä úàfä ärøä äãrä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzéåìäLî çìL-øLà íéLðàäå ¦©−§¨¬¨ª«§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−
eáLiå õøàä-úà øeúìáéúëåðåìéåéø÷åéìr eðéliå ¨´¤¨®̈¤©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ

:õøàä-ìr äaã àéöBäì äãrä-ìk-úàæìeúîiå ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ
éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä̈«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬



קסי iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

ּומה מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹיׁש

לחקר מהם ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹראה

הרוח אֹודֹות ּכ ואחר הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָאֹודֹות

והקּדימּו הּסדר את ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּׂשכר

על הּדגׁש את ׁשּׂשמּו ּומּכיון ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאת

והׁשּתיקם. ּכלב עמד - ּפרס לקּבל מנת על עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּׂשכר,

éùéìùçõøàä-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä©½Ÿ§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

èír-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
eðzà äåäéå íäéìrî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈

:íàøéz-ìàéíúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå ©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈
éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð äåäé ãBáëe íéðáàä«£¨¦®§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−

:ìàøNéôàééðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfä íräúB ¨¨´©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½

:Baø÷a éúéNr øLàáéepLøBàå øácá epkà £¤¬¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®
:epnî íeörå ìBãb-éBâì Eúà äNràåâéøîàiå §¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà äLî¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤

äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®
ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´

ãenráe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬
:äìéì Làåèãçà Léàk äfä írä-úà äzîäå ¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤®̈

:øîàì ErîL-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ
æè-ìà äfä írä-úà àéáäì äåäé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½¤

:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàäæéäzrå ¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈
é:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâçéäåäé ¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À

äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç-áøå íétà Cøà¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©§©¥Æ´Ÿ§©¤½
lL-ìr íéða-ìr úBáà ïår ã÷t:íéraø-ìrå íéL Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«

èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©Ÿ́¤

:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©®̈¦§¦¨¥¬
:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À

éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
àìå íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½§¬Ÿ

:éìB÷a eòîLâëézraLð øLà õøàä-úà eàøé-íà ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàìãëá÷r áìë écárå ©«£Ÿ®̈§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨§©§¦´¨¥À¥´¤

åéúàéáäå éøçà àlîéå Bnr úøçà çeø äúéä̈«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À
:äpLøBé Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨

äëeòñe eðt øçî ÷îra áLBé éðrðkäå é÷ìîräå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
:óeñ-íé Cøc øaãnä íëìô ¨¤²©¦§−̈¤¬¤©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È�„‡ Ák ‡� Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

אמר מּיד לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאמרּו

ּפֹועלים עבֹודה ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלֹו

ּגבֹוּה'. צר' היא ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹהגּדלה

וכיון ּתענּוג, מּלׁשֹון ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹּדהּנה

עצמֹו, ּבכח עבֹודה ידי על רק לכן, ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּתענּוג

למעלה. הּתענּוג אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָׁשהּוא

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëíéðélî änä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−

éìr íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²¨©−
:ézrîLçëàì-íà äåäé-íàð éðà-éç íäìà øîà ¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ

:íëì äNrà ïk éðæàa ízøac øLàkèëøaãna ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´
ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfäÂ©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²

:éìr íúðéìä øLà äìrîå äðL íéøNrì-íà ¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦
éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízàì éãé-úàïkL ©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåíúà éúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéåáìíëéøâôe §¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«¦§¥¤−
:äfä øaãna eìté ízàâìíérø eéäé íëéðáe ©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³

íz-ãr íëéúeðæ-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ
:øaãna íëéøâtãìízøz-øLà íéîiä øtñîa ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´

eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéraøà õøàä-úà¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ
:éúàeðz-úà ízrãéå äðL íéraøà íëéúðår-úà¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«

äì-ìëì äNrà úàæ | àì-íà ézøac äåäé éðà£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´Ÿ´Ÿ¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìr íéãrBpä úàfä ärøä äãrä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzéåìäLî çìL-øLà íéLðàäå ¦©−§¨¬¨ª«§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−
eáLiå õøàä-úà øeúìáéúëåðåìéåéø÷åéìr eðéliå ¨´¤¨®̈¤©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ

:õøàä-ìr äaã àéöBäì äãrä-ìk-úàæìeúîiå ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ
éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä̈«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬



iriayקסב ,iyiy, iying - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äåäéçì-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå §Ÿ̈«¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää íéLðàäèìøaãéå ¨«£¨¦´¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³

øácä-úà äLîìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåî-ìà eìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤

-øLà íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²£¤
:eðàèç ék äåäé øîààîízà äf änì äLî øîàiå ¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨¤²©¤¬

:çìöú àì àåäå äåäé ét-úà íéøáráîeìrz-ìà «Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«©©«£½
:íëéáéà éðôì eôâpz àìå íëaø÷a äåäé ïéà ék¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«

âîáøça ízìôðe íëéðôì íL éðrðkäå é÷ìîrä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
äåäé äéäé-àìå äåäé éøçàî ízáL ïk-ìr-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënrãîïBøàå øää Làø-ìà úBìrì eìtriå ¦¨¤«©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨®̈©«£³
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe äåäé-úéøaäîãøiå §¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤

íeúkiå íekiå àeää øäa áLiä éðrðkäå é÷ìîrä̈«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬©©§−
:äîøçä-ãrôåèàäLî-ìà äåäé øaãéå ©©«¨§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàláék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà eàáú̈ÀŸ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

âBà øãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´
äåäéì ççéð çéø úBNrì íëéãrîa Bà äáãðá¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïîãBðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå ¦©¨−̈¬¦©«Ÿ§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−
ïéää úéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî äåäéì:ïîL ©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

äBà äìòä-ìr äNrz ïéää úéréáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìåúìñ äçðî äNrz ìéàì Bà ©®̈©©¤−¤¨«¤¨«³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìa íéðøNr éðL:ïéää úéLæïééå §¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«§©¬¦
ìL Cñpì:äåäéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL ©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…

וקׁשה, 'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָרז"ל

מעדה זה ּדין נלמד נרמז¯Ú‰מּדּוע ׁשּבזה לֹומר, ויׁש ּדוקא. ְִִֵֵֶַַַָ»»ְְְִֵֶֶַַָָָ

הם – טעּות אּלא הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחטא

ולא ּבּמדּבר, להתּבֹודד יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹחׁשבּו

ּגדל ׁשּמּצד אּלא העֹולם. ּגׁשמּיּות עם ּולהתעּסק לארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהּכנס

וחמּור. ּגדֹול חטא זה הרי ה' ּבעבֹודת ודרּגתם ְְְְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָמעלתם

éùéîççøãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´®̈©§©¥¤¬¤
:äåäéì íéîìL-Bàèäçðî ø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå §¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈

ìL úìñ:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNr äLéïééå −Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«§©²¦
:äåäéì ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

àéäOì-Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNré äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®«©¤¬
:íéfrá Bà íéNákááéäëk eNrz øLà øtñnk ©§¨¦−¬¨«¦¦«©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨

:íøtñîk ãçàì eNrzâéäëk-äNré çøæàä-ìk ©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨
:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äì älà-úàãé-éëå ¤¥®¤§©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«

äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé̈Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèúçà äøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬©©²

:íëzà øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîeô ¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬¦§¤«

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
éðà øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬£¦²

:änL íëúà àéáîèéõøàä íçlî íëìëàa äéäå ¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨®̈¤
:äåäéì äîeøú eîéøzëälç íëúñør úéLàø ¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈

:dúà eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz̈¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«
àëäîeøz äåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®

:íëéúøãìñáë-ìk úà eNrú àìå ebLú éëå §Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨
:äLî-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönäâëúà ©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«¥Á

øLà íBiä-ïî äLî-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk̈£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®¦©º£¤̧
:íëéúøãì äàìäå äåäé äeöãëéðérî íà äéäå ¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´

ì äúNrð äãräø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á
Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì äìòì ãçà¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−

:úhçì ãçà íéfr-øérNe ètLnkäëïäkä øtëå ©¦§¨®§¦¦«¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À
àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk-ìr©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
éðôì íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬

:íúââL-ìr äåäéåëìàøNé éða úãr-ìëì çìñðå §Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½
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ׁשהרי זֹו, אמּונה מבּטלת חּלה ּומצות עצמית. והׁשּפעה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשליטה
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לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:325:338:328:339:059:0510:1710:1719:4919:5120:1520:1819:3020:29באר שבע  )ק(

5:275:288:308:319:029:0210:1410:1519:5219:5420:1920:2219:2420:33חיפה )ק( 

5:285:288:308:319:019:0210:1410:1519:5019:5220:1720:1919:1220:29ירושלים )ק( 

5:325:328:328:329:049:0510:1610:1719:5019:5220:1720:1919:3220:32תל אביב )ק(

4:494:488:188:198:508:5010:1110:1221:0021:0221:3821:4120:4422:02אוסטריה וינה )ק(

7:297:319:209:229:529:5410:4110:4317:1117:1117:3917:3916:5317:51אוסטרליה מלבורן )ח(

5:015:008:258:258:578:5710:1710:1820:5320:5621:2921:3220:3721:36אוקראינה אודסה )ק(

4:344:348:038:038:358:359:569:5720:4520:4821:2321:2620:2921:30אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

4:524:518:248:258:578:5710:1910:2021:1821:2121:5922:0221:0322:06אוק. ז׳יטומיר )ק(

4:424:428:168:178:488:4810:1110:1221:1321:1621:5421:5720:5822:01אוקראינה קייב )ק(

4:254:247:537:538:258:259:469:4720:3220:3521:1021:1320:1721:17אוקראינה דונייצק )ק(

5:315:308:538:539:259:2510:4410:4521:1621:1821:5021:5321:0022:13איטליה מילאנו )ק(

6:026:048:368:389:069:0710:0910:1018:2518:2618:4818:4918:0818:53אקוואדור קיטו )ח(

7:557:579:499:5110:2210:2411:1211:1417:5117:5218:1818:1917:3418:31ארגנטינה ב. איירס )ח(

9:019:0310:5010:5211:2111:2312:0912:1018:2918:2918:5818:5818:1119:02ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:375:378:478:489:199:2010:3510:3620:3620:3821:0621:0920:2021:13ארה״ב בולטימור )ק(

5:205:208:348:359:069:0710:2310:2320:3220:3421:0321:0520:1621:21ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:215:218:348:359:069:0710:2310:2420:3120:3321:0221:0520:1521:21ארה״ב ג׳רסי )ק(
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4:364:358:198:198:508:5010:1610:1721:4221:4522:2922:3321:2723:06בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:404:398:198:198:518:5110:1610:1721:3321:3622:1722:2121:1822:25גרמניה ברלין )ק(

5:105:098:458:459:159:1610:3910:3921:4021:4322:2122:2421:2522:28גרמניה פרנקפורט )ק(

6:446:468:548:569:249:2610:1810:2017:3117:3117:5517:5617:1318:00דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

5:585:598:448:459:169:1710:2410:2519:1819:2019:4219:4419:0219:48הודו בומביי )ח(

5:535:548:408:419:129:1310:1910:2019:1519:1719:3919:4118:5919:45הודו פונה )ח(

4:434:428:098:108:418:4110:0210:0320:4420:4721:2121:2420:2921:28הונגריה בודפשט )ק(

5:285:288:428:439:149:1510:3110:3220:3920:4221:1121:1320:2421:17טורקיה איסטנבול )ק(

5:595:599:089:089:409:4010:5510:5620:5120:5321:2121:2320:3521:27יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח 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
5:075:068:318:319:049:0410:2410:2421:0221:0521:3921:4120:4721:45מולדובה קישינב )ק(

6:506:509:419:4210:1110:1211:1911:2120:2320:2520:4720:4920:0720:53מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:588:009:399:4110:1110:1310:5710:5917:0117:0117:3117:3216:4317:36ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:015:018:008:018:308:319:419:4219:0619:0819:3219:3418:5019:38נפאל קטמנדו )ח(

6:566:579:269:279:589:5911:0011:0119:1319:1419:3519:3718:5619:41סינגפור סינגפור )ח(

4:094:087:497:508:208:219:469:4621:0221:0521:4721:5020:4721:54פולין ורשא )ק(

6:236:248:418:429:139:1510:1210:1317:5317:5418:1618:1717:3618:21פרו לימה )ח(
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5:225:218:478:489:199:2010:4010:4121:2021:2321:5722:0021:0422:04רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

5:235:238:528:529:229:2310:4310:4421:2821:3122:0522:0821:1322:27שוייץ ציריך )ק(

5:475:488:288:299:009:0110:0610:0718:4818:5019:1119:1318:3119:17תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל חמישי, אור לי"ד סיון
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