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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"

מעלת "מעשינו ועבודתינו" בגלות

ב. והנה לשון המדרש הוא "אינו כלום", אבל בכל זאת יש מעלה גם ב"זכר )עשה לנפלאותיו(", והוא 

עפ"י הידוע15 שיציאת מצרים היא השורש לכל הגאולות, גם לגאולה העתידה. וגם הרי הגאולה העתידה תלוי' 

"במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות"16, וא"כ התומ"צ בזמן הזה באופן של "זכר" פועל ומביא את קיום 

התומ"צ בשלימות )"נפלאותיו"( דלעתיד לבוא.

ומזה מובן, גודל המעלה והיוקר ביותר של מקיימי תומ"צ בזמן הגלות שעל ידם תהי' הגאולה העתידה, 

עם ה"נפלאותיו" שבה17.

15( ראה סה"מ תש"ח ע' 159. וראה גם סה"מ מלוקט ה ע' שה ואילך. 
16( תניא רפל"ז.

17( משיחות י"ז תמוז וש"פ פינחס ה'תש"נ הערה 164 )סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 577(.
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15( ראה סה"מ תש"ח ע' 159. וראה גם סה"מ מלוקט ה ע' שה ואילך. 
16( תניא רפל"ז.

17( משיחות י"ז תמוז וש"פ פינחס ה'תש"נ הערה 164 )סה"ש ה'תש"נ ח"ב ע' 577(.
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ד

i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

·B¯˜ּבאמת יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל ,1הוי' »ְְְְֱֲֲִֶֶֶָָָָָֹ
ּבאלקּות הּקרּוב ענין ׁשּי אי להבין ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹוצרי

העצם ׁשם ׁשהּוא הוי' ּבׁשם ּובפרט צרי2ּבכלל, ועֹוד . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
היינּו קֹוראיו, לכל הוי' קרֹוב נאמר ּדבתחּלה ְְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָָלהבין,
אׁשר לכל נאמר ואחרּֿכ ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין
נעלה ענין הּוא האמת ענין והרי ּדייקא, ּבאמת ְְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיקראּוהּו

ּביּה ּדכתיב ּבמׁשה אפילּו ׁשּמצינּו ּכפי על3ּביֹותר, וּיּפל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ז"ל חכמינּו ואמרּו ראה,4ּפניו, אמת מּדת ראה, מה ְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּפניו, על נפל מׁשה ּגם הּנה האמת מּדת ׁשּמּצד ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיינּו,
ּגדֹולה הגּבלה הּוא ּבאמת ּדיקראּוהּו ׁשהענין ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָונמצא,
הוי' קרֹוב הּכתּוב ּבתחּלת אֹומר אי ּכן, ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּביֹותר,

ּבּתניא ּפרׁש ורּבינּו קֹוראיו. יקראּוהּו5לכל ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּדוקא, הּתֹורה עלֿידי להקּב"ה ׁשּקֹורא היינּו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאמת

ּתֹורה אּלא אמת ּבאמת6ּדאין הּקריאה ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבלי קֹוראיו לכל קרֹוב הּוא אזי הּתֹורה, ענין ְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשהּוא
הּכּונה אין הוי' ּדקרֹוב הענין ּוכללּות ּכלל. ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהגּבלֹות
מקֹום, מּגדר למעלה יתּבר הּוא ׁשהרי ּבמקֹום, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלקרּוב
יקׁשה ועלּֿפיֿזה ּבמעלה. לקרּוב היא הּכּונה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ּדבׁשלמא ּבאלקּות, ּבמעלה הּקרּוב ענין ׁשּי אי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּביֹותר
ּבבית ּדגמתֹו מצינּו הרי ּבמקֹום, לקרּוב היתה הּכּונה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֻאם

ׁשה ּגםהּמקּדׁש ועלֿידּה הּׁשכינה, הׁשראת ּבֹו יתה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ
סֹוף ּבּתניא וכּמבאר ׁשכינה, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹהענינים
קרּוב היא ּכאן ׁשהּכּונה מאחר אבל ראׁשֹון, ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחלק
ּובפרט ּבכלל, הּקרּוב ענין ּׁשּי מה מּובן אינֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמעלה,
ּכלל. הגּבלֹות ׁשּום ּבלי קֹוראיו, לכל ּדקרֹוב ְְְְְְְִֶַָָָָָֹּבאפן
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יח.1) קמו, ואילך.2)תהלים פס"א ח"א מו"נ ד). בן שם (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה ד.3)כסף טז, קרח

א.4) קיא, ה"ח.6)ספל"ז.5)סנהדרין פ"ג ר"ה ירושלמי
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˙Ó‡a e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜1CÈ¯ˆÂ , »¬»»¿»¿»¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆¿»ƒ
CiL CÈ‡ ÔÈ·‰Ïייתכן ÏÏÎaאיך ˙e˜Ï‡a ·e¯w‰ ÔÈ�Úוהרי ¿»ƒ≈«»ƒ¿««≈∆¡…ƒ¿»

האדם, מבני ונבדל נעלה כך כל ‰ÈÂ'הקדושֿברוךֿהוא ÌLa Ë¯Ù·eƒ¿»¿≈¬»»
ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L2נקרא שהקדושֿברוךֿהוא השונים השמות מבין כי ∆≈»∆∆

האותיות ארבעת בן זה, שם בהם

מתייחס ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד,

של והמציאות ההוי' לעצם

ולגביו הקדושֿברוךֿהוא,

איך – יותר עוד גדולה השאלה

למהותו להתקרב יתכן

ועצמותו?.

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ
·B¯˜ ¯Ó‡� ‰lÁ˙·c¿ƒ¿ƒ»∆¡«»

,ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ומאחר ¬»»¿»¿»
יוצא ללא קוראיו, "לכל" שנאמר

הכלל Êa‰מן ÔÈ‡L e�ÈÈ‰ ,«¿∆≈¿∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÏÏk ˙BÏa‚‰«¿»¿»¿««»
e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ¯Ó‡�∆¡«¿…¬∆ƒ¿»

‡˜ÈÈc ˙Ó‡a,דווקאÈ¯‰Â ∆¡∆»¿»«¬≈
ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¡∆ƒ¿»
ÈÙk ,¯˙BÈa ‰ÏÚ�«¬∆¿≈¿ƒ
‰LÓa eÏÈÙ‡ e�ÈˆnL∆»ƒ¬ƒ¿…∆

dÈaרבינו ·È˙Îc3שכתוב ƒ¿ƒ≈
e¯Ó‡Âבו ,ÂÈ�t ÏÚ ÏtiÂ«ƒ…«»»¿»¿

Ï"Ê e�ÈÓÎÁ4הפסוק על ¬»≈«
ארצה ויקוד משה "וימהר

לגבי בתורה האמור וישתחו"

הרחמים" מידות «Ó‰"י"ג
מידה¯‡‰ איזו כלומר, משה, »»

לו גרמה המידות י"ג מבין

¯‡‰,שישתחווה, ˙Ó‡ ˙cÓƒ«¡∆»»
˙Ó‡‰ ˙cÓ „vnL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ«ƒ«»¡∆
ÏÚ ÏÙ� ‰LÓ Ìb ‰p‰ƒ≈«…∆»««

ÂÈ�tעל שמורה בהשתחוואה »»
היא האמת כי המציאות, ביטול

שמשפיע ונעלה חזק כך כל דבר

רבינו, משה על «¿Ó�Â¿ƒˆ‡,אפילו
˙Ó‡a e‰e‡¯˜Èc ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»¿ƒ¿»∆¡∆
¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰Ïa‚‰ ‡e‰היא שהאמת מאחר כי לה' ההתקרבות על «¿»»¿»¿≈

אל שלהם שהקריאה לזה להגיע מסוגלים מעטים שרק מובן נפלא כך כל דבר

באמת, תהיה ‰ÈÂ'ה' ·B¯˜ ·e˙k‰ ˙lÁ˙a ¯ÓB‡ CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈≈ƒ¿ƒ««»»¬»»
ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ.?הגבלה כל ללא כולם L¯tהזקןe�Èa¯Âשמשמעו ¿»¿»¿«≈≈≈

‡È�za5‡¯BwL e�ÈÈ‰ ˙Ó‡a e‰e‡¯˜È ·e˙kM ‰Ócהאדם ««¿»¿«∆»ƒ¿»∆¡∆«¿∆≈
‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡c ,‡˜Âc ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰"a˜‰Ï6, ¿«»»«¿≈«»«¿»¿≈¡∆∆»»

e�È‰Âאחד דבר אומרים אלא סותרים לא הפסוק חלקי שני שבעצם ¿«¿
·B¯˜ ‡e‰ ÈÊ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ˙Ó‡a ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»∆¡∆∆ƒ¿««»¬«»
˙BÏa‚‰ ÈÏa ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ¿»¿»¿ƒ«¿»

.ÏÏk¿»
בפסוק ולהבין להוסיף יש ועוד

זה:

'ÈÂ‰ ·B¯˜c ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿»¬»»
·e¯˜Ï ‰�ek‰ ÔÈ‡התקרבות ≈««»»¿≈

C¯a˙È ‡e‰ È¯‰L ,ÌB˜Óa¿»∆¬≈ƒ¿»≈
ÌB˜Ó ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆»
מוגדר איננו הקדושֿברוךֿהוא

וההתקרבות המקום, בגדרי

הכתוב שבה לקדושֿברוךֿהוא

התקרבות פירושה אין מדבר

גשמי, מקום קירוב של במובן

·e¯˜Ï ‡È‰ ‰�ek‰ ‡l‡∆»««»»ƒ¿≈
‰ÏÚÓa.העניין ובתוכן בדרגה ¿«¬»

¯˙BÈa ‰L˜È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆À¿∆¿≈
CiL CÈ‡ייתכן ÔÈ�Úאיך ≈«»ƒ¿«

,˙e˜Ï‡a ‰ÏÚÓa ·e¯w‰«≈¿«¬»∆¡…
‡ÓÏL·cמובן להיות יכול היה ¿ƒ¿»»
אם ‰È˙‰ומוסכם ‰�ek‰ ִ««»»»¿»

e�ÈˆÓ È¯‰ ,ÌB˜Óa ·e¯˜Ï¿≈¿»¬≈»ƒ
Lc˜n‰ ˙È·a B˙Ó‚cשהוא À¿»¿≈«ƒ¿»

מוגדר גשמי Baמקום ‰˙È‰L∆»¿»
ŒÏÚÂ ,‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿«

d„Èעל התקדש שהמקום לאחר »»
האלוקות בחינת בו ששרתה ידי

והתגלו האירו "שכינה", הנקראת

ÏÚÓlL‰בו ÌÈ�È�Ú‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
¯‡·nÎÂ ,‰�ÈÎL ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒ»¿«¿…»
ÔBL‡¯ ˜ÏÁ ÛBÒ ‡È�za««¿»≈∆ƒ
הנקראת האלוקות מדריגת אודות

הכוונה כלל שבדרך "שכינה"

שבעולם המלכות לספירת

הדרגות מלובשות ובה האצילות

שבאצילות, חכמה עד יותר ‰È‡העליונות Ô‡k ‰�ek‰L ¯Á‡Ó Ï·‡¬»≈««∆««»»»ƒ
‰ÏÚÓa ·e¯˜במקום CiMולא ‰Ó Ô·eÓ B�È‡ ייתכן, ÔÈ�Úואיך ≈¿«¬»≈»««»ƒ¿«

·e¯w‰לאלוקות,ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ ·B¯˜c ÔÙ‡a Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa"ש"כל «≈ƒ¿»ƒ¿»¿…∆¿»¿»¿»
ממש כולם ÏÏk.משמעו ˙BÏa‚‰ ÌeL ÈÏa? ¿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

81

82

83

84

  מפתח  כללי

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

 ד........................................ב" קיא"קילים מזמורי תה  )ב

    'לכל קוראיו וגו' קרוב הויה "מאמר ד  )ג

 ה ...........................................י"חשת'ה, ג השבועותדח' יום ב

 כב.......................י"תשח'ה, דחג השבועות' יום בשיחת   )ד

  חג השבועות – לקוטי שיחות  )ה

  הכ .......................................................................חירך כ )ק"בלה( 

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

 ל...................................................ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

 לא...........................תרגום מאידיש, טברת חו ל שניאורסאהן"ז

 בל.........................במדברפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

 דל......................במדברלשבוע פרשת חומש שיעור יומי   )ט

 הנ..........................במדברלשבוע פרשת שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

 ונ.................................................במדברלשבוע פרשת  

 סז.......................במדברלשבוע פרשת  "יום יוםה"לוח   )יב

 טס.....................................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

 :חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

 עב .......................במדברלשבוע פרשת  פרקים ליום'  ג–  )יד

  קה .....................במדברלשבוע פרשת   פרק אחד ליום–  )טו

 טזק.......................במדברלשבוע פרשת  ותצו ספר המ–  )טז

   עם ביאורים סוטהמסכת   )יז

 חיק.......................................................טמ עד דף מגמדף 

  נביאים וכתובים   )יח

  חמק...........................................נ פרק יםתהל, כד-כג פרק ב-מואלש

  יבמות ניותמש  )יט

 נק............................................................  ביאור קהתי

 זנק............................................................יומאמסכת  עקבעין י  )כ

 

   עם ביאורים ותמידמסכת   )כא

 חנק...........................................................זף ל עד דלהמדף 

   עם ביאורים נידהמסכת   )כב

  עק...............................................................  ף ה עד דבמדף 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )כג

 זפק...............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כד

 זפק...............................................................ר הזקן"מואד

  ה אורתור  )כה

 זפק...............................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

 טפק...........................................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ – צ"מאמרי הצ  )כז

 צק........................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כח

 אצק...........................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

 אצק.........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ה"תרפ'הם המאמריספר   )ל

 בצק..........................................................צ''ר מוהריי''דמוא

   בוריםילקוטי ד  )לא

 זצק..........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לב

 חצק........................................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לג

 טצק.......................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 זצק...................................... וק פרביאורים לפרקי אבות   )לד

 חקצ.............................................חומש לקריאה בציבור  )לה

 הר...................................במדברלשבוע פרשת לוח זמנים   )לו

 רז............ וחג השבועותק"שרב לעהדלקת נרות ת מצוסדר   )לז
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

·B¯˜ּבאמת יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל ,1הוי' »ְְְְֱֲֲִֶֶֶָָָָָֹ
ּבאלקּות הּקרּוב ענין ׁשּי אי להבין ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹוצרי

העצם ׁשם ׁשהּוא הוי' ּבׁשם ּובפרט צרי2ּבכלל, ועֹוד . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
היינּו קֹוראיו, לכל הוי' קרֹוב נאמר ּדבתחּלה ְְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָָלהבין,
אׁשר לכל נאמר ואחרּֿכ ּכלל, הגּבלֹות ּבזה ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאין
נעלה ענין הּוא האמת ענין והרי ּדייקא, ּבאמת ְְְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָיקראּוהּו

ּביּה ּדכתיב ּבמׁשה אפילּו ׁשּמצינּו ּכפי על3ּביֹותר, וּיּפל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
ז"ל חכמינּו ואמרּו ראה,4ּפניו, אמת מּדת ראה, מה ְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּפניו, על נפל מׁשה ּגם הּנה האמת מּדת ׁשּמּצד ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיינּו,
ּגדֹולה הגּבלה הּוא ּבאמת ּדיקראּוהּו ׁשהענין ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָונמצא,
הוי' קרֹוב הּכתּוב ּבתחּלת אֹומר אי ּכן, ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּביֹותר,

ּבּתניא ּפרׁש ורּבינּו קֹוראיו. יקראּוהּו5לכל ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּדוקא, הּתֹורה עלֿידי להקּב"ה ׁשּקֹורא היינּו ְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאמת

ּתֹורה אּלא אמת ּבאמת6ּדאין הּקריאה ׁשעלֿידי והינּו , ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּבלי קֹוראיו לכל קרֹוב הּוא אזי הּתֹורה, ענין ְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשהּוא
הּכּונה אין הוי' ּדקרֹוב הענין ּוכללּות ּכלל. ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָָהגּבלֹות
מקֹום, מּגדר למעלה יתּבר הּוא ׁשהרי ּבמקֹום, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלקרּוב
יקׁשה ועלּֿפיֿזה ּבמעלה. לקרּוב היא הּכּונה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא
ּדבׁשלמא ּבאלקּות, ּבמעלה הּקרּוב ענין ׁשּי אי ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּביֹותר
ּבבית ּדגמתֹו מצינּו הרי ּבמקֹום, לקרּוב היתה הּכּונה ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֻאם

ׁשה ּגםהּמקּדׁש ועלֿידּה הּׁשכינה, הׁשראת ּבֹו יתה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ
סֹוף ּבּתניא וכּמבאר ׁשכינה, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹהענינים
קרּוב היא ּכאן ׁשהּכּונה מאחר אבל ראׁשֹון, ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָחלק
ּובפרט ּבכלל, הּקרּוב ענין ּׁשּי מה מּובן אינֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבמעלה,
ּכלל. הגּבלֹות ׁשּום ּבלי קֹוראיו, לכל ּדקרֹוב ְְְְְְְִֶַָָָָָֹּבאפן
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˙Ó‡a e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜1CÈ¯ˆÂ , »¬»»¿»¿»¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆¿»ƒ
CiL CÈ‡ ÔÈ·‰Ïייתכן ÏÏÎaאיך ˙e˜Ï‡a ·e¯w‰ ÔÈ�Úוהרי ¿»ƒ≈«»ƒ¿««≈∆¡…ƒ¿»

האדם, מבני ונבדל נעלה כך כל ‰ÈÂ'הקדושֿברוךֿהוא ÌLa Ë¯Ù·eƒ¿»¿≈¬»»
ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L2נקרא שהקדושֿברוךֿהוא השונים השמות מבין כי ∆≈»∆∆

האותיות ארבעת בן זה, שם בהם

מתייחס ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד,

של והמציאות ההוי' לעצם

ולגביו הקדושֿברוךֿהוא,

איך – יותר עוד גדולה השאלה

למהותו להתקרב יתכן

ועצמותו?.

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ
·B¯˜ ¯Ó‡� ‰lÁ˙·c¿ƒ¿ƒ»∆¡«»

,ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ומאחר ¬»»¿»¿»
יוצא ללא קוראיו, "לכל" שנאמר

הכלל Êa‰מן ÔÈ‡L e�ÈÈ‰ ,«¿∆≈¿∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÏÏk ˙BÏa‚‰«¿»¿»¿««»
e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ¯Ó‡�∆¡«¿…¬∆ƒ¿»

‡˜ÈÈc ˙Ó‡a,דווקאÈ¯‰Â ∆¡∆»¿»«¬≈
ÔÈ�Ú ‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¡∆ƒ¿»
ÈÙk ,¯˙BÈa ‰ÏÚ�«¬∆¿≈¿ƒ
‰LÓa eÏÈÙ‡ e�ÈˆnL∆»ƒ¬ƒ¿…∆

dÈaרבינו ·È˙Îc3שכתוב ƒ¿ƒ≈
e¯Ó‡Âבו ,ÂÈ�t ÏÚ ÏtiÂ«ƒ…«»»¿»¿

Ï"Ê e�ÈÓÎÁ4הפסוק על ¬»≈«
ארצה ויקוד משה "וימהר

לגבי בתורה האמור וישתחו"

הרחמים" מידות «Ó‰"י"ג
מידה¯‡‰ איזו כלומר, משה, »»

לו גרמה המידות י"ג מבין

¯‡‰,שישתחווה, ˙Ó‡ ˙cÓƒ«¡∆»»
˙Ó‡‰ ˙cÓ „vnL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ«ƒ«»¡∆
ÏÚ ÏÙ� ‰LÓ Ìb ‰p‰ƒ≈«…∆»««

ÂÈ�tעל שמורה בהשתחוואה »»
היא האמת כי המציאות, ביטול

שמשפיע ונעלה חזק כך כל דבר

רבינו, משה על «¿Ó�Â¿ƒˆ‡,אפילו
˙Ó‡a e‰e‡¯˜Èc ÔÈ�Ú‰L∆»ƒ¿»¿ƒ¿»∆¡∆
¯˙BÈa ‰ÏB„b ‰Ïa‚‰ ‡e‰היא שהאמת מאחר כי לה' ההתקרבות על «¿»»¿»¿≈

אל שלהם שהקריאה לזה להגיע מסוגלים מעטים שרק מובן נפלא כך כל דבר

באמת, תהיה ‰ÈÂ'ה' ·B¯˜ ·e˙k‰ ˙lÁ˙a ¯ÓB‡ CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈≈ƒ¿ƒ««»»¬»»
ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ.?הגבלה כל ללא כולם L¯tהזקןe�Èa¯Âשמשמעו ¿»¿»¿«≈≈≈

‡È�za5‡¯BwL e�ÈÈ‰ ˙Ó‡a e‰e‡¯˜È ·e˙kM ‰Ócהאדם ««¿»¿«∆»ƒ¿»∆¡∆«¿∆≈
‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡c ,‡˜Âc ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰"a˜‰Ï6, ¿«»»«¿≈«»«¿»¿≈¡∆∆»»

e�È‰Âאחד דבר אומרים אלא סותרים לא הפסוק חלקי שני שבעצם ¿«¿
·B¯˜ ‡e‰ ÈÊ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ˙Ó‡a ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»∆¡∆∆ƒ¿««»¬«»
˙BÏa‚‰ ÈÏa ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ¿»¿»¿ƒ«¿»

.ÏÏk¿»
בפסוק ולהבין להוסיף יש ועוד

זה:

'ÈÂ‰ ·B¯˜c ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»¿»¬»»
·e¯˜Ï ‰�ek‰ ÔÈ‡התקרבות ≈««»»¿≈

C¯a˙È ‡e‰ È¯‰L ,ÌB˜Óa¿»∆¬≈ƒ¿»≈
ÌB˜Ó ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆»
מוגדר איננו הקדושֿברוךֿהוא

וההתקרבות המקום, בגדרי

הכתוב שבה לקדושֿברוךֿהוא

התקרבות פירושה אין מדבר

גשמי, מקום קירוב של במובן

·e¯˜Ï ‡È‰ ‰�ek‰ ‡l‡∆»««»»ƒ¿≈
‰ÏÚÓa.העניין ובתוכן בדרגה ¿«¬»

¯˙BÈa ‰L˜È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆À¿∆¿≈
CiL CÈ‡ייתכן ÔÈ�Úאיך ≈«»ƒ¿«

,˙e˜Ï‡a ‰ÏÚÓa ·e¯w‰«≈¿«¬»∆¡…
‡ÓÏL·cמובן להיות יכול היה ¿ƒ¿»»
אם ‰È˙‰ומוסכם ‰�ek‰ ִ««»»»¿»

e�ÈˆÓ È¯‰ ,ÌB˜Óa ·e¯˜Ï¿≈¿»¬≈»ƒ
Lc˜n‰ ˙È·a B˙Ó‚cשהוא À¿»¿≈«ƒ¿»

מוגדר גשמי Baמקום ‰˙È‰L∆»¿»
ŒÏÚÂ ,‰�ÈÎM‰ ˙‡¯L‰«¿»««¿ƒ»¿«

d„Èעל התקדש שהמקום לאחר »»
האלוקות בחינת בו ששרתה ידי

והתגלו האירו "שכינה", הנקראת

ÏÚÓlL‰בו ÌÈ�È�Ú‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
¯‡·nÎÂ ,‰�ÈÎL ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒ»¿«¿…»
ÔBL‡¯ ˜ÏÁ ÛBÒ ‡È�za««¿»≈∆ƒ
הנקראת האלוקות מדריגת אודות

הכוונה כלל שבדרך "שכינה"

שבעולם המלכות לספירת

הדרגות מלובשות ובה האצילות

שבאצילות, חכמה עד יותר ‰È‡העליונות Ô‡k ‰�ek‰L ¯Á‡Ó Ï·‡¬»≈««∆««»»»ƒ
‰ÏÚÓa ·e¯˜במקום CiMולא ‰Ó Ô·eÓ B�È‡ ייתכן, ÔÈ�Úואיך ≈¿«¬»≈»««»ƒ¿«

·e¯w‰לאלוקות,ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ ·B¯˜c ÔÙ‡a Ë¯Ù·e ,ÏÏÎa"ש"כל «≈ƒ¿»ƒ¿»¿…∆¿»¿»¿»
ממש כולם ÏÏk.משמעו ˙BÏa‚‰ ÌeL ÈÏa? ¿ƒ«¿»¿»
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חּיים'7הּואÔÈ�Ú‰Âב) ּב'עץ מצינּו ּדהּנה, ׁשאֹורֿאין8ֿ, ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶַָ
מקֹום, ּבקרּוב ּובחכמה ּבּכתר מאיר ְְְִֵֵֶֶַָָָסֹוף
ּובמלכּות חּלֹון, ּדר ּבזעירֿאנּפין מקֹום, ּברחּוק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּובבינה
מקֹום קרּוב ענין ּבאלקּות ׁשּמצינּו והינּו נקב. ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדר
ּכּמה ּכן ּגם יׁש ּגּופא מקֹום ּובריחּוק מקֹום, ְְִִֵֵַַָָָָורחּוק
חּלֹון ּדר רק ׁשּמאיר אֹו לגמרי, מאיר הּוא אם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַחּלּוקים,
למּטה ּבאדם עלּֿדרֿמׁשל זה ויּובן ּבלבד. נקב ּדר ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
ּבגּלּוי ּבא ּכאׁשר ּובפרט הּמׂשּכיל, מּכח הּׂשכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבגּלּוי
רחּוק ּכּמה מּובן הרי הּדּבּור, אֹותּיֹות עלֿידי ְְֲִִִֵֵַַַָָָלזּולתֹו
עלֿידי ּבא ׁשהּוא ּובפרט - הּגלּוי הּׂשכל ּבין יׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהער
הּמׂשּכיל, ּבכח לׁשרׁשֹו - לזּולתֹו הּדּבּור ְְְְְִִִַַַַָָֹאֹותּיֹות
למעלה, יּובן ועלּֿדרֿזה הּנפׁש. ּבעצם יֹותר ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּולמעלה
ולכן לאֹורֿאיןֿסֹוף, ּבאיןֿערֹו היא הּבינה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשּספירת
ּבקרּוב הם והחכמה ׁשהּכתר והּטעם מקֹום. ּברחּוק ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהיא
לאֹורֿאיןֿסֹוף, ּבאיןֿערֹו הם ׁשּגם ּדאף היינּו, ְְְְֲֵֵֵֶַַַָמקֹום,
יּובן מקֹום, ּבקרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף ּבהם מאיר ְִִֵֵֵֶָָָָָמּכלֿמקֹום,
ּכתר (ׁשהרי האדם ּבנפׁש הרצֹון מענין עלּֿדרֿמׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
והינּו, הּנפׁש, הּטית הּוא ׁשענינֹו הרצֹון), ּדגמת ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּוא
רֹוצה ּכאׁשר ּובפרט הרצֹון, ענין ׁשּכללּות היֹות ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָּדעם
מּכלֿ הּנפׁש, עצם לגּבי ּבאיןֿערֹו הּוא הּזּולת, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבּדבר
הּוא הרצֹון ׁשהרי הּנפׁש, עצם נמצא זה ּברצֹון ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמקֹום,
הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכמאמר נמצא, הּוא ּובֹו הּנפׁש 9הּטית ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּטעם וזהּו נמצא. הּוא ׁשם אדם ׁשל ׁשרצֹונֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּבמקֹום
הּתענּוג. ּכח על וגם הּכחֹות ּכל על ׁשּליט הּוא ְֲִֶַַַַַַַַָָָֹֹׁשהרצֹון
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i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

לעיל ׁשּנתּבאר עצמם10ּוכמֹו ׁשּמּצד ּכאּלּו ענינים ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּתענּוג, הפ ׁשהם מּזה, ויתירה ּתענּוג, ּבהם ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאין
אזי ּבהם ירצה וכאׁשר ּבהם, לרצֹות יּוכל ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום
ענינים ׁשּגם ּגיסא, לאיד כן ּוכמֹו ּתענּוג. לֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ּבהם, ירצה לא ׁשאפׁשר ּתענּוג, ּבהם יׁש עצמם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמּצד

הּידּוע ּבדביקּותֹו11וכּלׁשֹון אֹומר הּזקן רּבנּו ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
חפצּתי לא ועּמ ּבּׁשמים לי מי זע12ּבּתפּלה: וויל אי , ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹ

ניט וויל אי ּגןֿעדן, ּדאיין ניט וויל אי ניסט, ְְִִִִִִִֵֶַַָּגאר
אליין, ּדי אז ניט מער וויל אי כּו', הּבא עֹולם ְִִִִֵֶַַַַָָדאיין
מּכלֿמקֹום הּתענּוג, אמּתית הּוא ׁשּבגןֿעדן היֹות ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּדעם
העצם, נמצא ׁשּברצֹון לפי והינּו ּבזה, ירצה ׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאפׁשר
אף ולכן, עליו. וׁשּליט מהּתענּוג, למעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
מּכלֿמקֹום, הּנפׁש, לעצם ּבאיןֿערֹו הּוא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרצֹון
ׁשאֹורֿאיןֿ למעלה יּובן ועלּֿדרֿזה העצם. ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנמצא
הּוא ׁשהּכתר ּדהגם מקֹום, ּבקרּוב ּבּכתר מאיר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָסֹוף
אֹורֿ ּבֹו מאיר מּכלֿמקֹום איןֿסֹוף, לאֹור ְְֲִִֵֵֵָָּבאיןֿערֹו
להמׁשכת ּדֹומה ׁשאינֹו והינּו, מקֹום, ּבקרּוב ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָאיןֿסֹוף
מדרגֹות וכּמה ּכּמה עלֿידי ּבא ׁשהאֹור ּבּבינה, ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָהאֹור
ׁשהּוא. ּכמֹו העצם נמצא ּבּכתר מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻּוממּצעים,
ּדעם מקֹום, ּבקרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף מאיר ּבחכמה ְְְְְִִֵֵֵַָָָוגם

ּתּמצא מאין ׁשהחכמה מּכל13ֿהיֹות ,ּבאיןֿערֹו והיא , ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
רּבינּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּבבּטּול, היא ׁשהחכמה ּכיון 14מקֹום, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ההרּגׁש הּוא החכמה ׁשּמדרגת מֹורֹו לבּדֹוּבׁשם ׁשהּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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בהגהה.14) פל"ה תניא
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˙BÁk‰ Ïk ÏÚהם באדם שפועלים העיקריים הכוחות כלל שבדרך ואף «»«…
עליהם ושולט אותם ומכווין מהם למעלה הוא הרצון הרי והרגש, »¿Ì‚Âהשכל

‚e�Úz‰ Ák ÏÚשלמטה הכוחות על שולט שהרצון בלבד זו לא כלומר, «…«««¬
שלו שהדרגה התענוג כוח על אפילו ושליטה השפעה לו שיש אלא ממנו

כוח של מהדרגה נעלית בנפש

a˙pL‡¯הרצון. BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ10דיבור במאמר ¿≈

בליל שנאמר "משכני" המתחיל

תשח"י זה, השבועות דחג א'

שבפנימיות בוקר), (לפנות

למעלה הוא הרצון כוח הכוחות

והראיה התענוג »∆ÌbLמכוח
„vnL el‡k ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ»≈∆ƒ«
,‚e�Úz Ì‰a ÔÈ‡ ÌÓˆÚ«¿»≈»∆«¬
CÙ‰ Ì‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈≈∆
ÏÎeÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‚e�Úz‰««¬ƒ»»«

Ì‰a ˙Bˆ¯Ïבדרך ולדוגמא ƒ¿»∆
התענוג היפך היא תענית כלל

להתענות רוצה אדם אם אבל

רשאי הוא חלום תענית בשבת

כעת הרצון בגלל כי זאת לעשות

עונג, לו גורמת התענית דווקא

Ì‰a ‰ˆ¯È ¯L‡ÎÂבאותם ¿«¬∆ƒ¿∆»∆
היפך הם עצמם שמצד דברים

e�Úz‚התענוג BÏ ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¬
על השולט הוא הרצון כן ואם

C„È‡Ïהתענוג. ÔÎ BÓÎe¿≈¿ƒ»
ÌÈ�È�Ú ÌbL ,‡ÒÈbƒ»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‰a LÈ ÌÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿»≈»∆
‰ˆ¯È ‡Ï ¯LÙ‡L ,‚e�Úz«¬∆∆¿»…ƒ¿∆
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Ba ¯È‡Ó ÌB˜ÓבכתרŒ¯B‡ »≈ƒ

,ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡≈¿≈»
‰ÓBc B�È‡L ,e�È‰Â¿«¿∆≈∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ïֿהאין של ¿«¿»«»
a‡סוף ¯B‡‰L ,‰�Èaa«ƒ»∆»»

‰nÎÂ ‰nk È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿«»
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מצומצם הוא בבינה המאיר
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‡e‰L BÓk ÌˆÚ‰ ‡ˆÓ� ¯˙ka ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהנ שעצם פשכשם «∆≈≈«∆∆ƒ¿»»∆∆¿∆
לעיל כמבואר הרצון, בתוך ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bנמצא ¯È‡Ó ‰ÓÎÁa Ì‚Â¿«¿»¿»≈ƒ≈

ÌB˜Ó ·e¯˜aאור כמו וחזקה גדולה מקרוב,בהארה ‰BÈ˙המאיר ÌÚc ¿≈»¿ƒ¡
‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰L13CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰Â ומקור, לשורש ביחס ∆«»¿»≈«ƒƒ»≈¿ƒ¿≈¬

כ"אין" והוא אליו דמיון כל לה שאין עד מציאות)שלה, ÌB˜ÓŒÏkÓ,(לא ֲִƒ»»
Ïeh·a ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L ÔÂÈkהחכמה האדם של השכל שבכוח כשם ≈»∆«»¿»ƒ¿ƒ

מציאות לא עדיין הוא כאשר השכלי, הרעיון של ראשונית הכי הנקודה היא

ל'אין' יותר ל'יש'ודומה ¯e�Èaמאשר ·˙kL BÓÎeהתניא בספר 14הזקן ¿∆»««≈
B¯BÓ ÌLaממעזריטש המגיד ‰ÓÎÁ‰הרב ˙‚¯„nLהעליונה‡e‰ ¿≈∆«¿≈««»¿»
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ז i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

לעיל ׁשּנתּבאר עצמם10ּוכמֹו ׁשּמּצד ּכאּלּו ענינים ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הּתענּוג, הפ ׁשהם מּזה, ויתירה ּתענּוג, ּבהם ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאין
אזי ּבהם ירצה וכאׁשר ּבהם, לרצֹות יּוכל ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָמּכלֿמקֹום
ענינים ׁשּגם ּגיסא, לאיד כן ּוכמֹו ּתענּוג. לֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ּבהם, ירצה לא ׁשאפׁשר ּתענּוג, ּבהם יׁש עצמם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּמּצד

הּידּוע ּבדביקּותֹו11וכּלׁשֹון אֹומר הּזקן רּבנּו ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
חפצּתי לא ועּמ ּבּׁשמים לי מי זע12ּבּתפּלה: וויל אי , ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָֹ

ניט וויל אי ּגןֿעדן, ּדאיין ניט וויל אי ניסט, ְְִִִִִִִֵֶַַָּגאר
אליין, ּדי אז ניט מער וויל אי כּו', הּבא עֹולם ְִִִִֵֶַַַַָָדאיין
מּכלֿמקֹום הּתענּוג, אמּתית הּוא ׁשּבגןֿעדן היֹות ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּדעם
העצם, נמצא ׁשּברצֹון לפי והינּו ּבזה, ירצה ׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאפׁשר
אף ולכן, עליו. וׁשּליט מהּתענּוג, למעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
מּכלֿמקֹום, הּנפׁש, לעצם ּבאיןֿערֹו הּוא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרצֹון
ׁשאֹורֿאיןֿ למעלה יּובן ועלּֿדרֿזה העצם. ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנמצא
הּוא ׁשהּכתר ּדהגם מקֹום, ּבקרּוב ּבּכתר מאיר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָסֹוף
אֹורֿ ּבֹו מאיר מּכלֿמקֹום איןֿסֹוף, לאֹור ְְֲִִֵֵֵָָּבאיןֿערֹו
להמׁשכת ּדֹומה ׁשאינֹו והינּו, מקֹום, ּבקרּוב ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָאיןֿסֹוף
מדרגֹות וכּמה ּכּמה עלֿידי ּבא ׁשהאֹור ּבּבינה, ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָהאֹור
ׁשהּוא. ּכמֹו העצם נמצא ּבּכתר מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻּוממּצעים,
ּדעם מקֹום, ּבקרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף מאיר ּבחכמה ְְְְְִִֵֵֵַָָָוגם

ּתּמצא מאין ׁשהחכמה מּכל13ֿהיֹות ,ּבאיןֿערֹו והיא , ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
רּבינּו ׁשּכתב ּוכמֹו ּבבּטּול, היא ׁשהחכמה ּכיון 14מקֹום, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ההרּגׁש הּוא החכמה ׁשּמדרגת מֹורֹו לבּדֹוּבׁשם ׁשהּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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(10.(16 ע' (לעיל פ"ג משכני א).11)ד"ה (קלח, פ"מ התפלה מצות שרש להצ"צ כה.12)סהמ"צ עג, יב.13)תהלים כח, איוב

בהגהה.14) פל"ה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙BÁk‰ Ïk ÏÚהם באדם שפועלים העיקריים הכוחות כלל שבדרך ואף «»«…
עליהם ושולט אותם ומכווין מהם למעלה הוא הרצון הרי והרגש, »¿Ì‚Âהשכל

‚e�Úz‰ Ák ÏÚשלמטה הכוחות על שולט שהרצון בלבד זו לא כלומר, «…«««¬
שלו שהדרגה התענוג כוח על אפילו ושליטה השפעה לו שיש אלא ממנו

כוח של מהדרגה נעלית בנפש

a˙pL‡¯הרצון. BÓÎe¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ10דיבור במאמר ¿≈

בליל שנאמר "משכני" המתחיל

תשח"י זה, השבועות דחג א'

שבפנימיות בוקר), (לפנות

למעלה הוא הרצון כוח הכוחות

והראיה התענוג »∆ÌbLמכוח
„vnL el‡k ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ»≈∆ƒ«
,‚e�Úz Ì‰a ÔÈ‡ ÌÓˆÚ«¿»≈»∆«¬
CÙ‰ Ì‰L ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆≈≈∆
ÏÎeÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‚e�Úz‰««¬ƒ»»«

Ì‰a ˙Bˆ¯Ïבדרך ולדוגמא ƒ¿»∆
התענוג היפך היא תענית כלל

להתענות רוצה אדם אם אבל

רשאי הוא חלום תענית בשבת

כעת הרצון בגלל כי זאת לעשות

עונג, לו גורמת התענית דווקא

Ì‰a ‰ˆ¯È ¯L‡ÎÂבאותם ¿«¬∆ƒ¿∆»∆
היפך הם עצמם שמצד דברים

e�Úz‚התענוג BÏ ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆«¬
על השולט הוא הרצון כן ואם

C„È‡Ïהתענוג. ÔÎ BÓÎe¿≈¿ƒ»
ÌÈ�È�Ú ÌbL ,‡ÒÈbƒ»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‰a LÈ ÌÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿»≈»∆
‰ˆ¯È ‡Ï ¯LÙ‡L ,‚e�Úz«¬∆∆¿»…ƒ¿∆

Ì‰aלא בהם ירצה לא ואם »∆
מהם, «»¿ÔBLlÎÂיתענג

Úe„i‰11ÈÏ ÈÓ :‰lÙza B˙e˜È·„a ¯ÓB‡ Ô˜f‰ e�a¯ ‰È‰L «»«∆»»«≈«»≈≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ
ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa12,ËÒÈ� ¯‡b ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ אינני, «»«ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒƒƒ∆»ƒ¿

דבר שום Ô„ÚŒÔb,רוצה ÔÈÈ‡c ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡עדן הגן את רוצה אינני ƒƒƒ«¿«≈∆
‰a‡שלך, ÌÏBÚ ÔÈÈ‡„ ËÈ� ÏÈÂÂ CÈ‡הבא העולם את רוצה אינני ƒƒƒ«¿»«»
‡ÔÈÈÏשלך CÈc Ê‡ ËÈ� ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎאותך רק רוצה אני ƒƒ∆ƒ«ƒ«≈

‰e�Úz‚בעצמך, ˙ÈzÓ‡ ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ˙BÈ‰ ÌÚcהתענוג ¿ƒ¡∆¿«≈∆¬ƒƒ««¬
של הנעלההאמיתי במצב נמצאות הנשמות שם עדן בגן הוא האלוקית הנשמה

כוח הוא הנפש כוחות (שבסדר העונג כלל ובדרך השכינה" מזיו ו"נהנין ביותר

דברים רוצה אדם כי הרצון, את המעורר הוא מהרצון) נעלה ויותר פנימי יותר

אלא הגןֿעדן"?, את רוצה "אינני האמירה פשר מה כן ואם עונג לו שגורמים

כי הוא עונגÌB˜ÓŒÏkÓהביאור גורם שהדבר lL‡ייתכן‡LÙ¯למרות ƒ»»∆¿»∆…
‡ˆÓ� ÔBˆ¯aL ÈÙÏ e�È‰Â ,‰Êa ‰ˆ¯Èבהעלם‡e‰L ,ÌˆÚ‰ ƒ¿∆»∆¿«¿¿ƒ∆»»ƒ¿»»∆∆∆

לעיל ÔÎÏÂ,כאמור .ÂÈÏÚ ËÈlLÂ ,‚e�Úz‰Ó ‰ÏÚÓÏשעצם מאחר ¿«¿»≈««¬¿«ƒ»»¿»≈
כי הרצון בתוך נמצאת הנפש

הנפש של נטייה הוא הרצון

הרי לעיל, כמבואר »‡Ûעצמה,
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡e‰ ÔBˆ¯‰L∆»»¿≈¬

LÙp‰ ÌˆÚÏדמיון כל ואין ¿∆∆«∆∆
�Óˆ‡ביניהם, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿»

.ÌˆÚ‰ Ba»∆∆
‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»

≈∆ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lבאלוקות
ÌB˜Ó ·e¯˜a ¯˙ka ¯È‡Ó≈ƒ«∆∆¿≈»
הארה כמו וחזקה גדולה הארה

קרוב k‰L˙¯ממקום Ì‚‰c ,«¬«∆«∆∆
‡e‰,הספירות מעשר למעלה

מסויימת מבחינה בהיותו אבל

ותכונות גדרים הואעם משלו

CB¯ÚŒÔÈ‡aדמיון וללא ¿≈¬
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡Ïשל אורו ¿≈

שאין בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

והגבלות, גדרים כל «ŒÏkÓƒלו
Ba ¯È‡Ó ÌB˜ÓבכתרŒ¯B‡ »≈ƒ

,ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡≈¿≈»
‰ÓBc B�È‡L ,e�È‰Â¿«¿∆≈∆

¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Ïֿהאין של ¿«¿»«»
a‡סוף ¯B‡‰L ,‰�Èaa«ƒ»∆»»

‰nÎÂ ‰nk È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿«»
ÌÈÚvÓÓe ˙B‚¯„Óוהאור «¿≈¿À»ƒ

מצומצם הוא בבינה המאיר

מרחוק המאיר אור כמו ומועט

‡e‰L BÓk ÌˆÚ‰ ‡ˆÓ� ¯˙ka ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהנ שעצם פשכשם «∆≈≈«∆∆ƒ¿»»∆∆¿∆
לעיל כמבואר הרצון, בתוך ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bנמצא ¯È‡Ó ‰ÓÎÁa Ì‚Â¿«¿»¿»≈ƒ≈

ÌB˜Ó ·e¯˜aאור כמו וחזקה גדולה מקרוב,בהארה ‰BÈ˙המאיר ÌÚc ¿≈»¿ƒ¡
‡ˆnz ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰L13CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰Â ומקור, לשורש ביחס ∆«»¿»≈«ƒƒ»≈¿ƒ¿≈¬

כ"אין" והוא אליו דמיון כל לה שאין עד מציאות)שלה, ÌB˜ÓŒÏkÓ,(לא ֲִƒ»»
Ïeh·a ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L ÔÂÈkהחכמה האדם של השכל שבכוח כשם ≈»∆«»¿»ƒ¿ƒ

מציאות לא עדיין הוא כאשר השכלי, הרעיון של ראשונית הכי הנקודה היא

ל'אין' יותר ל'יש'ודומה ¯e�Èaמאשר ·˙kL BÓÎeהתניא בספר 14הזקן ¿∆»««≈
B¯BÓ ÌLaממעזריטש המגיד ‰ÓÎÁ‰הרב ˙‚¯„nLהעליונה‡e‰ ¿≈∆«¿≈««»¿»
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ּבּה מאיר ּדחכמה הּבּטּול מּצד הּנה זּולתֹו, ואין ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָהּוא
ׁשּכתּוב ּוכמֹו מקֹום, ּבקרּוב וקדֹוׁש15אֹורֿאיןֿסֹוף מרֹום ְְְֵֵֶָָָָ

ׁשהיא ּבינה מהּֿׁשאיןּֿכן רּוח. ּוׁשפל ּדּכא ואת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאׁשּכֹון
אֹורֿאיןֿסֹוף ּבּה מאיר והתּפּׁשטּות, מציאּות ְְְְְִִִִִֵֵַַָּבבחינת
ּברחּוק הּוא ׁשהאֹור ּבבינה ּגם אמנם, מקֹום. ְְְְִִִֶַָָָָָּברחּוק
ּובכל הּפּנֹות ּבכל ּבכּלּה, ּבהתרחבּות האֹור מאיר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמקֹום,
ּדר מאיר הּוא ּבזעירֿאנּפין מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּקרנֹות,
ֿעלּֿדר זה ויּובן ּבלבד. מסּים ּבמקֹום ּדהינּו ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֻחּלֹון,
ּבׁשקלאֿ ּבׂשכלֹו מתּבֹונן ׁשּכאׁשר האדם, ּבנפׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשל
ׁשּנֹולדֹות הּמתּגּבר, ּכמעין הּוא הרי ענין, ּבאיזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוטריא
עמּוקה סברא מאירה וכאׁשר חדׁשֹות, סברֹות ּתמיד ְְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָָלֹו
ואחרּֿכ הּקֹודמת, הּסברא את מבּטלת היא הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָיֹותר
זֹו, סברא ּגם ּומתּבּטלת יֹותר עמּוקה סברא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתחּדׁשת
לפסק לבֹוא יּוכל לא זה ּומּצד כּו', ּומטּפס עֹולה ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹוכ
עמּקֹות סברֹות אצלֹו מתחּדׁשים ׁשּתמיד לפי ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֻהלכה,
לפסק לבֹוא ׁשּיּוכל ּובכדי הּמתחּדׁש. ּכמעין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹותר
סברא על ּולהתעּכב ׂשכלֹו את לצמצם צרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָההלכה

וכּידּוע חלק16מסּימת. רק היא ּבּמּדֹות הּׂשכל ׁשהמׁשכת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ּבכּמּות עׂשירי חלק רק זה וגם הּׂשכל, מעצם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַעׂשירי
ּבלבד, מסּים ּבמקֹום מאיר האֹור ּכאׁשר ּגם והּנה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבלבד.
ּובין חּלֹון, ּדר מאיר ׁשהאֹור זעירֿאנּפין, ּבין הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיׁש
ּדעם והינּו, נקב, ּדר מאיר ׁשהאֹור הּמלכּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָספירת
ּבלבד, עׂשירי חלק מאיר ּבזעירֿאנּפין ׁשּגם ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַהיֹות
ּבאיןֿערֹו נעלה הּוא ׁשּבּמּדֹות האֹור הרי ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום,
ּוכמֹו ּדּבּור, ּבחינת הּמלכּות, ׁשּבספירת האֹור ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלגּבי
הם הּמּדֹות ׁשּכאׁשר למּטה, האדם ּבנפׁש רֹואים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאנּו
מסּדר, ּדּבּור ׁשל מציאּות ׁשּתהיה איֿאפׁשר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֻּבתקּפם
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Lb¯‰‰התחושה‡e‰LהקדושֿברוךֿהואB˙ÏeÊ ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï «∆¿≈∆¿«¿≈»
אמיתית, מציאות שום אין ממנו È‡Ó¯וחוץ ‰ÓÎÁc Ïeha‰ „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ««ƒ¿»¿»≈ƒ

·e˙kL BÓÎe ,ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ da15LB„˜Â ÌB¯Ó »≈¿≈»¿∆»»¿»
Áe¯ ÏÙLe ‡kc ˙‡Â ÔBkL‡במי שוכן שהקדושֿברוךֿהוא היינו ∆¿¿∆«»¿««

מתגאה ואינו עצמו בעיני ששפל

למציאות עצמו את ומחשיב

Èa�‰'יש'. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ»
‡È‰Lהעליונות בספירות גם ∆ƒ

˙e‡ÈˆÓ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ
˙eËMt˙‰Âשל והתרחבות ¿ƒ¿«¿

החכמה, daנקודת ¯È‡Ó≈ƒ»
˜eÁ¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈¿ƒ

ÌB˜Óמועטת במידה »
שמאיר אור כמו ומצומצמת,

רחוק.מ

Ì�Ó‡,שני È·a�‰מצד Ìb »¿»«¿ƒ»
˜eÁ¯a ‡e‰ ¯B‡‰L∆»¿ƒ

ÌB˜Óמועט אור והוא »
‰‡B¯ומצומצם, ¯È‡Ó≈ƒ»

˙e·Á¯˙‰aומתפשט ¿ƒ¿«¬
ÏÎ·e ˙Bpt‰ ÏÎa ,dlÎa¿À»¿»«ƒ¿»

˙B�¯w‰ולא הבינה ספירת של «¿»
איןֿסוף שהאור פרט שום נשאר

אליו, מגיע ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óלא
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊa,פניםֿקטנות ƒ¿≈«¿ƒ

המידות È‡Ó¯הם ‡e‰רק לא ≈ƒ
מזו יתירה אלא ∆∆C¯cמרחוק

ÌB˜Óa e�È‰c ,ÔBlÁ«¿«¿¿»
„·Ïa ÌiÒÓשמכוון המקום ¿À»ƒ¿«

מתרחב ולא החלון כנגד

המידות. בכל «¿Ô·eÈÂומתפשט
‰Êלמעלהמשמעות העניין ∆

תובן העליונות »ŒÏÚבספירות
,Ì„‡‰ LÙ�a ÏLÓŒC¯c∆∆»»¿∆∆»»»
BÏÎNa Ô�Ba˙Ó ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿

‡È¯ËÂŒ‡Ï˜Laבדיון ¿«¿»¿«¿»
¯ab˙n‰ ÔÈÚÓk ‡e‰ È¯‰ ,ÔÈ�Ú ‰ÊÈ‡aובמנוחה בשקט זורם שאינו ¿≈∆ƒ¿«¬≈¿«¿»«ƒ¿«≈

והולך,אלא גובר ÈÓz„בזרם BÏ ˙B„ÏBpLעת B¯·Ò˙הדיוןבכל ∆»»ƒ¿»
‡¯·Ò ‰¯È‡Ó ¯L‡ÎÂ ,˙BL„Áחדשה‡È‰ È¯‰ ¯˙BÈ ‰˜eÓÚ ¬»¿«¬∆¿ƒ»¿»»¬»≈¬≈ƒ
˙Ó„Bw‰ ‡¯·q‰ ˙‡ ˙Ïh·Óהסברא ולעומת עמוקה פחות שהייתה ¿«∆∆∆«¿»»«∆∆

נחשבת, לא היא תוספתCkŒ¯Á‡Âהחדשה Ò·¯‡עיוןלאחר ˙LcÁ˙Ó ¿««»ƒ¿«∆∆¿»»
BÊ ‡¯·Ò Ìb ˙Ïha˙Óe ¯˙BÈ ‰˜eÓÚהסברא שלעומת למרות ¬»≈ƒ¿«∆∆«¿»»

ביותר, עמוקה סברא היא לה eÎ'הקודמת ÒtËÓe ‰ÏBÚ CÎÂבמהלך ¿»∆¿«≈
עמוקות, ויותר גבוהות יותר לרמות Ê‰העיון, „vÓeועומק רוב מפני ƒ«∆

‰ÎÏ‰הנביעה ˜ÒÙÏ ‡B·Ï ÏÎeÈ ‡Ï,למעשה„ÈÓzL ÈÙÏ …«»ƒ¿…¬»»¿ƒ∆»ƒ
LcÁ˙n‰ ÔÈÚÓk ¯˙BÈ ˙BwÓÚ ˙B¯·Ò BÏˆ‡ ÌÈLcÁ˙Óללא ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¬À≈¿«¿»«ƒ¿«≈

מסוגל לא והוא לעצור מבלי למסקנה.הרף B·Ï‡להגיע ÏÎeiL È„Î·eƒ¿≈∆«»
‰ÎÏ‰‰ ˜ÒÙÏהעמוק הדיון מתוך מסקנה לפי ÌˆÓˆÏלמעשה CÈ¯ˆ ƒ¿…«¬»»»ƒ¿«¿≈

BÏÎN שפע‡˙ את ולעצור ∆ƒ¿
ÏÚהנביעה ·kÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«

˙ÓiÒÓ ‡¯·Ò.והנהאחת ¿»»¿À∆∆
כשלעצמו שהשכל לכך הוכחה

חלק ורק הרף ללא קטןנובע

ממנו חוץ ונשפע יורד מאד

בכוחות נמוכות יותר לדרגות

- Úe„iÎÂ16הנפש ¿«»«
˙Bcna ÏÎO‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««≈∆«ƒ
È¯ÈNÚ ˜ÏÁ ˜¯ ‡È‰ƒ«≈∆¬ƒƒ
˜¯ ‰Ê Ì‚Â ,ÏÎO‰ ÌˆÚÓ≈∆∆«≈∆¿«∆«
„·Ïa ˙enÎa È¯ÈNÚ ˜ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«ƒ¿«
אור': ב'תורה הזקן רבנו כדברי

רק מהמידה"... עשירי חלק

להיות נמשך שבלב] [הרגש

מסוגל [שאינו בדיבור הגילוי

הרגשות עוצמת כל את לבטא

וגם מהם] אחוז עשרה אלא

חכמה לגבי [הרגש] המידות

בחינת כמו רק כן גם הם ובינה

האחרונה שבחינה עשירי, חלק

ולא [בלבד, ובינה שבחכמה

השכל] של והפנימיות העצם

למדות". מקור להיות נמשך

¯B‡‰ ¯L‡k Ìb ,‰p‰Â¿ƒ≈««¬∆»
ÌiÒÓ ÌB˜Óa ¯È‡Ó≈ƒ¿»¿À»

„·Ïaמועטת ההארה כי ƒ¿«
להארת דומה ואינה ומצומצמת

בהם ובחכמה בכתר האיןֿסוף

מקרוב, מאיר ‰L¯Ùהאור LÈ≈∆¿≈
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ,הבדל ÔÈa≈¿≈«¿ƒ

È‡Ó¯המידות ¯B‡‰Lבהם ∆»≈ƒ
ÔBlÁ C¯c,רחב¯È‡Ó ¯B‡‰L ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ·eבהC¯c ∆∆«≈¿ƒ«««¿∆»≈ƒ∆∆

ÏÁ˜וצר,קטן�˜· ¯È‡Ó ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â ∆∆¿«¿¿ƒ¡∆«ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ≈∆
„·Ïa È¯ÈNÚכן ואם בשכל שמאיר האורמהאור גם שבשכל האור לעומת ¬ƒƒƒ¿«

ומצומצם, מועט ‰e‡שבמידות ˙BcnaL ¯B‡‰ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈»∆«ƒ
CB¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚ�והשוואה יחס כל ÈÙÒaL¯˙ללא ¯B‡‰ Èa‚Ï «¬∆¿≈¬¿«≈»∆ƒ¿ƒ«

Ì„‡‰ LÙ�a ÌÈ‡B¯ e�‡L BÓÎe ,¯eac ˙�ÈÁa ,˙eÎÏn‰««¿¿ƒ«ƒ¿∆»ƒ¿∆∆»»»
Ìt˜˙a Ì‰ ˙Bcn‰ ¯L‡kL ,‰hÓÏבעוצמה פועל והרגש ¿«»∆«¬∆«ƒ≈¿»¿»

¯LÙ‡ŒÈ‡ייתכןלא¯cÒÓ ¯eac ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zLוכאשר ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ∆ƒ¿À»
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צמצּום להיֹות צרי מסּדר ּבסדר יהיה ׁשהּדּבּור ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻּובכדי
נ ּדר מאיר הּמלכּות ׁשּבספירת וזהּו ׁשהּואּבּמּדֹות. קב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

ּבינה ּבין ההפרׁש ּכללּות וזהּו כּו'. צמצּום אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָצמצּום
מקֹום, ּברחּוק האֹור מאיר ׁשּבהם ּומלכּות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָזעירֿאנּפין
וחכמה, ּבכתר מהּֿׁשאיןּֿכן נקב, ּדר אֹו חּלֹון ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּדר
אֹורֿ ּבהם מאיר מּכלֿמקֹום ,ּבאיןֿערֹו היֹותם ְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָׁשעם

מקֹום. ּבקרּוב ְֵֵָאיןֿסֹוף

ּבּתֹורהÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ג) היא17יּובן ׁשהּתֹורה ּדהגם , ¿«∆∆∆ֲִֶַַַַָָָ
מּכלֿ לאֹורֿאיןֿסֹוף, ְְֲִֵֵָּבאיןֿערֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו העצם, ּבּה יׁש אֹור,18מקֹום, ותֹורה ְְֵֶֶֶָָָָָ
ּכתר ּדהּנה, העצם. את ׁשּמגּלה אֹור היא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּתֹורה
ּבקרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף מאיר ׁשּבׁשניהם אף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָוחכמה,
הּוא ׁשּבּכתר ּביניהם, הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמקֹום,

סתימין ּדכל סתימא ּבגּלּוי,19ּבהעלם, הּוא ּובחכמה , ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָ
מאיר ׁשּבׁשניהם וכיון הּגּלּוי. ראׁשית היא חכמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהרי
ׁשאֹותּה לֹומר, צרי מקֹום, ּבקרּוב ְִֵֵֶַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף
עצמּה זֹו ּבחינה הּנה ּבהעלם, היא ׁשּבּכתר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּבחינה
לגּלֹות הּוא החכמה ׁשענין והינּו, ּבגּלּוי, ּבחכמה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבאה
ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּבהעלם. ּבּכתר ׁשּנמצא העצם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת
העצם. את ׁשּמגּלה אֹור הּוא הּתֹורה ׁשענין אֹור, ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָותֹורה
ּבׁשם נקראת ׁשהּתֹורה למצֹות, ּתֹורה ּבין ההפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוזהּו

לבּוׁשים ּבׁשם נקראֹות והּמצֹות הם20אֹור, ׁשהּלבּוׁשים , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
את מגּלה ׁשהּוא האֹור, מהּֿׁשאיןּֿכן מּמּנּו, ׁשחּוץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדבר

ֶֶָהעצם.

Ô·eÈÂׁשהם ּכמֹו למצֹות ּתֹורה ּבין ההפרׁש עלּֿדר זה ¿»ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשּנעׂשה מזֹון ּכמֹו היא ׁשהּתֹורה האדם, ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבנפׁש
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בצורה ולדבר מחשבותיו את לסדר מסוגל לא הוא מאד, מתרגש האדם
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ט i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

צמצּום להיֹות צרי מסּדר ּבסדר יהיה ׁשהּדּבּור ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֻּובכדי
נ ּדר מאיר הּמלכּות ׁשּבספירת וזהּו ׁשהּואּבּמּדֹות. קב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

ּבינה ּבין ההפרׁש ּכללּות וזהּו כּו'. צמצּום אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָצמצּום
מקֹום, ּברחּוק האֹור מאיר ׁשּבהם ּומלכּות, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָזעירֿאנּפין
וחכמה, ּבכתר מהּֿׁשאיןּֿכן נקב, ּדר אֹו חּלֹון ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּדר
אֹורֿ ּבהם מאיר מּכלֿמקֹום ,ּבאיןֿערֹו היֹותם ְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָׁשעם

מקֹום. ּבקרּוב ְֵֵָאיןֿסֹוף

ּבּתֹורהÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ג) היא17יּובן ׁשהּתֹורה ּדהגם , ¿«∆∆∆ֲִֶַַַַָָָ
מּכלֿ לאֹורֿאיןֿסֹוף, ְְֲִֵֵָּבאיןֿערֹו

ׁשּכתּוב ּוכמֹו העצם, ּבּה יׁש אֹור,18מקֹום, ותֹורה ְְֵֶֶֶָָָָָ
ּכתר ּדהּנה, העצם. את ׁשּמגּלה אֹור היא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהּתֹורה
ּבקרּוב אֹורֿאיןֿסֹוף מאיר ׁשּבׁשניהם אף ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָוחכמה,
הּוא ׁשּבּכתר ּביניהם, הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמקֹום,

סתימין ּדכל סתימא ּבגּלּוי,19ּבהעלם, הּוא ּובחכמה , ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָ
מאיר ׁשּבׁשניהם וכיון הּגּלּוי. ראׁשית היא חכמה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהרי
ׁשאֹותּה לֹומר, צרי מקֹום, ּבקרּוב ְִֵֵֶַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף
עצמּה זֹו ּבחינה הּנה ּבהעלם, היא ׁשּבּכתר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּבחינה
לגּלֹות הּוא החכמה ׁשענין והינּו, ּבגּלּוי, ּבחכמה ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָּבאה
ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּבהעלם. ּבּכתר ׁשּנמצא העצם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאת
העצם. את ׁשּמגּלה אֹור הּוא הּתֹורה ׁשענין אֹור, ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָותֹורה
ּבׁשם נקראת ׁשהּתֹורה למצֹות, ּתֹורה ּבין ההפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוזהּו

לבּוׁשים ּבׁשם נקראֹות והּמצֹות הם20אֹור, ׁשהּלבּוׁשים , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
את מגּלה ׁשהּוא האֹור, מהּֿׁשאיןּֿכן מּמּנּו, ׁשחּוץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדבר

ֶֶָהעצם.

Ô·eÈÂׁשהם ּכמֹו למצֹות ּתֹורה ּבין ההפרׁש עלּֿדר זה ¿»ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשּנעׂשה מזֹון ּכמֹו היא ׁשהּתֹורה האדם, ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבנפׁש
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ואילך.17) תשמ ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה – לקמן כג.18)בהבא ו, א).19)משלי (יז, בהקדמה ספ"ה.20)תקו"ז תניא ראה

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בצורה ולדבר מחשבותיו את לסדר מסוגל לא הוא מאד, מתרגש האדם

cÒÓ¯מסודרת, ¯„Òa ‰È‰È ¯eac‰L È„Î·eיתבטא בצורהוהאדם ƒ¿≈∆«ƒƒ¿∆¿≈∆¿À»
ומסודרת Bcna˙ברורה ÌeˆÓˆ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆשיירגע לאחר ורק »ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

מסודרת. בצורה לדבר מסוגל יהיה הגדולה ÈÙÒaL¯˙מההתרגשות e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿ƒ«
¯È‡Ó ˙eÎÏn‰ֿהאין אור ««¿≈ƒ

כמו מצומצמת מאד במידה סוף

שחודר �˜·אור C¯cצר ∆∆∆∆
‡Á¯וקטן, ÌeˆÓˆ ‡e‰L∆ƒ¿««

'eÎ ÌeˆÓˆשבסופו שלעד ƒ¿
הרבים, הצמצומים לאחר דבר,

ביותר. מועט אור רק נשאר

L¯Ù‰‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»«∆¿≈
כללי באופן שלושתÔÈaההבדל ≈

העליונות «Èaƒ�‰הבחינות
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊהמידות ¿≈«¿ƒ

˙eÎÏÓe,הדיבורÌ‰aL «¿∆»∆
˜eÁ¯a ¯B‡‰ ¯È‡Ó≈ƒ»¿ƒ

ÔBlÁ C¯c ,ÌB˜Óכפי »∆∆«
ובמידות בבינה הוא ‡Bשהאור

·˜� C¯cמאיר שהאור כפי ∆∆∆∆
≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבמלכות,

ÌÚL ,‰ÓÎÁÂ ¯˙Îa¿∆∆¿»¿»∆ƒ
CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì˙BÈ‰לעומת ¡»¿≈¬
עצמו, האיןֿסוף «ŒÏkÓƒאור

Œ¯B‡ Ì‰a ¯È‡Ó ÌB˜Ó»≈ƒ»∆
ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡≈¿≈»
כמבואר וחזקה, גדולה ובהארה

לעיל.

Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ (‚¿«∆∆∆»
‰¯Bza17,לעיל כמובא «»

רבינו מדברי המאמר בתחילת

באמת", ש"יקראוהו בתניא הזקן

לקדושֿברוךֿהוא שקורא היינו

הקדושֿ ואזי התורה עלֿידי

ללא לקוראיו קרוב ברוךֿהוא

Bz‰L¯‰הגבלות Ì‚‰c«¬«∆«»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰קיים האלוקי והאיןֿסוף התורה ובין ƒ¿≈¬¿≈

עצום, ‰ÌˆÚ,פער da LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓשעצם לעיל למבואר בדומה ƒ»»≈»»∆∆
הרצון כוח בתוך נמצא e˙kL·הנפש BÓÎe18התורהעל,¯B‡ ‰¯B˙Â ¿∆»¿»

ÌˆÚ‰ ˙‡ ‰l‚nL ¯B‡ ‡È‰ ‰¯Bz‰Lורחוקה העצם שאיננה ואף ∆«»ƒ∆¿«∆∆»∆∆
מתגלה. העצם שדרכו אמצעי היא שיעור, לאין k˙¯מהעצם ,‰p‰c¿ƒ≈∆∆

,ÌB˜Ó ·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ¯È‡Ó Ì‰È�LaL Û‡ ,‰ÓÎÁÂ¿»¿»«∆ƒ¿≈∆≈ƒ≈¿≈»

לעיל, ‰L¯Ùכמבואר LÈ ,ÌB˜ÓŒÏkÓהבדלÌ‰È�Èa,ההארה באופן ƒ»»≈∆¿≈≈≈∆
ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò ,ÌÏÚ‰a ‡e‰ ¯˙kaL19‡e‰ ‰ÓÎÁ·e , ∆«∆∆¿∆¿≈¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿»¿»
Èelb‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰ ‰ÓÎÁ È¯‰L ,Èel‚aשאור בחסידות כמבואר ¿ƒ∆¬≈»¿»ƒ≈ƒ«ƒ

ונעלם 'סתום' והוא היות סתימאה" "חכמה נקרא בכתר שהוא כפי החכמה

ונמשך יורד הוא כאשר ורק

גילוי לידי בא הוא הרי בחכמה

הגילוי ראשית היא החכמה ולכן

(וכמו מציאות בתור האור של

האדם בנפש שהיא כפי בחכמה

יורד השכלי שהרעיון לאחר שרק

מתחיל הוא הרי בחכמה ונמשך

ב'כוח בהיותו ואילו להתגלות

'סתום' עדיין הוא המשכיל'

מאד הבדל שיש ונמצא ונעלם)

אופן לגבי ביניהם משמעותי

בהם. אורֿאיןֿסוף של ההארה

¯È‡Ó Ì‰È�LaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿≈∆≈ƒ
·e¯˜a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈¿≈

,ÌB˜Óהגדול ההבדל למרות »
ÓBÏ¯,ביניהם CÈ¯»̂ƒ«

¯˙kaL ‰�ÈÁa‰ d˙B‡L∆»«¿ƒ»∆«∆∆
‰�ÈÁa ‰p‰ ,ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈ƒ≈¿ƒ»
‰ÓÎÁa ‰‡a dÓˆÚ BÊ«¿»»»¿»¿»
ÔÈ�ÚL ,e�È‰Â ,Èel‚a¿ƒ¿«¿∆ƒ¿«
˙‡ ˙Bl‚Ï ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆
¯˙ka ‡ˆÓpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿»«∆∆

ÌÏÚ‰aשבחינת כאמור ¿∆¿≈
היא שבכתר, סתימאה' 'חכמה

סתום הוא בכתר שבהיותו העצם

ונמשכת ויורדת באה ונעלם,

הגלויה. הפירושe‰ÊÂלחכמה ¿∆
של e˙kM·הפנימי ‰Ó«∆»

ÔÈ�ÚL ,¯B‡ ‰¯B˙Â¿»∆ƒ¿«
‰l‚nL ¯B‡ ‡e‰ ‰¯Bz‰«»∆¿«∆

ÌˆÚ‰ האלוקותשל‡˙ ∆»∆∆
בהעלם. בה ∆¿e‰ÊÂשנמצא
¯B‡ ÌLa ˙‡¯˜� ‰¯Bz‰L ,˙BˆÓÏ ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰הארה «∆¿≈≈»¿ƒ¿∆«»ƒ¿≈¿≈

העצם, ÌÈLe·Ïשל ÌLa ˙B‡¯˜� ˙Bˆn‰Â20Ì‰ ÌÈLe·l‰L , ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆«¿ƒ≈
epnÓ ıeÁL ¯·cבאדם מעצמיותו,כמו חלק אינם Œ‰Óשלבושיו »»∆ƒ∆«

ÌˆÚ‰ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L ,¯B‡‰ ÔkŒÔÈ‡M.הפנימיות ואת ∆≈≈»∆¿«∆∆»∆∆
LÙ�a Ì‰L BÓk ˙BˆÓÏ ‰¯Bz ÔÈa L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«∆∆«∆¿≈≈»¿ƒ¿¿∆≈¿∆∆

ÔBÊÓ BÓk ‡È‰ ‰¯Bz‰L ,Ì„‡‰אוכל שהאדם NÚpL‰האוכל »»»∆«»ƒ¿»∆«¬∆
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zn`aי ede`xwi xy` lkl ei`xew lkl 'ied aexw

ׁשהּׂשגת לפי והינּו עּמֹו, ּומאחד ּכבׂשרֹו ּובׂשר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּדם
עם מתאחדת מהּֿׁשאיןּֿכןהּתֹורה הּמׂשּכלת, נפׁשֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

מתאחדֹות ואינן ּבפעל עׂשּיה ׁשל ענין רק ׁשהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמצֹות,
יּובן ועלּֿדרֿזה ּבלבד. לּנפׁש לבּוׁשים הן ולכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעּמֹו,
ּבׁשם ונקראֹות ּבלבד, לבּוׁשים הן ׁשהּמצֹות למעלה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגם

ּדמלּכא אֹוריתא21אברין איּתמר ּבּתֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
חד ּכּוּלא עם22וקּודׁשאּֿבריֿהּוא מתאחדת ׁשהּתֹורה , ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

הּוא זה וענין כּו'. ּבאיןֿערֹו ׁשהיא אף ְְְֲִִֵֵֶֶַָאֹורֿאיןֿסֹוף
,ּבאיןֿערֹו היא ׁשההּׂשגה ּדאף ההּׂשגה, מעלת ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּצד
ועם הּמׂשּכלת הּנפׁש עם מתאחדת היא הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּכלֿמקֹום,
וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּדאֹוריתא ּברּוֿהּוא, ְְְְְִֵַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף
והרי הּמצֹות, ּכּונת יׁש ּבמצֹות ׁשּגם היֹות ועם חד. ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָָּכּוּלא
ענין עּקר מּכלֿמקֹום, והּׂשגה, ידיעה הּוא הּכּונה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָענין
והּפעל. העׂשּיה אם ּכי ׁשּבהן, הּכּונה אינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמצֹות
הּידיעה ענין אינּה הּמצֹות ּכּונת ּגם הּנה יֹותר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּובעמק
ׁשּכּונת ׁשּידע אינֹו הּמצֹות ּכּונת ענין ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוההּׂשגה,
הּבּטּול ׁשּיפעל הּוא העּקר אּלא ,ּכ ּבאפן היא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמצוה

מצות23ּבנפׁשֹו ּבכּונת ּוכמֹו ּדּורכנעמען), אים זאל (עס ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָ
והּלב הּמח לׁשעּבד הּוא ׁשענינּה ענין24ּתפּלין אין הרי , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ

(ׁשהּוא ּתפּלין מצות ׁשל הּפנימי הענין ידיעת זֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָּכּונה
ׁשּתהיה הּוא הענין אּלא והּלב), הּמח ׁשעּבּוד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹענין
ּדֹומה זה ואין ולּבֹו, מחֹו את ׁשּיׁשעּבד ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּפעּלה
ּבכּונת מהּֿׁשאיןּֿכן הּידיעה, הּוא ׁשהעּקר הּתֹורה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלענין
הּפעּלה אם ּכי העּקר, היא הּידיעה לא הרי ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹֻהּמצֹות,
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רפכ"ג.21) תניא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ת"ו22)ראה תקו"ז א. ס, זח"ב א. כד, זח"א וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת ב).23)בתחלתו. (נו, פמ"א תניא אדה"ז24)ראה סידור סי"א. שם אדה"ז שו"ע ס"ה. סכ"ה או"ח שו"ע

שם. תניא תפלין. הנחת סדר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

BnÚ „Á‡Óe B¯N·k ¯N·e Ìcבלתי חלק להיות והופך האדם נפרדעם »»»ƒ¿»¿À»ƒ
O‰L‚˙ממנו, ÈÙÏ e�È‰Âשל ושכלו‰Bz¯‰ההבנה מוחו באמצעות ¿«¿¿ƒ∆«»««»

האדם ‰ÏkNn˙,של BLÙ� ÌÚ ˙„Á‡˙Óפרק) בתניא שמבואר וכפי ƒ¿«∆∆ƒ«¿««¿∆∆
ומזון לחם בשם נקראת לכן ושכלו... האדם בנפש מלובשת התורה ..." ה):

שהלחם כמו כי זןהנפש הגשמי

וקרבו בתוכו כשמכניסו הגוף את

ובשר דם להיות שם ונהפך ממש

כך ויתקיים יחיה ואזי כבשרו

בנפש והשגתה התורה בידיעת

בעיון היטב שלומדה האדם

בשכלו שנתפסת עד שכלו

לאחדים והיו עמו ומתאחדת

בקרבה וחיים לנפש מזון נעשה

ברוך סוף אין החיים מחיי

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא...",
ÏL ÔÈ�Ú ˜¯ Ô‰L ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈«ƒ¿»∆

ÏÚÙa ‰iNÚדבר שהוא ¬ƒ»¿…«
עצמה הנפש לעומת חיצוני

,BnÚ ˙B„Á‡˙Ó Ô�È‡Â¿≈»ƒ¿«¬ƒ
ÌÈLe·Ï Ô‰ ÔÎÏÂחיצוניים ¿»≈≈¿ƒ

„·Ïa LÙpÏשבגשמיות כשם «∆∆ƒ¿«
ואילו האדם לתוך חודר המזון

חוץ נשארים ממנו.הבגדים

Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»«
,‰ÏÚÓÏכשם שהמצוותאשר ¿«¿»

האדם לגבי לבד לבושים הן

אצל גם כך אותן המקיים

כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

ÌÈLe·Ï Ô‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿ƒ
„·Ïa,סוף האין עצם לגבי ƒ¿«

˙B‡¯˜�ÂבזוהרÌLa ¿ƒ¿»¿≈
‡kÏÓc ÔÈ¯·‡21אברי ≈»ƒ¿«¿»

ולא שלהמלך והפנימיות העצם

‡ÓzÈ¯המלך ‰¯Bza ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó Œ‡L„e˜Âנאמר, ‡˙È¯B‡ «∆≈≈«»ƒ¿««¿»¿¿»
„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a22,אחד הכל והקדושֿברוךֿהוא Bz‰L¯‰התורה ¿ƒ»«∆«»

‡È‰L Û‡ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÌÚ ˙„Á‡˙Óרחוקה'eÎ CB¯ÚŒÔÈ‡a ƒ¿«∆∆ƒ≈«∆ƒ¿≈¬
לעיל. ‰‰O‚‰כמבואר ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ,והידיעה ההבנה ¿ƒ¿»∆ƒ««¬«««»»

CB¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰ ‰‚O‰‰L Û‡cנעלית הנפש שעצם לעיל וכאמור ¿«∆««»»ƒ¿≈¬
וההשגה, ‰È‡מההבנה È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓהאדם של וההשגה ההבנה ƒ»»¬≈ƒ

ה' ‰ÏkNn˙בתורת LÙp‰ ÌÚ ˙„Á‡˙Óתורה דברי ויודעת המבינה ƒ¿«∆∆ƒ«∆∆««¿∆∆
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡c ,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÌÚÂ¿ƒ≈»¿«¿»¿¿»¿ƒ

„Á ‡lekעם גם מתאחדים ממילא התורה, עם מתאחדים כאשר ולכן »«
LÈהקדושֿברוךֿהוא. ˙BˆÓa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚÂהמצוות למעשה בנוסף ¿ƒ¡∆«¿ƒ¿≈

O‰Â‚‰בפועל ‰ÚÈ„È ‡e‰ ‰�ek‰ ÔÈ�Ú È¯‰Â ,˙Bˆn‰ ˙�ekואם «»««ƒ¿«¬≈ƒ¿«««»»¿ƒ»¿«»»
ההבנה באמצעות שנפעלת האיןֿסוף עם התאחדות לכאורה יש בה גם כן

wÚ¯וההשגה, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ«
‰�ek‰ B�È‡ ˙Bˆn‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿≈««»»

Ô‰aLהקשור החלק שהיא ∆»∆
והשגה, הבנה ‡Ìבידיעה, Èkƒƒ
ÏÚt‰Â ‰iNÚ‰כוח שהוא »¬ƒ»¿«…«

ולכן השכל לכוח ביחס חיצוני

והתורה ללבוש דומות המצוות

לעיל. כמבואר למזון, דומה

Ìb ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓÚ·e¿…∆≈ƒ≈«
˙Bˆn‰ ˙�ekשהיא למרות «»««ƒ¿

של ולא ומחשבה שבשכל דבר

דבר של לאמיתו בפועל, עשייה

‰ÚÈ„i‰ ÔÈ�Ú d�È‡≈»ƒ¿««¿ƒ»
ÔÈ�Ú È¯‰L ,‰‚O‰‰Â¿««»»∆¬≈ƒ¿«
Ú„iL B�È‡ ˙Bˆn‰ ˙�ek«»««ƒ¿≈∆≈«
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰Âˆn‰ ˙�ekL∆«»««ƒ¿»ƒ¿…∆

Ckוהמחשבה הידיעה היינו »
פלוניתשבעת מצווה עשיית

פלונית, כוונה לכוון «∆‡l‡צריך
¯wÚ‰של הפנימי והתוכן »ƒ»

המצוות כוונת ‰e‡המושג
לתוכן מודע יהיה שהאדם

כזו במידה המצווה של הפנימי

BLÙ�a Ïeha‰ ÏÚÙiL23 ∆ƒ¿««ƒ¿«¿
ÔÚÓÚ�Î¯ec ÌÈ‡ Ï‡Ê ÒÚ)∆»ƒ¿¿∆∆
כל את וימלא בו יחדור שהדבר

BÓÎeמציאותו למשל), ¿
˙ÂˆÓ ˙�eÎaÔÈlÙz ¿«»«ƒ¿«¿ƒƒ

d�È�ÚLשל הכוונה תוכן ∆ƒ¿»»
היד על שמניחים תפילין המוחמצוות כנגד הראש ועל הלב ‰e‡כנגד

·l‰Â Án‰ „aÚLÏ24,'ה BÊלעבודת ‰�ek ÔÈ�Ú ÔÈ‡ È¯‰רק ¿«¿≈«…«¿«≈¬≈≈ƒ¿««»»
„eaÚL ÔÈ�Ú ‡e‰L) ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏL ÈÓÈ�t‰ ÔÈ�Ú‰ ˙ÚÈ„È¿ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿

(·l‰Â Án‰,המטרה היא כשלעצמה הידיעה ‰e‡ולא ÔÈ�Ú‰ ‡l‡ «…«¿«≈∆»»ƒ¿»
‰lÚt‰ ‰È‰zLהזו הכוונה של המקייםBLÙ�aוההשפעה האדם של ∆ƒ¿∆«¿À»¿«¿

זו, בכוונה המצווה BaÏÂאת BÁÓ ˙‡ „aÚLiL,'ה Ê‰לעבודת ÔÈ‡Â ∆¿«¿≈∆…¿ƒ¿≈∆
,‰ÚÈ„i‰ ‡e‰ ¯wÚ‰L ‰¯Bz‰ ÔÈ�ÚÏ ‰ÓBcעניין הבנהשהיא של ∆¿ƒ¿««»∆»ƒ»«¿ƒ»

‰ÚÈ„i‰והשגה ‡Ï È¯‰ ,˙Bˆn‰ ˙�eÎa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óוההבנה «∆≈≈¿«»««ƒ¿¬≈…«¿ƒ»
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i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ּבּזהר ּׁשּכתּוב מּמה לזה, ּוראיה ׁשּמּמעׂשה25ּבנפׁשֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן לּנׁשמה לבּוׁשים נעׂשים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּמצֹות

ּבג לּנׁשמה לבּוׁשים נעׂשים הּמצֹות ןֿעדןּומּכּונת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לבּוׁשים נעׂשים הּמצֹות מּכּונת ׁשּגם והינּו, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָהעליֹון,
הּידיעה, ענין הּוא הּמצֹות ׁשּכּונת נאמר ואם ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבלבד,
ּובהכרח הּתֹורה. ּכמֹו הּמזֹון ענין ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאםּֿכן
מהֿ ּבנפׁשֹו, הּפעּלה הּוא הּמצֹות ּכּונת ׁשענין ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָֻלֹומר
וכיון וההּׂשגה. הּידיעה הּוא הענין ּבּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּׁשאיןּֿכן
ּכּנ"ל, ההּׂשגה עם ׁשּמתאחד ּבאפן הּוא ההּׂשגה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשענין
ׁשאֹוריתא למעלה, ּגם הּוא וכן מזֹון. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָלכן
אֹור, ותֹורה ענין וזהּו חד. ּכּוּלא ְְְְְְִִֶַַָָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא
את לגּלֹות הּוא וענינּה ,יתּבר עצמּותֹו נמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבּתֹורה

יתּבר ּבחכמה.26עצמּותֹו מאיר ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ּוכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבכלp‰Â‰ד) הּוא ה'עצם', נמצא ׁשּבּתֹורה זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ
חּלּוקי ׁשּכל והינּו, ּבׁשוה, ׁשּבּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמדרגֹות
העצם אבל ּדתֹורה, ּבּגּלּויים רק הם ׁשּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמדרגֹות
נקראת ׁשהּתֹורה וזהּו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הּוא ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּדתֹורה
הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה ּתֹורה, אּלא אמת ּדאין ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָאמת,
ּבירּוׁשלמי ּכדאיתא ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין הּוא האמת 27ענין ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָ

האֹותּיֹות אמצע האֹותּיֹות, התחלת יׁש אמת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתבת
ּבׁשוה הּוא האמת ׁשענין להֹורֹות האֹותּיֹות, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָוסֹוף
הלא ולכאֹורה, ׁשּנּויים, ּבלי ּובּסֹוף ּבאמצע ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹּבתחּלה
איןֿ ׁשהרי מדרגֹות, וחּלּוקי ׁשּנּויים ּכּמה יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבּתֹורה
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ואילך).25) סע"א (קנ, סכ"ט אגה"ק בתניא הובא אֿב. רי, שם ב. רכט, ע'26)ח"ב חי"ז (אג"ק זו שנה סיון כ"א מכתב גם ראה

ה"א.27)קעד). פ"א סנהדרין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰lÚt‰ Ì‡ Èk ,¯wÚ‰ ‡È‰המצווה של האדםBLÙ�aוההשפעה של ƒ»ƒ»ƒƒ«¿À»¿«¿
בכוונה.המקיים המצווה ÊÏ‰,את ‰È‡¯eהמצווה ענייןשכוונת לא היא ¿»»»∆

פעולה בעיקר אלא והבנה ידיעה האדםשל fa‰¯בנפש ·e˙kM ‰nÓ25 ƒ«∆»«…«
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ‰ÓLpÏ ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ� ˙Bˆn‰ ‰NÚnnL∆ƒ«¬≈«ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¿»»¿«≈∆««¿

רוחניים 'לבושים' ובאמצעות

בזיו לראות זוכה הנשמה אלו

‰Bˆn˙השכינה, ˙�ekÓeƒ«»««ƒ¿
ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ�נעלים «¬ƒ¿ƒ

'לבושים' והם יותר ומזוככים

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ‰ÓLpÏ«¿»»¿«≈∆»∆¿
רואה היא דרגותשבאמצעותם

באלוקות, יותר ¿»¿e�È‰Â,נעלות
מובן ekÓ�˙מזה ÌbL∆«ƒ«»«

ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ� ˙Bˆn‰«ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
,„·Ïaהמצוות,כמו ממעשה ƒ¿«

˙Bˆn‰ ˙�ekL ¯Ó‡� Ì‡Â¿ƒ…«∆«»««ƒ¿
,‰ÚÈ„i‰ ÔÈ�Ú ‡e‰עניין ƒ¿««¿ƒ»

והשגה הבנה ‰¯Èשל ÔkŒÌ‡ƒ≈¬≈
BÓk ÔBÊn‰ ÔÈ�Ú Ôk Ìb ‰Ê∆«≈ƒ¿««»¿

‰¯Bz‰.'לבושים' רק ולא «»
ÔÈ�ÚL ¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆ƒ¿«
‡e‰ ˙Bˆn‰ ˙�ek«»««ƒ¿

‰lÚt‰של וההשפעה «¿À»
Œ‰Óהמצוות ,BLÙ�a¿«¿«

ÔÈ�Ú‰ ‰¯Bza ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«»»ƒ¿»
‰‚O‰‰Â ‰ÚÈ„i‰ ‡e‰«¿ƒ»¿««»»

לעיל. ÔÈ�ÚLכמבואר ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«
ÔÙ‡a ‡e‰ ‰‚O‰‰««»»¿…∆
‰‚O‰‰ ÌÚ „Á‡˙nL∆ƒ¿«≈ƒ««»»
ÌLa ˙‡¯˜� ÔÎÏ ,Ï"pk««»≈ƒ¿≈¿≈

ÔBÊÓהגשמי שהמזון כשם »
בפנימיותו האדם בגוף חודר

בלבד. חיצוני דבר הוא È¯B‡L˙‡והלבוש ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿«¿»∆«¿»
„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Âוהקדושֿברוךֿהוא אחד,התורה הכול ¿¿»¿ƒ»«

האור עם מתאחד בשכלו) והשגה הבנה (באמצעות התורה עם והמתאחד

הקדושֿברוךֿהוא. של ÔÈ�Úהאינסופי e‰ÊÂדברי של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
‡B¯,הפסוק ‰¯B˙Âאת מגלה הקדושֿברוךֿהוא,שהתורה של עצמותו ¿»

כיוון לעיל, d�È�ÚÂכמבואר ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡ˆÓ� ‰¯BzaLשל ∆«»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
אור' 'תורה נקראת שלכן C¯a˙Èהתורה B˙eÓˆÚ ˙‡ ˙Bl‚Ï ‡e‰26, ¿«∆«¿ƒ¿»≈

‰ÓÎÁa ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L BÓÎeסוף אין שאור לעיל כמבואר ¿∆≈≈ƒ«»¿»
בספירת מקום".מאיר "בקירוב העליונה החכמה

'ÌˆÚ'‰ ‡ˆÓ� ‰¯BzaL ‰Ê ÔÈ�Ú ‰p‰Â הקדושֿברוךֿהוא,של„) ¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«»ƒ¿»»∆∆

‰ÂLa ‰¯BzaL ˙B‚¯„n‰ ÏÎa ‡e‰שונות דרגות יש בתורה ¿»««¿≈∆«»¿»∆
דתורה נגלה בין ההבדל כמו השונים התורה חלקי בין הנסתרוהבדלים לחלק

שווה, במידה הדרגות בכל נמצא האלוקות של והעצם ¿»¿e�È‰Â,שבתורה,
‰¯BzaL ˙B‚¯„n‰ È˜elÁ ÏkLהשונים התורה חלקי בין וההבדלים ∆»ƒ≈««¿≈∆«»

‰¯B˙c ÌÈÈelba ˜¯ Ì‰≈««ƒƒ¿»
והתגלתהכפי ירדה שהתורה

שהעצם בעוד כי לעינינו,

היינו עצמו, לדבר מתייחס

המושג שלו, והפנימיות העומק

להתפשטות מתייחס 'גילויים'

חיצוני דבר שהם שלו ולהארה

למשל, (כמו, העצם לעומת

בדוגמת גשמי אור במקור

הוא השמש כדור גוף השמש,

המתפשט והאור הדבר עצם

עצמה לשמש מחוץ ממנה ומאיר

השמש) של ה"גילויים" הוא

בין הדרגות הבדלי ולענינינו,

רק הם השונים התורה חלקי

התורה של «¬‡·Ïב"גילויים"
ÏÎa ‡e‰ ‰¯B˙c ÌˆÚ‰»∆∆¿»¿»

ÌB˜Óדרגה חלקובכל ובכל »
התורה ללאÂLa‰מחלקי ¿»∆

הבדלים.

e‰ÊÂשל שהעצם זה עניין ¿∆
התורה חלקי בכל נמצא התורה

הפנימית המשמעות הוא בשווה

לעיל האמור «»∆Bz‰L¯‰של
˙Ó‡ ÔÈ‡c ,˙Ó‡ ˙‡¯˜�ƒ¿≈¡∆¿≈¡∆
‰¯B‡ÎÏÂ ,‰¯Bz ‡l‡∆»»¿ƒ¿»
ÔÈ�Ú È¯‰ ,Ô·eÓ B�È‡≈»¬≈ƒ¿«
Ba ÔÈ‡L ‡e‰ ˙Ó‡‰»¡∆∆≈

ÌÈÈepL,וחוזק תוקף של מידה באותה תמיד קיים כפיÈ‡„k˙‡והוא ƒƒƒ¿ƒ»
‰‡ÈÓÏLe¯Èa27˙Bi˙Bשמובא ˙ÏÁ˙‰ LÈ ˙Ó‡ ˙·˙aLהאות ƒ«¿ƒ∆¿≈«¡∆≈«¿»«»ƒ

אותיות מבין הראשונה שהיא בי"ת",אל"ף ‰‡Bi˙B˙ה"אל"ף ÚˆÓ‡∆¿«»ƒ
שהיא מ"ם בי"ת"האות ה"אל"ף אותיות ‰‡Bi˙B˙באמצע ÛBÒÂהאות ¿»ƒ

מאותיות האחרונה האות שהיא וזאתתי"ו בי"ת", ¿B¯B‰Ï˙כדיה"אל"ף
ÂLa‰ולהשמיענו ‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÈ�ÚLמידה באותה lÁ˙a‰ונמצא ∆ƒ¿«»¡∆¿»∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÈepL ÈÏa ÛBq·e ÚˆÓ‡a,הבדלים הזאתB‡ÎÏÂ¯‰וללא הקביעה »∆¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»
כי הסבר, B‚¯„Ó˙,דורשת È˜elÁÂ ÌÈÈepL ‰nk LÈ ‰¯Bza ‡Ï‰¬…«»≈«»ƒƒ¿ƒ≈«¿≈
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ּבּזהר ּׁשּכתּוב מּמה לזה, ּוראיה ׁשּמּמעׂשה25ּבנפׁשֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּתחּתֹון, ּבגןֿעדן לּנׁשמה לבּוׁשים נעׂשים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּמצֹות

ּבג לּנׁשמה לבּוׁשים נעׂשים הּמצֹות ןֿעדןּומּכּונת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לבּוׁשים נעׂשים הּמצֹות מּכּונת ׁשּגם והינּו, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָהעליֹון,
הּידיעה, ענין הּוא הּמצֹות ׁשּכּונת נאמר ואם ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבלבד,
ּובהכרח הּתֹורה. ּכמֹו הּמזֹון ענין ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאםּֿכן
מהֿ ּבנפׁשֹו, הּפעּלה הּוא הּמצֹות ּכּונת ׁשענין ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָֻלֹומר
וכיון וההּׂשגה. הּידיעה הּוא הענין ּבּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּׁשאיןּֿכן
ּכּנ"ל, ההּׂשגה עם ׁשּמתאחד ּבאפן הּוא ההּׂשגה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשענין
ׁשאֹוריתא למעלה, ּגם הּוא וכן מזֹון. ּבׁשם נקראת ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָלכן
אֹור, ותֹורה ענין וזהּו חד. ּכּוּלא ְְְְְְִִֶַַָָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא
את לגּלֹות הּוא וענינּה ,יתּבר עצמּותֹו נמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבּתֹורה

יתּבר ּבחכמה.26עצמּותֹו מאיר ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ּוכמֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבכלp‰Â‰ד) הּוא ה'עצם', נמצא ׁשּבּתֹורה זה ענין ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָ
חּלּוקי ׁשּכל והינּו, ּבׁשוה, ׁשּבּתֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמדרגֹות
העצם אבל ּדתֹורה, ּבּגּלּויים רק הם ׁשּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמדרגֹות
נקראת ׁשהּתֹורה וזהּו ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הּוא ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּדתֹורה
הרי מּובן, אינֹו ולכאֹורה ּתֹורה, אּלא אמת ּדאין ְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָאמת,
ּבירּוׁשלמי ּכדאיתא ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין הּוא האמת 27ענין ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָ

האֹותּיֹות אמצע האֹותּיֹות, התחלת יׁש אמת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתבת
ּבׁשוה הּוא האמת ׁשענין להֹורֹות האֹותּיֹות, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָוסֹוף
הלא ולכאֹורה, ׁשּנּויים, ּבלי ּובּסֹוף ּבאמצע ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹּבתחּלה
איןֿ ׁשהרי מדרגֹות, וחּלּוקי ׁשּנּויים ּכּמה יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבּתֹורה
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‰lÚt‰ Ì‡ Èk ,¯wÚ‰ ‡È‰המצווה של האדםBLÙ�aוההשפעה של ƒ»ƒ»ƒƒ«¿À»¿«¿
בכוונה.המקיים המצווה ÊÏ‰,את ‰È‡¯eהמצווה ענייןשכוונת לא היא ¿»»»∆

פעולה בעיקר אלא והבנה ידיעה האדםשל fa‰¯בנפש ·e˙kM ‰nÓ25 ƒ«∆»«…«
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚a ‰ÓLpÏ ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ� ˙Bˆn‰ ‰NÚnnL∆ƒ«¬≈«ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«¿»»¿«≈∆««¿

רוחניים 'לבושים' ובאמצעות

בזיו לראות זוכה הנשמה אלו

‰Bˆn˙השכינה, ˙�ekÓeƒ«»««ƒ¿
ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ�נעלים «¬ƒ¿ƒ

'לבושים' והם יותר ומזוככים

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ‰ÓLpÏ«¿»»¿«≈∆»∆¿
רואה היא דרגותשבאמצעותם

באלוקות, יותר ¿»¿e�È‰Â,נעלות
מובן ekÓ�˙מזה ÌbL∆«ƒ«»«

ÌÈLe·Ï ÌÈNÚ� ˙Bˆn‰«ƒ¿«¬ƒ¿ƒ
,„·Ïaהמצוות,כמו ממעשה ƒ¿«

˙Bˆn‰ ˙�ekL ¯Ó‡� Ì‡Â¿ƒ…«∆«»««ƒ¿
,‰ÚÈ„i‰ ÔÈ�Ú ‡e‰עניין ƒ¿««¿ƒ»

והשגה הבנה ‰¯Èשל ÔkŒÌ‡ƒ≈¬≈
BÓk ÔBÊn‰ ÔÈ�Ú Ôk Ìb ‰Ê∆«≈ƒ¿««»¿

‰¯Bz‰.'לבושים' רק ולא «»
ÔÈ�ÚL ¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆ƒ¿«
‡e‰ ˙Bˆn‰ ˙�ek«»««ƒ¿

‰lÚt‰של וההשפעה «¿À»
Œ‰Óהמצוות ,BLÙ�a¿«¿«

ÔÈ�Ú‰ ‰¯Bza ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«»»ƒ¿»
‰‚O‰‰Â ‰ÚÈ„i‰ ‡e‰«¿ƒ»¿««»»

לעיל. ÔÈ�ÚLכמבואר ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿«
ÔÙ‡a ‡e‰ ‰‚O‰‰««»»¿…∆
‰‚O‰‰ ÌÚ „Á‡˙nL∆ƒ¿«≈ƒ««»»
ÌLa ˙‡¯˜� ÔÎÏ ,Ï"pk««»≈ƒ¿≈¿≈

ÔBÊÓהגשמי שהמזון כשם »
בפנימיותו האדם בגוף חודר

בלבד. חיצוני דבר הוא È¯B‡L˙‡והלבוש ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿«¿»∆«¿»
„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Âוהקדושֿברוךֿהוא אחד,התורה הכול ¿¿»¿ƒ»«

האור עם מתאחד בשכלו) והשגה הבנה (באמצעות התורה עם והמתאחד

הקדושֿברוךֿהוא. של ÔÈ�Úהאינסופי e‰ÊÂדברי של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
‡B¯,הפסוק ‰¯B˙Âאת מגלה הקדושֿברוךֿהוא,שהתורה של עצמותו ¿»

כיוון לעיל, d�È�ÚÂכמבואר ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡ˆÓ� ‰¯BzaLשל ∆«»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
אור' 'תורה נקראת שלכן C¯a˙Èהתורה B˙eÓˆÚ ˙‡ ˙Bl‚Ï ‡e‰26, ¿«∆«¿ƒ¿»≈

‰ÓÎÁa ¯È‡Ó ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L BÓÎeסוף אין שאור לעיל כמבואר ¿∆≈≈ƒ«»¿»
בספירת מקום".מאיר "בקירוב העליונה החכמה

'ÌˆÚ'‰ ‡ˆÓ� ‰¯BzaL ‰Ê ÔÈ�Ú ‰p‰Â הקדושֿברוךֿהוא,של„) ¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«»ƒ¿»»∆∆

‰ÂLa ‰¯BzaL ˙B‚¯„n‰ ÏÎa ‡e‰שונות דרגות יש בתורה ¿»««¿≈∆«»¿»∆
דתורה נגלה בין ההבדל כמו השונים התורה חלקי בין הנסתרוהבדלים לחלק

שווה, במידה הדרגות בכל נמצא האלוקות של והעצם ¿»¿e�È‰Â,שבתורה,
‰¯BzaL ˙B‚¯„n‰ È˜elÁ ÏkLהשונים התורה חלקי בין וההבדלים ∆»ƒ≈««¿≈∆«»

‰¯B˙c ÌÈÈelba ˜¯ Ì‰≈««ƒƒ¿»
והתגלתהכפי ירדה שהתורה

שהעצם בעוד כי לעינינו,

היינו עצמו, לדבר מתייחס

המושג שלו, והפנימיות העומק

להתפשטות מתייחס 'גילויים'

חיצוני דבר שהם שלו ולהארה

למשל, (כמו, העצם לעומת

בדוגמת גשמי אור במקור

הוא השמש כדור גוף השמש,

המתפשט והאור הדבר עצם

עצמה לשמש מחוץ ממנה ומאיר

השמש) של ה"גילויים" הוא

בין הדרגות הבדלי ולענינינו,

רק הם השונים התורה חלקי

התורה של «¬‡·Ïב"גילויים"
ÏÎa ‡e‰ ‰¯B˙c ÌˆÚ‰»∆∆¿»¿»

ÌB˜Óדרגה חלקובכל ובכל »
התורה ללאÂLa‰מחלקי ¿»∆

הבדלים.

e‰ÊÂשל שהעצם זה עניין ¿∆
התורה חלקי בכל נמצא התורה

הפנימית המשמעות הוא בשווה

לעיל האמור «»∆Bz‰L¯‰של
˙Ó‡ ÔÈ‡c ,˙Ó‡ ˙‡¯˜�ƒ¿≈¡∆¿≈¡∆
‰¯B‡ÎÏÂ ,‰¯Bz ‡l‡∆»»¿ƒ¿»
ÔÈ�Ú È¯‰ ,Ô·eÓ B�È‡≈»¬≈ƒ¿«
Ba ÔÈ‡L ‡e‰ ˙Ó‡‰»¡∆∆≈

ÌÈÈepL,וחוזק תוקף של מידה באותה תמיד קיים כפיÈ‡„k˙‡והוא ƒƒƒ¿ƒ»
‰‡ÈÓÏLe¯Èa27˙Bi˙Bשמובא ˙ÏÁ˙‰ LÈ ˙Ó‡ ˙·˙aLהאות ƒ«¿ƒ∆¿≈«¡∆≈«¿»«»ƒ

אותיות מבין הראשונה שהיא בי"ת",אל"ף ‰‡Bi˙B˙ה"אל"ף ÚˆÓ‡∆¿«»ƒ
שהיא מ"ם בי"ת"האות ה"אל"ף אותיות ‰‡Bi˙B˙באמצע ÛBÒÂהאות ¿»ƒ

מאותיות האחרונה האות שהיא וזאתתי"ו בי"ת", ¿B¯B‰Ï˙כדיה"אל"ף
ÂLa‰ולהשמיענו ‡e‰ ˙Ó‡‰ ÔÈ�ÚLמידה באותה lÁ˙a‰ונמצא ∆ƒ¿«»¡∆¿»∆ƒ¿ƒ»
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ּבער אינֹו זה וכל ּדאֹוריתא, לסתים ּדתֹורה ּגליא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָערֹו
ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר מׁשיח, ׁשל ּתֹורתֹו ׁשהּתֹורה28לגּבי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשל ּתֹורתֹו לגּבי הבל היא הּזה ּבעֹולם למד ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאדם
ׁשּלמעלה הּתֹורה ּבחינת לגּבי ּבער אינֹו זה וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשיח,

ּבק ׁשּלמעלה ּתֹורה מחּבר היה ׁשּדוד ּודׁשאּֿבריּֿכפי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
אי29הּוא מדרגֹות, חּלּוקי ּכּמה ּבּתֹורה ׁשּיׁש וכיון ,ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּכל הּוא, הענין א אמת. היא ׁשהּתֹורה לֹומר ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָאפׁשר
ּב'עצם'. לא אבל ּבאֹור, רק הם הּמדרגֹות ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחּלּוקי

ÔÈ�Ú‰Â.מדרגֹות וחּלּוקי ׁשּנּויים ּכּמה יׁש ׁשּבאֹור ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
הרי ּבכלים, מתלּבׁש להיֹותֹו ּפנימי, אֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַּדהּנה,
ּגם אּלא הּכלים, מּצד ׁשּנּויים רק ולא ׁשּנּויים, ּבֹו ְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹיׁש
ׁשּׁשרש לפי והינּו מדרגֹות, חּלּוקי ּבֹו יׁש עצמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹהאֹור
התחּלקּות, יׁש הּקו ּובאֹור הּקו, מאֹור הּוא ּפנימי' ְְְְִִִֵֵַַַַַָה'אֹור
ׁשּלמעלה ּכּידּוע העֹולמֹות, ׁשּמּצד ההתחּלקּות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהן
הּקו, הארת מאיר ּובאצילּות הּקו, עצם מאיר ֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמאצילּות
למעלה וגם כּו', ּדהארה הארה הּבריאה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּובעֹולם
ּב'אדם מאיר ׁשהּוא ּכמֹו ּדֹומה אינֹו ּגּופא ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָמאצילּות
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הנגלה È¯B‡c˙‡שבתורהחלק ÌÈ˙ÒÏוהנעלם הנסתר ('סתום'),חלק ¿»ƒ¿«¿»
‰Ê ÏÎÂהפנימיות וגם הנגלה C¯Úaגם B�È‡ודמיון יחס כל ללא הוא ¿»∆≈¿∆∆

ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz Èa‚Ï,בתורה מאד נעלית דרגה Ó‡Ók¯שהיא ¿«≈»∆»ƒ«¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯28Ï·‰ ‡È‰ ‰f‰ ÌÏBÚa „ÓÏ Ì„‡L ‰¯Bz‰L «≈«∆«»∆»»»«»»«∆ƒ∆∆

,ÁÈLÓ ÏL B˙¯Bz Èa‚Ï¿«≈»∆»ƒ«
שמדובר עצוםהרי וריחוק בפער

האמורות הדרגות כל זה ְֶָוכל

התורה Úa¯בלימוד B�È‡C ≈¿∆∆
יחס ללא ≈»¿Èa‚Ïוהשוואההוא

‰ÏÚÓlL ‰¯Bz‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««»∆¿«¿»
שיעורשהיא לאין גבוהה בדרגה

שירדה לאחר התורה מדרגת

‰È‰למטה „ÂcL ÈÙk¿ƒ∆»ƒ»»
‰ÏÚÓlL ‰¯Bz ¯aÁÓ¿«≈»∆¿«¿»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a29, ¿¿»¿ƒ
שדוד וחסידות בקבלה כמובא

את ומגלה ממשיך היה המלך

בבחינת האלוקי סוף האין האור

ואחדות חיבור גורם וכך החכמה

שבתורה העליונות הדרגות בין

שבתורה הנמוכות לדרגות

‰nk ‰¯Bza LiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈«»«»
CÈ‡ ,˙B‚¯„Ó È˜elÁƒ≈«¿≈≈
‰¯Bz‰L ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«∆«»

˙Ó‡ ‡È‰היא האמת והרי ƒ¡∆
מידה?. באותה בסוף) ובין באמצע בין בראש, (בין דרגה ובכל מצב בכל

˙B‚¯„n‰ È˜elÁ ÏkL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡התורה חלקי בין וההבדלים «»ƒ¿»∆»ƒ≈««¿≈
וכו' משיח של תורתו נסתר, נגלה, כמו השונות הדרגות ובין ¯˜השונים Ì‰≈«

¯B‡a,לעיל כמבואר וההתפשטות, ה"גילויי" ÌˆÚ'a'היינו ‡Ï Ï·‡ »¬»…»∆∆
דרגות. הבדלי אין אכן שבו

ÌÈÈepL ‰nk LÈ ¯B‡aL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âובאופן במידת הבדלים ¿»ƒ¿»»∆∆»≈«»ƒƒ
שלו B‚¯„Ó˙ההתגלות È˜elÁÂוהולך ובמעלתו, בעניינו שונות דרגות ¿ƒ≈«¿≈

האור של וההארה ההתגלות באופן משמעותיים והבדלים שונות דרגות ומפרט

אור כלומר, "מקיף". ואור "פנימי" אור – סוגים לשני מתחלק כלל שבדרך

לפי היא שלו וההארה מאיר הוא שבהם ולנבראים לעולמות שמותאם

באופן בהם ופועל בהם ומתלבש מאיר הוא ובאמצעותם שבהם ה"כלים"

לפי מותאמת לא ההארה אבל ובנבראים, בעולמות מאיר הוא שגם ואור פנימי

כללי באופן עליהם מאירה אלא והנבראים מהעולמות אחד כל של ה"כלים"

ולהלן מלמעלה עליהם "מקיף" האור בפנימיות, בהם מתלבשת שאיננה וכיון

בא שכמובן הפנימי באור רק לא שונות דרגות יש שבאור ומפרט הולך

מאיר כלל שבדרך ה"מקיף" באור אפילו אלא ושונים, רבים באופנים ומתגלה

כדלהלן. בשווה, והנבראים העולמות על

,ÈÓÈ�t ¯B‡ ,‰p‰cבצו נבראהמאיר ולכל עולם לכל ומותאמת פנימית רה ¿ƒ≈¿ƒƒ

ערכו ÌÈÏÎaלפי LaÏ˙Ó B˙BÈ‰Ïשל בדרך ב"כלים" מאיר שהוא כיוון ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ
בתוכם, ÌÈÈepL"התלבשות" Ba LÈ È¯‰ההארה ומידת באופן והבדלים ¬≈≈ƒƒ

עניינו, לפני "כלי" ‰ÌÈÏkבכל „vÓ ÌÈÈepL ˜¯ ‡ÏÂרק הכוונה ואין ¿…«ƒƒƒ««≈ƒ
בכלים, מההתלבשות כתוצאה באור שנגרמים והבדלים Ìbלשינויים ‡l‡∆»«

BÓˆÚ ¯B‡‰התלבש בטרם »«¿
השונים È˜elÁבכלים Ba LÈ≈ƒ≈

˙B‚¯„Ó,שונות e�È‰Âורמות «¿≈¿«¿
˘¯ML ÈÙÏממנו המקור ¿ƒ∆…∆

ומאיר ÈÓÈ�t'נובע ¯B‡'‰»¿ƒƒ
Âw‰ ¯B‡Ó ‡e‰כמבואר ≈««

שנברא שקודם וחסידות בקבלה

בלתי אלוקי אור רק האיר העולם

של ברצונו וכשעלה מוגבל

עולם לברוא הקדושֿברוךֿהוא

מוגבלים ונבראים עולמות עם

את הקדושֿברוךֿהוא צמצם

אותו וסילק מוגבל הבלתי האור

חזר הצמצום ולאחר "הצידה"

מועט היותו שם שעל אור והאיר

והוא הקו" "אור נקרא ודק

האור והארת להמשכת השורש

עניינו, לפי עולם בכל הפנימי

˙e˜lÁ˙‰ LÈ Âw‰ ¯B‡·e¿««≈ƒ¿«¿
שונות, דרגות ≈‰Ôוהבדלי

„vnL ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿∆ƒ«
˙BÓÏBÚ‰בצורת גדולים הבדלים שיש מאיר הקו אור ובמידתבהם ההארה »»

השונים, העולמות בין eÏÈˆ‡Ó˙האור ‰ÏÚÓlL Úe„ikהדרגה «»«∆¿«¿»≈¬ƒ
האלוקיהראשונה האור התגלות ראשית והיא "עולם" שנקראת העליונה

ועולם מזה, זה ונבדלים מוגדרים וכלים אורות עם העליונות הספירות בעשר

יצירה, בריאה, "אצילות, העולמות ארבעת מבין הראשון העולם הוא האצילות

האצילות מעולם שלמעלה העליונות האלוקות ובדרגות ÌˆÚעשיה" ¯È‡Ó≈ƒ∆∆
Âw‰של והפנימיות הקו,העומק ‰Âwאור ˙¯‡‰ ¯È‡Ó ˙eÏÈˆ‡·e «««¬ƒ≈ƒ∆»«««

מאשר נמוכה יותר הרבה דרגה היא וההארה עצמו,בלבד «¿ÌÏBÚ·eהעצם
‰‡È¯a‰מצומצם יותר האור שבו האצילות עולם לאחר הבא העולם «¿ƒ»

רק מאירה יותר עוד מוגדרת מציאות נחשבים והכלים ««∆‰‡¯‰והאורות
'eÎ ‰¯‡‰cהמשכה רק ויש מאירה לא עצמה ההארה שגם והתגלותהיינו ¿∆»»

ההארה, מתוך הארה הקוÌ‚Âשל עצם הארת לגבי לעיל האמור לגבי ¿«
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏאופן לגבי הבדלים יש ההתגלותעצמו, ומידת ¿«¿»≈¬ƒ»

שונות דרגות יש מאצילות למעלה גם כי האור BÓkשל ‰ÓBc B�È‡≈∆¿
‡e‰Lהאלוקי ˜„ÔBÓ'האור Ì„‡'a ¯È‡Óהעליונה המחשבה בחינת ∆≈ƒ¿»»«¿

התעוררה העולם את לברוא הקדושֿברוךֿהוא של ובמחשבתו ברצונו עלה בה

הנבראים כל ואת העולמות כל את הכוללת כללית אחת כמחשבה תחילה

התעוררות ובתחילת בית לבנות הרוצה (כאדם אחת ובסקירה אחת במחשבה
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i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ׁשּלמעלה הּמדרגֹות ּפרטי ּובכל ּוב'עקּודים' ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָקדמֹון'
ּכּמה ּבֹו יׁש עצמֹו הּקו ּגם הּנה לזה, ונֹוסף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאצילּות,

ּכּידּוע מדרגֹות, ּדבּוק30חּלּוקי הּוא הּקו ׁשראׁשית ְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ונמצא, מתמעט. הּוא ּׁשּנמׁש מה וכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבאֹורֿאיןֿסֹוף,
הּקו ענין ׁשּכל ׁשּזה והינּו, עצמֹו, ּבּקו ּומּטה מעלה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּיׁש
יׁש עצמֹו הּקו ׁשּגם לפי הּוא ּומּטה, מעלה לעׂשֹות ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָהּוא
התחּלקּות, ּבֹו יׁש מּקיף' 'אֹור וגם ּומּטה. מעלה ְְְְִִֵַַַַַָָּבֹו

חּיים' ּב'עץ חצי31ּכדאיתא ּבין הפרׁש יׁש עּגּול ׁשּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּגם הרי ואםּֿכן הּתחּתֹון, עּגּול חצי ּובין העליֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָעּגּול
ּדֹומה ׁשאין היֹות ועם התחּלקּות. יׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶַָּבעּגּולים
ּדבאֹור ׁשּבּפנימי, להתחּלקּות ׁשּבּמּקיף ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַההתחּלקּות
ּגם אּלא הּמקּבלים, מּצד רק לא היא ההתחּלקּות ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָֹּפנימי
ּומעּוט רּבּוי ּבענין רק אינּה וההתחּלקּות עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּבאֹור
ההפרׁש ועלּֿדר לגמרי, אחר מהּות ׁשּזהּו אם ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהאֹור,

ונצחֿ חסדּֿגבּורהּֿתפארת, חכמהּֿבינהּֿדעת, הֹודּֿבין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּזהּו אּלא האֹור, ּומעּוט ּברּבּוי רק אינֹו ׁשההפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָיסֹוד,
הרי מּקיף, האֹור מהּֿׁשאיןּֿכן לגמרי, אחר אֹור ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָמהּות
מּצד רק הּוא ההפרׁש וכל התחּלקּות, אין ּבעצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבֹו
ּבמעּוט, אֹו ּברּבּוי אצלם מאיר האֹור אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָהּמקּבלים,
ּבמעּוט אֹו יֹותר ּברּבּוי ׁשּמאיר ּגּופא זה הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָמּכלֿמקֹום,
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נכללות זו שבמחשבה וכיון כללית) אחת במחשבה כלולים הפרטים כל הרצון

קדמון" "אדם נקראת זו בחינה מטה, למטה עד מעלה מלמעלה הדרגות, כל

שהוא ובגלל ותחתונות עליונות רבות מדרגות שמורכב לאדם הדמיון בגלל

הנבראים לכל הקודם עצמו לאיןֿסוף הe·קשור כאמור'ÌÈ„e˜Ú'עולם ¿¬ƒ
קיימות האצילות מעולם החל

מוגדרות עליונות ספירות עשר

בדרגות קיים המושג עצם אבל

בצורה לא כי אם יותר, עליונות

מסוימת ובחינה מוגדרת, כה

שם על "עקודים" בשם נקראת

לא הספירות שבה העובדה

ומוגדרת ברורה בצורה מחולקות

וקשורים "עקודים" כולם אלא

אחד כלי בתוך «¿ÏÎ·eומכונסים
‰ÏÚÓlL ˙B‚¯„n‰ ÈË¯t¿»≈««¿≈∆¿«¿»

˙eÏÈˆ‡Óמהן אחת שבכל ≈¬ƒ
המיוחד שונה, באופן מאיר האור

בפרט, דרגה «¿ÛÒB�Âלאותה
BÓˆÚ Âw‰ Ìb ‰p‰ ,‰ÊÏ»∆ƒ≈««««¿
È˜elÁ ‰nk Ba LÈ≈«»ƒ≈

˙B‚¯„Óאופן לגבי והבדלים «¿≈
ודרגה, דרגה בכל שלו ההארה

Úe„ik30Âw‰ ˙ÈL‡¯L «»«∆≈ƒ««
שהחלה שבו העליונה בדרגה

אמנם הוא מועט, כאור להאיר

בכל אך הצמצום שלאחר אור

ŒÔÈ‡Œ¯B‡aזאת ˜e·c ‡e‰»¿≈
ÛBÒתכונות לו ויש הבליֿגבול

CLÓpMדומות, ‰Ó ÏÎÂלדרגה מדרגה ËÚÓ˙Óויורד ‡e‰ואורו ¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈
hÓe‰והולך.פוחת ‰ÏÚÓ LiL ,‡ˆÓ�Âעליונות ודרגותדרגות ¿ƒ¿»∆≈«¿»«»

BNÚÏ˙תחתונות ‡e‰ Âw‰ ÔÈ�Ú ÏkL ‰fL ,e�È‰Â ,BÓˆÚ Âwa«««¿¿«¿∆∆∆»ƒ¿««««¬
‰hÓe ‰ÏÚÓֿהקדושֿברוך לאחר שנוצר הקו, אור של ומטרתו עניינו כל «¿»«»
את צמצם מצומצםהוא אור והאיר מוגבל הבלתי האינסופי ÈÙÏהאור ‡e‰¿ƒ

‰hÓe ‰ÏÚÓ Ba LÈ BÓˆÚ Âw‰ ÌbLדרגות יש עצמו שבו וכיוון ∆««««¿≈«¿»«»
שיש כזו בצורה העולמות לבריאת האמצעי הוא לכן תחתונות, ודרגות עליונות

ועולמות הקו באור ("מעלה") עליונות דרגות מאירות בהם עליונים עולמות

הקו. באור ("מטה") תחתונות דרגות מאירות בהם תחתונים

'ÛÈwÓ ¯B‡' Ì‚Âפנימית בצורה מאיר ואינו בכלים מתלבש LÈשאינו ¿««ƒ≈
˙e˜lÁ˙‰ Baדרגות,והבדלי'ÌÈiÁ ıÚ'a ‡˙È‡„k31ÏÎaL ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ∆¿»

ÏebÚהאלוקי האור השתלשלות סדר של הדרגות שסדר בחסידות מבואר ƒ
העליונה שהדרגה כזו בצורה 'עיגולים', של באופן גם מופיע למטה מלמעלה

את בעיגול וסובבת מקיפה מסדרכמו בשונה (וזאת שתחתיה, הדרגה

זו', תחת 'זו באות לא השונות הדרגות שבו 'יושר' של באופן השתלשלות

ומטה מעלה בעיגול אין וצורתו טבעו שמעצם ולמרות מזו) זו כלולות אלא

זאת בכל וסוף, התחלה בו ‰L¯Ùואין LÈהבדלÏebÚ ÈˆÁ ÔÈa ≈∆¿≈≈¬ƒƒ
ÌÈÏebÚa Ìb È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,ÔBzÁz‰ ÏebÚ ÈˆÁ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰»∆¿≈¬ƒƒ««¿¿ƒ≈¬≈«¿ƒƒ

הבדליםלמרות והעדר 'מקיף' על מורה בכללותו ‰˙e˜lÁ˙שהעיגול LÈ≈ƒ¿«¿
ÔÈ‡Lמסוימת. ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆≈

˙e˜lÁ˙‰‰ ‰ÓBc»«ƒ¿«¿
˙e˜lÁ˙‰Ï ÛÈwnaL∆««ƒ«ƒ¿«¿

,ÈÓÈ�taLבאור וההתחלקות ∆«¿ƒƒ
בולטת יותר הרבה היא הפנימי

ברורות הגדרות ¿B‡·cƒ¯ובעלת
‡È‰ ˙e˜lÁ˙‰‰ ÈÓÈ�t¿ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÏa˜n‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ««¿«¿ƒ
אחד שכל האור את הקולטים

יכולת לפי האור את מקבל מהם

שלו, והקיבול «∆‡l‡הקליטה
BÓˆÚ ¯B‡a Ìbאור כי «»«¿

ב"מקבלים" להתלבש שנועד

פנימית בצורה בהם ולחדור

ערכם, לפי מותאם

˜¯ d�È‡ ˙e˜lÁ˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿≈»«
,¯B‡‰ ËeÚÓe Èea¯ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«ƒƒ»
השונות הדרגות בין ההבדל

כמותי רק שבדרגותאיננו

ובדרגות רב אור מאיר עליונות

מועט אור מאיר Èkƒתחתונות
¯Á‡ ˙e‰Ó e‰fL Ì‡ƒ∆∆««≈

È¯Ó‚Ïבאיכות הם וההבדלים ¿«¿≈
הדרגות כךשל כדי עד השונות

פערים הדרגות בין לחלוטין,שיש שונה במהות מדובר שבעקבותיהם

ÔÈa L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚÂהספירות עשר של השונות הקבוצות שלושת ¿«∆∆«∆¿≈≈
העליונים,שהםÚcŒ‰�ÈaŒ‰ÓÎÁ˙העליונות Œ‰¯e·bŒ„ÒÁהמוחין »¿»ƒ»««∆∆¿»
˙¯‡Ùzהעליונות,שהן כוחותBÒÈŒ„B‰ŒÁˆ�Â„המידות המעשה,שהם ƒ¿∆∆¿∆«¿

L¯Ù‰‰Lהקבוצות שלושת בין ËeÚÓeהללווההבדל Èea¯a ˜¯ B�È‡ ∆«∆¿≈≈«¿ƒƒ
¯B‡‰המוחין המידות,שאור מאור יותר להבדלים‡l‡רב שבנוסף »∆»

הבדלים יש È¯Ó‚Ïבאיכותהכמותיים ¯Á‡ ¯B‡ ˙e‰Ó e‰fLויש ∆∆««≈¿«¿≈
הקבוצות, לשאר מהקבוצות אחת כל בין מהותי ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהבדל

È¯‰ ,ÛÈwÓ ¯B‡‰בין מסוימת התחלקות קיימת בו שגם האמור למרות »«ƒ¬≈
בכל ל"תחתון" ‰˙e˜lÁ˙,זאת"עליון" ÔÈ‡ BÓˆÚa Baמצידו והוא ¿«¿≈ƒ¿«¿

בשווהמאיר מקום ‰ÌÈÏa˜n,בכל „vÓ ˜¯ ‡e‰ L¯Ù‰‰ ÏÎÂ¿»«∆¿≈«ƒ««¿«¿ƒ
,ËeÚÓa B‡ Èea¯a ÌÏˆ‡ ¯È‡Ó ¯B‡‰ Ì‡שמושג ונמצא ƒ»≈ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ

שהוא כפי ה"התחלקות" ממושג לחלוטין שונה המקיף באור ה"התחלקות"

אבל הפנימי. Ùeb‡באור ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓעצמו¯È‡nLהאור ƒ»»¬≈∆»∆≈ƒ
BÈ˙¯המקיף ËeÚÓa B‡ ¯˙BÈ Èea¯aבו מידהויש באיזו כמות הבדלי ¿ƒ≈¿ƒ≈
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יג i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ׁשּלמעלה הּמדרגֹות ּפרטי ּובכל ּוב'עקּודים' ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָקדמֹון'
ּכּמה ּבֹו יׁש עצמֹו הּקו ּגם הּנה לזה, ונֹוסף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמאצילּות,

ּכּידּוע מדרגֹות, ּדבּוק30חּלּוקי הּוא הּקו ׁשראׁשית ְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ונמצא, מתמעט. הּוא ּׁשּנמׁש מה וכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָּבאֹורֿאיןֿסֹוף,
הּקו ענין ׁשּכל ׁשּזה והינּו, עצמֹו, ּבּקו ּומּטה מעלה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּיׁש
יׁש עצמֹו הּקו ׁשּגם לפי הּוא ּומּטה, מעלה לעׂשֹות ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָהּוא
התחּלקּות, ּבֹו יׁש מּקיף' 'אֹור וגם ּומּטה. מעלה ְְְְִִֵַַַַַָָּבֹו

חּיים' ּב'עץ חצי31ּכדאיתא ּבין הפרׁש יׁש עּגּול ׁשּבכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּגם הרי ואםּֿכן הּתחּתֹון, עּגּול חצי ּובין העליֹון ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָעּגּול
ּדֹומה ׁשאין היֹות ועם התחּלקּות. יׁש ְְְְֱִִִִֵֵֶַָּבעּגּולים
ּדבאֹור ׁשּבּפנימי, להתחּלקּות ׁשּבּמּקיף ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַההתחּלקּות
ּגם אּלא הּמקּבלים, מּצד רק לא היא ההתחּלקּות ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָֹּפנימי
ּומעּוט רּבּוי ּבענין רק אינּה וההתחּלקּות עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָּבאֹור
ההפרׁש ועלּֿדר לגמרי, אחר מהּות ׁשּזהּו אם ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהאֹור,

ונצחֿ חסדּֿגבּורהּֿתפארת, חכמהּֿבינהּֿדעת, הֹודּֿבין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּזהּו אּלא האֹור, ּומעּוט ּברּבּוי רק אינֹו ׁשההפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָיסֹוד,
הרי מּקיף, האֹור מהּֿׁשאיןּֿכן לגמרי, אחר אֹור ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָמהּות
מּצד רק הּוא ההפרׁש וכל התחּלקּות, אין ּבעצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבֹו
ּבמעּוט, אֹו ּברּבּוי אצלם מאיר האֹור אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָהּמקּבלים,
ּבמעּוט אֹו יֹותר ּברּבּוי ׁשּמאיר ּגּופא זה הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָמּכלֿמקֹום,
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ב).30) ענף ויושר עיגולים (דרוש א שער חיים פ"ג.31)עץ אבי"ע) דרושי (שער מב שער ד. ענף שם
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נכללות זו שבמחשבה וכיון כללית) אחת במחשבה כלולים הפרטים כל הרצון

קדמון" "אדם נקראת זו בחינה מטה, למטה עד מעלה מלמעלה הדרגות, כל

שהוא ובגלל ותחתונות עליונות רבות מדרגות שמורכב לאדם הדמיון בגלל

הנבראים לכל הקודם עצמו לאיןֿסוף הe·קשור כאמור'ÌÈ„e˜Ú'עולם ¿¬ƒ
קיימות האצילות מעולם החל

מוגדרות עליונות ספירות עשר

בדרגות קיים המושג עצם אבל

בצורה לא כי אם יותר, עליונות

מסוימת ובחינה מוגדרת, כה

שם על "עקודים" בשם נקראת

לא הספירות שבה העובדה

ומוגדרת ברורה בצורה מחולקות

וקשורים "עקודים" כולם אלא

אחד כלי בתוך «¿ÏÎ·eומכונסים
‰ÏÚÓlL ˙B‚¯„n‰ ÈË¯t¿»≈««¿≈∆¿«¿»

˙eÏÈˆ‡Óמהן אחת שבכל ≈¬ƒ
המיוחד שונה, באופן מאיר האור

בפרט, דרגה «¿ÛÒB�Âלאותה
BÓˆÚ Âw‰ Ìb ‰p‰ ,‰ÊÏ»∆ƒ≈««««¿
È˜elÁ ‰nk Ba LÈ≈«»ƒ≈

˙B‚¯„Óאופן לגבי והבדלים «¿≈
ודרגה, דרגה בכל שלו ההארה

Úe„ik30Âw‰ ˙ÈL‡¯L «»«∆≈ƒ««
שהחלה שבו העליונה בדרגה

אמנם הוא מועט, כאור להאיר

בכל אך הצמצום שלאחר אור

ŒÔÈ‡Œ¯B‡aזאת ˜e·c ‡e‰»¿≈
ÛBÒתכונות לו ויש הבליֿגבול

CLÓpMדומות, ‰Ó ÏÎÂלדרגה מדרגה ËÚÓ˙Óויורד ‡e‰ואורו ¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈
hÓe‰והולך.פוחת ‰ÏÚÓ LiL ,‡ˆÓ�Âעליונות ודרגותדרגות ¿ƒ¿»∆≈«¿»«»

BNÚÏ˙תחתונות ‡e‰ Âw‰ ÔÈ�Ú ÏkL ‰fL ,e�È‰Â ,BÓˆÚ Âwa«««¿¿«¿∆∆∆»ƒ¿««««¬
‰hÓe ‰ÏÚÓֿהקדושֿברוך לאחר שנוצר הקו, אור של ומטרתו עניינו כל «¿»«»
את צמצם מצומצםהוא אור והאיר מוגבל הבלתי האינסופי ÈÙÏהאור ‡e‰¿ƒ

‰hÓe ‰ÏÚÓ Ba LÈ BÓˆÚ Âw‰ ÌbLדרגות יש עצמו שבו וכיוון ∆««««¿≈«¿»«»
שיש כזו בצורה העולמות לבריאת האמצעי הוא לכן תחתונות, ודרגות עליונות

ועולמות הקו באור ("מעלה") עליונות דרגות מאירות בהם עליונים עולמות

הקו. באור ("מטה") תחתונות דרגות מאירות בהם תחתונים

'ÛÈwÓ ¯B‡' Ì‚Âפנימית בצורה מאיר ואינו בכלים מתלבש LÈשאינו ¿««ƒ≈
˙e˜lÁ˙‰ Baדרגות,והבדלי'ÌÈiÁ ıÚ'a ‡˙È‡„k31ÏÎaL ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ∆¿»

ÏebÚהאלוקי האור השתלשלות סדר של הדרגות שסדר בחסידות מבואר ƒ
העליונה שהדרגה כזו בצורה 'עיגולים', של באופן גם מופיע למטה מלמעלה

את בעיגול וסובבת מקיפה מסדרכמו בשונה (וזאת שתחתיה, הדרגה

זו', תחת 'זו באות לא השונות הדרגות שבו 'יושר' של באופן השתלשלות

ומטה מעלה בעיגול אין וצורתו טבעו שמעצם ולמרות מזו) זו כלולות אלא

זאת בכל וסוף, התחלה בו ‰L¯Ùואין LÈהבדלÏebÚ ÈˆÁ ÔÈa ≈∆¿≈≈¬ƒƒ
ÌÈÏebÚa Ìb È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,ÔBzÁz‰ ÏebÚ ÈˆÁ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰»∆¿≈¬ƒƒ««¿¿ƒ≈¬≈«¿ƒƒ

הבדליםלמרות והעדר 'מקיף' על מורה בכללותו ‰˙e˜lÁ˙שהעיגול LÈ≈ƒ¿«¿
ÔÈ‡Lמסוימת. ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆≈

˙e˜lÁ˙‰‰ ‰ÓBc»«ƒ¿«¿
˙e˜lÁ˙‰Ï ÛÈwnaL∆««ƒ«ƒ¿«¿

,ÈÓÈ�taLבאור וההתחלקות ∆«¿ƒƒ
בולטת יותר הרבה היא הפנימי

ברורות הגדרות ¿B‡·cƒ¯ובעלת
‡È‰ ˙e˜lÁ˙‰‰ ÈÓÈ�t¿ƒƒ«ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÏa˜n‰ „vÓ ˜¯ ‡Ï…«ƒ««¿«¿ƒ
אחד שכל האור את הקולטים

יכולת לפי האור את מקבל מהם

שלו, והקיבול «∆‡l‡הקליטה
BÓˆÚ ¯B‡a Ìbאור כי «»«¿

ב"מקבלים" להתלבש שנועד

פנימית בצורה בהם ולחדור

ערכם, לפי מותאם

˜¯ d�È‡ ˙e˜lÁ˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿≈»«
,¯B‡‰ ËeÚÓe Èea¯ ÔÈ�Úa¿ƒ¿«ƒƒ»
השונות הדרגות בין ההבדל

כמותי רק שבדרגותאיננו

ובדרגות רב אור מאיר עליונות

מועט אור מאיר Èkƒתחתונות
¯Á‡ ˙e‰Ó e‰fL Ì‡ƒ∆∆««≈

È¯Ó‚Ïבאיכות הם וההבדלים ¿«¿≈
הדרגות כךשל כדי עד השונות

פערים הדרגות בין לחלוטין,שיש שונה במהות מדובר שבעקבותיהם

ÔÈa L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚÂהספירות עשר של השונות הקבוצות שלושת ¿«∆∆«∆¿≈≈
העליונים,שהםÚcŒ‰�ÈaŒ‰ÓÎÁ˙העליונות Œ‰¯e·bŒ„ÒÁהמוחין »¿»ƒ»««∆∆¿»
˙¯‡Ùzהעליונות,שהן כוחותBÒÈŒ„B‰ŒÁˆ�Â„המידות המעשה,שהם ƒ¿∆∆¿∆«¿

L¯Ù‰‰Lהקבוצות שלושת בין ËeÚÓeהללווההבדל Èea¯a ˜¯ B�È‡ ∆«∆¿≈≈«¿ƒƒ
¯B‡‰המוחין המידות,שאור מאור יותר להבדלים‡l‡רב שבנוסף »∆»

הבדלים יש È¯Ó‚Ïבאיכותהכמותיים ¯Á‡ ¯B‡ ˙e‰Ó e‰fLויש ∆∆««≈¿«¿≈
הקבוצות, לשאר מהקבוצות אחת כל בין מהותי ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהבדל

È¯‰ ,ÛÈwÓ ¯B‡‰בין מסוימת התחלקות קיימת בו שגם האמור למרות »«ƒ¬≈
בכל ל"תחתון" ‰˙e˜lÁ˙,זאת"עליון" ÔÈ‡ BÓˆÚa Baמצידו והוא ¿«¿≈ƒ¿«¿

בשווהמאיר מקום ‰ÌÈÏa˜n,בכל „vÓ ˜¯ ‡e‰ L¯Ù‰‰ ÏÎÂ¿»«∆¿≈«ƒ««¿«¿ƒ
,ËeÚÓa B‡ Èea¯a ÌÏˆ‡ ¯È‡Ó ¯B‡‰ Ì‡שמושג ונמצא ƒ»≈ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ

שהוא כפי ה"התחלקות" ממושג לחלוטין שונה המקיף באור ה"התחלקות"

אבל הפנימי. Ùeb‡באור ‰Ê È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓעצמו¯È‡nLהאור ƒ»»¬≈∆»∆≈ƒ
BÈ˙¯המקיף ËeÚÓa B‡ ¯˙BÈ Èea¯aבו מידהויש באיזו כמות הבדלי ¿ƒ≈¿ƒ≈
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ׁשּכל ּדכיון והינּו, ּבאֹור, התחּלקּות ׁשל ענין הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיֹותר
ּברּבּוי ׁשּמאיר ּגּופא זה הּנה לכן להאיר, הּוא האֹור ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָענין
ּבאֹור התחּלקּות ׁשל ענין הּוא יֹותר ּבמעּוט אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָיֹותר
מאחר ּב'עצם', מהּֿׁשאיןּֿכן ּבאֹור, הּוא זה וכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו.
ּכלל הפרׁש ּבֹו אין וגּלּוי, ההעלם מענין למעלה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא
אֹותֹו והּוא ּבגּלּוי, ׁשּנמצא אֹו ּבהעלם נמצא הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶָָאם

וגּלּוי. העלם מענין למעלה להיֹותֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָה'עצם',

Ô·eÈÂ,האדם ּבנפׁש הרצֹון מענין עלּֿדרֿמׁשל זה ¿»ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
העצם, הּטית הּוא ׁשהרצֹון לעיל נתּבאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּדהּנה
הענינים ּבכל הּוא ׁשּברצֹון ׁשהּתקף רֹואים אנּו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרי
והן אליו, ׁשּנֹוגעים נעלים ענינים רֹוצה ּכאׁשר הן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשוה,
ּברצֹון ׁשהחּלּוק והינּו, זּולת. ׁשל ענינים רֹוצה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
ּברצֹון לא אבל האֹור, וגּלּוי העלם ּבענין רק להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹיכֹול
ּבענין ּגם הּוא כן ּוכמֹו העצם. הּטית ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָמּמׁש
ּברגל ּבׁשוה, האברים ּבכל ׁשּנמצא הרצֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהתּפּׁשטּות

לזה הראּיה וכּידּוע ּבראׁש, לנענע32ּכמֹו ּכׁשּירצה ׁשּמּיד , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּמּזה זמן, ׁשהּיֹות ׁשּום ּבלי ּתכף ינענע אזי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַּברגלֹו
אין והרי מּמׁש. ּבראׁש ּכמֹו ּברגל נמצא ׁשהרצֹון ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּוכח
ׁשהרצֹון הּדבר ּדוּדאי ּברגל, ּבגּלּוי הּוא ׁשהרצֹון ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּכּונה
וגּלּוי הרצֹון, נרּגׁש לא ּברגל ׁשהרי ּברגל, ּבגּלּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאינֹו
והּׂשכל ׁשהּמח ּדכיון ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח הּוא ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹהרצֹון

ׁשּׁש ּכפי היינּו לרצֹון, ּכלים הם הּכליםׁשּבֹו ענין ּי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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ובכ"מ.32) ואילך. ב פה, להצ"צ סהמ"צ א. כד, נשא לקו"ת ראה
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מאיר B‡a¯הוא ˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰באופן הבדלים על ומוכיח ƒ¿»∆ƒ¿«¿»
שלו, È‡‰Ï¯ההארה ‡e‰ ¯B‡‰ ÔÈ�Ú ÏkL ÔÂÈÎc ,e�È‰Âעניינו כל ¿«¿¿≈»∆»ƒ¿«»¿»ƒ

כדי הוא האור של גילויומטרתו לידי יבוא האור, מקור שהמאור, כך להאיר,

ביטוי, Ùeb‡ויקבל ‰Ê ‰p‰ ÔÎÏעצמוB‡ ¯˙BÈ Èea¯a ¯È‡nL »≈ƒ≈∆»∆≈ƒ¿ƒ≈
¯˙BÈ ËeÚÓaהבדלים ויש ¿ƒ≈

שלו ההארה ובכמות באופן

˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆ƒ¿«¿
BÓˆÚ ¯B‡aשעניין מאחר כי »«¿

עיקרי דבר הוא והגילוי ההארה

פרט ולא באור, טפלומרכזי

באופן דרגות הבדלי הרי וצדדי,

דרגות הבדלי בעצם, הם, ההארה

עצמו. באור ו"התחלקות"

‡e‰ ‰Ê ÏÎÂלמרות שני, מצד ¿»∆
הדברים עצמו האור על שמדובר

רק Œ‰Óאמורים ,¯B‡a»«
¯Á‡Ó ,'ÌˆÚ'a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈»∆∆≈««
ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈ƒ¿«

Èel‚Â ÌÏÚ‰‰עצם" שהרי «∆¿≈¿ƒ
גילוי שכל כיוון מתגלה", בלתי

זה אין לעצם מחוץ והתפשטות

מהעצם הארה אלא עצמו העצם

העצם למעלהואילו הוא

ולכן וגילוי, Baמהעלם ÔÈ‡≈
ÏÏk L¯Ù‰שום אין מצידו ∆¿≈¿»

�Óˆ‡הבדל ‡e‰ Ì‡ƒƒ¿»
‡ˆÓpL B‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆ƒ¿»
B˙B‡ ‡e‰Â ,Èel‚a¿ƒ¿

'ÌˆÚ'‰כאשר בין מצב, בכל »∆∆
אורו כאשר ובין בהעלם הוא

בעצםB˙BÈ‰Ïומתגלה,מאיר ƒ¿
Èel‚Âמהותו ÌÏÚ‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏמשפיעים לא הגילוי או וההעלם ¿«¿»≈ƒ¿«∆¿≈¿ƒ

כלל. עליו

‰p‰c ,Ì„‡‰ LÙ�a ÔBˆ¯‰ ÔÈ�ÚÓ ÏLÓŒC¯cŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«∆∆»»≈ƒ¿«»»¿∆∆»»»¿ƒ≈
ÌˆÚ‰ ˙Èh‰ ‡e‰ ÔBˆ¯‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙�,הנפש עצם של נטייה ƒ¿»≈»≈∆»»«»«»∆∆

‰ÂLa ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎa ‡e‰ ÔBˆ¯aL Û˜z‰L ÌÈ‡B¯ e�‡ È¯‰Â«¬≈»ƒ∆«…∆∆»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»∆
ותקיף חזק הרצון אזי מסויים בדבר מאד רוצה האדם הבדלכאשר כל ללא

הוא הרצון ותוקף רוצה, הוא ממשבמה מידה ¯Bˆ‰באותה ¯L‡k Ô‰≈«¬∆∆
ÂÈÏ‡ ÌÈÚ‚BpL ÌÈÏÚ� ÌÈ�È�Úחזק הוא שהרצון מובן ותקיף,שבהם ƒ¿»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ≈»

¯L‡k Ô‰Âהאדם˙ÏeÊ ÏL ÌÈ�È�Ú ‰ˆB¯עצמו בו קשורים שלא ¿≈«¬∆∆ƒ¿»ƒ∆«
אמור היה לא למעשהולכאורה ותקיף, חזק רצון בהם לו ישכאשרלהיות

זה הרי עצמה), הנפש של נטייה שזו (כיוון דבררצון כל לגבי ובתוקף בחוזק

ÔÈ�Úaועניין. ˜¯ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔBˆ¯a ˜elÁ‰L ,e�È‰Âמידת ¿«¿∆«ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ¿«

¯B‡‰ Èel‚Â ÌÏÚ‰הוא ולפעמים נעלם הוא (ויכוליםשלפעמים גלוי ∆¿≈¿ƒ»
הגילוי), ורמת במידת הבדלים e‰L‡להיות LnÓ ÔBˆ¯a ‡Ï Ï·‡¬»…»»«»∆

ÌˆÚ‰ ˙ÈÈh‰.ובתוקף בחוזק תמיד ובא בשווה תמיד שהוא «»«»∆∆
˙eËMt˙‰ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎeוהתגלות‡ˆÓpL ÔBˆ¯‰ ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆ƒ¿»

,‰ÂLa ÌÈ¯·‡‰ ÏÎa¿»»≈»ƒ¿»∆
כמו אחרים מכוחות בשונה

הרגש במוח, שמתגלה השכל

מעשיים כוחות לגבי גם וכך בלב

וההליכה בידיים הכתיבה כמו

לא הרצון הרי וכד', ברגלים

יותרמתלבש מסויים באבר

נמצא אלא אחר באבר מאשר

ופועל BÓkומאיר Ï‚¯a»∆∆¿
,L‡¯a,ביניהם הבדל ללא »…

‰ÊÏ ‰i‡¯‰ Úe„iÎÂ32, ¿«»«»¿«»»∆
נמצא בראש,שהרצון כמו ברגל

iLk¯ˆ‰מהעובדה „inL∆ƒ»¿∆ƒ¿∆
כלשהיÚ�Ú�Ïהאדם תנועה ¿«¿≈«

ÛÎz Ú�Ú�È ÈÊ‡ BÏ‚¯a¿«¿¬«¿«¿≈«≈∆
,ÔÓÊ ˙Bi‰L ÌeL ÈÏa¿ƒ¿ƒ¿«
ÔBˆ¯‰L ÁÎeÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆»»
L‡¯a BÓk Ï‚¯a ‡ˆÓ�ƒ¿»»∆∆¿»…

LnÓמאיר היה הרצון אילו כי «»
צורך היה בראש, בעיקר ופועל

'להוריד' מנת על מסוים בתהליך

הרגל אל מהראש הרצון את

שהות מחייב היה הזה והתהליך

כלשהי. ‰ek�‰זמן ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈««»»
Èel‚a ‡e‰ ÔBˆ¯‰L∆»»¿ƒ

,Ï‚¯aונמצא שקיים רק אלא »∆∆
– בנמשל גם (וכך ברגל גם

הדרגות בכל וקיים נמצא הוא אבל ההתגלות, במידת הבדלים יש ב'עצם'

ומבאר) שהולך כפי ‰c·¯בשווה, È‡cÂcלומר ‡B�Èובהכרח ÔBˆ¯‰L ¿«««»»∆»»≈
È¯‰L ,Ï‚¯a Èel‚aכי היא ברורה ‰¯ˆÔBעובדה Lb¯� ‡Ï Ï‚¯a ¿ƒ»∆∆∆¬≈»∆∆…ƒ¿»»»

נפשי, כוח שהוא הרצון להתגלות ראוי 'כלי' לא היא ‰¯ˆÔBוהרגל Èel‚Â¿ƒ»»
Ì‰ BaL ÏÎO‰Â Án‰L ÔÂÈÎc ,‡˜Âc L‡¯aL Ána ‡e‰«…«∆»…«¿»¿≈»∆«…«¿«≈∆∆≈

ÌÈÏkומתאימים בראשÔBˆ¯Ïראויים שמאיר הרצון הבהרה: נחוצה וכאן , ≈ƒ»»
אור בדוגמת פועל שהוא כיוון מידה באותה בשניהם ונמצא בהשוואה וברגל

לגבי בהרחבה לעיל כמבואר ה'כלים', בתוך בפנימיות מתלבש שאינו 'מקיף'

שהרצון לומר אפשר איך כן ואם מקיף, לאור פנימי אור בין ההבדל מהות

ראוי כלי איננה היא כי ברגל נרגש ואיננו לכך ראוי כלי הוא כי במוח נרגש

הביאור: אלא בשווה? האברים בכל נמצא הרצון והרי ÈÙkלכך, e�ÈÈ‰«¿¿ƒ
ÛÈwÓ ¯B‡a ÌÈÏk‰ ÔÈ�Ú CiMLהמקיף האור גם דבר של לאמיתו ∆«»ƒ¿««≈ƒ¿«ƒ
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ׁשעלֿידי ּגם [וזהּו הרצֹון ּבהם מתּגּלה לכן מּקיף, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבאֹור
ּכּנ"ל ּברצֹון ּגם ׁשּנּוי להיֹות יכֹול והּׂשכל הּטעם ,10ׁשּנּוי ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ

הּכלי ענין ׁשּׁשּי ּכפי לרצֹון, ּכלי הּוא ׁשהּׂשכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדכיון
מהֿ הרצֹון], ּבֹו ּומתלּבׁש מתּגּלה לכן מּקיף, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלאֹור
ׁשּׁשּי ּכפי ּכלי לא ּגם לרצֹון, ּכלי ׁשאינֹו ּברגל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשאיןּֿכן
ונמצא, ּברגל. מתּגּלה הרצֹון אין לכן מּקיף, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאֹור
הראׁש ּבין ּגדֹול הפרׁש יׁש והּגּלּוי ההעלם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבענין
ּבׁשוה. ּבׁשניהם הרצֹון נמצא מּכלֿמקֹום א ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהרגל.
הּתקף הּוא זה ׁשּמּצד ׁשּברצֹון, העצם הּטית ענין ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּוכמֹו
ענין הרי ּכּנ"ל, הּכחֹות ּכל על וׁשּליט ׁשּמֹוׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּברצֹון
הּׂשכל, לענין ּדֹומה זה ואין ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
ּבמהּות הּוא הּמעׂשה לחכמת עּיּוני ׂשכל ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשההפרׁש
העּיּוני הּׂשכל אֹור מהּות ּדֹומה ׁשאינה עצמֹו, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׂשכל
ּברצֹון מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', הּמעׂשה חכמת אֹור ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָלמהּות
אבל והּגּלּוי, ההעלם ּבענין רק הּוא ההפרׁש ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנה
למעלה הּוא ׁשהעצם מאחר הרי ׁשּבֹו, העצם ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהּטית
הפרׁש אין עצמֹו ּב'עצם' לכן והּגּלּוי, ההעלם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמענין

ּבׁשוה. מקֹום ּבכל והּוא לגּלּוי, העלם ּבין ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָּכלל

‰Ê·eׁשּיׁש היֹות ּדעם אמת, נקראת ּׁשהּתֹורה מה יּובן »∆ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָ
החּלּוקים ּכל הּנה ּבּתֹורה, מדרגֹות חּלּוקי ְִִִִֵֵֵַַַַָָָּכּמה
הן חּלּוקים. ּכּמה יׁש ׁשּבזה הּגּלּויים, ּבענין רק ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהם
הּוא האֹור ׁשענין ּדכיון מּקיף', ּב'אֹור והן ּפנימי' ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּב'אֹור
וכל חּלּוקים, אין ּבעצמֹו ּבֹו ּכאׁשר ּגם הּנה לכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלגּלֹות,
ּגם הרי ּבמעּוט, אֹו ּברּבּוי מאיר אם רק הּוא ְְֲִִִִִֵֵַַַהחּלּוק
אין ּדתֹורה, ּב'עצם' אבל ּבאֹור. חּלּוק הּוא זה ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָענין
מקֹום ּבכל והּוא ּבגּלּוי, אֹו ּבהעלם הּוא אם ּכלל ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָהפרׁש

ְֶָּבׁשוה.
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ׁשעלֿידי ּגם [וזהּו הרצֹון ּבהם מתּגּלה לכן מּקיף, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבאֹור
ּכּנ"ל ּברצֹון ּגם ׁשּנּוי להיֹות יכֹול והּׂשכל הּטעם ,10ׁשּנּוי ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ

הּכלי ענין ׁשּׁשּי ּכפי לרצֹון, ּכלי הּוא ׁשהּׂשכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדכיון
מהֿ הרצֹון], ּבֹו ּומתלּבׁש מתּגּלה לכן מּקיף, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלאֹור
ׁשּׁשּי ּכפי ּכלי לא ּגם לרצֹון, ּכלי ׁשאינֹו ּברגל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשאיןּֿכן
ונמצא, ּברגל. מתּגּלה הרצֹון אין לכן מּקיף, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבאֹור
הראׁש ּבין ּגדֹול הפרׁש יׁש והּגּלּוי ההעלם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבענין
ּבׁשוה. ּבׁשניהם הרצֹון נמצא מּכלֿמקֹום א ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָוהרגל.
הּתקף הּוא זה ׁשּמּצד ׁשּברצֹון, העצם הּטית ענין ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּוכמֹו
ענין הרי ּכּנ"ל, הּכחֹות ּכל על וׁשּליט ׁשּמֹוׁשל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּברצֹון
הּׂשכל, לענין ּדֹומה זה ואין ּבׁשוה. מקֹום ּבכל הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
ּבמהּות הּוא הּמעׂשה לחכמת עּיּוני ׂשכל ּבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשההפרׁש
העּיּוני הּׂשכל אֹור מהּות ּדֹומה ׁשאינה עצמֹו, ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׂשכל
ּברצֹון מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', הּמעׂשה חכמת אֹור ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָלמהּות
אבל והּגּלּוי, ההעלם ּבענין רק הּוא ההפרׁש ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּנה
למעלה הּוא ׁשהעצם מאחר הרי ׁשּבֹו, העצם ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהּטית
הפרׁש אין עצמֹו ּב'עצם' לכן והּגּלּוי, ההעלם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמענין

ּבׁשוה. מקֹום ּבכל והּוא לגּלּוי, העלם ּבין ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָּכלל

‰Ê·eׁשּיׁש היֹות ּדעם אמת, נקראת ּׁשהּתֹורה מה יּובן »∆ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָ
החּלּוקים ּכל הּנה ּבּתֹורה, מדרגֹות חּלּוקי ְִִִִֵֵֵַַַַָָָּכּמה
הן חּלּוקים. ּכּמה יׁש ׁשּבזה הּגּלּויים, ּבענין רק ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהם
הּוא האֹור ׁשענין ּדכיון מּקיף', ּב'אֹור והן ּפנימי' ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּב'אֹור
וכל חּלּוקים, אין ּבעצמֹו ּבֹו ּכאׁשר ּגם הּנה לכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלגּלֹות,
ּגם הרי ּבמעּוט, אֹו ּברּבּוי מאיר אם רק הּוא ְְֲִִִִִֵֵַַַהחּלּוק
אין ּדתֹורה, ּב'עצם' אבל ּבאֹור. חּלּוק הּוא זה ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָענין
מקֹום ּבכל והּוא ּבגּלּוי, אֹו ּבהעלם הּוא אם ּכלל ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָהפרׁש

ְֶָּבׁשוה.
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הפנימי, באור כמו 'התלבשות' בו אין שכמובן ולמרות הכלים באמצעות מאיר

המקיף, באור גם שייך 'כלים' המושג מסוימת במידה לפחות ≈«ÔÎÏהרי
Ì‰a ‰lb˙Óובשכל ברגל‰¯ˆÔBבמוח מורגשת בצורה מתגלה ואיננו ƒ¿«∆»∆»»
Ìb e‰ÊÂ]לכךההסברÏBÎÈ ÏÎO‰Â ÌÚh‰ ÈepL È„ÈŒÏÚL ¿∆«∆«¿≈ƒ«««¿«≈∆»

ÔBˆ¯a Ìb ÈepL ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«»»
מסוים דבר ירצה שאדם וייתכן

חדשים הסברים ובעקבות

אחרים דברים לרצות ישתכנע

השתלשלות שבסדר למרות וזאת

למעלה הוא הרצון הדרגות

Ï"pk10ÔÂÈÎcמהשכל , ««¿≈»
,ÔBˆ¯Ï ÈÏk ‡e‰ ÏÎO‰L∆«≈∆¿ƒ»»

כזו במידה ÈÙk¿ƒלפחות
¯B‡Ï ÈÏk‰ ÔÈ�Ú CiML∆«»ƒ¿««¿ƒ¿
‰lb˙Ó ÔÎÏ ,ÛÈwÓ«ƒ»≈ƒ¿«∆

ÔBˆ¯‰ Ba LaÏ˙Óeומאחר ƒ¿«≈»»
באופן בשכל נמצא שהרצון

לגביו גם לומר שניתן

השפעה לשכל יש 'התלבשות',

הרצון], ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óעל
ÔBˆ¯Ï ÈÏk B�È‡L Ï‚¯a»∆∆∆≈¿ƒ»»

ולכלל, ÈÙkכלל ÈÏk ‡Ï Ìb«…¿ƒ¿ƒ
ÔÎÏ ,ÛÈwÓ ¯B‡a CiML∆«»¿«ƒ»≈
Ï‚¯a ‰lb˙Ó ÔBˆ¯‰ ÔÈ‡≈»»ƒ¿«∆»∆∆
כלל. ברגל ונרגש ניכר ואינו

ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�ÚaL ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆¿ƒ¿««∆¿≈
ÏB„b L¯Ù‰ LÈ Èelb‰Â¿«ƒ≈∆¿≈»

Ï‚¯‰Â L‡¯‰ ÔÈaכדי עד ≈»…¿»∆∆
(ואפילו נרגש הרצון שבראש כך

שהמושג כמה עד 'מתלבש'

ברגל אבל מקיף) לאור שייך

כלל. נרגש ŒÏkÓאינו C‡«ƒ»
ÔBˆ¯‰ ‡ˆÓ� ÌB˜Ó»ƒ¿»»»

‰ÂLa Ì‰È�Laההבדל כי ƒ¿≈∆¿»∆
לא אבל הגילוי במידת רק הוא

הימצאו. ÔÈ�Úבעצם BÓÎe¿ƒ¿«
˙Èh‰נטייתÌˆÚ‰ «»«»∆∆

ÏÚ ËÈlLÂ ÏLBnL ÔBˆ¯aL Û˜z‰ ‡e‰ ‰Ê „vnL ,ÔBˆ¯aL∆»»∆ƒ«∆«…∆∆»»∆≈¿«ƒ«
Ï"pk ˙BÁk‰ Ïk,הנפש בעצם קשור הרצון ‰e‡כי ‰Ê ÔÈ�Ú È¯‰ »«…««¬≈ƒ¿»∆
‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa.נחותים לכוחות נעלים כוחות בין הבדל ÔÈ‡Âללא ¿»»¿»∆¿≈

L¯Ù‰‰L ,ÏÎO‰ ÔÈ�ÚÏ ‰ÓBc ‰ÊההבדלÈ�eiÚ ÏÎN ÔÈaנעלה ∆∆¿ƒ¿««≈∆∆«∆¿≈≈≈∆ƒƒ
‰NÚn‰ומופשט ˙ÓÎÁÏונחותה פשוטה יותר הרבה ברמה שכל שהיא ¿»¿«««¬∆
‡e‰הבדל¯B‡ ˙e‰Ó ‰ÓBc ‰�È‡L ,BÓˆÚ ÏÎO‰ ˙e‰Óa¿««≈∆«¿∆≈»»«

'eÎ ‰NÚn‰ ˙ÓÎÁ ¯B‡ ˙e‰ÓÏ È�eiÚ‰ ÏÎO‰השכל שאור כך «≈∆»ƒƒ¿«»¿«««¬∆
בחכמת שמאיר הנחות השכל מאור לחלוטין שונה מהות הוא הנעלה העיוני

ÔÈ�Úaהמעשה, ˜¯ ‡e‰ L¯Ù‰‰ Ïk ‰p‰ ÔBˆ¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»ƒ≈»«∆¿≈«¿ƒ¿«
Èelb‰Â ÌÏÚ‰‰,נעלם הרצון וברגל גלוי הרצון ÈÈh‰a˙שבראש Ï·‡ «∆¿≈¿«ƒ¬»¿«»«

BaL ÌˆÚ‰,(פרטי כוח (ולא הנפש עצם של נטייה הוא שהרצון בכך »∆∆∆
Èelb‰Â ÌÏÚ‰‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌˆÚ‰L ¯Á‡Ó È¯‰¬≈≈««∆»∆∆¿«¿»≈ƒ¿««∆¿≈¿«ƒ
היא הגילוי או ההעלם ומידת

הימצאותו לגבי מדד לא בכלל

ÌˆÚ'a'ו,ופעולת ÔÎÏ»≈»∆∆
ÏÏk L¯Ù‰ ÔÈ‡ BÓˆÚ«¿≈∆¿≈¿»
‡e‰Â ,Èel‚Ï ÌÏÚ‰ ÔÈa≈∆¿≈¿ƒ¿

‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎaונמצא ¿»»¿»∆
הוא אם בין מידה באותה ופועל

נרגש איננו אם ובין בגלוי נרגש

בגלוי.

גם יובן כאן המבואר ולפי

האלוקות ש'עצם' לעיל האמור

חלקיה כל על בתורה נמצא

בשווה שבה הדרגות כל ועל

היא התורה כי הבדל, ללא

מקום, בכל היא והאמת אמת

שאכן לכך כלל סותר זה ואין

שונים חלקים בתורה יש

שהולך כפי שונות, ודרגות

ומבאר.

Ô·eÈ ‰Ê·eשל Ó‰הפנימיות »∆»«
,˙Ó‡ ˙‡¯˜� ‰¯Bz‰M∆«»ƒ¿≈¡∆
‰nk LiL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆≈«»
‰¯Bza ˙B‚¯„Ó È˜elÁƒ≈«¿≈«»
רבות לדרגות נחלקת והתורה

‰ÌÈ˜elÁושונות, Ïk ‰p‰ƒ≈»«ƒƒ
ÔÈ�Úaוההבדלים ˜¯ Ì‰≈«¿ƒ¿«

‰ÊaL ,ÌÈÈelb‰רק «ƒƒ∆»∆
בעצם לא אך ≈LÈב'גילויים'

ÌÈ˜elÁ ‰nkוהבדלים «»ƒƒ
ÈÓÈ�t'שונים. ¯B‡'a Ô‰≈»¿ƒƒ

,'ÛÈwÓ ¯B‡'a Ô‰Â¿≈»«ƒ
גם כיצד בהרחבה לעיל כמבואר

כלל שבדרך ה'מקיף' באור

שונות, דרגות בעצם יש בשווה מקום בכל ‰‡B¯מאיר ÔÈ�ÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿«»
ÌÈ˜elÁ ÔÈ‡ BÓˆÚa Ba ¯L‡k Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,˙Bl‚Ï ‡e‰¿«»≈ƒ≈««¬∆¿«¿≈ƒƒ
בשווה, מקום בכל מאיר מצידו שהוא המקיף האור של עניינו זה שהרי

,ËeÚÓa B‡ Èea¯a ¯È‡Ó Ì‡ ˜¯ ‡e‰ ˜elÁ‰ ÏÎÂשהוא ¿»«ƒ«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ
באיכות ולא בכמות B‡a¯הבדל ˜elÁ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�Ú Ìb È¯‰אך ¬≈«ƒ¿»∆ƒ»

בעצם. ‰e‡לא Ì‡ ÏÏk L¯Ù‰ ÔÈ‡ ,‰¯B˙c 'ÌˆÚ'a Ï·‡¬»»∆∆¿»≈∆¿≈¿»ƒ
,‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰Â ,Èel‚a B‡ ÌÏÚ‰aמהמשל כמובן ¿∆¿≈¿ƒ¿¿»»¿»∆

בהרחבה. לעיל שנתבאר שבנפש הרצון מכוח
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האמצעיe‰ÊÂה) ּבּקו היא ּׁשהּתֹורה מה וידּועּגם , ¿∆ְְִִֶֶַַַַַַָָָָ
הּוא המׁשכתֹו ׁשׁשרׁש האמצעי קו ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֹמעלת

הּכתר ּפנימּיּות ּבבחינת הּקּוין, מב' והינּו,33למעלה . ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
מּכלֿמקֹום, ּבּכתר, ׁשרׁשם הּקוים ׁשאר ׁשּגם היֹות ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעם
ׁשרׁשֹו האמצעי קו אבל הּכתר, ּבחיצֹונּיּות הּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשרׁשם
ל'עצם', ׁשּיכּותֹו ּומּצד ּב'עצם'. ּדהינּו הּכתר, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּבפנימּיּות
הּתיכֹון ּבריח והּוא ּכלל, מדרגֹות התחּלקּות ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָאין

הּקצה אל הּקצה מן ׁשּנמצא34הּמבריח ׁשה'עצם' והינּו, , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשאנּו ּוכמֹו ּבׁשוה. הּמדרגֹות ּבכל הּוא האמצעי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּקו
ּגּוף ּדראׁש ׁשההתחּלקּות האדם, ּגּוף ּבצּיּור ּגם ְְְְִִֶַַַַָָָֹרֹואים
נראה ׁשּבהם הּׂשמאל, וקו הּימין ּבקו רק היא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹורגל
הרי האמצעי, ּבּקו מהּֿׁשאיןּֿכן ורגל, יד ּדראׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהחּלּוק
עם הּמֹוחין ּפנימּיּות ּבחינת ּומאחד מחּבר הּׁשדרה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָחּוט
ּפנימּיּות נמׁש ׁשּבּה הּזרעית טּפה ענין וזהּו הּגּוף, ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָסּיּום

ּוכמאמר ּבזה35הּמֹוחין, ׁשהּכּונה לדעת, אּלא קּׁשּוי אין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
והינּו, הּמֹוחין, ּפנימּיּות על אּלא הּגלּוי, הּדעת על ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָאינּה
ּבכל הּׁשדרה חּוט עלֿידי נמׁש הּמֹוחין ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּפנימּיּות
ׁשּבב' הּנפׁש, ּבכחֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו ּבׁשוה. ְְְְֵֶֶֶֶַַָָֹמקֹום
ּבין חּלּוק יׁש ּבינהּֿגבּורהֿהֹוד, חכמהֿחסדֿנצח ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּקּוין
הּמֹוחין, ּבלי יהיּו ׁשהּמּדֹות ואפׁשר לּמּדֹות, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָהּמֹוחין
הרי הרחמים, מּדת ׁשהּוא האמצעי ּבּקו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהּֿׁשאיןּֿכן
והרּגׁש, ּדעת ּבֹו יׁש ּכאׁשר ּדוקא הּוא הרחמים ענין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכל
עליו, מרחם הּוא ואז צרתֹו, ואת זּולתֹו את ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמרּגיׁש
ּבׁשאר ּכמֹו ולא הּדעת, עם קׁשּור הרחמים ׁשענין ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהינּו,
הּטעם ּכן ּגם וזהּו מהּמֹוחין. נפרדֹות ׁשהּמּדֹות ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּקּוין

ז"ל רּבֹותינּו לרחם36ׁשאמרּו אסּור ּדעה ּבֹו ׁשאין מי ּכל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
לענין הרחמים ענין ׁשּי הּמׁשּפיע ׁשאצל ּדכיון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעליו,
וזהּו ּכזה. ּבאפן להיֹות צרי ּבּמקּבל ּגם לכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּדעת,
הּכתר, מּפנימּיּות ׁשּנמׁש האמצעי, ּבּקו היא ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּתֹורה

ּבׁשוה. מקֹום ּבכל ְְְֶָָָוהּוא
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ב.33) סה, נח ב.34)תו"ח קעה, זח"ב ב.35)ראה נג, צב,36)יבמות סנהדרין א. לג, א.ברכות
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,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ‡È‰ ‰¯Bz‰M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בקבלה‰) מבואר ¿∆««∆«»ƒ««»∆¿»ƒ
'קוים': לשלושה כללי) (באופן מתחלקות העליונות שהספירות וחסידות

(חח נצח חסד, חכמה, בקוהספירות הוד גבורה, בינה, הספירות הימין; בקו "נ)

שני על מעלות כמה לו שיש האמצעי בקו ויסוד תפארת דעת, והספירות השמאל

"בריח נקרא (ולכן הקוים

בחינת נמצאת ובו התיכון")

שהיא התפארת בחינת וגם הדעת

האמת. מידת יעקב, של מידתו

ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ˙ÏÚÓ Úe„ÈÂ¿»««¬««»∆¿»ƒ
B˙ÎLÓ‰ L¯LLבדרגות ∆…∆«¿»»
באלוקות ‰e‡העליונות

,ÔÈew‰ '·Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««ƒ
¯˙k‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·a33 ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆

סוף. האין אור ¿»¿e�È‰Â,שהוא
¯‡L ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡∆«¿»

ÌÈÂw‰הספירות עשר וכל ««ƒ
ka˙¯,העליונות ÌL¯L»¿»«∆∆

‡e‰ ÌL¯L ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»
Â˜ Ï·‡ ,¯˙k‰ ˙ei�BˆÈÁa¿ƒƒ«∆∆¬»«
˙eiÓÈ�Ùa BL¯L ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ»¿ƒ¿ƒƒ

'ÌˆÚ'a e�È‰c ,¯˙k‰של «∆∆¿«¿»∆∆
העליון. B˙eÎiLהכתר „vÓeƒ««»

Ba ÔÈ‡ ,'ÌˆÚ'Ï»∆∆≈
,ÏÏk ˙B‚¯„Ó ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿«¿≈¿»
ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a ‡e‰Â¿¿ƒ««ƒ
Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÁÈ¯·n‰««¿ƒ«ƒ«»∆∆

‰ˆw‰34,בכל בשווה ומאיר «»∆
ביותר העליונה מהדרגה הדרגות

ביותר הנמוכה הדרגה ועד

‡ˆÓpL 'ÌˆÚ'‰L ,e�È‰Â¿«¿∆»∆∆∆ƒ¿»
ÏÎa ‡e‰ ÈÚˆÓ‡‰ Âwa««»∆¿»ƒ¿»
BÓÎe .‰ÂLa ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»∆¿
¯eiˆa Ìb ÌÈ‡B¯ e�‡L∆»ƒ«¿ƒ
˙e˜lÁ˙‰‰L ,Ì„‡‰ Ûeb»»»∆«ƒ¿«¿

Ï‚¯Â Ûeb L‡¯cשהראש כך ¿…»∆∆
למטה היא והרגל למעלה הוא

Â˜Â ÔÈÓi‰ Â˜a ˜¯ ‡È‰ƒ«¿««»ƒ¿«
‰‡¯� Ì‰aL ,Ï‡ÓO‰«¿…∆»∆ƒ¿∆
Ï‚¯Â „È L‡¯c ˜elÁ‰«ƒ¿…»»∆∆
נמצאות והרגליים הידיים שהרי

ומשמאל, מימין האדם, בצידי ‰¯Èדווקא ,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««»∆¿»ƒ¬≈
ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa „Á‡Óe ¯aÁÓ ‰¯„M‰ ËeÁהדרגה שהיא «ƒ¿»¿«≈¿«≈¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

באדם ביותר ‰Ûeb,העליונה ÌeiÒ ÌÚומלמעלה שבו הנחות החלק שהיא ƒƒ«
למטה מחוברועד אחד כדבר �CLÓהוא daL ˙ÈÚ¯f‰ ‰tË ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ»««¿ƒ∆»ƒ¿»

,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�tחוט הגוףדרך לסיום ועד ‡Ó‡ÓÎe35ÔÈ¯השדרה ¿ƒƒ«ƒ¿«¬«≈
,ÈeÏb‰ ˙Úc‰ ÏÚ d�È‡ ‰Êa ‰�ek‰L ,˙Ú„Ï ‡l‡ ÈeM˜חלק הוא ƒ∆»¿««∆««»»»∆≈»«««««»

דעת הנקרא eiÓÈ�tL˙המוחין ,e�È‰Â ,ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�t ÏÚ ‡l‡∆»«¿ƒƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯„M‰ ËeÁ È„ÈŒÏÚ CLÓ� ÔÈÁBn‰הגוף חלקי בכל «ƒƒ¿»«¿≈«ƒ¿»¿»»

הגוף של השונות הדרגות ובכל

Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .‰ÂLa¿»∆¿≈«
'·aL ,LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆∆¿
Áˆ�Œ„ÒÁŒ‰ÓÎÁ ÔÈew‰««ƒ»¿»∆∆≈«

הימיןשהם «¿«Œ‰¯e·bŒ‰�Èaƒקו
„B‰,השמאל קו ≈LÈשהם
˜elÁהבדלÔÈÁBn‰ ÔÈa ƒ≈«ƒ

˙Bcn‰L ¯LÙ‡Â ,˙BcnÏ«ƒ¿∆¿»∆«ƒ
eÈ‰ÈויפעלוÔÈÁBn‰ ÈÏa ƒ¿¿ƒ«ƒ

ויפעל יתקיים חיבורוהרגש מבלי

למוחין, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óישיר
˙cÓ ‡e‰L ÈÚˆÓ‡‰ Âwa««»∆¿»ƒ∆ƒ«

,ÌÈÓÁ¯‰של עניינה שזה »«¬ƒ
בדעת, הקשורה התפארת מידת

‡e‰ ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈ�Ú Ïk È¯‰¬≈»ƒ¿«»«¬ƒ
Ba LÈ ¯L‡k ‡˜Âcבאדם «¿»«¬∆≈

˙‡ LÈb¯nL ,Lb¯‰Â ˙Úc««¿∆¿≈∆«¿ƒ∆
‡e‰ Ê‡Â ,B˙¯ˆ ˙‡Â B˙ÏeÊ»¿∆»»¿»

,ÂÈÏÚ ÌÁ¯Óההבנה בעקבות ¿«≈»»
את שעוררה בליבובדעתו הרגש

ÌÈÓÁ¯‰ ÔÈ�ÚL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«»«¬ƒ
BÓk ‡ÏÂ ,˙Úc‰ ÌÚ ¯eL»̃ƒ«««¿…¿
˙Bcn‰L ÔÈew‰ ¯‡Laƒ¿»««ƒ∆«ƒ

ÔÈÁBn‰Ó ˙B„¯Ù�יכול ואדם ƒ¿»≈«ƒ
מצד החסד במידת להתעורר

הדעת מצד רק ולא טבעו

‰ÌÚhוההבנה. Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«««
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L36Ïk ∆»¿«≈«»

¯eÒ‡ ‰Úc Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈≈»»
Ïˆ‡L ÔÂÈÎc ,ÂÈÏÚ ÌÁ¯Ï¿«≈»»¿≈»∆≈∆

ÚÈtLn‰מיהמרחם על ««¿ƒ«
לרחמים ÔÈ�Úשזקוק CiL«»ƒ¿«

,˙Úc‰ ÔÈ�ÚÏ ÌÈÓÁ¯‰»«¬ƒ¿ƒ¿««««
לעיל, Ïa˜naכאמור Ìb ÔÎÏ»≈««¿«≈
שעליו CÈ¯»̂ƒמרחמיםמי

‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïהיינו ƒ¿¿…∆»∆
עליו.שיהיה לרחם אין דעת בו אין ואם והדעת הרחמים בין ∆¿e‰ÊÂקשר

‡e‰Â ,¯˙k‰ ˙eiÓÈ�tÓ CLÓpL ,ÈÚˆÓ‡‰ Âwa ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ««»∆¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«∆∆¿
‰ÂLa ÌB˜Ó ÏÎa,האמת עניין היא שהתורה לכך הפנימית הסיבה גם וזו ¿»»¿»∆

לעיל. כמבואר

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

i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּתֹורהp‰Â‰ו) ידיעת ענין והּוא ּדעת, ענינּה ּתֹורה ¿ƒ≈ְְְְִִִַַַַַָָָָ
את לידע ּבׁשביל רק לא היינּו, עצמּה, ְְְִִִֵֶַַַַַָֹמּצד
הּוא הּתֹורה ענין אמּתית אּלא יעׂשּון, אׁשר ְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשה
ׁשהם ענינים ּגם לֹומד ׁשּלכן עצמּה, מּצד הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָידיעת
ענין ּוכללּות הּזה. ּבּזמן נֹוהגים ואינם למׁשיחא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהלכתא
ּומּׂשיג ׁשּיֹודע מאד, ּגדֹולה מעלה ּבֹו יׁש הּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹידיעת
ּובענינים הּמצֹות ּבטעמי ּובפרט ,יתּבר חכמתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָאמּתית
ׁשהיא וההלכה, הּדין אמּתית לידע לדינא, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנֹוגעים
ּבנֹוגע ּפרטיהם, ּבכל ׁשּבּמצֹות, העליֹון רצֹון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנקּודת
הּוא הא' אֹופּנים. ג' ּבזה יׁש ּובפרטּיּות ּדוקא. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלמעׂשה
ׁשּמתעּמק עלֿידיֿזה יתּבר חכמתֹו אמּתית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידיעת
רצֹון נקּודת אמּתית אל ׁשּבא הּב', כּו'. ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבׁשקלאֿוטריא
רצֹון לקּים הּמעׂשה ענין והג', מצוה. ׁשּבכל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעליֹון

אחר ּובמקֹום כּו'. ׁשהּוא ּכמֹו האמּתי מבאר37העליֹון ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּמדּיק ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת הּתֹורה עסק ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמעלת
אמּתתֹו אל יבֹוא לא אּולי הּיראה מּפני ּדבר ּבכל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמאד
ּולדּיק לעּין נפׁשֹו ּכל נֹותן ולכן העליֹון, לרצֹון ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלכּון
ׁשל לאמיּתתּה לכּון הענין אמּתית על לבֹוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּביֹותר
ּגם יׁשנֹו אמנם, הּתֹורה. ידיעת ּבענין הּוא זה וכל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּתֹורה.
מאי ידע ׁשּלא אף הּתֹורה, אֹותּיֹות אמירת ׁשל ְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹענין
מּכלֿ מדרגֹות, חּלּוקי וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם ואף ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָקאמר.
ּדבכל ּבׁשוה, ּבכּלם הּוא ׁשּבּתֹורה העצם הּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמקֹום,
.יתּבר עצמּותֹו את לֹוקחים הּתֹורה לּמּוד ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹאפן
הּׂשגת על הּתֹורה אֹותּיֹות ּבאמירת מעלה יׁש ְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָָָָואדרּבה,

הּואהּתֹורה, הּלּמּוד ּכאׁשר ּגם הּנה הּתֹורה, ּבהּׂשגת ּכי, ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבקּבלת עצמֹו את מיּגע הּוא כּו' הּיראה ׁשּמּצד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבאפן
הּנה העליֹון, רצֹון ּפרטי לידע ּבׁשביל עצּום ּבבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעל
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ואילך.37) תו ואילך. שצ ע' תרס"ו המשך ראה
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„vÓ ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,˙Úc d�È�Ú ‰¯Bz ‰p‰Â (Â¿ƒ≈»ƒ¿»»««¿ƒ¿«¿ƒ««»ƒ«
dÓˆÚ,נוספת מטרה ללא כשלעצמה ÏÈ·Laהידיעה ˜¯ ‡Ï ,e�ÈÈ‰ «¿»«¿…«ƒ¿ƒ

ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏאת לדעת במטרה לימוד ההלכההיינו ≈«∆««¬∆¬∆«¬
vÓ„למעשה, ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒƒ¿««»¿ƒ««»ƒ«
dÓˆÚ,כשלעצמה הידיעה «¿»
ÔÎlLנועד לא שהלימוד בגלל ∆»≈

ההלכה את לדעת כדי רק

ÌbהאדםÓBÏ„למעשה ≈«
‡˙ÎÏ‰ Ì‰L ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓÏלימות הלכה ƒ¿ƒ»
ÔÓfaהמשיח ÌÈ‚‰B� Ì�È‡Â¿≈»¬ƒ«¿«
‰f‰מביא לא שלימודם כך «∆

לשם נועד והוא מעשית תועלת

התורה. ÔÈ�Úידיעת ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿«
Ba LÈ ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È¿ƒ««»≈
,„‡Ó ‰ÏB„b ‰ÏÚÓ«¬»¿»¿…
˙ÈzÓ‡ ‚ÈOÓe Ú„BiL∆≈««ƒ¬ƒƒ

,C¯a˙È B˙ÓÎÁהעובדה »¿»ƒ¿»≈
את ויודע ומשיג מבין שהאדם

הקדושֿברוךֿהוא של חכמתו

גדולה "מעלה כשלעצמה היא

Ëaמאד" Ë¯Ù·eÈÓÚ ƒ¿»¿«¬≈
ÌÈ�È�Ú·e ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

‡�È„Ï ÌÈÚ‚Bp‰,להלכה «¿ƒ¿ƒ»
לומד האדם »≈Ú„ÈÏכאשר

,‰ÎÏ‰‰Â ÔÈc‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ«ƒ¿«¬»»
ההלכה פסק את לברר ומתאמץ

כי נוספת מעלה בכך יש האמיתי

לכך (בנוסף הרי זה במקרה

חכמתו את ומבין יודע שהאדם

דבר הקדושֿברוךֿהוא, של

יש כשלעצמו), ביותר נעלה

שמתמקד ללימוד מיוחדת מעלה

למעשה ההלכה במסקנת

ÔBˆ¯ ˙„e˜� ‡È‰L∆ƒ¿«¿
ÏÎa ,˙BˆnaL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆«ƒ¿¿»

.‡˜Âc ‰NÚÓÏ Ú‚B�a ,Ì‰ÈË¯t¿»≈∆¿≈«¿«¬∆«¿»
˙eiË¯Ù·eיותר‰Êa LÈ'ג עצמו ההלכה ‰‡'שונים.‡ÌÈpÙBבלימוד ƒ¿»ƒ≈»∆«ƒ»

˜nÚ˙nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ C¯a˙È B˙ÓÎÁ ˙ÈzÓ‡ ˙ÚÈ„È ‡e‰¿ƒ«¬ƒƒ»¿»ƒ¿»≈«¿≈∆∆ƒ¿«≈
'eÎ ‡È¯ËÂŒ‡Ï˜La.בפועל ההלכה פסק את הדיון מתוך להסיק ומתאמץ ¿«¿»¿«¿»

Ï‡ ‡aL ,'a‰של והבנה ‰ÔBÈÏÚידיעה ÔBˆ¯ ˙„e˜� ˙ÈzÓ‡ «∆»∆¬ƒƒ¿«¿»∆¿
‰ÂˆÓ ÏÎaL.למעשה ההלכה בפסק מתבטא שהוא ÔÈ�Úכפי ,'‚‰Â ∆¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«
Ìi˜Ï ‰NÚn‰את eÎ'בפועל ‡e‰L BÓk ÈzÓ‡‰ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ««¬∆¿«≈¿»∆¿»¬ƒƒ¿∆

ממנו. לסטות ‡Á¯מבלי ÌB˜Ó·e37החסידות נוסףÓ·‡¯בתורת עניין ¿»«≈¿…»
על העליון ברצון האדם התחברות של אחר אופן והוא התורה לימוד במעלת

היינו התורה, לימוד eÎÏÓ˙ידי ÏÚ ˙Ïa˜a ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ˙ÏÚÓ«¬«≈∆«»¿«»«…«¿
‰‡¯i‰ È�tÓ ¯·c ÏÎa „‡Ó ˜i„nL ,ÌÈÓLוחשש פחד מתוך »«ƒ∆¿«≈¿…¿»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
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ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ïיטעה אלא »»»∆¿
הדברים, �Ô˙Bבפירוש ÔÎÏÂ¿»≈≈

BLÙ� Ïkמתוך הוא ולימודו »«¿
ועצומה גדולה ≈»¿ÔiÚÏהתמסרות

¯˙BÈa ˜i„Ïeהנלמד בתוכן ¿«≈¿≈
מנת ‡ÈzÓ˙על ÏÚ ‡B·Ï»«¬ƒƒ

ÔeÎÏ ÔÈ�Ú‰d˙zÈÓ‡Ï »ƒ¿»¿«≈«¬ƒ»»
‰¯Bz ÏLמן לסטות ולא ∆»

האמת.

˙ÚÈ„È ÔÈ�Úa ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ«
Ìb B�LÈ ,Ì�Ó‡ .‰¯Bz‰«»»¿»∆¿«
˙Bi˙B‡ ˙¯ÈÓ‡ ÏL ÔÈ�Úƒ¿«∆¬ƒ«ƒ
Ú„È ‡lL Û‡ ,‰¯Bz‰«»«∆…»«

¯Ó‡˜ È‡Óאומר הוא מה «»√«
להבין) מסוגל שאיננו .(כיוון
‰nÎÂ ‰nk Ì�LiL Û‡Â¿«∆∆¿»«»¿«»

˙B‚¯„Ó È˜elÁבלימוד ƒ≈«¿≈
הכי מהדרגות החל התורה

ועד והשגה בהבנה גבוהות

האותיות אמירת של ללימוד

‰p‰בלבד, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈
‡e‰ ‰¯BzaL ÌˆÚ‰»∆∆∆«»
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הּתֹורהp‰Â‰ו) ידיעת ענין והּוא ּדעת, ענינּה ּתֹורה ¿ƒ≈ְְְְִִִַַַַַָָָָ
את לידע ּבׁשביל רק לא היינּו, עצמּה, ְְְִִִֵֶַַַַַָֹמּצד
הּוא הּתֹורה ענין אמּתית אּלא יעׂשּון, אׁשר ְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָהּמעׂשה
ׁשהם ענינים ּגם לֹומד ׁשּלכן עצמּה, מּצד הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָידיעת
ענין ּוכללּות הּזה. ּבּזמן נֹוהגים ואינם למׁשיחא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהלכתא
ּומּׂשיג ׁשּיֹודע מאד, ּגדֹולה מעלה ּבֹו יׁש הּתֹורה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹידיעת
ּובענינים הּמצֹות ּבטעמי ּובפרט ,יתּבר חכמתֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָאמּתית
ׁשהיא וההלכה, הּדין אמּתית לידע לדינא, ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָהּנֹוגעים
ּבנֹוגע ּפרטיהם, ּבכל ׁשּבּמצֹות, העליֹון רצֹון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָנקּודת
הּוא הא' אֹופּנים. ג' ּבזה יׁש ּובפרטּיּות ּדוקא. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלמעׂשה
ׁשּמתעּמק עלֿידיֿזה יתּבר חכמתֹו אמּתית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידיעת
רצֹון נקּודת אמּתית אל ׁשּבא הּב', כּו'. ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָּבׁשקלאֿוטריא
רצֹון לקּים הּמעׂשה ענין והג', מצוה. ׁשּבכל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעליֹון

אחר ּובמקֹום כּו'. ׁשהּוא ּכמֹו האמּתי מבאר37העליֹון ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּמדּיק ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת הּתֹורה עסק ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹמעלת
אמּתתֹו אל יבֹוא לא אּולי הּיראה מּפני ּדבר ּבכל ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמאד
ּולדּיק לעּין נפׁשֹו ּכל נֹותן ולכן העליֹון, לרצֹון ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלכּון
ׁשל לאמיּתתּה לכּון הענין אמּתית על לבֹוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּביֹותר
ּגם יׁשנֹו אמנם, הּתֹורה. ידיעת ּבענין הּוא זה וכל ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָּתֹורה.
מאי ידע ׁשּלא אף הּתֹורה, אֹותּיֹות אמירת ׁשל ְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹענין
מּכלֿ מדרגֹות, חּלּוקי וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם ואף ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָקאמר.
ּדבכל ּבׁשוה, ּבכּלם הּוא ׁשּבּתֹורה העצם הּנה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמקֹום,
.יתּבר עצמּותֹו את לֹוקחים הּתֹורה לּמּוד ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹאפן
הּׂשגת על הּתֹורה אֹותּיֹות ּבאמירת מעלה יׁש ְְֲֲִִֵַַַַַַַַַָָָָואדרּבה,

הּואהּתֹורה, הּלּמּוד ּכאׁשר ּגם הּנה הּתֹורה, ּבהּׂשגת ּכי, ְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבקּבלת עצמֹו את מיּגע הּוא כּו' הּיראה ׁשּמּצד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹּבאפן
הּנה העליֹון, רצֹון ּפרטי לידע ּבׁשביל עצּום ּבבּטּול ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹעל
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„vÓ ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È ÔÈ�Ú ‡e‰Â ,˙Úc d�È�Ú ‰¯Bz ‰p‰Â (Â¿ƒ≈»ƒ¿»»««¿ƒ¿«¿ƒ««»ƒ«
dÓˆÚ,נוספת מטרה ללא כשלעצמה ÏÈ·Laהידיעה ˜¯ ‡Ï ,e�ÈÈ‰ «¿»«¿…«ƒ¿ƒ

ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏאת לדעת במטרה לימוד ההלכההיינו ≈«∆««¬∆¬∆«¬
vÓ„למעשה, ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È ‡e‰ ‰¯Bz‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒƒ¿««»¿ƒ««»ƒ«
dÓˆÚ,כשלעצמה הידיעה «¿»
ÔÎlLנועד לא שהלימוד בגלל ∆»≈

ההלכה את לדעת כדי רק

ÌbהאדםÓBÏ„למעשה ≈«
‡˙ÎÏ‰ Ì‰L ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓÏלימות הלכה ƒ¿ƒ»
ÔÓfaהמשיח ÌÈ‚‰B� Ì�È‡Â¿≈»¬ƒ«¿«
‰f‰מביא לא שלימודם כך «∆

לשם נועד והוא מעשית תועלת

התורה. ÔÈ�Úידיעת ˙eÏÏÎe¿»ƒ¿«
Ba LÈ ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È¿ƒ««»≈
,„‡Ó ‰ÏB„b ‰ÏÚÓ«¬»¿»¿…
˙ÈzÓ‡ ‚ÈOÓe Ú„BiL∆≈««ƒ¬ƒƒ

,C¯a˙È B˙ÓÎÁהעובדה »¿»ƒ¿»≈
את ויודע ומשיג מבין שהאדם

הקדושֿברוךֿהוא של חכמתו

גדולה "מעלה כשלעצמה היא

Ëaמאד" Ë¯Ù·eÈÓÚ ƒ¿»¿«¬≈
ÌÈ�È�Ú·e ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

‡�È„Ï ÌÈÚ‚Bp‰,להלכה «¿ƒ¿ƒ»
לומד האדם »≈Ú„ÈÏכאשר

,‰ÎÏ‰‰Â ÔÈc‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ«ƒ¿«¬»»
ההלכה פסק את לברר ומתאמץ

כי נוספת מעלה בכך יש האמיתי

לכך (בנוסף הרי זה במקרה

חכמתו את ומבין יודע שהאדם

דבר הקדושֿברוךֿהוא, של

יש כשלעצמו), ביותר נעלה

שמתמקד ללימוד מיוחדת מעלה

למעשה ההלכה במסקנת

ÔBˆ¯ ˙„e˜� ‡È‰L∆ƒ¿«¿
ÏÎa ,˙BˆnaL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆«ƒ¿¿»

.‡˜Âc ‰NÚÓÏ Ú‚B�a ,Ì‰ÈË¯t¿»≈∆¿≈«¿«¬∆«¿»
˙eiË¯Ù·eיותר‰Êa LÈ'ג עצמו ההלכה ‰‡'שונים.‡ÌÈpÙBבלימוד ƒ¿»ƒ≈»∆«ƒ»

˜nÚ˙nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ C¯a˙È B˙ÓÎÁ ˙ÈzÓ‡ ˙ÚÈ„È ‡e‰¿ƒ«¬ƒƒ»¿»ƒ¿»≈«¿≈∆∆ƒ¿«≈
'eÎ ‡È¯ËÂŒ‡Ï˜La.בפועל ההלכה פסק את הדיון מתוך להסיק ומתאמץ ¿«¿»¿«¿»

Ï‡ ‡aL ,'a‰של והבנה ‰ÔBÈÏÚידיעה ÔBˆ¯ ˙„e˜� ˙ÈzÓ‡ «∆»∆¬ƒƒ¿«¿»∆¿
‰ÂˆÓ ÏÎaL.למעשה ההלכה בפסק מתבטא שהוא ÔÈ�Úכפי ,'‚‰Â ∆¿»ƒ¿»¿«ƒ¿«
Ìi˜Ï ‰NÚn‰את eÎ'בפועל ‡e‰L BÓk ÈzÓ‡‰ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ««¬∆¿«≈¿»∆¿»¬ƒƒ¿∆

ממנו. לסטות ‡Á¯מבלי ÌB˜Ó·e37החסידות נוסףÓ·‡¯בתורת עניין ¿»«≈¿…»
על העליון ברצון האדם התחברות של אחר אופן והוא התורה לימוד במעלת

היינו התורה, לימוד eÎÏÓ˙ידי ÏÚ ˙Ïa˜a ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ˙ÏÚÓ«¬«≈∆«»¿«»«…«¿
‰‡¯i‰ È�tÓ ¯·c ÏÎa „‡Ó ˜i„nL ,ÌÈÓLוחשש פחד מתוך »«ƒ∆¿«≈¿…¿»»»ƒ¿≈«ƒ¿»

B˙zÓ‡ Ï‡ ‡B·È ‡Ï ÈÏe‡«…»∆¬ƒ»
הנלמד העניין ≈»¿ÔeÎÏשל
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ïיטעה אלא »»»∆¿
הדברים, �Ô˙Bבפירוש ÔÎÏÂ¿»≈≈

BLÙ� Ïkמתוך הוא ולימודו »«¿
ועצומה גדולה ≈»¿ÔiÚÏהתמסרות

¯˙BÈa ˜i„Ïeהנלמד בתוכן ¿«≈¿≈
מנת ‡ÈzÓ˙על ÏÚ ‡B·Ï»«¬ƒƒ

ÔeÎÏ ÔÈ�Ú‰d˙zÈÓ‡Ï »ƒ¿»¿«≈«¬ƒ»»
‰¯Bz ÏLמן לסטות ולא ∆»

האמת.

˙ÚÈ„È ÔÈ�Úa ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ¿«¿ƒ«
Ìb B�LÈ ,Ì�Ó‡ .‰¯Bz‰«»»¿»∆¿«
˙Bi˙B‡ ˙¯ÈÓ‡ ÏL ÔÈ�Úƒ¿«∆¬ƒ«ƒ
Ú„È ‡lL Û‡ ,‰¯Bz‰«»«∆…»«

¯Ó‡˜ È‡Óאומר הוא מה «»√«
להבין) מסוגל שאיננו .(כיוון
‰nÎÂ ‰nk Ì�LiL Û‡Â¿«∆∆¿»«»¿«»

˙B‚¯„Ó È˜elÁבלימוד ƒ≈«¿≈
הכי מהדרגות החל התורה

ועד והשגה בהבנה גבוהות

האותיות אמירת של ללימוד

‰p‰בלבד, ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈
‡e‰ ‰¯BzaL ÌˆÚ‰»∆∆∆«»

ÌlÎaובכל הדרגות בכל ¿À»
‡ÔÙהרמות ÏÎ·c ,‰ÂLa¿»∆ƒ¿»…∆

‰¯Bz‰ „enÏ ÏLאפילו ∆ƒ«»
אותיות את אומר שרק במי

להבין מבלי ÌÈÁ˜BÏ¿ƒהתורה
C¯a˙È B˙eÓˆÚ והאדם‡˙ ∆«¿ƒ¿»≈

הקדושֿ עם מתחבר הלומד

זוa¯„‡Â‰,ברוךֿהוא. לא ¿«¿«»
הקדושֿ של עצמותו את 'לוקח' האדם בלבד האותיות באמירת שגם בלבד

מזו יתירה אלא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם ומתחבר ÏÚÓ‰ברוךֿהוא LÈ≈«¬»
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‡e‰ „enl‰ ¯L‡k Ìb ‰p‰ ,‰¯Bz‰ביותר נעלית ÔÙ‡aבדרגה «»ƒ≈««¬∆«ƒ¿…∆
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היא הּתֹורה הּׂשגת ולכן ׁשּלֹו. הּׂשגה זֹו הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבכלֿאפן
ּוכמֹו אחר, ּבסגנֹון הענין אֹומר וחכם חכם ׁשּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבאפן

(הרמּב"ם והר"ן הרא"ש אמר38הרי"ף מהם אחד ׁשּכל ( ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
הרי הּתֹורה, אֹותּיֹות ּבאמירת מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשּלֹו. ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבּסגנֹון

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל הם אלקים39האֹותּיֹות וידּבר ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּפרּוׁשֹו ּדייקא, לאמר לאמר, האּלה הּדברים ּכל ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹאת
האֹותּיֹות את איּבער) זאגט (ער ואֹומר ׁשחֹוזר ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָנאכזאגן,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּקּב"ה, אמרת,40ׁשאֹומר לׁשֹוני ּתען ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּקֹורא אחרי הּקֹורא41ּכעֹונה ּדכל ּבאפן רק לא והינּו, , ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

ּכנגדֹו וׁשֹונה קֹורא הּקּב"ה ׁשהּקּב"ה42וׁשֹונה, ּדאף , ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיׁשנּה היינּו, ּכנגּדֹו, זה הרי מּכלֿמקֹום וׁשֹונה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָקֹורא
רק ׁשהּוא יֹותר, נעלה ּבאפן אּלא ּדכנגדֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּמציאּות
ּגּלּוי ממׁשי הּוא זֹו ּובקריאה הּקֹורא, אחרי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָּכעֹונה

ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ְֵַָעצמּות

הּזהרÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) ּבמאמר ּגם קׁשרין43יּובן ּתלת ¿«ƒ∆ְְְֲִַַַַַָָָֹ
ּבאֹוריתא, יׂשראל ּבדא, ּדא ְְְְְְִִִֵַַָָָָמתקּׁשרין
ּדלכאֹורה וגליא, סתים כּו' ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְְְְִִִַַָָָָָואֹוריתא
חבלים, ג' ּבקׁשירת עלּֿדרֿמׁשל ּכמֹו היא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָהּכּונה
ׁשּבּתחּתֹון) העליֹון (חלק הּתחּתֹון החבל ראׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּקֹוׁשרים

ּוכמֹו העליֹון, ּבסֹוף האמצעי וראׁש האמצעי, כןּבסֹוף ְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹ
חלק ׁשּיׁשנֹו וקּודׁשאּֿבריֿהּוא, אֹוריתא ּביׂשראל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָהּוא
(ּכּידּוע הּנׁשמה עצם ּבחינת ׁשהּוא ׁשּביׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעליֹון
הּנׁשמה עצם ויׁש ּבּגּוף, הּמלּבׁשת הּנׁשמה הארת ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּיׁש
ּבחלק מתקּׁשרת הּנׁשמה עצם הּנה מּזל), ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנקראת
אֹותּיֹות ּבחינת ׁשּזהּו האמצעי), (סֹוף ׁשּבּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּתחּתֹון
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(38.36 ע' תש"י בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת וראה – (המו"ל). הרמב"ם גם נזכר אם זוכרים וראה39)אין א. כ, יתרו

ב. סז, יתרו תו"א קעב.40)בכ"ז קיט, 41.139)תהלים ע' תש"ד סה"מ שם. תו"א וראה ב. לח, סוכה תדבא"ר42)ע"פ ראה

תתרלד. רמז איכה יל"ש בהערה).43)רפי"ח. 61 ע' ה'ש"ת בשוה"ג. כח ע' תרנ"ז סה"מ (וראה א עג, ח"ג
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BlL ‰‚O‰.הלומד האדם ÔÙ‡aשל ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙‚O‰ ÔÎÏÂ «»»∆¿»≈«»««»ƒ¿…∆
Û"È¯‰ BÓÎe ,¯Á‡ ÔB�‚Òa ÔÈ�Ú‰ ¯ÓB‡ ÌÎÁÂ ÌÎÁ ÏkL∆»»»¿»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿»ƒ

Ì"aÓ¯‰) Ô"¯‰Â ˘"‡¯‰38ÔB�‚qa ¯Ó‡ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ( »…¿»«»«¿«∆»∆»≈∆»««ƒ¿
BlLביניהם מחלוקת אין שבהם במקומות ההלכהוגם לפסק מסכימים והם ∆

הדברים בסגנונותלמעשה, באים

של המעלה כל עם כי שונים,

עם וההתחברות ההתאחדות

ידי על הקדושֿברוךֿהוא

מבין חכם כל למעשה הלימוד,

לו. המיוחד בסגנון ומתבטא

˙¯ÈÓ‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬ƒ«
,‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡הבנה ללא ƒ«»

האדם, של ≈¬‰¯Èוהשגה
ÏL Ì‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ≈∆
·e˙kL BÓÎe ,‰"aw‰39 «»»¿∆»

Ïk ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ«¿«≈¡…ƒ≈»
,¯Ó‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆≈…
BLe¯tL ,‡˜ÈÈc ¯Ó‡Ï≈…»¿»∆≈

Ô‚‡ÊÎ‡�ולומר (לחזור »»¿
הלומד שהיהודי היינו אחריו),

כמי נחשב ≈∆ÊBÁL¯תורה
¯ÚaÈ‡ Ë‚‡Ê ¯Ú) ¯ÓB‡Â¿≈∆»¿ƒ∆

ואומר חוזר ‡˙הוא (∆
¯ÓB‡L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆≈
·e˙kL BÓÎe ,‰"aw‰40 «»»¿∆»

,E˙¯Ó‡ È�BLÏ ÔÚz««¿ƒƒ¿»∆
‡¯Bw‰ È¯Á‡ ‰�BÚk41 ¿∆«¬≈«≈

אחריו, זהe�È‰Âוחוזר עניין , ¿«¿
כחוזר נחשב תורה שהלומד

אחרי התורה דברי את ואומר

הוא ¯˜הקדושֿברוךֿהוא ‡Ï…«
‡¯Bw‰ ÏÎc ÔÙ‡a¿…∆¿»«≈
‡¯B˜ ‰"aw‰ ,‰�BLÂ¿∆«»»≈

B„‚�k ‰�BLÂ42,זה שגם ¿∆¿∆¿
הקב"ה בין וחיבור קשר נוצר התורה לימוד שבעת כך על ומלמד נעלה עניין

מסוים חסרון גם בכך יש אבל הלומד ˜B¯‡והאדם ‰"aw‰L Û‡c¿«∆«»»≈
‰�BLÂעל כביכול, אומר,וחוזר, שהאדם התורה ‰¯Èדברי ÌB˜ÓŒÏkÓ ¿∆ƒ»»¬≈

,Bc‚�k ‰Êהקדושֿברוךֿהוא של ה"כנגדו" מכּונה האדם הזה ובאופן ∆¿∆¿ְֶ

B„‚�Îc ˙e‡Èˆn‰ d�LiL ,e�ÈÈ‰בטל ואינו מציאות נחשב והאדם «¿∆∆¿»«¿ƒƒ¿∆¿
לקדושֿברוךֿהוא, תורה‡l‡לחלוטין שהלומד אמרתך" לשוני "תען עניין ∆»

הוא הקדושֿברוךֿהוא אחר כעונה BÈ˙¯הוא ‰ÏÚ� ÔÙ‡a˜¯ ‡e‰L , ¿…∆«¬∆≈∆«

‡¯Bw‰ È¯Á‡ ‰�BÚk,עצמו משל מציאות לו BÊואין ‰‡È¯˜·eשל ¿∆«¬≈«≈ƒ¿ƒ»
הקורא" אחר הלומד‰e‡"עונה למטהCÈLÓÓהאדם מלמעלה ומוריד «¿ƒ

.‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚ Èelbƒ«¿≈»
¯‰f‰ ¯Ó‡Óa Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê43ÔÈ¯L˜ ˙Ïz ¿«ƒ∆»«¿«¬««…«¿»¿»ƒ

,‡„a ‡c ÔÈ¯M˜˙Óƒ¿«¿ƒ»¿»
זה מתקשרים קשרים שלושה

È¯B‡a˙‡בזה Ï‡¯NÈבני ƒ¿»≈¿«¿»
בתורה, [מתקשרים] ישראל

ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜a ‡˙È¯B‡Â¿«¿»¿¿»¿ƒ
‡e‰[מתקשרת] והתורה

והקשריםeÎ'בקדושֿברוךֿהוא

צורות בשתי סתוםÌÈ˙Òהם »ƒ
וגלוי,ÈÏ‚Â‡ונעלם ¿«¿»

‡È‰ ‰�ek‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»««»»ƒ
ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓk¿«∆∆»»

ÌÈÏ·Á '‚ ˙¯ÈL˜a,לזה זה ƒ¿ƒ«¬»ƒ
Ï·Á‰ L‡¯ ÌÈ¯LBwL∆¿ƒ…«∆∆
ÔBÈÏÚ‰ ˜ÏÁ) ÔBzÁz‰««¿≈∆»∆¿

ÛBÒa (ÔBzÁzaLהחבל ∆««¿¿
L‡¯Â ,ÈÚˆÓ‡‰החבל »∆¿»ƒ¿…
ÛBÒa ÈÚˆÓ‡‰החבל »∆¿»ƒ¿

‡e‰ ÔÎ BÓÎe ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈
שקיימים ≈«¿Ï‡¯NÈa¿ƒבקשרים

‡˙È¯B‡התורהŒ‡L„e˜Â «¿»¿¿»
‡e‰ŒCÈ¯a,הוא ברוך והקדוש ¿ƒ

ÔBÈÏÚ‰ ˜ÏÁ B�LiL∆∆¿≈∆»∆¿
˙�ÈÁa ‡e‰L Ï‡¯NÈaL∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ«

‰ÓLp‰ ÌˆÚיהודי כל של ∆∆«¿»»
˙¯‡‰ LiL Úe„ik)«»«∆≈∆»«
,Ûeba ˙LaÏn‰ ‰ÓLp‰«¿»»«¿À∆∆«

‰ÓLp‰ ÌˆÚ LÈÂשלא ¿≈∆∆«¿»»
אלא בגוף להתלבש יורדת

למעלה ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙נשארת
ÏfÓ ÌLaז"ל חכמינו כמאמר ¿≈«»

לא עמי היו אשר והאנשים המראה את לבדי דניאל אני "וראיתי הכתוב: על

הגמרא בהחבא". ויברחו עליהם נפלה גדלה חרדה אבל המראה את ראו

דבר,שו ראו לא שהם פי על אף ועונה: פחדו? למה ראו, ולא מאחר אלת:

ש"רואה" הנשמה לעצם שהכוונה בחסידות כך על ומוסבר ראה. שלהם המזל

"רואה"), אינו בגוף המלובש הנשמה שחלק ‰ÓLp‰דברים ÌˆÚ ‰p‰ƒ≈∆∆«¿»»
ÛBÒ) ‰¯BzaL ÔBzÁz‰ ˜ÏÁa ˙¯M˜˙Ó"ה"חבל,(ÈÚˆÓ‡‰ ƒ¿«∆∆«≈∆««¿∆«»»∆¿»ƒ

‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙�ÈÁa e‰fLוהשגה ההבנה מאשר יותר דווקא, ∆∆¿ƒ«ƒ«»
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ׁשּכתּוב ּוכמֹו קאי44הּתֹורה. וזאת ּביׂשראל, לפנים וזאת ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
'ראׁשי ויׂשראל ּתי"ו, ועד מאל"ף הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל

לּתֹורה אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים יׁש אחד45ּתיבֹות' ׁשּלכל , ְִִִִֵֵֶֶַָָָ
לפנים וזאת נאמר ועלֿזה ּבּתֹורה, אֹות יׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּיׂשראל
הּפנימּיּות ּבחינת הם הּתֹורה ׁשאֹותּיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּביׂשראל,
מתקּׁשר ׁשּביׂשראל העליֹון ׁשחלק ונמצא, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל,
ּבאֹוריתא ּגם הּוא כן ּוכמֹו ׁשּבּתֹורה. הּתחּתֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָּבחלק
ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, העליֹון ׁשהחלק ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא,
ּדהּקּב"ה, הּתחּתֹון ּבחלק מתקּׁשר ּדאֹוריתא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָסתים
ׁשּסתים זה ענין אמנם, ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא. ּגליא ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּבחינת
ּדאֹוריתא וסתים ּדאֹוריתא, ּבגליא מתקּׁשר ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּדיׂשראל
סדר מּצד זה הרי ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבגליא
ׁשּנעׂשה הּוא ּדמּתןּֿתֹורה החּדּוׁש א ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות.

אלקי הוי' ּתיבֹות'46אנכי 'ראׁשי אנכי ּכתבית, נפׁשי אּנא ְְֱֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ּדקּודׁשא47ֿיהבית הסתים ׁשהּוא אּנא, ׁשּבחינת והינּו, , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
האט (ער עצמֹו את נתן ּומהּותֹו, עצמּותֹו ְְְִֶֶַַַַָָּבריֿהּוא,
אּלא ּדאֹוריתא, ּבסתים רק ולא ּבּתֹורה, אּפגעגעּבן) ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹזי
ּבגּופים, לּנׁשמֹות למּטה ׁשּנּתנה ּוכמֹו ּדתֹורה, ּבגליא ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָּגם
לּנׁשמֹות ׁשּייכים ׁשּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ענין ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּזהּו
הוי' אנכי הראׁשֹון, הּדּבּור ׁשּגם ועד ּדוקא, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹּבגּופים
לנׁשמֹות זה הרי האמּונה, על הּצּוּוי ׁשהּוא ,ְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאלקי

ּבלבד, אלקּות,ּבגּופים רֹואים למעלה הּנׁשמֹות ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹ
וכל ּומלכּות, זעירֿאנּפין ּובינה, חכמה ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשרֹואים
לא הרי רֹואים, ׁשהם וכיון ׁשּבאלקּות, הּמדרגֹות ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּפרטי
על ׁשהּצּוּוי לֹומר, צרי ּכן ועל האמּונה, ענין ּבזה ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּי
ּדוקא. למּטה ּבגּופים לנׁשמֹות ׁשּי האמּונה ְְְְְֱִִִַַַַָָָָָָענין
ׁשּבוּדאי וגֹו', תרצח לא ּכמֹו הּדּברֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּומּכלֿׁשּכן
היינּו זֹו, ותֹורה ּדוקא. למּטה ּבגּופים לּנׁשמֹות ְְְְְְִִִַַַַָָָָָׁשּייכים
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התורה. אותיות ÔÎהם BÓÎe¿≈

‡˙È¯B‡a Ìb ‡e‰«¿«¿»
,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Âוגם ¿¿»¿ƒ

והקדושֿברוךֿ התורה בין הקשר

כזה באופן הוא ∆≈»∆ÏÁ‰L˜הוא
‡e‰L ,‰¯BzaL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆«»∆

ÌÈ˙Òהנעלם הפנימי החלק »ƒ
‡˙È¯B‡c,התורה של ¿«¿»

ÔBzÁz‰ ˜ÏÁa ¯M˜˙Óƒ¿«≈«≈∆««¿
‡ÈÏb ˙�ÈÁa ,‰"aw‰c¿«»»¿ƒ««¿»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜cהחלק ¿¿»¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא של הגלוי

ה"סתום" הפנימי לחלק שביחס
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יט i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

ׁשּכתּוב ּוכמֹו קאי44הּתֹורה. וזאת ּביׂשראל, לפנים וזאת ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹ
'ראׁשי ויׂשראל ּתי"ו, ועד מאל"ף הּתֹורה אֹותּיֹות ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָעל

לּתֹורה אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים יׁש אחד45ּתיבֹות' ׁשּלכל , ְִִִִֵֵֶֶַָָָ
לפנים וזאת נאמר ועלֿזה ּבּתֹורה, אֹות יׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּיׂשראל
הּפנימּיּות ּבחינת הם הּתֹורה ׁשאֹותּיֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּביׂשראל,
מתקּׁשר ׁשּביׂשראל העליֹון ׁשחלק ונמצא, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדיׂשראל,
ּבאֹוריתא ּגם הּוא כן ּוכמֹו ׁשּבּתֹורה. הּתחּתֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָּבחלק
ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, העליֹון ׁשהחלק ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא,
ּדהּקּב"ה, הּתחּתֹון ּבחלק מתקּׁשר ּדאֹוריתא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָסתים
ׁשּסתים זה ענין אמנם, ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא. ּגליא ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּבחינת
ּדאֹוריתא וסתים ּדאֹוריתא, ּבגליא מתקּׁשר ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָּדיׂשראל
סדר מּצד זה הרי ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבגליא
ׁשּנעׂשה הּוא ּדמּתןּֿתֹורה החּדּוׁש א ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות.

אלקי הוי' ּתיבֹות'46אנכי 'ראׁשי אנכי ּכתבית, נפׁשי אּנא ְְֱֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ּדקּודׁשא47ֿיהבית הסתים ׁשהּוא אּנא, ׁשּבחינת והינּו, , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
האט (ער עצמֹו את נתן ּומהּותֹו, עצמּותֹו ְְְִֶֶַַַַָָּבריֿהּוא,
אּלא ּדאֹוריתא, ּבסתים רק ולא ּבּתֹורה, אּפגעגעּבן) ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹזי
ּבגּופים, לּנׁשמֹות למּטה ׁשּנּתנה ּוכמֹו ּדתֹורה, ּבגליא ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָּגם
לּנׁשמֹות ׁשּייכים ׁשּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ענין ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּזהּו
הוי' אנכי הראׁשֹון, הּדּבּור ׁשּגם ועד ּדוקא, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹּבגּופים
לנׁשמֹות זה הרי האמּונה, על הּצּוּוי ׁשהּוא ,ְֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹאלקי

ּבלבד, אלקּות,ּבגּופים רֹואים למעלה הּנׁשמֹות ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹ
וכל ּומלכּות, זעירֿאנּפין ּובינה, חכמה ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשרֹואים
לא הרי רֹואים, ׁשהם וכיון ׁשּבאלקּות, הּמדרגֹות ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּפרטי
על ׁשהּצּוּוי לֹומר, צרי ּכן ועל האמּונה, ענין ּבזה ְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּי
ּדוקא. למּטה ּבגּופים לנׁשמֹות ׁשּי האמּונה ְְְְְֱִִִַַַַָָָָָָענין
ׁשּבוּדאי וגֹו', תרצח לא ּכמֹו הּדּברֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּומּכלֿׁשּכן
היינּו זֹו, ותֹורה ּדוקא. למּטה ּבגּופים לּנׁשמֹות ְְְְְְִִִַַַַָָָָָׁשּייכים
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e˙kL·שבתורה. BÓÎe44˙‡ÊÂ ,Ï‡¯NÈa ÌÈ�ÙÏ ˙‡ÊÂהמילה ¿∆»¿…¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿…
ותי"ו אל"ף באותיות שמסתיימת ‡Bi˙B˙מכוונת˜‡È"וזאת" ÏÚ »≈«ƒ

ÌÈML LÈ '˙B·Èz ÈL‡¯' Ï‡¯NÈÂ ,Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó ‰¯Bz‰«»≈»∆¿«»¿ƒ¿»≈»≈≈≈ƒƒ
‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ ‡Ba¯45‰¯Bza ˙B‡ LÈ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎlL , ƒƒ«»∆¿»∆»ƒƒ¿»≈≈«»

כללי באופן מתחלק ישראל ועם

נשמות, אלף מאות »¿ŒÏÚÂלשש
ÌÈ�ÙÏ ˙‡ÊÂ ¯Ó‡� ‰Ê∆∆¡«¿…¿»ƒ

,Ï‡¯NÈa,"לפנים" והביטוי ¿ƒ¿»≈
מלמד פנימיות, מלשון

Ì‰ ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡L∆ƒ«»≈
˙eiÓÈ�t‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿ƒƒ
˜ÏÁL ,‡ˆÓ�Â ,Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆≈∆

Ï‡¯NÈaL ÔBÈÏÚ‰שהוא »∆¿∆¿ƒ¿»≈
כנ"ל הנשמה ≈»¿M˜˙Óƒ¯עצם

‰¯BzaL ÔBzÁz‰ ˜ÏÁa«≈∆««¿∆«»
התורה. אותיות ÔÎהם BÓÎe¿≈

‡˙È¯B‡a Ìb ‡e‰«¿«¿»
,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Âוגם ¿¿»¿ƒ

והקדושֿברוךֿ התורה בין הקשר

כזה באופן הוא ∆≈»∆ÏÁ‰L˜הוא
‡e‰L ,‰¯BzaL ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆«»∆

ÌÈ˙Òהנעלם הפנימי החלק »ƒ
‡˙È¯B‡c,התורה של ¿«¿»

ÔBzÁz‰ ˜ÏÁa ¯M˜˙Óƒ¿«≈«≈∆««¿
‡ÈÏb ˙�ÈÁa ,‰"aw‰c¿«»»¿ƒ««¿»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜cהחלק ¿¿»¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא של הגלוי

ה"סתום" הפנימי לחלק שביחס

"תחתון" בדוגמת הוא ונעלם

"עליון". ÔÈ�Úלגבי ,Ì�Ó‡»¿»ƒ¿»
ÌÈ˙qL ‰Êהפנימי החלק ∆∆»ƒ

M˜˙Ó¯הנעלם Ï‡¯NÈc¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈
‡ÈÏ‚aוהחיצוני התחתון החלק ¿«¿»

ÌÈ˙ÒÂ ,‡˙È¯B‡cהחלק ¿«¿»¿»ƒ
והעליון «¿»¿È¯B‡c˙‡הפנימי

הגלויÈÏ‚a‡מתקשר החלק ¿«¿»
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒוהתחתון

¯„Ò „vÓ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰¬≈∆ƒ«≈∆
˙eÏLÏzL‰‰האלוקי האור ירידת של והרגיל הקבוע הסדר שהוא «ƒ¿«¿¿

של כחוליות מזו זו משתלשלות והדרגות הדרגתית בצורה למטה מלמעלה

של העליון החלק אל יורד דרגה כל של התחתון שהחלק באופן שרשרת,

ממנה. שלמטה ‡�ÈÎהדרגה ‰NÚpL ‡e‰ ‰¯BzŒÔzÓc LecÁ‰ C‡««ƒ¿««»∆«¬»»…ƒ
EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰46'˙B·Èz ÈL‡¯' ÈÎ�‡ ּכתבית, נפׁשי אּנא ¬»»¡…∆»…ƒ»≈≈ְְֲִִַָָ

הכתב,47יהבית ידי על (עצמי) נפשי את מסרתי ÈÁaL�˙אני ,e�È‰Â ְִָ¿«¿∆¿ƒ«
,B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ ,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ÌÈ˙Ò‰ ‡e‰L ,‡p‡¬»∆«»ƒ¿¿»¿ƒ«¿«

(ÔaÚ‚Úbt‡ CÈÊ Ë‡‰ ¯Ú) BÓˆÚ ˙‡ Ô˙�החיצוניות את רק ולא »«∆«¿∆»ƒ»¿∆∆¿
È¯B‡c˙‡,שלו ÌÈ˙Òa ˜¯ ‡ÏÂ ,‰¯Bzaשל העליון החלק שהוא «»¿…«¿»ƒ¿«¿»

בחלק קשור כלל שבדרך התורה

הקדושֿברוךֿהוא של התחתון

‡l‡בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ∆»
B˙c¯‰,נמצא ‡ÈÏ‚a Ìb«¿«¿»¿»

שבתורה והנמוך החיצוני החלק

היא שהתורה כפי רק ולא

אלא עליונים ¿BÓÎeבעולמות
˙BÓLpÏ ‰hÓÏ ‰�zpL∆ƒ¿»¿«»«¿»
ÔÈ�Ú e‰fL ,ÌÈÙe‚a¿ƒ∆∆ƒ¿«
ÌlkL ˙B¯ac‰ ˙¯NÚ¬∆∆«ƒ¿∆À»
ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ÌÈÎÈiL«»ƒƒ¿»¿ƒ

‡˜Âcֿולא המצוותֿעשה ואת «¿»
ניתן הדברות שבעשרת תעשה

בגופים, כנשמות רק »¿ÚÂ„לקיים
,ÔBL‡¯‰ ¯eac‰ ÌbL∆««ƒ»ƒ
‡e‰L ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ�‡»…ƒ¬»»¡…∆∆
,‰�eÓ‡‰ ÏÚ Èeev‰«ƒ«»¡»
רוחני בדבר מדובר ולכאורה

גם מקום לו הנשמהשיש לגבי

למעלה שהיא לאמתו‰¯Èכפי ¬≈
ציווי גם דבר עלÊ‰של הציווי ∆
אמור «¿BÓL�Ïƒ˙האמונה

È¯‰L ,„·Ïa ÌÈÙe‚a¿ƒƒ¿«∆¬≈
ÌÈ‡B¯ ‰ÏÚÓÏ ˙BÓLp‰«¿»¿«¿»ƒ
˙�ÈÁa ÌÈ‡B¯L ,˙e˜Ï‡¡…∆ƒ¿ƒ«

,‰�È·e ‰ÓÎÁהמוחין »¿»ƒ»
פניםÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊֿהעליונים, ¿≈«¿ƒ

העליונות המידות שהן זעירות

ÈË¯t ÏÎÂ ,˙eÎÏÓe«¿¿»¿»≈
,˙e˜Ï‡aL ˙B‚¯„n‰««¿≈∆»¡…
È¯‰ ,ÌÈ‡B¯ Ì‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈ƒ¬≈
ÔÈ�Ú ‰Êa CiL ‡Ï…«»»∆ƒ¿«

,‰�eÓ‡‰שרואים בדבר שהרי »¡»
להאמין, צורך אין בעיניים

נראה שאינו דבר לגבי רק שייכת Èeev‰Lוהאמונה ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆«ƒ
.‡˜Âc ‰hÓÏ ÌÈÙe‚a ˙BÓL�Ï CiL ‰�eÓ‡‰ ÔÈ�Ú ÏÚ«ƒ¿«»¡»«»ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»

,˙B¯ac‰ ¯‡La ÔkLŒÏkÓeכמו לכאורה רוחני שהוא ציווי אם כי ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿
הדברות שאר קלֿוחומר È‡cÂaLהאמונה, ,'B‚Â Áˆ¯˙ ‡Ï BÓk¿…ƒ¿»¿∆¿««

‡ÈÏb e�ÈÈ‰ ,BÊ ‰¯B˙Â .‡˜Âc ‰hÓÏ ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ÌÈÎÈiL«»ƒƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»¿»«¿«¿»
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עליה הּנה ּבגּופים, לּנׁשמֹות ׁשּנּתנה ּכמֹו ּדתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּגליא
מה ּגם וזהּו יהבית. ּכתבית נפׁשי אּנא אנכי, ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹנאמר

ז"ל רּבֹותינּו ותלמּודֹו48ׁשאמרּו לכאן ׁשּבא מי אׁשרי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ
למּטה ׁשּלמד הּתלמּוד עלֿידי הם הּגּלּויים ׁשּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבידֹו,
עצמּותֹו נּתן ּדוקא ׁשּבזה לפי ּדוקא, ּדתֹורה ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּבגליא
רק זה ׁשאין ּבמּתןּֿתֹורה, ּׁשּנתחּדׁש מה וזהּו .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיתּבר
נפרדים, ּדברים ׁשל התקּׁשרּות כּו', קׁשרין ּדתלת ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹּבאפן
עם מתקּׁשר ׁשּבּתחּתֹון ׁשהעליֹון הּוא ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּסדר
אֹוריתא ׁשּיׂשראל ּבאפן אּלא ׁשּבעליֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתחּתֹון

מּמׁש. חד חד, ּכּוּלא ְְְִַַַָָָוקּודׁשאּֿבריֿהּוא

יקראּוהּוe‰ÊÂח) אׁשר לכל קֹוראיו לכל הוי' קרֹוב ¿∆ְְְְֲֲִֶָָָָָָֹ
ּבאמת, ׁשּיקראּוהּו ׁשעלֿידיֿזה ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָּבאמת,
להוי' קרֹוב נעׂשה אזי הּתֹורה, עלֿידי להּקּב"ה ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּקֹורא
ּכּמה יׁש הרי הּגּלּויים ׁשּבענין והינּו, העצם, ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא
הּמדרגֹות ּבכל הּוא ׁשּבּתֹורה העצם אבל מדרגֹות, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּמה
לכל העצם, ׁשם ׁשהּוא הוי', קרֹוב הּנה ולכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבׁשוה,
הּתֹורה, ׁשעלֿידי הּקריאה ׁשהיא ּבאמת, יקראּוהּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאׁשר
ּבכל היינּו, קֹוראיו, לכל קרֹוב הּוא הרי ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָׁשעלֿידיֿזה
ּבהּׂשגת רק לא ּכלל, הגּבלֹות ללא ׁשּבּתֹורה, ְְְְִֶַַַַַַָָָָָֹֹהאֹופּנים
ׁשּלא ּבאפן הּתֹורה אֹותּיֹות ּבאמירת ּגם אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹורה,
אּלא הּתֹורה אֹותּיֹות ּבאמירת רק ולא קאמר, מאי ְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹידע
ההּׂשגה ׁשּבענין היֹות ּדעם והינּו, הּתֹורה, ּבהּׂשגת ְְְְְְֱִִֶַַַַַַַַָָָָּגם
עלֿידיֿזה ּגם מּכלֿמקֹום, יׁשּות, ׁשל ענין ׁשּיהיה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּי
הּוא ׁשאז אּלא ,יתּבר עצמּותֹו את לֹוקח הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
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,ÌÈÙe‚a ˙BÓLpÏ ‰�zpL BÓk ‰¯B˙cבתורה נמוכה דרגה והיא ¿»¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
הנעלה לחלק שבתורהביחס ‡p‡וה"סתים" ,ÈÎ�‡ ¯Ó‡� ‰ÈÏÚ ‰p‰ƒ≈»∆»∆¡«»…ƒ¬»

˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ�בחלק כמו בדיוק בעצמו הקב"ה נמצא בה וגם «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
Ï"Êה"סתים". e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ48‡aL ÈÓ È¯L‡ ¿∆««∆»¿«≈««¿≈ƒ∆»
Ô‡ÎÏלאחר הבא לעולם ¿»

הזה מהעולם ¿»¿B„eÓÏ˙Âפטירתו
הזה בעולם ÏkLשלמד ,B„Èa¿»∆»

ÌÈÈelb‰להם זוכה שהנשמה «ƒƒ
„eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚ Ì‰≈«¿≈««¿
‡ÈÏ‚a ‰hÓÏ „ÓlL∆»«¿«»¿«¿»

,‡˜Âc ‰¯B˙cכפי היינו ¿»«¿»
בדברים ונתלבשה ירדה שהתורה

הזה לעולם ÈÙÏ¿ƒששייכים
B˙eÓˆÚ Ôz� ‡˜Âc ‰ÊaL∆»∆«¿»ƒ»«¿

.C¯a˙Èƒ¿»≈
LcÁ˙pM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆ƒ¿«≈
˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆≈∆«

ÔÈ¯L˜ ˙Ï˙c ÔÙ‡aשל ¿…∆ƒ¿«¿»ƒ
קשרים הקשוריםeÎ'שלושה

שהיא בזה, ¿»¿e¯M˜˙‰ƒ˙זה
ÌÈ„¯Ù� ÌÈ¯·c ÏLזה ∆¿»ƒƒ¿»ƒ

Êa‰מזה, ¯„q‰L∆«≈∆»∆
נפרדים דברים של בהתקשרות

מזה זה ורחוקים ‰e‡ושונים
ÔBzÁzaL ÔBÈÏÚ‰L∆»∆¿∆««¿
ÔBzÁz‰ ÌÚ ¯M˜˙Óƒ¿«≈ƒ««¿

ÔBÈÏÚaLהנעלה החלק אבל ∆»∆¿
מתקשר לא שבעליון והפנימי

התחתון, עם ÔÙ‡aכלל ‡l‡∆»¿…∆
‡˙È¯B‡ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Âאינם ¿¿»¿ƒ
אלא מזה זה נפרדים דברים

„Á ‡lek,אחד Á„כולם »««
החלקיםLnÓאחד רק ולא הנעלים והפנימיות העומק היינו העצם, גם כי «»

ומוחלטת. מלאה באחדות ומתאחדים מתחברים החיצוניים,

,˙Ó‡a e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ e‰ÊÂ (Á¿∆»¬»»¿»¿»¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆
e‰e‡¯˜iL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLהקב"ה אל ישראל BwL¯‡בני ,˙Ó‡a ∆«¿≈∆∆ƒ¿»∆¡∆∆≈

ÈÊ‡ ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰"aw‰Ïואזי הקדושֿברוךֿהוא עם מתחבר ««»»«¿≈«»¬«
ÌÈÈelb‰ ÔÈ�ÚaL ,e�È‰Â ,ÌˆÚ‰ ÌL ‡e‰L 'ÈÂ‰Ï ·B¯˜ ‰NÚ�«¬∆»«¬»»∆≈»∆∆¿«¿∆¿ƒ¿««ƒƒ

שונים בחלקים והתגלתה ירדה שהתורה nÎÂ‰כפי ‰nk LÈ È¯‰¬≈≈«»¿«»
,˙B‚¯„Ó"מה"גליא נעלה יותר ה"סתים" BzaL¯‰ואכן ÌˆÚ‰ Ï·‡ «¿≈¬»»∆∆∆«»

,‰ÂLa ˙B‚¯„n‰ ÏÎa ‡e‰מיושבת ובכך בהרחבה, לעיל כמבואר ¿»««¿≈¿»∆
והביאור הוי', לשם להתקרב אפשר איך המאמר בתחילת שנשאלה השאלה

התורה ידי על היא באמת שהקריאה e‰L‡הוא ,'ÈÂ‰ ·B¯˜ ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈»¬»»∆
‰‡È¯w‰ ‡È‰L ,˙Ó‡a e‰e‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÏ ,ÌˆÚ‰ ÌL≈»∆∆¿…¬∆ƒ¿»∆¡∆∆ƒ«¿ƒ»
,ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ ·B¯˜ ‡e‰ È¯‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»∆«¿≈∆¬≈»¿»¿»
עצמו את סותר הפסוק שלכאורה המאמר שבתחילת השאלה גם מיושבת ובזה

נאמר שבתחילה לסופו מראשו

ללא קוראיו, "לכל" קרוב שה'

בהמשך ואילו הכלל, מן יוצא

אשר לאלה רק קרוב שה' נאמר

הוא והביאור "באמת". יקראוהו

שהקריאה כיוון הנותנת, שהיא

התורה, ידי על "באמת", היא

קרוב הקדושֿברוךֿהוא הרי

מי לכל היינו קוראיו, "לכל"

ובכל צורה בכל תורה שלומד

‰‡ÌÈpÙBדרגה ÏÎa ,e�ÈÈ‰«¿¿»»«ƒ
˙BÏa‚‰ ‡ÏÏ ,‰¯BzaL∆«»¿…«¿»

ÏÏk,לימוד של אופן באיזה ¿»
‰¯Bz‰ ˙‚O‰a ˜¯ ‡Ï…«¿«»««»
התחברות שיש מובן שבה

הלומד האדם בין והתאחדות

Ìbוהקדושֿברוךֿהוא, ‡l‡∆»«
‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡ ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ«ƒ«»
È‡Ó Ú„È ‡lL ÔÙ‡a¿…∆∆…»««

¯Ó‡˜הוא מה מבין שאינו »»«
אין לכאורה שבהם לומד,

אבל כזו והתחברות התאחדות

ומהותו עצמותו דבר של לאמתו

נמצאת הקדושֿברוךֿהוא של

בשווה התורה חלקי בכל

אמירת ידי על גם נפעל והחיבור

יש שני מצד בלבד, האותיות

בהשגת שגם בכך דווקא חידוש

והתאחדות התחברות יש התורה

ומבאר שהולך כפי ‰Bz¯‰כזו ˙Bi˙B‡ ˙¯ÈÓ‡a ˜¯ ‡ÏÂשבהם ¿…««¬ƒ«ƒ«»
של תורתו אותיות הן אלו שהרי מובנת יותר וההתאחדות ההתחברות לכאורה

‰Bz¯‰,הקב"ה ˙‚O‰a Ìb ‡l‡לכאורה יכולשבה שהיה חסרון יש ∆»«¿«»««»
הזו ההתאחדות את CiLלמנוע ‰‚O‰‰ ÔÈ�ÚaL ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¿ƒ¿«««»»«»

˙eLÈ ÏL ÔÈ�Ú ‰È‰iLממנו ימנע והדבר הלומד של וגאווה עצמית ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ה', אל ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰להתקרב Ìb ,ÌB˜ÓŒÏkÓבהבנה לימוד ידי על ƒ»»««¿≈∆

Á˜BÏוהשגה ‡e‰ È¯‰"ו"תופסC¯a˙È B˙eÓˆÚ אליו‡˙ ומתקרב ¬≈≈«∆«¿ƒ¿»≈
אתו, Ê‡Lומתחבר ‡l‡'לה להתקרבות מפריעים והישות הגאווה כאשר ∆»∆»
ÌÏÚ‰a ‡e‰הדבר אבל בהעלם, התורה בדברי נמצאת הקב"ה של עצמותו ¿∆¿≈

התורה של אלה בחלקים גם נמצא שהעצם מהעובדה מפחית «¿Îe·¯לא
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i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּוא אם חּלּוק אין ׁשּב'עצם' לעיל נתּבאר ּוכבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּבהעלם,
הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכמאמר ּבגּלּוי, ׁשהּוא אֹו 49ּבהעלם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַ

ּדפרּוׁש ּבכּלֹו, ּתֹופס אּתה ּבחלקֹו ּתֹופס ּכׁשאּתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהעצם
ּבהעלם נמצא הּוא ּכאׁשר היינּו ּומּכלֿמקֹום50ּבחלקֹו , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

מענין למעלה הּוא ׁשהעצם ּדכיון ּבכּלֹו, ּתֹופס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאּתה
וזהּו העצם. אֹותֹו זה הרי ּבהעלם ּגם לכן וגּלּוי, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהעלם
ּבאמת, יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל הוי' ְְְְֱֲֲִֶֶֶָָָָָָֹקרֹוב
אזי הּתֹורה, עלֿידי היא להקּב"ה הּקריאה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכאׁשר

הוי', קרֹוב נעׂשה ׁשּבּתֹורה האֹופּנים ּכל ׁשעלֿידי קֹוראיו, לכל קרֹוב ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה
חד. ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשּנעׂשים
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וש"נ.49) סרכ"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר פער"ב.50)ראה ח"א תער"ב המשך ראה

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰L B‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰ Ì‡ ˜elÁ ÔÈ‡ 'ÌˆÚ'aL ÏÈÚÏ ¯‡a˙�ƒ¿»≈¿≈∆»∆∆≈ƒƒ¿∆¿≈∆
,Èel‚aתקפו בכל נמצא הוא הרי בהעלם כשהוא Ó‡ÓÎe¯וגם ¿ƒ¿«¬«

·BËŒÌLŒÏÚa‰49ÒÙBz ‰z‡ B˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡Lk ÌˆÚ‰ «««≈»∆∆¿∆«»≈¿∆¿«»≈
BlÎa,כולו העצם כל נמצא בחלקו גם L‡k¯כי e�ÈÈ‰ B˜ÏÁa Le¯Ùc ¿À¿≈¿∆¿«¿«¬∆

ÌÏÚ‰a ‡ˆÓ� ‡e‰50 ƒ¿»¿∆¿≈
חלק שרק משמעו ו"בחלקו"

נעלם, השאר וכל גלוי ממנו

ÒÙBz ‰z‡ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«»≈
,BlÎaגלוי היה כולו כאילו ¿À

ÌˆÚ‰L ÔÂÈÎcבמהותו ¿≈»∆»∆∆
ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ¿«

,Èel‚Â ÌÏÚ‰כשהוא ובין ∆¿≈¿ƒ
הוא הרי נעלם כשהוא ובין גלוי

הבדל כל ללא העצם ≈«ÔÎÏאותו
B˙B‡ ‰Ê È¯‰ ÌÏÚ‰a Ìb«¿∆¿≈¬≈∆

ÌˆÚ‰,לימוד של אופן ובכל »∆∆

הקב"ה עם הלומד של והתאחדות והתחברות התקרבות יש התורה חלקי בכל

בעצמו.

e‰ÊÂהפסוק של הפנימי ‡L¯הפירוש ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ ¿∆»¬»»¿»¿»¿…¬∆
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰"a˜‰Ï ‰‡È¯w‰ ¯L‡kL ,˙Ó‡a e‰e‡¯˜Èƒ¿»∆¡∆∆«¬∆«¿ƒ»¿«»»ƒ«¿≈

,‰¯Bz‰אמת ש"אין וכיוון «»
קריאה זו הרי תורה" אלא

�NÚ‰"באמת" ÈÊ‡ֿהקדוש ¬««¬∆
ÏÎÏברוךֿהוא ·B¯»̃¿»
,ÂÈ‡¯B˜הכלל מן יוצא בלי ¿»

ÌÈpÙB‡‰ Ïk È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»»«ƒ
·B¯˜ ‰NÚ� ‰¯BzaL∆«»«¬∆»
Ï‡¯NÈ ÌÈNÚpL ,'ÈÂ‰¬»»∆«¬ƒƒ¿»≈

‡˙È¯B‡התורהŒ‡L„e˜Â «¿»¿¿»
.„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ»«
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כי i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei

הּוא אם חּלּוק אין ׁשּב'עצם' לעיל נתּבאר ּוכבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּבהעלם,
הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכמאמר ּבגּלּוי, ׁשהּוא אֹו 49ּבהעלם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַ

ּדפרּוׁש ּבכּלֹו, ּתֹופס אּתה ּבחלקֹו ּתֹופס ּכׁשאּתה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהעצם
ּבהעלם נמצא הּוא ּכאׁשר היינּו ּומּכלֿמקֹום50ּבחלקֹו , ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

מענין למעלה הּוא ׁשהעצם ּדכיון ּבכּלֹו, ּתֹופס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאּתה
וזהּו העצם. אֹותֹו זה הרי ּבהעלם ּגם לכן וגּלּוי, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהעלם
ּבאמת, יקראּוהּו אׁשר לכל קֹוראיו לכל הוי' ְְְְֱֲֲִֶֶֶָָָָָָֹקרֹוב
אזי הּתֹורה, עלֿידי היא להקּב"ה הּקריאה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכאׁשר

הוי', קרֹוב נעׂשה ׁשּבּתֹורה האֹופּנים ּכל ׁשעלֿידי קֹוראיו, לכל קרֹוב ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה
חד. ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשּנעׂשים
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וש"נ.49) סרכ"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר פער"ב.50)ראה ח"א תער"ב המשך ראה

∑

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡e‰L B‡ ÌÏÚ‰a ‡e‰ Ì‡ ˜elÁ ÔÈ‡ 'ÌˆÚ'aL ÏÈÚÏ ¯‡a˙�ƒ¿»≈¿≈∆»∆∆≈ƒƒ¿∆¿≈∆
,Èel‚aתקפו בכל נמצא הוא הרי בהעלם כשהוא Ó‡ÓÎe¯וגם ¿ƒ¿«¬«

·BËŒÌLŒÏÚa‰49ÒÙBz ‰z‡ B˜ÏÁa ÒÙBz ‰z‡Lk ÌˆÚ‰ «««≈»∆∆¿∆«»≈¿∆¿«»≈
BlÎa,כולו העצם כל נמצא בחלקו גם L‡k¯כי e�ÈÈ‰ B˜ÏÁa Le¯Ùc ¿À¿≈¿∆¿«¿«¬∆

ÌÏÚ‰a ‡ˆÓ� ‡e‰50 ƒ¿»¿∆¿≈
חלק שרק משמעו ו"בחלקו"

נעלם, השאר וכל גלוי ממנו

ÒÙBz ‰z‡ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»«»≈
,BlÎaגלוי היה כולו כאילו ¿À

ÌˆÚ‰L ÔÂÈÎcבמהותו ¿≈»∆»∆∆
ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ¿«

,Èel‚Â ÌÏÚ‰כשהוא ובין ∆¿≈¿ƒ
הוא הרי נעלם כשהוא ובין גלוי

הבדל כל ללא העצם ≈«ÔÎÏאותו
B˙B‡ ‰Ê È¯‰ ÌÏÚ‰a Ìb«¿∆¿≈¬≈∆

ÌˆÚ‰,לימוד של אופן ובכל »∆∆

הקב"ה עם הלומד של והתאחדות והתחברות התקרבות יש התורה חלקי בכל

בעצמו.

e‰ÊÂהפסוק של הפנימי ‡L¯הפירוש ÏÎÏ ÂÈ‡¯B˜ ÏÎÏ 'ÈÂ‰ ·B¯˜ ¿∆»¬»»¿»¿»¿…¬∆
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰"a˜‰Ï ‰‡È¯w‰ ¯L‡kL ,˙Ó‡a e‰e‡¯˜Èƒ¿»∆¡∆∆«¬∆«¿ƒ»¿«»»ƒ«¿≈

,‰¯Bz‰אמת ש"אין וכיוון «»
קריאה זו הרי תורה" אלא

�NÚ‰"באמת" ÈÊ‡ֿהקדוש ¬««¬∆
ÏÎÏברוךֿהוא ·B¯»̃¿»
,ÂÈ‡¯B˜הכלל מן יוצא בלי ¿»

ÌÈpÙB‡‰ Ïk È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»»«ƒ
·B¯˜ ‰NÚ� ‰¯BzaL∆«»«¬∆»
Ï‡¯NÈ ÌÈNÚpL ,'ÈÂ‰¬»»∆«¬ƒƒ¿»≈

‡˙È¯B‡התורהŒ‡L„e˜Â «¿»¿¿»
.„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ»«
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zereayd bg - zegiyÎihewl

אותו ומחיה המהווה ה' דבר היא נברא כל של האמיתית

בדרך גילה הוא זאת את אך רגע, גילויdxezdבכל (עלֿידי

לפסוק) ,70פירוש

הוא כאשר שגם יהודי, לכל הכח ניתן זאת ובאמצעות

ואפילו העולם, בחומריות וגם גשמיים, בדברים עסוק

עבודת מכך שכתוצאה ראינו...", לא אותותינו של במצב

כרוכה והזיכוך מנהלdnglna71ה"בירור" הוא אז גם –

כהנים". "ממלכת של באופן המלחמה את

שייך שבהיותו יודע, הוא למלחמה היציאה עם מיד

" הריהו כהנים" ואז72אויביך"lrל"ממלכת מהם), (נעלה

הנצחון "dlrnlnמגיע –jiwel` 'd epzpe"ועלֿידי68בידך ,

שביו" "ושבית שהיה68כך האלוקי הניצוץ את מוציאים –

ש"אתהפכא עד מגלותו, הגשמיים, בדברים "שבוי"

לאור החושך (=להפך למתקא" ומרירו לנהורא חשוכא

למתוק). המר ואת

(f"lyz y"dbgc 'a mei zgiyn)
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שם.70) ובהערות 27 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בכ"ז ראה

(71.60 הערה לעיל ראה

וביאורו.72) (הב') תצא כי ד"ה לקו"ת וראה תצא. ר"פ

zereayd bg - zegiyÎihewl

אותו ומחיה המהווה ה' דבר היא נברא כל של האמיתית

בדרך גילה הוא זאת את אך רגע, גילויdxezdבכל (עלֿידי

לפסוק) ,70פירוש

הוא כאשר שגם יהודי, לכל הכח ניתן זאת ובאמצעות

ואפילו העולם, בחומריות וגם גשמיים, בדברים עסוק

עבודת מכך שכתוצאה ראינו...", לא אותותינו של במצב

כרוכה והזיכוך מנהלdnglna71ה"בירור" הוא אז גם –

כהנים". "ממלכת של באופן המלחמה את

שייך שבהיותו יודע, הוא למלחמה היציאה עם מיד

" הריהו כהנים" ואז72אויביך"lrל"ממלכת מהם), (נעלה

הנצחון "dlrnlnמגיע –jiwel` 'd epzpe"ועלֿידי68בידך ,

שביו" "ושבית שהיה68כך האלוקי הניצוץ את מוציאים –

ש"אתהפכא עד מגלותו, הגשמיים, בדברים "שבוי"

לאור החושך (=להפך למתקא" ומרירו לנהורא חשוכא

למתוק). המר ואת

(f"lyz y"dbgc 'a mei zgiyn)
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שם.70) ובהערות 27 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בכ"ז ראה

(71.60 הערה לעיל ראה

וביאורו.72) (הב') תצא כי ד"ה לקו"ת וראה תצא. ר"פ

המשך מעמוד טכ



כב

.i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy .c"qa

מוגה בלתי

„Óהשבועות בחג רות מגילת לקרות נוהגין ...יש ב'196. ביום או א' –197(ביום בפשטות – הדבר וטעם .(
נולד בעצרת ובודאי כו', שנותיהם ממלא והקב"ה בעצרת מת עליוֿהשלום המלך שדוד רות198"לפי ומגילת ,

דוד" לייחס .199נכתבה

כן מנהגנו שאין עצמו200ואף הענין שישנו בודאי אבל בגשמיות, רות מגילת לקריאת בנוגע רק זה הרי –

שבועות בליל שאומרים מה"תיקון" – לדבר וראיה כו'.

עוסקים – זאת ובמקום "תיקון", אומרים ואינם המקילים ישנם ואמר:] הפסיק שליט"א אדמו"ר [כ"ק –
פעמים כמה דיבר אדמו"ר מו"ח כ"ק אבל אותיות201בלימוד. מעלת מצד שבועות", ליל "תיקון לומר שצריך

– התורה

– וכו' מרכבה מעשה כמו – השבועות לחג השייכים ענינים ואילו פסוקים, כמה רק בו נכללו ספר שמכל
השבועות. לחג שייכותה מצד בשלימותה, אומרים רות מגילת וכן בשלימותם, אומרים

‰Óרות במדרש איתא ועוני".202. יסורין עלֿידי אלא תורה ניתנה שלא ללמדך . . עצרת אצל רות ענין "ומה :
המשנה מלשון מובן מעוני203וכן התורה את המקיים התורה"כל את המבטל וכל מעושר, לקיימה סופו

משמע, ומזה מעושר"? התורה את "המקיים של סופו מה נאמר לא למה ולכאורה, מעוני". לבטלה סופו מעושר
ועוני". יסורין עלֿידי אלא תורה ניתנה "לא המדרש: וכלשון כזו, מציאות אין דרובא שברובא

הענין: וביאור

היא שהתורה לידע צריך ביטול. מתוך להיות צריכה התורה ללימוד d"awdהגישה ly eznkgהוא ואילו ,
לומד היה ש"בתחילה רבינו, למשה בנוגע אפילו שמצינו ועד לזה. שייכות שום לו אין עצמו מצד – בשכלו

במתנה" לו שניתנה עד ומשכחה, .204תורה

שייכות איזו התורה? את להבין יוכל למה שכן, כך, על להתפלא לו אין – מבין ואינו תורה לומד כאשר
התורה את הקב"ה נתן זאת, שלמרות בכך הוא החידוש אדרבה: הקב"ה?! של חכמתו להשיג אנושי לשכל יש

להקב"ה. להתפלל צריך – התורה את ולהשיג לקבל שיוכל כדי ולכן, למטה. במתנה

בזהר שמצינו הוה205ועלֿדרך לא למיכל, יומא דההוא מיכלא ליה דהוה "אףֿעלֿגב סבא המנונא שרב ,

– השולחן על לפניו ומוכן ערוך שהאוכל בשעה ולכאורה, קדישא". מלכא קמי מזוניה דשאיל עד ליה מתקין
שייך האוכל אין להקב"ה שמתפלל שקודם – בזה והביאור לו? יש כבר הרי לו, יתן שהקב"ה לבקש שייך מה

התפילה. עלֿידי רק זה הרי – אליו שייך יהיה שהאוכל וכדי אוכל, לו שאין כך, אליו,

"שלא וזהו לתורה. שייכות לו אין עצמו שמצד בתורה, הוא שכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה – כך גשמי במזון ואם
ועוני": יסורין עלֿידי אלא תורה ניתנה

(כנ"ל גדול עשיר שהיה אף לתורה זכה חרסום בן אלעזר רבי שהרי בגשמיות, לעוני אינה – ב"עוני" הכוונה
העוני לענין היא הכוונה אלא יח), אלאzeipgexaסעיף זה ואין לתורה, שייכות לו אין עצמו שמצד דהיינו, ,

אצלו. מתקיימת התורה – זו והכרה ידיעה ועלֿידי מלמעלה, לו שנותנים

היא שהכוונה – ה"יסורין" בענין כן היאzeipgexaוכמו שהתורה לדעת עליו ההשגה: העדר מצד יסורין –
בפנימיות ואילו הענין, חיצוניות את אלא משיג אינו – שיודע מה וכל כיוןבליֿגבול, כלל, נגע לא הענין
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וש"נ.196) סי"ג. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.197) ס"ב. פכ"ג חגה"ש הלכות גבריאל נטעי ראה
ס"ט.198) כנ"ל
דחגה"ש199) ב' יום שיחת גם וראה .44 שבהערה תשובה שערי

וש"נ. .(65 ע' ח"כ (תו"מ 171 הערה דאשתקד
ואילך).200) שה (ע' יט אות חגה"ש חב"ד" מנהגי "אוצר ראה
וש"נ.

ס"201) ה'ש"ת דחגה"ש א' ליל ע'שיחת ה'ש"ת קיץ (סה"ש ב
.(113

בשו"ע202) הובא תקצו. רמז רות יל"ש בתחלתו. רות זוטא מדרש
שם. אדה"ז
מ"ט.203) פ"ד אבות
א.204) לח, נדרים
וש"נ.205) .99 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ב. סב, ח"ב ב. קצט, ח"א

i"gyz'd ,zereayd bgc 'a mei zgiy

שבתורה כיון – הקב"ה מפי הכל שקיבל אף תמיד, תורה לומד רבינו משה גם ולכן גבול. בלי היא שהתורה
– ואדרבה התורה, ידיעת מצד בעצמו מתנשא אינו זאת, ובידעו איןֿסוף. עד מעומק לפנים ועומק עומק, ָיש

בקרבו" דואג ו"לבו השגתו, מהעדר יסורים לו ויש עצמו, בעיני שפל מתקיימת.206הוא התורה – ואז ,

ÂÓדוד לידת בענין וסיומה ועוני", יסורין עלֿידי אלא תורה ניתנה "שלא לומדים שממנה – זו מגילה .

של שמה על נקראת – משיחא וכמהzexמלכא כמה נזכרים זו שבמגילה אףֿעלֿפי כלומר: רות". "מגילת ,
אלא שמו, על נקראת המגילה אין אףֿעלֿפיֿכן – וכו' שופט שהיה פרץ, של בניו מבני בועז, ובפרט אנשים,

שם אשה.zexעל של שם דוקא,
בזה: והענין

נאמר הכללית מצרים יציאת שלאחר שבמתןֿתורה וכשם תורתנו". מתן "זמן הוא שנה בכל השבועות 207חג

הנשים" "אלו יעקב", לבית תאמר כן208"כה – האנשים"208 "אלו ישראל"207, לבני "ותגד לאחריֿזה ורק ,
פעמים כמה וכמדובר ישראל. נשי הם שהיסוד וזמן, זמן בכל בידן.209הוא נמצא החינוך שענין ,

אלא ושכל, חכמה סתם אינה שהתורה כיון ועוני", יסורין עלֿידי אלא תורה ניתנה ש"לא זה לימוד ולכן,
בניהן את לחנך היא ישראל נשי שחובת להורות, דוקא, יהודיה אשה מרות, למדים – הקב"ה של חכמתו

הרגש בהם להתחשבzyecwולהכניס מבלי התורה בלימוד התוקף את בהם להחדיר – כפשוטו וגם התורה,
מתקיימת. והתורה התורה, בלימוד תוקף ניתוסף כו', מנסיונות להתפעל שלא התוקף ועלֿידי ועוני", ב"יסורין

ש"בשכר מצרים ביציאת שמצינו כשם משיחא: מלכא דוד ללידת לבסוף זוכים – הראוי החינוך ועלֿידי
ממצרים" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות עתה210נשים יהיה כן –211,

בתוקף ולהכריז ועיכובים, במניעות להתחשב שלא רות, של הנהגתה באופן יתנהגו ישראל נשי שכאשר
אלקי" ואלקיך עמי בענינים212"עמך להתחשב אין התורה בלימוד שכשמדובר בילדיהן, גם זה תוקף ויחדירו ,

משיחא, מלכא דוד לידת נעשית אזי – ועוני" "יסורין של

אמן. בימינו במהרה האמיתית, הגאולה אל הגלות מן שיוציאנו

תנועות ג' וניגון מלכנו", "אבינו האמצעי, אדמו"ר מכ"ק ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הזקן)]. ואדמו"ר המגיד הרב (להבעלֿשםֿטוב,

***

ÊÓהשבועות חג חומש213. השיעורים, בלימודי אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת בשמירת להתחזקות מסוגל זמן הוא
– שני ביום שני, עד – ראשון ביום רש"י: פירוש עם חומש פרשה יום בכל חומש: יום. בכל ותניא, תהלים
ב'לבוש' – החודש. לימי שנחלק כפי תהלים שיעור שחרית, תפילת אחרי יום, בכל תהלים: וכו'. שלישי 214עד

שיעור את לומר היא אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת נוסף; ענין זהו אבל התפילה, קודם תהלים אמירת אודות נזכר
התפילה לאחר בתהלים השנה215היום לימי שנחלק כפי תניא שיעור יום בכל תניא: – .216.

˘ÓÂÁרבינו משה עלֿידי השבועות בחג ניתן –217.mildzיוםֿהולדתו הוא ששבועות המלך, לדוד שייך –

ו שלו. ההילולא חסידותipz`ויוםֿ עלֿידי הוא הבעלֿשםֿטוב תורת גילוי (שהרי להבעלֿשםֿטוב שייך –

וכיד בפרט, תניא ועלֿידי ישמח218ועחב"ד, "וכעת התניא בהסכמת eycwהרמז ixac zelbda l`xyiוחג ,("
טוב. שם הבעל של יוםֿההילולא הוא השבועות
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א.206) יג, חגיגה
ג.207) יט, יתרו
ב.208) פכ"ח, שמו"ר עה"פ. ופרש"י מכילתא
ח"כ209) (תו"מ סל"ט דאשתקד דחגה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(70 ע'
ב.210) יא, סוטה
רות).211) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
טז.212) א, רות
(213.1 שבהערה המוגהת השיחה המשך – זה סעיף

יצחק214) יוסף אהל בתהלים נעתק ס"ט. ס"א התכלת לבוש
בתחלתו.
ב'215) יום שיחת גם וראה בהערה. 264 ע' תש"ח סה"מ ראה

וש"נ. .(66 ע' ח"כ (תו"מ סל"ד דאשתקד דחגה"ש
שיעור.216) במורה נדפס
רמב"ן217) וראה ה. לג, (ברכה נאמר עליו ישראל, מלך שהי'

חומש, – התורה כל ניתנה ידו ועל מלך", בישורון "ויהי ועוד) עה"פ.
מוגה). בלתי (מהנחה כו' חז"ל דרשות כל נכללים שבו

א.218) סא, ח"א לקו"ד
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שבתורה כיון – הקב"ה מפי הכל שקיבל אף תמיד, תורה לומד רבינו משה גם ולכן גבול. בלי היא שהתורה
– ואדרבה התורה, ידיעת מצד בעצמו מתנשא אינו זאת, ובידעו איןֿסוף. עד מעומק לפנים ועומק עומק, ָיש

בקרבו" דואג ו"לבו השגתו, מהעדר יסורים לו ויש עצמו, בעיני שפל מתקיימת.206הוא התורה – ואז ,

ÂÓדוד לידת בענין וסיומה ועוני", יסורין עלֿידי אלא תורה ניתנה "שלא לומדים שממנה – זו מגילה .

של שמה על נקראת – משיחא וכמהzexמלכא כמה נזכרים זו שבמגילה אףֿעלֿפי כלומר: רות". "מגילת ,
אלא שמו, על נקראת המגילה אין אףֿעלֿפיֿכן – וכו' שופט שהיה פרץ, של בניו מבני בועז, ובפרט אנשים,

שם אשה.zexעל של שם דוקא,
בזה: והענין

נאמר הכללית מצרים יציאת שלאחר שבמתןֿתורה וכשם תורתנו". מתן "זמן הוא שנה בכל השבועות 207חג

הנשים" "אלו יעקב", לבית תאמר כן208"כה – האנשים"208 "אלו ישראל"207, לבני "ותגד לאחריֿזה ורק ,
פעמים כמה וכמדובר ישראל. נשי הם שהיסוד וזמן, זמן בכל בידן.209הוא נמצא החינוך שענין ,

אלא ושכל, חכמה סתם אינה שהתורה כיון ועוני", יסורין עלֿידי אלא תורה ניתנה ש"לא זה לימוד ולכן,
בניהן את לחנך היא ישראל נשי שחובת להורות, דוקא, יהודיה אשה מרות, למדים – הקב"ה של חכמתו

הרגש בהם להתחשבzyecwולהכניס מבלי התורה בלימוד התוקף את בהם להחדיר – כפשוטו וגם התורה,
מתקיימת. והתורה התורה, בלימוד תוקף ניתוסף כו', מנסיונות להתפעל שלא התוקף ועלֿידי ועוני", ב"יסורין

ש"בשכר מצרים ביציאת שמצינו כשם משיחא: מלכא דוד ללידת לבסוף זוכים – הראוי החינוך ועלֿידי
ממצרים" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות עתה210נשים יהיה כן –211,

בתוקף ולהכריז ועיכובים, במניעות להתחשב שלא רות, של הנהגתה באופן יתנהגו ישראל נשי שכאשר
אלקי" ואלקיך עמי בענינים212"עמך להתחשב אין התורה בלימוד שכשמדובר בילדיהן, גם זה תוקף ויחדירו ,

משיחא, מלכא דוד לידת נעשית אזי – ועוני" "יסורין של

אמן. בימינו במהרה האמיתית, הגאולה אל הגלות מן שיוציאנו

תנועות ג' וניגון מלכנו", "אבינו האמצעי, אדמו"ר מכ"ק ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
הזקן)]. ואדמו"ר המגיד הרב (להבעלֿשםֿטוב,

***

ÊÓהשבועות חג חומש213. השיעורים, בלימודי אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת בשמירת להתחזקות מסוגל זמן הוא
– שני ביום שני, עד – ראשון ביום רש"י: פירוש עם חומש פרשה יום בכל חומש: יום. בכל ותניא, תהלים
ב'לבוש' – החודש. לימי שנחלק כפי תהלים שיעור שחרית, תפילת אחרי יום, בכל תהלים: וכו'. שלישי 214עד

שיעור את לומר היא אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת נוסף; ענין זהו אבל התפילה, קודם תהלים אמירת אודות נזכר
התפילה לאחר בתהלים השנה215היום לימי שנחלק כפי תניא שיעור יום בכל תניא: – .216.

˘ÓÂÁרבינו משה עלֿידי השבועות בחג ניתן –217.mildzיוםֿהולדתו הוא ששבועות המלך, לדוד שייך –

ו שלו. ההילולא חסידותipz`ויוםֿ עלֿידי הוא הבעלֿשםֿטוב תורת גילוי (שהרי להבעלֿשםֿטוב שייך –

וכיד בפרט, תניא ועלֿידי ישמח218ועחב"ד, "וכעת התניא בהסכמת eycwהרמז ixac zelbda l`xyiוחג ,("
טוב. שם הבעל של יוםֿההילולא הוא השבועות
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א.206) יג, חגיגה
ג.207) יט, יתרו
ב.208) פכ"ח, שמו"ר עה"פ. ופרש"י מכילתא
ח"כ209) (תו"מ סל"ט דאשתקד דחגה"ש ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(70 ע'
ב.210) יא, סוטה
רות).211) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
טז.212) א, רות
(213.1 שבהערה המוגהת השיחה המשך – זה סעיף

יצחק214) יוסף אהל בתהלים נעתק ס"ט. ס"א התכלת לבוש
בתחלתו.
ב'215) יום שיחת גם וראה בהערה. 264 ע' תש"ח סה"מ ראה

וש"נ. .(66 ע' ח"כ (תו"מ סל"ד דאשתקד דחגה"ש
שיעור.216) במורה נדפס
רמב"ן217) וראה ה. לג, (ברכה נאמר עליו ישראל, מלך שהי'

חומש, – התורה כל ניתנה ידו ועל מלך", בישורון "ויהי ועוד) עה"פ.
מוגה). בלתי (מהנחה כו' חז"ל דרשות כל נכללים שבו

א.218) סא, ח"א לקו"ד



i"gyz'dכד ,zereayd bgc 'a mei zgiy

בשיעורים ההתחזקות על נוסף נפש, לכל שוים שהם אלה, בשיעורים להתחזקות מסוגל זמן הוא עתה ולכן
מתן זמן השבועות, דחג הזמן מתאים – מעצמו כמובן – לזה שגם דיליה, שיעורא לפום חד כל בכלל, בתורה

לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל גם התורה, כל .219תורתנו,

" יהיה – הנ"ל דשיעורים התקנה שמירת ת'ניא)zzgועלֿידי ת'הלים ח'ומש תיבות על220(ראשי אלקים
ליעקב221הערים" שנאמר כפי והאמיתית, השלימה בגאולה ישראל לארץ מנוחה מתוך שיסעו "ויסעו", ויקויים ,
עשו"222אבינו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו – בימינו במהרה יהיה כך ואכן ונלכה", ,223"נסעה

מעשרה למטה צדקנו משיח את ימשיכו האמורות, התקנות ושמירת המצוות, וקיום התורה לימוד שעלֿידי
בימינו. במהרה טפחים,

***

ÁÓכתיב השבועות לחג בנוגע .224. . יראה ולמה שקטה, ולבסוף יראה "בתחלה ושקטה", יראה "ארץ
יום225דכתיב בוקר ויהי ערב להם,dויהי ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה מלמד . . יתירה ה' ששי,

ויהי ערב ש"ויהי (היינו, ובהו" לתהו אתכם מחזיר אני לאו ואם מתקיימין, אתם התורה מקבלים ישראל אם
ביום תלוי בראשית גמר של תורה")dבוקר ניתנה שבו בסיון "ו' אחר", במקום המיוחד "הששי .226ששי",

כאן נוגע מה ישראלzlawולכאורה, ("אם הואmilawnהתורה העיקר הרי – מתקיימין") אתם meiwהתורה

למעשה"lretaהתורה מצרפה הקב"ה טובה ש"מחשבה – בזה והביאור ?227.

לקיום בנוגע אמורים הדברים פועלmlerdואם בלבד קבלתו עלֿידי הנה התורה, את מקבל יהודי שכאשר ,

בנוגע מכלֿשכן הרי – בעולם קיום envrהוא mc`lהאדם את דנין "אין שהרי בלבד, הקבלה מספיקה שבודאי ,

שעה" אותה של מעשיו לפי לו228אלא מגיעים טובה, וקבלה התעוררות של בתנועה הוא עומד שעתה וכיון ,
בתורה" עמלים ד"שתהיו הענין על הקב"ה שהבטיח היעודים כל דין וגו'"229עלֿפי בעתם גשמיכם "ונתתי –230.

הקידושין טבעת בבחינת הם אלו שיעודים הוא231וכיון מתןֿתורה שהרי לישראל, נותן שהקב"ה והכתובה
הנישואין. בשעת מיד חלים לאשה הבעל חיובי הרי – וישראל דהקב"ה הנישואין ענין

ועוד: זאת

אם "אפילו דאםֿלאֿכן, במלאכה", יתחילו שלא "עד קצוב דבר להם לפסוק צריך הפועלים, את השוכר
ויעקב" יצחק אברהם בני שהן עמהן, חובתך ידי יצאת לא בשעתו שלמה כסעודת להם עושה .232אתה

משיעור יותר לו ליתן ביכולתו שאין יודע שהפועל בשרֿודם, בעלֿהבית, ומה קלֿוחומר: דברים והלא
לטעון עדיין יכול לו, שיתן כמה ואףֿעלֿפיֿכן, זה, משיעור יותר לו ליתן שיוכל חשב לא ומלכתחילה מסויים,

י יצאת חובתך","לא די

וגם ליתן שבידו הקב"ה, המלכים מלכי מלך אודות כשמדובר וקלֿוחומר "מידוgihadמכלֿשכן ליתן
קלֿוחומר233המלאה" זה הרי התנהletk[שלכן ולא סתם, מזונות" להם ב"פסק מיירי פועלים בשוכר שהרי ,

כפי המלאה", "מידו ליתן צריך דין שעלֿפי בודאי הרי – בנידוןֿדידן] מהֿשאיןֿכן להם, יתן ezlekiayכמה

וברוחניות. בגשמיות מישראל ואחת אחד לכל מרובה הצלחה ליתן,

כלאּפצי". זשוריצי "ניע והניגון בבות, הד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק

ברכה"]. של מ"כוס מהנאספים ואחד אחד לכל הקדושה בידו נתן – והבדלה ערבית תפילת אחרי
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(219.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
ע'220) תרצ"ו (סה"ש ס"ד תרצ"ו דחגה"ש ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .(145
ה.221) לה, וישלח
יב.222) לג, שם
כא.223) א, עובדי'
ט.224) עו, תהלים
ובפרש"י.225) לא א, בראשית
(ובפרש"י).226) א פח, שבת
א.227) מ, קידושין

יז.228) כא, וירא עה"ת בפרש"י הובא ב. טז, ר"ה
בחוקותי.229) ר"פ ופרש"י תו"כ
ד.230) שם, בחוקותי
ע'231) תרצ"ו (סה"ש בסופה תרצ"ו דחגה"ש ב' יום שיחת ראה

כח יום" ב"היום (נעתק רעז ע' ח"ה מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .(151

.(58 ע' ח"כ (תו"מ סכ"ג דאשתקד דחגה"ש ב' יום שיחת תשרי).
וש"נ.

(במשנה).232) א פג, ב"מ
דברהמ"ז.233) הג' ברכה נוסח

zereayd bg zegiy ihewlgi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
Ë"˘Ú·‰Â ÍÏÓ‰ „Â„ ,Â�È·¯ ‰˘Ó ÔÈ· ¯˘˜ Â�˘È

˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÔÈ·Ï
רבות פעמים דובר יש1כבר השבועות שלחג כך על

(א) עם: epiaxקשר dyn.בשבועות התורה ניתנה שעלֿידו ,

jlnd(ב) cec"בעצרת מת ש"דוד (ג)2, .aehÎmyÎlrad,

בשבועות היתה הסתלקותו .3שגם

ובמיוחד פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל כיוון

לגדולי ובפרט בכלל, ישראל לעם הקשורים מאורעות

בין משותפת נקודה שיש (א) מובן: הרי ישראל, ונשיאי

לעיל (ב)4המנויים יום. לאותו קשורים הם שבעבורה ,

היום, של (העיקרי) לתכנו קשר יש זו משותפת שלנקודה

תורתנו מתן זמן – השבועות .5לחג

איזשהו זו משותפת בנקודה להיות מוכרח שני מצד

אחד כל אצל מופיעה היא שבו באופן ושוני חידוש

כלשון הוא, מהם אחד כל הללו: ישראל נשיאי משלושת

"צריכא". הש"ס,

.·
˙Â‡È˘� Ï˘ „ÁÂÈÓ ‚ÂÒÏ ÔÂ˘‡¯ ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ
דוד משה, שבין המשותפות הנקודות מן אחת

ונשיא מלך היה מהם אחד שכל היא, בישראל,6והבעש"ט

"ראשון" היה מהם אחד dfוכל beqa:ונשיאות מלוכה של

הראשון הנשיא היה רבינו ישראל,7משה עם כל של

הרמב"ם של הלכה פסק לפי היה",8ובמיוחד ש"מלך

היה רבינו ישראל.jlndמשה לעם הראשון

שנמשח ו"כיוון דוד, בית למלכות הראשון היה דוד

בכתר זכה לא9דוד עולם.. עד הזכרים ולבניו לו מלכות..

לעולם" דוד מזרע המלוכה .10תכרת

לנשיאי הראשון היה (הכללית).11והבעש"ט החסידות

ונשיאי מלכי שלושת בין המיוחד הקשר מובן בכך

הדברים מן אחד שהרי מתןֿתורה, לבין אלה ישראל

יהודי כל של הפיכתו היה תורה במתן שארעו העיקריים

מ" mipdkלחלק zklnn)mixy"(12זה כח להביא היכולת ,

דור שבכל ישראל נשיאי עלֿידי יהודי לכל ניתנת ,13לגילוי

להלן. שיבואר כפי

.‚
Ï‡¯˘È ÌÚÏ ‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ ,˙Â‡˘�˙‰Â ˙ÂÓÓÂ¯˙‰

מתן לבין כהנים" "ממלכת שבין הקשר את להבין כדי

המלוכה: של מהותה את תחילה להסביר יש תורה,

התנשאות, – היא שבמלכות העיקרית הנקודה

עדֿכדיֿ העם, כל פני על המלך של והינשאותו רוממותו
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ואילך.1) 249 ע' ח"ח לקו"ש ואילך. 21 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.

עצרת2) אף בתוד"ה הובא ה"ג. פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה ירושלמי

ב. פ"ג, רבה רות א. יז, חגיגה

א.3) לב, לקו"ד – דחגה"ש א' ביום

שעשה4) מה כל בתחלתו: תהלים ממדרש להעיר – ודוד למשה בנוגע

בארוכה. עיי"ש כו', דוד עשה משה

חמשה5) להם נתן משה שם: תהלים מדרש ודוד) למשה (בנוגע ראה

ספרים. חמשה בו שיש תהלים ספר דוד להם נתן וכנגדם תורה חומשי

ענינה הבעש"ט) ע"י (שנתגלתה החסידות שתורת שבתורהdcigiולהעיר

בארוכהziyingd(בחי' נת' – באו"א) הן (נרנ"ח) הבחי' ד' גם ידה ועל –

ואילך. ו' סעיף החסידות תורת של ענינה בקונטרס

וש"נ.drexcובאופן6) ואילך, 250 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה –

בגוף7) ומתלבשין משרע"ה מנשמת ניצוצין יורדין ודור דור "בכל ואח"כ

רפמ"ב). (תניא כו'" העדה עיני הדור חכמי של ונפש

שם8) ופרש"י ר"ח מ"ב. פ"ב שבועות פיה"מ הי"א. פ"ו ביהב"ח הל'

ד. פמ"ח, שמו"ר שם. תהלים (מדרש מדרז"ל א. קב, זבחים וראה רע"א. טו,

מלך. בישרון ויהי ה) לג, (ברכה עה"פ ברמב"ן הובאו ועוד)

רפ"ג9) ת"ת הל' רמב"ם ג"כ ראה (ואילך). ה"ז פ"א מלכים הל' רמב"ם

וצע"ק עב. ליומא שם ומצויין – רפ"ד לאדה"ז ת"ת בהל' – בקיצור – (הועתק

מש"ס למקור העדיף ואולי כ. יח, לקורח ספרי רפמ"א, מאדר"נ הוא שלכאורה

ועצ"ע).אף לשון. בשינוי שהוא

דוד.10) זה שבמלכים משובח שם: תהלים מדרש וראה שם. רמב"ם

ואילך. 110 ע' חכ"ה לקו"ש וראה פ"ב. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ

רכה):11) סי' טוב שם לכתר בהוספות (נעתקה תרצ"ו שש"פ שיחת וראה

xic` jln zennex.(הבעש"ט) רבי'ן דעם פון רוממות די נגד כלא הוא

וראה המשיח. מגילוי "טעימה" הוא הבעש"ט דגילוי מהידוע ולהעיר

מעין שהי' ז"ל בבעש"ט שהי' הפנימית היראה סע"ב): (שכט, שמות תו"ח

.13 להערה בשוה"ג וראה כו'. משיח של יראה

וברש"י.12) ו יט, יתרו

לכל13) שבמלך הביטול* ענין השפעת (בענין פ"א שם סהמ"צ ראה

פ"ב הנשמות חיוב מס' חסידים (ממשנת רסכ"ט מאגה"ק ולהעיר העם).

שהוא במלך התלויות מצות l`xyiמ"א): lk `iven.כולם כללות הוא כי

.55 הערה 208 ע' לקמן וראה

lecbd ceakd aezkd el wlgy jxck :a"tq mikln 'ld m"anxd oeyln xirdle .a"r yix ,cl zekxa d`x] ely lehiad zilkz mr dxeyw jlnd zennexy n"ka x`eand t"r (*

mr df xywl yi ± 'd zekln `id ezeklny ,(h"yrad c"r 11 dxrd lirlc (e"vxz t"yy) dgiyd jynd d`xe :'ek llge lty eaxwa eal zeidl edeeiv jk eceaka lkd aiige

.`"e`kl zeklnd zrtyd
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˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÔÈ·Ï
רבות פעמים דובר יש1כבר השבועות שלחג כך על

(א) עם: epiaxקשר dyn.בשבועות התורה ניתנה שעלֿידו ,

jlnd(ב) cec"בעצרת מת ש"דוד (ג)2, .aehÎmyÎlrad,

בשבועות היתה הסתלקותו .3שגם

ובמיוחד פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל כיוון

לגדולי ובפרט בכלל, ישראל לעם הקשורים מאורעות

בין משותפת נקודה שיש (א) מובן: הרי ישראל, ונשיאי

לעיל (ב)4המנויים יום. לאותו קשורים הם שבעבורה ,

היום, של (העיקרי) לתכנו קשר יש זו משותפת שלנקודה

תורתנו מתן זמן – השבועות .5לחג

איזשהו זו משותפת בנקודה להיות מוכרח שני מצד

אחד כל אצל מופיעה היא שבו באופן ושוני חידוש

כלשון הוא, מהם אחד כל הללו: ישראל נשיאי משלושת

"צריכא". הש"ס,

.·
˙Â‡È˘� Ï˘ „ÁÂÈÓ ‚ÂÒÏ ÔÂ˘‡¯ ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ
דוד משה, שבין המשותפות הנקודות מן אחת

ונשיא מלך היה מהם אחד שכל היא, בישראל,6והבעש"ט

"ראשון" היה מהם אחד dfוכל beqa:ונשיאות מלוכה של

הראשון הנשיא היה רבינו ישראל,7משה עם כל של

הרמב"ם של הלכה פסק לפי היה",8ובמיוחד ש"מלך

היה רבינו ישראל.jlndמשה לעם הראשון

שנמשח ו"כיוון דוד, בית למלכות הראשון היה דוד

בכתר זכה לא9דוד עולם.. עד הזכרים ולבניו לו מלכות..

לעולם" דוד מזרע המלוכה .10תכרת

לנשיאי הראשון היה (הכללית).11והבעש"ט החסידות

ונשיאי מלכי שלושת בין המיוחד הקשר מובן בכך

הדברים מן אחד שהרי מתןֿתורה, לבין אלה ישראל

יהודי כל של הפיכתו היה תורה במתן שארעו העיקריים

מ" mipdkלחלק zklnn)mixy"(12זה כח להביא היכולת ,

דור שבכל ישראל נשיאי עלֿידי יהודי לכל ניתנת ,13לגילוי

להלן. שיבואר כפי

.‚
Ï‡¯˘È ÌÚÏ ‰˙ÂÚÓ˘ÓÂ ,˙Â‡˘�˙‰Â ˙ÂÓÓÂ¯˙‰

מתן לבין כהנים" "ממלכת שבין הקשר את להבין כדי

המלוכה: של מהותה את תחילה להסביר יש תורה,

התנשאות, – היא שבמלכות העיקרית הנקודה

עדֿכדיֿ העם, כל פני על המלך של והינשאותו רוממותו

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

ואילך.1) 249 ע' ח"ח לקו"ש ואילך. 21 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.

עצרת2) אף בתוד"ה הובא ה"ג. פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה ירושלמי

ב. פ"ג, רבה רות א. יז, חגיגה

א.3) לב, לקו"ד – דחגה"ש א' ביום

שעשה4) מה כל בתחלתו: תהלים ממדרש להעיר – ודוד למשה בנוגע

בארוכה. עיי"ש כו', דוד עשה משה

חמשה5) להם נתן משה שם: תהלים מדרש ודוד) למשה (בנוגע ראה

ספרים. חמשה בו שיש תהלים ספר דוד להם נתן וכנגדם תורה חומשי

ענינה הבעש"ט) ע"י (שנתגלתה החסידות שתורת שבתורהdcigiולהעיר

בארוכהziyingd(בחי' נת' – באו"א) הן (נרנ"ח) הבחי' ד' גם ידה ועל –

ואילך. ו' סעיף החסידות תורת של ענינה בקונטרס

וש"נ.drexcובאופן6) ואילך, 250 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה –

בגוף7) ומתלבשין משרע"ה מנשמת ניצוצין יורדין ודור דור "בכל ואח"כ

רפמ"ב). (תניא כו'" העדה עיני הדור חכמי של ונפש

שם8) ופרש"י ר"ח מ"ב. פ"ב שבועות פיה"מ הי"א. פ"ו ביהב"ח הל'

ד. פמ"ח, שמו"ר שם. תהלים (מדרש מדרז"ל א. קב, זבחים וראה רע"א. טו,

מלך. בישרון ויהי ה) לג, (ברכה עה"פ ברמב"ן הובאו ועוד)

רפ"ג9) ת"ת הל' רמב"ם ג"כ ראה (ואילך). ה"ז פ"א מלכים הל' רמב"ם

וצע"ק עב. ליומא שם ומצויין – רפ"ד לאדה"ז ת"ת בהל' – בקיצור – (הועתק

מש"ס למקור העדיף ואולי כ. יח, לקורח ספרי רפמ"א, מאדר"נ הוא שלכאורה

ועצ"ע).אף לשון. בשינוי שהוא

דוד.10) זה שבמלכים משובח שם: תהלים מדרש וראה שם. רמב"ם

ואילך. 110 ע' חכ"ה לקו"ש וראה פ"ב. מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ

רכה):11) סי' טוב שם לכתר בהוספות (נעתקה תרצ"ו שש"פ שיחת וראה

xic` jln zennex.(הבעש"ט) רבי'ן דעם פון רוממות די נגד כלא הוא

וראה המשיח. מגילוי "טעימה" הוא הבעש"ט דגילוי מהידוע ולהעיר

מעין שהי' ז"ל בבעש"ט שהי' הפנימית היראה סע"ב): (שכט, שמות תו"ח

.13 להערה בשוה"ג וראה כו'. משיח של יראה

וברש"י.12) ו יט, יתרו

לכל13) שבמלך הביטול* ענין השפעת (בענין פ"א שם סהמ"צ ראה

פ"ב הנשמות חיוב מס' חסידים (ממשנת רסכ"ט מאגה"ק ולהעיר העם).

שהוא במלך התלויות מצות l`xyiמ"א): lk `iven.כולם כללות הוא כי

.55 הערה 208 ע' לקמן וראה

lecbd ceakd aezkd el wlgy jxck :a"tq mikln 'ld m"anxd oeyln xirdle .a"r yix ,cl zekxa d`x] ely lehiad zilkz mr dxeyw jlnd zennexy n"ka x`eand t"r (*

mr df xywl yi ± 'd zekln `id ezeklny ,(h"yrad c"r 11 dxrd lirlc (e"vxz t"yy) dgiyd jynd d`xe :'ek llge lty eaxwa eal zeidl edeeiv jk eceaka lkd aiige

.`"e`kl zeklnd zrtyd
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מלאכה ולעשות עצמו את להשפיל לו שאסור יש14כך .

oikdlשנאמר כפי רבה, ברווחה צרכיו כל את 15עבורו

יכול איננו במדינה אדם שום עיניך", תחזינה ביופיו "מלך

חז"ל כמאמר המלך, רצון ביצוע את פורץ16למנוע "המלך

טורי" עקר מלכותא... "אמר בידו", מוחין ואין 17גדר...

לע המלך עוקר).(=החליט הוא הרי הרים... קור

של ענין ישראל בני אצל מתןֿתורה עורר לכך בדומה

עד העמים, שאר פני על התרומם ישראל עם "ורוממתנו".

בהגבלות מוגבל איננו – כולו העולם מכל נעלה שנעשה

הטבע.

מקום, של רצונו עושים יהודים כאשר אחרות: במילים

את מקבלים הם בשלמותן, והמצוות התורה לפי מתנהגים

לחרוש צריכים הם אין מכך: ויותר בשפע, צרכיהם כל

עלֿידי נעשית מלאכתן – וכו' .mixg`18לזרוע

יהודי: כל של הרוחנית בעבודתו הדברים הסבר

לנהוג יהודי על ומצוות, תורה של ענין –jlnkבביצוע

לו היו לא כאילו בדיוק המצוה, לקיום להתמסר עליו

אחרות ודאגות אחרים את19תפקידים לו שמכינים כאדם ,

בשפע צרכיו .20כל

כיוון המצוה, מקיום אותו ימנע לא טבעי חישוב שום

הוא יהודי ומצוות תורה ziadשבעניני lraהמולך והוא ,

הטבע. על

של בתחושה והמצוות התורה לקיום ניגש יהודי כאשר

של באופן מתבצעים אינם הדברים הרי כהנים", "ממלכת

dnglnשל בדרך אלא השונות, ובהפרעות הרע ביצר

dgepnביודעו אותו, הסובב לעולם מעל מתנשא הוא :

כך כהנים", מ"ממלכת חלק לוdligzklnyשהוא אין

בדרכו. הפרעות

.„
Ï‡¯˘È È‡È˘� ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú� Y ÂÊ ‰�ÂÎ˙ ÈÂÏÈ‚

¯Â„·˘
לשאול: יהודי יכול זאת בכל

מן הנעלית הנשמה פנימיות על מדובר כאשר אמנם

יכול אינו הגשמי העולם מן דבר ששום מובן, הגוף,

הקדושֿברוךֿהוא לבין שבינה הקשר את לקלקל

מצות – מצוותיו וקיום רצונו ביצוע של21באמצעות מלכו

עולם,

בגוף השוכנת יהודי נשמת על מדובר כאשר אך

לה, ומפריעים אותה המגבילים גשמיים בענינים ועוסקת

גשמיות על התנשאות כאן גם ממנו לדרוש ניתן כיצד הרי

אמיתי? באופן

נשיאי נמצאים דור שבכל היא, כך על התשובה

ונשיאות, מלכות של תכונה בעלי מעביריםmdeישראל,

הכח את יהודי של19zelblלכל התכונה את בעצמו

כהנים". "ממלכת

.‰
˙ÈÒÈ� ‰‚‰�‰ ‰˙È‰ ÂÏ‡ ÌÈ‡È˘� Ïˆ‡

ומלכים, נשיאים היו והבעש"ט דוד שמשה, כיון

הגשמית ורווחה לעושר (בנוסף אצלם גם)22מוצאים ,

מן שלמעלה הנהגה אצלם היתה – הטבע על שליטה

הטבע:

ובמדבר במצרים ישראל בני את רבינו משה הנהגת

ניסי באופן כולה .23היתה

ניסים הקדושֿברוךֿהוא הראה המלך לדוד גם

והודיות מתפילות שמשתקף כפי בתמידויות, ונפלאות

תהילים. בספר רבות

אצל גם היתה ובנפלאות בניסים רוויה והנהגה

ותלמידיו הבעש"ט בסיפורי כמפורסם עד24הבעש"ט, ,

"א בתואר פלא מעשה לכל לקרוא הוא שגור שביטוי

שם"). הבעל של ("מעשה מעשה" בעלֿשם'סקע

המלכות. כח יהודי כל אצל מתגלה ודרכם

.Â
‰¯Â˙ Ô˙Ó·˘ ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘

– מביניהם אחד שכל המיוחד הענין את להבין כדי

להקדים יש ישראל, לעם מעביר – והבעש"ט דוד משה,

הגילוי בתוכו שכולל הענינים שלושת את ולהסביר תחילה

שבמתןֿתורה:
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(14– ג') (בפני במלאכה אסור הצבור על פרנס שאפילו מזה מכש"כ

הל' ס"ד. ח סי' חו"מ טושו"ע ה"ד. פכ"ה סנהדרין הל' רמב"ם א. ע, קידושין

הי"ו. פ"ד לאדה"ז ת"ת

ובפרש"י.15) רע"א ט, הוריות וראה ה"ה. פ"ב מלכים הל' יז. לג, ישעי'

וש"נ.16) א. קי, פסחים

וש"נ.17) ב. ג, ב"ב

(ופרש"י)18) מכילתא ב. לה, ברכות לב.ראה טז, בשלח

של19) דאגה לא גם – `zxgוי"ל devnסוכה חתן ד"ה פרש"י ראה –

ועוד. ס"ז. סל"ח או"ח אדה"ז שו"ע ועוד. סע"א. כה,

אומנתו".f"crראה20) "תורתו לענין – 330 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש

בחי' הוא אומנתו דתורתו ד לח, תו"א .jlnועיין

(כ)מלך.21) מלך עבד ממחז"ל ולהעיר וחיבור. צוותא מלשון גם

כט,22) דה"א ראה – דוד .(40 הערה לקמן (וראה א לח, נדרים – משה

– הבעש"ט שם). ובכס"מ ה"ד פ"ג מלכים הל' רמב"ם (ועיין ואילך ב

הבעש"ט. בסיפורי כמפורסם

ישראל.23) של ניסן משה ה: פנ"ט, ב"ר וראה

הראשונים24) מימות הי' לא כמוהו א): (סה, להצ"צ אמונה דרך ראה

רכז. ס"ע תרס"ו המשך ועייג"כ כו'. מהטבע היוצאים ניסים פלאות פלאי
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עלmvr(א) ה' "וירד – תורה במתן האלוקות התגלות

והיתה והעולם הטבע מן לחלוטין נעלית שהיתה סיני", הר

בלבד. שעה לאותה רגעית, רק

התגלות תוצאת "ef(ב) לאחר שגם – משוךבעולם

השכינה נסתלקה מתן25היובל", של האלוקי הגילוי נפסק ,

שמכאן כך העולם, טבע נזדכך זאת באמצעות אך תורה,

אלוקי. אור לגלות יותר קל ולהבא

עליוןzilkz(ג) חיבור – תורה ובלשוןoezgze26מתן ,

למטה27התניא תחתון שאין התחתון העולםֿהזה, הפיכת :

שאיןdxiclממנו, ההעלם, בעולם גם כלומר, יתברך. לו

מלא שהוא ומכופל.. כפול ("חושך ח"ו אלוקות בו נראית

ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן אחרא וסטרא קליפות

התורה. מתן של האלוקי המקור את היהודי יגלה עוד"),

.Ê
ÌÚ· ˙ÂÙÂ˜˙ ˘ÂÏ˘Ï ÌÈÏÈ·˜Ó ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú ‰˘ÂÏ˘

Ï‡¯˘È
בשלוש כללי, באופן מתבטאים, אלו ענינים שלושה

התקופה המדבר; דור תקופת ישראל: עם של תקופות

הגלות: זמן אדמתו; על ישראל עם היה שבה

התורה את שקבלו המדבר, דור יהודי ,mtebaאצל

גםielbaנשאר תורה מתן של ההתגלות מעין משהו

מעניני מנותקים היו שבו במדבר, נותרו הם יותר, מאוחר

בכל ניסית הנהגה של במצב ויכלו28העולם, צרכיהם,

חז"ל כמאמר לתורה, לחלוטין תורה29להתמסר ניתנה לא :

המן. לאוכלי אלא

– נושבת" ל"ארץ ישראל בני נכנסו כבר ישראל בארץ

שם היא העליונה ההשגחה זאת בכל אך טבעי, חיים לסדר

ielbaשנאמר כפי אותה30, דורש אלוקיך ה' אשר "ארץ

שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלוקיך ה' עיני תמיד

ישבותו" לא וקציר.... ש"זרע האדמה בעבודת ,31ואפילו

מים" תשתה השמים "למטר אז גם בגלוי32הרי רואים ,

בוודאות יודעים ולפיכך לכל, והמפרנס הזן הוא שה'

תעשה" אשר "בכל האדם הכנת33שהתעסקות אלא איננה

הבא אלוקיך" ה' "וברכך לקבלת .dlrnln34כלי

ראינו..." לא "אותותינו הגלות בזמן זאת עד35לעומת ,

במגבלות מוגבל שהוא ח"ו לחשוב עלול שיהודי כך כדי

לשבר כדי קשות לעמול ויש כלאֿיהודי, בדיוק הטבע

הגלות. וחושך העולם העלם את ולהאיר

.Á
Ï‡¯˘ÈÏ Ë"˘Ú·‰Â „Â„ ,‰˘Ó Ï˘ Ì˙ÚÙ˘‰ ÈÏ„·‰

"ÌÈ�‰Î ˙ÎÏÓÓ" ÔÈ�Ú·
שעה לאותה רגעית, היתה תורה במתן ההתגלות

בקשר רק לעםmlerlבלבד, בקשר אך כללי, באופן

זאת התגלות הרי – הכוונהdrawישראל את לתמיד בהם

שיימצא, מצב בכל יהודי, שכל – כהנים" "ממלכת של

eytpהוא wneraנתון ואיננו מסביבתו, לחלוטין מרומם

הטבע .36למגבלות

ההשפעות בין ההבדלים גם הם לעיל להאמור ובדומה

ישראל לעם שהועבר כהנים) (ממלכת המלוכה ענין של

כדלהלן: והבעש"ט, דוד משה, עלֿידי

שהיא כך התורה, ניתנה שבאמצעותו רבינו, משה

שמו" על התורה37"נקראת את (שקבלו הדור, בבני קבע ,

לעיל כמוסבר באופן38בגופם, כהנים" "ממלכת ענין את (

heyt inybמלמעלה צרכיהם כל את קבלו הם ללא39:

וברווחה בעושר זכה אחד כל וחייהם40עמל, גשמית,

לעיל. כמצויין ניסי, באופן נוהלו
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שם.25) ובפרש"י יג יט, יתרו

ג.26) פי"ב, שמו"ר טו וארא תנחומא – המדרש לשון ע"פ

פל"ו.27)

לבושיהם28) (שמגהצים הכבוד ענני מרים, של בארה מן, – שכללותם

ד). ח, עקב פרש"י תבא. ס"פ דב"ר ב. כג, תהלים מדרש –

ד.29) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא

שם.30) בחיי יב. יא, cere.(10עקב הערה 2 ע' ח"י בלקו"ש הנסמן (ראה

כב.31) ח, נח

יא.32) שם, עקב

עה"פ.33) ספרי יח. טו, ראה

תרנ"ז.34) וידעת ד"ה בארוכה .n"kaeראה

ט.35) עד, תהלים

שלמעלה36) – "הוי'" נעשה מ"ת שע"י ובכ"מ) ראה. ר"פ (לקו"ת כידוע

מישראל. דכאו"א וחיותך) (כוחך "אלקיך" – מהטבע

ועוד.37) ב. א, תהלים מדרש א. פט, שבת

שם38) פי"א. הכללים שער (ע"ח רבינו משה בדרגת – דעה דור והיו

ובכ"מ). שמות. ר"פ הפסוקים שער פ"א. של"ב

והבאר)39) הכבוד (ענני שניהם "חזרו ואח"כ משה, בזכות ירד המן והרי

א). ט, (תענית משה" בזכות

ומרגליות40) טובות אבנים לישראל להם "שירדו סע"א) (עה, יומא ראה

גדולה בהפלגה שהיתה והים מצרים ביזת על בהוספה וזהו – המן" עם

כב טו, בשלח פרש"י לו. יב, בא מכילתא ע"ב. ריש ה, בכורות (ראה ביותר*

עיי"ש).

שהעשיר דמשה, לעשירות בנוגע שם) (נדרים ממרז"ל ozleqtnולהעיר

zegel lyובדרך) תוצאה רק היתה שלו עשירות בזה: הפנימי הפירוש שי"ל –

ללמוד שיוכל כדי בגשמיות** הרחבה לו שניתנה היינו שלו, מתורה טפל)

גם מובן ומזה לר"ת). בנוגע – מהרי"ל שבסו"ס ליקוטים (וראה בהרחבה

.38 הע' לעיל ראה – משה של לדורו בנוגע

xvnn mrd z` j`iveda"y oeikn ik ± z"nl zkiiy ef zexiyr mbe (*n"ivia ixwir r"edy mixvn zfia mby ,oaen ixd .(ai ,b zeny) "dfd xdd lr miwl`d z` oecarz mi

."dfd xdd lr miwl`d z` oecarz"l zkiiy (n"kae .jli`e 77 'r b"g [mbxeznd] y"ewla 'zp .jli`e `"rq ,h zekxa d`x)

.h"tx daeyz 'ld m"anxa k"yn c"r (**



כז zereayd bg - zegiyÎihewl

עלmvr(א) ה' "וירד – תורה במתן האלוקות התגלות

והיתה והעולם הטבע מן לחלוטין נעלית שהיתה סיני", הר

בלבד. שעה לאותה רגעית, רק

התגלות תוצאת "ef(ב) לאחר שגם – משוךבעולם

השכינה נסתלקה מתן25היובל", של האלוקי הגילוי נפסק ,

שמכאן כך העולם, טבע נזדכך זאת באמצעות אך תורה,

אלוקי. אור לגלות יותר קל ולהבא

עליוןzilkz(ג) חיבור – תורה ובלשוןoezgze26מתן ,

למטה27התניא תחתון שאין התחתון העולםֿהזה, הפיכת :

שאיןdxiclממנו, ההעלם, בעולם גם כלומר, יתברך. לו

מלא שהוא ומכופל.. כפול ("חושך ח"ו אלוקות בו נראית

ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן אחרא וסטרא קליפות

התורה. מתן של האלוקי המקור את היהודי יגלה עוד"),

.Ê
ÌÚ· ˙ÂÙÂ˜˙ ˘ÂÏ˘Ï ÌÈÏÈ·˜Ó ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú ‰˘ÂÏ˘

Ï‡¯˘È
בשלוש כללי, באופן מתבטאים, אלו ענינים שלושה

התקופה המדבר; דור תקופת ישראל: עם של תקופות

הגלות: זמן אדמתו; על ישראל עם היה שבה

התורה את שקבלו המדבר, דור יהודי ,mtebaאצל

גםielbaנשאר תורה מתן של ההתגלות מעין משהו

מעניני מנותקים היו שבו במדבר, נותרו הם יותר, מאוחר

בכל ניסית הנהגה של במצב ויכלו28העולם, צרכיהם,

חז"ל כמאמר לתורה, לחלוטין תורה29להתמסר ניתנה לא :

המן. לאוכלי אלא

– נושבת" ל"ארץ ישראל בני נכנסו כבר ישראל בארץ

שם היא העליונה ההשגחה זאת בכל אך טבעי, חיים לסדר

ielbaשנאמר כפי אותה30, דורש אלוקיך ה' אשר "ארץ

שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלוקיך ה' עיני תמיד

ישבותו" לא וקציר.... ש"זרע האדמה בעבודת ,31ואפילו

מים" תשתה השמים "למטר אז גם בגלוי32הרי רואים ,

בוודאות יודעים ולפיכך לכל, והמפרנס הזן הוא שה'

תעשה" אשר "בכל האדם הכנת33שהתעסקות אלא איננה

הבא אלוקיך" ה' "וברכך לקבלת .dlrnln34כלי

ראינו..." לא "אותותינו הגלות בזמן זאת עד35לעומת ,

במגבלות מוגבל שהוא ח"ו לחשוב עלול שיהודי כך כדי

לשבר כדי קשות לעמול ויש כלאֿיהודי, בדיוק הטבע

הגלות. וחושך העולם העלם את ולהאיר

.Á
Ï‡¯˘ÈÏ Ë"˘Ú·‰Â „Â„ ,‰˘Ó Ï˘ Ì˙ÚÙ˘‰ ÈÏ„·‰

"ÌÈ�‰Î ˙ÎÏÓÓ" ÔÈ�Ú·
שעה לאותה רגעית, היתה תורה במתן ההתגלות

בקשר רק לעםmlerlבלבד, בקשר אך כללי, באופן

זאת התגלות הרי – הכוונהdrawישראל את לתמיד בהם

שיימצא, מצב בכל יהודי, שכל – כהנים" "ממלכת של

eytpהוא wneraנתון ואיננו מסביבתו, לחלוטין מרומם

הטבע .36למגבלות

ההשפעות בין ההבדלים גם הם לעיל להאמור ובדומה

ישראל לעם שהועבר כהנים) (ממלכת המלוכה ענין של

כדלהלן: והבעש"ט, דוד משה, עלֿידי

שהיא כך התורה, ניתנה שבאמצעותו רבינו, משה

שמו" על התורה37"נקראת את (שקבלו הדור, בבני קבע ,

לעיל כמוסבר באופן38בגופם, כהנים" "ממלכת ענין את (

heyt inybמלמעלה צרכיהם כל את קבלו הם ללא39:

וברווחה בעושר זכה אחד כל וחייהם40עמל, גשמית,

לעיל. כמצויין ניסי, באופן נוהלו
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שם.25) ובפרש"י יג יט, יתרו

ג.26) פי"ב, שמו"ר טו וארא תנחומא – המדרש לשון ע"פ

פל"ו.27)

לבושיהם28) (שמגהצים הכבוד ענני מרים, של בארה מן, – שכללותם

ד). ח, עקב פרש"י תבא. ס"פ דב"ר ב. כג, תהלים מדרש –

ד.29) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא

שם.30) בחיי יב. יא, cere.(10עקב הערה 2 ע' ח"י בלקו"ש הנסמן (ראה

כב.31) ח, נח

יא.32) שם, עקב

עה"פ.33) ספרי יח. טו, ראה

תרנ"ז.34) וידעת ד"ה בארוכה .n"kaeראה

ט.35) עד, תהלים

שלמעלה36) – "הוי'" נעשה מ"ת שע"י ובכ"מ) ראה. ר"פ (לקו"ת כידוע

מישראל. דכאו"א וחיותך) (כוחך "אלקיך" – מהטבע

ועוד.37) ב. א, תהלים מדרש א. פט, שבת

שם38) פי"א. הכללים שער (ע"ח רבינו משה בדרגת – דעה דור והיו

ובכ"מ). שמות. ר"פ הפסוקים שער פ"א. של"ב

והבאר)39) הכבוד (ענני שניהם "חזרו ואח"כ משה, בזכות ירד המן והרי

א). ט, (תענית משה" בזכות

ומרגליות40) טובות אבנים לישראל להם "שירדו סע"א) (עה, יומא ראה

גדולה בהפלגה שהיתה והים מצרים ביזת על בהוספה וזהו – המן" עם

כב טו, בשלח פרש"י לו. יב, בא מכילתא ע"ב. ריש ה, בכורות (ראה ביותר*

עיי"ש).

שהעשיר דמשה, לעשירות בנוגע שם) (נדרים ממרז"ל ozleqtnולהעיר

zegel lyובדרך) תוצאה רק היתה שלו עשירות בזה: הפנימי הפירוש שי"ל –

ללמוד שיוכל כדי בגשמיות** הרחבה לו שניתנה היינו שלו, מתורה טפל)

גם מובן ומזה לר"ת). בנוגע – מהרי"ל שבסו"ס ליקוטים (וראה בהרחבה

.38 הע' לעיל ראה – משה של לדורו בנוגע

xvnn mrd z` j`iveda"y oeikn ik ± z"nl zkiiy ef zexiyr mbe (*n"ivia ixwir r"edy mixvn zfia mby ,oaen ixd .(ai ,b zeny) "dfd xdd lr miwl`d z` oecarz mi

."dfd xdd lr miwl`d z` oecarz"l zkiiy (n"kae .jli`e 77 'r b"g [mbxeznd] y"ewla 'zp .jli`e `"rq ,h zekxa d`x)

.h"tx daeyz 'ld m"anxa k"yn c"r (**
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לחם המן, פסק – נושבת ארץ – ישראל לארץ בהכנסם

השמים, שש41מן הארץ... אל תבואו "כי הפסוק: ובלשון

תזרע..." מלאכה42שנים בעשיית לעסוק עליהם היה ,

היא העליונה ההשגחה ישראל שבארץ ולמרות וכדומה.

dielbשהפרנסה בבירור רואים כך ,dlrnln zpzip–

טבעי כלי בהכנת שעוסקים העובדה עצם זאת, בכל

שעבודתו למחשבה מקום לפעמים לתת עלולה ה' לברכת

elyשעלול דבר הפרנסה, בקבלת שהוא כל מקום תופסת

ומצוות. תורה מקיום להפריעו

המלך דוד פעולת בארץ43וזוהי שגם לכך, כח שנתן ,

zayepל"ממלכת בן היותו עובדת את לגלות היהודי יוכל

מגיעה שפרנסתו בכך, יכיר הוא כלומר: ,dlrnlnכהנים".

ניסי, ענין דברים, של בעומקם ושזהו, בשפע, היא ולפיכך

רק היא בטבע ושהתעסקותו הטבע, בדרכי תלוי שאיננו

אשר "בכל של באופן שיהיה הבורא, רצון הוא שכך מפני

dyrz."44

ומצוות, תורה של בענין מדובר שכאשר מובן, ולפיכך

הפרעות, ללא זאת יקיים .jlnkהוא

.Ë
˙ÂÏ‚‰ ˙Î˘Á· Ì‚ "ÌÈ�‰Î ˙ÎÏÓÓ" ÈÂÏÈ‚

גבר שבה בתקופה ובמיוחד הגלות, חשך התחיל כאשר

ישראל בני שקעו התקופה קשיי ומפני והאפיל, החשך

zecxha45,בלבד רגיל באופן מלאכה בעשיית ולא פרנסה,

את ישראל בני אצל לעורר כדי חדש כח נדרש אז הרי

המלך: ענין התגלות

יש כאשר כזאת, שבתקופה לחשוב עלול יהודי

הרי ומצוות, תורה לקיום כך כל רבות והפרעות העלמות

היא שגם רגילה, בדרך ומצוות תורה יקיים אם והותר די

הקשיים, על להתגברות רב ובעמל קשה במלחמה כרוכה

ויוסיף מצוה הידורי גם ויקיים יתאמץ אם די ובודאי

בתקופה ייתכן כיצד אך המחוייב, מן יותר התורה בלימוד

efk– כהנים" מ"ממלכת כחלק ומצוות לתורה להתמסר

קיימות?! אינן ההפרעות כל כאילו

הבעש"ט יהודי46אומר יכול הגלות בחשכת שגם

ל"ממלכת בן היותו את ולחוש סביבתו, מעל להתנשא

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא מנהיג שאותם dgbydaכהנים",

zihxtניסי hxteבאופן hxt lkae mei mei iiga.

אצל כהנים" "ממלכת ענין גילוי – זו והשפעה

בענין יותר גדול חידוש היא – הגלות בזמן היהודים

zeklnd47.הקודמים המצבים בשני מאשר ,

כאשר ולטבע לעולם מעל להתרומם היהודי של יכולתו

הוא כאשר ואפילו העולם, מן מנותק – במדבר הוא

– ישראל ארץ – גלויה אלוקות של במקום אך בעולם,

הנמצא המלכות כח של ההגבלה חוסר את מבטאת איננה

להגבלות כלֿכך נתון איננו מלכתחילה הוא אז שהרי בו,

העולםֿהזה.

אז הרי הגלות, בזמן זו בדרך מתנהג הוא כאשר רק

הביטוי של בדרך ולצעוד להתנשא יכולתו על הדבר מורה

ללא48הידוע – מלכתחילה") ("דילוג אריבער" "לכתחילה

חושך מתוך – הגבלה לכל מעבר אלא ודירוג, סדר

כהנים". "ממלכת של ההתרוממות אל הגלות של המוחלט

.È
Ù˘‰ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÁ Ë"˘Ú·‰Â „Â„ ,‰˘Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÚ

¯Â„ ÏÎ· ÈÁˆ�
והבעש"ט דוד משה, שהשפעת לומר, אין זאת עם יחד

(משה היו הם בהם לתקופות רק או דורם, לבני רק היתה

בני – והבעש"ט בארצו, ישראל עם – דוד המדבר, דור –

והבעש"ט דוד משה פעולת שהרי הגלות), בזמן ישראל

נקראzigvp49היא ולכן הדורות, בכל ישראל בני לכל

"משה יהודי: כל עלֿידי אומרepiaxמשה המלך דוד על ,"

יהודי ישראל50כל מלך miiweדוד igוכיוון עתה), (גם

המשיח של51שביאת מעיינותיך" ב"יפוצו h"yradתלויה

הדורות.52"חוצה" בכל יהודי לכל שייך שהכל מובן הרי ,

שהשפעותיהם כשם כללי,zeybcenאלא באופן ,
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יב.41) ה, יהושע לה. טז, בשלח

בֿג.42) כה, בהר

היו43) פרנסה צריכין היו שכשבנ"י ואומריםoixcdpqוכמרז"ל לדוד באים

נגמרו א) דוד: ע"י שאז (בשלימותו) בזקנותו ובפרט סע"ב) ג, (ברכות כו'

דארץ שלימות – כו' המקדשzayepהמלחמות לבנין ההכנות כל גמר ב) ,

אלקות. גילוי – ואילך) כח (דה"א

ס"ד44) 186 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש ואילך. 320 ע' לקמן בכ"ז ראה

ואילך.

(45.276 ע' ח"כ (לקו"ש ב סעיף תשל"ח רבים מים בד"ה נת' בזה הדיוק

רעג). ע' ח"א סה"מ_מלוקט

התעלפות46) של במצב בנ"י היו שבזמנו לזה שייך הבעש"ט דגילוי וידוע

כו'. ת"חֿת"ט דשנות גזירות לאחרי למי), נודע לא ישן דא"ח (כת"י כו'

(47.11 הערה כנ"ל דמשיח, למלכות שייכת הבעש"ט נשיאות שלכן

(48.113 ס"ע ח"א [המתורגם] לקו"ש ראה – מהר"ש אדמו"ר כ"ק פתגם

.186 ע' חי"ב

א.49) ט, מסוטה – ודוד למשה בנוגע – להעיר

א.50) כה, ר"ה ע"פ לבנה, בקידוש

בריאתו51) מכבעת יותר ועוד כולו העולם כל שלימות תהי' דוקא שאז

רמב" א). קלט, מזח"א העירו (וכבר רע"א קכה, זח"ג פל"ו. הל'(תניא סוף ם

פל"ט). ח"ב עבוה"ק מלכים.

כש"ט52) יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה – דהבעש"ט הידועה אגרת

ובכ"מ. בתחלתו.
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שלשה לפי מחולקות הן דור בכל כך שונות, בתקופות

בפני יחיד כל (ואצל דור באותו יהודים של שונים סוגים

רוחנית). עבודה סוגי בשלשה – עצמו

תורה, סוגים: לשלושה כללי, באופן נחלקת, ה' עבודת

הכוללת המצוות) (מעשה חסדים וגמילות (תפילה) עבודה

הציוויים לשם53את יהיו מעשיך ו"כל דעהו" דרכיך "בכל

התקופות בשלוש העבודה לאופני מקבילים שהם שמים",

הגלות): וזמן ישראל ארץ (מדבר, הנ"ל

היא ולימודielibתורה הקדושֿברוךֿהוא, של חכמתו

בדרך הוא dhnlהתורה dlrnlny'ה וחכמת רצון גילוי –

עלֿי מתעלים לכן כבניֿלמטה. לעולם, מעבר התורה די

(כמאמר מלכים באמצעותה ונעשים במדבר, ישראל

הטבע54חז"ל על השולטים מלכים") איקרו 55"רבנן

חז"ל עלי").56(וכדברי גומר "לאֿל הפסוק על

צרכיו בקשת הוא התפילה הואlltzndשל57ענין .

אמנם צרכיוedÎjexaÎyecwdy`חש את לו הנותן הוא

זאת עם יחד אך ישראל), ארץ על לעיל לאמור (בדומה

בצרכיו מתעסק החסרely58הוא את למלא .elומבקש

ממש מתעסק שאיננו באופן עדיין היא התפילה גם אך

"איש אדמתם על בשהייתם ישראל (כבני גשמיים בדברים

תאנתו" ותחת גפנו –59תחת העולם) אומות בין ולא ,

צרכיו את מה' מבקש שהוא בכך רק הוא אליהם הקשר

ely.

יותר ועוד גשמיים, בדברים הנעשות המצוות, מעשה

לזכך כדי באים הרשות, עניני ל"בירור" העבודה מכך

של החשך את mlerdולהפוך zeinybאור יאיר שבו ,

בין הוא ישראל עם כאשר הגלות, לזמן (במקביל הקדושה

העולם) .60אומות

.‡È
È„Â‰È ÏÎ ÏÚ Ë"˘Ú·‰Â „Â„ ,‰˘Ó Ï˘ Ì˙ÚÙ˘‰

¯Â„ ÏÎ·
משפיעים והבעש"ט דוד שמשה, המלכות ענין זהו

ודור: דור בכל יהודי ל(כל)

שענינו אתdxezמשה מגלה ,mvrממלכת" של הענין

ת "מארי של בסוג – ישראל בני אצל 61ורה"כהנים"

תורתם העולם, מן מנותקים שם תורה), (=בעלי

רבנן"62אומנותם מלכי "מאן נאמר שעליהם ,63.

יהודי כל אצל הענין משפיע זה בעת64(וכעין

לחלוטין, להינתק הכח לו שיש התורה, ללימוד התמסרותו

ולשקוע ודאגותיו, עולם עניני מכל לפחות, זו לשעה

אומנותו). שתורתו כמי בדיוק התורה בלימוד

שענינו תהיליםdlitzדוד ספר את כתב הוא ולכן ,65,

עבודה שגם כך על שלefמשפיע באופן :zeklnתיעשה

שהוא הבקשותywanלמרות מתמלאות צרכיו, cinאת

של בקשתו כמילוי עיכובים, כבתפילהjlnללא (שלא

היא שהבקשה שכיוון עיכוביםdhnlnרגילה, ייתכנו

לעיכובה, או הבקשה, לאיֿמילוי שיגרמו והפרעות

עלֿידי הדבר שנעשה כמו וכדומה), חלקי באופן למילויה

dxezבזוהר כמסופר להביא66– רשב"י היה צריך שכאשר

הפסוק על תורה דברי אמר הוא גשמים "הנה67להורדת

טוב..." הרצויcineמה באופן ברכה גשמי .68הגיעו

מצד קצוות: שני דוד, תפילת תהילים, בספר יש ולכן

ותשבחות תהילות של ענין זהו זאתdlitzkאחד עם ויחד ,

של ספרים מכ"ד אחד השפעתוdxezזהו ולכן שבכתב,

להשפעת .dxezd69דומה

ה' אחדות את גילה המציאותmleraהבעש"ט כיצד ,
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רלא.53) סי' או"ח טושו"ע מי"ב. פ"ב אבות ו. ג, משלי

ספ"ה.54) גיטין

האותות55) (116 ע' ה'ש"ת סה"מ מפלגי. קא רד"ה תזריע (לקו"ת כידוע

שהתורה (מפני תורתם בכח הצדיקים וכל ואמוראים התנאים שעשו והמופתים

שהי' ע"י :(22 הערה (דלעיל אמונה דרך וראה ומקום). מזמן למעלה היא

גנזו שהשי"ת כו' אור לפניהם .dxezaגלוי

סקפ"ט56) נדה הל' אדה"ז בשו"ע הובא ועוד. סה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי

סקכ"ג.

ועוד.57) תפלה. הל' ריש רמב"ם

בדרך58) היא – לה' ודביקות התקשרות – דתפלה רוחנית עבודה ועד"ז

dlrnl dhnlnומדידות כוחות לפי ,lltznd mc`dc.

ד.59) ד, מיכה ה. ה, מ"א

עניני60) (ובירור המצות ומעשה תפלה תורה בין החילוק ג"כ שזהו

(ס"ע תרנ"ט בשלום פדה המשך בכ"ז (ראה שלהם ה"בירור" באופן רשות)

בדרך למטה, מלמעלה בירור היא התורה ואילך): פי"ח תש"ד ואילך), קס

dgepnמכיון אבל מלחמה, בדרך היא ולכן מלמטלמ"ע היא תפלה (שלום):

" היא אור גילוי ע"י melyשהיא ly axgהיא כו' גשמיים דברים עם עבודה :"

ynnבדרך dngln."ליכול חרבא אפום "נהמא –

וכל61) וש"נ).. ב. קא, (שבת קאמרת שפיר משה ג: סט, מתו"א להעיר

משה. בחי' הן דור שבכל ישיבות ראשי

הוא62) – אומנתו לתורתו א) יא, (שבת בש"ס הדוגמא – דרשב"י להעיר

ועוד). סע"ב. דש, בעומר הל"ג שער (סדור רבינו משה ניצוץ

(63.20 הערה לעיל שהובא תו"א וראה

סז,64) מתו"א ולהעיר הנ"ל. בהערה שצויין חי"ז לקו"ש בארוכה ראה

ב.

נתקן65) לא כו' שנאמר אע"פ בתחלתו: תהלים ובמדרש סע"ב. יד, ב"ב

ישראל. מלך דוד ע"י אלא

סה"מ66) – ותורה) התפלה דפעולת (וההפרש בכ"ז וראה ב. נט, ח"ג

סה"מ ואילך. רנד ע' א') (כרך ויקרא אוה"ת ואילך. רי ע' לאזניא אתהלך

ואילך. רסז ע' תרכ"ז

א.67) קלג, תהלים

א.68) כג, תענית ראה – תפלה ע"י משא"כ

בהן69) קורין ש"יהיו בתחלתו) תהלים (מדרש דוד שביקש מה שזהו וי"ל

שע"י שהפעולה היינו, – ואהלות" כנגעים עליהם שכר ונוטלין (בתהלים)

תורה. שע"י הפעולה ע"ד תהי' תהלים אמירת

ועוד. .220 .203 .200ֿ1 ע' י"י) (אהל לתהלים מכתבים קובץ וראה
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שלשה לפי מחולקות הן דור בכל כך שונות, בתקופות

בפני יחיד כל (ואצל דור באותו יהודים של שונים סוגים

רוחנית). עבודה סוגי בשלשה – עצמו

תורה, סוגים: לשלושה כללי, באופן נחלקת, ה' עבודת

הכוללת המצוות) (מעשה חסדים וגמילות (תפילה) עבודה

הציוויים לשם53את יהיו מעשיך ו"כל דעהו" דרכיך "בכל

התקופות בשלוש העבודה לאופני מקבילים שהם שמים",

הגלות): וזמן ישראל ארץ (מדבר, הנ"ל

היא ולימודielibתורה הקדושֿברוךֿהוא, של חכמתו

בדרך הוא dhnlהתורה dlrnlny'ה וחכמת רצון גילוי –

עלֿי מתעלים לכן כבניֿלמטה. לעולם, מעבר התורה די

(כמאמר מלכים באמצעותה ונעשים במדבר, ישראל

הטבע54חז"ל על השולטים מלכים") איקרו 55"רבנן

חז"ל עלי").56(וכדברי גומר "לאֿל הפסוק על

צרכיו בקשת הוא התפילה הואlltzndשל57ענין .

אמנם צרכיוedÎjexaÎyecwdy`חש את לו הנותן הוא

זאת עם יחד אך ישראל), ארץ על לעיל לאמור (בדומה

בצרכיו מתעסק החסרely58הוא את למלא .elומבקש

ממש מתעסק שאיננו באופן עדיין היא התפילה גם אך

"איש אדמתם על בשהייתם ישראל (כבני גשמיים בדברים

תאנתו" ותחת גפנו –59תחת העולם) אומות בין ולא ,

צרכיו את מה' מבקש שהוא בכך רק הוא אליהם הקשר

ely.

יותר ועוד גשמיים, בדברים הנעשות המצוות, מעשה

לזכך כדי באים הרשות, עניני ל"בירור" העבודה מכך

של החשך את mlerdולהפוך zeinybאור יאיר שבו ,

בין הוא ישראל עם כאשר הגלות, לזמן (במקביל הקדושה

העולם) .60אומות

.‡È
È„Â‰È ÏÎ ÏÚ Ë"˘Ú·‰Â „Â„ ,‰˘Ó Ï˘ Ì˙ÚÙ˘‰

¯Â„ ÏÎ·
משפיעים והבעש"ט דוד שמשה, המלכות ענין זהו

ודור: דור בכל יהודי ל(כל)

שענינו אתdxezמשה מגלה ,mvrממלכת" של הענין

ת "מארי של בסוג – ישראל בני אצל 61ורה"כהנים"

תורתם העולם, מן מנותקים שם תורה), (=בעלי

רבנן"62אומנותם מלכי "מאן נאמר שעליהם ,63.

יהודי כל אצל הענין משפיע זה בעת64(וכעין

לחלוטין, להינתק הכח לו שיש התורה, ללימוד התמסרותו

ולשקוע ודאגותיו, עולם עניני מכל לפחות, זו לשעה

אומנותו). שתורתו כמי בדיוק התורה בלימוד

שענינו תהיליםdlitzדוד ספר את כתב הוא ולכן ,65,

עבודה שגם כך על שלefמשפיע באופן :zeklnתיעשה

שהוא הבקשותywanלמרות מתמלאות צרכיו, cinאת

של בקשתו כמילוי עיכובים, כבתפילהjlnללא (שלא

היא שהבקשה שכיוון עיכוביםdhnlnרגילה, ייתכנו

לעיכובה, או הבקשה, לאיֿמילוי שיגרמו והפרעות

עלֿידי הדבר שנעשה כמו וכדומה), חלקי באופן למילויה

dxezבזוהר כמסופר להביא66– רשב"י היה צריך שכאשר

הפסוק על תורה דברי אמר הוא גשמים "הנה67להורדת

טוב..." הרצויcineמה באופן ברכה גשמי .68הגיעו

מצד קצוות: שני דוד, תפילת תהילים, בספר יש ולכן

ותשבחות תהילות של ענין זהו זאתdlitzkאחד עם ויחד ,

של ספרים מכ"ד אחד השפעתוdxezזהו ולכן שבכתב,

להשפעת .dxezd69דומה

ה' אחדות את גילה המציאותmleraהבעש"ט כיצד ,
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רלא.53) סי' או"ח טושו"ע מי"ב. פ"ב אבות ו. ג, משלי

ספ"ה.54) גיטין

האותות55) (116 ע' ה'ש"ת סה"מ מפלגי. קא רד"ה תזריע (לקו"ת כידוע

שהתורה (מפני תורתם בכח הצדיקים וכל ואמוראים התנאים שעשו והמופתים

שהי' ע"י :(22 הערה (דלעיל אמונה דרך וראה ומקום). מזמן למעלה היא

גנזו שהשי"ת כו' אור לפניהם .dxezaגלוי

סקפ"ט56) נדה הל' אדה"ז בשו"ע הובא ועוד. סה"ח. פ"ו נדרים ירושלמי

סקכ"ג.

ועוד.57) תפלה. הל' ריש רמב"ם

בדרך58) היא – לה' ודביקות התקשרות – דתפלה רוחנית עבודה ועד"ז

dlrnl dhnlnומדידות כוחות לפי ,lltznd mc`dc.

ד.59) ד, מיכה ה. ה, מ"א

עניני60) (ובירור המצות ומעשה תפלה תורה בין החילוק ג"כ שזהו

(ס"ע תרנ"ט בשלום פדה המשך בכ"ז (ראה שלהם ה"בירור" באופן רשות)

בדרך למטה, מלמעלה בירור היא התורה ואילך): פי"ח תש"ד ואילך), קס

dgepnמכיון אבל מלחמה, בדרך היא ולכן מלמטלמ"ע היא תפלה (שלום):

" היא אור גילוי ע"י melyשהיא ly axgהיא כו' גשמיים דברים עם עבודה :"

ynnבדרך dngln."ליכול חרבא אפום "נהמא –

וכל61) וש"נ).. ב. קא, (שבת קאמרת שפיר משה ג: סט, מתו"א להעיר

משה. בחי' הן דור שבכל ישיבות ראשי

הוא62) – אומנתו לתורתו א) יא, (שבת בש"ס הדוגמא – דרשב"י להעיר

ועוד). סע"ב. דש, בעומר הל"ג שער (סדור רבינו משה ניצוץ

(63.20 הערה לעיל שהובא תו"א וראה

סז,64) מתו"א ולהעיר הנ"ל. בהערה שצויין חי"ז לקו"ש בארוכה ראה

ב.

נתקן65) לא כו' שנאמר אע"פ בתחלתו: תהלים ובמדרש סע"ב. יד, ב"ב

ישראל. מלך דוד ע"י אלא

סה"מ66) – ותורה) התפלה דפעולת (וההפרש בכ"ז וראה ב. נט, ח"ג

סה"מ ואילך. רנד ע' א') (כרך ויקרא אוה"ת ואילך. רי ע' לאזניא אתהלך

ואילך. רסז ע' תרכ"ז

א.67) קלג, תהלים

א.68) כג, תענית ראה – תפלה ע"י משא"כ

בהן69) קורין ש"יהיו בתחלתו) תהלים (מדרש דוד שביקש מה שזהו וי"ל

שע"י שהפעולה היינו, – ואהלות" כנגעים עליהם שכר ונוטלין (בתהלים)

תורה. שע"י הפעולה ע"ד תהי' תהלים אמירת

ועוד. .220 .203 .200ֿ1 ע' י"י) (אהל לתהלים מכתבים קובץ וראה

המשך בעמוד טכ



ל

סדר נזיקין

סדר נזיקין הוא גבורות ודינים.
גבורות  הה'  הוא  ישועות   — ישועות1  ונקרא 

שהמלכות נבנית מהן2.
והוא הסדר הרביעי בששה סדרי משנה, כמו שיהודה, 
שלו ניתנה המלוכה, הוא הבן הרביעי. וכן דוד המלך, 

הוא הרגל הרביעית במרכבה3.
תנויי  כולהו  יהודה,  כשמו  מלכות,  יהודה,  רב  לכן 

בניזקין הוי4.
מספר  הוא  בב"א   — בבות  השלש  הוא  ובתחילתו 

ה', ה' גבורות.
ושם  אלקים,  ברא  בראשית  תיבות  ראשי   — בב"א 

אלקים הוא בחינת גבורה.
בכל  )עשרה  פרקים  שלשים  יש  הבבות  ובשלש 
בבא( — הוא השלשים מעלות שהמלכות נקנית בהן5. 

ויהוד"ה מספרו שלשים.
וראשי התיבות של השלש בבות הוא אש"ה )ארבעה, 

שנים, השותפין(, מלכות, הנבנית מהגבורות.
)הערות לזהר ב עמ' תב(

סעודה שלישית

בכל שלחן בסעודה צריכים לומר דברי תורה, אפילו 
אחד  שלחן  על  שאכלו  שלשה  רז"ל6  כמאמר  בחול, 
וגו', ועל אחת כמה וכמה  ולא אמרו עליו דברי תורה 

בסעודת שבת, כי יומא דשבת קשורא הוא דאורייתא7.
והכל מודים שבשבת ניתנה התורה8.

והאכלתיך  כנגד  שהיא  שלישית,  בסעודה  גם  ומה 
כמו  תורה,  הוא  ביחוד  שיעקב  אביך9,  יעקב  נחלת 

שכתוב10 ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל,
אנפין11,  דזעיר  סעודתא  היא  שלישית  סעודה  כי 
בחינת תפארת, יעקב, וכן תורה היא בחינה זו, כמאמר12 

והתפארת זו מתן תורה.

1( שבת לא, א.
2( ריש הקדמת הזהר.

3( זח"ב קז, א.
4( ברכות כ, א.

5( אבות פ"ו מ"ו.
6( שם מ"ג.

7( זח"ג צה, א.
8( שבת פו, ב.

9( ישעיה נח, יד.
10( תהלים עח, ה.

11( ראה זח"ב פח, ב ובאור החמה שם.
12( ברכות נח, א.

נקראת  וגם שבת  ועל תורה כתיב13 וממדבר מתנה, 
מתנה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה14.

)תורת לוי יצחק עמ' ג(

עולם הבריאה

עולם הבריאה נקרא כפר, ששם הוא תבואות15.
זהו מה שבריאה היא גם מלשון בר, דהיינו תבואה, 

כמו ויצברו בר16 וכדומה, כי שם הוא מקום התבואות.
תהו  ממלכי  הם  התבואות  כל  כי  הוא,  הדבר  טעם 

שנפלו לבריאה, שעל ידם חי האדם דתיקון.
כמו  סעודה,  דהיינו  ברה,  מלשון  היא  בריאה  וכן 
את  אוכל  דתיקון  שהאדם  מה  והוא  וכדומה,  להברות 

התבואות ששרשם בניצוצות דתהו שנפלו לבריאה.
)ליקוטים ואגרות עמ' שסד(

עירוב

המקום  את  לעשות  היא,  תחומין  עירוב  פעולת 
פעולת  כן,  אם  התחום.  בתוך  שיהא  לתחום,  שמחוץ 
העירוב היא לחבר ולערבב )עירוב מלשון תערובת( את 
המקום שעד התחום עם המקום שמחוץ לתחום, שיהא 

גם הוא נחשב בתוך התחום.
זהו מה שעירוב קאי על תפארת, המערב ע"ב )האות 
הראשונה והאחרונה של עירוב(, מספר חס"ד, עם רי"ו 

)האותיות האמצעיות(, מספר גבור"ה17.
בחינת  דקדושה,  סטרא  הוא  התחום  שעד  המקום 
הקליפות,  מקום  הוא  לתחום  שמחוץ  והמקום  חסד, 
הגבורות,  את  ממתיק  והעירוב  מגבורה.  היא  שיניקתן 
שהקליפות לא יינקו מהם עוד, ויוחזרו הגבורות לסטרא 
דקדושה, להתחבר ולהתכלל בחסדים, והחסדים יקיפום 
יניקה מהם משום צד, לא מלפנים  מסביב, שלא תהא 
ומאחרינו,  מלפנינו  שטן  והסר  כמאמר18  מאחור,  ולא 

וכמו19 ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת.
זהו מה שבתיבת עירוב — הע"ב, חס"ד, מקיף את 

רי"ו, גבור"ה, מלפנים ומאחור.
)ליקוטים ואגרות עמ' שמט(

13( חקת כא, יח. נדרים נה, א.
14( שבת י, א.

15( רמ"ז ריש פרשת חיי שרה.
16( מקץ מא, לה.

17( טעמי מצות להרח"ו פרשת בשלח.
18( נוסח ברכת השכיבנו בתפלת ערבית של חול.

19( עמוס ב, ט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

             

            
     

          
           

        
   

         
         

          
        

 
           

           
        

       
       

       
         

         
  











































לי
חוברת ט 

מכתב לי"ט כסלו
כ"ח מנחם–אב תש"ח

לפני שמונה ימים מלאו כבר ארבע שנים מאז שבעלי איננו. חבל על דאבדין ולא משתכחין1.

עז רצוני להמשיך ולכתוב ממאורעות אותם ימים. אנסה איפוא ואראה אם אצליח בכך.

המצב שתואר לעיל נמשך חודש אחרי חודש, באותו סדר קבוע.

נגד  - הוגדרו כניהול תעמולה  - כך מכנים זאת שם  ניסו "לתפור" לבעלי  כל החטאים שהשלטונות 

הממשל וקיום קשרים למטרה זו עם נציגויות מדינות זרות. משמעותו של חטא זה היתה שבעלי הוא "אוייב 

העם", חטא הגורר אחריו עד עונש מוות.

אולם על בעלי לא עלה בידם להטיל עונש זה, למרות כל האמצעים שניסו לנצל לשם כך, ולכן הוא 

הוגדר כ"אלמנט מסוכן לחברה" בלבד, כלומר שאסור לו להיות במקום שבו ישנו יישוב של בני־אדם - 

בעיקר, כמובן, יישוב של יהודים - כדי שלא תהיה לו האפשרות לנצל את כוחותיו הרוחניים וכדי שלא תהיה 

לו השפעה על איש.

בעקבות זאת, כל הדואר שנשלח אל בעלי היה תחת ביקורת קפדנית, כך שקבלת מכתב - ממנו אלי או 

ממני אליו - היתה אורכת עבורנו זמן רב וגורמת לנו עגמת־נפש מרובה. עם אחרים לא הורשה לו להתכתב, 

ואנשים אף פחדו למסור לו דרישת־שלום באמצעות מכתביי שלי.

בסוף חשוון2 קיבלתי מכתב מבעלי. הוא מיהר לשלוח את המכתב מתוך חשש שהמכתב יגיע מאוחר 

מידי. היתה זו בקשה אלי, שאדאג לכך שביום י"ט כסלו3 תהיה בבית אווירה חגיגית, תוגש סעודה של מזון 

משובח, והבית ינוקה ויסודר לכבוד האירוע. המכתב ירד לפרטים הקטנים ביותר, שבעלי לא נהג בדרך־כלל 

להתערב בהם בהיותו בבית. הוא גם הורה לי לשכוח את כל הדברים השליליים ולהבטיח שיום זה אכן ייחגג 

כיום־טוב אמיתי.

1( סנהדרין קיא, א. שמו"ר פ"ו, ד. פרש"י וארא ו, ט.
2( שנת תש"א.

3( יום גאולת אדמו"ר הזקן ממאסרו בשנת תקנ"ט.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

             

            
     

          
           

        
   

         
         

          
        

 
           

           
        

       
       

       
         

         
  









































המשך ביכור למס' סוכה ליום שבעה וכרבעים לעומר עמ' כ



לב

סיני  במדבר  משה  אל  ה'  וידבר   – א  א, 
באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית 

לצאתם מארץ מצרים לאמר

א. ההוראה מכללות פרשת "במדבר":
"מדבר"  על  קאי   – מקרא  של  בפשוטו   – "במדבר" 
כפשוטו, שאינו מקום ישוב בני אדם, "לא ישב אדם שם"1, כי 

אם "נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים"2.
כלומר: אין הכוונה ל"מדבר" למעליותא, כפי ש"ראשיכם 
למעלה מבחי' אדם,  שבטיכם" לומד בענין ה"מדבר", שזהו 
לפי  "מדבר"  אם  כי   – למעליותא3  אדם"  ישב  לא  "אשר 

המושגים של הפשוט שבפשוטים, "מדבר" כפשוטו.
ובזה גופא – אין הכוונה ל"משל" שלמדו חז"ל4 מתכונת 
ה"מדבר" ביחס לתורה שניתנה במדבר ]הן בנוגע ל"חפצא" 
בנוגע  והן  בה",  שוין  ש"הכל  הפקר",  "כמדבר   – דתורה 
כמדבר  עצמו  "שמשים   – תורה  הלומד  האדם  ל"גברא", 
כל  עם  כפשוטו,  ל"מדבר"  אם  כי   – בו"5[  דשין  שהכל  זה 
החסרונות והמגרעות שבו, כמודגש בכך ששמה של הפרשה 
אם  כי  ל"תורה"(,  מתייחס  )ש"סיני"  סיני"  "במדבר  אינו 
"במדבר" סתם. זאת ועוד: ההוספה דאות ב', "במדבר" )ולא 
"מדבר"(, מדגישה עוד יותר שאין הכוונה לתכונת ה"מדבר" 

כו', כי אם לאדם הנמצא במדבר.
וכאן באה ההוראה שצריכים "לחיות" עם פרשת השבוע, 

ובנדון דידן – "לחיות" עם הענין ד"במדבר":
כאשר יהודי מביט סביבו – רואה שנמצא "במדבר", שכן, 
נוסף לכך ש"אתם המעט מכל העמים"6, נמצא הוא בחשכת 
כו',  והסתרים  העלמות  וכמה  כמה  ישנם  כשסביבו  הגלות, 
זריעה  ידי  על  מחייתו,  כדי  בו  להשיג  אפשר  שאי  מקום 
וצמיחה – "לא מקום זרע"7, או על ידי אגם מים שיוכלו לדוג 
אם  כי  ותענוג,  טעם  של  ענין  שם  אין  כלומר,  וכיו"ב,  דגים. 

"נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים".
ועל זה אומרים לו, שצריך "לחיות" עם הענין ד"במדבר" – 
לחיות עם התורה למרות היותו "במדבר", היינו, שגם בהיותו 
שכל  היינו,  להתנהג,  צריך  שיהודי  כפי  מתנהג  "במדבר" 

מציאותו וכל עניניו חדורים עם התורה.
יותר,  נוגע ומוכרח הדבר עוד  ואדרבה: בהיותו "במדבר" 
עבודתו  לעבוד  ובמקום  ישוב,  במקום  נמצא  כאשר  שכן, 
כאן  אין  לאידך,  אבל  "טפש"...  אמנם  הוא  הרי  לישון.  הולך 
יכול ללכת  ענין של סכנה; משא"כ בהיותו "במדבר" – אינו 
לישון, מכיון שנשקפת סכנה לחייו מ"נחש שרף ועקרב"!... 
שגם  היא  העצה  אזי   – לנוח  ורוצה  "עייף"  הוא  מאי,  אלא 

1( ירמי' ב, ו.

2( עקב ח, טו.

3( לקוטי תורה פרשתנו ד, ג )וראה גם שם ב, סע"ב(. נשא כ, ג. ראה לב, ב. ועוד.

4( עירובין נד, ב. במדבר רבה פרשתנו פרק א, ז. פרק יט, כו. תנחומא חוקת כא. וראה 

לקוטי שיחות חלק כח ע' 22-3. וש"נ.

5( ראה גם שיחת אור לד' סיון ה'תשמ"ה ס"ג.

6( ואתחנן ז, ז.

7( חוקת כ, ו.

שינתו תהי' על פי תורה, על ידי זה שקורא "קריאת שמע על 
המטה", וישן בכיסוי הראש, שאז נעשית השינה גופא חלק 
חיים8,  לה  לשאוב  למעלה  עולה  שנשמתו  ועד  ה',  מעבודת 
על דרך ובדוגמת שינת בני ישראל בלילה שלפני מתן תורה 

בתור הכנה לקבלת התורה9.
ולא עוד, אלא שהוא "חי" – "במדבר", כלומר, הנהגתו על 
פי התורה למרות היותו "במדבר" אינה מפני ההכרח בלבד, כי 
אם באופן שהוא "חי" בזה, כלומר, שעושה זאת מתוך חיות 
לו  אין  "במדבר",  אותו  הביא  שהקב"ה  בידעו  ושמחה, שכן, 
שום טענות כו', ובמילא, ממלא את תפקידו ושליחותו מתוך 

חיות ושמחה, כאמור, שהוא "חי" – "במדבר".
דלכאורה, יכול יהודי לטעון: אם רצונו של הקב"ה שיהי' 
נחת רוח לפניו בעבודתו של יהודי – יביאנו לירושלים, לבית 
נעלית  הכי  בעבודה  יעסוק  ושם  הקדשים,  ולקדש  המקדש 
– עבודת הקטורת... ואם כן, מדוע מביאו הקב"ה "במדבר", 

היפך הענין ד"אל10 תביאנו לידי נסיון"?!...
גזרתי"11,  גזירה  חקקתי  ד"חוקה  באופן  שזהו  לומר  ואין 
שייך  ד"חוקה"  הענין  שכן,  אחרי'"12,  להרהר  רשות  לך  "אין 

לפרשת בחוקותי, ולא לפרשת במדבר שלאחרי'!
אבל אף על פי כן, אין ליהודי טענות כו', שכן, גם פשוט 
ובמכל  הקב"ה.  על  שאלות  לשאול  שאין  מבין  שבפשוטים 
שכן וקל וחומר: אם אינו מבין את שכלו של חכם גדול, עם 
היותו בשר ודם, ולא עוד, אלא שהי' בתחילה ילד קטן, ואחר 
כך נתעלה בחכמתו מדרגא לדרגא עד שהגיע לדרגת חכם 
של  שכלו  את  להבין  יכול  שאינו  ובודאי  בודאי  הרי   – גדול 

הקב"ה!
הוא  יודע   – "במדבר"  הקב"ה  הביאו  כאשר  גם  ולכן, 
ש"גם זו לטובה"13, ולא רק שתצמח מזה טובה בעתיד, אלא 
תפקידו  את  ממלא  ובמילא,  "לטובה"14,  זה  הרי  עכשיו  כבר 

ושליחותו מתוך חיות ושמחה.
יודע  "במדבר",  נמצא  יהודי  שכאשר   – ההוראה  ונקודת 
הוא שכן הוא רצונו של הקב"ה, כלומר, הכוונה העליונה אינה 
"במדבר"  שבהיותו  אם  כי  הקדשים,  בקדש  תהי'  שעבודתו 
דוקא, בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו, ובהיות 
נשמתו מלובשת בנפש הבהמית וגוף גשמי, "משכא דחויא"15 
– במצב כזה יחי' על פי התורה, ואדרבה, על ידי זה דוקא בא 
לתכלית העילוי שאין למעלה מזה, ובלשון הכתוב16: "כאשר 

יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".

8( בראשית רבה פרק יד, ט. וראה פרקי דרבי אליעזר ריש פרק לד.

9( ראה לקוטי שיחות חלק ד עמוד 1024 ואילך.

10( נוסח ברכת השחר )מברכות ס, ב(. וראה סנהדרין קז, ריש עמוד א.

תהלים  מדרש  וראה  ח.  שם,  א.  יט,  פרק  רבה  במדבר  ח.  שם  ג.  חוקת  תנחומא   )11

)באבער( ט, ב.

12( פירוש רש"י ריש פרשת חוקת, מיומא סז, ב. רמב"ם הלכות מעילה בסופן.

13( תענית כא, א. סנהדרין קח, סוף עמוד ב ואילך.

14( ראה לקוטי שיחות חלק ב עמוד 393 ואילך.

15( ראה ע"ח שער קיצור אבי"ע פ"ב. תניא פרק לא )בשם הזהר(. ריש פרק מז. וראה 

ספר החקירה להצמח צדק סח, ב.

16( שמות א, יב.
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לג

זו שייכת לכל אחד ואחד מישראל – הן  ומובן, שהוראה 
בעניני  הוא  עבודתו  שעיקר  שמפני  שבפשוטים,  לפשוט 
"במדבר",  שנמצא  העובדה  את  ביותר  מרגיש  העולם, 
בד'  עבודתם  שעיקר  שלמרות  שבטיכם".  ל"ראשיכם  וכן 
אמות של תורה וקדושה, זקוקים גם הם לתמיכתם של אלו 
שעבודתם בעניני העולם – "תמכין לאורייתא"17, כך שגם הם 
נמצאים "במדבר", ובמילא, שייכת הוראה הנ"ל – שצריכים 

"לחיות" "במדבר" – לכל אחד ואחד מישראל.
ב. מובן וגם פשוט, שכל האמור לעיל שאין ליהודי טענות 
ביחס  רק  זה  הרי   – "במדבר"  הביאו  שהקב"ה  העובדה  על 
אין  אבל  ושמחה,  חיות  מתוך  ושליחותו  תפקידו  למילוי 
הפירוש שהוא מסכים לכך, ומוכן להשאר במצב זה, רחמנא 

ליצלן, גם בעתיד.
אדרבה: בנוגע לעתיד – צועק יהודי: "אלקים18 אל דמי לך 

אל תחרש ואל תשקוט א-ל"!...
 – הגלות19  דזמן  בעבודה  עילוי  שיש  אמנם  יודע  הוא 

העבודה דאתכפיא, שעל ידי זה באים לעילוי דאתהפכא.
מן  רעה  חי'  "והשבתי  הכתוב21  בפירוש  חז"ל20  ובלשון 
 – דאתהפכא  ענין  שזהו  יזיקו",  שלא  "משביתן  הארץ": 
זאב  "וגר  שנתבאר23  כמו  בעלי-החיים22,  של  טבעם  הפיכת 

עם כבש וגו' ונער קטן נוהג בם",
קטן"  ה"נער  אצל  שיהי'  העילוי  הוא  שהעיקר  ופשוט,   –
מצד הענין דאתהפכא אצל בעלי-החיים, דאם לא כן, כיצד 
ידאג  יהודי  יתבטא בכך שילד  לבוא  יתכן שהעילוי דלעתיד 

למחייתם של "בעלי-חיים"?!... –
והרי עילוי זה נעשה על ידי העבודה דאתכפיא ואתהפכא 

דזמן הגלות דוקא.
מוכן  אינו   – כו'  העילויים  כל  לאחרי  כן,  פי  על  אף  אבל 

להשאר בגלות אפילו עוד רגע אחד בלבד...
עינינו  "ותחזינה  ותפלה:  תפלה  בכל  יהודי  מבקש  ולכן, 
בשובך לציון ברחמים" – ג' פעמים ביום, וביום השבת – ד' 

פעמים!
והגע עצמך:

"ותחזינה  יהודי:  מבקש  השבת,  דיום  שחרית  בתפלת 
ב"תפלת  הנאמרת  בקשה   – ברחמים"  לציון  בשובך  עינינו 
יגיד  ופי  תפתח  שפתי  ד"אדנ-י  ההקדמה  לאחרי  העמידה", 
תהלתך"24, וכפירוש אדמו"ר מהר"ש25 ]שענינו – "לכתחילה 
ַאריבער"26[ ש"יגיד" הוא לשון המשכה ]על דרך "ויגד משה – 

17( זהר חלק ג נג, ב. וראה ספר המאמרים תרצ"ט עמוד 68 ואילך.

18( תהלים פג, ב.

19( ראה "היום יום" – ג' מנחם אב.

20( תורת כהנים בחוקותי כו, ו.

21( בחוקותי שם.

22( ראה לקוטי שיחות חלק ז עמו 188 ואילך.

23( ישעי' יא, ו.

24( תהלים נא, יז.

)ספר  תרכ"ז  שכז(.  עמוד  תרכ"ו  המאמרים  )ספר  תרכ"ו  שפתי  אדנ-י  סד"ה   )25

המאמרים תרכ"ז עמוד תמג( וראה לקוטי תורה שיר השירים מא, א.

26( ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק א עמוד תריז. לקוטי שיחות חלק א עמוד 

24. ועוד.

דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה"27[, כעונה אחר הקורא,
ולאחר שביקש זאת בתפלת לחש, ב"קלא פנימאה דלא 
אלא  עוד,  ולא  הפעם,  עוד  זאת  ומבקש  חוזר   – אשתמע"28 
שמבקש זאת בקול רם, שכן, בהיותו "שליח-ציבור" ]"צבור" 
 – ובהדגשה  ורשעים29,  בינונים  "צדיקים  ראשי-תיבות   –
שישנו וא"ו המחבר את אלו שהם במצב דהיפך הצדיקים עם 
אבל  "בינונים",  באמצעות  אמנם  שנעשה  חיבור  הצדיקים, 
סוף כל סוף מתחברים הם עם הצדיקים, עד שנעשים כולם 
כביר  א-ל  "הן  אשר  אחת[,  מציאות  "ציבור",  של  למציאות 

ולא ימאס"30 – יש לו "ּברייטקייט" לבקש זאת בקול רם!
ואף על פי כן, כעבור משך זמן – לאחרי קריאת התורה, 
הישיבה  על  בפשטות  דקאי  ביתך",  יושבי  "אשרי  ואמירת 
בביתו של הקב"ה, בית המקדש, בזמן הגאולה – הנה בראותו 
"ותחזינה  הפעם:  עוד  ומבקש  חוזר  בא...  לא  עדיין  שמשיח 

עינינו בשובך לציון ברחמים"!...
ובכן, אין כאן "הסכמה", ח"ו, מצדו של יהודי על ההשארות 
בגלות )"במדבר"(, ההיפך הוא הנכון – ישנה בקשה ודרישה 
שיהודי  לעיל  בהאמור  הכוונה  ומיד;  תיכף  מהגלות  לצאת 
אינו בא בטענות כו' היא, איפוא, אך ורק בנוגע לעבר, בנוגע 

למילוי תפקידו ושליחותו כל זמן היותו "במדבר"...
וכאמור, אין כל סתירה בכך לתקוה וצפי' ובקשה שתבוא 
הכוונה  תכלית  כל  שהרי  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  כבר 
העילוי  לתכלית  יזכו  זה  ידי  שעל  כדי   – היא  הגלות  דירידת 

דגאולה העתידה.
לפרשת  והכנה  הקדמה  שבתור  בכך  גם  מודגש  זה  וענין 
"ואולך  הפסוק31  את  בחוקותי  בפרשת  קורין   – "במדבר" 

אתכם קוממיות":
הגאולה  על  קאי   – קוממיות"  אתכם  "ואולך  היעוד 
האמיתית והשלימה, גאולה שאין אחרי' גלות32, שכן, גאולה 
"קוממיות"  בשם  לכנותה  אפשר  אי  ח"ו,  גלות  אחרי'  שיש 
כזו  שגאולה  לומר  סברא  שיש  אלא  עוד,  ולא  לאמיתתו, 
)שיש אחרי' גלות( לא היתה כדאי, מכיון שצער הגלות גדול 
יותר כאשר באמצע הרגישו טעמה של גאולה... ובעצם, אין 
כל צורך בשקלא וטריא והסבר כו', שהרי פשוט שבפשוטים 
מבין ש"ואולך אתכם קוממיות" קאי על הגאולה האמיתית 

והשלימה!
וכאמור, יעוד זה )"ואולך אתכם קוממיות"( קורין בפרשת 
בחוקותי, בתור הכנה והקדמה לפרשת במדבר, והכוונה בזה 
ירידת  – להדגיש אשר עוד לפני שבאים למצב ד"במדבר", 
הגלות, יודעים כבר שתכלית הכוונה ד"במדבר" היא – העילוי 

ד"ואולך אתכם קוממיות", בגאולה האמיתית והשלימה.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ד עמוד 2135 

ואילך )הנחה בלתי מוגה(

27( שבת פז, סוף עמוד א. וראה חגיגה יד, א. פירוש רש"י על התורה בא יג, ה.

28( ראה זח"א נ, ריש עמוד ב. ובכמה מקומות.

29( ככר לאדן )להחיד"א( על מסכת אבות פרק ב משנה ד.

30( איוב לו, ה. ברכות ח, ריש עמוד א. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סק"א ס"ה.

31( כו, יג.

32( מכילתא בשלח טו, א. הובא הובא בתוס' ד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב.
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i"yx£¯a„ÈÂ∑L„ÁÏ „Á‡a È�ÈÒ ¯a„Óa.ּוכׁשּנפלּו מנאן, מּמצרים ּכׁשּיצאּו ׁשעה: ּכל אֹותם מֹונה לפניו חּבתן מּתֹו «¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¿∆»«…∆ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן ּבאחד מנאן. עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ּוכׁשּבא הּנֹותרים, מנין לידע מנאן – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבעגל
מנאן .ּבאּיר ְְִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g"g y"ewl t"r)

l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדׁש ּבאחד . . סיני ֶֹ�ַ�ְֶַָ�ִ�ְְִַּבמדּבר
ׁשעה ּכל אֹותם מֹונה לפניו חּבתן ובפרש"י)מּתֹוְך א. (א, ְִִֶָָָָָָָָ

הּקּב"ה אְך הּמדּיק, מנינם לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא החביבים ּדברים ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻלכאֹורה

ׁשעה? ּכל אֹותם מֹונה ה"ה מּדּוע וא"כ יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם את יֹודע ּבווּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻׁש"לפניו

ׁשהרי השי"ת, ּבעבֹודת מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ׁשּמּפני הּמקֹום לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ּדֹומה אחד ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׁש

נמנּו – ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול – וכּלם לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק הי'ה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּומּזה

הּיהדּות נקּודת והיא חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה היא נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּבׁשווה,

ּבׁשווה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת מּיׂשראל, אחד ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָ("ּדער

נּכרת ואינּה ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ּגבֹוּה מעל וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאְך

הרגיל). ִָָ(ע"ד

חּבתן" "להֹודיע הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה שמות)ולכן ר"פ הּיהדּות,(רש"י נקּודת ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ְִִִֵַַָָֹּתבֹוא

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr g zegiy ihewl)

מנאם ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן א)ּבאחד א, (רש"י ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
"ּבאחד ׁשהיתה ּפקּודי ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,

ׁשּביֹום ּומּכיון זּכאי. ּביֹום לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּיְך הּמנין ׁשּגם ה', ורצה יֹום. אֹותֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלחדׁש",

הּמׁשּכן. הקמת ליֹום קצת ׁשּדֹומה ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד אחר ענין ׁשּיְך היה לא הּמׁשּכן רמב"ןהקמת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

„È�ÈÒא ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«≈¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
‡zLa ‡�È�˙ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»¿«¿«¿»ƒ¿»»¿«»
:¯ÓÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˜tÓÏ ‡˙È�ƒ̇¿≈»¿ƒ«¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

¯Á‡,הּׁשליׁשי ּבּספר הּקרּבנֹות ּתֹורת ׁשּבאר ««ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

הּמצֹות הּזה ּבּספר לסּדר עּתה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהתחיל

הזהיר ּוכבר מֹועד. אהל ּבענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשּנצטּוּו

(ויקרא לדֹורֹות וקדׁשיו מקּדׁש טמאת ְְְְִַַָָָָֻעל

ּבהיֹותֹו הּמׁשּכן את יגּביל עּתה ג). ב ְְְִִִֶַַַָָה

ּבהיֹות סיני הר הגּביל ּכאׁשר ְְְֲִִִִִֶַַַַָּבּמדּבר

והּזר וצּוה יב), יט (שמות ׁשם ְְִַַָָָָהּכבֹוד

ּכאׁשר ז). יח נא, א (להלן יּומת ֲֵֶַַָָהּקרב

יּסקל, סקֹול ּכי יג). יט (שמות ׁשם ִִֵַָָָָאמר

הּקדׁש את ּכבּלע לראֹות יבאּו ולא ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹוצּוה

(שמות ׁשם הזהיר ּכאׁשר כ) ד (להלן ְֲִִֵֶַָָומתּו

וגו', לראֹות ה' אל יהרסּו ּפן כא) ְְִֶֶֶֶיט

ואת הּקדׁש מׁשמרת את ּוׁשמרּתם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹוצּוה

אמר ּכאׁשר ה) יח (להלן הּמזּבח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָמׁשמרת

הּנּגׁשים הּכהנים וגם כב) יט (שמות ְֲִִִַַַָָֹׁשם

וגו' והעם והּכהנים וגו', יתקּדׁשּו ה' ְְְֲִִֶַַָָָֹאל

כד): פסוק (שם

‰p‰Â,וכליו הּמׁשּכן מׁשמרת ּתהיה אי צּוה ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מרחֹוק, העם וּיעמד סביב, יחנּו ְֲֲִֵֵַַַָָָָֹואי

בֹו יתנהגּו אי ה' אל הּנּגׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹוהּכהנים

ּבמׁשמרּתֹו, ּיעׂשּו ּומה אֹותֹו ּובׂשאת ְְְְֲֲִִֵַַַַּבחנֹותֹו

ׁשאמרּו ּכמֹו לֹו, וכבֹוד לּמקּדׁש מעלה ְְְְְֲִֶַַַָָָָֹוהּכל

ּפלטרין ּדֹומה אינֹו ד) יח קרח זוטא (ספרי ְְִֵֶַַז"ל

לֹו ׁשאין לפלטרין ׁשֹומרין לֹו ׁשּיׁש מל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַׁשל

ְִׁשֹומרין.

¯Ùq‰Âּבהם ׁשּנצטּוּו ׁשעה ּבמצות ּכּלֹו הּזה ¿«≈∆ְְְִִֶֶֶַַַָָָֻ

הּנעׂשים ּובּנּסים ּבּמדּבר, ְְְֲִִִִַַַַָָָּבעמדם

עּמהם עׂשה אׁשר ה' מעׂשה ּכל לסּפר ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם,

לפניהם אֹויביהם לתת החל ּכי וסּפר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָלהפליא.

ואין להם. הארץ ּתחלק אי וצּוה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָלחרב

קצת זּולתי לדֹורֹות, נֹוהגֹות מצֹות הּזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָּבּספר

ּבספר ּבהן ׁשהתחיל הּקרּבנֹות ּבעניני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמצֹות

ּבּספר והׁשלימן ׁשם ּבאּורן נׁשלם ולא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּכהנים

ֶַהּזה:

והּיֹובל הּׁשמּטה ּבמצות ׁשהפסיק ּבעבּור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָ(א)

ּכאן ואמר חזר סיני, ּבהר ׁשהיּו ְְְִֶֶַַַַָָָָָׁשאמרּו

הּזה הּדּבּור ÚBÓ„ׁשהיה Ï‰‡aהּדּברֹות ּככל ִֶֶַַָָ¿…∆≈ְְִַָ

יהיּו וכן וּיקרא, ספר מּתחּלת הזּכיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָאׁשר

ׁשהּקם מעת ּכי מֹועד, ּבאהל ואיל מּכאן ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֻֻּכּלם

לא מֹועד מאהל הּׁשם אליו וּיקרא ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּמׁשּכן

מּׁשם: אּלא לֹו ְִִֶַָָנדּבר

¯ÈkÊ‰Âּכאן,È�ÈÒ ¯a„naנסעּו ׁשּלא להּגיד ¿ƒ¿ƒָ¿ƒ¿«ƒ«ְְִֶַָֹ

היה הּׁשני הּמנין ּכי ׁשּנמנּו. עד ְְִִִִִֵֶַַַָָָָמּׁשם

מֹועד: ּבאהל והּדּבּור מֹואב, ְְְְִֵֶַַָֹּבערבֹות

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k oey`x meil inei xeriy

(á)úéáì íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈§¥´
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ‡·˙Ì.ּדע ˙È·Ï∑על יקּום אחר, מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אביו לּגלּגלת∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.ׁשבט ּבקע ׁשקלים .עלֿידי ִֵֶָ¿À¿¿…»ְְְִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 25 'nr g"ig y"ewl t"r)

oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבני־יׂשראל ּכל־עדת את־ראׁש ב)ׂשאּו (א, ְ�ֶֹ�ֲַָ�ְְִֵָֽ�ֵ
ּבשל"ה כ' הּמקֹום, לפני הּוא ידּוע מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצרְך ואילך)ּגּבי סע"א נעׂשּו(שמז, הּספירה ידי ׁשעל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבטל" לא ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר ב)יׂשראל ג, .(ביצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

ׁשּמחמת נֹוספים ּדברים יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ּכ'ּברּיה'ולכאֹורה ּבטלים, אינם א)חׁשיבּותם ק, 'בע"ח'(חולין (זבחים, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

א) ְועֹוד.עג,

הּוא ה'מנין' ענין משא"כ ּבטלים. אינם ּולכְך ּבגלּוי, עצמם ּבהם נּכרת חׁשיבּותם הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָוהּבאּור

ּבטל. ואינֹו חׁשיבּות מקּבל אֹותֹו ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי חׁשיבּותֹו, ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּגם

ּבגלּוי מעלתם נראית לא ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ּדרּגא מגּלה הּקּב"ה, ע"י מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועד"ז

לפניו. הם ׁשחביבים נּכר אֹותם, וספר מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי רח"ל, לּגֹויים הם ׁשוים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ¨−©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑עׂשרים מּבן ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין רמב"ן.מּגיד, »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

Ï‡¯NÈב È�·„ ‡zL�k Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

ÏÈÁ‡ג ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È Ôe�Óz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹוצא ׁשאין מּגיד ּביׂשראל. צבא יֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ(ג)

ׁשנה. עׂשרים מּבן ּפחֹות ‡˙לּצבא e‡N ְִִֶֶַָָָָָ¿∆

(· ˜ÂÒÙ) ,Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk L‡¯ּכמֹו …»¬«¿≈ƒ¿»≈ְ

לׁשֹון ּדדין, ריׁשיּה ארים לקֹוסטינר ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָׁשאֹומרים

ּבעבּור ּבזה, הּטעם ׁשּיהיה ואפׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָרׁש"י.

ּוכמֹו מעׂשרים, ּבפחֹות למלחמה חזק ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשאינֹו

לרּדף: עׂשרים ּבן כא) ה (אבות ְְְִִֶֶֶָֹׁשאמרּו

Ï·‡ּפרּוׁש ׁשּיהיה ˆ·‡",יּתכן ‡ˆBÈ Ïk" ¬»ְִִֵֵֶֶָ»≈»»

הּנערים ּכי ּבעדה, להּקהל הּיֹוצאים ְְְִִִִֵֵַַָָָָָּכל

ּתּקרא עם אספת ּכל ּכי העם. ּבתֹו יּקהלּו ְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹלא

מֹועד אהל ּבעבֹודת צבא לצבא וכן ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹ"צבא",

(שם העבֹודה מּצבא יׁשּוב כד), ח ְֲִָָָָ(להלן

צבאּו אׁשר הּצֹובאֹות ּבמראֹות כה). ְְְְֲֶַַָפסוק

כב (מ"א הּׁשמים צבא וכן ח), לח ְְִֵַַָָ(שמות

ּולכ יב). מה (ישעיה צּויתי צבאם וכל ְְְִִֵָָָָיט),

הּמלחמה מּצבא הּמלחמה, ּבאנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָיפרׁש

ּבּמלחמה ּבּצבא והתיחׂשם יד). לא ְְְְִִַַַָָָָָ(להלן

ּכאן ואמר מ). ז ˆ·‡",(דהי"א ‡ˆBÈ Ïk" ְַָָ»≈»»

כד). לד (בראשית עירֹו ׁשער יֹוצאי ּכל ְְִֵֶֶַַָּכדר

כלÌ˙B‡·ˆÏ,ואמר ּכי רּבֹות, צבאֹות ׁשהם ְַָ¿ƒ¿»ְִֵֶַָָ

גדֹול: צבא וׁשבט ְֵֵֶֶָָָׁשבט

ÔBLl‰Âׁשאֹומרים ּכמֹו רׁש"י, ׁשּכתב ¿«»ְְִִֶֶַַָ

לא ּדפלן, ריׁשיּה ארים ְְְִִֵֵֵַָָֹלקֹוסטינר

מּפני אם לגנאי, אֹותֹו ּדרׁשּו למה לי ְְְְִִִִִֵֵַָָָָנתּברר

טו) ג (להלן אמר לוי ּובמּטה ּבּמדּבר, ְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמתּו

ּבמנין והלא ּגזרה, ּבכלל היּו ׁשּלא לפי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹ"ּפקד"

ב) כו (להלן ּכן נאמר הארץ ּבאי ׁשל ֱִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני

יׂשראל: ּבני עדת ּכל ראׁש את ְְְֲִֵֵֶַָָֹׂשאּו

Ï·‡,לׁשבח ּדֹורׁש רּבה וּיקרא ׁשל ּבהּגדה ¬»ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

דכתיבe‡Nאין ּכמֹו ּגדּלה, לׁשֹון אּלא ֵ¿ְְְִִֶָָָֻ

והׁשיב ראׁש את פרעה יּׂשא יג) מ ְְֲִִֶֶַַָֹֹ(בראשית

לכם נתּתי ליׂשראל, הקב"ה אמר ,ּכּנ ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָעל

ר ליּתלּוי ׁשּיׁש ּכׁשם לי, אתכם ודּמיתי אׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֹ

(דה"י ׁשּנאמר עֹולם, ּבאי ּכל על ראׁש ְֱֵֶֶַַָָָֹּתלּוי

לכל והּמתנּׂשא הּממלכה ה' ל יא) כט ְְְְְִֵַַַַָָֹא

ׁשּנאמר ראׁש, ּתלּוי עׂשיתי לכם אף ְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹלראׁש,

Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk L‡¯ ˙‡ e‡Nמה לקּים , ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈ְֵַַ

לעּמֹו, קרן וּירם יד) קמח (תהלים ְֱֶֶֶֶֶַַַָּׁשּנאמר

אלהי ה' ּונתנ א) כח (דברים אֹומר הּוא ְְְֱֵֵֶָֹוכן

הארץ: ּגֹויי ּכל על ְֵֶֶַָָָעליֹון

·eLÂ:ׁשאמרּו ט) (א רּבה סיני ּבמדּבר מצאתי ¿ְְְִִִֶַַַָָָָ

מאי אידי רּבי אמר ּפנחס רּבי ְִִִִִַַַַַָָָאמר

הּספר ּבראׁש ¯‡Lּדכתיב ˙‡ e‡Nרֹוממּו" , ְְִִֵֶַֹ¿∆…ְ

אּלא נאמר לא ראׁש" את "ּגדלּו ראׁש" ְֱֶֶֶֶַַָֹֹֹאת

L‡¯ ˙‡ e‡Nסב לקֹוסטינר ׁשאֹומר ּכאדם , ¿∆…ְְְֵֵֶַָָָ

למׁשה, רמז נתן ּכאן ּדפלן. ‡˙ריׁשיּה e‡N" ְְִֵֵֶֶֶַַַָ¿∆

"L‡¯דכתיב ּכמה לגדּלה יעלּו יזּכּו ׁשאם …ְְְְֲִִִִִֶַָָֻ

ואם ,ּכנ על והׁשיב ראׁש את פרעה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹיּׂשא

(בראשית דכתיב ּכמה ּכּלם, ימּותּו יזּכּו ְְְִִִָָָֹֻלא

ותלה מעלי ראׁש את פרעה יּׂשא יט) ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹמ

יתּפרׁש הּכּונה ּכפי הּלׁשֹון והּנה עץ. על ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאֹות

ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא וכיון לּטֹובים, ְְְְִֵֶַָָָֻּבטֹובה

הּׁשני: ּבּמנין ּכן אמר הראׁשֹון ּבּמנין ּכן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָונאמר

.Ì˙B‡ e„˜Ùzוהׁשּגחה זּכרֹון "ּפקידה" ענין ƒ¿¿»ְְְְִִִַַָָָָ

ׂשרה את ּפקד וה' ּכלׁשֹון ּדבר, ְִֶַַַָָָָָעל

ּפתרֹונֹו והּוא א), כא (בראשית אמר ְְֲִֶַָָּכאׁשר

ּדעּתי, על איׁש, מהן יּמלט לא מקֹום, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹּבכל

עליו. והּׁשגחתֹו ׁשּׁשמירתֹו מּפני "ּפּקדֹון", ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוגם

יאמר: יׂשראל את למנֹות צּוה "e„˜Ùzוכאׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹƒ¿¿

"Ì˙B‡ּכֹופר ׁשּיּתנּו רק יסּפרם ׁשּלא לרמז , »ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ

מסּפר וידע יׁשּגיח ּובהם הּׁשקל, מחצית ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָנפׁשם

ָָהעם:

¯Ó‡Â,(ט כד (ש"ב העם מפקד מסּפר ּבדוד ¿»«ְְְִִִַַָָָ

ּכי הּכֹופר. ּבפקידת מסּפרם ידע ְְִִִִִֶַַַָָָּכי

ׁשאמר ּבּמה ּדוד יּזהר ׁשּלא אצלי הּוא ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹרחֹוק

נגף בהם יהיה ולא יב) ל (שמות ְְִֶֶֶֶַָָֹהּכתּוב

טעה אּולי ואם אֹותם. לאּבפקד לּמה ּדוד, ְְִִִַָָָָָָֹֹ

נתעב הּמל ּדבר והיה ׁשקלים, יֹואב ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָעׂשה

אדני זאת יבּקׁש לּמה לֹו אמר והּוא ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹאצלֹו,

ג), כא (דהי"א ליׂשראל לאׁשמה יהיה ְְְְְִִֵֶַָָָָלּמה

אבל יחטא. ׁשּלא ּבׁשקלים ימנם לא ְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹולּמה

ׁשּמנאם ּבעבּור עליו הּקצף היה דעּתי ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָּכפי

ולא למלחמה יֹוצא היה לא ּכי ,לצר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֹֹׁשּלא

לּבֹו לׂשּמח רק ההיא, ּבעת ּדבר בהם ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעֹוׂשה

(ש"ב יֹואב מאמר והּוא רב. עם על ְֲֶַַַַַָָָׁשּמל

וכהם ּכהם העם אל אלהי ה' ויֹוסף ג) ְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹכד

חפץ לּמה הּמל ואדני וגו' פעמים ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמאה

יז), (ב רּבה סיני ּבמדּבר וראיתי הּזה. ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּבּדבר

אמר, זמרא ּבן יֹוסי רּבי ּבׁשם אליעזר ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבי

ׁשּלא חסרּו, לא לצר יׂשראל ׁשּנמנּו זמן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּכל

מׁשה ּבימי לצר נמנּו זמן איזה חסרּו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹלצר

ּבימי לצר ׁשּלא הארץ, ּובחּלּוק ְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹֹּובדגלים

ִָדוד:

ÔÎzÈÂלמנֹות צּוה ּדוד ּכי ונאמר ׁשּנפרׁש עֹוד ¿ƒ»≈ְְְִִִִֵֶַָָָֹ



לה xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` g"k oey`x meil inei xeriy

(á)úéáì íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈§¥´
:íúìbìâì øëæ-ìk úBîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥½¨¨−̈§ª§§Ÿ¨«

i"yx£Ì˙ÁtLÓÏ∑וׁשבט ׁשבט ּכל מנין ‡·˙Ì.ּדע ˙È·Ï∑על יקּום אחר, מּׁשבט ואּמֹו אחד מּׁשבט ׁשאביו מי ¿ƒ¿¿…»ְִֵֵֶֶַַָָ¿≈¬…»ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אביו לּגלּגלת∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.ׁשבט ּבקע ׁשקלים .עלֿידי ִֵֶָ¿À¿¿…»ְְְִֵֶֶַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 25 'nr g"ig y"ewl t"r)

oipOd ici lr l`xUi ipA zEaiWg£¦§¥¦§¨¥©§¥©¦§¨

ּבני־יׂשראל ּכל־עדת את־ראׁש ב)ׂשאּו (א, ְ�ֶֹ�ֲַָ�ְְִֵָֽ�ֵ
ּבשל"ה כ' הּמקֹום, לפני הּוא ידּוע מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצרְך ואילך)ּגּבי סע"א נעׂשּו(שמז, הּספירה ידי ׁשעל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבטל" לא ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר ב)יׂשראל ג, .(ביצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

ׁשּמחמת נֹוספים ּדברים יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ּכ'ּברּיה'ולכאֹורה ּבטלים, אינם א)חׁשיבּותם ק, 'בע"ח'(חולין (זבחים, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

א) ְועֹוד.עג,

הּוא ה'מנין' ענין משא"כ ּבטלים. אינם ּולכְך ּבגלּוי, עצמם ּבהם נּכרת חׁשיבּותם הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָוהּבאּור

ּבטל. ואינֹו חׁשיבּות מקּבל אֹותֹו ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי חׁשיבּותֹו, ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּגם

ּבגלּוי מעלתם נראית לא ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ּדרּגא מגּלה הּקּב"ה, ע"י מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועד"ז

לפניו. הם ׁשחביבים נּכר אֹותם, וספר מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי רח"ל, לּגֹויים הם ׁשוים ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹולכאֹורה

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ¨−©¨¬§©«£«Ÿ

i"yx£‡·ˆ ‡ˆÈŒÏk∑עׂשרים מּבן ּפחֹות ּבּצבא יֹוצא ׁשאין רמב"ן.מּגיד, »…≈»»ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

Ï‡¯NÈב È�·„ ‡zL�k Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ïk Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»»

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡¯eÎc¿»¿À¿¿«¿

ÏÈÁ‡ג ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È Ôe�Óz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יֹוצא ׁשאין מּגיד ּביׂשראל. צבא יֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָ(ג)

ׁשנה. עׂשרים מּבן ּפחֹות ‡˙לּצבא e‡N ְִִֶֶַָָָָָ¿∆

(· ˜ÂÒÙ) ,Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk L‡¯ּכמֹו …»¬«¿≈ƒ¿»≈ְ

לׁשֹון ּדדין, ריׁשיּה ארים לקֹוסטינר ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָׁשאֹומרים

ּבעבּור ּבזה, הּטעם ׁשּיהיה ואפׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָרׁש"י.

ּוכמֹו מעׂשרים, ּבפחֹות למלחמה חזק ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָׁשאינֹו

לרּדף: עׂשרים ּבן כא) ה (אבות ְְְִִֶֶֶָֹׁשאמרּו

Ï·‡ּפרּוׁש ׁשּיהיה ˆ·‡",יּתכן ‡ˆBÈ Ïk" ¬»ְִִֵֵֶֶָ»≈»»

הּנערים ּכי ּבעדה, להּקהל הּיֹוצאים ְְְִִִִֵֵַַָָָָָּכל

ּתּקרא עם אספת ּכל ּכי העם. ּבתֹו יּקהלּו ְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹלא

מֹועד אהל ּבעבֹודת צבא לצבא וכן ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹ"צבא",

(שם העבֹודה מּצבא יׁשּוב כד), ח ְֲִָָָָ(להלן

צבאּו אׁשר הּצֹובאֹות ּבמראֹות כה). ְְְְֲֶַַָפסוק

כב (מ"א הּׁשמים צבא וכן ח), לח ְְִֵַַָָ(שמות

ּולכ יב). מה (ישעיה צּויתי צבאם וכל ְְְִִֵָָָָיט),

הּמלחמה מּצבא הּמלחמה, ּבאנׁשי ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָיפרׁש

ּבּמלחמה ּבּצבא והתיחׂשם יד). לא ְְְְִִַַַָָָָָ(להלן

ּכאן ואמר מ). ז ˆ·‡",(דהי"א ‡ˆBÈ Ïk" ְַָָ»≈»»

כד). לד (בראשית עירֹו ׁשער יֹוצאי ּכל ְְִֵֶֶַַָּכדר

כלÌ˙B‡·ˆÏ,ואמר ּכי רּבֹות, צבאֹות ׁשהם ְַָ¿ƒ¿»ְִֵֶַָָ

גדֹול: צבא וׁשבט ְֵֵֶֶָָָׁשבט

ÔBLl‰Âׁשאֹומרים ּכמֹו רׁש"י, ׁשּכתב ¿«»ְְִִֶֶַַָ

לא ּדפלן, ריׁשיּה ארים ְְְִִֵֵֵַָָֹלקֹוסטינר

מּפני אם לגנאי, אֹותֹו ּדרׁשּו למה לי ְְְְִִִִִֵֵַָָָָנתּברר

טו) ג (להלן אמר לוי ּובמּטה ּבּמדּבר, ְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמתּו

ּבמנין והלא ּגזרה, ּבכלל היּו ׁשּלא לפי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹ"ּפקד"

ב) כו (להלן ּכן נאמר הארץ ּבאי ׁשל ֱִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני

יׂשראל: ּבני עדת ּכל ראׁש את ְְְֲִֵֵֶַָָֹׂשאּו

Ï·‡,לׁשבח ּדֹורׁש רּבה וּיקרא ׁשל ּבהּגדה ¬»ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

דכתיבe‡Nאין ּכמֹו ּגדּלה, לׁשֹון אּלא ֵ¿ְְְִִֶָָָֻ

והׁשיב ראׁש את פרעה יּׂשא יג) מ ְְֲִִֶֶַַָֹֹ(בראשית

לכם נתּתי ליׂשראל, הקב"ה אמר ,ּכּנ ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָעל

ר ליּתלּוי ׁשּיׁש ּכׁשם לי, אתכם ודּמיתי אׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֹ

(דה"י ׁשּנאמר עֹולם, ּבאי ּכל על ראׁש ְֱֵֶֶַַָָָֹּתלּוי

לכל והּמתנּׂשא הּממלכה ה' ל יא) כט ְְְְְִֵַַַַָָֹא

ׁשּנאמר ראׁש, ּתלּוי עׂשיתי לכם אף ְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹלראׁש,

Ï‡¯NÈ È�a ˙„Ú Ïk L‡¯ ˙‡ e‡Nמה לקּים , ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈ְֵַַ

לעּמֹו, קרן וּירם יד) קמח (תהלים ְֱֶֶֶֶֶַַַָּׁשּנאמר

אלהי ה' ּונתנ א) כח (דברים אֹומר הּוא ְְְֱֵֵֶָֹוכן

הארץ: ּגֹויי ּכל על ְֵֶֶַָָָעליֹון

·eLÂ:ׁשאמרּו ט) (א רּבה סיני ּבמדּבר מצאתי ¿ְְְִִִֶַַַָָָָ

מאי אידי רּבי אמר ּפנחס רּבי ְִִִִִַַַַַָָָאמר

הּספר ּבראׁש ¯‡Lּדכתיב ˙‡ e‡Nרֹוממּו" , ְְִִֵֶַֹ¿∆…ְ

אּלא נאמר לא ראׁש" את "ּגדלּו ראׁש" ְֱֶֶֶֶַַָֹֹֹאת

L‡¯ ˙‡ e‡Nסב לקֹוסטינר ׁשאֹומר ּכאדם , ¿∆…ְְְֵֵֶַָָָ

למׁשה, רמז נתן ּכאן ּדפלן. ‡˙ריׁשיּה e‡N" ְְִֵֵֶֶֶַַַָ¿∆

"L‡¯דכתיב ּכמה לגדּלה יעלּו יזּכּו ׁשאם …ְְְְֲִִִִִֶַָָֻ

ואם ,ּכנ על והׁשיב ראׁש את פרעה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹיּׂשא

(בראשית דכתיב ּכמה ּכּלם, ימּותּו יזּכּו ְְְִִִָָָֹֻלא

ותלה מעלי ראׁש את פרעה יּׂשא יט) ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹמ

יתּפרׁש הּכּונה ּכפי הּלׁשֹון והּנה עץ. על ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָאֹות

ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא וכיון לּטֹובים, ְְְְִֵֶַָָָֻּבטֹובה

הּׁשני: ּבּמנין ּכן אמר הראׁשֹון ּבּמנין ּכן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָונאמר

.Ì˙B‡ e„˜Ùzוהׁשּגחה זּכרֹון "ּפקידה" ענין ƒ¿¿»ְְְְִִִַַָָָָ

ׂשרה את ּפקד וה' ּכלׁשֹון ּדבר, ְִֶַַַָָָָָעל

ּפתרֹונֹו והּוא א), כא (בראשית אמר ְְֲִֶַָָּכאׁשר

ּדעּתי, על איׁש, מהן יּמלט לא מקֹום, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹּבכל

עליו. והּׁשגחתֹו ׁשּׁשמירתֹו מּפני "ּפּקדֹון", ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוגם

יאמר: יׂשראל את למנֹות צּוה "e„˜Ùzוכאׁשר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹƒ¿¿

"Ì˙B‡ּכֹופר ׁשּיּתנּו רק יסּפרם ׁשּלא לרמז , »ְְְְִִִֵֶֶֶַֹֹ

מסּפר וידע יׁשּגיח ּובהם הּׁשקל, מחצית ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָנפׁשם

ָָהעם:

¯Ó‡Â,(ט כד (ש"ב העם מפקד מסּפר ּבדוד ¿»«ְְְִִִַַָָָ

ּכי הּכֹופר. ּבפקידת מסּפרם ידע ְְִִִִִֶַַַָָָּכי

ׁשאמר ּבּמה ּדוד יּזהר ׁשּלא אצלי הּוא ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹרחֹוק

נגף בהם יהיה ולא יב) ל (שמות ְְִֶֶֶֶַָָֹהּכתּוב

טעה אּולי ואם אֹותם. לאּבפקד לּמה ּדוד, ְְִִִַָָָָָָֹֹ

נתעב הּמל ּדבר והיה ׁשקלים, יֹואב ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָעׂשה

אדני זאת יבּקׁש לּמה לֹו אמר והּוא ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹאצלֹו,

ג), כא (דהי"א ליׂשראל לאׁשמה יהיה ְְְְְִִֵֶַָָָָלּמה

אבל יחטא. ׁשּלא ּבׁשקלים ימנם לא ְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹולּמה

ׁשּמנאם ּבעבּור עליו הּקצף היה דעּתי ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָּכפי

ולא למלחמה יֹוצא היה לא ּכי ,לצר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֹֹׁשּלא

לּבֹו לׂשּמח רק ההיא, ּבעת ּדבר בהם ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָעֹוׂשה

(ש"ב יֹואב מאמר והּוא רב. עם על ְֲֶַַַַַָָָׁשּמל

וכהם ּכהם העם אל אלהי ה' ויֹוסף ג) ְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹכד

חפץ לּמה הּמל ואדני וגו' פעמים ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמאה

יז), (ב רּבה סיני ּבמדּבר וראיתי הּזה. ְְְִִִִֶַַַַַָָָָּבּדבר

אמר, זמרא ּבן יֹוסי רּבי ּבׁשם אליעזר ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבי

ׁשּלא חסרּו, לא לצר יׂשראל ׁשּנמנּו זמן ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּכל

מׁשה ּבימי לצר נמנּו זמן איזה חסרּו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹלצר

ּבימי לצר ׁשּלא הארץ, ּובחּלּוק ְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹֹּובדגלים

ִָדוד:

ÔÎzÈÂלמנֹות צּוה ּדוד ּכי ונאמר ׁשּנפרׁש עֹוד ¿ƒ»≈ְְְִִִִֵֶַָָָֹ
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i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑וׁשבט ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם .ּכׁשּתפקדּו ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
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אּתכם יעמדּו אׁשר האנׁשים ׁשמֹות ה)ואּלה (א, ְ�ֵֶ�ְ�ֲָָֽ�ְְֲִִֶֶַַֽ
הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד אּיר, ּבר"ח למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין א)ּפרׁשת א, ּבחדׁש(ּפרׁשתנּו ּכבר הרי לעּין, יׁש וא"כ , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את הּנׂשיאים ּכׁשהביאּו שלפנ"ז, ואילך)ניסן א ז, נשא ּכאן(ראה לֹו נאמרּו צרְך לאיזה וא"כ , ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּנׂשיאים? ְְִִַׁשמֹות

עה"פ ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש וׁשבט",(א, ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רש"י פי' למטה", איׁש איׁש יהיּו "ואּתכם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין להׁשּתּתף צריכים היּו הּנׂשיאים י"ב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּכל

הּׁשבט את רק הּנׂשיאים הנהיגּו אז ּדעד לפנ"ז. להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי הּנׂשיאים נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת י"ל, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹועפ"ז

יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ּבנ"י מנין ּובעת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּלהם,

ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו ּדפרּוׁשֹו העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ובפירש"י)וזהּו טז והינּו,(א, . ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכּלּה. "ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל כ"א לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים רק לא "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשאז

ׁשּמּנּויי מצינּו ּדהרי הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ּוכמ"ׁשועפ"ז ּבׁשם, קריאה ע"י ּבאים ואילך)הּקּב"ה ב לא, "ראה(תשא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

העדה", "קרּואי להיֹות נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות הּקריאה דע"י בנדו"ד, ּוכמֹו"כ אלקים". רּוח אֹותֹו ואמּלא גֹו' ּבצלאל ּבׁשם ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹקראתי

ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר ְְֲִֵֶַָָָָֻלכל

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦¨−¤¦§Ÿ¦«

b·¯ד ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

ˆÈcLÈ¯e:ו ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ�„·:ז ¯a ÔBLÁ� ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח ¯a Ï‡�˙� ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È�·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰M�ÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

È�BÚ„b:יא ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ�·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עׂשרה ׁשלׁש מּבן לֹומר רצֹונֹו יׂשראל, איׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּכל

ּבמנינֹו נזּכר לא ּכי איׁש, ׁשהּוא ומעלה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹׁשנה

לכּו אמר אבל ומעלה", ׁשנה עׂשרים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ"מּבן

(דה"י מסּפרם את ואדעה וגו' יׂשראל את ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָספרּו

הרׁשה לא הּכתּוב ּכי ענׁשֹו, היה וזה ב), כא ְְְִִֶַָָָָָֹא

ּבׁשקלים. ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן רק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָלמנֹות

ּכי בֹו, טעה ּבּכתּוב מפרׁש איננּו ׁשּזה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּומּפני

ׁשהּוא נגף" בהם יהיה "ולא ׁשאמר: ּבּמה ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹחׁשב

לּבֹו נתן יֹואב אבל להם, ּכֹופר ׁשהם ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבׁשקלים

לּדבר: ְַַָָָוחׁשׁש

·e˙k‰Âשם) ׁשאמר ּבּמה ּבזה, לּבי מעֹורר ¿«»ְִִֵֶֶֶַַָָ

למּבן מסּפרם דוד נׂשא ולא כד). כג ְְְִִִֶָָָָָֹכז

את להרּבֹות ה' אמר ּכי ּולמּטה ׁשנה ְְְְִִֶֶַַָָָָָעׂשרים

החל צרּויה ּבן יֹואב הּׁשמים. ּככֹוכבי ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל

ב ויהי כּלה ולא יׂשראל.למנֹות על קצף זאת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

עׂשרים, מּבן למּטה היה יֹואב ׁשּמנין נראה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָהיה

ּכל ׁשיהּו חפץ ה' ׁשאין הּקצף, היה ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָוהּוא

הּׁשמים ּככֹוכבי ירּבם ׁשהּוא מנין, ּבגדר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׂשראל

לסּפר ּתּוכל אם ה) טו (בראשית אמר ְֲִִֶַַַָֹּכאׁשר

א (דה"י ההּוא ּבּמנין ׁשאמר והּכתּוב ְְִֶַַַַָָָָאֹותם.

ּומאה אלפים אלף יׂשראל כל ויהי ה). ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָכא

כּלם ׁשהיּו ענינֹו אין חרב, ׁשלף איׁש ְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֻאלף

ׁשהיּו ּפתרֹונֹו אבל ּביׂשראל, צבא ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָיֹוצאי

מנה לא ּכי הּגיד למלחמה, וחזקים ְְְֲִִִִִִִַָָָָָֹּבריאים

ּדבר ׁשהיה מּפני והּזקנים והחלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהחֹולים

מאד: הגּון ענין וזה אצלֹו. נתעב ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹהּמל

ÏÚÂׁשהיה סב:) (ברכות אּגדה מדרׁש ּדעת ¿«ְִֶַַַַָָָָ

אמר ּולכ כּלם. טעּו מּמׁש, מנין ְְִַַָָָָָָָֻׁשם

ּוכתיב יׂשראל, את מנה ל א). כד ְְְִִֵֵֵֶָ(ש"ב

ּכי העם, את ספר כן אחרי י) פסוק ֲִֵֵֶַַָָָ(שם

טעם ּכי ּכלל, ספירה ּבהם נזּכרה לא ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה

"˙BÓL ¯tÒÓa"ּבפקד ׁשמֹותם אחד ּכל יּגידּו ¿ƒ¿«≈ְְִִֶַָָָֹ

ּבּכֹופר: ֶַָאֹותם

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éôìà éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²©§¥¬
:íä ìàøNé¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל .הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−
:úBîLa§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL�‡‰∑הּללּו נׂשיאים עׂשר ׁשנים �e·w.את ¯L‡∑ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

(çé)eãìéúiå éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬
íéøNò ïaî úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬

:íúìbìâì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑הּׁשבט על להתיחס ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ספרי רמב"ן.הביאּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)ñ :éðéñ øaãîa íã÷ôiå äLî-úà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ß xii` h"k ipy mei ß

(ë)íúçtLîì íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧

:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)Lîçå óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

ÈcLÈnÚ:יב ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

Ô�ÈÚ:טו ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙ�Ï¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז È·¯·¯ ‡zL�Î ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯·„e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

Á¯ÈÏ‡יח „Áa eL�Î‡ ‡zL�k Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡�È�ƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

Ôep�Óeיט ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ ‡¯Îea Ô·e‡¯ È�· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׁשני. לחדׁש ּבאחד הקהילּו העדה ּכל ואת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ(יח)

ּכי הּׁשם, ּבמצות רּבינּו מׁשה זריזּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַיזּכיר

ּכל והקהיל הּנׂשיאים את לקח הּדּבּור ְְְְִִִִִֶַַַָָּביֹום

נׁשלם לא אבל אֹותם. לפקד והתחיל ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹהעדה

יט) (בפסוק ואמר חזר ּולכ אחד, ּביֹום ְְְְִֶַַַָָָָָהּמנין

È�ÈÒ ¯a„Óa Ì„˜ÙiÂּבּמקֹום ׁשהיה להֹודיע , «ƒ¿¿≈¿ƒ¿«ƒ»ְִֶַַָָָ

ההּוא: ּבּיֹום לא הּמנין, ְִַַַַָֹההּוא

.Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂהביאּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»ִֵ

ּכל לדת חזקת ועדי יחּוסיהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָספרי

רׁש"י. לׁשֹון הּׁשבט, על להתיחס ואחד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד

להביא צריכין ׁשּיהיּו נראה ועדיםואיננּו ׁשטר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

אבל לׁשבטיהם, יחּוסיהם "e„ÏÈ˙iÂ"על ְְֲִִֵֵֶֶַָ«ƒ¿«¿

אבֹותם: לבית למׁשּפחֹותם ּתֹולדֹותם ְְְְְְֲִִֵֶָָָׁשּנמנּו

,ÌÚh‰ּכן מׁשה אֹותם צּוה ּכאׁשר ּכי לֹומר «««ֲִִֵֶֶַַָָ

ּכל נקהלּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִִִַָָָמּפי

מערב חּוץ מֹועד, אהל ּפתח אל ּכּלם ֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻהעדה

נּכרים ּכי הּמה, יׂשראל מּבני לא אׁשר ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹרב

הביאּו והּנה מּמצרים. ׁשּיצאּו מּיֹום ּבהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָהיּו

מׁשה לפני ואמרּו ׁשקלֹו, איׁש העדה ְְְְִִִֵֵֶָָָָּכל

מּמׁשּפחת לפלֹוני נֹולדּתי ּפלֹוני אני ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַוהנׂשיאים:

נֹותן ּומׁשה וזּולתֹו, ראּובן לׁשבט ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָּפלֹוני

וידע מיחד, ּבמקֹום וׁשבט ׁשבט ּכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשקלי

והּכלל: הּפרט ְְְְִַַַָָמסּפר

‰È‡¯‰Âׁשהזּכיר הּׁשני ּבּמנין ּכי ּבזה, ¿»¿»»ְְִִִִִֵֶֶַַָָ

"וּיתילדּו" ׁשם אמר לא ְְְִִַַַַָָָֹהּמׁשּפחֹות,

ּכי לגלגלתם", ׁשמֹות "ּבמסּפר הזּכיר ְְְְְְְִִִִֵַָֹֹֻולא

מּזה זה הּׁשבטים נבּדלּו לדגליהם ׁשחנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמעת

ולא הּמה, ׁשבט לאיזה הּמׁשּפחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹונֹודעּו

ּבׁשבט, מׁשּפחֹות ּכּמה לדעת רק ׁשם ְְְְִֵֶַַַַָָָָהּוצרכּו

ּבמסּפר לא לגלגלֹותם אנׁשיה ּתמנה ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻוהּמׁשּפחה

ּבּמנין נׂשיאים להיֹות הּוצר לא ולכן ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹׁשמֹותם,

אמר אברהם ורּבי ּבּקׁשּו"e„ÏÈ˙iÂ"ההּוא. ְְִַַַַָָָ«ƒ¿«¿ְִ

ׁשנה: עׂשרים חׁשּבֹון ּבעבּור נֹולדּו, ְְְֲִֶֶַַָָָמתי



לז xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éôìà éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²©§¥¬
:íä ìàøNé¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל .הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)eáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−
:úBîLa§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL�‡‰∑הּללּו נׂשיאים עׂשר ׁשנים �e·w.את ¯L‡∑ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

(çé)eãìéúiå éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½©¦§©«§¬
íéøNò ïaî úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦¬

:íúìbìâì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑הּׁשבט על להתיחס ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ספרי רמב"ן.הביאּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)ñ :éðéñ øaãîa íã÷ôiå äLî-úà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬¦¨«

ß xii` h"k ipy mei ß

(ë)íúçtLîì íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧

:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)Lîçå óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

ÈcLÈnÚ:יב ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

Ô�ÈÚ:טו ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙ�Ï¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז È·¯·¯ ‡zL�Î ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯·„e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

Á¯ÈÏ‡יח „Áa eL�Î‡ ‡zL�k Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡�È�ƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

Ôep�Óeיט ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ ‡¯Îea Ô·e‡¯ È�· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּׁשני. לחדׁש ּבאחד הקהילּו העדה ּכל ואת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ(יח)

ּכי הּׁשם, ּבמצות רּבינּו מׁשה זריזּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַיזּכיר

ּכל והקהיל הּנׂשיאים את לקח הּדּבּור ְְְְִִִִִֶַַַָָּביֹום

נׁשלם לא אבל אֹותם. לפקד והתחיל ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֹהעדה

יט) (בפסוק ואמר חזר ּולכ אחד, ּביֹום ְְְְִֶַַַָָָָָהּמנין

È�ÈÒ ¯a„Óa Ì„˜ÙiÂּבּמקֹום ׁשהיה להֹודיע , «ƒ¿¿≈¿ƒ¿«ƒ»ְִֶַַָָָ

ההּוא: ּבּיֹום לא הּמנין, ְִַַַַָֹההּוא

.Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂהביאּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»ִֵ

ּכל לדת חזקת ועדי יחּוסיהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָספרי

רׁש"י. לׁשֹון הּׁשבט, על להתיחס ואחד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד

להביא צריכין ׁשּיהיּו נראה ועדיםואיננּו ׁשטר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

אבל לׁשבטיהם, יחּוסיהם "e„ÏÈ˙iÂ"על ְְֲִִֵֵֶֶַָ«ƒ¿«¿

אבֹותם: לבית למׁשּפחֹותם ּתֹולדֹותם ְְְְְְֲִִֵֶָָָׁשּנמנּו

,ÌÚh‰ּכן מׁשה אֹותם צּוה ּכאׁשר ּכי לֹומר «««ֲִִֵֶֶַַָָ

ּכל נקהלּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִִִַָָָמּפי

מערב חּוץ מֹועד, אהל ּפתח אל ּכּלם ֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻהעדה

נּכרים ּכי הּמה, יׂשראל מּבני לא אׁשר ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹרב

הביאּו והּנה מּמצרים. ׁשּיצאּו מּיֹום ּבהם ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָהיּו

מׁשה לפני ואמרּו ׁשקלֹו, איׁש העדה ְְְְִִִֵֵֶָָָָּכל

מּמׁשּפחת לפלֹוני נֹולדּתי ּפלֹוני אני ְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַוהנׂשיאים:

נֹותן ּומׁשה וזּולתֹו, ראּובן לׁשבט ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָּפלֹוני

וידע מיחד, ּבמקֹום וׁשבט ׁשבט ּכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשקלי

והּכלל: הּפרט ְְְְִַַַָָמסּפר

‰È‡¯‰Âׁשהזּכיר הּׁשני ּבּמנין ּכי ּבזה, ¿»¿»»ְְִִִִִֵֶֶַַָָ

"וּיתילדּו" ׁשם אמר לא ְְְִִַַַַָָָֹהּמׁשּפחֹות,

ּכי לגלגלתם", ׁשמֹות "ּבמסּפר הזּכיר ְְְְְְְִִִִֵַָֹֹֻולא

מּזה זה הּׁשבטים נבּדלּו לדגליהם ׁשחנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָמעת

ולא הּמה, ׁשבט לאיזה הּמׁשּפחֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹונֹודעּו

ּבׁשבט, מׁשּפחֹות ּכּמה לדעת רק ׁשם ְְְְִֵֶַַַַָָָָהּוצרכּו

ּבמסּפר לא לגלגלֹותם אנׁשיה ּתמנה ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹֻוהּמׁשּפחה

ּבּמנין נׂשיאים להיֹות הּוצר לא ולכן ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹׁשמֹותם,

אמר אברהם ורּבי ּבּקׁשּו"e„ÏÈ˙iÂ"ההּוא. ְְִַַַַָָָ«ƒ¿«¿ְִ

ׁשנה: עׂשרים חׁשּבֹון ּבעבּור נֹולדּו, ְְְֲִֶֶַַָָָמתי



xacnaלח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(áë)åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§ªÀ̈
äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)ìLe óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷tL §ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
ô :úBàî¥«

(ãë)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

)(æëLLå óìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
ô :úBàî¥«

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(èë)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
ô :úBàî¥«

(ì)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àì)òaøàå óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
ô :úBàî¥«

(áì)úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöרמב"ן ¨¨«

È·Ï˙כב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È�·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈ�Óa È‰B�È�Ó ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È�·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡כה ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È�·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È�·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ú·Leלא ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב ÌÈ¯Ù‡ È�·Ï ÛÒBÈ È�·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אפרים הקּדים אפרים. לבני יֹוסף לבני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַ(לב)

למּטה וכן עליו, יֹוסף וייחס ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלמנּׁשה

ּדגל, ּבעל היה ּכי כ), יח ב (להלן ְִִֶֶַַַָָָּבּדגלים

יעקב ּכברּכת מׁשנהּו ואחיו הּבכֹור ְְְְְְֲִִִֵַַַָֹוהּוא

אפרים ּבני היּו ּכי ועֹוד כ). מח ְְְִִֵֶַָ(בראשית

ּבערבֹות הּׁשני ּבּמנין אבל מנּׁשה. מּבני ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָרּבים

ּבני ההיא ּבעת היּו ּכי מנּׁשה, הקּדים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָמֹואב

נח ולקחּו הרּבים וכןמנּׁשה ּתחּלה, לתם ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

(להלן עליו יֹוסף וייחס הקּדימֹו הארץ ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָּבנׂשיאי

כג): לד

Ï·‡ייחס אבל אפרים, הקּדים ּבמרגלים ¬»ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָ

למּטה יֹוסף למּטה מנּׁשה, על ְְְֵֵֵֵֶַַַַיֹוסף

ּדר על אלי והּנראה יא). יג (להלן ְְְִֵֶֶֶֶַַַַמנּׁשה

אחיו על יֹוסף ׁשהביא הּדּבה ּבעבּור ּכי ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּגדה,

אֹו הּדּבה, מֹוציא עליו יחס ב) לז ִִִֵַָָָ(בראשית

ּבכבֹוד לאפרים די והיה לׁשניהם, ּכבֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשחלק

ְִנׂשיאֹו:

xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(âì)ô :úBàî Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tòaøàå óìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
ô :úBàî¥«

(çì)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
Nò ïaî úîL:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(èì):úBàî òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷tô §ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«

(î)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àî)Lîçå óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàîô ¥«

(áî)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL: ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפּתלי מב)ּבני לאחר(א, ּפלֹוני. מּׁשבט ּופלֹוני ּפלֹוני מּׁשבט ּפלֹוני – ׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבפנקס רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לחּבר יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם וכתבּו ראּובן ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו עׂשּולבנימּכן וכְך ראּובן. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אמרּו: אּלא נפרד, ּבגליֹון הּׁשמֹות את לכּתב צרְך היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא הּׁשבטים ּכל ּכׁשּנׁשלמּו אְך ׁשבט. נפּתליּבניּבכל ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מסּפרם. ּכְך – ׁשּנׁשארּו ְְֲִִֵֶָָָאּלּו

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tòaøàå óìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
úBàîô : ¥«

(ãî)ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½
eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL: §¥¬¨¨−¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«

(äî)íéøNò ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL:רמב"ן ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

‡¯ÔÈÚaלג ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰M�Ó È�·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה ÔÈ˙Ïz ‰M�Ó„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ�· È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È�·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È�·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»
ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ� È�a¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ�„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡i�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה Ï‡¯NÈ È�· È�È�Ó Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אבתם לבית יׂשראל בני ּפקּודי ּכל וּיהיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹ(מה)

הּוצר ּביׂשראל. צבא יצא ּכל ְְְִֵֵַָָָָֹוגו'

ׁשהּגיד לאחר הּכלל מסּפר להּגיד ְְְְִִִִֶַַַַַַָָהּכתּוב

מסּפר ׁשּידעּו ואהרן מׁשה נצטּוה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּפרטים,

כן ּכי ׁשבט, ּכל מסּפר וידעּו העם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמפקד

העם: את ּבמנֹותם הּמלכים ְְִִֶֶֶַָָָָּדר



לט xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(âì)ô :úBàî Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tòaøàå óìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
ô :úBàî¥«

(çì)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ¨−§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
Nò ïaî úîL:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(èì):úBàî òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷tô §ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«

(î)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àî)Lîçå óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàîô ¥«

(áî)øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL: ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפּתלי מב)ּבני לאחר(א, ּפלֹוני. מּׁשבט ּופלֹוני ּפלֹוני מּׁשבט ּפלֹוני – ׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּבפנקס רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לחּבר יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם וכתבּו ראּובן ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו עׂשּולבנימּכן וכְך ראּובן. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אמרּו: אּלא נפרד, ּבגליֹון הּׁשמֹות את לכּתב צרְך היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא הּׁשבטים ּכל ּכׁשּנׁשלמּו אְך ׁשבט. נפּתליּבניּבכל ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מסּפרם. ּכְך – ׁשּנׁשארּו ְְֲִִֵֶָָָאּלּו

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tòaøàå óìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
úBàîô : ¥«

(ãî)ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½
eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL: §¥¬¨¨−¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«

(äî)íéøNò ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL:רמב"ן ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

‡¯ÔÈÚaלג ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙לד ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰M�Ó È�·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה ÔÈ˙Ïz ‰M�Ó„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ�· È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ�·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È�·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È�·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»
ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ� È�a¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù� Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ï˙e˙מג ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ�„ ‡Ë·LÏ ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד ‰LÓ ‡�Ó Èc ‡i�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה Ï‡¯NÈ È�· È�È�Ó Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù� Ïk ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אבתם לבית יׂשראל בני ּפקּודי ּכל וּיהיּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָֹ(מה)

הּוצר ּביׂשראל. צבא יצא ּכל ְְְִֵֵַָָָָֹוגו'

ׁשהּגיד לאחר הּכלל מסּפר להּגיד ְְְְִִִִֶַַַַַַָָהּכתּוב

מסּפר ׁשּידעּו ואהרן מׁשה נצטּוה ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּפרטים,

כן ּכי ׁשבט, ּכל מסּפר וידעּו העם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמפקד

העם: את ּבמנֹותם הּמלכים ְְִִֶֶֶַָָָָּדר



xacnaמ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` h"k ipy meil inei xeriy

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåíéôìà úL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
íéMîçå úBàî Lîçå: ©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô רמב"ן: §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå: ©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àOú àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ¨−´Ÿ¦¨®
:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, צפה(במדבר אחר: ּדבר לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ּכדאי «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
יהיּו אל אמר: ּבּמדּבר, ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל על ּגזרה לעמד ׁשעתידה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּבעגל טעּו ׁשּלא ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, .אּלּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(ð)åéìk-ìk ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´¨¥¨»
åéìk-ìk-úàå ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ§¤¨¥½̈

:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§¨−©«£«
i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמֹו עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", ב)ּכתרּגּומֹו: :(אסתר ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

ּפקידים" הּמל ."ויפקד ְְְִִֵֶֶַַ

(àð)ïkLnä úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é̈¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑ונֹוׂשאין מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר לּסע ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
אֹותֹו ּומקימין ׁשם ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד ‰w¯·.אֹותֹו ¯f‰Â∑זֹו ׁשמים∑ÓeÈ˙.לעבֹודתם .ּבידי ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ¿«»«»≈ֲַָָ»ִִֵַָ

‡ÔÈÙÏמו ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡i�È�Ó Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡È�Óמז ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰È�Èa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט È�Ó˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰�aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

„e„‰Ò˙‡נ ‡�kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰B�Ó Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡�kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

È‡ÂÏנא d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡�kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
È�BlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡�kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÏÂצּוה לּמה הּזאת הּמצוה טעם הבינֹותי ¿…ְֲִִִִַַַַָָָָֹ

צר היה ּכי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ִֶַָָָָָֹּבּה

אבל הּדגלים, ּבעבּור לׁשבטיהם ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּיתיחסּו

ׁשּידעּו צּוה לּמה ידעּתי לא הּמסּפר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹידיעת

ּכי עליהם חסּדֹו להֹודיעם אּולי ְְֲִִֵֶַַָאֹותֹו.

ועּתה מצרימה אבֹותיהם ירדּו נפׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשבעים

עׂשרים: ּבני וכ ּכ הּים, ּכחֹול ְְְְִֵֵֶַָָָהם

È¯Á‡Âהּוא ּכי להֹודיע ימנם, ּומּגפה ּדבר ּכל ¿«¬≈ְְִִִֵֵַַָָָָ

ּתרּפינה. וידיו ימחץ לגֹוים ְְְְְִִִֶַַַָָָמׂשּגיא

אֹותם מֹונה חּבתם מרב רּבֹותינּו, ׁשאמרּו ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹוזהּו

הּנביאים אב לפני הּבא ּכי ועֹוד ׁשעה. ְְְִִִִֵַַַָָָָּכל

ּבׁשמֹו אליהם נֹודע והּוא ה' קדֹוׁש ְְְְֲִִֵֶַָואחיו

ּבסֹוד בא ּכי וחּיים, זכּות הּזה ּבּדבר לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָיהיה

הרּבים ּוזכּות יׂשראל ּבני ּובכתב ְְְְִִִֵֵַַָָָָהעם

לפני ׁשּימנּו ּבּמסּפר זכּות לכּלם וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻּבמסּפרם,

לטֹובה, עינם עליהם יׂשימּו ּכי ואהרן ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמׁשה

אבֹותיכם אלהי ה' רחמים, עליהם ְְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַֹיבּקׁשּו

א ּככם עליכם ימעיטיֹוסף ולא ּפעמים לף ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

נפׁשֹותיכם: על ּכֹופר והּׁשקלים ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָמסּפרכם,

¯a„Ó·eׁשמֹות ּבמסּפר ,ּכ ראיתי רּבה סיני ¿ƒ¿«ְְִִִִֵַַַָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְְַַָָָָֻלגלּגלֹותם,

ואחד, אחד לכל ּובגדּלה, ּבכבֹוד למנֹותם ְְְְְִִֶֶָָָָָָֻהּוא

"ּכּמה הּמׁשּפחה לראׁש אֹומר תהיה ְְְִִֵֶַַָָָֹֹלא

ּכלהֹון אּלא ,"ל יׁש בנים "ּכּמה "ְְְְְְִִֵֶַַָָָֻּבמׁשּפחּת

ואּתה ּובכבֹוד ּבאימה לפני עֹוברים ְְְְְְִֵֶַָָָָיהֹון

יח) (פסוק דכתיב הּוא הדא אֹותם, ְֲִִֶָָמֹונה

ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן ׁשמֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבמסּפר

ְְְָֻלגלּגלֹותם:

ÔÎzÈÂׁשהּמלכּות ּכדר זה היה ּכי עֹוד, ׁשּנאמר ¿ƒ»≈ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

היּו עּתה ּכי למלחמה, ּבבֹואם ְְְִִַָָָָָָעֹוׂשה

מלכי עם ּבמלחמה ולבא לארץ לּכנס ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֻמזּמנים

ּכּלם, הּׁשאר ועם הּירּדן ּבעבר אׁשר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻהאמֹורי

אל אנחנּו נֹוסעים כט) י (להלן ׁשאמר ְְְֲִֶֶַַָּכמֹו

והּנׂשיאים מׁשה והיּו ה', אמר אׁשר ְְְֲִִֶֶַַַָָָהּמקֹום

הּמלחמה צבא חלּוצי מסּפר לדעת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָצריכין

עליו ּיפקד ּומה וׁשבט ׁשבט ּכל מסּפר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן

הּתֹורה ּכי הּמלחמה, ּבמערכֹות מֹואב ְְְְְִִַַַַַָָָָּבערבֹות

וזה אלף. אחד ׁשּירּדף הּנס על תסמ ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹלא

Ï‡¯NÈa"טעם ‡·ˆ ‡ˆBÈ Ïk"הּמנין ּכי , ַַ»≈»»¿ƒ¿»≈ְִִַָ

הּמלחמה: צבא ְְְִִֵַָָָמּפני

„BÚÂּכּמה וידע למסּפרם, הארץ להם ׁשּיחלק ¿ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּנכּבׁשת הארץ מן להם יּפלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָחבלים

ׁשם נכנסים היּו הּמרגלים ּדבר לּולי ּכי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהם.

ִָמּיד:

ּבתֹוכם. התּפקדּו לא אבתם למּטה והלוּים ְְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֹ(מז)

ׁשּלא מּדעּתֹו מׁשה ראה מּתחּלה ְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּנה

ד) (פסוק לֹו ׁשּנאמר מּפני הלוּים, ְְְֱִִִִֵֶֶַַלמנֹות

וגו', לּמּטה איׁש איׁש יהיּו לכלואּתכם ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַָ

ׁשּלא ּובעבּור נׂשיאיהם, יהיּו הּנמנים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹהּמּטֹות

אֹותם: מנה לא נׂשיא לוי מּבני ְִִִִֵֵָָָָָֹמּנה

‰p‰Âמה ידע ולא הלוּים ּבענין מסּפק מׁשה ¿ƒ≈ְְְְְִִִֶַַַַָָֹֻ

הּפקּודים ּכל הׁשלים וכאׁשר להם, ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָּיעׂשה

הּקדֹוׁש לֹו ּפרׁש לבּדם הלוּים ונׁשארּו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּבעם

יׂשראל, ּבני ּבתֹו אֹותם ימנה ׁשּלא הּוא ְְְְִִֵֵֶֶָָָֹּברּו

מׁשּכן על יפקידם ּכי לבּדם אֹותם ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָוימנה

ֵָהעדּות:

¯Ó‡Âׁשּיפקדם לוי, ּבני את ּפקד טו) ג (להלן ¿»«ְְְְִִֵֵֵֶֶֹ

קרא והּוא הּנׂשיאים, ּבלא לבּדֹו ְְְְִִַַָָֹהּוא

ההּוא, הּׁשבט נׂשיא הּוא ּכי עּמֹו ׁשּיהיה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַֹאהרן

יהיה ּכן ּבׁשבטיהם יׂשראל נׂשיאי היּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָוכאׁשר

על הּנּקּוד טעם זה ואּולי ּבם. הלוּים ְְְִִִִֶַַַַַַָנׂשיא

על הּוא היה לא ּכי לט), ּפסוק (שם ְֲִַַָָֹֹואהרן

על הלוּים ּבפקּודת כן ואחרי ּבפרּוׁש. ה' ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַּפי

העדה לנׂשיאי מׁשה קרא מּׂשאם, ועל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָעבֹודתם

אׁשר מו) ד (להלן ׁשּנאמר ּכמֹו עּמֹו, ְְֱֲִִֶֶֶֶַׁשּיהיּו

הלוּים, את יׂשראל ּונׂשיאי ואהרן מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּפקד

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âð)óö÷ äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãòä̈«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑,קצף יהיה – זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו – לאו ואם קצף, יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו יז)ּכמֹו וגֹו'"(במדבר הּקצף יצא "ּכי :. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk zegiy ihewl)

קצף יהיה זֹו, ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו לאו, נג)ואם א, (רש"י ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשלּבים ׁשני ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל והרי קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיׁש

מּמׁש, ּבפעל יתּבּטא ׁשּזה הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה יׂשראל מחנה ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹּבקצף.

נעׂשה אם ב. ּבפעל.מעׂשהּבענׁש. קצף יהיה – ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ּפריצת רמב"ןׁשל ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(ãð)äLî-úà äBäé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§¨²¤¤−
:eNò ïk¥¬¨«

ß oeiq '` iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´¦§¨¥®
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡a∑אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ּכגוןּכל ד ¿……ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להם ׁשּמסר ּבאֹות אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹאבנֹו

ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם נ)יעקב ּוזבּולן(בראשית ויּׂששכר יהּודה צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו : ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
זֹו ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן ּכמֹו∑pÓ‚„.יּׂשאּוהּו מיל, מרחֹוק ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָƒ∆∆ְִֵָ

e‚·¯נב È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

kLÓÏ�‡נג ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È�·„ ‡zL�k ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡�kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבתּקּון ויראּו ּכּלם ׁשּיסּכימּו הּוא נכֹון ְְְְִִִִֶַָָֻּכי

ְִַָהּמׁשמרֹות:

Ì‚Âלז ד (להלן אחר ּבמקֹום ואמר חזר ׁשם ¿«ְְֵַַַָָָָ

ה' ּפי על ואהרן מׁשה ּפקד אׁשר ְֲֲִֶֶַַַָֹמה)

היה אהרן ּכי ּבּנּקּוד רמז ׁשּכבר מׁשה. ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּביד

ּונׂשיאי ּכן, לעׂשֹות מׁשה ׁשראה חֹובה ְֲִִֵֵֶֶַָָָעּמֹו

ּכבֹוד. ּבהם לנהג מׁשה ׁשּקראם רׁשּות ְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹהעדה

על הּנקּודה ּכי אמרּו, (ד.) ּבכֹורֹות ְְְְִֶֶַַַָָּובמּסכת

ּכלל: הלוּים ּבמנין הּוא נמנה ׁשּלא לרמז ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֹאהרן

ולא העדּות למׁשּכן סביב יחנּו והלוּים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ(נג)

ּבּמׁשּכן זה ׁשּנאמר ּפי על אף קצף. ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָיהיה

מצוה הּוא ּבּמדּבר, הּדגלים ּבין ְְְְִִִִֵַַָָָּבהיֹותֹו

הּמׁשמרֹות. ּתּקנּו מּכאן ּכי ּבּמקּדׁש, ּגם ְְְְִִִִִַַַָָָלדֹורֹות

‰e„Ú˙,וטעם ÔkLÓ ˙¯ÓLÓ ˙‡ ÌiÂÏ‰ e¯ÓLÂ ְַַ¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«»≈

הּמׁשּכן, סביב וילכּו ּבּלילה אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּיׁשמרּו

ׁשֹומרים הּכהנים קטז) קרח (ספרי ׁשאמרּו ְְְֲִִֶַָֹּכמֹו

ּכׁשֹומרים ּכּלם והם מּבחּוץ, והלוּים ְְְְְְִִִִִִִֵַַָֻמּבפנים

:הּמל ְֶֶַֹלראׁש

Ck,מּדֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ׁשל ּבברייתא ׁשנינּו »ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומתּפרׁש ּבמקֹומֹו מתּפרׁש ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָמּדבר

מׁשּפחֹות ּבֹו ּכּיֹוצא וכו', ּכיצד אחר ְְְִֵֵֵַַַָּבמקֹום

מׁשּפחֹות כט), ג (להלן וגו' יחנּו קהת ְְְְֲִֵַָּבני

(שם יּמה הּמׁשּכן יר על יחנּו הּגרׁשּוני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבני

מררי למׁשּפחֹות אב ּבית ּונׂשיא כג), ְְְְְִִִֵָָפסוק

פסוק (שם צפֹונה יחנּו הּמׁשּכן יר על ְֲִֶֶַַַָָָוגו'

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּצּוהּו ׁשמענּו לא אבל ְֲִֶַַָָָָָֹלה),

והיכן מׁשמרֹות, כ"ד ּבניו את ׁשּיעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָהּוא

לבית לבֹוא לעבדתם פקּדתם אּלה ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשמענּו,

צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָֹה'

ׁשהיתה למדנּו יט), כד יׂשראל(דהי"א אלהי ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹה'

ואהרן: מׁשה ּביד זֹו ְְְֲִֶַַָֹמצוה

e�È�LÂ,(מ"א (פ"א ּתמיד ּבמּסכת עֹוד ¿»ƒְִֶֶַָ

ׁשֹומרים הּכהנים מקֹומֹות ְְְֲִִִַָֹּבׁשלׁשה

מנא (כו.), ׁשּלּה ּבגמרא ואמרּו הּמקּדׁש, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבבית

ג (להלן קרא ּדאמר אּביי אמר מילי, ְְִִֵֵַַַַַָָָהּני

אהל לפני קדמה הּמׁשּכן לפני והחנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלח)

ׁשמרים ּובניו אהרן והדר מׁשה, מזרחה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹמֹועד

ּבׁשני ּובניו מקֹום ּבחד אהרן הּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמׁשמרת

מצֹות ׁשהן למדנּו התם. ּכדאיתא וכּו', ְְְְְִִִֵֶַָָָָמקֹומֹות

ּבדברי והּפסּוקים ּבלבד. ּבּמׁשּכן ואינם ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָלדֹורֹות

הּמׁשמרֹות ּבענין מפרׁשים כגֿכו) (א ְְְְִִִִַַַָָָֹהּימים

הּתּק ּון:וכל ְִַָ



מי xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âð)óö÷ äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãòä̈«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑,קצף יהיה – זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו – לאו ואם קצף, יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו יז)ּכמֹו וגֹו'"(במדבר הּקצף יצא "ּכי :. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk zegiy ihewl)

קצף יהיה זֹו, ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו לאו, נג)ואם א, (רש"י ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשלּבים ׁשני ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל והרי קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיׁש

מּמׁש, ּבפעל יתּבּטא ׁשּזה הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה יׂשראל מחנה ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹּבקצף.

נעׂשה אם ב. ּבפעל.מעׂשהּבענׁש. קצף יהיה – ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ּפריצת רמב"ןׁשל ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(ãð)äLî-úà äBäé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§¨²¤¤−
:eNò ïk¥¬¨«

ß oeiq '` iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´¦§¨¥®
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡a∑אח ּכל צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו ּבֹו, ּתלּויה צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ּכגוןּכל ד ¿……ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
להם ׁשּמסר ּבאֹות אבתם", לבית "ּבאתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את אחד ּכל יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹאבנֹו

ׁשּנאמר מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם נ)יעקב ּוזבּולן(בראשית ויּׂששכר יהּודה צּום": ּכאׁשר ּכן לֹו ּבניו "וּיעׂשּו : ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
זֹו ּבפרׁשה ּבתנחּומא ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד וׁשמעֹון ּוראּובן הּמזרח, מן ּכמֹו∑pÓ‚„.יּׂשאּוהּו מיל, מרחֹוק ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָƒ∆∆ְִֵָ

e‚·¯נב È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

kLÓÏ�‡נג ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È�·„ ‡zL�k ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡�kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ È�a Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבתּקּון ויראּו ּכּלם ׁשּיסּכימּו הּוא נכֹון ְְְְִִִִֶַָָֻּכי

ְִַָהּמׁשמרֹות:

Ì‚Âלז ד (להלן אחר ּבמקֹום ואמר חזר ׁשם ¿«ְְֵַַַָָָָ

ה' ּפי על ואהרן מׁשה ּפקד אׁשר ְֲֲִֶֶַַַָֹמה)

היה אהרן ּכי ּבּנּקּוד רמז ׁשּכבר מׁשה. ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּביד

ּונׂשיאי ּכן, לעׂשֹות מׁשה ׁשראה חֹובה ְֲִִֵֵֶֶַָָָעּמֹו

ּכבֹוד. ּבהם לנהג מׁשה ׁשּקראם רׁשּות ְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹהעדה

על הּנקּודה ּכי אמרּו, (ד.) ּבכֹורֹות ְְְְִֶֶַַַָָּובמּסכת

ּכלל: הלוּים ּבמנין הּוא נמנה ׁשּלא לרמז ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֹאהרן

ולא העדּות למׁשּכן סביב יחנּו והלוּים ְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ(נג)

ּבּמׁשּכן זה ׁשּנאמר ּפי על אף קצף. ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָיהיה

מצוה הּוא ּבּמדּבר, הּדגלים ּבין ְְְְִִִִֵַַָָָּבהיֹותֹו

הּמׁשמרֹות. ּתּקנּו מּכאן ּכי ּבּמקּדׁש, ּגם ְְְְִִִִִַַַָָָלדֹורֹות

‰e„Ú˙,וטעם ÔkLÓ ˙¯ÓLÓ ˙‡ ÌiÂÏ‰ e¯ÓLÂ ְַַ¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿∆∆ƒ¿«»≈

הּמׁשּכן, סביב וילכּו ּבּלילה אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּיׁשמרּו

ׁשֹומרים הּכהנים קטז) קרח (ספרי ׁשאמרּו ְְְֲִִֶַָֹּכמֹו

ּכׁשֹומרים ּכּלם והם מּבחּוץ, והלוּים ְְְְְְִִִִִִִֵַַָֻמּבפנים

:הּמל ְֶֶַֹלראׁש

Ck,מּדֹות ּוׁשּתים ׁשלׁשים ׁשל ּבברייתא ׁשנינּו »ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומתּפרׁש ּבמקֹומֹו מתּפרׁש ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָמּדבר

מׁשּפחֹות ּבֹו ּכּיֹוצא וכו', ּכיצד אחר ְְְִֵֵֵַַַָּבמקֹום

מׁשּפחֹות כט), ג (להלן וגו' יחנּו קהת ְְְְֲִֵַָּבני

(שם יּמה הּמׁשּכן יר על יחנּו הּגרׁשּוני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבני

מררי למׁשּפחֹות אב ּבית ּונׂשיא כג), ְְְְְִִִֵָָפסוק

פסוק (שם צפֹונה יחנּו הּמׁשּכן יר על ְֲִֶֶַַַָָָוגו'

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּצּוהּו ׁשמענּו לא אבל ְֲִֶַַָָָָָֹלה),

והיכן מׁשמרֹות, כ"ד ּבניו את ׁשּיעׂשה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָהּוא

לבית לבֹוא לעבדתם פקּדתם אּלה ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשמענּו,

צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָֹה'

ׁשהיתה למדנּו יט), כד יׂשראל(דהי"א אלהי ְְְֱִֵֵֶַָָָָֹה'

ואהרן: מׁשה ּביד זֹו ְְְֲִֶַַָֹמצוה

e�È�LÂ,(מ"א (פ"א ּתמיד ּבמּסכת עֹוד ¿»ƒְִֶֶַָ

ׁשֹומרים הּכהנים מקֹומֹות ְְְֲִִִַָֹּבׁשלׁשה

מנא (כו.), ׁשּלּה ּבגמרא ואמרּו הּמקּדׁש, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָּבבית

ג (להלן קרא ּדאמר אּביי אמר מילי, ְְִִֵֵַַַַַָָָהּני

אהל לפני קדמה הּמׁשּכן לפני והחנים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלח)

ׁשמרים ּובניו אהרן והדר מׁשה, מזרחה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹמֹועד

ּבׁשני ּובניו מקֹום ּבחד אהרן הּמקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמׁשמרת

מצֹות ׁשהן למדנּו התם. ּכדאיתא וכּו', ְְְְְִִִֵֶַָָָָמקֹומֹות

ּבדברי והּפסּוקים ּבלבד. ּבּמׁשּכן ואינם ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָלדֹורֹות

הּמׁשמרֹות ּבענין מפרׁשים כגֿכו) (א ְְְְִִִִַַַָָָֹהּימים

הּתּק ּון:וכל ְִַָ
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ּביהֹוׁשע ג)ׁשּנאמר ּובניו(יהושע ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, לבא ׁשּיּוכלּו אּמה", ּכאלּפים ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" : ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
לֹו ּבסמּו חֹונים רמב"ן.והלוּים ְְְִִִַָ

(â)íúàáöì äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈§¦§Ÿ¨®
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑"אחֹור" קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה .לפנים, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàîרמב"ן ¥«

(ä)ìàðúð øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨¨−©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈§©§¥−
:øòeö-ïa¤¨«

(å):úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(è)óìà íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬¤²¤
ñ :eòqé äðLàø íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®¦«Ÿ¨−¦¨«

i"yx£eÚqÈ ‰�L‡¯∑ּוכׁשהֹולכין ּתחּלה, יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות הּכהנים ּתֹוקעין מסּתּלק, הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
וׁשל ּבּמערב, אפרים וׁשל ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ּבאמצע, והעגלֹות הלוּים חניתן: ּכדר ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהֹולכין

ּבצפֹון .ּדן ַָָ

È¯LÓ˙ג Ò˜Ë ‡Á�ÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ� ‰„e‰È È�·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„�ÈnÚ ¯a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡�˙� ¯Î˘OÈ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז ÔÏe·Ê È�·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

Ô�Ó˙eט ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡È�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË� ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לֹו יהיה ּדגל ּכל באתת. ּדגלֹו על איׁש ְְְִִִֶֶֶַָֹֹ(ב)

לא זה ׁשל צבעֹו בֹו, ּתלּויה צבּועה ְְְִֶֶַָָָֹמּפה

אבנֹו ּכעין אחד ּכל צבע זה, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָּכצבעֹו

את מּכיר אחד ּכל ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, ְִִֶֶֶַַַָָָָהּקבּועה

רׁש"י: לׁשֹון ְִִַָּדגלֹו,

·˙ÎÂוקדמֹוננּו ּדגל, ּבכל היּו סימנים ר"א ¿»«ְְְִִֵֶֶַָָָ

אדם צּורת ראּובן ּבדגל ׁשהיה ְְְֵֶֶֶַָָָָָאמרּו

צּורת יהּודה ּובדגל ּדּודאים, עליו ְְְִִֶֶַָָָָָֻּומצּירים

ט), מט (בראשית יעקב המׁשילֹו בֹו ּכי ְְֲִִִֵַַֹאריה

ׁשֹורֹו ּבכֹור מּטעם ׁשֹור צּורת אפרים ְְְִִֶֶֶַַַַּובדגל

עד נׁשר, צּורת ּדן ּובדגל יז), לג ְֶֶֶֶַַָ(דברים

הּנביא: יחזקאל ׁשראה לּכרּובים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּידמּו

‰È‰Âהלוּים ּומחנה האמצע ּבתֹו מֹועד אהל ¿»»ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשהזּכר ּכענין הּמחנֹות, ּבתֹו ְְְְְֲִִֶַַַַָֻסביביו

ּבאמצע: מכּון קדׁש והיכל יצירה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבספר

‰p‰Âּכמהל הּמזרח מן ּתחּלתן הּפאֹות ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵַַַַָָָ

הּמערב ואחריו הּדרֹום ואחריו ְְֲֲֲֶֶַַַַַַָָָָהּׁשמׁש,

ּכי ּבּמזרח, יהּודה ּדגל וׂשמּו הּצפֹון. ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָואחריו

ׁשּצּוה ּכמֹו הּנגיד, ׁשהּוא ּבראׁשֹונה נֹוסע ְִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

יעלה יהּודה יח) כ ושם ב א (שופטים ְֲֶַָה'

והּנה הּבכֹורה. לכבֹוד ּבּדרֹום ּוראּובן ְְְְְִִִֵֵַַַָָָבּתחּלה,

ּבכֹור עם ללאה היּו הּסמּוכים הּדגלים ְְְְְִִִֵֵַַָָָׁשני

לבני אחד ודגל ּברּכיה, על הּנֹולד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשפחתּה

ּבּצפֹון, הּׁשפחֹות ּבני ודגל ּבּמערב, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָרחל

ֲִַאחרֹונים:

„BÚÂּוכׁשם ט), ב (במדב"ר ּבּמדרׁש ראיתי ¿ְְִִִֵַָָ

רּוחֹות ארּבע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֶַַַָָָָׁשּברא

ּולמעלה חּיֹות, ארּבע לכסאֹו סּבב ּכ ְְְְְִִֵַַַַָָָָּבעֹולם

ּברּו הּקדֹוׁש סּדר ּוכנגדן הּכבֹוד, ּכּסא ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻמּכּלם

ׁשּמּמּנּו מזרח לֹו אמר למׁשה. הּדגלים ְְְִִִֶֶֶַַָָָהּוא

ׁשהּוא יהּודה ּכנגדֹו יהא לעֹולם אֹור ְְְְֵֵֶֶָָָיֹוצא

ו מלּוכה, ּבעלּבעל ׁשהּוא יׂששכר ׁשבט עליו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

עׁשירּות, ּבעל ׁשהּוא זבּולן מּטה ועליו ְְֲִֵֶַַַָָָֻּתֹורה,

לחֹוף זבּולן יג) מט (בראשית ּדכתיב ְְְְִִָֻּכמה

ּכי יט) לג (דברים ׁשּנאמר ּכמֹו יׁשּכן, ְְֱִִִֶֶַַֹיּמים

ׁשּנאמר ּכמֹו ּבראׁשֹונה, יּסעּו יּנקּו, יּמים ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפע

וה' לפניהם מלּכם וּיעבר יג) ב ְְֲִֵֶַַַַָֹ(מיכה

ְָֹּבראׁשם:

,ÌB¯cמּמּנּו יֹוצאים ּברכה וגׁשמי ּברכה טללי »ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ּבעל ׁשהּוא ראּובן ּכנגּדֹו יהא ְְְְֵֵֶֶַַָָלעֹולם

ׁשל ורחמיו טֹובה מּדה והּתׁשּובה ְְְְֲִֶַַָָָָָּתׁשּובה,

ׁשעֹוׂשין ּבׁשעה לעֹולם ּבאין הּוא ּברּו ְִִֶַָָָָָָָהּקדֹוׁש

ראּובן ּגבּורה, ּבעל ׁשהּוא ּגד ועליו ְְְְֵֶַַָָָָָּתׁשּובה,

לכּפר ּבאמצע וׁשמעֹון ּבגבּורה וגד ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבתׁשּובה

ׁשנּיה היא ׁשהּתׁשּובה יּסעּו, ּוׁשנּיים ְְְִִִִִֶַָָָָָעליו,

ַָלּתֹורה:

,·¯ÚÓ,וחם וקֹור ּברד ואֹוצרֹות ׁשלג אֹוצרֹות «¬»ְְְְֶֶָָָֹ

ּוׁשכינה ּובנימן, ּומנׁשה אפרים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּוכנגּדן

(דברים ׁשּנאמר ּבנימן, ּבגבּול ּבמערב ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָלעֹולם

עליו, לבטח יׁשּכן ה' ידיד אמר לבנימן יב) ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹלג

ּגבּורה, ולתׁשּובה לתֹורה נאה יּסעּו, ְְְְְִִִִֶָָָָָּוׁשליׁשים

יצרֹו: על ויתּגּבר ּבּתֹורה אדם ׁשּיתּגּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכדי

,ÔBÙˆׁשבט ּוכנגדֹו לעֹולם, יֹוצא החׁש מּׁשם »ְְִֵֵֶֶֶַָָָ

ּבעבֹודה העֹולם החׁשי ׁשהּוא לּמה ְֲִֶֶָָָָָָָּדן

כט) יב (מ"א ׁשּנאמר ירבעם, ׁשעׂשה ְֱֶֶֶַָָָָָָָזרה

להאיר אׁשר ׁשבט ועליו ּבדן, נתן האחד ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָואת

וטֹובל כד) לג (דברים ׁשּנאמר ,החׁש ְֱֵֶֶֶֶַַאת

ּבעל ׁשהּוא נפּתלי ׁשבט ועליו רגלֹו, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבּׁשמן

עבֹודה ׁשעֹובד מי ׁשּכל יּסעּו, לאחרֹונה ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָּברכה.

ּדֹורׁשים ועֹוד לפנים. ולא לאחֹור הֹול ְְְְְִִֵָָָָֹזרה

ׁשם וכו' הּמלאכים מחנֹות ארּבע ּכנגד ְְְֲִֶֶַַַַַָָָׁשם

ּוגדּלה וכבֹוד ּבחכמה הּכל היה ְְְְְִַַָָָָָָָֹֻּבּמדרׁש.

ּבפרט: הּכל הּכתּוב יזּכיר ּולכ ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹליׂשראל,

וטעם ‰ÌÈ„˜t(ד) ÏÎÂ Ì‰È„e˜Ùe B‡·ˆe ְַַ¿»¿≈∆¿»«¿Àƒ

.‰„e‰È ‰�ÁÓÏ'ה ּדברי הם ּכּלם, וכן ¿«¬≈¿»ְְִֵֵֵָֻ

ואל מׁשה אל ה' וידּבר אל נמׁש מׁשה, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַאל

xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(é)ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§¥½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(àé):úBàî Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«

(áé)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨¨−©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−
:écLéøeö-ïa¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî L §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîeרמב"ן ©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨¨−¤§¥«

(åè)úBàî LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æè)íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬
ñ :eòqé íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(æé)øLàk úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ©«£¤³
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒ�Â∑הּללּו ּדגלים ׁשני eÚqÈ.לאחר Ôk e�ÁÈ ¯L‡k∑ּכל ּכחניתן, הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ«¬∆«¬≈ƒ»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל ידֹו",∑B„ÈŒÏÚ.דגל "על קרּוי צּדֹו ׁשל רּוח מּמׁשמעֹו. זז יד לׁשֹון ואין מקֹומֹו. על ְְֵֶֶַַַָָ«»ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבלעז איש"א אינשו"ן ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו .הּסמּוכה ְְְַַַַָָָָ

(çé)íéøôà éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦
:ãeäénò-ïa òîLéìà¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑"עלֹוהי "ודסמיכין .ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî òaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«

ÔB‰ÈÏÈÁÏי ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË� ‡˙È�˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÏË�Â¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË� Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

a¯Â‡כ ‰M�Ó„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰M�Ó È�·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

‡·Ô„Èכב ÔÓÈ�· È�·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ�·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:È�BÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפעם עּתה מנאּו לא ּכי א), (פסוק ְֲִַַַַָָֹֹאהרן

יׂשראל" בני ּפקּודי "אּלה טעם וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאחרת,

ּפקּודי ּכל (שם) ׁשאמר ּבעבּור לב), ְֲֵֶַַָָ(פסוק

להֹודיע זה, ּכל והזּכיר לצבאֹותם. ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהּמחנֹות

ּכן וחנּו הּמחנֹות ׁשּנתקנּו ועד הּמנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמימי

וזה איׁש, מהם נפקד לא נסעּו, וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלדגליהם

אחד ימּות ׁשּלא יֹום עׂשרים ׁשּיהיּו נס ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמעׂשה

הּזה: הּגדֹול העם ִֶַַָָָָמּכל

ּבעבּור גד, לבני הּנׂשיא אבי ּבׁשם הּׁשּנּוי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ(יד)

הּׁשמֹות לׁשּנֹות הּקדׁש ּבלׁשֹון הּמנהג ְְְִִִֵֶַַַַָֹּכי

וצֹוחר יג) כו (להלן זרח ּכמֹו ׁשוה, ְְְֶֶַַַַָּבטעם

(יחזקאל צחר ּכּצמר מּלׁשֹון י) מו ִֶֶַַָָ(בראשית

האל, את ׁשּידע ּדעּואל, ונקרא יח). ְְְִֵֵֶֶַָָָכז

מה ולי ּכמֹו ּבאל, לּבֹו רעיֹון ׁשּׂשם ְְְְִִֵֵֶַַָָרעּואל,

ּבנּתה יז), קלט (תהלים אל רעי לרעיּיקרּו ְְְִֵֵֵֶַָָ

האיׁש קֹוראים והיּו ב), פסוק (שם ְְִִֵָָָמרחֹוק

הּתֹורה ּתזּכרּנּו ּולכ ׁשמֹות ּבׁשני ְְְְִִֵֵֶַַָָההּוא

ְִֵֶּבׁשניהם.



מג xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq '` iyily meil inei xeriy

(é)ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§¥½
:øeàéãL-ïa øeöéìà¡¦−¤§¥«

(àé):úBàî Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«

(áé)ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨¨−©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−
:écLéøeö-ïa¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî L §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîeרמב"ן ©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨¨−¤§¥«

(åè)úBàî LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−
:íéMîçå©«£¦¦«

(æè)íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬
ñ :eòqé íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(æé)øLàk úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ©«£¤³
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒ�Â∑הּללּו ּדגלים ׁשני eÚqÈ.לאחר Ôk e�ÁÈ ¯L‡k∑ּכל ּכחניתן, הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ«¬∆«¬≈ƒ»ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָ
לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל ידֹו",∑B„ÈŒÏÚ.דגל "על קרּוי צּדֹו ׁשל רּוח מּמׁשמעֹו. זז יד לׁשֹון ואין מקֹומֹו. על ְְֵֶֶַַַָָ«»ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּבלעז איש"א אינשו"ן ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו .הּסמּוכה ְְְַַַַָָָָ

(çé)íéøôà éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦
:ãeäénò-ïa òîLéìà¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑"עלֹוהי "ודסמיכין .ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî òaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«

ÔB‰ÈÏÈÁÏי ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰B�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד ÛÒÈÏ‡ „‚ È�·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË� ‡˙È�˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓ ÏË�Â¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË� Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

a¯Â‡כ ‰M�Ó„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰M�Ó È�·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

‡·Ô„Èכב ÔÓÈ�· È�·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ�·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:È�BÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפעם עּתה מנאּו לא ּכי א), (פסוק ְֲִַַַַָָֹֹאהרן

יׂשראל" בני ּפקּודי "אּלה טעם וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאחרת,

ּפקּודי ּכל (שם) ׁשאמר ּבעבּור לב), ְֲֵֶַַָָ(פסוק

להֹודיע זה, ּכל והזּכיר לצבאֹותם. ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהּמחנֹות

ּכן וחנּו הּמחנֹות ׁשּנתקנּו ועד הּמנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּמימי

וזה איׁש, מהם נפקד לא נסעּו, וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלדגליהם

אחד ימּות ׁשּלא יֹום עׂשרים ׁשּיהיּו נס ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמעׂשה

הּזה: הּגדֹול העם ִֶַַָָָָמּכל

ּבעבּור גד, לבני הּנׂשיא אבי ּבׁשם הּׁשּנּוי ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ(יד)

הּׁשמֹות לׁשּנֹות הּקדׁש ּבלׁשֹון הּמנהג ְְְִִִֵֶַַַַָֹּכי

וצֹוחר יג) כו (להלן זרח ּכמֹו ׁשוה, ְְְֶֶַַַַָּבטעם

(יחזקאל צחר ּכּצמר מּלׁשֹון י) מו ִֶֶַַָָ(בראשית

האל, את ׁשּידע ּדעּואל, ונקרא יח). ְְְִֵֵֶֶַָָָכז

מה ולי ּכמֹו ּבאל, לּבֹו רעיֹון ׁשּׂשם ְְְְִִֵֵֶַַָָרעּואל,

ּבנּתה יז), קלט (תהלים אל רעי לרעיּיקרּו ְְְִֵֵֵֶַָָ

האיׁש קֹוראים והיּו ב), פסוק (שם ְְִִֵָָָמרחֹוק

הּתֹורה ּתזּכרּנּו ּולכ ׁשמֹות ּבׁשני ְְְְִִֵֵֶַַָָההּוא

ְִֵֶּבׁשניהם.



xacnaמד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)øæòéçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤
:écLénò-ïa¤©¦«©¨«

(åë):úBàî òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«

(æë)ìàéòât øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨¨−©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½©§¦¥−
:ïøëò-ïa¤¨§¨«

(çë)÷ôe Bàáöe:úBàî Lîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«

(èë):ïðéò-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöe:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àì)íéMîçå äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯©«£¦¦²
ô :íäéìâãì eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−§¦§¥¤«

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäLîçå íéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(âì)äeö øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà äBäé§−̈¤¤«

(ãì)äLî-úà äBäé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§¹̈¤¤À
úéa-ìò åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈©¥¬

ô :åéúáà£Ÿ¨«

ß oeiq 'a iriax mei ß

â(à)äLî-úà äBäé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§¨²¤¤−
:éðéñ øäa§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑מלּמד,ואינֹו ּתֹורה. ׁשּלּמדן לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ּבני אּלא מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ‡˙LÓŒ‰.ׁשּכל '‰ ¯ac ÌBÈa∑הּתֹולדֹות אּלּו נעׂשּו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ∆∆…∆ֲֵַַָ

הּגבּורה מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלּמדן .ׁשּלֹו, ְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr b"kg y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¤£¥¨§¦§¨

ּומׁשה אהרן ּתֹולדת ֶ�ֹֹ�ֲַֹֽ�ְֶֽ�ְֵואּלה
ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ׁשּכל ובפרש"י)מלּמד א. (ג, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּתֹורה ׁשּלּמדֹו זה ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד ּכמֹו"כ אֹותֹו, הּמֹולידה היא אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה

ילדֹו"? "ּכאּלּו ה"ז הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע וא"כ ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבּפעם

È�Ó˙Âכד ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË� ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡�etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È�·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È�·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

�ÈÏzÙכט È�·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙ�c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:Ô�ÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�Óe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡i�È�Ó Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË� ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

‡·‰˙‰ÔBלב ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È�· È�È�Ó ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ È�È�Ó Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג Ï‡¯NÈ È�a B‚a e‡È�Ó˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È�a e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË� ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

ÏÈlÓcא ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy

מחדׁש אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ׁשּכל הבעש"ט ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ּבארּכהויׁש ּבזה (עּין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

פ"א) והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא מּמׁש.ּבספר ורגע רגע ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם עפ"ז, ונמצא . ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשאֹומרים ּוכמֹו הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ערבית)והּנה של ק"ש והּפֹורׁש(ּברכֹות ימינּו". וארְך חּיינּו הם "ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה א)מן צט, ר"ל.(סנהדרין החּיים מן ּכפֹורׁש ה"ז ּכי , ְְִִִִֵֵַַַָָָ

מקּבל חברֹו" "ּבן היה לא זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא ּבאם ּכי ילדֹו", "ּכאּלּו ה"ז ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ּד"ּכל הא יבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹועּפ"ז

ּומּו מחדׁש. חברֹו" "ּבן את ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, הּתלּויה מהּקּב"ה המחּדׁשת חּיּותֹו "ּכאּלּואת שה"ז בן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

מּמׁש. ְַָָילדֹו"

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi zegiy ihewl)

אהרן ּבני אּלא מזּכיר א)ואינֹו ג, (רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ודגליהם יׂשראל ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׁש

הּמׁשחים" "הּכהנים ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מלְך ׁשל לגיֹון הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרׁש"י

מן למעלה ׁשהם ּבכהנים, רק מדּבר הּכתּוב ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים להיֹות צריכים לוי), מּׁשבט למעלה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ׁשהם

רמב"ןהלוּים. ְִִַ

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|øæòìà àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨¨−
:øîúéàå§¦«¨¨«

(â)àlî-øLà íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®£¤¦¥¬
:ïäëì íãé̈¨−§©¥«

(ã)äøæ Là íáø÷äa äBäé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§¿̈§©§¦¨Á¥̧¨¹̈
øæòìà ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa äBäé éðôì¦§¥³§¨Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³¤§¨¨Æ

ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£Ô¯‰‡ È�tŒÏÚ∑רמב"ן.ּבחּייו «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLå§¥«§−Ÿ«

�„·ב ‡¯Îea Ô¯‰‡ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰�a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ�·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואינֹו וגו'. ּומׁשה אהרן ּתֹולדֹות ואּלה ְְְֲֵֵֶֶַֹ(א)

ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן, ּבני אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַָֹמֹונה

הּמלּמד ׁשּכל מלּמד ּתֹורה, ׁשּלמדן לפי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָמׁשה

ילדֹו. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה ְְֲֲִֵֶַַָָָָָחברֹו

,‰LÓ ˙‡ '‰ ¯ac ÌBÈaּתֹולדֹות אּלּו נעׂשּו ¿ƒ∆∆∆ְֲֵַ

לׁשֹון הּגבּורה, מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלמדּו ְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

ִַרׁש"י:

ÔÈ‡Âאּלא סיני ּבהר מׁשה אל ה' ּדּבר ּביֹום ¿≈ְְִִֶֶֶֶַָָ

ׁשּדּבר ּבּיֹום ּתֹולדֹותם אּלה ׁשהיּו ְִֵֶֶֶֶַַָָלֹומר

נדב מתּו ּכי ואמר סיני, ּבהר מׁשה אל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשם

אלעזר רק ּתֹולדֹות הּיֹום להם ואין ְְְֲִֵֶֶַַַָָָואביהּוא

ּכי לֹומר זה, והזּכיר ‰'ואיתמר. ¯ac ÌBÈa ְְְִִִִֶַָָ¿ƒ∆

È�ÈÒ ¯‰a ‰LÓ Ï‡אֹותם למׁשחה אּלה נבחרּו ∆∆¿«ƒ«ְְְֲִֵֶָָָ

ּוׁשאר עֹולם, לכהּנת מׁשחתם להם ְְְְְִִֶַָָָָָָֻולהיֹות

עּתה: עד ּבבחירתֹו נצטּוה לא ְְִִִֵֶַַַָָָָֹהׁשבט

ÌÚËÂהזּכיר‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBzּבּמקֹום ¿««ְִִ¿«¬…∆ַָ

יׂשראל ּכל מסּפר הׁשלים ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּזה,

להזּכיר ורצה אבֹותם לבית ְְְְְְֲִֵַָָָָלתֹולדֹותם

הּׁשבט ּבראׁשי התחיל לוי ׁשבט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָּתֹולדֹות

ַההּוא:

ÏÚÂטעם הּפׁשט, ּדרÔ¯‰‡ ˙B„ÏBz" ¿«ְֶֶַַַָ¿«¬…

"‰LÓeּכהנים אהרן ּבני ׁשהיּו לֹומר , ∆ְֲֲִֵֶַַָֹֹ

קדׁש להיֹותם הּׁשבט מן נבּדלים ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹמׁשּוחים

העמרמי מׁשּפחת מׁשה ותֹולדֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָקדׁשים,

ּבעמרמי אין ּכי כז), (פסוק למּטה יזּכיר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאׁשר

ּכענין וזה ּבּלוּים. נמנים מׁשה ּבני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָזּולתי

עמרם ּבני יד) יג כג א הימים (דברי ְְֵֶַָָׁשּכתּוב

קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיּבדל ּומׁשה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹאהרן

על יּקראּו ּבניו האלהים איׁש ּומׁשה ְֱִִִִֶַָָָָָָֹקדׁשים

הּלוי: ִֵֵֶַׁשבט

L¯„‰Âׁשמֹות "ואּלה ּפרׁש ׁשּלא מּפני סמכּוהּו ¿«¿«ְְְְִֵֵֵֶֶַָֹ

אהרן, ּבבני עׂשה ּכאׁשר מׁשה" ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹּבני

למׁשה ּתֹולדֹות הם ּגם אהרן ּבני ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַֹֹלרמז

ותרמז: ּתפרׁש הּתֹורה ּכי ּתֹורה, ׁשּלמדם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמּפני

רׁש"י. לׁשֹון ּבחּייו, אביהם. אהרן ּפני על ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ(ד)

אביהם, ּבחּיי ׁשּכהנּו להּגיד הענין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָואין

ּבחּיי יכהן הּכהנים אהרן מּבני איׁש ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֹּכי

ׁשאמר ּבעבּור רק ‰ÌÈÁeLÓ"אביו, ÌÈ�‰k‰" ֲִֶַַַָָ«…¬ƒ«¿ƒ

ּכמֹוהּו נמׁשחים ּגדֹולים ּככהנים הם ּגם ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹׁשהיּו

לדֹורֹות: כן יעׂשה ולא ְְְֵֵֶַָָֹּבחּייו

,ÔBÎp‰Âּכי"È�t ÏÚ"וּימת הרחֹוק, על יחזר ¿«»ִ«¿≈ְַַַָָָָֹ

אהרן ּפני על ה' לפני ואביהּוא ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹנדב

ּבדברי נאמר וכ זרה, אׁש ּבהקריבם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאביהם

(א לפניהּימים ואביהּוא נדב וּימת ב) כד ְֲִִִֵַַַָָָָָ

אלעזר ויכהנּו להם היּו לא ּובנים ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹאביהם

וטעם ‰'"ואיתמר. È�ÙÏ"ׁשּבא ּבנס ׁשּמתּו , ְְִַַָָƒ¿≈ְֵֵֶֶָ

לז) יד (להלן ּבּמרגלים נאמר וכן ְְְֱִִֵֵֶַַַמאּתֹו,

ה': לפני ְִֵֵַַָּבּמּגפה
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מחדׁש אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ׁשּכל הבעש"ט ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ּבארּכהויׁש ּבזה (עּין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

פ"א) והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא מּמׁש.ּבספר ורגע רגע ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם עפ"ז, ונמצא . ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשאֹומרים ּוכמֹו הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ערבית)והּנה של ק"ש והּפֹורׁש(ּברכֹות ימינּו". וארְך חּיינּו הם "ּכי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה א)מן צט, ר"ל.(סנהדרין החּיים מן ּכפֹורׁש ה"ז ּכי , ְְִִִִֵֵַַַָָָ

מקּבל חברֹו" "ּבן היה לא זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא ּבאם ּכי ילדֹו", "ּכאּלּו ה"ז ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ּד"ּכל הא יבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹועּפ"ז

ּומּו מחדׁש. חברֹו" "ּבן את ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, הּתלּויה מהּקּב"ה המחּדׁשת חּיּותֹו "ּכאּלּואת שה"ז בן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

מּמׁש. ְַָָילדֹו"

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi zegiy ihewl)

אהרן ּבני אּלא מזּכיר א)ואינֹו ג, (רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ודגליהם יׂשראל ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹיׁש

הּמׁשחים" "הּכהנים ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מלְך ׁשל לגיֹון הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻרׁש"י

מן למעלה ׁשהם ּבכהנים, רק מדּבר הּכתּוב ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים להיֹות צריכים לוי), מּׁשבט למעלה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ׁשהם

רמב"ןהלוּים. ְִִַ

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|øæòìà àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨¨−
:øîúéàå§¦«¨¨«

(â)àlî-øLà íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®£¤¦¥¬
:ïäëì íãé̈¨−§©¥«

(ã)äøæ Là íáø÷äa äBäé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§¿̈§©§¦¨Á¥̧¨¹̈
øæòìà ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa äBäé éðôì¦§¥³§¨Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³¤§¨¨Æ

ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£Ô¯‰‡ È�tŒÏÚ∑רמב"ן.ּבחּייו «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLå§¥«§−Ÿ«

�„·ב ‡¯Îea Ô¯‰‡ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג ‡i�‰k Ô¯‰‡ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰�a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„� ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe� ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ�·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡�‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואינֹו וגו'. ּומׁשה אהרן ּתֹולדֹות ואּלה ְְְֲֵֵֶֶַֹ(א)

ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן, ּבני אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַָֹמֹונה

הּמלּמד ׁשּכל מלּמד ּתֹורה, ׁשּלמדן לפי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָמׁשה

ילדֹו. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה ְְֲֲִֵֶַַָָָָָחברֹו

,‰LÓ ˙‡ '‰ ¯ac ÌBÈaּתֹולדֹות אּלּו נעׂשּו ¿ƒ∆∆∆ְֲֵַ

לׁשֹון הּגבּורה, מּפי ּׁשּלמד מה ׁשּלמדּו ְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

ִַרׁש"י:

ÔÈ‡Âאּלא סיני ּבהר מׁשה אל ה' ּדּבר ּביֹום ¿≈ְְִִֶֶֶֶַָָ

ׁשּדּבר ּבּיֹום ּתֹולדֹותם אּלה ׁשהיּו ְִֵֶֶֶֶַַָָלֹומר

נדב מתּו ּכי ואמר סיני, ּבהר מׁשה אל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשם

אלעזר רק ּתֹולדֹות הּיֹום להם ואין ְְְֲִֵֶֶַַַָָָואביהּוא

ּכי לֹומר זה, והזּכיר ‰'ואיתמר. ¯ac ÌBÈa ְְְִִִִֶַָָ¿ƒ∆

È�ÈÒ ¯‰a ‰LÓ Ï‡אֹותם למׁשחה אּלה נבחרּו ∆∆¿«ƒ«ְְְֲִֵֶָָָ

ּוׁשאר עֹולם, לכהּנת מׁשחתם להם ְְְְְִִֶַָָָָָָֻולהיֹות

עּתה: עד ּבבחירתֹו נצטּוה לא ְְִִִֵֶַַַָָָָֹהׁשבט

ÌÚËÂהזּכיר‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBzּבּמקֹום ¿««ְִִ¿«¬…∆ַָ

יׂשראל ּכל מסּפר הׁשלים ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּזה,

להזּכיר ורצה אבֹותם לבית ְְְְְְֲִֵַָָָָלתֹולדֹותם

הּׁשבט ּבראׁשי התחיל לוי ׁשבט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָּתֹולדֹות

ַההּוא:

ÏÚÂטעם הּפׁשט, ּדרÔ¯‰‡ ˙B„ÏBz" ¿«ְֶֶַַַָ¿«¬…

"‰LÓeּכהנים אהרן ּבני ׁשהיּו לֹומר , ∆ְֲֲִֵֶַַָֹֹ

קדׁש להיֹותם הּׁשבט מן נבּדלים ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹמׁשּוחים

העמרמי מׁשּפחת מׁשה ותֹולדֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָקדׁשים,

ּבעמרמי אין ּכי כז), (פסוק למּטה יזּכיר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָאׁשר

ּכענין וזה ּבּלוּים. נמנים מׁשה ּבני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָזּולתי

עמרם ּבני יד) יג כג א הימים (דברי ְְֵֶַָָׁשּכתּוב

קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיּבדל ּומׁשה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹאהרן

על יּקראּו ּבניו האלהים איׁש ּומׁשה ְֱִִִִֶַָָָָָָֹקדׁשים

הּלוי: ִֵֵֶַׁשבט

L¯„‰Âׁשמֹות "ואּלה ּפרׁש ׁשּלא מּפני סמכּוהּו ¿«¿«ְְְְִֵֵֵֶֶַָֹ

אהרן, ּבבני עׂשה ּכאׁשר מׁשה" ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹּבני

למׁשה ּתֹולדֹות הם ּגם אהרן ּבני ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַֹֹלרמז

ותרמז: ּתפרׁש הּתֹורה ּכי ּתֹורה, ׁשּלמדם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹמּפני

רׁש"י. לׁשֹון ּבחּייו, אביהם. אהרן ּפני על ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ(ד)

אביהם, ּבחּיי ׁשּכהנּו להּגיד הענין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָואין

ּבחּיי יכהן הּכהנים אהרן מּבני איׁש ּכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹֹּכי

ׁשאמר ּבעבּור רק ‰ÌÈÁeLÓ"אביו, ÌÈ�‰k‰" ֲִֶַַַָָ«…¬ƒ«¿ƒ

ּכמֹוהּו נמׁשחים ּגדֹולים ּככהנים הם ּגם ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹׁשהיּו

לדֹורֹות: כן יעׂשה ולא ְְְֵֵֶַָָֹּבחּייו

,ÔBÎp‰Âּכי"È�t ÏÚ"וּימת הרחֹוק, על יחזר ¿«»ִ«¿≈ְַַַָָָָֹ

אהרן ּפני על ה' לפני ואביהּוא ְְֲֲִִֵֵַַַָָֹנדב

ּבדברי נאמר וכ זרה, אׁש ּבהקריבם ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאביהם

(א לפניהּימים ואביהּוא נדב וּימת ב) כד ְֲִִִֵַַַָָָָָ

אלעזר ויכהנּו להם היּו לא ּובנים ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹאביהם

וטעם ‰'"ואיתמר. È�ÙÏ"ׁשּבא ּבנס ׁשּמתּו , ְְִַַָָƒ¿≈ְֵֵֶֶָ

לז) יד (להלן ּבּמרגלים נאמר וכן ְְְֱִִֵֵֶַַַמאּתֹו,

ה': לפני ְִֵֵַַָּבּמּגפה



xacnaמו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'a iriax meil inei xeriy

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ׁשּנאמר ּכמֹו זר, יקרב ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי אתֿמׁשמרּתֹו. וׁשמרּו הּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
יח) א(במדבר ּתׂשאּו אּת ּוביתֿאבי ּובני "אּתה הּׁשרּות: היא זֹו אֹותם, מסּיעין הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", .תֿעֹון ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(æ)éðôì äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑הּמקרא ּבכל "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו עליו ּומּטל עליו ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
ותרׁש ּבבגּתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ב')ּובלׁשֹון י"ג ּכהּנה(מגילה מׁשמרֹות וכן ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא : ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

.ּולוּיה ְִָ

(ç)éða úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤§¥´
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�a ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑,ּבׁשליחּותם ּתחּתיהם ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, לצרכי זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים יח)לפיכ עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(è)änä íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ
:ìàøNé éða úàî Bì½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈ�e˙�∑לעזרה.Ï‡¯NÈ È�a ˙‡Ó∑לכ נבּדלּו העדה ּכל מּׁשאר ּכלֹומר, יׂשראל, ּבני מּתֹו ּכמֹו ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ׁשּנאמר לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ח)ּבגזרת וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

(é)øfäå íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®§©¨¬
ô :úîeé áøwä©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈ�aŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑מנין לׁשֹון ואינֹו ּפקידּות, Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ּוזריקה ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ְִִַַָָָ
לּכהנים הּמסּורֹות ועבֹודֹות .והקטרה ְְְֲֲִַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza g"ig y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨©©Ÿ©¦

יּומת: הּקרב והּזר את־ּכהּנתם וׁשמרּו ּתפקד ואת־ּבניו ֵָֽ�ַָ�ְַָָ�ְֶָֻ�ְְָֹֽ�ְִ�ְֶָָֹ�ְֲֶַֽואת־אהרן
לּכהנים המסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה ּוזריקה ּדּמים קּבלת – ּכהּונתם את ובפרש"י)וׁשמרּו י. (ג, ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

להבין: ְְִִָָוצריְך

הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ּכהּונתם, את לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹא)

והקטרה. זריקה ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים צריכים עליהם לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻב)

ּבעצמם, יׂשראל ּבני ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות העבֹודֹות מּכל עבֹודֹות ּבׁשלׁשה ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוהּבאּור:

ּבמצרים הּפסח קרּבן הקרבת ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ּדּמים קּבלת רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁשת ז־ט)והם יב, הי'(בא ּכן ועל . ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לוי ּבני עבֹודת ּכללּות ׁשהרי יׂשראל, ּבני ׁשל ּבׁשליחּותם הּלוּיים ע"י אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו עבֹודֹות לדֹורֹות ׁשּגם לֹומר, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמקֹום

עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ׁשליחּות ּבתֹור ו)הוי ג, יׂשראל"(פרשתנו ּבני 9)"מׁשמרת עמ' חי"ג לקו"ש .(ראה ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ

עב לׁשמר לּכהנים מיחדת אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל הּלוּים.ּובכדי עבֹודת אֹודֹות עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

הדּגיׁש ולכן יּומת". הּקרב ו"הּזר ּבלבד, הּכהנים עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת העבֹודה היתה מצרים ׁשּבפסח ּדאף ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלהֹורֹות,

ּבעבֹודתּה. ּכׁשרים יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, עבֹודֹות ג' ּדוקא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָרׁש"י

(àé):øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk̈§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«

zL�k‡ז Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡�kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח ˙ÈÂ ‡�ÓÊ ÔkLÓ È�Ó Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡�kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ È�a¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

ÔÈ¯ÈÒÓט È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

È˙י Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc È�BlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÓÈÓÏ¯:יא ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב È�a BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡�‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ È�aÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈

xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy

i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È�‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן Ï‡¯NÈ.ואני È�a CBzÓ∑,ׁשּלי לּׁשרּות אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
והלוּים נפסלּו, ּבעגל ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ּתמּורתם. ּולקחּתים ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעלֿידי

ּתחּתיהם נבחרּו אלילים עבֹודת עבדּו .ׁשּלא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָֹ

(âé)íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
éì äîäa-ãò íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©¸§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©§¥¨®¦¬

ô :äBäé éðà eéäé¦«§−£¦¬§¨«

ß oeiq 'b iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà äBäé øaãéåרמב"ן ©§©¥³§¨Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)øëæ-ìk íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא נמנה הּוא נפלים מּכלל ּברּבימּׁשּיצא יהּודה רּבי אמר . ƒ∆…∆»«¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד כו)ׁשלֹום: ּכניסתּה(שם עם ּבמצרים" ללוי אתּה ילדה "אׁשר : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אחת, חסר ׁשבעים אּלא ּתמצאם לא חׁשּבֹונם מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה ילדה מצרים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבפתח
הּמנין את הׁשלימה .והיא ְְְִִִִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr g"ig y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתפקדם: ומעלה מּבן־חדׁש . . לוי את־ּבני ְְְִֵַָֽ�ֶָֹ�ִִֶ�ֵ�ְֵֶ�ְֹּפקד
ללוי אֹותּה ילדה אׁשר ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד כּו', נמנה הּוא נפלים מּכלל ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשּיצא

נפׁשֹות ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה, ילדה למצרים ּכניסתּה עם ובפרש"י)ּבמצרים, טו. (ג, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָָ
ּבת ׁשהיתה לפני עֹוד הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, ׁשאזיׁש מּפני חדׁש" "מּבן רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

נפלים"? מּכלל ְְִִָָָָ"יצא

ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ׁשֹונים.(גו"א, ּבאֹופּנים ּבארּו ְְְֲִִִֵַַָ

הּצחּות: ע"ד ּבזה ְֶַַָוי"ל

הי' הּלוּיים מנין משא"כ נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין הּבטן", "מן ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבדרְך

הרב" אחר ּבממֹון הֹולכין ׁש"אין הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון רע"ב)נֹוגע כז, קמא ּבוּדאּות(בבא ּכׁשּיצאּו חדׁש", "מּבן רק נמנּו ולכן , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

נפל. ֲֵֵֶַמחׁשׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא טו)נמנה ג, (רש"י ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
. . לּמׁשּכן סביב יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה ּפי על לבאר ויׁש הּקדׁש". מׁשמרת "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש

החנּיה והרי הּמׁשּכן. ׁשמירת מאֹופּני אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו העדּות", מׁשּכן מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ(ועל

וכּדֹומה. ּבּמׁשּכן עבֹודתם לעבד מהּמחנה ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד הּקטּנים, ידי על ּגם הּוא לּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹסביב

Ïkיג ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„È�ÈÒיד ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו ˙È·Ï ÈÂÏ È�a ˙È È�Ó¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:Ôep�Ózƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם È�ÈÒ.(יד) ¯a„Óa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ְַַ«¿«≈∆∆¿ƒ¿«ƒ«

ה' ּדּבר ּביֹום א) (פסוק ׁשהזּכיר ְְֲִִִֶֶַּבעבּור

היתה לא ּכי ואמר חזר סיני, ּבהר מׁשה ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹאת

ּבחירת ּכי סיני, ּבהר הלוּים ׁשל הּפקידה ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָצּואת

ּביֹום סיני ּבהר היתה לבּדם אהרן ּבני ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹּתֹולדֹות

לא הלוּים אבל הּמׁשּכן, מעׂשה על ְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹֹצּותֹו

רק סיני, ּבהר ּבבחירתם È�ÈÒנצטּוה ¯a„Óa ְְְִִִִַַַַָָָ¿ƒ¿«ƒ«

יׂשראל: ּבבני הּנזּכרת הּמצוה ּכמֹו מֹועד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבאהל

‰p‰Â,הּׁשבטים ּכׁשאר הלוּים ׁשבט היּו לא ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּוׁשנים עׂשרים רק היּו לא ומעלה חדׁש מּבן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכי

ׁשנה ׁשלׁשים ּומּבן לט), פסוק (להלן ְִִֶֶֶָָאלף

לא והּנה מח), ד (להלן אלפים ׁשמנת ְְֲִִֵַָָֹֹֻּכּלם

ׁשבט לחצי ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיּגיעּו

נׂשאּו לא ועדין ׁשּבכּלם, הּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּיׂשראל

ּתמיה וזה ּבהם, מכּלה הּקדּׁשה ׁשּתהיה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהארֹון

ּכּׁשאר ה' ּברּוכי וחסידיו עבדיו יהיּו לא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹאי

העם: ָָָּכל

È�‡Âרּבֹותינּו ּׁשאמרּו למה חּזּוק ׁשּזה חֹוׁשב, «¬ƒְְִֵֵֶֶֶַַָ

היּו לא לוי ׁשל ׁשבטֹו ּכי ו) וארא ְִִִֵֶָֹ(תנחומא

והּנה .ּפר ּובעבֹודת מצרים מלאכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַּבׁשעּבּוד

חּייהם את הּמצריים מררּו אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל,

ּברּו הּקדֹוׁש היה למעטם, ּכדי קׁשה ְְֲֲֵַַַָָָָָָָָּבעבֹודה

ּכמֹו מצרים, ּגזרת ּכנגד אֹותם מרּבה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָהּוא

ּכן אֹותֹו יעּנּו וכאׁשר יב) א (שמות ְְֲֵֶֶַַַָׁשאמר

אם ּבגזרת עֹוד נאמר וכאׁשר יפרץ, וכן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹירּבה

מאד וּיעצמּו העם וּירב אֹותֹו, והמּתן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹּבן

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ּכי כ), פסוק ִַָָָָ(שם
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i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È�‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן Ï‡¯NÈ.ואני È�a CBzÓ∑,ׁשּלי לּׁשרּות אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
והלוּים נפסלּו, ּבעגל ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ּתמּורתם. ּולקחּתים ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָעלֿידי

ּתחּתיהם נבחרּו אלילים עבֹודת עבדּו .ׁשּלא ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָֹ

(âé)íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
éì äîäa-ãò íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©¸§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©§¥¨®¦¬

ô :äBäé éðà eéäé¦«§−£¦¬§¨«

ß oeiq 'b iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà äBäé øaãéåרמב"ן ©§©¥³§¨Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

(åè)øëæ-ìk íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא נמנה הּוא נפלים מּכלל ּברּבימּׁשּיצא יהּודה רּבי אמר . ƒ∆…∆»«¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד כו)ׁשלֹום: ּכניסתּה(שם עם ּבמצרים" ללוי אתּה ילדה "אׁשר : ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אחת, חסר ׁשבעים אּלא ּתמצאם לא חׁשּבֹונם מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה ילדה מצרים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבפתח
הּמנין את הׁשלימה .והיא ְְְִִִִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr g"ig y"ewl t"r)
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ּתפקדם: ומעלה מּבן־חדׁש . . לוי את־ּבני ְְְִֵַָֽ�ֶָֹ�ִִֶ�ֵ�ְֵֶ�ְֹּפקד
ללוי אֹותּה ילדה אׁשר ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד כּו', נמנה הּוא נפלים מּכלל ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשּיצא

נפׁשֹות ּבׁשבעים ונמנית אֹותּה, ילדה למצרים ּכניסתּה עם ובפרש"י)ּבמצרים, טו. (ג, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָָָָ
ּבת ׁשהיתה לפני עֹוד הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, ׁשאזיׁש מּפני חדׁש" "מּבן רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

נפלים"? מּכלל ְְִִָָָָ"יצא

ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ׁשֹונים.(גו"א, ּבאֹופּנים ּבארּו ְְְֲִִִֵַַָ

הּצחּות: ע"ד ּבזה ְֶַַָוי"ל

הי' הּלוּיים מנין משא"כ נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין הּבטן", "מן ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבדרְך

הרב" אחר ּבממֹון הֹולכין ׁש"אין הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון רע"ב)נֹוגע כז, קמא ּבוּדאּות(בבא ּכׁשּיצאּו חדׁש", "מּבן רק נמנּו ולכן , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

נפל. ֲֵֵֶַמחׁשׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא טו)נמנה ג, (רש"י ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
. . לּמׁשּכן סביב יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה ּפי על לבאר ויׁש הּקדׁש". מׁשמרת "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹיׁש

החנּיה והרי הּמׁשּכן. ׁשמירת מאֹופּני אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו העדּות", מׁשּכן מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ(ועל

וכּדֹומה. ּבּמׁשּכן עבֹודתם לעבד מהּמחנה ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד הּקטּנים, ידי על ּגם הּוא לּמׁשּכן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹסביב

Ïkיג ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„È�ÈÒיד ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‡·‰˙‰ÔBטו ˙È·Ï ÈÂÏ È�a ˙È È�Ó¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:Ôep�Ózƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם È�ÈÒ.(יד) ¯a„Óa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ְַַ«¿«≈∆∆¿ƒ¿«ƒ«

ה' ּדּבר ּביֹום א) (פסוק ׁשהזּכיר ְְֲִִִֶֶַּבעבּור

היתה לא ּכי ואמר חזר סיני, ּבהר מׁשה ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹאת

ּבחירת ּכי סיני, ּבהר הלוּים ׁשל הּפקידה ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָצּואת

ּביֹום סיני ּבהר היתה לבּדם אהרן ּבני ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹּתֹולדֹות

לא הלוּים אבל הּמׁשּכן, מעׂשה על ְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹֹצּותֹו

רק סיני, ּבהר ּבבחירתם È�ÈÒנצטּוה ¯a„Óa ְְְִִִִַַַַָָָ¿ƒ¿«ƒ«

יׂשראל: ּבבני הּנזּכרת הּמצוה ּכמֹו מֹועד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבאהל

‰p‰Â,הּׁשבטים ּכׁשאר הלוּים ׁשבט היּו לא ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּוׁשנים עׂשרים רק היּו לא ומעלה חדׁש מּבן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכי

ׁשנה ׁשלׁשים ּומּבן לט), פסוק (להלן ְִִֶֶֶָָאלף

לא והּנה מח), ד (להלן אלפים ׁשמנת ְְֲִִֵַָָֹֹֻּכּלם

ׁשבט לחצי ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיּגיעּו

נׂשאּו לא ועדין ׁשּבכּלם, הּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻמּיׂשראל

ּתמיה וזה ּבהם, מכּלה הּקדּׁשה ׁשּתהיה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻהארֹון

ּכּׁשאר ה' ּברּוכי וחסידיו עבדיו יהיּו לא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹאי

העם: ָָָּכל

È�‡Âרּבֹותינּו ּׁשאמרּו למה חּזּוק ׁשּזה חֹוׁשב, «¬ƒְְִֵֵֶֶֶַַָ

היּו לא לוי ׁשל ׁשבטֹו ּכי ו) וארא ְִִִֵֶָֹ(תנחומא

והּנה .ּפר ּובעבֹודת מצרים מלאכת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַּבׁשעּבּוד

חּייהם את הּמצריים מררּו אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָיׂשראל,

ּברּו הּקדֹוׁש היה למעטם, ּכדי קׁשה ְְֲֲֵַַַָָָָָָָָּבעבֹודה

ּכמֹו מצרים, ּגזרת ּכנגד אֹותם מרּבה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָהּוא

ּכן אֹותֹו יעּנּו וכאׁשר יב) א (שמות ְְֲֵֶֶַַַָׁשאמר

אם ּבגזרת עֹוד נאמר וכאׁשר יפרץ, וכן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹירּבה

מאד וּיעצמּו העם וּירב אֹותֹו, והמּתן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹּבן

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ּכי כ), פסוק ִַָָָָ(שם
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(æè):äeö øLàk äBäé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§¨®©«£¤−ª¨«
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑אמר יֹונקיהן? מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני היא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לפני מׁשה אמר «ƒְְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

לפניו מקּדמת והּׁשכינה האהל ּפתח על ועמד מׁשה הל ׁשּלי, אעׂשה ואני ׁשּל אּתה עׂשה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלֹו
ה'" ּפי "על נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ ואֹומרת: האהל מן יֹוצאת קֹול .ּובת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé):éòîLå éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−§¦§¦«

(èé):ìàéfòå ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−§ª¦¥«

(ë)úçtLî íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ
:íúáà úéáì éålä©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

(àë)íä älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤¥½
:épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È�·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ּפק הּׁשמעי. ּומׁשּפחת הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּכּכלֹומר, ּודיהם ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
וכ. ְָ

(áë)íäéã÷t äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ìäàäå ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§¨−§¨®Ÿ¤
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑הּתחּתֹונֹות לגג∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות אילים CÒÓe.עֹורֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ»«
Á˙t∑הּוילֹון .הּוא ∆«ִַ

(åë)ïkLnä-ìò øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²
:Búãáò ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑חצר ׁשל ולא והאהל, מׁשּכן .ׁשל ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)úçtLîe éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½¦§©̧©Æ
:éúäwä úçtLî íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ©§¨¦«

Ók‡טז ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡�Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBL¯bיז ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ È�a ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È�·Ïיח ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È�·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È�·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿

‡ÔÈlכא ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È�·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈ�Óa ÔB‰È�È�Óƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰È�È�Ó ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג ‡�kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ�‡כה ‡�ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ È�a ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ècכו ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡�kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:d�ÁÏt ÏÎÏ È‰B�eh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מהם, אֹו מּמּני יקּום מי ּדבר נראה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָאֹומר,

ּכל ּכדר ורבים ּפרים היּו לוי ׁשבט ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָאבל

הּׁשבטים: ּכּׁשאר למעלה עלּו ולא ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹהארץ

ÈÏe‡Âׁשמעֹון ּכי עליהם, הּזקן מּכעס זה היה ¿«ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

נתמעט ּבאּוכלּוסין מרּבה עכׁשיו ְְְְְִִֵֶֶַַָֻׁשהּוא

ולוי אלף, ּוׁשנים לעׂשרים לארץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבכניסתֹו

ּבּמּגפה: נתמעט לא חסידיו ׁשבט ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהּוא

‡Ïּבמׁשמרֹות כג) (בפסוק הּכתּוב החל …ְְִֵֵַָָ

ּכאׁש הּמזרח מן ּבּדגלים,הלוּים עׂשה ר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ

לאהרן רק ללוּים מׁשמרת ׁשם ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמּפני

הּכהנים. ּכהן ׁשהּוא ּולמׁשה הּכהנים ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹֹּובניו

הּמזרח, ּכנגד מעמד ׁשהּוא הּמערב מן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהחל

קהת, ּבני מּמּנּו נכּבד ׁשהּוא ּבּדרֹום ׂשם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָאבל

הארֹון להם ונתן ּבלוּים, הּנכּבדים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהם

ׁשהּוא גרׁשֹון ּבני ׂשם ּובמערב ְְְְֲֵֵֶֶַַָָֹוהּקדׁש.

וׂשם והאהל. הּמׁשּכן להם ונתן ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹהּבכֹור,

ונתן מררי ּבני האחרֹון הרּוח ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָּבצפֹון

הּמקּדׁש: ּתׁשמיׁשי ְְִִֵֶַַָָלהם
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(çë)íéôìà úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
i"yx£‰�ÓÈz 'B‚Â e�ÁÈ ˙‰˜ŒÈ�a ˙ÁtLÓ∑,"לׁשכנֹו ואֹוי לרׁשע "אֹוי ּתימנה. החֹונים ראּובן ּדגל להם ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמחלקּתם עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח עם איׁש וחמּׁשים ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ì):ìàéfò-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«¨−§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«

(àì)éìëe úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ§¥´
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN� ‡ÈN�e∑היה ידֹו על – הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ממּנה ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם .ּפקּדת ְַָֻֻ

(âì)íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−
:éøøî úçtLî¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)úLL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨¥¬¤
:íéúàîe íéôìà£¨¦−¨¨«¦

(äì)ìéçéáà-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤£¦¨®¦
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì):íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå|äçøæî §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨
äLî|úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑לה לׁשכנֹו".ּוסמּוכין טֹוב לּצדיק "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים יהּודה מחנה ּדגל ם …∆¿«¬…»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו ס)לפי מחקקי"(תהלים "יהּודה יב): א :(ד"ה ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומזבּולן סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי יּׂששכר ה)"ּומּבני סֹופר"(שופטים ּבׁשבט "מׁשכים :. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkäBäé ét-ìò ïøäàå ¨§¥¸©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§−̈
íéøNòå íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−

:óìà̈«¤

lÚÏe‡כח ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈ�Óa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë� ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡È�Óz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ�‡כט ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ È�a ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

z¯�Óe‡לא ‡¯B˙Ùe ‡�B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ È�Óe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:d�ÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë� ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈ�Óa ÔB‰È�È�Óeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡�etˆ Ôe¯LÈ ‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ�‡לו Ètc È¯¯Ó È�a ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰B�Ó ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:d�ÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰È�eh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח ‡Óec˜ ‡�kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Á�ÈcÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ È�a ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë�»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc È�BlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÏÚלט Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc È‡ÂÏ È�È�Ó Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ



מט xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'b iying meil inei xeriy

(çë)íéôìà úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
i"yx£‰�ÓÈz 'B‚Â e�ÁÈ ˙‰˜ŒÈ�a ˙ÁtLÓ∑,"לׁשכנֹו ואֹוי לרׁשע "אֹוי ּתימנה. החֹונים ראּובן ּדגל להם ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבמחלקּתם עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח עם איׁש וחמּׁשים ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ. ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ì):ìàéfò-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«¨−§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«

(àì)éìëe úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ§¥´
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN� ‡ÈN�e∑היה ידֹו על – הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ממּנה ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם .ּפקּדת ְַָֻֻ

(âì)íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−
:éøøî úçtLî¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)úLL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨¥¬¤
:íéúàîe íéôìà£¨¦−¨¨«¦

(äì)ìéçéáà-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤£¦¨®¦
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò©´¤¤̄©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì):íäéøúéîe íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå|äçøæî §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨
äLî|úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑לה לׁשכנֹו".ּוסמּוכין טֹוב לּצדיק "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים יהּודה מחנה ּדגל ם …∆¿«¬…»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו ס)לפי מחקקי"(תהלים "יהּודה יב): א :(ד"ה ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומזבּולן סנהדראֹות, ראׁשי מאתים וגֹו'" בינה יֹודעי יּׂששכר ה)"ּומּבני סֹופר"(שופטים ּבׁשבט "מׁשכים :. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkäBäé ét-ìò ïøäàå ¨§¥¸©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§−̈
íéøNòå íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−

:óìà̈«¤

lÚÏe‡כח ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈ�Óa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë� ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡È�Óz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ�‡כט ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ È�a ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈

z¯�Óe‡לא ‡¯B˙Ùe ‡�B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ È�Óe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:d�ÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë� ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈ�Óa ÔB‰È�È�Óeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡�etˆ Ôe¯LÈ ‡�kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ�‡לו Ètc È¯¯Ó È�a ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰B�Ó ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:d�ÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰È�eh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח ‡Óec˜ ‡�kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B�·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Á�ÈcÓ ‡�ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ È�a ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë�»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc È�BlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÏÚלט Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡�Ó Èc È‡ÂÏ È�È�Ó Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ



xacnaנ zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'c iyiy meil inei xeriy

i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא לֹומר ואהרן, על ד)נקּוד ‡ÛÏ.(בכורות ÌÈ¯NÚÂ ÌÈ�L∑ ¬∆»«…∆¿«¬…ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ»∆
אלפים ׁשמֹונת – קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת – ּגרׁשֹון ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹּובפרטן
זקּוקים יהיּו ולא הּבכֹורֹות את ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ּומאתים. אלפים ׁשׁשת – מררי ּבני מאֹות, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוׁשׁש

ּבכֹורֹות ּבמּסכת רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ּבכֹורֹות ּומאתים וׁשבעים ׁשלׁש(ה)הּׁשלׁשה אֹותן : ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּפדיֹון מן עצמם ׁשּיפקיעּו ודּים היּו ּבכֹורים – לוּים .מאֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ

ß oeiq 'c iyiy mei ß

(î)ìàøNé éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà äBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפליםספקמּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi zegiy ihewl)

נפלים ספק מּכלל מ)מּׁשּיצא ג, (רש"י ְְְִִִֵֶָָָָ
טו)ּולעיל והֹודיעה(פסוק האהל מן קֹול ּבת יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש נפלים". מּכלל "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

– חדׁש מּבן הּפחּותים ּגם נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ׁשם ּכתב ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכְך ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ּכְך

" זה הרי ואצלֹו מׁשה, ידי על אּלא ה'", ּפי "על היה לא הּבכֹורֹות מנין אְך ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום נפלים".ספקהּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(àî)éðáa øëa-ìk úçz äBäé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§½̈©¬©¨§−Ÿ¦§¥´
éða úîäáa øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½§¤«¡©−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«

(áî)øBëa-ìk-úà Búà äBäé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§¨−Ÿ®¤¨§−
:ìàøNé éðáa¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)äìòîå Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôìíéòáLå äL ¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬§¦§¦−

ô :íéúàîe¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥¬§¨−¤¤¬¥«Ÿ

(äî)-úàå ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤
:äBäé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§¨«

i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ּבכֹורי את הלוּים ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ְְֲִִֵֶַַָֹ
יׂשראל. ׁשל חמֹורים ּפטרי ּכּמה ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד וׂשה חמֹוריהם, ּפטרי את אּלא יׂשראל, ׁשל טהֹורה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבהמה

ּבּבהמה העֹודפים מנה ולא ּבאדם העֹודפים מנה ׁשהרי רמב"ן.ּתדע, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ

„i¯Î‡מ ‡i¯Îea Ïk È�Ó ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈ�Óƒ¿«¿»«¿

Ïkמא ÛÏÁ ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡�Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È�·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג ÔÈ�Óa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰È�È�ÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�·aמה ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿

:ÈÈ ‡�‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנה יׂשראל. ּבבני ּבכֹור ּכל ּתחת ְְְִִִֵֵֵַַָָ(מה)

מעת לּׁשם להיֹות נתקּדׁשּו ְְְְִִִֵֵֵַַַהּבכֹורים

וגו' ּבכֹור כל לי קּדׁש ב) יג (שמות ְִִֶֶַָָׁשּצּוה

רּבים ּבכֹורים והיּו וגו'. ּבאדם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָּבבני

נאמר לא ׁשעדין הּנה, עד נפדּו ולא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּביׂשראל,

ׁשּנתקּדׁשּו הּוא עּתה ּכי הּפדיֹון, יהיה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָלמי

הּכהּנה. ּבמּתנֹות נצטּוּו לא ועדין ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹֹֻהּכהנים

ׁשהיתה ויּתכן סתם, ּבקדּׁשתן עֹומדים הם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻוהּנה

(זבחים רּבֹותינּו ּכדברי הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְֲִֵֵֶַַַָָָּבהם

קיב:):

‰‡¯p‰Âלא ּכּלם האּלה הּבכֹורים ּכי אלי, ¿«ƒ¿∆ְִִֵֵֶַַָָֹֻ

לא ּכי אחת, ּבׁשנה ּבּמדּבר ְְְִִַַַָָָֹנֹולדּו

אׁשר הּבכֹורים ּכל רק ,ּכ ּכל ׁשם העם ְְֲִִֶַַַָָָָָָנתרּבּו

ּכאׁשר נתקּדׁשּו כּלם ּכי נמנּו, ּביׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֻהיּו

החליפם ועּתה יא). יג (שמות ׁשם ְְֱִִֵֶַַָָָּפרׁשּתי

הּנֹותרים, ׁשּיפדּו וצּוה ּפדיֹונם, והם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּבלוּים

מצוה היא ּכאׁשר ּולבניו לאהרן הּפדיֹון ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹונתן

ְלדֹורֹות:

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy

(åî)ìMä ééeãt úàåíéôãòä íéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑העֹודפים ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה אּלּו – ּבהם להּפדֹות הּצריכין הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבכֹור ׁשהיה ּכסף, עׂשרים יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים חמׁשת ּתּקח מהם הּלוּים, על ויתרים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבהם

רחל .ׁשל ֵֶָ

(æî)Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ
:ì÷Mä äøb íéøNò çwz¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

(çî):íäa íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«

(èî)ìò íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−
:íiåìä ééeãt§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)íéMLå äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧§¦¦¹
ìLe:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑אלף – ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשקל. עׂשר חמּׁשה – ּבכֹורֹות לׁשלׁש ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש – ּבכֹורֹות לׁשבעים יז)ׁשקל, סנהדרין רבה. אמר:(במדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשנים הביא עׂשה? מה הלוּים!". מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת "ּתן לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכיצד
ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ּכתב ּפתקין ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ּפתקין אלף ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועׂשרים

הּגֹורל לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן: אמר ּבקלּפי, ּונתנן .ּבללן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(àð)ét-ìò åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−©¦´
ô :äLî-úà äBäé äeö øLàk äBäé§¨®©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤«

ß oeiq 'd ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)íúçtLîì éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®§¦§§Ÿ−̈
:íúáà úéáì§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N�∑והּפחֹות ׁשנה; חמּׁשים ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מעּתה מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ּכחֹו. נתמּלא לא .מּׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹ

(â)ìL ïaîàa-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã):íéLãwä Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«
i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

ÔÈ¯ÈzÈcמו ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜¯tמח È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט ÔB‰�˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ ˙È ·ÈÒ� Ï‡¯NÈ È�·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב È�a BbÓ ˙‰˜ È�a ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁג ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד ‡�ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ È�a ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»



ני xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy

(åî)ìMä ééeãt úàåíéôãòä íéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑העֹודפים ּומאתים וׁשבעים הּׁשלׁשה אּלּו – ּבהם להּפדֹות הּצריכין הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבכֹור ׁשהיה ּכסף, עׂשרים יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים חמׁשת ּתּקח מהם הּלוּים, על ויתרים ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבהם

רחל .ׁשל ֵֶָ

(æî)Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ
:ì÷Mä äøb íéøNò çwz¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

(çî):íäa íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«

(èî)ìò íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−
:íiåìä ééeãt§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)íéMLå äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧§¦¦¹
ìLe:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑אלף – ּבכֹורֹות למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת החׁשּבֹון: סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ׁשקל. עׂשר חמּׁשה – ּבכֹורֹות לׁשלׁש ׁשקל, וחמּׁשים מאֹות ׁשלׁש – ּבכֹורֹות לׁשבעים יז)ׁשקל, סנהדרין רבה. אמר:(במדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשנים הביא עׂשה? מה הלוּים!". מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", חמּׁשת "ּתן לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכיצד
ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ּכתב ּפתקין ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן עליהן: וכתב ּפתקין אלף ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועׂשרים

הּגֹורל לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן: אמר ּבקלּפי, ּונתנן .ּבללן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

(àð)ét-ìò åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−©¦´
ô :äLî-úà äBäé äeö øLàk äBäé§¨®©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤«

ß oeiq 'd ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)íúçtLîì éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®§¦§§Ÿ−̈
:íúáà úéáì§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N�∑והּפחֹות ׁשנה; חמּׁשים ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, לעבֹודת הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מעּתה מכחיׁש ּכחֹו חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לּכח". ׁשלׁשים "ּבן אמרּו: מּכאן ּכחֹו. נתמּלא לא .מּׁשלׁשים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹ

(â)ìL ïaîàa-ìk äðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®¨¨Æ
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã):íéLãwä Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤©¢¨¦«
i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

ÔÈ¯ÈzÈcמו ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È�·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜¯tמח È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט ÔB‰�˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ ˙È ·ÈÒ� Ï‡¯NÈ È�·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÈÂÏב È�a BbÓ ˙‰˜ È�a ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁג ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈ�L¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד ‡�ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ È�a ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»



xacnaנב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy

(ä)úëøt úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ�·e Ô¯‰‡ ‡·e∑קהת ּבני הלוּים יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש לנרּתקֹו ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ
לׂשאת ‰Án�‰.אּלא ÚÒ�a∑ׁשּיסעּו יֹודעים הם מסּתּלק, .ּכׁשהענן ֵֶָָƒ¿…«««¬∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(å)úìëz ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²§¥−¤
:åéca eîNå äìòîìîרמב"ן ¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
i"yx£˙iw�Óe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי ּבהם∑‰CÒp.ּכבר יּס אׁשר ,מס לׁשֹון רמב"ן.הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶֶַַָָָֻ

(ç)äñëîa Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−
:åéca-úà eîNå Lçz øBò́¨®©§¨−¤©¨«

(è)eç÷ìå|-úàå øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ§¤
dðîL éìk-ìk úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨§¥´©§½̈

:íäa dì-eúøLé øLà£¤¬§¨«§¨−¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ׁשּיר צד לכל הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת ּפׁשּוטין∑È˙zÁÓ‰.צהּכמין וׁשּוליה קטּנה ּכף ּכמין «¿»∆»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ«¿…∆»ְְְְִִֶַַָָ

ּכׁשּמיטיבן הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה מּצּדיה, אּלא לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ּבלעז,∑�¯˙È‰.ולא לוצי"ש ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ≈…∆»ְַַ
והּפתילֹות הּׁשמן ּבהן .ׁשּנֹותנים ְְְִִֶֶֶֶַַָ

(é)eðúðå Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©§¨«§−
:èBnä-ìò©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף(כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

È¯LÓ˙‡ה ÏhÓa È‰B�·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡�B¯‡¬»¿«¬»

cו ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ‡�BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq� ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

ÔeqÎÈÂח È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

z¯�Ó‡ט ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰�ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰�‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ È�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿

CLÓcי ‰‡ÙBÁÏ ‡‰�Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È Ôe�zÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ Ôe�zÈÂ ‡�BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

בגד [ּופרׂשּו ּתחׁש עֹור ּכּסּוי עליו ונתנּו ְְְִֶֶַַָָָָ(ו)

מעלת ּבעבּור מלמעלה]. ּתכלת ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָּכליל

ּתחׁש, עֹור ּכסּוי עליו נראה היה לא ְְִֶַַָָָָָָֹהארֹון

הּמס ׁשהּוא ּבפרֹוכת אֹותֹו מכּסים היּו ְְֲִֶֶַַָָָָָאבל

ּתחׁש עֹור ּבמכסה ׁשניהם את ּומכּסים ְְְְִִֵֵֶֶַַַלֹו,

ּכליל ּבגד הּכל על ּופֹורׂשים הּגׁשמים, ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹּבעבּור

הּבגד עליו נראה ׁשּיהיה מלמעלה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּתכלת

ד (במד"ר לטהר הּׁשמים ּכעצם ׁשהּוא ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹהּנכּבד

והּמנֹורה הּׁשלחן הּכלים, ּכל ׁשאר אבל ְְְְֲִֵַַַָָָָָֻיג),

מכסה מלמעלה עליהם נראה היה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוהּמזּבחֹות,

ּתחׁש: ַָעֹור

LÈÂהּכתּוב טעם ּכי a‚„אֹומרים, eN¯Ùe ¿≈ְִִַַַָ»¿∆∆

,‰ÏÚÓÏÓ ˙ÏÎz ÏÈÏk,הּמס לפרכת ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»ְֶַָָָֹ

עֹור ּכסּוי והּפרכת, הארֹון על עליו, ְְְְֶַַָָָָָָֹונתנּו

וטעם ÂÈca,ּתחׁש. eÓNÂּכ הּכהנים.על תפֹות ְַַַַ¿»«»ְֲִִַַֹ

ּכי להיֹות"eÓNÂ"והּנכֹון, אֹותם ׁשּיתּקנּו ְִַָ¿»ְְְִֶַָ

הּטּבעֹות היּו ּכי ּבהם, אֹותֹו לׂשאת ְִִֵֶַַָָָָיֹוצאים

ּובלבד ּכרצֹונם, ּבהם הּבּדים ויאריכּו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָרחבים

מּמּנּו. יסּורּו ִֶֶָֹׁשּלא

עצמֹו הּׁשלחן על יהיה. עליו הּתמיד ולחם ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻ(ז)

ויׂשימּו הּתכלת, ּבגד ועליהם הּלחם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָיהיה

כן ואחרי הּכלים, ּכל ּבּׁשלחן הּזה הּבגד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻעל

ׁשני. ּתֹולעת ּבגד והּׁשלחן הּכלים על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻיפרׂשּו

יפרׂשּו ּכהלכתֹו מסּדר ׁשהּוא הּלחם לכבֹוד ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָֻּכי

ּובין ולחמֹו הּׁשלחן ּבין להפריׁש ּתכלת, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֻּבגד

ּתֹולעת ּבבגד העליֹון הּמכסה והיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים.

סימן ׁשהּׁשלחן ּבעבּור אדם, מראה ׁשהּוא ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשני

הארֹון אבל הּדין, ּבמּדת ׁשהּוא מלכּות ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָלכתר

מן הּכלּולה למּדה ּתכלת ּבבגד הּזהב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומזּבח

אדם ׁשהּוא ארּגמן, ּבבגד העֹולה ּומזּבח ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכל.

ּכפר הּדם יּזרק ׁשם ּכי הראׁשֹון, מן ִִִִֵֵֶַָָָָֹיֹותר

ְַָנפׁשם:

xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy

(áé)Lãwa íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤
Lçz øBò äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−´¨®©

:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ּבהן ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הּפנימי .ּבּמזּבח ְְִִִֵַַַ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ e�M„Â∑הּנחׁשת מעליו∑e�M„Â.מזּבח הּדׁשן את ‡¯ÔÓb.יּטלּו „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑(כא (יומא ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»

ואי הּמּסעֹות ּבׁשעת ּכארי הּבגד ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה פסכּתרואׁש עליה ּכֹופין ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, (עירוביןנּה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
נחׁשתקד) .ׁשל ְֶֶֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
ìk ú÷øænä-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ
:åécá eîNå Lçz øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬©¨«

i"yx£˙zÁÓ∑ּומּלפניה מחּצֹות, ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין העׂשּויה הּדׁשן, לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הּגחלים את יפה∑ÏÊÓ‚˙.ׁשֹואבת ׁשּיתעּכלּו ּכדי להפכן הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ׁשל צּנֹורּיֹות ִֶֶֶֶַָƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמזּבח∑ÌÈÚÈ.ּומהר מעל הּדׁשן את מכּבדין ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ּובלעז מגרפֹות .הם ֵַ»ƒְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

(åè)éìk-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´
-àìå úàNìúä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnäòñðaLãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ
:ãòBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ׁשרת ּוכלי חּיבין∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה – יּגעּו ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִִֶַָ
ׁשמים ּבידי .מיתה ִִִֵַָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|úøè÷e øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ§´Ÿ¤
ïkLnä-ìk úc÷t äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®§ª©À¨©¦§¨Æ

:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«
i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑מּטל עליו הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

חניתן ּבעת ּולהקריב ּולזרז ÔkLn‰ŒÏk.לצּוֹות ˙c˜t∑איׁש איׁש לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד ְְְְְֲִֵֵַַָָָָ¿À«»«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
ּומררי, ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא אבל זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

נׂשא ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר ּפי על הּקדׁשים, מּקדׁש רמב"ן.ׁשאינן ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ÔeLnLÈיב Èc ‡LenL È�Ó Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ Ôe�zÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ Ôe�zÈÂ ‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד Èc È‰B�Ó Ïk ˙È È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó È�Ó Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

˜L„e‡טו ˙È ‰‡qÎÏ È‰B�·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ È�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ È�a ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ È�a ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

k‰�‡טז Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙Á�Óe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡�kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰B�Ó·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמן הּכהן אהרן ּבן אלעזר ּופקּדת ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ(טז)

אּלּו, ּכל על ּפקיד ׁשהּוא יאמר ִֵֶַַַָָָֹהּמאֹור.

אׁשר ּכל ּופקּדת הּמׁשּכן ּכל "ּפקּדת ְְְְֲִִֶַַַָָָֻֻוׁשעּורֹו

לֹו ׁשּיׁש ּפרּוׁשֹו ּכי אברהם, רּבי ואמר ְְִִֵֵֶַַַָָָּבֹו".

איתמר עם ּכליו ּובכל ּבּמׁשּכן ּגם ְְְִִִִֵַַָָָָָּפקידּות

ּפקיד הּוא היה אלעזר מעלת לגדל רק ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹאחיו,

לבּדֹו: הּקטרת ועל הּׁשמן ְְְֶֶֶַַַַַֹעל

B�È‡Â(לג כח (פסוקים אֹומר הּכתּוב ּכי נכֹון, ¿≈ִֵַָָ

ּבכאן ּופרׁש איתמר", "L„wa"ּביד ְְִֵֵַַָָ«…∆

"ÂÈÏÎ·eּונׂשיא לב) (ג למעלה אמר וכן , ¿≈»ְְְְִֵַַָָ

ּפקּדת הּכהן אהרן ּבן אלעזר הּלוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻנׂשיאי

ּפקּדת נׂשיא ּכלֹומר הּקדׁש, מׁשמרת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֻׁשֹומרי

ׁשה הּקדׁש, קהת.מׁשמרת ּבני ּביד הּנתּונים ם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּפרּוׁש ‰ÔkLn"אבל Ïk ˙c˜t"ּפקּדת ּכי , ֲֵָ¿À«»«ƒ¿»ְִַֻ

הּמׁשחה וׁשמן והּמנחה והקטרת הּמאֹור ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשמן

ּבכלי ּבֹו אׁשר וכל ּבּקדׁש הּמׁשּכן ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻּופקּדת

ּבכאן הּנזּכרים והם אלעזר, ּביד הּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּקדׁש

ׁשאמר טו) qÎÏ˙(פסוק ÂÈ�·e Ô¯‰‡ ‰lÎÂ ֶַָ¿ƒ»«¬…»»¿«…

.L„w‰ ÈÏk Ïk ˙‡Â L„w‰ אלעזר‡˙ והּנה ∆«…∆¿∆»¿≈«…∆ְְִֵֶָָ

למׁשמת וגזּבר הּנׂשיאים, ׁשלׁשת על ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָאמרּכל

ּומררי: לגרׁשֹון ּגזּבר ואיתמר קהת, ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָּבני

È�tÓeּכאמּור "ונׂשא" ּבאלעזר הזּכיר ׁשּלא ƒ¿≈ְְְְִִֶֶָָָָָָֹ

אבל אֹותם, נֹוׂשא ׁשאינֹו יראה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָּבלוּים,

ּבני ליד מּידֹו אֹותם ונֹותן עליהם ּפקיד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָהּוא

והם וחסידּות, ּבזריזּות ּבהם יבחר אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָקהת,

הּמׁשּכן, ּבהקים לידֹו ויחזירּום אֹותם ְְְְְְִִִִַַָָָָיׂשאּו

ג (לעיל הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ּפקּדת ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֻוכן



נג xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'd ycew zayl inei xeriy

(áé)Lãwa íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´©ÀŸ¤
Lçz øBò äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−´¨®©

:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ּבהן ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הּפנימי .ּבּמזּבח ְְִִִֵַַַ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ e�M„Â∑הּנחׁשת מעליו∑e�M„Â.מזּבח הּדׁשן את ‡¯ÔÓb.יּטלּו „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑(כא (יומא ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»

ואי הּמּסעֹות ּבׁשעת ּכארי הּבגד ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה פסכּתרואׁש עליה ּכֹופין ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, (עירוביןנּה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
נחׁשתקד) .ׁשל ְֶֶֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
ìk ú÷øænä-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ
:åécá eîNå Lçz øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬©¨«

i"yx£˙zÁÓ∑ּומּלפניה מחּצֹות, ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין העׂשּויה הּדׁשן, לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הּגחלים את יפה∑ÏÊÓ‚˙.ׁשֹואבת ׁשּיתעּכלּו ּכדי להפכן הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ׁשל צּנֹורּיֹות ִֶֶֶֶַָƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמזּבח∑ÌÈÚÈ.ּומהר מעל הּדׁשן את מכּבדין ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ווידי"ל ּובלעז מגרפֹות .הם ֵַ»ƒְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ

(åè)éìk-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´
-àìå úàNìúä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnäòñðaLãwä©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½§«Ÿ
:ãòBî ìäàa úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ׁשרת ּוכלי חּיבין∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה – יּגעּו ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִִֶַָ
ׁשמים ּבידי .מיתה ִִִֵַָָ

(æè)øæòìà úc÷ôe|úøè÷e øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ§´Ÿ¤
ïkLnä-ìk úc÷t äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®§ª©À¨©¦§¨Æ

:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«
i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑מּטל עליו הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן אֹותם: לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

חניתן ּבעת ּולהקריב ּולזרז ÔkLn‰ŒÏk.לצּוֹות ˙c˜t∑איׁש איׁש לצּוֹות קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד ְְְְְֲִֵֵַַָָָָ¿À«»«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ
ּומררי, ּגרׁשֹון ּבני מּׂשא אבל זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל וכלֿאׁשרּֿבֹו, הּמׁשּכן והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל

נׂשא ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר ּפי על הּקדׁשים, מּקדׁש רמב"ן.ׁשאינן ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ÔeLnLÈיב Èc ‡LenL È�Ó Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ Ôe�zÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ Ôe�zÈÂ ‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד Èc È‰B�Ó Ïk ˙È È‰BÏÚ Ôe�zÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó È�Ó Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡�BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

˜L„e‡טו ˙È ‰‡qÎÏ È‰B�·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ È�Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ È�a ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ È�a ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡�ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

k‰�‡טז Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙Á�Óe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰�‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡�kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰B�Ó·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמן הּכהן אהרן ּבן אלעזר ּופקּדת ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ(טז)

אּלּו, ּכל על ּפקיד ׁשהּוא יאמר ִֵֶַַַָָָֹהּמאֹור.

אׁשר ּכל ּופקּדת הּמׁשּכן ּכל "ּפקּדת ְְְְֲִִֶַַַָָָֻֻוׁשעּורֹו

לֹו ׁשּיׁש ּפרּוׁשֹו ּכי אברהם, רּבי ואמר ְְִִֵֵֶַַַָָָּבֹו".

איתמר עם ּכליו ּובכל ּבּמׁשּכן ּגם ְְְִִִִֵַַָָָָָּפקידּות

ּפקיד הּוא היה אלעזר מעלת לגדל רק ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹאחיו,

לבּדֹו: הּקטרת ועל הּׁשמן ְְְֶֶֶַַַַַֹעל

B�È‡Â(לג כח (פסוקים אֹומר הּכתּוב ּכי נכֹון, ¿≈ִֵַָָ

ּבכאן ּופרׁש איתמר", "L„wa"ּביד ְְִֵֵַַָָ«…∆

"ÂÈÏÎ·eּונׂשיא לב) (ג למעלה אמר וכן , ¿≈»ְְְְִֵַַָָ

ּפקּדת הּכהן אהרן ּבן אלעזר הּלוי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻנׂשיאי

ּפקּדת נׂשיא ּכלֹומר הּקדׁש, מׁשמרת ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֻׁשֹומרי

ׁשה הּקדׁש, קהת.מׁשמרת ּבני ּביד הּנתּונים ם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּפרּוׁש ‰ÔkLn"אבל Ïk ˙c˜t"ּפקּדת ּכי , ֲֵָ¿À«»«ƒ¿»ְִַֻ

הּמׁשחה וׁשמן והּמנחה והקטרת הּמאֹור ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשמן

ּבכלי ּבֹו אׁשר וכל ּבּקדׁש הּמׁשּכן ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֻּופקּדת

ּבכאן הּנזּכרים והם אלעזר, ּביד הּכל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּקדׁש

ׁשאמר טו) qÎÏ˙(פסוק ÂÈ�·e Ô¯‰‡ ‰lÎÂ ֶַָ¿ƒ»«¬…»»¿«…

.L„w‰ ÈÏk Ïk ˙‡Â L„w‰ אלעזר‡˙ והּנה ∆«…∆¿∆»¿≈«…∆ְְִֵֶָָ

למׁשמת וגזּבר הּנׂשיאים, ׁשלׁשת על ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָאמרּכל

ּומררי: לגרׁשֹון ּגזּבר ואיתמר קהת, ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָּבני

È�tÓeּכאמּור "ונׂשא" ּבאלעזר הזּכיר ׁשּלא ƒ¿≈ְְְְִִֶֶָָָָָָֹ

אבל אֹותם, נֹוׂשא ׁשאינֹו יראה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָּבלוּים,

ּבני ליד מּידֹו אֹותם ונֹותן עליהם ּפקיד ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָהּוא

והם וחסידּות, ּבזריזּות ּבהם יבחר אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָקהת,

הּמׁשּכן, ּבהקים לידֹו ויחזירּום אֹותם ְְְְְְִִִִַַָָָָיׂשאּו

ג (לעיל הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ּפקּדת ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֻוכן
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(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé):íiåìä CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−©«§¦¦«
i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו .אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|Lã÷-úà ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤
Léà Léà íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈¦¬¦²

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, נרּתק ּבגדּבפלתֹו עליו ּופרׂשּו זֹו, רׁשה ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכּסּויֹו: הּוא ׁשּלֹו ּובּלּוע ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ְְְְְִִִִִִֶֶַּפלֹוני

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g zegiy ihewl)

זֹו ּבפרׁשה למעלה ׁשּפרׁשּתי כ)ּכמֹו ד, (רש"י ְְְְְִֵֶַַָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק ׁשניזֹורׁש"י ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי רׁש"י מפרׁש ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכנרּתק, ׁשהיּו אף הּבגדים, ּכּסּוי ידי ׁשעל לכאֹורה, לֹומר, יׁש זה ּולפי נקבים". "נקבים עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהאמּורים

הּבלּוע).לא ּכדבר צד, מּכל ׁשּנתּכּסה (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש רמב"ן'נבלע' ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדברקנ"ט פרשת חסלת
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מׁשמרת ּכלי את ּתפקדּו ּובׁשמֹות וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶלב),

לב): פסוק (להלן ַָָמּׂשאם

ÏÚÂהּכתּוב ה"ג) פ"י (שבת הּירּוׁשלמי ּדעת ¿«ְְִַַַַַָ

שכן) ד"ה צב. (שבת רׁש"י ְִֵֵַּבפרּוׁשי

ּכי גדֹול, מּׂשא יהיה אֹותם, נֹוׂשא ְִִֵֶֶַָָָׁשהּוא

רּבינּו ּומׁשה ו.) (כריתות מנה שס"ה ְֵֶֶֶַַָֹהּקטרת

ׁשלמה לׁשנה הּמאֹור וׁשמן לחצאין, ּפּטמּה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹלא

ידענּו לא הּתמיד ּומנחת לּגין, קפ"ג מאד ְְְִִִַַַַָָֹֹֻרב

חזק אלעזר היה אבל מּמּנה. יּׂשא ימים ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָָלכּמה

ואהרן רּבינּו מׁשה וכן אבינּו, ּכיעקב ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹֹואּמיץ

כח: יחליפּו ה' וקוי ְֲִִֵַַָֹֹאחיו,

הּקדׁש. את ּכבלע לראֹות יבאּו ולא ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ(כ)

ּכמֹו נרּתיקֹו לתֹו הּכלי את ְְְְְְִִִִֶֶַַַּכׁשּמכניסין

ּבגד עליו ּופרׂשּו זֹו, ּבפרׁשה למעלה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפרׁשּתי

ׁשּלֹו ּובלּוע ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ְְְְְִִִִֶֶַָּפלֹוני

ל ּכּסּויֹו, ׁשלזהּו ּדעּתֹו והּוא רׁש"י, ׁשֹון ְְְִִֶֶַַ

ְְאּונקלּוס:

e�È˙Ba¯Âׁשּזֹו (פא:), סנהדרין ּבמּסכת אמרּו ¿«≈ְְְְִֶֶֶֶַַָ

ׁשחּיב ׁשרת ּכלי הּגֹונב על ְְֵֵֵֶַַַַָָָָאזהרה

והּגזל ׁשהּגנבה ּבֹו, ּפֹוגעין והּקּנאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָמיתה

(איוב ויקאּנּו ּבלע חיל מּלׁשֹון ּבליעה, ְְְִִִִִֶַַַָָָָיּקראּו

נא (ירמיה מּפיו ּבלעֹו את והֹוצאתי טו), ְְִִִִֵֶכ

מד):

‡"¯Âּכאׁשר לראֹות יבאּו ׁשּלא ּכפׁשּוטֹו, אמר ¿ְְֲִִֶֶַַָָֹֹ

רק הארֹון, ויּגלה הּמס ּפרכת ְִֶֶַַַָָָָָָֹיּוסר

אֹותֹו. לׂשאת יבאּו יכּסה ּכאׁשר כן ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻאחרי

הּבנין יּוסר ּכאׁשר הּקדׁש", את "ּכבלע ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָֹויהיה

ה' ּבּלע מּלׁשֹון הּקדׁש, ׁשהּוא הארֹון ִִֵֶֶַַַָָָֹמעל

וּתבּלעני סביב יחד ב), ב (איכה חמל ְְְִִֵַַַַַָָֹולא

יגעּו ׁשּלא מּוזהרים הלוּים והּנה ח). י ְְְְִִִִִֵֶַָֹ(איוב

יּׂשאּוהּו, ּבּבּדים רק ומתּו הּקדׁש ארֹון ֲִִֵֶֶַַַַָָֹאל

הסרת ּכלל לראֹות יבאּו ׁשּלא יזהירם ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹועֹוד

ּכענין הּפרכת, את אהרן ׁשּיֹוריד ּבעֹוד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּבנין

אמר: ויפה יט). ו (ש"א ה' ּבארֹון ראּו ְֲִֶַַָָָּכי

Ï·‡ּבעבּור ּכי הּכתּוב, טעם האמת ּדר על ¬»ֱֲִֶֶֶַַַַַָָ

הּוזהרּו ׁשם, הּכרּובים יֹוׁשב ּכבֹוד ְְְֱֲִֵַָהיֹות

ׁשּיֹורידּו עד ה' את לראֹות יהרסּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַֹהלוּים

הּכבֹוד ּתראה אז ּכי הּפרכת, את ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּכהנים

לקדׁש הראׁשֹון מקֹומֹו אל ויׁשּוב עּזֹו, ְְְְְִֶֶֶָָֹֻּבחביֹון

ּכפׁשּוטֹו. הּקדׁש את ּכבלע ויהיה ְְְְֳִִִֶֶֶַַַַָֹהּקדׁשים,

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל



נה

לשבוע פרשת במדבר תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח אייר
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט 

יום רביעי - ב' סיון
פרק כ
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שני - כ"ט אייר
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' סיון
פרק כ

מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' סיון
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' סיון
פרק כ

מפרק כג
עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' סיון
פרק כ 

מפרק כט עד סוף פרק לד

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 
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ìëéäá úùáìúî àéä [íéòîåùäì äîìòðå äîåúñä
ïúåùáìúäáå äàéøáã ã"áç àéäù äàéøáã ÷"÷
äàéøááù 'éëàìîäå úåîùðä åàøáð äàéøáã úåëìîá
íùá ì"ùîëå åðéðôìù ãåîìúä êùîð íùî íâå
íù úåòéôùîå úåøéàî äàéøáä íìåòáù íéðå÷éúä
íåöò íåöîö 'éçáá ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç
ìåáâ éìòá íäù íéëàìîäå úåîùðä åìëåéù éãëá
êùîð ïëìå åìà ã"áç 'éçáî äòôùä ìá÷ì úéìëúå
àåä ãåîìúäù ã"áç 'éçá ë"â àåäù ãåîìúä íùî
ã"áç 'éçá íä íéîòèäå ïééøåá ìò úåëìää éîòè
ïéã ãñç ïäù ä"á ñ"à ìù åéúåãîî ïä ïîöò úåëìääå
ìåñôäå øùëäå øåñéàäå øúéää êùîð ïäîù 'åë íéîçø

.'éðå÷éúá ù"îë øåèôäå áåéçäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

א.6. קלט, דף הקודש ˘ËÈÏ"‡7.באגרת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰היא דהתורה בפכ"ג ממש"כ יוקשה שלא הדיוק "אולי :Ò"‡‡'כו היודע הוא כי

כו'".Á„כולא לבד והארתן כו' עיקר אך כו' מאיר ושם א): (נה, מהגהה ולהעיר כו' המשכות הן... ההלכות בפכ"ג: מש"כ וע"ד לפנינו כ' לכן –

xii` h"k ipy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ט שני יום

,146 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã 'ìî úåùáìúäáå,cr 'nr cr:äðéëù

äàéøác úeëìîa úeìéöàc úeëìî úeLaìúäáe8,xg`l `id - §¦§©§©§©£¦§©§¦§¦¨
,okn-äîëç àeäL äøéöéc íéLã÷ éLã÷ ìëéäa úLaìúî¦§©¤¤§¥©¨§¥¨¨¦¦¦¨¤¨§¨

.äøéöéc úòc-äðéazeklnn dpikyd z`xyd dpyiy ,jk ± ¦¨©©¦¦¨
,"dxivid mler"a "zeliv`"cïúeLaìúäáe,okn xg`l ±úeëìîa §¦§©§¨§©§

Y äøéöéczeklny drya ¦¦¨
`idy itk "zeliv`"c

"d`ixa"c zeklna zyaeln

zrcÎdpiaÎdnkgae

zyalzn ± "dxivi"c

mler" ly "zekln"a

- "dxividúBçeøä eøöBð± §¨
ze`xwpd zenypd zepiga

yly opyi oky ,"gex"

,ytp ± zenypa zebixcn

`id "ytp" ixde ,dnype gex

,"dxivi"n ± "gex" ,"diyr"n

."d`ixa"n ± "dnyp"e

mler" zece` epcnlyk

zeklnny xn`p ,"d`ixad

zexvep "d`ixa"c

ly dbixcnd ± "zenyp"d

ep`yk ,dzre ,"dnyp"

zexvep dpnny ,owfd epax xne` ± "dxivic zekln" zece` micnel

,"gex" ly dbixcnd ± "zegex"d.äøéöéaL íéëàìnäåmb ± §©©§¨¦¤¦¦¨
± "dxivid mler" ly mik`lnd mbe zenypay "gex"d zepiga

;"dxivi"c zeklnn eedzpíMî íâå,"dxivi"c zeklnn ±àéä §©¦¨¦
ïk íb úBëLîpä ,úB÷eñt úBëìä àéäL ,eðéðôlL äðLnä©¦§¨¤§¨¥¤¦£¨§©¦§¨©¥

àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL úòc-äðéa-äîëçî9.epcnly myk ± ¥¨§¨¦¨©©¤¥¨
,`ed jexa seq oi` ly zrcÎdpiaÎdnkgn `a `edy cenlzl qgia

ldd ly lkyde minrhdn akxen cenlz ,okyqgia mb jk ,zek

,z`f lka ,zecnd zpigan ze`a onvr zeklddy zexnly ,dpynl

oeeiknodaymb od - ,mrhe lky ly oipr mdy ,minrhd minelb

,`ed jexa seq oi` ly zrcÎdpiaÎdnkgn zekynp okúBðéçaL ÷ø©¤§¦
íéæeðâe íéLaìî íä ,úBëìää éîòè íäL úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¤¥©£¥©£¨¥§ª¨¦§¦

àìå ,úBëìää éôeâa.éelb úðéçáa,`xnba ±minrhdly §¥©£¨§Ÿ¦§¦©¦
dpyna ,eli`e ,zelbzda ± zeklddwqt`ed cala dkldd

,mrhd `le ± zelbzdaY éelb úðéçáa ïäL úBëìää éôeâå§¥©£¨¤¥¦§¦©¦

,dpynaúðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcî úøàä ïä ïä¥¥¤¨©¦¨¤¥¨¦§¦©
,éelbxeqi`l oicd wqte ,cqg edf ± xzidl dkld wqty ,xen`k - ¦

,dxeab edf ±ïøéôñ úéLc íéðewzä íLa ìéòì øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¥§¥©¦¦§¦§¦¨
,äøéöéa ïéðp÷îzecn ody ± seq oi` ly zecne zexitq yy - §©§¦¦¦¨

ze`vnp ± "zeliv`d mler"

,"dxivid mler"a zexi`ne

,ïée÷ éðL ììk Cøc ïäL- ¤¥¤¤§¨§¥©¦
ipya zewlgp zecnd yy

:miillk mieewïéîé`edy ± ¨¦
,"cqg"Y ìàîNe`edy §Ÿ

± `rexc cqg" ± "dxeab"

`rexc dxeab ,`pini ± rexf

- "`l`ny ± rexf ±ì÷äì§¨¥
,ãñçc àøèqîzpigan - ¦¦§¨§¤¤

wqt `a ± cqgd zcne

,lwdl dklddeðéäc§©§
ìëeiL øézäìxacd ± §©¦¤©

,xzend,'ä ìà úBìòì- ©£¤
eze`l dilr zeidl lkezy

xac ,oky .dyecwa xac

ea ynzyn icediy xzend

± devne dyecw ly oiprl

,cqg ly oipr df ixde ,dyecwa eay zeigd dler;'eë øéîçäì Bà§©§¦
,dyecwl dilr el didzy xyt` i` `linae ,xzid epi` xacdy -

dl` .zelrl lkei `l xac eze`y ,"oic"e "dxeab" ly oipr df ixde

ze`a mdny ,dlrnly zecnd ly miillkd mieewd ipy md

,dpynay zekldd,ìkäå,dpyn mb cenlz mb -äîëç ét ìò §©Ÿ©¦¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg ±,da úBìeìk úòãå äðéáe ,úeìéöàc- ¦¨¨©£¦¦¨¨©©§¨

,"dnkg"aúBãçéîeÎdnkgny dx`dd oke ,cenlzde dpynd ± §ª¨
,cenlzde dpynd mikynp dpnny zecne zrcÎdpiaóBñ-ïéàa§¥

,úeìéöàc úòc-äðéa-äîëç úBLaìî ïlk CBúa ék ,àeä-Ceøä¦§ª¨§ª¨¨§¨¦¨©©©£¦
.ãeçiä úéìëúa ïäa ãçéî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàL,ixd ± ¤¥¨§ª¨¨¤§©§¦©¦

,"dxivid mler" ly miycw iycw lkida zyalzn dpikydyk

on wlg jynp ± "dxivid mler" ly zekln zpigaa okn xg`le

`edy itk dpikyd xe`l ilkd `edy - ,"dpyn" `edy ,dxezd

."dxivid mler"a dlbznäæ Cøãa ïëåzyalzn dligzay ± §¥§¤¤¤
,"dxivid mler" ly zekln zpigaa dpikydäðéëMä äãøé̈§¨©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì
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ë"â úåëùîðä úå÷åñô úåëìä àéäù åðéðôìù äðùîä
éîòè íäù ã"áç 'éçáù ÷ø ä"á ñ"à ìù ã"áçî
'éçáá àìå úåëìää éôåâá 'éæåðâå íéùáåìî íä úåëìää
åéúåãî úøàä ïä ïä éåìéâ 'éçáá ïäù 'åëìää éôåâå éåìéâ
úéùã 'éðå÷éúä íùá ì"ùîë éåìéâ 'éçáá ä"á ñ"à ìù
ìàîùå ïéîé ïéå÷ éðù ììë êøã ïäù äøéöéá ïéðð÷î ïøéôñ
ìà úåìòì ìëåéù øéúäì åðééäã ãñçã àøèñî ì÷äì
äðéáå 'éöàã äàìéò äîëç ô"ò ìëäå 'åë øéîçäì åà 'ä
ïìåë êåúá éë ä"á ñ"àá úåãçåéîå äá úåìåìë úòãå
ïäá ãçåéî ä"á ñ"à øåàù úåìéöàã ã"áç úåùáåìî
äùáìúðå äðéëùä äãøé äæ êøãá ïëå ãåçéä úéìëúá
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.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עי"ז והנמשך היא קלה שלפני' התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :

(2 (עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים „‡ÔÈהם Ï"È– בזו

הבריאה עולם לעניני בנוגע משא"כ – מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות

–ÂÈ�È�Ú ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"·Á·ועד"ז) עולם·ÏÎדברי' לעניני בנוגע – –Ê‰עולם במשל וכמו (È�È�Ú ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡¯‰Ó

קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה) עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –

הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה חב"ד פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי'

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך רחוק בענין לפעול שיוכל במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל ‡„ÂÓ"¯9.מבריאה ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘שהרי" :ÏÎכמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן ב"ה אוא"ס של חכ' היא לפ"ז)".·Ó"Îהתורה בתניא
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.ãeçiä úéìëúa ïäa ãçéî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàL,ixd ± ¤¥¨§ª¨¨¤§©§¦©¦

,"dxivid mler" ly miycw iycw lkida zyalzn dpikydyk

on wlg jynp ± "dxivid mler" ly zekln zpigaa okn xg`le

`edy itk dpikyd xe`l ilkd `edy - ,"dpyn" `edy ,dxezd

."dxivid mler"a dlbznäæ Cøãa ïëåzyalzn dligzay ± §¥§¤¤¤
,"dxivid mler" ly zekln zpigaa dpikydäðéëMä äãøé̈§¨©§¦¨

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

íéøîà éèå÷éì
úåëìî úåùáìúäáå
'éöéã ÷"÷ ìëéäá úùáìúî äàéøáã úåëìîá 'éöàã

úåëìîá ïúåùáìúäáå äøéöéã ã"áç àåäùäøéöéã
àéä íùî íâå äøéöéáù íéëàìîäå úåçåøä åøöåð
ë"â úåëùîðä úå÷åñô úåëìä àéäù åðéðôìù äðùîä
éîòè íäù ã"áç 'éçáù ÷ø ä"á ñ"à ìù ã"áçî
'éçáá àìå úåëìää éôåâá 'éæåðâå íéùáåìî íä úåëìää
åéúåãî úøàä ïä ïä éåìéâ 'éçáá ïäù 'åëìää éôåâå éåìéâ
úéùã 'éðå÷éúä íùá ì"ùîë éåìéâ 'éçáá ä"á ñ"à ìù
ìàîùå ïéîé ïéå÷ éðù ììë êøã ïäù äøéöéá ïéðð÷î ïøéôñ
ìà úåìòì ìëåéù øéúäì åðééäã ãñçã àøèñî ì÷äì
äðéáå 'éöàã äàìéò äîëç ô"ò ìëäå 'åë øéîçäì åà 'ä
ïìåë êåúá éë ä"á ñ"àá úåãçåéîå äá úåìåìë úòãå
ïäá ãçåéî ä"á ñ"à øåàù úåìéöàã ã"áç úåùáåìî
äùáìúðå äðéëùä äãøé äæ êøãá ïëå ãåçéä úéìëúá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עי"ז והנמשך היא קלה שלפני' התלבשות (1 כי: דבריאה") במל' "ובהתלבשותן אמר שכבר (אף עוה"פ "כופל :

(2 (עלדאת"ג). דיצירה ענינים הם עי"ז שהנמשך עד כ"כ שמעלימה זו התלבשות משא"כ – (עלדאתכ"ס) דברי' ענינים „‡ÔÈהם Ï"È– בזו

הבריאה עולם לעניני בנוגע משא"כ – מלכות") "מל' ובהג"ה במל'" מלובשת דאצי' "מל' לקמן (ראה במל' מל' – כ"א דבריאה, בחב"ד התלבשות

–ÂÈ�È�Ú ÏÎהתלבשות מוכרחת –„"·Á·ועד"ז) עולם·ÏÎדברי' לעניני בנוגע – –Ê‰עולם במשל וכמו (È�È�Ú ÏÎ„נמשכים ÔÈÁÂÓÂהגוף ˘‡¯‰Ó

קצת (וכ"מ דבריאה בחב"ד התלבשות מקודם צ"ל – היצירה) עולם (שלצורך דבריאה במל' זו לההתלבשות שגם את"ל ואפילו בארוכה. וכנ"ל –

הערך רחוק – דיצירה בענין לפעול דבריאה מל' שתוכל במדה רק דבריאה חב"ד פעולת בזה הרי – הת"ת)) (שער עלינו שלאחר בדרוש בסי'

לשכל)". כלל שייך שאינו – ממנו הערך רחוק בענין לפעול שיוכל במדה דהאדם ממוחין המשכה – (במשל ‡„ÂÓ"¯9.מבריאה ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘שהרי" :ÏÎכמשנ"ת וכו' ת"ת ענין וגדול חד כולא וקב"ה אורייתא (שלכן ב"ה אוא"ס של חכ' היא לפ"ז)".·Ó"Îהתורה בתניא



oeiqנח '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון א' שלישי יום
פרקנג ,cr 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'éäùë äðäå âð ÷øô,148 'nr cr.[ç"éì

ääâä
êúåëìî áåúëä ïåùì ïáåé äæáå)

:(íéîìåò ìë úåëìî

úBîìBò 'âî íìBò ìëå .äiNòc íéLã÷ éLã÷ ìëéäa äLaìúðå§¦§©§¨§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨§¨¨¦¨
elà,diyr ,dxivi ,d`ixa ±úBàø÷pä ,úBâøãî úBááøì ÷lçúî ¥¦§©¥§¦§©§¥©¦§¨

úeìéöàc úeëìîe ,íéèøt úBîìBò ïk íbzpiga ,xen`k ,`idy ± ©¥¨§¨¦©§©£¦
,"dpiky"dì ïáeé äæáe)* ääâä úeëìna úLaìî:áeúkä ïBL §ª¤¤©©§¨¤¨§©¨

ìk úeëìî Eúeëìî"©§§©§¨
"íéîìBò,weqtd oeyln ± ¨¦

,"jzekln" yiy ,rnyn

zeklndyjlzekln" yie ,

ly zeklnd ,"minler lk

jk lre ,zenlerd lk

,jzeklny ,mixne`

zeklndjly`id ,

lk zekln ly zeiniptd

zpigaa ,oky ,zenlerd

± zenlerd lk ly "zekln"

zyaelnjzeklnzekln ±

"zeliv`"cíìBò ìk ìL :(¤¨¨
Y éèøtzyalzn `id (` §¨¦

mler lkay zekln zpigaa

;ihxtúãøBézekln (a ± ¤¤
,zcxei (dxen`d zeyalzdd ici lr) "zeliv`"cúLaìúîe(b ¦§©¤¤

,zyalzn "zeliv`"c zeklnàeäL ,íéLã÷ éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤
.äâøãîa epnî äèîlL íìBòaL úòc-äðéa-äîëçzpiga ± ¨§¨¦¨©©¤¨¨¤§©¨¦¤§©§¥¨

ly "zekln"a zyaeln `idy itk ,"zeliv`d mler" ly zekln

dhnly mler ly ,zrcÎdpiaÎdnkga zyalzn ,xzei oeilr mler

dbixcna10.äðéëMäî ,äpäå,"zeliv`"c zekln ±úLaìîä §¦¥¥©§¦¨©§ª¤¤
CLîð ,éèøt Bà éììk ,íìBòå íìBò ìk ìL íéLã÷ éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥¨¨¦¤¨¨§¨§¨¦§¨¦¦§¨
úBîLð ,BaL íéàeøaäå íìBòä ìëì úeiçå øBà äpnî èMtúîe¦§©¥¦¤¨§©§¨¨¨§©§¦¤§¨

,'eëå íéëàìîezelkidd enk ,mler eze`ay mi`xapd x`y oke - ©§¨¦§
xe` milawn mlek ,'eke

zpigan zeigedpikyef

iycw lkida zyaelnd)

,oky ,(mler eze`ay miycw

äøNòa eàøáð ílk ék¦ª¨¦§§©£¨¨
äNòîaL úBøîàî©£¨¤§©£¥

úéLàøa11íäL ,zxyr ± §¥¦¤¥
,zexn`nd"'ä øác"§©

"äðéëL" íLa àø÷pä± ©¦§¨§¥§¦¨
ly epipry epcnly itk

dn z` zelbl `ed "'d xac"

edfy .mlrpe xzqen didy

± dpikyd oipr ok mb

iwl`d xe`d zelbzd

jeza ,mlerdn dlrnly

zpigay ,ixd .mlerd

"'d xac" `ide ,"dpiky" mya z`xwpd) "zeliv`d mler" ly zekln

mihytzne mikynp dpnny ef `id ,(zexn`nd zxyra dlbzpy

lr d`a ef zehytzde dkynd .mi`xapde zenlerd lka zeige xe`

(dligza dpiky zyalzn ea) miycw iycw lkid `idy ,dxez ici

dpikyd xe`l "yeal"k zynynd `ide ,mler lka:

.âð ÷øtxe` `edy ,dpikyd xe`y ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
yeal .mlera xi`dl lkeiy ick "yeal"l wewf ,llka mlerdn dlrnly

dpia ,dnkgd mdy ,dxezde oigend mieedn ,mler lkae ;"dxez" ± `ed ,df

dxey eay ,mler eze` ly "miycw iycw lkid" ± mler eze` ly zrce

;dpikyÎdpiaÎdnkgy ixg`le

oday) mler eze` ly zrc

zpigaa zecxei (dpikyd dxey

± mler eze` ly "zekln"

ly mipiprde mi`xapd mieedzn

.mler eze`zeyalzdd ici lr

jynp ,mler eze` ly "zekln"a

,mler eze` ly "miycw iycw lkid"a xi`dl lkeiy ,dpikyd xe` mb cxeie

.dbixcna dhnl `edymlerl cr ,zenlerd lkl qgia mixacd mixaqen jk

xe`y ,owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze` ,b"p wxta .ipgexd diyrd

xi`d miiw did ycwnd ziay onfa .inybd dfd mlera mb xi`n dpikyd

zia oaxeg ixg`l ,eli`e .ycwnd ziaay "miycw iycw lkid"a dpikyd xe`

iycw lkid" md od ,miiwn icediy zeevnde cnel icediy dxezd ± ycwnd

z` ,owfd epax xiaqi ,b"p wxt jynda .meik dpikyd dxey eay ,"miycw

oial ,oey`xd ycwnd ziaa dxi`dy dpikyd xe` zbixcn oiay milcadd

dxi`dy dpikyd xe` zbixcn

oiale ,ipyd ycwnd ziaa

meik dxi`nd dpikyd zbixcn

.zeevne dxez ici lr

ïBLàø úéa äéäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨©¦¦
ïBøàä äéä BaL ,íi÷©¨¤¨¨¨¨
éLã÷ úéáa úBçeläå§©§¥¨§¥
àéäL ,úeìéöàc úeëìî àéäL ,äðéëMä äúéä ¯ íéLã÷̈¨¦¨§¨©§¦¨¤¦©§©£¦¤¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà éelb úðéçaoi`" mvra `edy xe`y - §¦©¦¥¨
- dzid ef dpiky ixd ,mlera dlbzn ± "mler"n dlrnle "seq

,íL äøBL,ycwnd ziaay miycw iycwa -úøNòa úLaìîe ¨¨§ª¤¤©£¤¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åìà úåîìåò 'âî íìåò ìëå äéùòã ÷"÷ ìëéäá
úåîìåò ïë íâ úåàø÷ðä úåâéøãî úåááøì ÷ìçúî

úåëìîá úùáåìî 'åìéöàã úåëìîå íéèøô
*éèøô íìåò ìë ìù

ìëéäá úùáìúîå úãøåé
íìåòáù ã"áç àåäù ÷"÷

úùáåìîä äðéëùäî äðäå .äâøãîá åðîî äèîìù
éèøô åà éììë íìåòå íìåò ìë ìù ÷"÷ ìëéäá
íéàåøáäå íìåòä ìëì úåéçå øåà äðîî èùôúîå êùîð
äøùòá åàøáð íìåë éë 'åëå íéëàìîå úåîùð åáù
àø÷ðä 'ä øáã íäù úéùàøá äùòîáù úåøîàî

:äðéëù íùá

äðäå âð ÷øôäéä åáù íéé÷ ïåùàø úéá äéäùë
äúéä ÷"÷ úéáá úåçåìäå ïåøàä
øåà éåìéâ 'éçá àéäù úåìéöàã úåëìî àéäù äðéëùä
øúéá úåøáãä úøùòá úùáåìîå íù äøåù ä"á ñ"à
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שליט"א10. הרבי בכך מציין הנראה וכפי מהם; אחד בכל דאצילות" "מלכות על החזרה כמו שליט"א, אדמו"ר מכ"ק היא לֿא)ב)ג) החלוקה

קדשים בקדשי למלכות˘·ÏÎשההתלבשות מתייחסת – מתלבשת„‡ˆÂÏÈ˙עולם בהן מ"אצילות", שלמטה שבעולמות מלכות לבחינת ולא –

"והנה אומר: הזקן שרבנו מה גם זהו דאצילות. ק"ק...".ÈÎ˘‰Ó�‰מלכות בהיכל ˘ËÈÏ"‡11.המלובשת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לזה קודם "כי :

שזהו – עולמות הי' של·¯‡˘È˙לא התחלת כפשוטו –ÔÈ‡Ó Y ליש)".·¯‡

oeiq '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,úBøacäiycway oex`a migpen eidy ,zixad zegelay - ©¦§
,miycwdéelbî øúBé íeöòå áø éelâa ,æò øúéå úàN øúéa± §¤¤§¥§¤¤¨§¦©§¨¥¦¦¨

,dpikyd lyúBîìBòa äìòîlL íéLã÷ éLã÷ úBìëéäa§¥§¨§¥¨¨¦¤§©§¨§¨
.íéðBéìò"dxivi"e "diyr" zenlerl dpeekd ±1mler"a mb ,oky , ¤§¦

wx ixd dxi`n "dxivid

`idy itk dpiky zbixcn

ixg`llkida dzeyalzd

mler"ay miycw iycw

ixg`le ,"d`ixad

"zekln"a dzeyalzd

zeyalzdy) "d`ixa"ay

xi`dl lkezy zxyt`n ,ef

ly miycw iycw lkida

,eli`e .("dxivid mler"

ziaa dzxyy dpikyd

s`y mbd ,oey`xd ycwnd

ici lr df did ,my

"zekln"a dzeyalzd

did j` ,"d`ixad mler"ay

dxzqddy ote`a df

zeyalzdnefdhrn dzid ,

oiicr ,ef dxzqd ixg` (ycwnd ziaa) xi`dy xe` eze`e ,xzei

ziay zexnle ± ."dxivid mler"l `le "d`ixad mler"l wx jiiy

my dxi`d `eti` ,cvike ,inybd dfd mlera ixd `ed ycwnd

xy`n ,ielib xziae xzei dwfge ,dlrp dxeva ,dpiky zbixcn

:meyn ,df ixd ± ?mipeilrd zenleraïä úBøacä úøNò ék¦£¤¤©¦§¥
,dlk äøBzä úeììkitk ,dlek dxezd lk z` zellek od - §¨©¨ª¨

,zexacd zxyra milelk cvik ,oe`b dicrq iax zexdf`a xaqeny

,('k wxt zlgzdn xirdle) ,dxezd zeevn b"ixz lkBbî à÷ôðc§¨§¨¦
,äàlò äîëçdnkg) "d`lir dnkg"n d`a (dxezd) `idy - ¨§¨¦¨¨

,("zeliv`d mler"ay,àéìbúàã àîìòî àìéòì àìéòìc- ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
mler" ly "zekln" enk ,zelbzd ly mlerdn dlrn dlrnly

idef ik ,"`ilbz`c `nlr" z`xwpd ,"dpiky"d zpiga ,"zeliv`d

dlrnl `id dxez ,ixde ± zenlera seq oi` xe` ly zelbzdd

dxezd geka yi okle ;"dpiky"n dlrnl ,"`ilbz`c `nlr"n

eze`a yalznd dpikyd xe` ipta lhazi `ly "yeal" zeidl

dhnly oipra cxei `edyk `wec `ed ,xizqnd yeal ,j` .yeal

ed okly ,dpikyn,mxa ;lawzdl lkeiy dpikyd xe` lr xizqn `

ote`a dppi` ,zegelay zexacd zxyra d`ay itk ,dxezd

± oldl xaqeiy itk ± `l` ,inybd mleray mipiprd enk didzy

mipeilrd zenlerdn dlrnly dbixcn dze`a dx`yp `id

.mixen`dï÷÷çì éãëe,zexacd zxyr z` ±íéðáà úBçeìa §¥§¨§¨§£¨¦
äãøé àì ¯ íéiîLb± ©§¦¦Ÿ¨§¨

`idy "d`lir dnkg"

,dxez,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨
ìzLä CøãkúeìL §¤¤¦§©§§

úBîìBòämilylzynd ± ¨¨
mlerl xzei oeilr mlern

ixd `ed jky ,xzei oezgz

`idy cry ,xcqdzcxei

`id ,inybd dfd mlerl

zelylzydd xearl dkixv

diyre dxivi zenler ly

dlrnly ,miipgexd

wxe ,inybd dfd mlerdn

dfd mlerl `a df ,f`

,inybdäfä íìBò ãò©¨©¤
äfä íìBò ék ,éîLbä©©§¦¦¨©¤
âäðúî éîLbä©©§¦¦§©¥

,éîLbä òáhä úeLaìúäamlera zcxeid ziwl`d drtydd - §¦§©§©¤©©©§¦
did `l ,"zegel"a eli`e ,"rah" ly yeala zyalzn ,inybd dfd

,`l` ,jk,änä íéäìà äNòî úçläå"day ,ziwl` dxivi - §©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨
,rah `le ,zewl` zi`xp"àeä íéäìà ázëî ázënäå2,azk - §©¦§¨¦§©¡Ÿ¦

,zewl` zi`xp eay ,iwl`äfä íìBò ìL òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©¤¨©¤
òtLpä ,éîLbä,ezrtyd lawn inybd dfd mlerd ±úøàäî ©©§¦©¦§¨¥¤¨©

äpnnL ,äiNòc íéLã÷ éLã÷ ìëéäaL äðéëMäzx`dn ± ©§¦¨¤§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨
dpikyef- ,äfä íìBò íbL ,äiNòä íìBòì úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¨£¦¨¤©¨©¤
,Bììëad mlerd -lelk ,dfd mlerd `ed `edy ,inybd df ¦§¨

iycw lkiday dpikyd zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd mler"a

"zekln"a dzeyalzd ixg`l) "diyrd mler" ly miycw

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"cäàlò äîëç úðéça àlà¤¨§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg ±,úBøacä 'éaL äøBzä úeììk àéäL ,úeìéöàc©£¦¤¦§¨©¨¤§©¦§

,ïcáì äàéøáãå úeìéöàc úeëìîa äLaìúðicrla - ¦§©§¨§©§©£¦§¦§¦¨§©¨
,mdn dhnly zenlera dzeyalzdïcáì ïäå"zeliv`c dnkg" ± §¥§©¨

icrla ,d`ixac zeklnae zeliv`c zeklna zyaeln `idy itk

,odixg`ly zeyalzddïä ¯ ïëBúaL óBñ-ïéà-øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥¤§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
úåìëéäá äéåìéâî øúåé íåöòå áø éåìéâá æò øúéå úàù
ïä úåøáãä úøùò éë íéðåéìò úåîìåòá äìòîìù ÷"÷
àìéòìã äàìéò äîëç åâî à÷ôðã äìåë äøåúä úåììë
íéðáà úåçåìá ï÷÷çì éãëå àéìâúàã àîìòî àìéòì
úåìùìúùä êøãë äâøãîì äâøãîî äãøé àì íééîùâ
âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù
úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה הלשון מפשטות משמע כן "לכאורה :ÈÎובריאה דאצי' כו' Ô„·Ïעשה"ד

האריכותÔ„·Ïוהן צ"ע (2 כו', כללות הן שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא איך˘Ê"ÙÏכו'", ועצום" רב בגילוי עז ויתר שאת "ביתר

בפי' כמעט משמע ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 דיצירה, במלכות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר ·˙�È‡זה 'ÈÙ‰˘–

דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש שם וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת ג"כ וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי'

לחקקן")·'בתניא ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' הר"י בביאור ג"כ (ראה כו' כללות הן עשה"ד – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות

–‡Ï'בסי] כו' "מפניירדה כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל לגבי והמעלה תחתונים]. שבדברים – שלישית מעלה – שם

) הנ"ל" ומטעם שם שהיו ˘‰ÂÁÂÏ˙הלוחות ‡Ï‡ Ì˘ 'ÈÒניתוסף שעי"ז מיני'‚Ìפעלו בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל

המהות השגת (2 מאצי'), כשמאיר או מצ"ע בריאה – בחילוק (עט"ז) באוה"ת וכמוש"כ עט"ז),Ï‡ובי', באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק

הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון ערל"ג) באוה"ת (כ"מ העליון עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3

משניהם (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ�‰שלמע' זה)ÁÈ·Â„ארון המדה]".‡Â�Èעם טז.2.מן כה, שמות



נט oeiq '` iyily mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,úBøacäiycway oex`a migpen eidy ,zixad zegelay - ©¦§
,miycwdéelbî øúBé íeöòå áø éelâa ,æò øúéå úàN øúéa± §¤¤§¥§¤¤¨§¦©§¨¥¦¦¨

,dpikyd lyúBîìBòa äìòîlL íéLã÷ éLã÷ úBìëéäa§¥§¨§¥¨¨¦¤§©§¨§¨
.íéðBéìò"dxivi"e "diyr" zenlerl dpeekd ±1mler"a mb ,oky , ¤§¦

wx ixd dxi`n "dxivid

`idy itk dpiky zbixcn

ixg`llkida dzeyalzd

mler"ay miycw iycw

ixg`le ,"d`ixad

"zekln"a dzeyalzd

zeyalzdy) "d`ixa"ay

xi`dl lkezy zxyt`n ,ef

ly miycw iycw lkida

,eli`e .("dxivid mler"

ziaa dzxyy dpikyd

s`y mbd ,oey`xd ycwnd

ici lr df did ,my

"zekln"a dzeyalzd

did j` ,"d`ixad mler"ay

dxzqddy ote`a df

zeyalzdnefdhrn dzid ,

oiicr ,ef dxzqd ixg` (ycwnd ziaa) xi`dy xe` eze`e ,xzei

ziay zexnle ± ."dxivid mler"l `le "d`ixad mler"l wx jiiy

my dxi`d `eti` ,cvike ,inybd dfd mlera ixd `ed ycwnd

xy`n ,ielib xziae xzei dwfge ,dlrp dxeva ,dpiky zbixcn

:meyn ,df ixd ± ?mipeilrd zenleraïä úBøacä úøNò ék¦£¤¤©¦§¥
,dlk äøBzä úeììkitk ,dlek dxezd lk z` zellek od - §¨©¨ª¨

,zexacd zxyra milelk cvik ,oe`b dicrq iax zexdf`a xaqeny

,('k wxt zlgzdn xirdle) ,dxezd zeevn b"ixz lkBbî à÷ôðc§¨§¨¦
,äàlò äîëçdnkg) "d`lir dnkg"n d`a (dxezd) `idy - ¨§¨¦¨¨

,("zeliv`d mler"ay,àéìbúàã àîìòî àìéòì àìéòìc- ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
mler" ly "zekln" enk ,zelbzd ly mlerdn dlrn dlrnly

idef ik ,"`ilbz`c `nlr" z`xwpd ,"dpiky"d zpiga ,"zeliv`d

dlrnl `id dxez ,ixde ± zenlera seq oi` xe` ly zelbzdd

dxezd geka yi okle ;"dpiky"n dlrnl ,"`ilbz`c `nlr"n

eze`a yalznd dpikyd xe` ipta lhazi `ly "yeal" zeidl

dhnly oipra cxei `edyk `wec `ed ,xizqnd yeal ,j` .yeal

ed okly ,dpikyn,mxa ;lawzdl lkeiy dpikyd xe` lr xizqn `

ote`a dppi` ,zegelay zexacd zxyra d`ay itk ,dxezd

± oldl xaqeiy itk ± `l` ,inybd mleray mipiprd enk didzy

mipeilrd zenlerdn dlrnly dbixcn dze`a dx`yp `id

.mixen`dï÷÷çì éãëe,zexacd zxyr z` ±íéðáà úBçeìa §¥§¨§¨§£¨¦
äãøé àì ¯ íéiîLb± ©§¦¦Ÿ¨§¨

`idy "d`lir dnkg"

,dxez,äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨
ìzLä CøãkúeìL §¤¤¦§©§§

úBîìBòämilylzynd ± ¨¨
mlerl xzei oeilr mlern

ixd `ed jky ,xzei oezgz

`idy cry ,xcqdzcxei

`id ,inybd dfd mlerl

zelylzydd xearl dkixv

diyre dxivi zenler ly

dlrnly ,miipgexd

wxe ,inybd dfd mlerdn

dfd mlerl `a df ,f`

,inybdäfä íìBò ãò©¨©¤
äfä íìBò ék ,éîLbä©©§¦¦¨©¤
âäðúî éîLbä©©§¦¦§©¥

,éîLbä òáhä úeLaìúäamlera zcxeid ziwl`d drtydd - §¦§©§©¤©©©§¦
did `l ,"zegel"a eli`e ,"rah" ly yeala zyalzn ,inybd dfd

,`l` ,jk,änä íéäìà äNòî úçläå"day ,ziwl` dxivi - §©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨
,rah `le ,zewl` zi`xp"àeä íéäìà ázëî ázënäå2,azk - §©¦§¨¦§©¡Ÿ¦

,zewl` zi`xp eay ,iwl`äfä íìBò ìL òáhäî äìòîì§©§¨¥©¤©¤¨©¤
òtLpä ,éîLbä,ezrtyd lawn inybd dfd mlerd ±úøàäî ©©§¦©¦§¨¥¤¨©

äpnnL ,äiNòc íéLã÷ éLã÷ ìëéäaL äðéëMäzx`dn ± ©§¦¨¤§¥©¨§¥¨¨¦©£¦¨¤¦¤¨
dpikyef- ,äfä íìBò íbL ,äiNòä íìBòì úeiçå øBà CLîð¦§¨§©§¨¨£¦¨¤©¨©¤
,Bììëad mlerd -lelk ,dfd mlerd `ed `edy ,inybd df ¦§¨

iycw lkiday dpikyd zx`dn ezeig z` lawnd "diyrd mler"a

"zekln"a dzeyalzd ixg`l) "diyrd mler" ly miycw

,jk did `l ,"zegel"a ,j` ;("diyr"cäàlò äîëç úðéça àlà¤¨§¦©¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg ±,úBøacä 'éaL äøBzä úeììk àéäL ,úeìéöàc©£¦¤¦§¨©¨¤§©¦§

,ïcáì äàéøáãå úeìéöàc úeëìîa äLaìúðicrla - ¦§©§¨§©§©£¦§¦§¦¨§©¨
,mdn dhnly zenlera dzeyalzdïcáì ïäå"zeliv`c dnkg" ± §¥§©¨

icrla ,d`ixac zeklnae zeliv`c zeklna zyaeln `idy itk

,odixg`ly zeyalzddïä ¯ ïëBúaL óBñ-ïéà-øBàa úBãçéîä©§ª¨§¥¤§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
úåìëéäá äéåìéâî øúåé íåöòå áø éåìéâá æò øúéå úàù
ïä úåøáãä úøùò éë íéðåéìò úåîìåòá äìòîìù ÷"÷
àìéòìã äàìéò äîëç åâî à÷ôðã äìåë äøåúä úåììë
íéðáà úåçåìá ï÷÷çì éãëå àéìâúàã àîìòî àìéòì
úåìùìúùä êøãë äâøãîì äâøãîî äãøé àì íééîùâ
âäðúî éîùâä æ"äåò éë éîùâä æ"äåò ãò úåîìåòä
äîä íéäìà äùòî úåçåìäå éîùâä òáèä úåùáìúäá
æ"äåò ìù òáèäî äìòîì àåä íéäìà áúëî áúëîäå
äéùòã ÷"÷ ìëéäáù äðéëùä úøàäî òôùðä éîùâä
æ"äåò íâù äéùòä íìåòì úåéçå øåà êùîð äðîîù
úåììë àéäù úåìéöàã äàìéò äîëç 'éçá àìà åììëá
'àéøáãå 'éöàã úåëìîá äùáìúð úåøáãä 'éáù äøåúä
ïä ïëåúáù ñ"à øåàá úåãçåéîä ïãáì ïäå ïãáì
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" וכהטעם ועשי') ליצירה רק (דהכוונה הלשון מפשטות משמע כן "לכאורה :ÈÎובריאה דאצי' כו' Ô„·Ïעשה"ד

האריכותÔ„·Ïוהן צ"ע (2 כו', כללות הן שעשה"ד האריכות כל צע"ג עפ"ז (1 אלא איך˘Ê"ÙÏכו'", ועצום" רב בגילוי עז ויתר שאת "ביתר

בפי' כמעט משמע ד) צ"ח, (סידור הת"ת בשער – ועיקר (3 דיצירה, במלכות ההתלבשות רק החילוק באם וכו' וכו' ביתר ·˙�È‡זה 'ÈÙ‰˘–

דמפרש – נלפענ"ד ולכן רלג. ע' ריש שם וצע"ק ט"ז) ע' (סוף לבמדבר באוה"ת ג"כ וכ"מ עליונים, עולמות מכל למע' שזהו – קאי דעלי'

לחקקן")·'בתניא ("וכדי המשכתו אופן מצד (2 קארף). שי' הר"י בביאור ג"כ (ראה כו' כללות הן עשה"ד – האור מצד (1 שבביהמ"ק: מעלות

–‡Ï'בסי] כו' "מפניירדה כו' אוא"ס עצמות גילוי (1 העליונים: עולמות כל לגבי והמעלה תחתונים]. שבדברים – שלישית מעלה – שם

) הנ"ל" ומטעם שם שהיו ˘‰ÂÁÂÏ˙הלוחות ‡Ï‡ Ì˘ 'ÈÒניתוסף שעי"ז מיני'‚Ìפעלו בסי' יוקשה שלא כדי כצ"ל – דבריאה ק"ק בהיכל

המהות השגת (2 מאצי'), כשמאיר או מצ"ע בריאה – בחילוק (עט"ז) באוה"ת וכמוש"כ עט"ז),Ï‡ובי', באוה"ת (כ"מ המציאות ידיעת רק

הבחי' הרי ממקום, למע' – ומסובב מקום, נמשך שמממלא [וכיון ערל"ג) באוה"ת (כ"מ העליון עונג בחי' וממלא, מסובב שלמע' בחי' (3

משניהם (ÌÂ˜Óנמשך:ÓÓ�‰שלמע' זה)ÁÈ·Â„ארון המדה]".‡Â�Èעם טז.2.מן כה, שמות



oeiqס 'a iriax mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ב' רביעי יום

,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðù úéááå,148 'nr cr.àúøá ãñé

úéác íéLã÷ éLã÷a äøBMä ,"äðéëL" íLa úBàø÷pä©¦§¨§¥§¦¨©¨§¨§¥¨¨¦§©¦
dúeLaìúä éãé ìò ,ïBLàø,dpikyd ly ±úBøacä 'éa ¦©§¥¦§©§¨§©¦§

ñða ïBøàaL úBçela úB÷e÷çä,zegela zewewgd zeize`d ± ©£©¤¨¨§¥
ly oipr meyn oda did

l"f epinkg xn`nk ,"qp"3,

"q"e "n" zeize`dy

eid qpa" ± zegelay

ozeida ,oky ,"micner

`l ,xarl xarn zewewg

ixdy ± qpa wx cenrl elki

eid ,zegelay zexacd zxyre ,qtzidl dna odl ozip `läNòîe©£¥
íéiç íéäìà,"zeliv`d mler" ly "dpia" zxitqay myd `ed ± ¡Ÿ¦©¦

:oldlck ,"d`ixad mler"a xi`ndàeä]"miig miwl`" ±

z`xwpd ,zeliv`d mler ly dpia zxitq `ed ,zexitqaàîìò"¨§¨
,"àéñkúàc,dqeknd mlerd -ïp÷îä,xi`ne ±íìBòa §¦§©§¨©§©¥§¨

éòãBéì òãBpk ,äàéøaä©§¦¨©¨§§¥
ïç±gdnkp`id ,dxzq ¥

dlawd zxez[zxitqy

mler" ly "dpia"

mler"a dxi`n ,"zeliv`d

oipr oiicr `edy ,"d`ixad

"`iqkz`c `nlr" ly

e dqekn mler)`l oiicr la` ,"mler" `ed "d`ixa" :xnelk ,(mlrp

.zelbzday xac ,"yi" ly ze`ivna

,úBçeläå ïBøàä Ba äéä àlL éðL úéááemixacd zyng oia - §©¦¥¦¤Ÿ¨¨¨¨§©
,zegelde oex`d eid ,ipy ziaa exqgyíðBøëæ eðéúBaø eøîà̈§©¥¦§¨

äëøáì4Leøt ,Ba äøBL äðéëL äúéä àlLziaay ,`l ± ¦§¨¨¤Ÿ¨§¨§¦¨¨¥
:dpeekd `l` ,llk dpikyd z`xyd dzid `l ipyd ycwnd

äúéäL äðéëL úâøãî©§¥©§¦¨¤¨§¨
àlL ïBLàø úéáa äøBL¨§©¦¦¤Ÿ

ìzLä CøãkúeìL §¤¤¦§©§§
,úBîìBòä-dze`zbixcn ¨¨

dxey dzid `l ± dpikyd

dpiga ,m` ik ,ipyd ziaa

,dpiky ly xzei dphw

zbixcnl llk jxra dpi`y

,oey`x ziaay dpikyd

äúéä éðL úéáa àlà¤¨§©¦¥¦¨§¨
äøBL,dpikyd ±Cøãk ¨§¤¤
ìzLäúeLaìúäå úeìL ¦§©§§§¦§©§

úeìéöàc úeëìîitk ± ©§©£¦
zyalzn `idyúeëìîa§©§

äàéøáãå ,äàéøác± ¦§¦¨§¦§¦¨
,d`ixad mler ly zekln

äøéöéãå ,äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨§¦¦¨
zyalzn `idy itk "dxivid mler" ly zeklne ±éLã÷ ìëéäa§¥©¨§¥

,äiNòc íéLã÷iycw lkid" ze`xwpd ,zrcÎdpiaÎdnkga - ¨¨¦©£¦¨
,diyrd mler ly ,"miycwäiNòc íéLã÷ éLã÷åila ± §¨§¥¨¨¦©£¦¨

ly zeyalzddzekln,"diyrd mler" lyéLã÷a Laìúî äéä̈¨¦§©¥§¨§¥
Ba äúøLå ,ähîlL Lc÷nä úéáaL íéLã÷ycwnd ziaa ± ¨¨¦¤§¥©¦§¨¤§©¨§¨§¨

,ipydY äðéëMäly dpiky zbixcn dze`äøéöéc úeëìî ©§¦¨©§¦¦¨
éLã÷a úLaìîäïëìå .äiNòc íéLã÷miycw iycway iptn ± ©§ª¤¤§¨§¥¨¨¦©£¦¨§¨¥

,dpikyd z`xyd dzid ,ycwnd ziaayíãà íeL éàMø äéä àìŸ¨¨©©¨¨
,íL ñðkì,ipye oey`x ziaay miycw iycwa -ìBãb ïäk ãáì ¦¨¥¨§©Ÿ¥¨

,my qpkidl el xzen did ±úéa áøçMî"e .íéøetkä íBéa§©¦¦¦¤¨©¥
Y Lc÷näixd ,ycwnd ziaay "miycw iycw lkid" mb llek ©¦§¨

,xen`k ,ixdy ?dpikyd zyalzn miycw iycw ly lkid dfi`a

yeal `edy "miycw iycw lkid"a wx `id dpikyd zeyalzd

epax xiaqi ± dpikyd xe`l

dxezy ,oldl owfd

lkid" md od dizeevne

"yeal"de "miycw iycw

,dpikyd xe`lBì ïéà¥
àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨

ìL úBnà 'ã àlà BîìBòa§¨¤¨©¤
"ãáìa äëìä5,,dxez - £¨¨¦§©

"miycw iycw lkid"d `id

mr d"awd z` zcg`nd

xe` ,"yecwd"y ,mlerd

xe` ,lcaene yecw `edy

"jexa" didi ,dpikyd

jynii ± (dkynd oeyln)

.mleraãçà elôà"å©£¦¤¨
¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL¤¥§¥©¨
àúéàãk ,"Bnò äðéëL± §¦¨¦¦§¦¨

aezky enk,àn÷ ÷øt úBëøáazkqn ly oey`x wxta - ¦§¨¤¤©¨
zekxa20-Y "Bnò äðéëL" Leøtdfd mler ly `xap ezeiday ¥§¦¨¦

,dpikyd zx`d ly dbixcn efi`a - ,dpikyd xe` ea xi`n ,inybd

- ?xaecnìzLä Cøãkúeìéöàc úeëìî úeLaìúäå úeìL §¤¤¦§©§§§¦§©§©§©£¦
.äiNòå äøéöéå äàéøác úeëìîadpikyd z`xydk `ly ± §©§¦§¦¨¦¦¨©£¦¨

zeyalzd ici lr dzid `ly ,ipy zia ly (elit`) miycw iycwa

oial dxezay dpikyd z`xyd oiay lcadd ."diyr"c zeklna

xcq eze` jxc ok mb d`ay ,llka mlera dpikyd zx`de zkynd

ly yeal ici lr `a df ,mleray jka `hazn ± zelylzyd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

é"ò ïåùàø úéáã ÷"÷á äøåùä äðéëù íùá úåàø÷ðä
ïåøàáù úåçåìá úå÷å÷çä úåøáãä 'éá äúåùáìúä
ïð÷îä àéñëúàã àîìò àåä] íééç íéäìà äùòîå ñðá

[ç"éì òãåðë äàéøáä íìåòá

äéä àìù éðù úéááå
äøåù äðéëù äúéä àìù ì"æøîà úåçåìäå ïåøàä åá
ïåùàø úéáá äøåù äúéäù äðéëù úâøãî 'éô .åá
éðù úéáá àìà úåîìåòä úåìùìúùä êøãë àìù
úåëìî úåùáìúäå úåìùìúùä êøãë äøåù äúéä
'éöéãå äøéöéã 'åëìîá 'àéøáãå äàéøáã úåëìîá 'éöàã
÷"÷á ùáìúî äéä 'éùòã ÷"÷å 'éùòã ÷"÷ ìëéäá
äøéöéã úåëìî äðéëùä åá äúøùå äèîìù ÷"îäááù
íåù éàùø äéä àì ïëìå .äéùòã ÷"÷á úùáåìîä
úéá áøçùîå ë"äéá ìåãâ ïäë ãáì íù ñðëéì íãà
äëìä ìù à"ã àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà ùã÷îä
åîò äðéëù äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàå ãáìá
úåìùìúùä êøãë åîò äðéëù 'éô ÷"ô 'åëøáá 'úéàãë
äøéöéå äàéøáã úåëìîá úåìéöàã úåëìî úåùáìúäå
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ב.3. ב, ב.4.מגילה ט, א.5.יומא ו, ברכות

oeiq 'b iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ג' חמישי יום

,148 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åðéä ù"æå,dr 'nr cr.'úéå 'úé

recn ,xac ly enrh .zeevne dxeza ok oi`y dn ,"dbep ztilw"

pikyd z`xydjxc xearl ok mb dkixv ,dxez ici lry d

iptn ,`edy ,oldl xaqei ± "diyrd mler" ly zeklna zeyalzdd

yiy zeevn ± zeiyrn zeevn ,lecbd oaexa od ,dxezde zeevndy

ixd ± "dyrn"a ozeyrl

o`k `a dpikyd xe`y

,"diyr"e "dyrn" ly oipra

ici lr zeidl jixv df okl

"zekln"a mb zeyalzd

mler"ay"diyrd;ék¦
â"éøz,613 ±úBöî ©§©¦§

ïä ïlëk ïaø ,äøBzä©¨ª¨§ª¨¥
íâå ,úBiNòî úBöî± ¦§©£¦§©

,zeevndøeaãa úBéeìzä©§§¦
ãeîìz Bîk ,äáLçîe©£¨¨§©§
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zeevnael`.diyre dyrn ly oiprd epyi ,x"enc` w"k zxrd

`"hilyly `"cc weicd l"v oiicre" :dkldmewna `a `wecw"dw,

yi dfay x`ane ± enr dpikyd f` mby s` mzq dxeza wqer `le
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`edy xzkd enk ,siwn

± oigende y`xd lr siwn
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,"diyr"e "dyrn" ly oipra

ici lr zeidl jixv df okl
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oeiqסב 'b iying mei Ð bp wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"Lã÷ úçLî,"dnkg" df "ycw" -øäfa áeúkL Bîkony"y ± ¦§©Ÿ¤§¤¨©Ÿ©
jixv ,"ey`x lr"y dpikyd xe`e ± "dnkg" `ed "ycw zgyn

xe`l ,ilkd ,yeald `idy dnkga yalzdl eilr :xnelk ,"ony"l

:`wepid ixac z` ,my miiqn "xdef"de ± dpikydïéãáeò ïeðéà"å§¦§¦
Y "ïéáè,md (onyd) dl`e ¨¦

dyrn ,miaeh miyrn

,zeevndâ"éøz ïä,613 ± ¥©§©
úBöîjixv ,dxe`kl ± ¦§

yi zekiiy efi` :oiadl

,"ony"l ± zeevnd dyrnl

mdy iptn ,`l` ?dnkg

,zeevnd b"ixzúBëLîpä©¦§¨
,Cøaúé Búîëçîrecne - ¥¨§¨¦§¨¥

dxez ,jkl dwitqn `l

,dnkg ,ony `idy ,cala

"oiah oicaer"l mb mikixve

zeevnd dyrnl ±

mikynpdÎ ?dnkgnéãk§¥
äðéëMä øBà æçàì¤¡Ÿ©§¦¨
Lôð àéä ,äìéúta©§¦¨¦¤¤
úàø÷pä ,óebaL úéðeiçä©¦¦¤©©¦§¥
ék .ìLî Cøc ìò äìéút§¦¨©¤¤¨¨¦
øBàä éîLbä øpaL Bîk§¤©¥©©§¦¨
ïBélk éãé ìò øéàî¥¦©§¥¦¨
úëtäpä äìéútä úôøNe§¥©©§¦¨©¤§¤¤

úéäìàä Lôð ìò äøBL äðéëMä øBà Ck ¯ Làì"xp" `idy ± §¥¨©§¦¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,"mc` znyp 'd xp" ±dúeëtäúäå úéîäaä Lôð ïBélk éãé ìò©§¥¦§¤¤©©£¦§¦§©§¨
àøBäðì àëeLçî,(dyecwd) xe`l (dtilwd) jyegn ±eøéønîe ¥£¨¦§¨¦§¦

à÷úîì(dyecwd) zewiznl (dtilwd) zexixnn ±,íé÷écöa- §¦§¨§©¦¦
zedn z` miktdn mdy ,'i wxt lirl xen`k ,jk xacd mday

,dyecwe aehl rxn ,dlkye dizecn ,zindad ytp zenvreBà
äéLeáì ïBéìk éãé ìò úBçôì,zindad ytpd ly ±ïäL §¨©§¥¦§§¤¨¤¥

,äNòîe øeac äáLçîytpd ly miyeal ok iptl eidy - ©£¨¨¦©£¤
,dtilw ly ytp `idy ,zindadúBtìwä CLçî ïúeëtäúäå§¦§©§¨¥Ÿ¤©§¦

øeac äáLçîa ãçéîe ùaìîä ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBàì§¥¨©§ª¨§ª¨§©£¨¨¦
Bzä úBöî â"éøz ìL äNòîeíéðBðéaa ,äøwxta epcnly itk ± ©£¤¤©§©¦§©¨©¥¦

aehl zindad ytpd zenvre zedn zektdp `l "mipepia"ay ,a"i

xeaic ,daygn ,miyeald wx `l` ,miwicva xacdy itk ,dyecwle

xeaic ,daygn ici lr aehl miktdp ,zindad ytpd ly dyrne

`xwp df "mipepia"l qgiae ± mdly zeevnde dxezd ly dyrne

xe`l zktdpd ,mdly zipeigd ytpd ly ,"dlizt"d oeilk

dyecwleéãé ìò ék .¦©§¥
úéîäaä Lôð úeëtäúä¦§©§¤¤©©£¦
dâð útìwî äàaä©¨¨¦§¦©Ÿ©
Y 'eëå àøBäðì àëeLçî¥£¨¦§¨§
dtilwd jyegn zktdpd

,dyecwd xe`läNòð©£¤
ïéî úàìòä" úðéça§¦©©£¨©©¦

,"ïéá÷eðxaky itk - §¦
zexxerzdl dpeekde ,epcnl

,lawnd ly dceardy

,dlrnl zxxernéLîäìC §©§¦
,äðéëMä øBàwx `l - ©§¦¨

`edy ± dxez ± dnkgÎony

"helwl" ,dpikyd xe`l ilk

`id m` ik ,xe`d z`

,dpikyd xe` z` dkiynn

-ïéà-øBà éelb úðéça àéä¦§¦©¦¥
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`"hily("zeihxt r"n od ± d`xi oke ± dnvr dad`y f"r sqep" :

Îzeevnl ceqie yxey zynynd dad` zpiga zniiwy xnel yi

dzbixcnl dnec dpi` ef dad` ,xnelk .jepig cvn miniiwny dyr

ici lr zeyrpd dyrdÎzeevnl ceqie yxey zynynd dad`d

,`l` .zeevna aiiegne lecb ezeida ,zeicinz ly avna mc`d

miniiwny dyrdÎzeevn meiwl yxey zynyn ef dad`y oeikn

`l ± jepig ly beqa ef dad` mb zllkp ,cala jepig xeza oze`
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dad` dpyiy ,xaqei oldl ± ?alay ybx `idy dad` iabl diyr

mipipra ezewnrzd ici lr ,zeppeazd ici lr dze` biyn mc`y

dad` iabl ynzydl mi`zn okl .ef dad` mixxerndefoeyla

ixg` oldl xaqei df xac .ef dad` ekeza gztle xevil ± diyr ly

mi`zn `l diably ,dad` ly xzei dpeilrd dbixcna oeicd

ici lr zlrtpe zxvepd dad` ef oi`y iptn ,diyr oeyla ynzydl
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:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
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ו.1. כב, ˘ËÈÏ"‡2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈמתקיים המצוה מעשה בשעת שגם –

אמיתי]". קיום נמשכות... [ובפ"ד: ˘ËÈÏ"‡3.עי"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.בפ"ד וכדלעיל באהבה. כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא "וצ"ע :

תיבה נשמטה מ"ע‡Á˙ואולי 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל

(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמצאו – מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :
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àì ïé÷æé éë íâ åëøã éô ìò øòðì
åëøã éô ìò áéúëãî äðä äðîî øåñé
åúéîàì úîàä êøã äðéàù òîùî
ïé÷æé éë íâù àúåéìòî éàî ë"àå
úòãåî äðä êà .äðîî øåñé àì

äéúåãåñéå 'ä úãåáò éùøù éë úàæ
ãåñéå ùøù äàøéä åîéçøå åìéçã ïä
íåé÷å áåè äùòåì äáäàäå òøî øåñì
'áúéù åîë ïðáøãå 'úééøåàã ò"î ìë
ë"â àéä êåðéçä úåöîå) ïîå÷îá
:(â"îù ïîéñ ç"àá ù"îë ò"îá
øùà á÷ò ô"ñá áéúë äáäàá äðäå
äáäàì äúåùòì íëúà äåöî éëðà
êééù êéà ïéáäì êéøöå 'åâå 'ä úà
êà áìáù äáäà éáâ äééùò ïåùì
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ו.1. כב, ˘ËÈÏ"‡2.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:יל"ה הל' "ב' ונמשכים.˘¯˘: נמצאים שממנו –„ÂÒÈמתקיים המצוה מעשה בשעת שגם –

אמיתי]". קיום נמשכות... [ובפ"ד: ˘ËÈÏ"‡3.עי"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.בפ"ד וכדלעיל באהבה. כדלקמן מל"ת" "כל כאן הוסיף שלא "וצ"ע :

תיבה נשמטה מ"ע‡Á˙ואולי 'כל לקמן דאורייתא'".ÏÓÂ"˙וצ"ל

(*‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמצאו – מקומות מראי ע"ז. מפאריטש מר"ה הערות תשי"ד) (קה"ת, ח"א הרמון פלח שבסו"ס להוסיף "כדאי :

(לחנוכה)". להצ"צ באוה"ת



oeiqסד 'c iyiy mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.elv` zelbzdl lkez ef dad`y dpkd dyer wx `ed :mc`dCà©
Lôpä úBìk àéä ,úçàä .'ä úáäà éðéî éðL Léc ,àeä ïéðòä̈¦§¨§¥§¥¦¥©£©¨©©¦§©¤¤

,dàøBa ìà dòáèazelk" ly efk dad` dpyi ytpd raha - §¦§¨¤§¨
`id ,"ynn lrnn dwl` wlg" `id ziwl`d ytpd ixdy ."ytpd

okl ± "seq oi`"d mvrn wlg

dad` ,rahd cvn ,da yi

,dzenvrl oeilk ly efk

ixd .`ed jexa "seq oi`"l

jxev oi` ef dad`y oaen

zleki oi` s`e ± xevil

`idy oeeik ± dze` xevil

ytpd raha z`vnp

zelbl yi j` ;ziwl`d

ytpd ly ef dad`

xyad al mby ,ziwl`d

dad`a yibxi inybd

cvik .el` ytpd zelkae

?dlbzn ok` `idøLàk©£¤
ìò úéìëOä Lôð øabúz¦§©¥¤¤©¦§¦©

øîçä,sebd ly ±,äézçz eäòéðëúå eäìétLúå`haznd xac - ©Ÿ¤§©§¦¥§©§¦¥©§¤¨
sebd z` jkfle zindad ytpd z` owzl ± ziwl`d ytpd zceara

,oky .zewl` ipipr oian lkydy ici lr :zilkyd ytpd ici lr

dlrpe mnexn avna md zewl`a ezbyde ziwl`d ytpd ly lkyd

lkyd `idy zilkyd ytpd eli`e ,sebd lr ritydl xy`n xzei

sebl aexw xak df ixd ,zewl` oian `ed xy`k ,mc`d ly irahd

zxabd" ly ote`a ytpd l` eripkdl ,sebd xneg lr rityne

zrpkde zltyd zxvei zilkyd ytpdyke ."xnegd lr dxevd

- sebd xnegèäìúúå áäìúz éæà,ytpd ±äìBòä úáäìLa £©¦§©¥§¦§©¥§©§¤¤¨¨
,äéìàî`l` ,zeppeazd ici lr zxvepd dad` ly zadly `l - ¥¥¤¨

zniiw ytpa ,oky ;dnvr ytpa zgwlznd dad` ly zadly

did `le sebd xneg dilr dqik dligzay `l` ,ef dad`

,dlbzn `id dzre ± zelbzdl dzexyt`a'äa çîNúå ìâúå§¨¥§¦§©©
'ä ìò âpòúúå ,dNBò,d"awa ±.àìôð âeðòzbeqn dceara ± ¨§¦§©¥©©£¦§¨

,ef dceare dad`a eli`e ,dceard lr xkyk beprzd ynyn xg`

.mnvr dcearae dad`a `ed beprzdäáäà úìòîì íéëBfäå§©¦§©£©©£¨
,íé÷écö íéàø÷pä íä ¯ Bæ äaø`ed miwicv ly dad`d ote` - ©¨¥©¦§¨¦©¦¦

,dgnye beprza:áéúëãkaezky enk -4:"'äa íé÷écö eçîN" §¦§¦¦§©¦¦©
.beprze dgnya dad` `ed miwicva dceard ote` ,xnelk ±

z`vnpd ziwl`d ytpd cvny dad` idef ,lirl xen`ky zexnl

lka zleki zeidl dkixv dzid ixd ,jk m`e ,l`xyin cg` lka

leki cg` lk `ly ,oldl cin xaqen ± efk dad`l ribdl icedi

,c`n dlecb dceare dax dcear zyxcp jk myl ,oky ,jkl ribdl

efk dad` zhilw zlekil rixti `ly xnegd z` jkfl ick,Cà .©
,äæì äëBæ íãà ìk àìzbixcna `ed f`y ,ef dad`l ribdl - Ÿ¨¨¨¤¨¤

,wicvéøö äæì ékC,yxcp jk myl ±øîçä Cekæ,sebd ly ± ¦¨¤¨¦¦©Ÿ¤

íâå ,ãàî ãàîacenil ,jk myl miyxcp ±íéáBè íéNòîe äøBz ¦§Ÿ§Ÿ§©¨©£¦¦
,äaøäickçeø úâøãnî äìòîlL äðBéìò äîLðì úBkæì± ©§¥¦§¦§¨¨¤§¨¤§©§¨¦©§¥©©

yly oia dpeilrd `idy "dnyp" zbxcl mc`d dkef jk ici lry

dceard "gex"d zbixcn cvn ,oky ,"dnyp" ,"gex" ,"ytp" :zebxcd

,alay zecna `id,Lôðå- ¨¤¤
meiw ote` "ytp"d cvn

± ler zlawa `ed zeevnd

,dnyp ly dbixcn ef `l`

`id dceard dzpigany

:aezkd oeylk ± lky ly

± "mpiaz icy znype"

xnegd lr ritynd

.ekkfle eripkdlBîk§
'äîëç úéLàø'a áúkL¤¨©§¥¦¨§¨

.äáäàä øòLdad`y ± ©©¨©£¨
ly dbixcna dxeyw efk

mipt lk lr ± `wec dnyp

`l ef dad` lry ,oaen

lrti mc`dy xnel mi`zn

wx leki `ed ;dze` xevil ezexyt`a oi` ,oky ± ekeza dze` xviie

z` jkfle xiykdlenvroke ,ekeza dlbzz ytpdny dad`dy jk ,

.jkl ribdl cg` lk zlekia oi`,úéðMäåly dipyd dpigad - §©¥¦
dad`,äéìà òébäì ìëeé íãà ìkL äáäà àéäleki mc` lk - ¦©£¨¤¨¨¨©§©¦©¥¤¨

- ?cvik - ,ef dad` zbixcnl ribdlà÷îòa áèéä ïðBaúiLk§¤¦§¥¥¥§¨§¨
àaìc,ala d`a `idy ote`a `id zeppeazddy ,ald wnera ± §¦¨

.ìàøNé ìk áìa 'äì äáäàä úà íéøøBònä íéøácampyi ± ©§¨¦©§§¦¤¨©£¨©§¥¨¦§¨¥
± icedi ala d"awdl (dipyd) dad`d z` mixxernd mipipr

- dl` mipipra opeazi `ed xy`ke,ììk Cøc ïä`edyk mb- ¥¤¤§¨
,illk ote`a opeaznàeä ék,d"awd ±,Lnî eðéiç-w"k zxrd ¦©¥©¨

`"hily x"enc`,"c"nt lirl x`eank" :úà áäBà íãàä øLàëå§©£¤¨¨¨¥¤
Baì ìà íéNéå ïðBaúé øLàk ,'ä úà áäàé ïk ¯ åéiçå BLôð©§§©¨¥Ÿ©¤©£¤¦§¥§¨¦¤¦

,Lnî åéiçå úézîàä BLôð àeä 'ä ék`ed d"awd ixdy - ¦©§¨£¦¦§©¨©¨
okl ± miizin`d eiig `ed d"awd `linne ,eytp ly zeigde ytpd

eytpl mc`d zad`k ,d"awdl dad` ea xxerz dfa zewnrzdd

,eiigle."'Bâå Eúéeà éLôð" :÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîkxdfd ± §¤¨©Ÿ©©¨©§¦¦¦¦§
ly epeaix ,dz`y iptn ,"iytp" :d"awd lr dpeekd "iytp"y ,yxtn

jl de`zne jze` ade` ip` ,"jizie`" okl ,iige iytp `ed ,mler5.

,èøt Cøc ïäå"e"nt lirl x`eank" ± ihxt ote`a opeaziyk mbe - §¥¤¤§¨
±`"hily x"enc` w"k zxrd,Cìî ìL Búlãâa ìékNéå ïéáiLkL¤§¤¨¦§©§¦¦§ª¨¤¤¤

úéèøt Cøc àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìîihxta ,oebk ± ©§¥©§¨¦©¨¨¤¤§¨¦
,oinlr lk aaeqe oinlr lk `lnn" `ed d"awdy ,zewl`d zelcb

,zelcbd ihxta opeaziyk ixd ± "iaiyg `lk dinw `lekeøLàk©£¤
.BìëOî äìòîlM äîe BìëNa úàN ìëeéelky gekay mipipr ± ©§¥§¦§©¤§©§¨¦¦§

oiai ,ezpadn dlrnly mipipre ± "aeigd zrici"a mze` oiai ,oiadl

wx `l` ,envr xacd z` oian `ed oi`y ,"dlilyd zrici"a mze`

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

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäà éðéî éðù ùéã àåä ïéðòä
ìà äòáèá ùôðä úåìë àéä úçàä
úéìëùä ùôð øáâúú øùàë äàøåá
äéúçú åäòéðëúå åäìéôùúå øîåçä ìò
äìåòä úáäìùá èäìúúå áäìúú éæà
äùåò 'äá çîùúå ìâúå äéìàî
íéëåæäå àìôð âåðòú 'ä ìò âðòúúå
íéàø÷ðä íä åæ äáø äáäà úìòîì
'äá íé÷éãö åçîù áéúëãë íé÷éãö
äæì éë äæì äëåæ íãà ìë àì êà
íâå ãàî ãàîá øîåçä êåëéæ êéøö
úåëæì äáøä íéáåè íéùòîå äøåú
çåø úâøãîî äìòîìù äðåéìò äîùðì

.äáäàä øòù ç"øá ù"îë ùôðå
ìëåé íãà ìëù äáäà àéä úéðùäå
à÷îåòá áèéä ïðåáúéùë äéìà òéâäì
äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá àáìã
ììë êøã ïä .ìàøùé ìë áìá 'äì
íãàä øùàëå ùîî åðééç àåä éë
úà áäàé ïë .åééçå åùôð úà áäåà
éë åáì ìà íéùéå ïðåáúé øùàë 'ä
ùîî åééçå úéúéîàä åùôð àåä 'ä
.'åâå êéúéåà éùôð ô"ò øäæá ù"îë
ìéëùéå ïéáéùëù èøô êøã ïäå
úéèøô êøã ä"á÷ä ä"îî ìù åúìåãâá
äìòîìù äîå åìëùá úàù ìëåé øùàë
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יב.4. צז, ˘ËÈÏ"‡5.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ופרטים דבקות חילוקי (כ"כ) בזה שייך ואין חיים. ואהבת חיים – כללי ענין הוא "שכ"ז :

וכו'".

oeiq 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ה' קודש שבת יום

,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äáäà ïéðò äðäå,er 'nr cr.äîå÷îá 'úéù

ipipr ,xnelk .miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy itk

zewl` ji` zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d

ly zniieqn dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn zllyen

;zewl`a driciCk øçàå,'d zelcb ihxta opeaziy ixg` ±ïðBaúé §©©¨¦§¥
äìBãbä 'ä úáäàa§©£©©§¨

,eðéìà äàìôðåipa - §¦§¨¨¥¥
d`iady dad` ,l`xyi

:mipipr ihxt dnklãøéì± ¥¥
,zcxlúåøò" íéøöîì§¦§©¦¤§©
,"õøàälekiak "cxi" my - ¨¨¤
,d"awdeðéúBîLð àéöBäì§¦¦§¥

àeäL ,"ìæøaä øek"î¦©©§¤¤
àðîçø "àøçà àøèq"ä©¦§¨¨¢¨©£¨¨

,ïìvìl`xyi ipa eid da - ¦§¨
,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvna mzeida olvil `pngx mirewy

,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLa eð÷áãìe åéìà eðáø÷ìici lre - §¨§¥¥¨§¨§¥¦§©¨§§¤¨
.jxazi ea epwaczd enya miweac epzeid,eðéäc:xnelk -eðîîBøL §©§¤§¨

Cøaúé Búlãâe ,äMãwä úéìëúì äàîhäå úeìôMä úéìëzî¦©§¦©¦§§©ª§¨§©§¦©§ª¨§ª¨¦§¨¥
úéìëúå õ÷ dì ïéàL6,,d"awd zelcb z` hxetna oiaiy ixg`e - ¤¥¨¥§©§¦

- l`xyi ipal dlecbd d"awd zad`a wnrziy ixg`leíénk" éæà£©©©¦
Y "íéðt ìà íéðtäygy dad`d ,ald ,"mc`l mc`d al" ixd ©¨¦¤¨¦

dad` zxxern ,ezlefl mc`

mb jk ;eil` zlefdn zxfeg

piprad`xdy dad`d ,ep

,l`xyi ipal d"awd d`xne

miptd mink" rityz

y ,"miptläáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨
ïðBaúîe ìékNî ìk áìa§¥¨©§¦¦§¥
,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa- §¦§¨¤§¨§¨§¦¨

,ald wnera'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤
Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà©£¨©¨§¨§¨

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL Bîk ,Lôðå áìa§¥¨¤¤§¤¦§¨¥¦§¨©£¦
wlga `ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däLî äöø §¦¥¦§©©£¨¨¨Ÿ¤
òhì íBìMä åéìò eðaø,zrhl ±äLøôa ,ìàøNé ìk áìa7: ©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥§¨¨¨

éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå",'Bâå íéîMä E- §©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤©¨©¦§
mi`aen eixg` mi`ad miweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta

ezad` lr mi`xnd mipipr

ipal d"awd ly dlecbd

:l`xyiéúBáàa ÷ø÷Lç E ©©£¤¨©
íéòáLa ,'Bâå ízìîe ,'Bâå§©§¤§§¦§¦

,'Bâå Lôðjizea` ecxi - ¤¤§
'd jny dzre dnixvn

minyd iakekk jiwl`

itk ,yxecd xac ,aexl

z` ,oldl xne` weqtdy

:ly oiprd"'Bâå záäàå8.± §¨©§¨§
.'d zad`l ribdlïëìå§¨¥

åéøác íiñ,ef dyxta ±íëúà äeöî éëðà øLà" :Bæ äáäà ìò ¦¥§¨¨©©£¨£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤
"dúNòì9,± dad` lr xnel mi`zn cvik ,oaen `l dxe`kly - ©£Ÿ¨

dad` lr xaecny iptn ,`l` ± ?diyr oeyl ± alay ybx `idy

`zn dilr ,zeppeazdn d`ad,meyn ,"dzeyrl" oeyld miàéäL¤¦
úòcäå äðéaä éãé ìò ,ála äéeNò äáäà,dwnrde dpadd ± ©£¨£¨©¥©§¥©¦¨§©©©

.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa:le`yl xyt` dxe`kl ,mxa ± ¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨
weqtd lr did ,zeppeazd ici lr ef dad` xxerl yiy oeeikn

:ok`y ,cin owfd epax xirn ?opeazdl mikixvy dligza zexedl

älçz øák äeö äæ ìòå"rny z`ixw" ly dpey`x dyxta ±: §©¤¦¨§¨§¦¨
"Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå"10éãk , §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤§¥

àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ éãé ìòL`aeny itk ± ¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨
äæ ÷eñt ìò éøôqa11úéðMä Bæ äáäà ìò ,äpäå .d`ad ± ©¦§¥©¨¤§¦¥©©£¨©¥¦

,zeppeazdniLì CïBL ©¨§
,éeeöå äåöîoeylk - ¦§¨§¦

devn ikp` xy`" weqtd

."dad`l dzeyrl mkz`

mi`zn `l ,dxe`kl ,ixdy

ef dad` iabl ynzydl

oeeik ,ieeiv ly oeyla

,ald ybx ixd `id dad`y

ybx el yi m` :jytp dnne

m`e ;ieeivd ixd xzein ,df

lirei dn ,df ybx el xqg

dad` iabl ,mxa ± ?ieeivdefmi`zn ,zeppeazdn d`a `idy oeikn

.dad`d z` xxerie opeaziy ieeiv :ieeiv oeyla ynzydleðéäc± §©§
:`id ieeivd zpeek ,xnelkíéøøBònä íéøáãa Bzòãå Baì íeNì̈¦§©§¦§¨¦©§§¦

,äðBLàø äáäàa ìáà .äáäàä úàdad`d zbixcn iabl - ¤¨©£¨£¨§©£¨¦¨
,lirl xaec dzece` dpey`xd,äéìàî äìBòä úáäìL àéäL- ¤¦©§¤¤¨¨¥¥¤¨

,dze` mixveiy dad` `id oi`eiL àìì C.ììk äåöîe éeeö ïBL Ÿ©¨§¦¦§¨§¨
,ãBò àìåxyt` i` ef dpey`x dad` zbixcny cala ef `l - §Ÿ
r xevil,ieeiv oeyl diabl mi`zn `l okly ,zeppeazd ici làlà¤¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå

íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
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סה oeiq 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון ה' קודש שבת יום

,er 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äáäà ïéðò äðäå,er 'nr cr.äîå÷îá 'úéù

ipipr ,xnelk .miniieqn mixcbe mipiprn llyen xacdy itk

zewl` ji` zegtd lkl mze` oiai ,ezpadn dlrnly zewl`d

ly zniieqn dcn mb xak yi jka ± dfe df byene oiprn zllyen

;zewl`a driciCk øçàå,'d zelcb ihxta opeaziy ixg` ±ïðBaúé §©©¨¦§¥
äìBãbä 'ä úáäàa§©£©©§¨

,eðéìà äàìôðåipa - §¦§¨¨¥¥
d`iady dad` ,l`xyi

:mipipr ihxt dnklãøéì± ¥¥
,zcxlúåøò" íéøöîì§¦§©¦¤§©
,"õøàälekiak "cxi" my - ¨¨¤
,d"awdeðéúBîLð àéöBäì§¦¦§¥

àeäL ,"ìæøaä øek"î¦©©§¤¤
àðîçø "àøçà àøèq"ä©¦§¨¨¢¨©£¨¨

,ïìvìl`xyi ipa eid da - ¦§¨
,myn ep`ived jxazi `ede ± mixvna mzeida olvil `pngx mirewy

,ãçà BîLe àeäå ,Lnî BîLa eð÷áãìe åéìà eðáø÷ìici lre - §¨§¥¥¨§¨§¥¦§©¨§§¤¨
.jxazi ea epwaczd enya miweac epzeid,eðéäc:xnelk -eðîîBøL §©§¤§¨

Cøaúé Búlãâe ,äMãwä úéìëúì äàîhäå úeìôMä úéìëzî¦©§¦©¦§§©ª§¨§©§¦©§ª¨§ª¨¦§¨¥
úéìëúå õ÷ dì ïéàL6,,d"awd zelcb z` hxetna oiaiy ixg`e - ¤¥¨¥§©§¦

- l`xyi ipal dlecbd d"awd zad`a wnrziy ixg`leíénk" éæà£©©©¦
Y "íéðt ìà íéðtäygy dad`d ,ald ,"mc`l mc`d al" ixd ©¨¦¤¨¦

dad` zxxern ,ezlefl mc`

mb jk ;eil` zlefdn zxfeg

piprad`xdy dad`d ,ep

,l`xyi ipal d"awd d`xne

miptd mink" rityz

y ,"miptläáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨
ïðBaúîe ìékNî ìk áìa§¥¨©§¦¦§¥
,àaìc à÷îòa äæ ïéðòa- §¦§¨¤§¨§¨§¦¨

,ald wnera'ä úà áäàì¤¡Ÿ¤
Ba ä÷áãìe ,äfò äáäà©£¨©¨§¨§¨

.úeëéøàa dîB÷îa øàaúiL Bîk ,Lôðå áìa§¥¨¤¤§¤¦§¨¥¦§¨©£¦
wlga `ede ,"miptd mink" zpigaay dad`d zece` xaecny okid ±

.h"n cr e"n miwxta "`ipz"d xtq ly oey`xd

Y Bæ äáäà ïéðò ,äpäå,zeppeazdn d`ad dad`däLî äöø §¦¥¦§©©£¨¨¨Ÿ¤
òhì íBìMä åéìò eðaø,zrhl ±äLøôa ,ìàøNé ìk áìa7: ©¥¨¨©¨¦©§¥¨¦§¨¥§¨¨¨

éäìà 'äì ïä" :÷eñta ,"'Bâå ìàøNé äzòå",'Bâå íéîMä E- §©¨¦§¨¥§©¨¥©¡Ÿ¤©¨©¦§
mi`aen eixg` mi`ad miweqtae ;'d zelcb zece` xaecn df weqta

ezad` lr mi`xnd mipipr

ipal d"awd ly dlecbd

:l`xyiéúBáàa ÷ø÷Lç E ©©£¤¨©
íéòáLa ,'Bâå ízìîe ,'Bâå§©§¤§§¦§¦

,'Bâå Lôðjizea` ecxi - ¤¤§
'd jny dzre dnixvn

minyd iakekk jiwl`

itk ,yxecd xac ,aexl

z` ,oldl xne` weqtdy

:ly oiprd"'Bâå záäàå8.± §¨©§¨§
.'d zad`l ribdlïëìå§¨¥

åéøác íiñ,ef dyxta ±íëúà äeöî éëðà øLà" :Bæ äáäà ìò ¦¥§¨¨©©£¨£¤¨Ÿ¦§©¤¤§¤
"dúNòì9,± dad` lr xnel mi`zn cvik ,oaen `l dxe`kly - ©£Ÿ¨

dad` lr xaecny iptn ,`l` ± ?diyr oeyl ± alay ybx `idy

`zn dilr ,zeppeazdn d`ad,meyn ,"dzeyrl" oeyld miàéäL¤¦
úòcäå äðéaä éãé ìò ,ála äéeNò äáäà,dwnrde dpadd ± ©£¨£¨©¥©§¥©¦¨§©©©

.äáäàä úà íéøøBònä íéøáãa:le`yl xyt` dxe`kl ,mxa ± ¦§¨¦©§§¦¤¨©£¨
weqtd lr did ,zeppeazd ici lr ef dad` xxerl yiy oeeikn

:ok`y ,cin owfd epax xirn ?opeazdl mikixvy dligza zexedl

älçz øák äeö äæ ìòå"rny z`ixw" ly dpey`x dyxta ±: §©¤¦¨§¨§¦¨
"Eááì ìò íBiä Eeöî éëðà øLà älàä íéøácä eéäå"10éãk , §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©©§¨¤§¥

àúéàãk ,'ä úà äáäàì àáz äæ éãé ìòL`aeny itk ± ¤©§¥¤¨Ÿ§©£¨¤¦§¦¨
äæ ÷eñt ìò éøôqa11úéðMä Bæ äáäà ìò ,äpäå .d`ad ± ©¦§¥©¨¤§¦¥©©£¨©¥¦

,zeppeazdniLì CïBL ©¨§
,éeeöå äåöîoeylk - ¦§¨§¦

devn ikp` xy`" weqtd

."dad`l dzeyrl mkz`

mi`zn `l ,dxe`kl ,ixdy

ef dad` iabl ynzydl

oeeik ,ieeiv ly oeyla

,ald ybx ixd `id dad`y

ybx el yi m` :jytp dnne

m`e ;ieeivd ixd xzein ,df

lirei dn ,df ybx el xqg

dad` iabl ,mxa ± ?ieeivdefmi`zn ,zeppeazdn d`a `idy oeikn

.dad`d z` xxerie opeaziy ieeiv :ieeiv oeyla ynzydleðéäc± §©§
:`id ieeivd zpeek ,xnelkíéøøBònä íéøáãa Bzòãå Baì íeNì̈¦§©§¦§¨¦©§§¦

,äðBLàø äáäàa ìáà .äáäàä úàdad`d zbixcn iabl - ¤¨©£¨£¨§©£¨¦¨
,lirl xaec dzece` dpey`xd,äéìàî äìBòä úáäìL àéäL- ¤¦©§¤¤¨¨¥¥¤¨

,dze` mixveiy dad` `id oi`eiL àìì C.ììk äåöîe éeeö ïBL Ÿ©¨§¦¦§¨§¨
,ãBò àìåxyt` i` ef dpey`x dad` zbixcny cala ef `l - §Ÿ
r xevil,ieeiv oeyl diabl mi`zn `l okly ,zeppeazd ici làlà¤¨
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
'ä úáäàá ïðåáúé ë"çàå åìëùî
íéøöîì ãøéì åðéìà äàìôðå äìåãâä
øåëî åðéúåîùð àéöåäì õøàä úåøò
åéìà åðáø÷ì ì"ø à"ñä àåäù ìæøáä
ãçà åîùå àåäå ùîî åîùá åð÷áãìå

ééäãúåìôùä úéìëúî åðîîåøù åð
åúìåãâå äùåã÷ä úéìëúì äàîåèäå

íéîë éæà úéìëúå õ÷ äì ïéàù 'úé
áìá äáäàä øøåòúú íéðô ìà íéðôä
à÷îåòá äæ ïéðòá ïðåáúîå ìéëùî ìë
äæò äáäà 'ä úà áåäàì àáìã
øàáúéù åîë ùôðå áìá åá ä÷áãìå

.úåëéøàá äîå÷îá

éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
äáäà ïéðò äðäå
ìàøùé ìë áìá òèéì ä"òøî äöø åæ
ïä ÷åñôá 'åâå ìàøùé äúòå äùøôá
êéúåáàá ÷ø 'åâå íéîùä êéäìà 'äì
ùôð íéòáùá 'åâå íúìîå 'åâå ÷ùç
ìò åéøáã íééñ ïëìå .'åâå úáäàå 'åâå
íëúà äåöî éëðà øùà åæ äáäà
áìá äéåùò äáäà àéäù äúåùòì
íéøøåòîä íéøáãá úòãäå äðéáä é"ò

åéäå äìçú øáë äåö æ"òå äáäàä úà
íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä
äáäàì àáú æ"éòù éãë êááì ìò
.äæ ô"ò éøôñá àúéàãë 'ä úà
ïåùì êééù úéðùä åæ äáäà ìò äðäå
åúòãå åáì íåùì åðééäã éååöå äåöî
ìáà äáäàä úà íéøøåòîä íéøáãá
äìåòä úáäìù àéäù 'ðåùàø äáäàá
ììë äåöîå éååö ïåùì êééù àì äéìàî
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oeiqסו 'd ycew zay mei Ð xrpl jepg Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

àéäL`id ef dad` ±íìBò ïéòî íòèì ,íé÷écö ìL ïøëN ïzî ¤¦©©§¨¨¤©¦¦¦§Ÿ¥¥¨
,äfä íìBòa àaäeifn oipdp" ly oiprd ixd `ed `ad mlerd - ©¨¨¨©¤

dad`a ,dfd mlera miwicv mipdp dfne ,zewl`n beprz ± "dpikyd

,efäéìòL,ef dad` zbixcn lr ±øîàð12ïzà äðzî úãBáò" : ¤¨¤¨¤¡©£©©¨¨¤¥
"íëúpäk úà13,epyiy - ¤§ª©§¤

dpznk `ay dcear ote`

,dlrnlnøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
dîB÷îaxaecny okid ± ¦§¨

dad` zbixcn zece`

mibeprza.epax miiqn oldl

lr xrpl jepg" zlrn z`hazn dna xiaqdl ligzd xy` z` owfd

,"oiwfi"yk ,xnelk ,"dpnn xeqi `l oiwfi ik mb"y cr ,"ekxc it

oipr `idy dceard jxcn xeqi `l ,xzei dpeilr dbixcnl ribiyk

xe`iad ixd ,oiprd zpad lr lwdl ick .cala "xrpl jepg" ly

ici lr d`ad ,xzei dkenpd dad`dy zexnl :`ed dxvwa

lky "xrp" ly dceard jxc) "jepig" ly dpigaa `id ,zeppeazd

ly xzei dpeilrd dbixcnl d`eeyda (dil` ribdl leki cg`

ixd ± (cala miwicvl zkiiyde) zicinze zizenvr `idy ,dad`

,wicv zbixcna `vnpyk mby ,dlrn ("jepig" ly dad`a) da yi

f` mb wwcfdl eilr ± xzei dpeilrd dad`d zbixcn zllekd

d`ad "jepig" ly dad`dl

mb ,oky .zeppeazd ici lr

,mrtÎi` zeidl leki wicva

ely dpeilrd dbixcndy

didz `l mibeprza dad`a

meyn cgeina ;ieliba elv`

,dbixcnl dbixcnn milerykyyxcpdbixcnl miribny iptl ,

`l `idy ick z`fe ,zncewd dbixcndn zbql ,xzei dpeilrd

xzei dpeilrd dbixcnl ribdl rixtzdbixcnd el dxqgyk ,f`e ±

elydad`d zbixcnn el x`ypy dna 'd z` caer `ed ,dad`a

da ,zeppeazd ici lr d`ad "jepig" ly dad`d ,ely dpey`xd

.wicv zbixcnl ribdy iptl "jpgzd"
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éèå÷éìéðù ÷ìçíéøîà
ìù ïøëù ïúî àéäù àìà ãåò àìå
æä"òá áä"åò ïéòî íåòèì íé÷éãö

úà ïúà äðúî úãåáò øîàð äéìòù
äîå÷îá 'áúéù åîë íëúðåäë
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc - dcp(iyiy meil)

oze`'ïúàéöî úòLke`aedy zeipyndn gkeny enk i`ce oic `ed ¦§©§¦¨¨
xn`pe ,dlrnlå ,àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa`weec,ïúàéöî íB÷îá ¥§¨¥§§¨§¦§§¦¨¨

i`ce oic mdilr mipc ep` f`y ,my e`vnpy mewn lr mipcyk epiidc
diela zilhne dcelg dzlrdy hgn iabl o`k enk ,lwdl oia
oiae ,i`cea zexedh zexdhdy mixne` ep`y zexdhd lr e`vnpy
i`cey mixne` ep`y zn `vnpe mc`a rbepd iabl enk ,xingdl

,ea rbpy drya zn did xakìáàepl clepy wtq oiprlàlL £¨¤Ÿ
,ïúàéöî íB÷îa,mewnl mewnn d`neh oiwifgn oi`y i`ce epi` ¦§§¦¨¨
e ,wtq `ed `l`ïðéìz àìúî ïðéôøN àì óøNîmitxey oi`e - ¦§¨Ÿ¨§¦©¦§¨¨¦©

milez ep` `l` mewn eze`a d`nhp m` wtq epl yiy dnexz
zrcl epvxizy dn miiwl yi df itle ,d`nh wtq `idy mixne`e
xnel oi` ,mewnl mewnn d`neh miwifgn zelzl oiprly opgei iax

,jk lr dywy oeik ,okïðúäå(c"d c"t zexdh `ztqez)økk , §¨§©¦¨
zgpen dzidyócä éab ìòze`veid zeczi iab lr gpend yxw - ©©¥©©

,lzekdnàîè ócîe`nh cbae -,åézçz çpeîz` `vne `ae ©¨¨¥¨©§¨
,d`lde cbadn ux`d iab lr zgpen xkkdäìôð íàL ét ìò óà©©¦¤¦¨§¨

,dnvrn scdn xkkdøLôà éàdf mewna dltpyäòâð ïk íà àlà ¦¤§¨¤¨¦¥¨§¨
xkkd mewn lkn ,scd zgzn gpend `nhd cbaaéðàL ,äøBäè§¨¤£¦

øîBàyì ñðëð øBäè íãàdìèðe ,íL`le ,rwxwd iab lr dgipde ¥¨¨¨¦§©§¨§¨¨
,dnvrn xkkd dltpñðëð àlL éì éøa ,øîàiL ãòmeyíãà ©¤Ÿ©¨¦¦¤Ÿ¦§©¨¨

l,íLxkkd dltp i`ce f`y ,zgpen xkkd dzid eay mewnl xnelk ¨

.cbadn d`nhpe dnvrnøæòìà éaø øîàå,ef `ziixa lràì §¨©©¦¤§¨¨Ÿ
äëøöðep`y mrhdn dxedh xkkdy xnel `ziixad dkxved `l - ¦§§¨

,rwxwd iab lr dgipd xedh mc`y milezïBøãî íB÷îì àlà- ¤¨¦§¦§
`ziixad d`ae ,rteyn xkkd zgpen eilry scdy ote`a `l`
m`e ,letil xkkd dlelre rteyn `edy it lr s`y eprinydl
dgipd xedh mc`y xne` ip`y ,dxedh mewn lkn ,cbaa drbp dltp
mb xyi mewn iab lr zgpen xkkd dzid m` la` ,rwxwd iab lr
lhp xedh mc`y xnel xzei xazqny] dxedh xkkd df mrh `lel
oi`y gkene ,[dnvrn dltpy xneln rwxwd lr dgipde xkkd z`
d`vnpy oeikny mixne` `l` ,mewnl mewnn d`neh miwifgn
dlblbzde `nh mewnn d`ay miyyeg oi` xedh mewna xkkd
s` xn`p mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`y df oicy gken ,o`kl
itl `xnbd dvxizy itk `le ,wtq `le i`ce oic `ed ok m`e ,`lewl
xn`y opgei iax lr `iyewd zxfege ,wtqn `ed df oicy opgei iax

.mewnl mewnn d`neh miwifgny
e`aedy zeipyndn zei`xd z` zegcl yi ok`y zvxzn `xnbd
oi`y `ziixaa epipyy dny opgei iaxl uxzl xyt`e ,dlrnl
.`xnegl wx xn`pe wtqn `ed mewnl mewnn d`neh miwifgn

:`xnbd zvxzníúä`ed rwxwd lr ltpy xkk iabl my - ¨¨
àîòè éðz÷ãkmeyn `ed dxedh xkkdy mrhdy epipyy enk - ¦§¨¨¥©£¨
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המשך ביכור למס' נידה ליום שישי עמ' כ



סז היום יום . . . 

ה'תש"גכח אייר, מג לעומריום רביעי

חומש: במדבר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק נב. וכמו . . . ־עג־ האור מהשמש.

קּותֹו, ָאַמר  ּלְ ים ְלִהְסּתַ ֹלׁשִ תֹוְך ׁשְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ַרּבֵ ָרָאה ַה"ּצֶ ַאַחד ַהֶחְזיֹונֹות ַלְיָלה ׁשֶ ּבְ
ה  ִחּלָ ֲאָמר ָאַמר לֹו: "ִאיׁש ַמְזִריַע ּתְ ָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד". ַאֲחֵרי ַהּמַ ה ּדְ ֹלׁשָ ֲאָמר "ַעל ׁשְ ְלָפָניו ַהּמַ

ה. ה יֹוֶלֶדת ָזָכר" – ֶזהּו ַאּתָ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָך. "ִאּשָׁ יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה" – ֶזהּו ִאּמְ

ה'תש"גכט אייר, מד לעומריום חמישי

חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: אבל השכינה . . . ־עג־ השמש בלבד.

ֵיְלכּו  ּדְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ַמת  ִנׁשְ ּוִבְפָרט  ִפּלֹות,  ּתְ ַהג'  ּבְ יֹום  ָכל  ּבְ ָעִמים  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ ִהיא  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ת  ֲעִלּיַ
ַעד  ה ּבְ ה ּוְתִפּלָ ִאים ִרּנָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ָקדֹוׁש ֱהיֹוָתם, נֹוׂשְ ר ּבְ אי, ֲאׁשֶ ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל. ְוָדָבר ַוּדַ
ְלִמיֵדיֶהם,  ְלִמיֵדיֶהם ְוַתְלִמיֵדי ּתַ ַעד ּתַ יֶהם, ּוִבְפָרט ּבְ ֻקּדֵ ָתם ְוׁשֹוְמִרים ּפְ ֻקּדָ ִרים ֲאֵליֶהם ְוֶאל ּפְ ַהְמֻקּשָׁ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ע ּבְ ׁשַ ְלִהּוָ

ה'תש"גא סיון, מה לעומר, ר"חיום ששי
ֲחנּון. ְכָלל – ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ֹחֶדׁש - ְוַעד ּבִ ַעד י"ב ּבַ

חומש: במדבר, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ומהו הלבוש . . . ־עג־ התורה.

ִמיד ַיֲחֹזר[.  רֹו' ִלְמקֹורֹו הּוא ּתָ ל ַלֲאִויר – ַעל 'ִעּקָ ֵריּה ָקֵאי" ]=ְזֹרק ַמּקֵ "ְזרֹוק חּוְטָרא ַלֲאִויָרא, ַאִעּקָ
ֵניֶהם  ֵני ּבְ ר ּבְ ים ִלְכבֹוד ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ דֹוׁשִ ִלי ְמָצִרים ִהְנִחילּו ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ַנֲחָלה ּבְ
ְוהּוא  ֵריּה",  ָה"ִעּקָ ֶאְצָלם אֹותֹו  ִיְהֶיה  ְהיּו,  ּיִ ׁשֶ ּוְסִביָבה  ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ְלדֹורֹוֵתיֶהם,  נֹוֵתיֶהם  ּבְ ּוְבֵני 
ים, ְוֹזאת  ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ְוֶנֱעָלם ּבְ ֵריּה" ְמֻכּסֶ ב ֶאל צּור ַמְחַצְבּתֹו. ִלְפָעִמים ָה"ִעּקָ ִניִמּיּות ַהּלֵ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ
תֹוַרת ַהֲחִסידּות ְוִלְנֹהג  י ִלּמּוד ּבְ ּסּוִיים ְוִלְקּבַֹע לֹו ְזַמּנֵ ים, ְלָהִסיר ֶאת ַהּכִ ַחּיִ ִהיא ֲעבֹוַדת ֶהָחֵפץ ּבַ

ִמְנֲהֵגי ֲעַדת ַהֲחִסיִדים. ּבְ

ה'תש"גב סיון, מו לעומרשבת

חומש: במדבר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובירידתה . . . בשם שכינה.

ַלַחׁש.  ת - אֹוְמִרים ּבְ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ֹכַח - ּדְ א ּבְ ָאּנָ
ֲעִמיָדה. ת - ּבַ ּבָ ַלת ׁשַ ַקּבָ ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו כו' - ּבְ

ַמח  ת ָאַמר ַה"ּצֶ ּבָ ל ׁשַ ִסיָון. ֹקֶדם ַהְדָלַקת ֵנרֹות ׁשֶ ר ה' ּבְ ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ַנת תקפ"ט ָחל ׁשַ ׁשְ ּבִ
א  י ִתּשָׂ ן ֶעְזָרא, ֵמִעְנָין "ּכִ ֵפרּוׁש ָהַרב ִאּבְ אּו' ּכְ ֵרׁש 'ׂשְ אּו ֶאת ֹראׁש ּגֹו' ֲאבֹוָתם". ּפֵ ֶצֶדק" ַמֲאָמר "ׂשְ
ְוֶעֶצם  ֹראׁש  ּבְ ה  ֲעִלּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ּגּוף,  ּבַ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶהָאַרת  ְיֵדי ֲעבֹוַדת  ַעל  ׁשֶ ָהִעְנָין,  ּוֵבאּור  ֶאת ֹראׁש". 
נּו  ֳהַרִים ָאַמר ַרּבֵ ּצָ ת ּבַ ּבָ ׁשַ סּוִקים ּוַמַאְמֵרי ֹזַהר ּוִמְדָרׁש. ּבְ ה ּפְ ּמָ יר ּכַ ִהיא ְלַמְעָלה. ְוִהְסּבִ מֹו ׁשֶ ָמה ּכְ ׁשָ ַהּנְ
בּועֹות ָאַמר  ַחג ַהּשָׁ יֹום א' ּדְ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבְ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ יְך ִלי ְלעֹוָלם" ּוֵבאּורֹו ׁשֶ ּתִ רּוׁש "ְוֵאַרׂשְ ַהּדְ
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היום יום . . . סח
בּועֹות  ַחג ַהּשָׁ ִני ּדְ ּיֹום ַהּשֵׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ּבַ סּו ּבְ ְדּפְ ּנִ ם ָלֶכם" ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ רּוׁש "ּוְסַפְרּתֶ נּו ֶאת ַהּדְ ַרּבֵ
רּו  ְסּפְ ִעְנַין "ּתִ ִני ּבְ אּור ַהּשֵׁ ֵצא", ְוהּוא ּבֵ ּמָ רּוׁש "ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ נּו ֶאת ַהּדְ ְסעּוַדת יֹום טֹוב ָאַמר ַרּבֵ ּבִ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ס ּבְ ְדּפָ ים יֹום" ַהּנִ ֲחִמּשִׁ

ה'תש"גג סיון, מז לעומריום ראשון

חומש: נשא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק נג. והנה . . . ־148־ לי"ח.

ה. "ּב[ נֹוָחה ִמּזֶ י ]ָהַרׁשַ בּועֹות, ֹלא ָהְיָתה רּוַח ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָלה, ֹקֶדם ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ יֵמי ַהְגּבָ רּו ּבִ ּפְ ִהְסּתַ ׁשֶ ּכְ

בּועֹות הּוא ְזַמן  ַחג ַהּשָׁ ת פט. א( ָיִבין, ׁשֶ ּבָ ְתִחיל "ּתֹוָרה" )ׁשַ ּבּור ַהּמַ יַטת ּתֹוָספֹות ּדִ ׁשִ ן ּבְ ַהְמַעּיֵ
ַעת  ׁשְ ּבִ ַהְטָרָדתֹו  ֻדְגַמת  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ַעל  ַהְמַקְטֵרג  ֶאת  ַמְטִריד  ֵרְך  ִיְתּבָ ְוה'  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון  ֵעת 

ּפּוִרים. צֹום ּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ֹראׁש ַהּשָׁ ִקיעֹות ּבְ ַהּתְ

ה'תש"גד סיון, מח לעומריום שני

חומש: נשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובבית שני . . . ־148־ ברתא.

ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ר ַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְלטֹוַבת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה ּבְ ְכׁשָ בּועֹות הּוא ְזַמן ַהּמֻ ַחג ַהּשָׁ
ֹראׁש  ִקיעֹות ּבְ ֻדְגַמת ְזַמן ַהּתְ ָטן ַהְמַקְטֵרג, ּכְ ֵאין ַמְפִריַע ִמּשָׂ ַהּנֹוֵגַע ְלתֹוָרה ּבְ ְתׁשּוָבה ּבְ ק ּבִ ְוֵכן ְלִהְתַעּסֵ

ּפּוִרים. צֹום ַהּכִ דֹוׁש ּדְ ָנה ְויֹום ַהּקָ ַהּשָׁ

ה'תש"גה סיון, עחה"ש, מט לעומריום שלישי

חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וז"ש הינוקא . . . במ"א.

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה:
וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם דָאס 
דארף מען אליין. דָאס איז געווען די גַאנצע תורה. דער צ"צ הָאט מבאר געווען: וקדשתם 
איז געזָאגט געווָארען צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ווָאס זיי קענען 
הייליג מַאכען דעם היינט און דעם מָארגען, ָאבער מ'דארף דערצו וכבסו שמלותם - 

לבושי מחשבה דבור ומעשה, ווָאס דָאס דארף מען אליין.

ֵקן ּתֹוָרה: נּו ַהּזָ בּועֹות תקנ"ז ָאַמר ַרּבֵ ֶעֶרב ַחג ַהּשָׁ
ְמֹלָתם"  ׂשִ סּו  "ְוִכּבְ ֲאָבל  ַמְעָלה,  ִמּלְ ֶזהּו  ּוָמָחר"  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ ּגֹו'".  ּוָמָחר  ַהּיֹום  ם  ּתָ ׁשְ "ְוִקּדַ
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ה'תשע"ב אייר כ"ח ראשון יום כתיבה? מהי

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,úBàä CBz øôç íà ìáà£¨¦¨©¨

.áúk äæ ïéàL ,èâ Bðéà ¯ ...ïàkîe ïàkî úBäBáb úBëøéä eàøiL ãò©¤¥¨©§¥§¦¨¦¨¥¥¤¥¤§¨

הראשונים: נחלקו זה גט של הפסול בטעם

הא)רש"י ד"ה א כ, באות(גיטין נוגע אינו והאדם שמאחר מפרש

מאליה נעשית כאילו נחשבת היא סביבותיה, חוקק אלא עצמה

ולשיטתו, 'וכתב'. בו התקיים לא כי פסול והגט אדם, יד ללא

הרי אך ככתב, נחשב האות תוך חקיקת באמצעות שהנוצר אף

מאליו. נוצר כאילו זה

היינו כתב", זה "שאין מפני שפסול כותב הרמב"ם אך

חיסרון מפני רק לא פסול והגט כלל, כתב אינה בולטת שכתיבה

הכתיבה. במעשה

בדיו הגיליון כל את מילא אם השיטות בין מינה' ו'נפקא

שנוצרו עד וסביבותיהן האותיות תוכי את מחק מכן ולאחר

ללא מאליהן נוצרו האותיות כי פסול הגט רש"י לדעת אותיות.

אותיות נוצרו בפועל כי כשר הגט הרמב"ם לדעת ואילו 'וכתב'

קלף גבי על שם)בדיו גיטין יעקב .(תפארת

יוסף הבית לב)והנה, סי' שיש(או"ח יונה רבינו דעת את הביא

חקיקה של באופן שבתפילין השי"ן את לעשות לא להיזהר

זרוע האור לדעת אך בגט, כמו איןתקסג)(סי'הפסולה בתפילין

אותיות יונה רבינו לדעת מחלוקתם: לבאר ויש פוסל. הדבר

הרמב"ם, כדעת כלל, כתב זה שאין משום פסולות בגט שנחקקו

זרוע האור לדעת אך פסולה שנחקקה תפילין של השי"ן גם ולכן

ודין כתיבה, מעשה כאן שאין אלא כתב נחשבת החקיקה

בחקיקה פסול כל אין בתפילין אך בגט רק נאמר (ישועות"וכתב"

כאן)יעקב יעקב משנת הסימן. בסוף שם .או"ח

שהחיסרון כרש"י לפרש יכול אינו בהכרח שהרמב"ם ונראה

פסק שהרי הכתיבה, מעשה העדר מצד ה"א)הוא פ"ב "זה(לעיל :

או בידו הכותב אחד – כריתות... ספר לה 'וכתב בתורה שנאמר

שאין להודיע אלא 'וכתב' נאמר לא לו... לכתוב לאחר שאמר

מעשה דין אין בגט גם שלשיטתו הרי בכתב", אלא מתגרשת

הדין הוא כן ואם כלל. כתב זה שאין משום הוא והפסול כתיבה,

פוסלת שהחקיקה כתב שצריך המקומות לשאר יעקב)גם .(משנת

ה'תשע"ב אייר כ"ט שני יום לקנין גט בין

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰éøä' :BzLàì øîBàä̈¥§¦§£¥

ìL øçàì àlà Ba éLøbúz àìå ,Chb äæezçépäå äëìä ...'íBé íéL ¤¦¥§Ÿ¦§¨§¦¤¨§©©§Ÿ¦¨§¨§¦¦©

ìL øçàì íMî ãáà Bà áðâðå ,íéaøä úeLø écöaéøä ¯ íBé íéL §¦¥§¨©¦§¦§©¨©¦¨§©©§Ÿ¦£¥

.Ba úLøbúî àéäL íBia íi÷ èbä äéäå ìéàBä ,úLøâî Bæ§Ÿ¤¤¦§¨¨©¥©¨©¤¦¦§¨¤¤

הר"ן פו)והקשה לא(כתובות גירושין, בהלכות כאן, מדוע :

" לומר הרמב"ם ואילוeiykrnהצריך יום" שלושים ולאחר

מכירה ה"ט)בהלכות זו,(פ"ב פרה משוך לחברו "האומר פסק:

אמר ואם קנה. לא ומשך יום, שלושים לאחר אלא תקנה ולא

עומדת הייתה ואפילו קנה, יום שלושים ולאחר מעכשיו קנה לו

נעשה תנאי; על מעתה שהקנה כמי שזה שלושים: ביום באגם

מעכשיו" כאומר מנת, על האומר וכל הקניין. נתקיים התנאי,

קנה? לא 'מעכשיו' אמר לא שאם היינו

משנה' ה'מגיד המקרים:(כאן)ומתרץ שני בין הבדל שיש

ה באמצעות מתבצעת הפרה רכישת וכאשרdkiynבמכירה,

שלושים בעוד רק לחול אמור והקניין כעת, מתבצעת המשיכה

והתפוגגה כלתה כבר יום שלושים שכעבור מאחר הרי יום,

מצד מפורשת אמירה היתה כן אם אלא קונה אינו המשיכה,

נעשים הגירושין ואילו 'מעכשיו'. כבר יחול שהקניין המוכר

hbdבאמצעות qtehשלושים כעבור גם וקיים שריר עודנו והוא

גם מגורשת היא הרי ברֿקנייה במקום מצוי שהוא והיות יום,

'מעכשיו'. המפורשת ההתניה ללא

ה'תשע"ב סיון א' שלישי יום ישראל כנסת עם הקב"ה נישואי

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰äMà íãà àOé àìŸ¦¨¨¨¦¨

.dLøâì Bzòãå§©§§¨§¨

גלות הגלות. לענין בקשר זו הלכה מתפרשת החסידות בדרך

לקב"ה, ישראל כנסת בין גירושין היא מארצו ישראל עם

שלחתיה" אשר אמכם כריתות ספר זה "אי הכתוב: וכלשון

א) נ, .(ישעיה

עם כביכול הקב"ה נישואי נערכו תורה מתן בעת הנה, כי

המשנה וכדברי ב)ישראל, כו, מתן(תענית זה – חתונתו "ביום :

תורה".

יגלה ישראל שעם מראש ידע הקב"ה השאלה: ונשאלת

בתורה הדברים נאמרו ואף כה)מארצו, ד, ה'(ואתחנן "והפיץ

עם הקב"ה נישואי לחול יכלו איך כן, אם בעמים". אתכם

לגרשה"? ודעתו אשה אדם ישא "לא ההלכה לפי והרי ישראל,

הענין: ביאור

אינה מארצם, יגלו ישראל שבני בתורה, שנאמרה הנבואה

כתב כבר שהרי – אחרת ולא יהיה שכך מוחלטת, קביעה

ה"ד)הרמב"ם פ"י נביא(יסוה"ת שניבא פורענות של שנבואות ,

להם". ונסלח תשובה שעשו "אפשר כי להתבטל, יכולות

ישראל עם את לעורר כדי נאמרה זו נבואה שכך, ומכיון

שנשואי אפוא, מובן, סטיות. כל ללא התורה דרך את לשמור

אלא לגרשה', 'דעתו של באופן היו לא ישראל וכנסת הקב"ה

לנצח. יהיו אלו שנישואין היתה הנבואה מטרת אדרבה,

(bq oniq zekln oii)
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.dLøâì Bzòãå§©§§¨§¨
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(bq oniq zekln oii)
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ה'תשע"ב סיון ב' רביעי יום השמים מן שאינה קול' 'בת

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰÷Bçøî ãîBò ãçà eàø̈¤¨¥¥¨

eäeàöîe eëìäå ,úî àeä éøäå ...éðBìt ïa éðBìt àeäL øîBàå§¥¤§¦¤§¦©£¥¥§¨§§¨
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במשנה הובאה זו א)הלכה קכב, "משיאין(יבמות גם: נאמר שם ,

'איש ואמר ההר ראש על שעמד באחד מעשה קול. בת פי על

אדם שם מצאו ולא הלכו מת', פלוני ממקום פלוני בן פלוני

אשתו". את והשיאו

טוב' יום ה'תוספות מ"ו)ומפרש פט"ז ל'בת(שם הכוונה שאין

לא "תורה שהרי מת', 'פלוני ואמרה שיצאה השמים מן קול'

קול" בבת משגיחין ש"אין וכיון היא", א)בשמים נט, אין(ב"מ

'פלוני צועק אדם קול ששמעו אלא זה. סמך על אישה להשיא

'בת פי ועל לו, והלך אדם שם שהיה בוודאות להניח ויש מת',

משום האישה את להשיא נאמן אחד עד כי משיאין, כזו קול'

עגונות כ"ט)תקנת הל' שם(להלן על המושאל שם היא קול' ו'בת .

לפנינו. אינו השמועה שבעל

זו הלכה הרמב"ם הביא לא מדוע תמה משנה' וה'מגיד

מת'. ש'פלוני קול בת שמיעת סמך על האשה את שמשיאין

שלמסקנת כיון הוא לכך והטעם יתכן כי משנה' ה'כסף וכתב

שד,(שם)הגמרא של קולו היה שנשמע הקול שמא לחשוש יש

שהשמיעה הדמות של צילה) (צל דבבואה' 'בבואה ראו אם ורק

כי הקול, את שהשמיע האדם שזה לקבוע אפשר הקול, את

בקיאים אנו אין שבזמננו וכיוון דבבואה'. 'בבואה אין לשדים

הרמב"ם הביא דבבואה' כ'בבואה הנשקפת הדמות בקביעת

את רואים לא כאשר קול שמיעת על סומכים אין כי זו, הלכה

הקול. את שהשמיעה הדמות

הסוברת כדעה היא הגמרא שמסקנת קובע, משנה' ה'כסף אך

צל את אף רואים לא כאשר גם הקול שמיעת על לסמוך שיש

עגונות" ישראל בנות ישארו "שלא כדי כי הדמות, של צילה

הביא לא והרמב"ם שד. של קולו זה היה שמא חוששים אין
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ה'תשע"ב סיון ג' חמישי יום היתר? או מצוה - חליצה
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של נעלו את חולצת שהיבמה היינו היא, כן כשמה 'חליצה'
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בחליצה. הדין הוא

היא שהחליצה גיסא לאידך גם ראיה מביא הוא שני, מצד

יום ה'עונג כתב וכן גט. כמו היתר בגדר רק ולא מצוה בגדר
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בגמרא אמרו נוסף: דיון נולד זה א)ומדיון קו, שבעת(יבמות
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ה'תשע"ב סיון ד' שישי יום אשכנזית ויבמה ספרדי יבם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰àìå ïéîaéî elàå§¥§©§¦§Ÿ

.ïèwäå äèBMäå Løçä :ïéöìBç§¦©¥¥§©¤§©¨¨

ב)בגמרא לט, אבא(יבמות לדעת וחכמים: שאול אבא נחלקו

מצווה, לשם כשמתכוון אלא ייבום מצות לקיים הותר לא שאול

בכוונה והמייבם מצווה, זו אין וכיו"ב נוי לשם מתכוון אם אך

אופן בכל חכמים לדעת ואילו אח, אשת איסור על עובר כזו

המצווה. מתקיימת

הרמב"ם ה"ב)להלכה, ספרד,(פ"א בני מנהג וכן כחכמים פסק

הרמ"א קסהאך שאיןס"א)(סי' וכתב שאול אבא כדעת החמיר

ניכר כן אם אלא רוצים, שניהם אפילו לייבם אותם מניחים

אשכנז. בני מנהג וכן למצווה. שמכוונים וידוע

לכאורה, אשכנזית? והיבמה ספרדי היבם כאשר הדין ומה

הייבום את לאסור יש ספרד, בני כמנהג נוהג שהיבם אף על

בני מנהג לפי עליה האסור בדבר היבמה את להכשיל לא כדי

אשכנז.

פיינשטיין הגר"מ קנד)אך סי' ח"א אהע"ז מותר(אג"מ שהדבר פסק

איך להקשות: יש לכאורה כי זו, מהלכה ההיתר את והוכיח

לייבם אסור שאול אבא לדעת והלא לייבם וקטן לחרש מותר

על ואמנם כוונה, בני אינם והקטן והחרש למצווה כוונה ללא

מצוות, בני אינם כי הייבום את לאסור אין עצמם והקטן החרש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אסורים יהיו לא מדוע במצוות, וחייבת פיקחת שהיבמה כיון אך

אח? אשת מדין עליה

כחכמים פסק שהרי קשה, לא הרמב"ם לדעת ואמנם

קשה הרמ"א לדברי אך כוונה. בלא אף מתקיימת שהמצווה

חרש של זו הלכה הביא שאול, אבא כדעת שהחמיר אף שעל

חולק. ללא וקטן

היבמה על איסור אין שאול אבא לדעת שגם מכאן אלא

כורחה, בעל אף ונעשית עליה מוטלת אינה המצוה שהרי עצמה

אין כאשר לו להתייבם אסורה מצוות בר היבם שכאשר אלא

אך באיסור, אותו להכשיל לא כדי מצווה, לשם מכוון הוא

אותו. מכשילה היא אין מצווה בר ואינו חרש עצמו הוא כאשר

היבם ועל מאחר אשכנזית. ויבמה ספרדי ביבם גם הדין והוא

אותו מכשילה לא היבמה מנהגו, כפי לייבם איסור אין עצמו

מותר. הייבום ולכן כלל, איסור אין עליה והרי באיסור

ה'תשע"ב סיון ה' קודש שבת כרחו בעל קידושין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú� ˙ÂÎÏ‰äéáàå àéä úöø̈¨¦§¨¦¨

äéäú Bìå" :øîàpL ,ñð÷ ïúBðå ñðBëå BúBà ïéôBk ¯ àeä äöø àìå§Ÿ¨¨¦§¥§¥§¨¤¤¡©§¦§¤

.ñðëì BúBà ïéôBk ...úøbç àéä elôà ¯ äNò úåöî Bæ éøä ,"äMàì§¦¨£¥¦§©£¥£¦¦¦¤¤¦¦§Ÿ

במשנה ההלכה א)מקור לט, בעציצו",(כתובות שותה "האונס

כרחו על כלומר, בו, לשתות לו שבחר "בכלי רש"י: ופירש

ישאנה".

הרמב"ם לדעת ה"א)והנה, פ"ד אישות האיש(הל' את אנסו אם

אינה האשה אבל מקודשת, זו הרי כרחו בעל שקידש עד

אינה כרחה בעל אשה "והמקדש לרצונה אלא מתקדשת

מקודשת".

בגמרא (שם): משנה' ה'מגיד ב)וכתב מח, בתרא מבואר(בבא

שבתחילה אף כי כרחה בעל מתקדשת אישה גם הדין שמעיקר

אלא הקידושין, את לקבל מסכימה היא לבסוף עליה, כפו

כהוגן שלא עשה שהמקדש לפי אלה קידושין הפקיעו שחכמים

הקידושין את חכמים הפקיעו לא ומדוע כורחה. בעל כשקידשה

כורחה בעל לגרש בידו האיש כי כרחו? בעל קידש כשהאיש

בכוחה שאין האשה משא"כ הקידושין, להפקעת זקוק ואינו

בעל קידשה אם הרי הבעל, ברצון אלא ממנו עצמה להפקיע

הקידושין. את חכמים עקרו – כרחה

כרחו בעל שקידש שהאיש סוברים העיטור ובעל הרי"ף אך

קידושין קידושיו ס"א)אין (שם בשו"ע זו דעה והביא מב, סי' אהע"ז יוסף (בית

אומרים') 'יש מילואים'בשם ה'אבני והקשה ס"ק. מ"ב לדעהא)(סי' :

האנוסה, את לשאת האונס את שכופים זו הלכה תיתכן איך זו

בכפיה? לקדש אפשר אי והרי

בגמרא המבואר פי על א)ומיישב שם, ההלכה(ב"ב שכאשר

'רוצה שיאמר עד אותו כופין אשתו את לגרש הבעל את מחייבת

הגט ואיך ברצונו להיות צריכה הגט נתינת הרי ולכאורה, אני'.

שחכמים וכיון חכמים", בדברי לשמוע ש"מצוה אלא כשר?

גם וכך שלם. בלב מתרצה הוא הרי אשתו את לגרש חייבוהו

תהיה "ולו ציוותה שהתורה כיון וכונס", אותו ש"כופין באנוסה

ברצון. מקדשה הוא הרי לאשה",
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כחכמים פסק שהרי קשה, לא הרמב"ם לדעת ואמנם
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כורחה, בעל אף ונעשית עליה מוטלת אינה המצוה שהרי עצמה

אין כאשר לו להתייבם אסורה מצוות בר היבם שכאשר אלא

אך באיסור, אותו להכשיל לא כדי מצווה, לשם מכוון הוא

אותו. מכשילה היא אין מצווה בר ואינו חרש עצמו הוא כאשר

היבם ועל מאחר אשכנזית. ויבמה ספרדי ביבם גם הדין והוא

אותו מכשילה לא היבמה מנהגו, כפי לייבם איסור אין עצמו

מותר. הייבום ולכן כלל, איסור אין עליה והרי באיסור

ה'תשע"ב סיון ה' קודש שבת כרחו בעל קידושין
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במשנה ההלכה א)מקור לט, בעציצו",(כתובות שותה "האונס

כרחו על כלומר, בו, לשתות לו שבחר "בכלי רש"י: ופירש

ישאנה".

הרמב"ם לדעת ה"א)והנה, פ"ד אישות האיש(הל' את אנסו אם

אינה האשה אבל מקודשת, זו הרי כרחו בעל שקידש עד

אינה כרחה בעל אשה "והמקדש לרצונה אלא מתקדשת
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בגמרא (שם): משנה' ה'מגיד ב)וכתב מח, בתרא מבואר(בבא

שבתחילה אף כי כרחה בעל מתקדשת אישה גם הדין שמעיקר

אלא הקידושין, את לקבל מסכימה היא לבסוף עליה, כפו

כהוגן שלא עשה שהמקדש לפי אלה קידושין הפקיעו שחכמים

הקידושין את חכמים הפקיעו לא ומדוע כורחה. בעל כשקידשה

כורחה בעל לגרש בידו האיש כי כרחו? בעל קידש כשהאיש

בכוחה שאין האשה משא"כ הקידושין, להפקעת זקוק ואינו

בעל קידשה אם הרי הבעל, ברצון אלא ממנו עצמה להפקיע

הקידושין. את חכמים עקרו – כרחה

כרחו בעל שקידש שהאיש סוברים העיטור ובעל הרי"ף אך

קידושין קידושיו ס"א)אין (שם בשו"ע זו דעה והביא מב, סי' אהע"ז יוסף (בית

אומרים') 'יש מילואים'בשם ה'אבני והקשה ס"ק. מ"ב לדעהא)(סי' :

האנוסה, את לשאת האונס את שכופים זו הלכה תיתכן איך זו

בכפיה? לקדש אפשר אי והרי

בגמרא המבואר פי על א)ומיישב שם, ההלכה(ב"ב שכאשר

'רוצה שיאמר עד אותו כופין אשתו את לגרש הבעל את מחייבת

הגט ואיך ברצונו להיות צריכה הגט נתינת הרי ולכאורה, אני'.

שחכמים וכיון חכמים", בדברי לשמוע ש"מצוה אלא כשר?
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ׁשרּׁשּומֹו‡. ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין עֹומד[כתבו]אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
וסקרא[מתקיים] ּדיֹו ּכגֹון אדום], אילן]וקּמֹוס[טיט [שרף ְְְְְִָֻ
גפרית]וקלקנּתֹוס ּבדבר[מין ּכתבֹו אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

גט. אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
ּבאבר ּובׁשיחֹור[עופרת]ּכתבֹו וגחלים]ּבׁשחֹור ברזל ,[כלי ְְְֲִִַָָ

לכּתחּלה. ּבהן ּכֹותבין ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָּכׁשר;
עפצין·. ּבמי האלון]ּכֹותבין פרי הּניר[מי ּגּבי על לכּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

עפּוצה מגּלה ּגּבי על לא אבל ּבהן, וכּיֹוצא [מעובדתוהעֹור ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עפצין] נּכרבמי ׁשאינֹו מּפני שוים], והדיו הקלף ואם[צבע ; ְְִִִֵֵֶָ

הּגט, את ּכֹותבין הּכל על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּכתב,
להזּדּיף, ׁשּיכֹול ּדבר על וכֹותבין הנאה; אּסּורי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו ְְְְִִֵֵֶָָוהּוא
הּמחּוק‚. הּניר על לּה ּכֹותב כתבו]ּכיצד? ועל[שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ

צרכו]הּדפּתרא כל מעובד בלתי החרׂש[עור ועל ועל[חרס], , ְְְְִֶֶַַַַָ
העבד לּה ּומֹוסר הּפרה; קרן ועל עבד, ׁשל ידֹו ועל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלין,
עדים. ּבפני ּבֹו, וכּיֹוצא והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהּפרה

והיה„. קעקע, ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
הרי[נמצא]יֹוצא - ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יכֹול אין ׁשהרי מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזֹו
ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו עללהזּדּיף. חקּוק וגט ׁשּלֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לי' נמסר 'ּבעדים אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָידֹו,
ׁשהּגֹודרֹות לּה, נכנס מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

חיים] חזקה[בעלי להן מישהואין בידי הימצאותם [אין ֲֵֶָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה .מהווה

הּטבלה‰. על חקּוק הּגט והּוא[לוח]היה עליו, והעדים , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבּטבלה[נמצא]יֹוצא מחזקין ׁשהם ּפי על אף - ידּה מּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשּלּה, [מותרׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] ׁשםלה אין אם ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּגּטּה,

מסירה. ְִֵֵָעדי
.Âמּתכת ׁשל טס על אֹו האבן, על אֹו הּלּוח, על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר אם הרי[גופי]- - הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חֹופר ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: [חורט.הּוא ְְְְֵֵֵֶֶַַָ

כותב] הכתוב עדוקראו הּטס מאחֹורי הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָ
ׁשּיראּו עד האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבלטּו

ּגבֹוהֹות הּזהב[בולטות]הירכֹות ּדינרי ּככתב ּומּכאן, מּכאן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְֵֵֵֶֶָ

.Êּכתב[חורט]המקרע ּתבנית העֹור דיו]על אֹו[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את ּכֹותבין ּכׁשר. זה הרי - ּכתב ּתבנית העֹור על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרׁשם

הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּכתּוב ּגט לׁשֹון. ּובכל ּכתב ּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּגט
לׁשֹון מּכירין ׁשּיהּו והּוא ּכׁשר, - אחר ּבכתב חֹותמין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

ּוכתבּה. ְְַָָָהּכתב
.Áלׁשֹון ּבכתב הּׁשני והעד ּבכתב, חתם העדים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

ּכׁשר - אחת,אחרת ּבלׁשֹון ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפסּול - אחרת ּבלׁשֹון .ּומקצתֹו ְְִֶֶַָָָ

.Ëּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא ׁשּנמצא עד ענינֹות, ׁשני מׁשמען יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגט,
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון, וכ לכ 'ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
יהיּו אּלא ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ענין מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדברים

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָאחד,
.Èהּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּכתב, אֹותֹו ׁשּמּכירין הּקטּנים לקרֹותֹו ׁשּידעּו עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב,
סכלים ולא נבֹונים לא אּלא[טפשים]ׁשאינן ּבּקטּנים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

אֹות ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבינֹונּיים;
מׁשּתּנה. הענין ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלאֹות,

.‡Èאֹו עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה
ונקרא הֹואיל - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבלּבּול
ּכבר ּפסּול. זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלענין
אף זה, ּובנּסח ארּמי ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻנהגּו

לכּתחּלה לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי .על ְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
.·Èהּגט נּסח הּוא ּפלֹוניוזה לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ּבכ : ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ

רגילנא ּדי למניאנא לּׁשטרֹות אֹו ליצירה וכ ּכ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת
ּבּה בו]למימני למנות אנו שרגילים אי[למנין ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְִִֵֵַָ

וחניכהאנא אחרן ׁשּום וכל ּפלֹוני ּדמּמקֹום ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲֲֳִִִִִֶַָָָָָָ
ּדאבהתי ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי שםּדאית [וכל ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָ

אבותי] ולמקום ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי צביתיאחר ,ְִִ
אניסנא לא ּכיד נפׁשי אונס]ּברעּות בלא נפשי, ברצון ,[רציתי ְְְֲִִִִַָֹ

אנּתתי אנּת ליכי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית [פטרתיּופטרית ְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָ
לנפשך] אותך וגרשתי ּדמּמתאועזבתי ּפלֹוני ּבת ְְְִִִַָָּפלֹונית

ליכי[מעיר] ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְֲֳִִִִִַָָָָּפלֹונית
ּדאבהתיכי ּולאתריהֹון ּולאתריכי אחרולאבהתיכי שם [וכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

אבותיך] ולמקום ולמקומך ולאבותיך לך שיש הויתוכינוי ּדי ,ֲִֵ
ּדנא מּקדמת מכבר]אנּתתי אישתי ּפטרית[שהיית וכּדּו , ְְְְְְִִִִַַַָָ

וׁשלטאה רּׁשאה ּתהוייין ּדי ליכי, יתיכי ותרֹוכית ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָָּוׁשבקית
לא ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ּגבר לכל להתנסבא למה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹּבנפׁשיכי

ּולעלם ּדנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי פטרתיימחה [וכעת ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי לנפשך אותך וגרשתי ועזבתי

זה מיום בידך, ימחה לא ואיש שתרצי, אדם לכל ולהנשא לילך

עולם] מּניועד ליכי ּדיהוי ודן אדם, לכל מּתרת אּת והרי ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתרֹוכין גירושין]ספר ספר ממני לך יהיה ּפּטּורין[וזה וגט ְִִִֵֵֶָ

ׁשבּוקין חֹותמין[עזובין]ואּגרת והעדים ויׂשראל. מׁשה ּכדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .למּטה, ְְְֵֶַַָ
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.‚Èּביּוד 'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכּתב
;ּובינ ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּגרּת', 'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

זנית אם יקראּכלֹומר ׁשּמא - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹ
'ּתהויין' יכּתב ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֹהּקֹורא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ׁשאינֹו ונמצא נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו'תצּביין',
- ּד'וכּדּו' לויו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמגרׁש
זה ּבתנאי ּכלֹומר 'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
ׁשּמא - ּו'ׁשבּוקין' ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאפטר
ּכלֹומר ּו'ׁשביקין', 'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָּתדמה
זֹו ּדר ועל אֹותֹו. וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּבֹו יהיה ׁשּלא - ׁשּיכּתב ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹצרי

ענינֹות. ׁשני ְְְִֵַַָמׁשמע
.„Èּכתב לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהרי

- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודין
ּפסּול - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.ÂËהּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. זה והפרטיםהרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשאֹותהמשתנים] הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ּכׁשאר ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּפלֹונית
ׁשל קרע ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשטרֹות.
אם אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבית

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָנקרע,
.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו ּכׁשר.[מחורר]נּמֹוק, - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו הכתב]נמחק אם[רושם - קּימת ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, ְְִִֵֵֵָָָָיכֹול

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים ׁשם יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
אף ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמסר
אֹו הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

ּבפניהם לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע .ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈּכתבּוהּוחמּׁשה אם - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
לכולן]ּבכלל אחד ּגרׁש[נוסח ּבׁשּבת ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֵֵֶַָָָָ

מהן אחד ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפלֹוני
וכל ּתהוייין', ּדי ליכי עדיםלאׁשּתֹו, ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָֹ

ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחֹותמין
זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמסירה;
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתחת
ּבאֹותּה אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלפלֹונית'
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמגּלה,
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻמסירה,
ׁשּגּטּה זֹו היתה אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמגּלה
היתה ואם מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאחרֹונה

ספק זֹו הרי הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמגּלה
ְֶֶֹמגרׁשת.

.ËÈּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:
לכל ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
ּבגט מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - ּופרטןאחד חזר ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו

ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַּופלֹוני
.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד[טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבסֹוף עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.‡Îזה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא אם חתימתם]- [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראין
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה

ְִֵּבעדים.
.·Îּבין והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

אם - הּׁשני מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
זֹו הרי ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיה
אינּה למעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת.
מּצּדֹו, אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגרׁשת;
ּכׁשר - ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו .אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ

.‚Îּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש גטזה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ
מעלה] לכיוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין[חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Îמּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אם אבל הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו
ּומקצת הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא

הּדף מראׁש .הּׁשני ִֵֵַַַֹ
.‰Îּבׁשלֹום 'ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני',
ספק זֹו הרי - ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעדים
אם אבל ׁשלֹום. ׁשאילת על אּלא חתמּו לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמגרׁשת,
וכּיֹוצא רעי' עלי 'וׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכתב:

לּוה ׁשהרי ועל[צירף]ּבזה, הּגט, ּדברי על אּלּו ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבין - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ֲֵֵֵֵֶָָָּכ

ה ¤¤ּפרק

ּבידּה"‡. "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר אּלאזה הּכתּוב ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשלּוחּה אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
לּה, הּקנּויה חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
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.‚Èּביּוד 'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכּתב
;ּובינ ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּגרּת', 'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

זנית אם יקראּכלֹומר ׁשּמא - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹ
'ּתהויין' יכּתב ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֹהּקֹורא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ׁשאינֹו ונמצא נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו'תצּביין',
- ּד'וכּדּו' לויו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמגרׁש
זה ּבתנאי ּכלֹומר 'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
ׁשּמא - ּו'ׁשבּוקין' ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאפטר
ּכלֹומר ּו'ׁשביקין', 'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָּתדמה
זֹו ּדר ועל אֹותֹו. וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּבֹו יהיה ׁשּלא - ׁשּיכּתב ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹצרי

ענינֹות. ׁשני ְְְִֵַַָמׁשמע
.„Èּכתב לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהרי

- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודין
ּפסּול - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.ÂËהּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. זה והפרטיםהרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשאֹותהמשתנים] הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ּכׁשאר ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּפלֹונית
ׁשל קרע ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשטרֹות.
אם אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבית

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָנקרע,
.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו ּכׁשר.[מחורר]נּמֹוק, - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו הכתב]נמחק אם[רושם - קּימת ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, ְְִִֵֵֵָָָָיכֹול

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים ׁשם יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
אף ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמסר
אֹו הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

ּבפניהם לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע .ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈּכתבּוהּוחמּׁשה אם - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ
לכולן]ּבכלל אחד ּגרׁש[נוסח ּבׁשּבת ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֵֵֶַָָָָ

מהן אחד ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפלֹוני
וכל ּתהוייין', ּדי ליכי עדיםלאׁשּתֹו, ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָֹ

ּבעדי מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחֹותמין
זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמסירה;
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתחת
ּבאֹותּה אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלפלֹונית'
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמגּלה,
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
והיתה מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻמסירה,
ׁשּגּטּה זֹו היתה אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמגּלה
היתה ואם מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאחרֹונה

ספק זֹו הרי הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמגּלה
ְֶֶֹמגרׁשת.

.ËÈּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:
לכל ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
ּבגט מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - ּופרטןאחד חזר ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו

ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַּופלֹוני
.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד[טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבסֹוף עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.‡Îזה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא אם חתימתם]- [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראין
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה

ְִֵּבעדים.
.·Îּבין והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

אם - הּׁשני מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
זֹו הרי ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיה
אינּה למעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת.
מּצּדֹו, אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגרׁשת;
ּכׁשר - ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו .אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ

.‚Îּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש גטזה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ
מעלה] לכיוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין[חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Îמּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אם אבל הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו
ּומקצת הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא

הּדף מראׁש .הּׁשני ִֵֵַַַֹ
.‰Îּבׁשלֹום 'ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני',
ספק זֹו הרי - ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעדים
אם אבל ׁשלֹום. ׁשאילת על אּלא חתמּו לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמגרׁשת,
וכּיֹוצא רעי' עלי 'וׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכתב:

לּוה ׁשהרי ועל[צירף]ּבזה, הּגט, ּדברי על אּלּו ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבין - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ֲֵֵֵֵֶָָָּכ

ה ¤¤ּפרק

ּבידּה"‡. "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר אּלאזה הּכתּוב ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשלּוחּה אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
לּה, הּקנּויה חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
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היא; רׁשּותּה הּכל - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו
נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּׁשּיּגיע

היתה·. אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ׁשםהּזֹורק עֹומדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּתעמד עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד

חצרּה ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה, הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
אֹו הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו

נתּגרׁשה - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ׁשּינּוחלפחֹות ּובלבד [על, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
ּפיהגג] על אף - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

ׁשהּגיע אחר אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַׁשּנמחק
והעלּתּו הרּוח ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפחֹות
ולא גט אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹונמחק

ְְִָָנתּגרׁשה.
ּבחצר„. מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

והּגיע הּגג מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלּה,
ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה החצר]למחיצֹות נתּגרׁשה.[- , ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

ואבד‰. הּמים לתֹו אֹו ונׂשרף, האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרקֹו
אׁש ּבאה ּכ ואחר לרׁשּותּה, הּגיע אם אבל גט; אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּגט זה הרי - .ּוׂשרפּתּו ְֲֵֵֶַָ
.Â- גט אינֹו ּברׁשּותּה, הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

ּבמקֹו ׁשּינּוח מּזֹו,עד לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
על ּגבֹוהֹות החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפנימית
נתּגרׁשה; החיצֹונה, אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפנימית,
ּכאן ּׁשאין מה מׁשּתּמרת, החיצֹונה ּבכתלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּפנימית

.ּבקּפֹות ְֻ
.Êקּפֹות ׁשּתי ׁשּלּה[סלים]ּכיצד? הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ

לאויר הּגיע אפּלּו - לתֹוכן ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית,
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

ּבקרקעיתּה,[תחתית]ׁשּולים נח אפּלּו - ׁשּולים לּה יׁש אבל , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
קֹונה אינֹו הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ׁשל ׁשּכליּה מגרׁשת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאינּה

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט, ְְִִֵֵֵֶַַַָָלּה
.Áאינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק

מן לכלי אֹו לחיקּה, אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתּגרׁשת
צלֹוחית ּכגֹון מקֹומן, על מקּפיד הּבעל ׁשאין ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים

קפיפה לּמּטה[סל]אֹו הּגיע אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה ּגבֹוהה והיתה עליה, יֹוׁשבת ׁשהיא -ׁשּלּה טפחים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הּבעל ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
הּמּטה. ּכרעי מקֹום על ְְְִִֵַַַַָמקּפיד

.Ëיחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל מקוםהׁשאילּה ציין [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
ׁשהיאמדוייק] ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע הּגט לּה וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹו קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָסלע
לוי ׁשם לֹו ואין עׂשרה, ּגבֹוּה ואינֹו אּמֹות, ארּבע על ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות

והּוא[נוסף] היא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק לא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֶַַָֹ
והגט] דברים[האשה מּׁשלׁשה אחד ׁשם יׁש ואם אחד. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבמקֹום

ׁשני לּה, הׁשאיל אחד ּומקֹום לעצמֹו, רׁשּות חלק - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלּו
הּגט. לּה ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה לּה, הׁשאיל לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמקֹומֹות

.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. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
.‡Èסמּו אחר ּבגג ונפל לּה, ּוזרקֹו ּגּגּה, על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה

על ׁשאף מגרׁשת; זֹו הרי ולּטלֹו, ידּה לפׁשט יכֹולה אם - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו
ׁשּדיֹורין למעלה[שכנים]ּפי חלּוקין[בגג]חלּוקין ׁשהם ּכׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבזה.[בדירתם]למּטה ּכּיֹוצא מקֹום על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי ידּה,[מוטה על הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ

זֹו הרי ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָונפל
והּוא - מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמגרׁשת;
ׁשּמּתחּלת לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה

עֹומד. היה לאּבּוד ְְִִֵָָָנפילתֹו
.‚È- ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

ּומּמחצה למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, ְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרֹוב
מגרׁשת ספק זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד היהלמחצה ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּגט ׁשּיּגיע עד ּפסּול, זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקרֹוב
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר ְְְְִִֵַַַָָָָָלידּה,

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
אֹו לׁשמרֹו, יכֹולין ׁשניהן לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה

למחצה' 'מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין .ׁשניהן ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
.ÂËּוזרקֹו ּכנגּדֹו, היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּבא

מגרׁשת, אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּה
הּוא ּובא ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאף
למחצה, מחצה ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָועמד
עד ּפסּול, זה הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָהֹואיל

לידּה ּגט .ׁשּיּגיע ְִֵֶַַָָ
.ÊËּבמׁשיחה קׁשּור והיה לידּה, הּגט דק]זרק ּוקצת[חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

לנּתקֹו יכֹול אם - ּבידֹו במשיכתהּמׁשיחה מידה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ
ׁשּתּפסקהחבל] עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו [תיחתך]ּולהביאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

מגרׁשת. זֹו הרי לנּתקֹו, יכֹול אינֹו ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהּמׁשיחה;
.ÊÈאם - מׁשּמרּתֹו והיא נעֹור והּוא עבּדּה, ּביד הּגט את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָנתן

ּכפּות עֹומדתהיה ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשן והּוא העבד, ּביד נתנֹו גט. אינֹו ּכפּות, אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבצּדּה;
זֹו הרי ּכפּות, היה ואם ּפסּול; זה הרי - מׁשּמרּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָוהיא

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÁÈ- עליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו ּגט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ואם ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכת ּבעבד ׁשּזכת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּכיון
הּגט ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנת ונעֹור, ּכפּות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו

לּהלידּה נתנּה אֹו החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
נתּגרׁשה. ּבחזקה, אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ו ¤¤ּפרק

הּוא‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
ּכאּלּו ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני ּוצריכה עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּגיע
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הן ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים
השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן[אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ

ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ
אם·. אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה

עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

האּׁשה.[הימצאותו]יציאתֹו ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואף

עצמּה. האּׁשה ְְִַָָָּכמֹו
אבל‚. לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל

הּנקרא הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן
הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ

ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאהוזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ּבעניןׁשליח ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּגּטין

.Âהּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליחהּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

ֵגט.
.Êהּנׁשים מּדבריאבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּבעברה הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו אּלא[העדים ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעל

.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד[חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבל
ׁשליח עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ּבן ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ְַַָּדעת
.Èרצֹוני 'אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

הרׁשּות - לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
קּבלה ׁשליח לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, אבלּביד ; ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לא - 'ל 'הא אֹו לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָֹאם
ׁשליחּות עקר - לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות ְְִִֵַַַַַָָָָָָעקר

ותן הֹול' לֹו: אמר אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּבלה,
הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - ְִַַַָָָָלּה'

.‡Èׁשליח' לֹו: ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשליח
ׁשאמרה', ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקּבלה
ׁשליח אֹות ׁשעׂשת ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלֹומר:

ׁשל אֹו אתקּבלה והביא ּׁשאמרה', ּכמה אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אפּלּו - הבאה' ׁשליח אּלא ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגט,
הּׁשליח עקר ׁשהרי מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגיע
נעׂשיתי לא 'מעֹולם לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּׁשליחּות

לּה' הבאה .ׁשליח ְֲִַָָָ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
מגרׁשת; לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'ׁשליח

אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא [הטריחהׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הגט] בקבלת רק והּואלהתגרש לקּבלה, אֹומרת היא ׁשהרי ,ְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּבלבד. להבאה לּבעל ְֲִֵַַַַַָָאֹומר
.‚Èלא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל

ּפּקדֹון זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו
'זֹואצל הרי - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמגרׁשת
וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש

.„Èׁשנים ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ,ׁשליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבפניהם; לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואֹותן
הּוא ׁשּתחּתיו עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּדין

ל מסירה,קם. עדי קראּוהּו ולא לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹּונטלּתּו

.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹויחזר

ּבחֹותמיו ּומקּים נכונות]ידּה שחתימותיהם מעידים -[העדים ְְְָָָָֻ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

.ÊËחזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח
ואמר ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ּגט ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ּפי על ואף לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלידּה

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אֹוׁשחזר לידּה ׁשהּגיע ואחר הֹואיל , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּגט זה והרי ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָליד

ֵָּכׁשר.
.ÊÈמבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה

הּגט הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשנים
מחּזר ׁשהיה ּפי על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה ׁשּיּגיע קדם .לבּטלֹו ְְְִֶֶַַַָָֹ
.ÁÈּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטלאמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּביד הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
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הן ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים
השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן[אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ

ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ
אם·. אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה

עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

האּׁשה.[הימצאותו]יציאתֹו ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואף

עצמּה. האּׁשה ְְִַָָָּכמֹו
אבל‚. לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל

הּנקרא הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן
הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ

ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאהוזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ּבעניןׁשליח ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּגּטין

.Âהּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליחהּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

ֵגט.
.Êהּנׁשים מּדבריאבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּבעברה הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו אּלא[העדים ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעל

.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד[חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבל
ׁשליח עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ּבן ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ְַַָּדעת
.Èרצֹוני 'אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

הרׁשּות - לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
קּבלה ׁשליח לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, אבלּביד ; ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לא - 'ל 'הא אֹו לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָֹאם
ׁשליחּות עקר - לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות ְְִִֵַַַַַָָָָָָעקר

ותן הֹול' לֹו: אמר אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּבלה,
הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - ְִַַַָָָָלּה'

.‡Èׁשליח' לֹו: ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשליח
ׁשאמרה', ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקּבלה
ׁשליח אֹות ׁשעׂשת ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלֹומר:

ׁשל אֹו אתקּבלה והביא ּׁשאמרה', ּכמה אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אפּלּו - הבאה' ׁשליח אּלא ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגט,
הּׁשליח עקר ׁשהרי מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגיע
נעׂשיתי לא 'מעֹולם לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּׁשליחּות

לּה' הבאה .ׁשליח ְֲִַָָָ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
מגרׁשת; לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'ׁשליח

אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא [הטריחהׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הגט] בקבלת רק והּואלהתגרש לקּבלה, אֹומרת היא ׁשהרי ,ְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּבלבד. להבאה לּבעל ְֲִֵַַַַַָָאֹומר
.‚Èלא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל

ּפּקדֹון זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו
'זֹואצל הרי - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמגרׁשת
וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש

.„Èׁשנים ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ,ׁשליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבפניהם; לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואֹותן
הּוא ׁשּתחּתיו עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּדין

ל מסירה,קם. עדי קראּוהּו ולא לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹּונטלּתּו

.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
מּתחת יֹוצא והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹויחזר

ּבחֹותמיו ּומקּים נכונות]ידּה שחתימותיהם מעידים -[העדים ְְְָָָָֻ
ּכׁשר. זה ֲֵֵֶָהרי

.ÊËחזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח
ואמר ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ּגט ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ּפי על ואף לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלידּה

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אֹוׁשחזר לידּה ׁשהּגיע ואחר הֹואיל , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּגט זה והרי ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָליד

ֵָּכׁשר.
.ÊÈמבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה

הּגט הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשנים
מחּזר ׁשהיה ּפי על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה ׁשּיּגיע קדם .לבּטלֹו ְְְִֶֶַַַָָֹ
.ÁÈּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטלאמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּביד הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
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היּו ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים,
הּגט ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו .עׂשרה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.ËÈּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
הרי - אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן אחר וכתב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
אם וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
ּגט 'ּכל אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹיאמר
ּגט 'ּכל אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאכּתב
וכן ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאכּתב
הּוא, ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאם
אחר וכתב ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכל
ׁשּיכּתב קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכן

ּבטל הּגט הרי .הּגט, ֲֵֵֵֵַַָ
.Îקדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מה ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם

ׁשּגֹורמין ׁשּמסרּת הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו, 'אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
ּבטלים', הן הרי זה, ּגט לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
ולּתן ולחּתם לכּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא
יצא ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;

מֹודעויבּטלֹו המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין קנין. צרי א ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
.[סודר]

.‡Îזה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח
אּלא ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחֹוזר
ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם לפיכ ׁשליחּות. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמּתֹורת
לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא' ּבטל זה 'ּגט ׁשאמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון

ּכחרׂש הּוא ּפרׁשוהרי אם וכן מגרׁשת. אינּה ּבֹו ּגרׁש ואם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הרי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ואמר: הּׁשליח, ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבעת

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אינֹו - ּגט' מּלהיֹות ּבטל ְְְִִֵֵֵֵָָָהּוא
.·Îאי' הּוא', 'ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאיזה
רצוני]אפׁשי 'לא[אין יעזב', 'לא יֹועיל', לא זה 'ּגט ּבֹו', ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ

הּוא 'הרי חרׂש', 'יהא ּכחרׂש', 'יהא יגרׁש', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁשּלח',
זה הרי - להן הּדֹומה ּומן מאּלּו אחד אמר אם - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכחרׂש'

ְִּבּטלֹו.
.‚Îאינֹו' הּוא', 'ּפסּול גט', אינֹו זה 'ּגט אמר: אם ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל

'חרׂש מגרׁש', 'אינֹו מׁשּלח', 'אינֹו מּתיר', 'אינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמֹועיל',
לׁשֹון אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ּכלּום; אמר לא - ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא'

כן ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי הּדבר; אמּתת [שאינומֹודיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עלנכון] אֹו מּתר, ׁשהּוא האסּור ּדבר על ׁשאמר ּכמי -ְִֶֶַַַָָָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּוא ֵֶַָָהּטמא
.„Îׁשעבר ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל', זה 'ּגט ּכגֹון:אמר: , ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עבר" זה,"חמק ּבגט נתּגרׁשה אם לפיכ ספק; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מגרׁשת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Îלא' לֹו: ואמר הּׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
ּברּו' הּבעל: ואמר הּגט', לּקח רצת 'לא אֹו ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
ׁשאין ׁשּמׁשמען האּלּו ּבּדברים ּכּיֹוצא אֹו והּמטיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב

- הּגט ּבעּכּוב ׂשמח הּוא ׁשהרי לגרׁשּה, ּבטלּבדעּתֹו לא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
'לא ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ותהיה יּתן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּגט,

ּבפרּוׁש. יבּטל אֹו ְְִֵֵֵַתּתן',
.ÂÎ,אחרים ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכן
מדרבנן] ׁשהרי[מלקות ממזרים, הּבנים להיֹות ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּבּטל העדים יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיּגיע
ונמצא הּגט, ׁשּיכּתב קדם ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבפניהן

עימו]הּולד שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְֵַַָָ
.ÊÎׁשּמא אֹומרין אין - לאּׁשה ּונתנֹו ּגט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח

ּכׁשר, ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא ׁשּבּטלֹו, ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנׂשא
מֹודעא מסר ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוכן

ותּנׂשא ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט .ּבֹועל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.ÁÎוהּניח ּגט, הּמביא ׁשהיה[השליח]וכן אֹו חֹולה הּבעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגֹוסס, הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה נֹותנֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזקן
ספק זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, הּגֹוססין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
החיל ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגרּוׁשין,

הּמּטרפת ּוספינה במצֹור, והּיֹוצא[מיטלטלת]והיא ּבּים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפשות]לּדֹון ּגט[בדיני היה ואם חּיים; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבחזקת ותהיה לאׁשּתֹו, נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחד
ְֶֶֹמגרׁשת.

.ËÎׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻאבל
חּיה, ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹויים, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּים,

מּפלת עליו נפלה אֹו נהר, ׁשטפֹו חמריאֹו עליהן נֹותנין - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשליח, ּביד מהן אחד ּגט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
ואם מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנֹודע
.Ïּובכל ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל

קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּתנאי

ה'תשע"ב אייר כ"ט שני יום

ז ¤¤ּפרק

אף‡. - יׂשראל ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליח
אּלא עדיו, הן מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה הרי - לאׁשּתי' זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן

עדיו ׁשאין ּפי על ואף ׁשנים, ּבפני לּה החתימה]נֹותנֹו [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבֹו.[מוכרים]ידּועין ותּנׂשא מגרׁשת, ותהיה אצלנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה·. וגט מעֹולם, ּגרׁשּתי 'לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' מזּיף לּה עלׁשהּובא העדים [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] -נכונות ּכלל עדיו נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹספק
מזּיף ׁשּמא - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאינן
ּבעלּה. על ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו
וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה היתה[אשתו אפּלּו , ְְֲֲִַָָָָָָ

נׂשּואה ויבמּתּה[כעת]הּצרה בעלה]לאחר; אחי ,[אשת ְְְִִֵַַָָָָ
הּנׁשים ּכל ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה ְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָאפּלּו

ְֵּכׁשרֹות.
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נאנס„. אֹו וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמביא
אחר ּביד מׁשּלחֹו ּביד- מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ

ּבפניהם. ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר;
ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהאחרֹון

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ִִִֵֶַַַַָָאף
לארץ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָמארץ
וחתימתֹו, הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם -ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ואחר נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני אֹומר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
עדיו ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ

אין[מוכרים]ידּועין הּגֹויים, ּכׁשמֹות עדיו היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
להן. ְִֶָחֹוׁשׁשין

.Âּבֹו מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל הּנׁשיםּבא אף לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ּבפניׁש ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב
.Êנכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

הּבעל יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעתויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ּבחֹותמיו נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה
החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח[מותר]; ְִֵַַָ

לא ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
הּבעל ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּים
ספק זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוערער

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני

אם לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ ּבחּוצה למקֹום .מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
.Ëּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה[הוכיח הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ
נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;
ראי עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ה;ּובפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.Èוהּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול[איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי
.‡Èׁשּיאמר צרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּגט

וחתמֹו לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב ּבארץ'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו -. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

.·Èמקצתֹו אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻנכּתב
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, אפּלּוהראׁשֹון ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קן ׁשמע ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא
'ּבפני אֹומר זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּקּולמּוס
והׁשלים וחזר לּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכּתב
ּולׁשם לֹו ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת
נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאיׁש

.‚Èנ 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני חּתםאמר ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
לא אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל

הּׁשני' יתקּיםהעד זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו , ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ואחר העדּבחֹותמיו על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
ׁשּזה הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ֵָּכׁשר.
.„Èנכּתב ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הרי לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלּו
ׁשלּוחיו ׁשהרי - מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער
זֹו הרי נתּגרׁשה', 'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהן

ּגט ׁשם ׁשאין ּפי על אף .מגרׁשת, ְִֵֵֶֶֶַַָֹ
.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים מּתחת[נמצא]ּבּמה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשניהן שלוחים]ידי מּתחת[שניהם יֹוצא ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
שליח]ידם אחד ונחּתם'.[רק נכּתב 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּבפני אֹומר והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ
'ּבפני אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנחּתם',
לּה, יּנתן לא ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנחּתם'

ׁשּיתק ּבחֹותמיו.עד ּים ְְְִֵֶַַָ
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

נתקּים ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, -ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ּבחֹותמיו ְְָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשליח
עדים] נכּתב[ללא 'ּבפני אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

וחֹוזר מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובפני
ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונֹותנֹו
ׁשּיתקּים עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנחּתם';

ְְָּבחֹותמיו.
.ÁÈ'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו

לּה יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק .עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ËÈמּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה

אם לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם רואה]נכּתב ונסּתּמא[כשהיה , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּובפני[נתעוור] נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
חּוצה ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנחּתם',
ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,
ּכׁשר ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם'
מּכלל ונמצא הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלעדּות,

ׁשּקּי ּבדברהּׁשלׁשה ּדּין נעׂשה ׁשהעד ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדבריהם .[מדרבנן]ׁשהּוא ְִִֵֶֶ

.Îּגט' להן: ואֹומר ּדין לבית ּבא - נאנס אֹו הּׁשליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
ׁשליח ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם', ּובפני נכּתב ּבפני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי האחרֹון ואין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;
עדים ּבפני לּה ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר .אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

.‡Î,ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
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נאנס„. אֹו וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמביא
אחר ּביד מׁשּלחֹו ּביד- מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ

ּבפניהם. ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר;
ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהאחרֹון

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ִִִֵֶַַַַָָאף
לארץ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָמארץ
וחתימתֹו, הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם -ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ואחר נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני אֹומר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
עדיו ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ

אין[מוכרים]ידּועין הּגֹויים, ּכׁשמֹות עדיו היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
להן. ְִֶָחֹוׁשׁשין

.Âּבֹו מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל הּנׁשיםּבא אף לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ּבפניׁש ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב
.Êנכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

הּבעל יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעתויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ּבחֹותמיו נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה
החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח[מותר]; ְִֵַַָ

לא ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
הּבעל ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּים
ספק זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוערער

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני

אם לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ ּבחּוצה למקֹום .מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
.Ëּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה[הוכיח הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ
נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;
ראי עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ה;ּובפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.Èוהּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול[איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי
.‡Èׁשּיאמר צרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּגט

וחתמֹו לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב ּבארץ'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו -. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

.·Èמקצתֹו אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻנכּתב
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, אפּלּוהראׁשֹון ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קן ׁשמע ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא
'ּבפני אֹומר זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּקּולמּוס
והׁשלים וחזר לּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכּתב
ּולׁשם לֹו ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת
נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאיׁש

.‚Èנ 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני חּתםאמר ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
לא אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל

הּׁשני' יתקּיםהעד זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו , ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ואחר העדּבחֹותמיו על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
ׁשּזה הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ֵָּכׁשר.
.„Èנכּתב ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הרי לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלּו
ׁשלּוחיו ׁשהרי - מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער
זֹו הרי נתּגרׁשה', 'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהן

ּגט ׁשם ׁשאין ּפי על אף .מגרׁשת, ְִֵֵֶֶֶַַָֹ
.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים מּתחת[נמצא]ּבּמה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשניהן שלוחים]ידי מּתחת[שניהם יֹוצא ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
שליח]ידם אחד ונחּתם'.[רק נכּתב 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּבפני אֹומר והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ
'ּבפני אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנחּתם',
לּה, יּנתן לא ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנחּתם'

ׁשּיתק ּבחֹותמיו.עד ּים ְְְִֵֶַַָ
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

נתקּים ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, -ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ּבחֹותמיו ְְָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשליח
עדים] נכּתב[ללא 'ּבפני אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

וחֹוזר מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובפני
ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונֹותנֹו
ׁשּיתקּים עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנחּתם';

ְְָּבחֹותמיו.
.ÁÈ'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו

לּה יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק .עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ËÈמּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה

אם לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם רואה]נכּתב ונסּתּמא[כשהיה , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּובפני[נתעוור] נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
חּוצה ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנחּתם',
ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,
ּכׁשר ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם'
מּכלל ונמצא הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלעדּות,

ׁשּקּי ּבדברהּׁשלׁשה ּדּין נעׂשה ׁשהעד ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדבריהם .[מדרבנן]ׁשהּוא ְִִֵֶֶ

.Îּגט' להן: ואֹומר ּדין לבית ּבא - נאנס אֹו הּׁשליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
ׁשליח ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם', ּובפני נכּתב ּבפני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי האחרֹון ואין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;
עדים ּבפני לּה ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר .אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

.‡Î,ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
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הראׁשֹון הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּביתלּה, צרי מה ּומּפני . ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדין?
ׁשליח ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ּבחֹותמיו הּגט נתקּים אם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמן, לבין ּבינן מאה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשליח,
לֹו אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּכׁשר. זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
מׁשּלחֹו. זה הרי - נאנס אֹו חלה אם אחר', ּביד ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ'ׁשּלחֹו

.·Îּבבית עּמֹו הּׁשליח ׁשּיהיה צרי אינֹו ׁשליח, העֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ׁשּלא ואפּלּו ׁשלּוחי', ּפלֹוני 'הרי להן: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין,

הןּבפניו אפּלּו ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוׂשה הּׁשליח וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ֵָמאה.

.‚Îואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש
והם ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחה אּת 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלּה:

ּבֹו' ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח זֹויעמידּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
נֹוטלין והן נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן לֹומר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת

הּבעל. ּכמאמר לּה, לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָאֹותֹו
.„Î;זה ּתנאי הּבעל עליה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה

יֹוצא הּגט והרי ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבחזקת היא והרי ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתחת
חֹותמין והעדים ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמגרׁשת,

נתקּיםעליו ולא העדים, ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מקלקלת אינּה ׁשהרי אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמי הן הרי הּגט, על החֹותמין ׁשהעדים ועֹוד, עצמּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
לפיכ מערער. ׁשם ׁשּיהיה עד ּדין, ּבבית עדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנחקרה
יּמצא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבֹו, ותּנׂשא ּבחזקתֹו הּגט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנעמיד
אֹותֹו ּכׁשּיביא ּכׁשר, ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמזּיף,
ׁשהּוא ראיה ׁשּיביא עד אֹו הּבעל, ׁשּיערער עד - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּׁשליח
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו לדברים לחש ּתבֹוא ׁשאם ּבטל. אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמזּיף
ּבּטלֹו ׁשּמא ּבפנינּו, הּבעל אֹותֹו ׁשּיּתן לגט לחש לנּו היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
הּוא והרי ּבֹו חתמּו ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָואחר
ׁשאין ּוכׁשם נכּתב. לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו מּתֹוכֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּכמזּיף

וכּיֹוצא לזה ׁשּיּודעחֹוׁשׁשין עד חזקתֹו על נעמידֹו אּלא ּבֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עצמּה לאּׁשה ולא לּׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ּבטל, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהּוא
ּכדיני האּסּורין ּדיני ׁשאין ידּה, מּתחת יֹוצא ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּגט

ַָהּממֹונֹות.

ח ¤¤ּפרק

מגרׁשת;‡. זֹו הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש
מגרׁשת אינּה הּתנאי, נתקּים לא ּבפרקואם ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

נתּבאר, וׁשם ּכּלן; הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות, מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
מגרׁשת ּתהיה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהמגרׁש
יׁש לפיכ לידּה; הּגט נתינת ּבׁשעת לא ׁשּיתקּים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשעה
ּתנאי להתנֹות אֹו ּתנאֹו, על להֹוסיף אֹו הּגט, לבּטל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָלּבעל
ּפי על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ּכל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
נׂשרף, אֹו הּגט, אבד אֹו הּבעל, מת ואם לידּה. הּגט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשהּגיע
תּנׂשא לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם
לא ּכן אם אּלא ּתצא לא - נּׂשאת ואם הּתנאי; ׁשּיתקּים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעד
ׁשאם נתּבאר, וׁשם הּגט. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנׁשאר

ּתנאי 'על 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאמר
ע מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,'וכ ּכ'וכ ּכ מנת ל ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

לידּה; הּגט נתינת מּׁשעת מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים -ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּׁשהּגיע ּתנאֹו על להֹוסיף ולא הּגט לבּטל יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפיכ
קדם הּבעל, מת אפּלּו נׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּגט
ּוכבר מֹותֹו, אחרי הּתנאי מקּימת זֹו הרי - הּתנאי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיתקּים
לכּתחּלה, להּנׂשא לּה ויׁש לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנתּגרׁשה
לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי; נתקּים לא ׁשעדין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹאף
מנת'. ּב'על אֹו ּב'מעכׁשו' הּתנאי והיה הֹואיל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָיתקּים,

ׁשאמר·. ּבין 'מעכׁשו', ׁשאמר ּבין - ּתנאי על המגרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל
ּכל אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה' לא ואם יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ'אם
אפּלּו עבד אפּלּו עד, ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹזמן

הּקטן ּבנּה אֹו מּׁשפחתּה חּוץ ּבׁשהׁשפחה, ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
לבּדּה עּמּה נתיחד ׁשאם ידּוע והּדבר ּבפניהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלׁשּמׁש
הרי - הּתנאי ׁשּנתקּים לאחר אפּלּו ּכאחד, עדים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבפני
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּגט, ּובטל נבעלה ׁשּמא מגרׁשת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו

אּלּו. ֲֵַָּבהלכֹות
ּגט‚. 'ּכתבּו ׁשּיאמר לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד

ּת על צרילאׁשּתי ואין ּתנאי', על לּה ּותנּו 'ּכתבּו אֹו נאי', ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ
את ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי 'על הּגט ּבתֹו יכּתב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹומר
ולעדים לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹונית',
ּכ ואחר ּבעֹולם; ּתנאי ׁשם ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,

'הרי אֹו ,'ּגּט זה 'הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה מגרׁשתנֹותן אּת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לּה 'ּתנּו לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבזה

.'וכ ּכ מנת על זה ְְֵֶַָָָּגט
הּגט„. ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי הגט;ּכתב [עיקר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

והאשה] האיש של האישיים ּביןהפרטים ּכׁשר, זה הרי -ֲֵֵֵֶָ
חתימת אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתבֹו
ּכ מנת 'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהעדים.
ׁשל ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָוכ
ספק זה הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּגט;

ִֵּגרּוׁשין.
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
עליה אסּור אֹו עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ְִִֶֶֶֶַָָָָָָּתנאי
זה הרי - ואחיו אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמּׁשּום

ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. -]ּגט ביניהם [חלים ְִִֵֵֵָָָָָ
ׁשהּוא ּפי על ואף לאוין, מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקּדּוׁשין
ּבעל היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקטן
ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאחֹותּה,
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻאם

.Âׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת ּתהיה ּכלֹומר ,'מּזנּות 'חּוץ אֹו ּבעֹולם', עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו
לכל מּתרת אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻאבל
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להתקּדׁש מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאדם
אֹו איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכסף
ׁשּלא ּכלֹומר ,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ'הרי
ׁשאּת ,נדרי מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּתרּומה, אכילת לענין אֹו נדרים, הפרת לענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָאׁשּתי
זֹו הרי מאּלּו, אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻלענין

מגרׁשת .ספק ְֵֶֶָֹ
.Êמראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

וׁשמעֹון' לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון',
ּובּטל הּתירם ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים מגרׁשת; זֹו הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

.הּתנאי ְַַ
.Á'לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: אינּהאמר זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ׁשהר 'הרימגרׁשת, לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
הרי - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
ּוראּובן לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
אף אדם לכל ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
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' הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין לפיכ. ְְְְִִִִִַָָ
.È- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי

ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו אֹו[ניתוק חּיי', ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ
לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ'ּכל

ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹולא
.‡Èעד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי

לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת 'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט זה הרי יֹום', ׁשלׁשים .'עד ְֲִֵֵֶַֹ
.·Èעל ּגּט זה גט;'הרי אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי 'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים
ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם

הּנּׂשּואין על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; .והּגט ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.‚È,לֹו נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי

לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנׂשא, לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנׂשא
לא ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתּנׂשא,
הּגט, ּבטל - לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,

מּׁשני ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד .ותצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

.„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
'ּוכתּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם
.ÊËׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

חּייה ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא לכלעליה מּתרת ׁשּתהיה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכתיבת קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם

ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - לּההּתרף ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
זה הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה, הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי
.ÊÈאּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמגרׁשת
לכל ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו וחזר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה
ּכּיֹוצא ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה 'הרי אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאדם',

.ּבזה ֶָ
.ÁÈוחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
הרי אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטלּו לא - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשנים
מׁשּמׁשת רצת הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מן אחד ואין נֹותנת, התנאיהראׁשֹונים[העדים]רצת [על ְִִִֵֶֶֶָָָָ
האחרֹוניםהראשון] מן השני]ואחד התנאי על [העדים ְֲִִֶַָָ
תנמצטרפין כאן שהיה עליהאי][להעיד התנה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָ

לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּתן
לּתן ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ְְֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁש
.ËÈיֹום ּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

לּה: אמר ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד,
מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה מנת'הרי 'על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עׂשת אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם
.Îאת 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר

הּבן מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּבא',
ׁשּתׁשּמׁשני רצֹוני אין האב ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, אינֹו -. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

.‡Îועד מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'הרי
מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ,[בהסכמתו]ׁשלׁשים ְְְְְִִִַָָֹֹ

לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי
עד ּפסּול, ּגט זה הרי - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעל
הן 'הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתּתן

מתמחּול הּתנאי; נעׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ,'ל ין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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להתקּדׁש מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאדם
אֹו איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכסף
ׁשּלא ּכלֹומר ,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ'הרי
ׁשאּת ,נדרי מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּתרּומה, אכילת לענין אֹו נדרים, הפרת לענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָאׁשּתי
זֹו הרי מאּלּו, אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻלענין

מגרׁשת .ספק ְֵֶֶָֹ
.Êמראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

וׁשמעֹון' לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון',
ּובּטל הּתירם ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים מגרׁשת; זֹו הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

.הּתנאי ְַַ
.Á'לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: אינּהאמר זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ

ׁשהר 'הרימגרׁשת, לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
הרי - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
ּוראּובן לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
אף אדם לכל ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
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' הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין לפיכ. ְְְְִִִִִַָָ
.È- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי

ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו אֹו[ניתוק חּיי', ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ
לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ'ּכל

ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹולא
.‡Èעד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי

לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת 'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט זה הרי יֹום', ׁשלׁשים .'עד ְֲִֵֵֶַֹ
.·Èעל ּגּט זה גט;'הרי אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי 'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים
ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם

הּנּׂשּואין על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; .והּגט ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.‚È,לֹו נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי

לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנׂשא, לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנׂשא
לא ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתּנׂשא,
הּגט, ּבטל - לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,

מּׁשני ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד .ותצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

.„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
'ּוכתּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם
.ÊËׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל

חּייה ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא לכלעליה מּתרת ׁשּתהיה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ּכתיבת קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם

ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - לּההּתרף ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
זה הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה, הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי
.ÊÈאּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמגרׁשת
לכל ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו וחזר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה
ּכּיֹוצא ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה 'הרי אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאדם',

.ּבזה ֶָ
.ÁÈוחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
הרי אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטלּו לא - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשנים
מׁשּמׁשת רצת הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מן אחד ואין נֹותנת, התנאיהראׁשֹונים[העדים]רצת [על ְִִִֵֶֶֶָָָָ
האחרֹוניםהראשון] מן השני]ואחד התנאי על [העדים ְֲִִֶַָָ
תנמצטרפין כאן שהיה עליהאי][להעיד התנה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָ

לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּתן
לּתן ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ְְֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁש
.ËÈיֹום ּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

לּה: אמר ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד,
מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה מנת'הרי 'על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עׂשת אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם
.Îאת 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר

הּבן מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּבא',
ׁשּתׁשּמׁשני רצֹוני אין האב ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, אינֹו -. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

.‡Îועד מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'הרי
מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ,[בהסכמתו]ׁשלׁשים ְְְְְִִִַָָֹֹ

לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי
עד ּפסּול, ּגט זה הרי - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעל
הן 'הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתּתן

מתמחּול הּתנאי; נעׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ,'ל ין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
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נתנה ולא יֹום הּׁשלׁשים וׁשלמּו הֹואיל יֹום, הּׁשלׁשים ְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹּבתֹו
מגרׁשת.}אינּה{- ְֵֶֶָֹ

.·Î,'זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר
ליֹורׁשיו, לּתן יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא

לֹו ׁשּתּתן אּלא עליה התנה לאׁשּלא ׁשהרי הּגט, ּבטל ולא ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
קדם נקרע אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקבע
ׁשּתחלץ עד לזר ּתּנׂשא ולא מגרׁשת, זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּימּות

.[ליבמה]

.‚Îּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי
אלף לֹו ׁשּנתנה ּפי על אף - נגנב אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּפלֹוני',
ׁשּיבּטל עד אֹו עצמֹו, ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבדמיו

.הּתנאי ְַַ
.„Îׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי, על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי

מקּדׁשת זֹו הרי הּתנאי נתקּים אם - נתקּיםהּתנאי לא ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻ
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

ט ¤¤ּפרק

קבּוע‡. זמן לאחר אׁשּתֹו את ותתגרשיהמגרׁש גיטך ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ
יום"] ל' והרילאחר ׁשּקבע. הּזמן ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ׁשהיא - לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
על ׁשהמגרׁש - ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמתּגרׁשת

ּגרׁש הרי גירושין]ּתנאי, בתורת לה ּגרׁש[נתן לא עדין וזה , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
לכּפל צרי - ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעד

התנאי]ּתנאֹו דיני כל בו לכּפל[שיהיו צרי אינֹו - וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
ׁשּבארנּו. הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּדברֹו,

ּבֹו·. ּתתּגרׁשי ולא ,ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?
לאחר אּלא מתּגרׁשת אינּה - יֹום' ׁשלׁשים לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא

אבד אֹו הּבעל, מת ואם יֹום; ּבתֹוׁשלׁשים נׂשרף, אֹו הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ
מגרׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָֹֹׁשלׁשים,

מּׁשם‚. אבד אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה
קּים הּגט והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר

אֹותֹו ויחדה ּבֹו, מתּגרׁשת ׁשהיא מקום]ּבּיֹום לו [הקצתה ְְֲִִִֶֶֶַָָ
אינן הרּבים רׁשּות ׁשּצּדי הרּבים, רׁשּות ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבמקֹום

הרּבים .ּכרׁשּות ְִִַָ
אחר„. מגרׁש ּכדין ּדינֹו ּבמעׂשה, 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 ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹואינֹו
אּלא זה, ּגרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על ּגרׁש לא ׁשהרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתתּגרׁש. ּכ ואחר ,וכ ּכ ּבעׂשּית הּגרּוׁשין ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתלה
לּגרּוׁשין‰. זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי, על המגרׁש ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי על ׁשהמגרׁש ּבמעׂשה? ּתלין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
הּתנאי ׁשּיתקּים עד ּגמּורין הּתנאי,ואינן ּכׁשּיתקּים ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּ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 - ּבמעׂשה אֹו ּבזמן ּגרּוׁשיו הּתֹולה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד אֹו ׁשּקבע הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת
להיֹות צריכה הּזמן, ּכׁשּיּגיע ,לפיכ הּמעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתעׂשה
ׁשּיחדה ּבּמקֹום ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגט
ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָאֹותֹו
אֹו ׁשּקבע, הּזמן ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ּתתּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכ

ּתצ - הּגרּוׁשין ּבֹו ׁשּתלה הּמעׂשה ׁשּתעׂשה והּולדקדם א, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשם ּכאן ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת היא ׁשעדין [שום]ממזר; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ִֵּגרּוׁשין.
.Âמאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנֹותן

ּגרׁש לא זה הרי - מגרׁשת' אּת 'אין אֹו ּגט', זה אין ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹזּוז,
ּכל וכן ּבמעׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ּגט ּכאן ואין ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹּכלל,

ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.Êּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי, על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה

ויתנה ּ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,

מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ּבאתיּבידּה; לא אם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא מנת על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמּכאן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבֹוא

.Áיֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
וחלה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, אֹולמדינה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ

אפּלּו ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
ּפי על ואף ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס'; 'הריני וצֹווח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעֹומד

לגרׁש רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו .ׁשּגּלה ְְְִֵֵֶֶַָָ
.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלאהתנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ
ּתהיה יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
ׁשּלא לֹומר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפּיסּתי
הּגט ּובּטל הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה
הּׁשלׁשים אחר ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּפּיסּה;
עׂשר ׁשנים לאחר ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹום.
עד אֹותּה, ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחדׁש',

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
.Èּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

ׁשּיאמר עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
הּנּׂשּואין, מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'נאמנת

ּגס בפניה]ּבּה[מורגל]ׁשּלּבֹו מתבייש הּמתּגרׁשת[אינו אבל ; ְֲִִֶֶֶַַָָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, ְִִִִֵֵֵֶָָמן

.‡Èמּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה ועד[מהיום]ן'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּדר ׁשאין ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
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הרי ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבני
ׁשאי ּפי על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזֹו
עד יבם ּבמקֹום ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
.·Èׁשהתנה חֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבריא

ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיהיה
ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ
מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

.‚Èמהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' .אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

.„Èלאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
מגרׁשת ספק זֹו הרי - ּומת ׁשאמרמיתתי', אחר ׁשּמא ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּגט ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. ְִַַָלאחר

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי יתקּים חּמה חּמהּוכׁשּתזרח זרחה ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹגט;

.ÊËמרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ
ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ
מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה
.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

מגרׁשת ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש זהנׁשכֹו 'הרי . ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
וחלה ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגּט
זה הרי מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָומת

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ולא[עבר]ּגט; לחלי מחלי ְְְֳֳִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
אמד[התהלך]עמד צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - [ודאיּבּׁשּוק ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מת] ראשון .מחולי

.ËÈעד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל
ּדבר לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ּובלבדׁשּימּות , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא
.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 מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב הגט]אחר הּגט:[עיקר ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּתי לא ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ'אם

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה מתי"]לא קֹודם["אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מתי"]ללאו לא לפרענּות["אם ּתחּלה ּפיו יפּתח ולא ["אם, ְְְְְְִִִַָָָֹֻ
והּואמתי"] - ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם הּגט. ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מיתה. קדם ְִֶָָָֹלידּה
.‡Îלאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל

יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל[שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הּנׁשים, ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹקדם
ספק ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹזכּות

לּהמג וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ֵַּבֹו

.·Îּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין
ּכׁשאמר, הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ׁשאמר זמן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
זֹו הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת .ספק ְֵֶֶָֹ
.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר -[שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין שמינית]אין ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשנּיה; מּׁשנה חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מחדׁש הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאמר
הּׁשּבת יֹום מאחר ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָׁשני;
הּׁשּבת' קדם לּה ּותנּו 'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹעד
לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי, יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין -ְְְְְִִִִִִִַָ

.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי
לאחר לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,

ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי
.‰Î,לּה ולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד

לּה ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרי
לזה, וחמר קל ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה

נכּתב אינֹוׁשּלא עּמּה, ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ֵגט.

.ÂÎידי על ּכֹותב אחד - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
ּבמעמד[בשביל] מהן אחד ּכֹותב - ּכתֹובּו' 'ּכּלכם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכּלן;

מהן[בנוכחות] אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכּלן.
אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻעל

ּכּלן. ּבמעמד ְֲֵֶַַָֻמהן
.ÊÎאחד - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר

ואפּלּו לּה; נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
והּוא ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה
ּכתֹובּו' 'ּכּלכם להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשליח

חֹותמין ּכּלן ׁשּמנה- ּבין ּכּלן ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
ּוׁשנים 'ּכּלכם', ּכאֹומר זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקצתן,
ּתנאי. מּׁשּום והּׁשאר, עדים; מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשחֹותמין
למחר, וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
קדם מהן אחד מת ּכׁשר. זה הרי - הרּבה לימים ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפּלּו
הראׁשֹונים מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחתימה,
ּכׁשר ּפסּול 'עד יאמרּו: ׁשּמא - ּפסּול ּגט זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּפסּול,

ולאּבעדּות רּבים'; העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות, ׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מסירה ׁשעדי מּפני אּלא רּבים, ׁשעדיו ּבגט ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהכׁשירּוהּו

לאשה] הגט מסירת העּקר.[שרואים ִֵָָהם
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הרי ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבני
ׁשאי ּפי על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזֹו
עד יבם ּבמקֹום ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
.·Èׁשהתנה חֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבריא

ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיהיה
ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ
מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

.‚Èמהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' .אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

.„Èלאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
מגרׁשת ספק זֹו הרי - ּומת ׁשאמרמיתתי', אחר ׁשּמא ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּגט ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. ְִַַָלאחר

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי יתקּים חּמה חּמהּוכׁשּתזרח זרחה ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹגט;

.ÊËמרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ
ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ
מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה
.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

מגרׁשת ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש זהנׁשכֹו 'הרי . ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
וחלה ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגּט
זה הרי מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָומת

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ולא[עבר]ּגט; לחלי מחלי ְְְֳֳִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
אמד[התהלך]עמד צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - [ודאיּבּׁשּוק ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מת] ראשון .מחולי

.ËÈעד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל
ּדבר לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ּובלבדׁשּימּות , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא
.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 מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב הגט]אחר הּגט:[עיקר ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּתי לא ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ'אם

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה מתי"]לא קֹודם["אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מתי"]ללאו לא לפרענּות["אם ּתחּלה ּפיו יפּתח ולא ["אם, ְְְְְְִִִַָָָֹֻ
והּואמתי"] - ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם הּגט. ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מיתה. קדם ְִֶָָָֹלידּה
.‡Îלאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל

יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל[שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הּנׁשים, ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹקדם
ספק ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹזכּות

לּהמג וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ֵַּבֹו

.·Îּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין
ּכׁשאמר, הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ׁשאמר זמן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
זֹו הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת .ספק ְֵֶֶָֹ
.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר -[שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין שמינית]אין ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשנּיה; מּׁשנה חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מחדׁש הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאמר
הּׁשּבת יֹום מאחר ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָׁשני;
הּׁשּבת' קדם לּה ּותנּו 'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹעד
לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי, יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין -ְְְְְִִִִִִִַָ

.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי
לאחר לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,

ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי
.‰Î,לּה ולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד

לּה ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרי
לזה, וחמר קל ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה

נכּתב אינֹוׁשּלא עּמּה, ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ֵגט.

.ÂÎידי על ּכֹותב אחד - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
ּבמעמד[בשביל] מהן אחד ּכֹותב - ּכתֹובּו' 'ּכּלכם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכּלן;

מהן[בנוכחות] אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכּלן.
אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻעל

ּכּלן. ּבמעמד ְֲֵֶַַָֻמהן
.ÊÎאחד - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר

ואפּלּו לּה; נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
והּוא ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה
ּכתֹובּו' 'ּכּלכם להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשליח

חֹותמין ּכּלן ׁשּמנה- ּבין ּכּלן ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
ּוׁשנים 'ּכּלכם', ּכאֹומר זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקצתן,
ּתנאי. מּׁשּום והּׁשאר, עדים; מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשחֹותמין
למחר, וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
קדם מהן אחד מת ּכׁשר. זה הרי - הרּבה לימים ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפּלּו
הראׁשֹונים מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחתימה,
ּכׁשר ּפסּול 'עד יאמרּו: ׁשּמא - ּפסּול ּגט זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּפסּול,

ולאּבעדּות רּבים'; העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות, ׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מסירה ׁשעדי מּפני אּלא רּבים, ׁשעדיו ּבגט ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהכׁשירּוהּו

לאשה] הגט מסירת העּקר.[שרואים ִֵָָהם
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.ÁÎאֹו לחּתם, אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו
אחד 'ּכל להם: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו, ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹולי
אחד 'ּכל יאמר: - להֹולכה וכן לאׁשּתי'; ּגט יכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכם
מּכם ׁשנים 'ּכל להם: יאמר - לחתימה ואם ;'יֹולי ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּכם

לאׁשּתי' ּותנּו זה ּבגט .יחּתמּו ְְְְְְִִֵֶַ
.ËÎזה אּלא חֹותמין אין הּגט 'עדי חכמים אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולּמה

אם חתמּו'; 'ּכּלכם לרּבים יאמר ׁשּמא ּגזרה, זה'? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבפני
ותּטל ׁשנים, יעידּו ׁשּמא - זה ּבפני ׁשּלא זה חֹותמין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּתאמר
נתקּים לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ּבידּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגט

.הּתנאי ְַַ
.Ïויחּתמּו לאׁשּתי ּגט יכּתבּו מּכם 'ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר

האחר, עם האב ׁשחתם ּבין ּובנֹו, אב ּבהן והיה לּה', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָויּתנּו
עֹוׂשה ׁשהאדם ּכׁשר, זה הרי - האחר עם הּבן ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין

האב ּבמקֹום ׁשליח .הּבן ְִִֵַַָָָ
.‡Ïׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד - לּה' ׁשּיֹולי לׁשליח 'ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי',
לׁשליח ונֹותנין חֹותמין ּבעצמןּוׁשניהן הן הֹוליכּו ואם ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכיצד לּגרּוׁשין. ׁשליח אֹותן עׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנּו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה, אֹותֹו יּטלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיעׂשּו?
ׁשאינֹו ּבדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבפניהם,

ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנראה,
.·Ïלּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר

זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּ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
מערער ׁשם ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ,הּגט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּבעל זה ׁשּגט ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹנתנֹו
.‚Ï,'ּפלֹוני ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט 'ּתן לּׁשליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר

אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה ּפלֹוני',ּונתנֹו ּבמקֹום היא 'הרי גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ
מּפני ּכׁשר, - אחר ּבמקֹום לּה לֹוּונתנֹו הּוא מקֹום ׁשּמראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

שם] דווקא לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקום .[מציין

'אל ּבעלּיה, לּה ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל לֹו: ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאמר
ּביֹום לּה 'ּתנהּו ּבׂשמאל, לּה ּונתנֹו ּבימין', אּלא לּה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּתּתנהּו

ּבתֹוּפלֹוני', לּה ּתּתנהּו[לפני]ּונתנֹו 'אל גט; אינֹו - הּזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
אינֹו - מאחריו אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום אּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָלּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹגט,

.„Ïהתקּבל' לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ּגּטי[קבל]וכן לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
לי 'הבא גט; אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ּפלֹוני', ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָּבמקֹום

ּכׁשר. - אחר למקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני', למקֹום ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָּגּטי
.‰Ïלֹו ׁשאמר ּבין לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר

'אּת לֹו ׁשאמר ּבין ,'[אתה]'הֹול- נאנס אֹו וחלה ,'הֹול ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ
ותן ּפלֹוני, חפץ מּמּנה 'טל לֹו: אמר ואם אחר. ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו
ּביד ׁשּלחֹו ואם אחר; ּביד יׁשּלחֹו לא זה הרי - זה' ּגט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלּה
ּבּתחּלה, החפץ ונתנה הּׁשליח לקראת האּׁשה ויצאת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאחר,

מגרׁשת. זֹו הרי - הּגט לּה נתן ּכ ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר

.ÂÏהּׁשליח מּיד אפּלּו - החפץ נתנה ּכ ואחר הּגט, לּה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנתן
ׁשּסתם ּבדבר הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט; אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהראׁשֹון,
החפץ 'טל לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו, מקּפידין אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבני

נטל ּכ ואחר נתן והּוא לּה', .ותן ְְְֵַַַַָָָָ
.ÊÏמ וטל הּגט, לּה 'ּתן לֹו: זהאמר הרי - ּפלֹוני' חפץ ּמּנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אחר; ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלא
ּתחּלה, החפץ ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ּבּסֹוף אּלא נתנה ׁשּלא .ּבין ְֵֶֶַָָָֹ
.ÁÏ,'אּתה אּלא לּה יּתנהּו 'אל לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

'אל לֹו: אמר אם וכן גט; אינֹו - לּה ּונתנֹו לאחר, ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
ּונתנֹו לּה', יּתנּנּו והּוא לפלֹוני, ּתנהּו אּלא אּתה, לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתּתנהּו
ׁשליח עׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו - הראׁשֹון הּׁשליח ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּה

.לּגרּוׁשין ִֵַ
.ËÏלֹו אמר לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן

הּוא לפלֹוני, 'ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה', 'איני ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּׁשליח:
נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי - כוח]מּכירּה' ייפוי לגרּוׁשין,[לו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּפלֹוני ואֹותֹו הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני אּלא הּגט נֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואינֹו
ּביד מׁשּלחֹו אֹו לּה, ׁשּמֹוליכֹו והּוא הּגרּוׁשין, ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא

נאנס. אֹו חלה אם ֱִֵֶַַָָאחר
.Óׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו 'לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנתן

אחר; ּביד מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹיֹום',
ּולאחר הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף

ּבתֹוהּׁשלׁשים אחר ׁשליח עֹוׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.הּׁשלׁשים ְִַֹ

.‡Óעּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
מתּגרׁשת אבל הארּוסין. מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּמדינה,
ּפּיס ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ּבּמדינה, עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמן

אמר[אותה] ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לאחר לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ'נאמנת
'נאמנת ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

ה'תשע"ב סיון א' שלישי יום

י ¤¤ּפרק

גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
היא ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

והּולד ּתצא נּׂשאת, ואם ּגמּורה; איׁש [מהנישואיןאׁשת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מּׁשּוםהשניים] עליו נאסרה לא ּכהן, ּבעלּה היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.

אּת 'הרי לּה ואמר אׁשּתֹו את המגרׁש מן חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּגרּוׁשה
ׁשאין ּפי על ׁשאף אדם'; לכל מּתרת אּת ואין מּמּני, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמגרׁשת
"ואּׁשה ׁשּנאמר: מּדבריהן, לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי ּגט, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻזה
אּלא נתּגרׁשה לא אפּלּו חכמים: אמרּו מאיׁשּה"; ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָֹּגרּוׁשה

לּכהּנה נאסרה לּכל, הּתרה ולא הּגט,מאיׁשּה ריח וזהּו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻ
מּדבריהן. ּבּכהּנה ְְִִֵֵֶֶַָֻׁשּפֹוסל

ּפסּול·. זה הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ּתֹורה. מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמּדברי
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ּכׁשר. והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּולכּתחּלה
והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה בעודה]וכֹותבין ּתחת[- ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

הּבעל[השני]ּבעלּה והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם [השני]. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק ובעל אם[ישר מׁשּבח, זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֻ

ּפסּול מּפני יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹאין
לעז יֹוציא ׁשּמא רע]הּגט, ּבניו[שם ממזרים]על .[שהם ִֵֶַַַַָָָ

אֹו‚. ּגרּוׁשין', ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
והּולד ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיא

ממזר אׁשּתֹוספק את ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּתרת

ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּברכֹות
ׁשני„. מּבעל ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּגט';מּדבריהן ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ
על ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשניהם
מׁשניהן אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ'החזיר

יֹוציא. ְְִִֶָוהחזירּה,
ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבין
על ונאסרה מׁשניהן, ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּגמּורין

עֹולמית. ְִֵֶָׁשניהן
.Âּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרי

ׁשאין מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
'אׁשת יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

.Êּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
לא זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר

נדריה ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּפרֹותּבמציאתּה, וכל . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
מהן;[מנכסיה] מֹוציאין אין ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאכלּו

לא - מזֹונֹות ולא ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֹֹֹֻֻואין
מה וכל ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ּברזל[נשחק]ּׁשּבלה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד [נכסיאֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אחריות] עליהן מקבל שהבעל לאהאשה אֹותן מֹוציאין אין -ִִֵָֹ

הראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּזה
הּׁשני ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻונטלה
מן ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ְַָֻהּכתּבה.
.Áויּבם ׁשּמת, ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

מּזה ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּתֹו,
הּדרכיםּומּזה וכל אּׁשה,[הדינים]; קּדׁש אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ואחר אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהלכה
הּדרכים וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּבהן. ֵֶָָהאּלּו

.Ëוׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
ׁשּנׂשאן העריֹות ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻצריכה
קּדּוׁשין ׁשאין ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבחזקת

ּבעריֹות .ּתֹופסין ְֲִָָ
.Èּתנאי' יאמרּו: ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹּומּפני

אחֹותּה ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּגט,

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא .יאמרּו: ְְֲָָָֹ
.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעוןּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היאהכתובה] ונטלה הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,
הּגט והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּׁשֹובר,
מגרׁשת, אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוצא
ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתּגּלה
הֹוציא ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹותהיה
ּבידי הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבעל
אּלא ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
ּבא והרי זה, ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּׁשני. ּבעלּה על ְְֲִֵַַַָָָלאסרּה
.·Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא מּׁשּום[שם אֹו , ְִִִִֵֶַַ

ּבנדרים ּפרּוצה הרבה]ׁשהיא 'הֹודיעּה[נודרת לֹו: אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָָ
מחזיר אּתה ׁשאין ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
לעֹולם? יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹותּה
צנּועה ותהיה ּתׁשּובה ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגזרה,
לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּתחּתיו,
ׁשּנמצא נתקּים, ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהייתי

ּבט לגרׁשּה,הּגט ּבלּב 'ּגמר לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשאין

.‚Èאילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן מּׁשּום, ְְְִִִִִֵֶַַ
לעֹולם; יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשרֹואה
ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט ונמצא - מגרׁש' הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו
יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם ממזרים; והּבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל

.„Èנכּתב 'ּבפני ואמר לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח
ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - נחּתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובפני
ׁשהעיד אחד עד וכן לּה; העיד ּולפיכ ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבעלּה, ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאּׁשה
לא זה הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן

הּׁשפחהיּׂשאּנה על הּנטען וכן עליה]; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגֹוי

יּׂשאּנה לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד אםונתּגּיר, וכּלן, . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין - ונׂשאּו ְְְִִִֵָָָָעברּו

.ÂËהקודמת]וכּלם בהלכה ּומתּו[דלעיל נׁשים, להן ׁשהיּו ְִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו את[גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

לכּתחּלה; להם להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבעליהן
אֹו ונתאלמנּו לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָוכן
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ּכׁשר. והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּולכּתחּלה
והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה בעודה]וכֹותבין ּתחת[- ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

הּבעל[השני]ּבעלּה והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם [השני]. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק ובעל אם[ישר מׁשּבח, זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֻ

ּפסּול מּפני יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹאין
לעז יֹוציא ׁשּמא רע]הּגט, ּבניו[שם ממזרים]על .[שהם ִֵֶַַַַָָָ

אֹו‚. ּגרּוׁשין', ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
והּולד ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיא

ממזר אׁשּתֹוספק את ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּתרת

ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּברכֹות
ׁשני„. מּבעל ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּגט';מּדבריהן ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ
על ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשניהם
מׁשניהן אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ'החזיר

יֹוציא. ְְִִֶָוהחזירּה,
ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבין
על ונאסרה מׁשניהן, ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּגמּורין

עֹולמית. ְִֵֶָׁשניהן
.Âּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרי

ׁשאין מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
'אׁשת יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

.Êּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
לא זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר

נדריה ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּפרֹותּבמציאתּה, וכל . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
מהן;[מנכסיה] מֹוציאין אין ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאכלּו

לא - מזֹונֹות ולא ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֹֹֹֻֻואין
מה וכל ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ּברזל[נשחק]ּׁשּבלה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד [נכסיאֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אחריות] עליהן מקבל שהבעל לאהאשה אֹותן מֹוציאין אין -ִִֵָֹ

הראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּזה
הּׁשני ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻונטלה
מן ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ְַָֻהּכתּבה.
.Áויּבם ׁשּמת, ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

מּזה ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּתֹו,
הּדרכיםּומּזה וכל אּׁשה,[הדינים]; קּדׁש אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ואחר אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהלכה
הּדרכים וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּבהן. ֵֶָָהאּלּו

.Ëוׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
ׁשּנׂשאן העריֹות ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻצריכה
קּדּוׁשין ׁשאין ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבחזקת

ּבעריֹות .ּתֹופסין ְֲִָָ
.Èּתנאי' יאמרּו: ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹּומּפני

אחֹותּה ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּגט,

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא .יאמרּו: ְְֲָָָֹ
.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעוןּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היאהכתובה] ונטלה הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,
הּגט והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּׁשֹובר,
מגרׁשת, אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוצא
ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתּגּלה
הֹוציא ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹותהיה
ּבידי הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבעל
אּלא ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
ּבא והרי זה, ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּׁשני. ּבעלּה על ְְֲִֵַַַָָָלאסרּה
.·Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא מּׁשּום[שם אֹו , ְִִִִֵֶַַ

ּבנדרים ּפרּוצה הרבה]ׁשהיא 'הֹודיעּה[נודרת לֹו: אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָָ
מחזיר אּתה ׁשאין ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
לעֹולם? יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹותּה
צנּועה ותהיה ּתׁשּובה ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגזרה,
לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּתחּתיו,
ׁשּנמצא נתקּים, ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהייתי

ּבט לגרׁשּה,הּגט ּבלּב 'ּגמר לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשאין

.‚Èאילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן מּׁשּום, ְְְִִִִִֵֶַַ
לעֹולם; יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשרֹואה
ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט ונמצא - מגרׁש' הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו
יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם ממזרים; והּבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל

.„Èנכּתב 'ּבפני ואמר לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח
ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - נחּתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובפני
ׁשהעיד אחד עד וכן לּה; העיד ּולפיכ ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבעלּה, ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאּׁשה
לא זה הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן

הּׁשפחהיּׂשאּנה על הּנטען וכן עליה]; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגֹוי

יּׂשאּנה לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד אםונתּגּיר, וכּלן, . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין - ונׂשאּו ְְְִִִֵָָָָעברּו

.ÂËהקודמת]וכּלם בהלכה ּומתּו[דלעיל נׁשים, להן ׁשהיּו ְִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו את[גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

לכּתחּלה; להם להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבעליהן
אֹו ונתאלמנּו לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָוכן
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השניים]נתּגרׁשּו להן[מנישואיהן להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻ
ְְִַָלכּתחּלה.

.ÊË,לּה ׁשהעיד העד לבן להּנׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל
עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם לבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹו

קרֹוביהן לׁשאר אחר;אֹו ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעדי אֹו ּגרּוׁשיה, מעדי לאחד להּנׂשא האּׁשה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּומּתרת

לבטלמאּוניה במיאון לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
ּבפניהםנישואיה] ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד אֹו [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מאּון מיאונה]מעדּות על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

.ÊÈקדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגרׁש
הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין, מן ׁשּגרׁשּה ּבין לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתּנׂשא
ּולׁשם ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ואׁשּתֹו הֹואיל -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

זנּות לׁשם לא ּבעל, לּהקּדּוׁשין ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמעֹות;
הרי לפיכ מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבעילת
ׁשני. ּגט מּמּנּו ּוצריכה וּדאי, קּדּוׁשי מקּדׁשת ּבחזקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻזֹו

.ÁÈמן מגרׁשת היתה אם - עדים ּבפני עּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד
הן יחּוד, עדי הן והן נבעלה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּנּׂשּואין,
ּבפני לבעל צרי אינֹו ּבביאה, המקּדׁש ׁשּכל ּביאה; עדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהן

ויבעל ּבפניהן יתיחד אּלא לפיכעדים, ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
היתה ואם מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻצריכה
ּגס לּבֹו אין ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמגרׁשת

ָּבּה.[מורגל]
.ËÈ,עדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו

ּגט זנּות.צריכה ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין חזקה - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשהֹורּו עד ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהגּדילּו
אׁשּתֹו ּתתיּבם ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים] בלא ימות ּבא[אם ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא -ְְְִִֵֶַַָָָָ
עֹו אדם ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש ׂשהעליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הם רחֹוקים - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעילתֹו
עליהן; לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעיני
ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּובאׁשּתֹו
הּוא ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו זנּות, ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשּבעל ּבחזקת זֹונה ּכל הרי - הּנׁשים ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹועל.
צרי ואין קּדּוׁשין. לׁשם ׁשהּוא ׁשּיפרׁש עד זנּות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלׁשם
חֹוׁשׁשין ׁשאין קּדּוׁשין, ּבת ׁשאינּה ּגֹויה אֹו ּבׁשפחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ׁשּיּודע עד ועבד, ּגֹוי ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהן

נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבוּדאי
.Îמן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

ּכּלן אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
זֹו והרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - ׁשנתּגרׁשה קֹול ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירין
הּקֹול והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה;

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ואחרּבבית , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ

זֹו הרי - הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכ
הּתירּה. וקֹול אסרּה ׁשּקֹול ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגרׁשת,

.‡Îלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא יֹוׁשבתלא תהיה ולא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ
אׁשּתֹו אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּתחּתיו

ּכ אם אּלא "ּכיראׁשֹונה, ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ן ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אׁשּתֹו לׁשלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר" ערות בּה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמצא

יׁשּלחה. ׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל ְְְְֲִִִֶַָָָָָָראׁשֹונה;
.·Îּבדעֹותיה רעה ּכבנֹות[מדותיה]אּׁשה צנּועה וׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

ויצא לץ, "ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
לאדם ראּוי אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמדֹון".
מכניסּה וזה מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכׁשר

ּביתֹו. ְֵלתֹו
.‚Îותהיה ּבגט, מגרׁשּה זה הרי - אׁשּתֹו ׁשנתחרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי

אם אבל ׁשּתבריא;מגרׁשת. עד מֹוציאּה אינֹו - נׁשּתּטת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הפקר ּתהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפרּוצים,

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה אחרת, חשבונה]ונֹוׂשא ואין[על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לדּור ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמחּיבין
לפּדֹותּה. ולא לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעם
חּיב ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואם

ּבּה ּולהּטּפל .לחזר ְֲִֵַַָֹ

יא ¤¤ּפרק

רצת‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין
ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל

ּגמּורין קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי קטּנהׁשאין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
הרי - קטּנה ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשיאּה
זֹו הרי קטּנה, ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהיא

ְֶֶָממאנת.
ּכנּׂשּואי·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת

מּלנׂשאּה יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - .קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
הּנּׂשּואין,‚. מן ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָממאנת

ּבּבעל, ׁשּממאנת ּוכׁשם ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבין
לאחר; ונּׂשאת זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכ
זמן ּכל ּפעמים; ּכּמה אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוממאנת

למאן לּה יׁש קטּנה, ּפיׁשהיא על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- קטּנה ּכׁשהיא לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מאּוניה. הן הן ִֵֵֵֶֶָָקּדּוׁשיה
ׁשּתהיה„. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ימינערה, לה שאין [עקרה, ְֲִִִֶֶַַַַָָ
אחרנערות] הּבעל עליה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּגיעה אם אבל אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשית
ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָלּזמן
למאּון ּבדיקה צריכה ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו,

שערות] ב' הביאה סימנין.[אם ׁשהביאה ׁשחזקתּה ,ְִִִֵֶֶֶָָָָ
ונבעלה‰. הֹואיל - סימנין לּה נמצא ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי
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לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מּספק ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה מאנהׁשּמא ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ

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 עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּ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 ׁשּגדלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחר
מּדברי ׁשהם קטנּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה

ּתֹופסיןסֹופרים ׁשּגדלה, אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
אם אבל הּׁשני. יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבּה
ּגרּוׁשתֹו 'החזיר יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּגרׁש
ראׁשֹון ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאחר
ׁשּמת ׁשּׁשמעה לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
הּׁשני מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּבעלּה
הּולד הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹממזר;

ְֵַממזר.
.Êעׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ,איזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה [כסף]ּבֹודקין ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ
ׁשּמׁשּמרת ּכמֹו אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה
ואם מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאגֹוז
אּלא למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
מּבת ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹולכת
על ויתרה מאּון; צריכה אינּה לׁשמר, יֹודעת אפּלּו - ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹׁשׁש

סכלה אפּלּו - עׂשר וכל[טיפשה]ּבת מאּון. צריכה ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה -מי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

למאן. צריכה ְְִֵֵָָָאינּה
.Áׁשנים ּבפני אֹומרת ממאנת? ּבפלֹוניּכיצד רצֹוני 'אין : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
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
ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ

צרי ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָוגט
מּמׁשּפטי ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּגט[מדיני]ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֹ

טפסי ּבֹו ּכֹותבין ואין יראה[נוסח]הּגרּוׁשין; ׁשּמא הּגט, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדין ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, [תיעודּכגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.המיאון]

.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים
ׁשּמאנה, אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואת
ׁשאינן ּפי על אף מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשמע

זה:מּכירין ּבנּסח מאּון ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
.‡Èו ּכ ּבׁשּבת ּבכ'וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום כ ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ

ׁשאּמי ואמרה ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי [השיאוניאֹו ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

והׁשּתא-] ּפלֹוני. ּבר קדמיכֹון[כעת]לפלֹוני ּדעּתי ּגּליתי ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָ
עּמיּה[לפניכם] קיימנא ולא ּביּה צבינא רוצהּדלא [שאיני ְְְְִֵֵֵֵָָָָָ

עימו] עומדת ואיני ּדאבו ּפלֹונית ּובדקינן אותה]. [ובדקנו ְְִִַָָ
לנא לנו]ואתּברר ּוכתבנא[והוברר היא, קטּנה דעדין ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא לזכות]וחתמנא לה ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְֲִִִַַַָָ
ּברּורה'. ְְְִָָָולראיה

.·Èׁשּלא ּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
- ּובעלּה הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה,
ּבעלּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון"
.‚Èלבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ,זנת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

- אחר" לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשהיא אחר לאיׁש אֹותּההויתּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו. ֲַֹלחזר
.„Èעל נאסרה ּבעלּה, ּתחת ׁשּזנת אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובכלל

עליה ולֹוקה והריּבעלּה הּטּמאה", אׁשר "אחרי ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכל לפיכ ׁשּנאנסה. יׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָנטמאה;

ּוסתירה קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה בה:אּׁשה [שהתרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
עימו] ונסתרה פלוני איש עם תסתרי מּכיןאל אֹותּה, ּבעל אם -ִִַַָָ

יֹוציא ׁשּגרׁשּה, אחר והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
ְֵּבגט.

.ÂËׁשּבארנּו ּכמֹו ּברמיזה ׁשּגרׁש ונתקּדׁשהחרׁש והלכה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אסּורה - לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, לבעלּהלחרׁש לחזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

ונּׂשאת והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחרׁש;
הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת - ונתּגרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלחרׁש,

.ÊËמּמּנּו מגרׁשת אינּה ּבאיׁש, דינההממאנת [אין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּלאכ"גרושה"] מי עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מּתרת היא מעֹולם: מּתר[להינשא]קּדׁשּה והּוא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶָָָָֻֻ
לאחר, נּׂשאת ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבקרֹובֹותיה;
לראׁשֹון. לחזר מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻוגרׁשּה

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ּומאנה[בגט]ולא והחזירּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
מּתרת - האחר וגרׁשּה ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבֹו,
ּגט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ּבמאּון, הּיֹוצאה ׁשּכל לראׁשֹון: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחזר
לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט מּמּנּו נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, הּקטּנה את המגרׁש אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו.
אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני לראׁשֹון, לחזר אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאחר
אם לֹומר, צרי ואין ּבמאּון; האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ולבנֹו, הראׁשֹון, לאבי אסּורה וכן מת. אֹו האחרֹון, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָּגרׁשּה
האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על אף - הּגרּוׁשֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּולאחיו,

ְֵּבמאּון.
.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת

אם לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת
לאחיו מּתרת היבמין, מן ּבאחד .מאנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

.ÁÈתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכל
ׁשּנתּגרׁשה מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
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לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מּספק ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה מאנהׁשּמא ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ

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 עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּ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 ׁשּגדלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחר
מּדברי ׁשהם קטנּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה

ּתֹופסיןסֹופרים ׁשּגדלה, אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
אם אבל הּׁשני. יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבּה
ּגרּוׁשתֹו 'החזיר יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּגרׁש
ראׁשֹון ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאחר
ׁשּמת ׁשּׁשמעה לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
הּׁשני מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּבעלּה
הּולד הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹממזר;

ְֵַממזר.
.Êעׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ,איזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה [כסף]ּבֹודקין ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ
ׁשּמׁשּמרת ּכמֹו אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה
ואם מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאגֹוז
אּלא למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
מּבת ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹולכת
על ויתרה מאּון; צריכה אינּה לׁשמר, יֹודעת אפּלּו - ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹׁשׁש

סכלה אפּלּו - עׂשר וכל[טיפשה]ּבת מאּון. צריכה ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה -מי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

למאן. צריכה ְְִֵֵָָָאינּה
.Áׁשנים ּבפני אֹומרת ממאנת? ּבפלֹוניּכיצד רצֹוני 'אין : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
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
ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ

צרי ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָוגט
מּמׁשּפטי ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּגט[מדיני]ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֹ

טפסי ּבֹו ּכֹותבין ואין יראה[נוסח]הּגרּוׁשין; ׁשּמא הּגט, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדין ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, [תיעודּכגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.המיאון]

.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים
ׁשּמאנה, אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואת
ׁשאינן ּפי על אף מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשמע

זה:מּכירין ּבנּסח מאּון ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
.‡Èו ּכ ּבׁשּבת ּבכ'וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום כ ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ

ׁשאּמי ואמרה ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי [השיאוניאֹו ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

והׁשּתא-] ּפלֹוני. ּבר קדמיכֹון[כעת]לפלֹוני ּדעּתי ּגּליתי ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָ
עּמיּה[לפניכם] קיימנא ולא ּביּה צבינא רוצהּדלא [שאיני ְְְְִֵֵֵֵָָָָָ

עימו] עומדת ואיני ּדאבו ּפלֹונית ּובדקינן אותה]. [ובדקנו ְְִִַָָ
לנא לנו]ואתּברר ּוכתבנא[והוברר היא, קטּנה דעדין ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא לזכות]וחתמנא לה ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְֲִִִַַַָָ
ּברּורה'. ְְְִָָָולראיה

.·Èׁשּלא ּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
- ּובעלּה הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה,
ּבעלּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹלֹוקה,

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון"
.‚Èלבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ,זנת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

- אחר" לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשהיא אחר לאיׁש אֹותּההויתּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו. ֲַֹלחזר
.„Èעל נאסרה ּבעלּה, ּתחת ׁשּזנת אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובכלל

עליה ולֹוקה והריּבעלּה הּטּמאה", אׁשר "אחרי ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכל לפיכ ׁשּנאנסה. יׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָנטמאה;

ּוסתירה קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה בה:אּׁשה [שהתרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
עימו] ונסתרה פלוני איש עם תסתרי מּכיןאל אֹותּה, ּבעל אם -ִִַַָָ

יֹוציא ׁשּגרׁשּה, אחר והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
ְֵּבגט.

.ÂËׁשּבארנּו ּכמֹו ּברמיזה ׁשּגרׁש ונתקּדׁשהחרׁש והלכה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אסּורה - לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, לבעלּהלחרׁש לחזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ

ונּׂשאת והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחרׁש;
הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת - ונתּגרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלחרׁש,

.ÊËמּמּנּו מגרׁשת אינּה ּבאיׁש, דינההממאנת [אין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּלאכ"גרושה"] מי עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מּתרת היא מעֹולם: מּתר[להינשא]קּדׁשּה והּוא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶָָָָֻֻ
לאחר, נּׂשאת ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבקרֹובֹותיה;
לראׁשֹון. לחזר מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻוגרׁשּה

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ּומאנה[בגט]ולא והחזירּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
מּתרת - האחר וגרׁשּה ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבֹו,
ּגט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ּבמאּון, הּיֹוצאה ׁשּכל לראׁשֹון: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחזר
לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט מּמּנּו נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, הּקטּנה את המגרׁש אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו.
אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני לראׁשֹון, לחזר אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאחר
אם לֹומר, צרי ואין ּבמאּון; האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ולבנֹו, הראׁשֹון, לאבי אסּורה וכן מת. אֹו האחרֹון, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָּגרׁשּה
האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על אף - הּגרּוׁשֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּולאחיו,

ְֵּבמאּון.
.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת

אם לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת
לאחיו מּתרת היבמין, מן ּבאחד .מאנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

.ÁÈתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכל
ׁשּנתּגרׁשה מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
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ּבֹו ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו, ּבעלּה ׁשּמת אֹו השני]ּבֹו ;[עם ְְְֲִִֵֶֶַָָָ
ּבין להבחין מעּברת, אינּה אֹו מעּברת היא אם ׁשּיּודע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻּכדי

אחרֹון. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ׁשל ְְְֲִֶֶַַַזרעֹו
.ËÈהּגט ּכתיבת עלּומּיֹום היה ואפּלּו למגרׁשת; מֹונין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

הּג ׁשּלא אֹו מּיֹוםּתנאי, - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא לידּה יע ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה

.Î,לולד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא חכמים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוגזרת
הארּוסין מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה להמּתיןואפּלּו צריכה - ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ

אילֹונית אֹו עקרה, אֹו זקנה, אֹו קטּנה, אפּלּו יֹום; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּתׁשעים
נערות] סימני לה שאין מלידה, ּבמדינת[עקרה ּבעלּה ואפּלּו ,ְֲֲִִִַַַָ

מן ּבתּולה אפּלּו האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו ְְֲֲִִִֵֶַָָָָהּים,
יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - ְְְְִִִִִֵַָהארּוסין

.‡Îממּתינין - ׁשּנתּגּירה וגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה
אֹותן מפריׁשין ׁשּנתּגּירּו, ואׁשּתֹו ּגר אפּלּו יֹום; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּתׁשעים
לזרע ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים

ּבקדּׁשה נזרע ּתארׁשּלא יפת וכן גויה]. מלחמה -[שבוית ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי על [עדאף ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ּתׁשעיםשתחפוץ להמּתין צריכה ,ְְְְִִִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹיֹום

.·Îּגזרּו לא יֹום; ּתׁשעים להמּתין צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
ּבגרּוׁשה המזּנהאּלא וכן בעלה]. צריכה[תחת אינּה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

וכן ּתתעּבר; ׁשּלא עצמּה מׁשּמרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהמּתין,
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה ְְְְֲִִֵַָָָֻאנּוסה

.‚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 ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלולד,

ּ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
אׁשּתֹו עם ויעמד הּזמן, אחר .עד ְְְֲִִַַַַַַֹ

.‰Î,חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוכן
חברֹו בנה]ּומינקת את ידּוע[שמניקה ׁשהּזרע ּפי על ואף , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלמי
יתעּכר ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על החלב,[יזדהם]מקּפיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לחלב הּמֹועילין ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
ְְִֵֶַּכׁשּיתעּכר.

.ÂÎהיניק זמן הּוא חּוץּכּמה חדׁש, ועׂשרים ארּבעה - ה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשּתתארס ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד .מּיֹום ְִִִֵֶֶַָ

.ÊÎזה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא, ׁשאסּור ;ּכׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ארּבעה ּבתֹו ׁשּגמלתהּו אֹו למניקה, ּבנּה נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפּלּו
ואין לּנׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנׂשא; לא - חדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻועׂשרים

ּתהרגּנּו ׁשּמא מיד]חֹוׁשׁשין להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ
.ÁÎיֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר יחזירּה יׂשראל, היה ואם ּכהן; היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבגט,
זמן ּולאחר ּוברח, נׂשאּה מניקה. ׁשל חדׁש וארּבעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעׂשרים
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבא

זמן אחר עד יכנס ולא להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין אין ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,
הּולד ׁשּימּות עד אֹו .היניקה, ְִֶַַַָָָָ

יב ¤¤ּפרק

אני'‡. ּוגרּוׁשה הייתי, איׁש 'אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
ׁשאסר ׁשהּפה נאמנת, הייתי"]- איש הּפה["אשת הּוא ֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

אני"]ׁשהּתיר ואמרה:["גרושה ּובאה איׁש, אׁשת החזקה . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּפסלה אבל עצמּה; להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּגרׁשני

לּכהּנה חֹוׁשׁשין[כגרושה]עצמּה ּבעלּה, מת ואם לעֹולם. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ
וחֹולצת בנים]לדבריה, בלא מת אם בעלה ולא[לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ

היא]מתיּבמת גרושה .[שמא ְִֶֶַ
עדים·. ׁשני לּה ׁשםהיּו ׁשאין ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ואמרה: ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּגט,
ּפי על אף ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'ּגרׁשני

מקּים חתימותיו]ׁשאינֹו זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְֵֵֶֶַָֻ
נפל‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', ּתנאי היה',[או]'על ּכתבּתיו[או]'ּפּקדֹון לא 'מעֹולם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' החתימות]ּומזּיף יזוהו ּבעדי[אם אֹו ְְְְְִֵֵֵַָָֻ
הגט]מסירה מסירת שראו לא[עדים ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַָֹ

נפסלה אבל לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתקּים,
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמן

אּסּור ׁשל ּכחתיכה עצמּה .ועׂשתה ְְְֲִִֶַַָָָָ
והּוא„. ּגּטי', ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה .נאמנת; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת ספק ותהיה אינֹולדבריו ׁשּגרׁשּה, לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - לאחרנאמן שתינשא [להכשילה; ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש אינּהותצטרך והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵֵָָָ

והיא מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעת,
אמת 'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינּה

ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר,
.Âואֹומרין אֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָׁשנים

'ּגרׁשּתני' לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגרׁשה' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ'לא
העדים מּפני ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
נּׂשאת, אם לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּסֹומכין

ממזר והּולד .ּתצא ְְֵֵֵַַָָ
.Êׁשהרי נתּגרׁשה', 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אמרּו אם אבל ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָאֹומרין
והֹואיל הּגט. אבד לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהעדים:

ּוׁשנ ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת -והיא לּה מעידין עדים י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לאחד נּׂשאת אם - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף
ׁשהיא ּבוּדאי יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעדיה,
נּׂשאת אם אבל עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת,
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'איני היא אמרה אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלאחר,
והּולד ּתצא, זֹו הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעת',

ממזר .ספק ְֵֵַָ
.Áלא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו

לא זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה לגרׁש .עׂשּויין ְְְֲִִֵָָ
.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה

'לא ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ .ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
.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:
לעצמֹו מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשניהן

נאמנין אינן .העיד, ֱִִֵֵֶָָ
.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבעדי אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נתנֹו ּולגרּוׁשין היה, 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ׁשליח
נאמן, הּׁשליח - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלי',

מגרׁשת. ְְִֶֶֹוהיא
.·Èנתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד

ספק זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה לא וׁשּמא ּפניה, .ׁשּתעיז ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ
.‚Èׁשני ּביד לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,

מגרׁשת זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ּכמֹוקּבלה , ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èׁשה אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל -ּבא ּבטל ּגט ּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
יצא לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּתחת

אליה]יֹודעת נשלח נתקּים,[ממי לא ואם ידעּו; העדים הרי , ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹאינּה

.ÂËוׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם חזקה[לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאינּה
ּבדבר ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד

לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות [איזו]העׂשּוי ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ

וכן חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
ּפיו, על ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאם
ׁשפחה, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנין - קרֹובין מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד
ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר

.ÊËנׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל
ּבמיתת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי לפי[אשת הּמסיח ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ

בכוונה]ּתּמֹו שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;

.ÊÈלאּׁשה להעיד ּבא אם - הּתֹורה מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן
נאמן אינֹו ּבעלּה, נאמן;ׁשּמת ּתּמֹו, לפי מסיח היה ואם ; ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

לעדּות נאמן מּדבריהם, ּפסּול אבל הּגֹוי. מן ּפחּות זה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאין
ִָאּׁשה.

.ÁÈעל להּנׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
מת' 'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
אּׁשה ּבעדּות אחד ׁשעד ותּנׂשא; מהּתרּה, ּתצא לא זֹו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

הראשון] ׁשל[העד ּדבריו ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻ
השני]אחד ׁשנים.[העד ּבמקֹום ְְִִֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
לא זֹו הרי - מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה

ּתצא נּׂשאת, ואם נּׂשאּתּנׂשא; ואם ספק. ׁשהיא מּפני לעד, ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
ּתצא; לא זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא לּה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהעיד
ּתצא. ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבאּו

.Îּפיו על ׁשּנּׂשאת האחד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה
ּפי על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון - אֹותֹו והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו
אּׁשה ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאיׁש,
ׁשל ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה, ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
ונׁשים 'מת', אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'. 'לא ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹּדבריהן
ּכמחצה זה הרי - מת' 'לא אֹומרים ּפסּולין אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹרּבֹות
מת' 'וּדאי אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

ּתצא לא זֹו הרי -. ֲֵֵֵֹ
.‡Îואחר ּבעלי', 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת', אֹומרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּׁשה

ּתּנׂשא לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ואםּכ ; ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ
ּתצא. ִֵֵֵנּׂשאת,

.·Îהרי - 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
עׂשרה ואחת מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו

ּתּנׂשא זֹו הרי - 'מת' ּכמאה'אֹומרֹות 'ׁשנים אֹומרים ׁשאין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבין הרב, אחר הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

להחמיר. ּבין ְְְִֵֵַָלהקל
.‚Îהרי - מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹׁשני

ספק ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ואםזֹו . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹ
הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנּׂשאת

ּתצא. לא ֵֵֹזֹו
.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי

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



פז oiyexib zekld - oeiq '` iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

'איני היא אמרה אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלאחר,
והּולד ּתצא, זֹו הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעת',

ממזר .ספק ְֵֵַָ
.Áלא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו

לא זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה לגרׁש .עׂשּויין ְְְֲִִֵָָ
.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה

'לא ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ .ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
.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:
לעצמֹו מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשניהן

נאמנין אינן .העיד, ֱִִֵֵֶָָ
.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבעדי אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נתנֹו ּולגרּוׁשין היה, 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ׁשליח
נאמן, הּׁשליח - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלי',

מגרׁשת. ְְִֶֶֹוהיא
.·Èנתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד

ספק זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה לא וׁשּמא ּפניה, .ׁשּתעיז ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ
.‚Èׁשני ּביד לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,

מגרׁשת זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ּכמֹוקּבלה , ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èׁשה אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל -ּבא ּבטל ּגט ּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
יצא לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּתחת

אליה]יֹודעת נשלח נתקּים,[ממי לא ואם ידעּו; העדים הרי , ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹאינּה

.ÂËוׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם חזקה[לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאינּה
ּבדבר ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד

לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות [איזו]העׂשּוי ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ

וכן חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
ּפיו, על ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאם
ׁשפחה, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנין - קרֹובין מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד
ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר

.ÊËנׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל
ּבמיתת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי לפי[אשת הּמסיח ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ

בכוונה]ּתּמֹו שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;

.ÊÈלאּׁשה להעיד ּבא אם - הּתֹורה מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן
נאמן אינֹו ּבעלּה, נאמן;ׁשּמת ּתּמֹו, לפי מסיח היה ואם ; ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

לעדּות נאמן מּדבריהם, ּפסּול אבל הּגֹוי. מן ּפחּות זה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאין
ִָאּׁשה.

.ÁÈעל להּנׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
מת' 'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
אּׁשה ּבעדּות אחד ׁשעד ותּנׂשא; מהּתרּה, ּתצא לא זֹו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

הראשון] ׁשל[העד ּדבריו ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻ
השני]אחד ׁשנים.[העד ּבמקֹום ְְִִֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
לא זֹו הרי - מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה

ּתצא נּׂשאת, ואם נּׂשאּתּנׂשא; ואם ספק. ׁשהיא מּפני לעד, ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ
ּתצא; לא זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא לּה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהעיד
ּתצא. ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבאּו

.Îּפיו על ׁשּנּׂשאת האחד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה
ּפי על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון - אֹותֹו והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו
אּׁשה ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאיׁש,
ׁשל ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה, ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
ונׁשים 'מת', אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'. 'לא ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹּדבריהן
ּכמחצה זה הרי - מת' 'לא אֹומרים ּפסּולין אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹרּבֹות
מת' 'וּדאי אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

ּתצא לא זֹו הרי -. ֲֵֵֵֹ
.‡Îואחר ּבעלי', 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת', אֹומרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּׁשה

ּתּנׂשא לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ואםּכ ; ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ
ּתצא. ִֵֵֵנּׂשאת,

.·Îהרי - 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
עׂשרה ואחת מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו

ּתּנׂשא זֹו הרי - 'מת' ּכמאה'אֹומרֹות 'ׁשנים אֹומרים ׁשאין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבין הרב, אחר הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

להחמיר. ּבין ְְְִֵֵַָלהקל
.‚Îהרי - מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹׁשני

ספק ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ואםזֹו . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹ
הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנּׂשאת

ּתצא. לא ֵֵֹזֹו
.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
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וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'
לחברּתּה מעידה צרה ׁשאין ּתחּלה,אסּורה, זֹו נּׂשאת ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

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.
מעידה ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנׂשא; זֹו הרי - מת' 'לא לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹואֹומרת
'מת', אֹומרת זֹו לאסרּה. לּה ּתעיד לא ּכ להּתירּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹלּה
קּים, ׁשאינֹו אֹומרֹות ּוׁשּתיהן הֹואיל - 'נהרג' אֹומרת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוצרתּה

יּנׂשאּו. אּלּו ְֲִֵֵָהרי

ה'תשע"ב סיון ב' רביעי יום

יג ¤¤ּפרק

ּופלֹוני',‡. ּפלֹוני ּבפני 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה
ּובעלּה, היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּובאּו

מלחמה]וׁשלֹום -[אין ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְְֲִֵַָָָָָָָ
מּתחת להּׁשמט ורֹוצה ׁשקרנית, החזקה ׁשּזֹו נאמנת; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאינּה

אח עד ּבא ׁשּמאּבעלּה. ּתּנׂשא, לא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
עד. לּה יׁש ׁשהרי ּתצא, לא נּׂשאת, ואם אֹותֹו; ׂשכרה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹהיא

ּבעלי·. 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן
נאמנת אינּה - ּבינֹוּבּמלחמה' ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ותאמר למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבאמצען, ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'מת'
ּבכללן'. נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּוקברּתיו'; ּבּמלחמה 'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם במלחמה]אבל נאמנת.[לא - ְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָ
היתה‚. 'מלחמה ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְְִִָָָָָָָָָָָָָֹֻלא

ואם לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקֹום
ּתצא לא .נּׂשאת, ִֵֵֵֹ

אינּה„. - הּמּפלת' ּתחת ּבעלי 'מת ׁשאמרה: האּׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ׁשּלּוח היה אם וכן -]נאמנת. של שמים נחׁשים[מכת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ

אינּה - ומת' עקרב, אֹו נחׁש 'נׁשכֹו ואמרה: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועקרּבים,
ּבנׁשיכה. ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנאמנת,

ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו עשן]אמרה: ונתמלא באש ,[הציתוהו ְְִִֵַָָָ
ּכׁשם נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ואמרה רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ'מת
.Âואני נהרג, 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָאמרה:

ׁשּנאמר: ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנּצלּתי'
הּוא נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה .ּכׁשם ְִִִֵֶָָ

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
חֹויה זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
הּזקנים ויּנצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוזה
על ּדעּתּה סמכה ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהחֹולים;

הּמתים. ִֵַֹרב
.Áאמרנּו ּדבריםּכבר ּבּמה אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹו עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאמּורים?

ואין מעיד אינֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשפחה.
ּדבריהם. על ְְִִֵֶַסֹומכין

.Ëמהסּפד ּבאנּו 'עכׁשו אֹומרין: ׁשהם הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע
עלהּפלֹונ ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ י, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָ
מעיד[הלך] זה הרי - ּבמּטתֹו' עׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחר

את ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפיהם
ְִאׁשּתֹו.

.È;ּפיו על ּתּנׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני' 'הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
רׁשע עצמֹו מׂשים אדם הרגו]ׁשאין שהוא נאמן והרי[ואין , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּמת שמת]העיד ונאמן -]. ִֵֵֶ

.‡È.ּפיו על מּׂשיאין ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהּגֹוי אמרנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכבר
היה ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני 'אֹוי ואֹומר: מסיח הּגֹוי היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנאה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן
.·Èׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל

ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,
לדבר[סיבה]אמתלא אּלא נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹות אהרג ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחר:
ׁשּכּונתֹו ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכדר

זה. על אימה ְִֵֶַַָלהּטיל
.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּכדי ּבכזב עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל

.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻּגֹוי
זה הרי - המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו

ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,
.ÂËאמרנּו אפּלּוּכבר ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע
העבד, אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּׂשיאין
ראית, היא' אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ'מת
העיד ואם נאמן; ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה
מעידין ׁשאין אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים
ספק. ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

.ÊËאין - הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
ּבמקֹו יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו למיםמעידין נפל ואם אחר; ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון סביביומקּבצים ּכל ורֹואה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ
עליו[גדותיו] מעיד - עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

והׁשליכּו ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,
אבר[רשת]מצֹודה מּמּנּו והעלּו ׁשּיּנטלאחריו, אפׁשר ׁשאי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

את ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו מעיד זה הרי - ויחיה החי, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן
ְִאׁשּתֹו.

.ÊÈאין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו
יאכלּוהּו ׁשּלא אפׁשר עליו; נחׁשיםמעידין לחפירת נפל . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

מלאה רֹותחת יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָועקרּבים,
הּסימנין ׁשני רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו [קנהיין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
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סֹופֹווושט] ׁשּוּדאי ׁשּמת; עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אּלא ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹלמּות.

עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ְְֲִִִִֵֵַָָָָָימּות
.ÁÈצלּוב ּפי[תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ

ראּו ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּדקרּוהּו
אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהעֹוף

מ ּבני אֹו ׁשּמת.לּבֹו עליו מעידין זה הרי - עיו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.ËÈ,'ּבמּפלת' אֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד

ׁשרּבן אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
'קברּתיו' אֹומר אם - לאלמיתה ואם ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאמר
.Îׁשאין ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

עלה ולא סֹוף, לחיות]להם שיוכל זמן זכרֹו,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונׁשּתּקע
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻואם
ּתצא; לא זֹו הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

אֹותֹו. מנּדין - לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכם
.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ

מעידין - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
אין ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

מׁשּתּנה ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, .מעידין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
.·Îּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
מׁשּתּנהימים ׁשאינֹו עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

אחר ּבּיּבׁשה ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבּמים
ׁשהרי עליו, מעידין אין - ונתּפח ׁשעֹות, הּים מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהׁשל
עליו, להעיד להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנׁשּתּנה.
לאֹור אֹו הּנר לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָּבֹודקין

ְַָָהּלבנה.
.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ּפלֹוני[על ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶָָָ

הּוא והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבן
אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמת,

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַמּׂשיאין
.„Îּכׁשּתל אנׁשים, אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל - זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת' הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא .אֹומרין: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Îוהסיח הּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיצא

את מּׂשיאין - מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלפי
יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף והּוא[מכיר]אׁשּתֹו, האיׁש; אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

'קברּתיו'. ְְִֶַַֹׁשּיאמר:
.ÂÎוהן למקֹום, מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּבקֹולר ּבדברים[שרשרת]אסּורין וכּיֹוצא ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ׁשהלכּו אנׁשים ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאּלּו,

ּכּלם, מתּו ,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻמּמקֹום
נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ְְְִִֵֶֶַַּוקברנּום

.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
הּדעת ּבאמּדן אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻוכ
וׁשם ׁשמֹו ויּכיר ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ'הּוא
- ומת' ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעירֹו.
ּתּנׂשא הּוא, אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמחּפׂשין

ְִאׁשּתֹו.
.ÁÎנהרג אֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָמצאּו

יׂשראל ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', אׁשּתֹו.איׁש ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשּנׁשּתּתק מי ׁשּבֹודקין[נתאלם]וכן ּכדר אֹותֹו ּובדקּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

- ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻלגּטין,
ותּנׂשא ּכתיבתֹו, על ּבדריׁשהסֹומכין אּׁשה עדי ּבֹודקין ואין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

להקל אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוחקירה,
עגּונה. הּתרת ֲִַַָָמּׁשּום

.ËÎהחמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
אּׁשה ּובלאּבעדּות הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ׁשפחה, אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹ

על ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא ׁשּבארנּו; ּכמֹו - וחקירה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדריׁשה
ׁשאין ּבדבר אּלא העדּות, מׁשּפטי ּוׁשאר עדים ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדת

ּבריֹו על לעמד יכֹול העדים[בירורו]אּתה מּפי אּלא ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
אבל זה. את הלוה אֹו זה הרג ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעדּותן,
העד ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ּבריֹו על לעמד ׁשאפׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּדבר
ׁשּמת ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הּדבר אין אם להּׁשמט ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול
ׁשּיעיד הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו; ּתֹורה הקּפידה לא - ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹּפלֹוני
ּבֹו והאמינּו זה, ּבדבר חכמים הקּלּו לפיכ ּבׁשקר. העד ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבֹו
- וחקירה ּדריׁשה ּובלא הּכתב, ּומן ׁשפחה, מּפי אחד, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

עגּונֹות. יׂשראל ּבנֹות יּׁשארּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶָָֹּכדי
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש

(ב) ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּלאלא (ג) לחלץ; ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד זר לאיׁש יבמה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתּנׂשא
ּורׁשּות ליּבּום'; 'זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָוהאּׁשה
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור 'זּקה'. נקראת ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָהּיבם

א ¤¤ּפרק

אדם‡. ׁשּייּבם הּתֹורה, מן עׂשה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ּבין מאביו, אחיו אחיו]אׁשת אשת הייתה הּנּׂשּואין[אם מן ִִִִִֵֵֵֶַָָ

לֹו אין "ּובן ׁשּנאמר: - זרע ּבלא מת אם הארּוסין, מן ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבין
ׁשּזֹו יבמּתֹו, לקּדׁש צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיבמּה
עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָאׁשּתֹו

ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ְְֲִֵֵֶַַָָָֻּוכתּבתּה
לּה·. חֹולץ זה הרי - היא רצת ׁשּלא אֹו ליּבם, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

נעלו] לאחר;[חולצת להּנׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ּומצות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּנאמר: - ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה

חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה
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סֹופֹווושט] ׁשּוּדאי ׁשּמת; עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
אּלא ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹלמּות.

עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ְְֲִִִִֵֵַָָָָָימּות
.ÁÈצלּוב ּפי[תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ

ראּו ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּדקרּוהּו
אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהעֹוף

מ ּבני אֹו ׁשּמת.לּבֹו עליו מעידין זה הרי - עיו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.ËÈ,'ּבמּפלת' אֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד

ׁשרּבן אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
'קברּתיו' אֹומר אם - לאלמיתה ואם ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאמר
.Îׁשאין ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

עלה ולא סֹוף, לחיות]להם שיוכל זמן זכרֹו,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונׁשּתּקע
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻואם
ּתצא; לא זֹו הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

אֹותֹו. מנּדין - לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכם
.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ

מעידין - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
אין ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

מׁשּתּנה ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, .מעידין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
.·Îּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
מׁשּתּנהימים ׁשאינֹו עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

אחר ּבּיּבׁשה ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבּמים
ׁשהרי עליו, מעידין אין - ונתּפח ׁשעֹות, הּים מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהׁשל
עליו, להעיד להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנׁשּתּנה.
לאֹור אֹו הּנר לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָּבֹודקין

ְַָָהּלבנה.
.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ּפלֹוני[על ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶָָָ

הּוא והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבן
אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמת,

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַמּׂשיאין
.„Îּכׁשּתל אנׁשים, אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל - זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת' הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא .אֹומרין: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Îוהסיח הּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיצא

את מּׂשיאין - מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלפי
יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף והּוא[מכיר]אׁשּתֹו, האיׁש; אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

'קברּתיו'. ְְִֶַַֹׁשּיאמר:
.ÂÎוהן למקֹום, מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּבקֹולר ּבדברים[שרשרת]אסּורין וכּיֹוצא ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ׁשהלכּו אנׁשים ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאּלּו,

ּכּלם, מתּו ,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻמּמקֹום
נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ְְְִִֵֶֶַַּוקברנּום

.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
הּדעת ּבאמּדן אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻוכ
וׁשם ׁשמֹו ויּכיר ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ'הּוא
- ומת' ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעירֹו.
ּתּנׂשא הּוא, אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמחּפׂשין

ְִאׁשּתֹו.
.ÁÎנהרג אֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָמצאּו

יׂשראל ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', אׁשּתֹו.איׁש ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשּנׁשּתּתק מי ׁשּבֹודקין[נתאלם]וכן ּכדר אֹותֹו ּובדקּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

- ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻלגּטין,
ותּנׂשא ּכתיבתֹו, על ּבדריׁשהסֹומכין אּׁשה עדי ּבֹודקין ואין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

להקל אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוחקירה,
עגּונה. הּתרת ֲִַַָָמּׁשּום

.ËÎהחמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
אּׁשה ּובלאּבעדּות הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ׁשפחה, אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹ

על ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא ׁשּבארנּו; ּכמֹו - וחקירה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדריׁשה
ׁשאין ּבדבר אּלא העדּות, מׁשּפטי ּוׁשאר עדים ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדת

ּבריֹו על לעמד יכֹול העדים[בירורו]אּתה מּפי אּלא ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
אבל זה. את הלוה אֹו זה הרג ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעדּותן,
העד ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ּבריֹו על לעמד ׁשאפׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּדבר
ׁשּמת ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הּדבר אין אם להּׁשמט ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול
ׁשּיעיד הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו; ּתֹורה הקּפידה לא - ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹּפלֹוני
ּבֹו והאמינּו זה, ּבדבר חכמים הקּלּו לפיכ ּבׁשקר. העד ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבֹו
- וחקירה ּדריׁשה ּובלא הּכתב, ּומן ׁשפחה, מּפי אחד, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

עגּונֹות. יׂשראל ּבנֹות יּׁשארּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶָָֹּכדי
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש

(ב) ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּלאלא (ג) לחלץ; ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד זר לאיׁש יבמה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתּנׂשא
ּורׁשּות ליּבּום'; 'זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָוהאּׁשה
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור 'זּקה'. נקראת ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָהּיבם

א ¤¤ּפרק

אדם‡. ׁשּייּבם הּתֹורה, מן עׂשה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ּבין מאביו, אחיו אחיו]אׁשת אשת הייתה הּנּׂשּואין[אם מן ִִִִִֵֵֵֶַָָ

לֹו אין "ּובן ׁשּנאמר: - זרע ּבלא מת אם הארּוסין, מן ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבין
ׁשּזֹו יבמּתֹו, לקּדׁש צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיבמּה
עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָאׁשּתֹו

ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ְְֲִֵֵֶַַָָָֻּוכתּבתּה
לּה·. חֹולץ זה הרי - היא רצת ׁשּלא אֹו ליּבם, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

נעלו] לאחר;[חולצת להּנׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ּומצות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּנאמר: - ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה

חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה
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לֹו"‚. אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּבת,זה ואחד הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּבת זרע אֹו הּבן זרע מּכל[נכדים]אֹו זרע לֹו ויׁש הֹואיל ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

את ּפֹוטר זה הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין ֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
אֹו ממזר זרע לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו
החליצה מן אׁשּתֹו את ּפֹוטר זה הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹובד

הּיּבּום. ִִַּומן
ׁשּזרע„. ּפֹוטר; אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

ּוכאּלּו ּגֹויים, - הּגֹויה מן והּבא עבדים, - הּׁשפחה מן ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהּבא
ּתהיהאינם וילדיה "האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יסיר "ּכי אֹומר: הּוא ּובגֹויה ּכמֹוה; ׁשּולדּה מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאדניה",
ּפי על ואף ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאת
הרי - הּגֹויה מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה, מן ּבנֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתחרר
הרי אׁשּתֹו. את ּפֹוטרין ואינן והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן
ּונׂשאּה, וׁשחררּה, וׁשחררֹו, ׁשּלֹו, הּׁשפחה מן ּבן לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהיה
ׁשּבנּה ּפי על ואף לאחיו, ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומת

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים, ְְְִִֶֶַָָמּמּנּו
הּפילה‰. אם - מעּברת אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מת]מי [ולד ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֻ

מֹותֹו בעלה]אחר ויצא[של ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
אּמֹו - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת אפּלּו - העֹולם לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּולד
עד סֹופרים, מּדברי אבל הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּפטּורה

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי עיבורו]ׁשּיּודע ימי ונֹולד[תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
- נֹולד לכּמה נֹודע לא אם אבל ּגמּורים. חדׁשים ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלתׁשעה
נׁשי את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

ּול קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו פיכאֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Âעבֹודה עֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמי
העֹולםזרה לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין , ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻ

היה ואם ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹקדם
מן לדבר אחיו אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן אח ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
לדתֹו ׁשהיתה ּפי על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּדברים,

הֹורתֹו והיתה הֹואיל אינֹו[עיבורו]ּבקדּׁשה, ּבקדּׁשה, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֻֻ
ִָאחיו.

.Êלאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים
ּכמי הן הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;

מאב. אּלא אחוה ׁשאין ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן,
.Áאחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים

ׁשּלא הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
הרי - ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
אחוה ּביניהן אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן

ּבקדּׁשה ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד -. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
.Ëׁשל חליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמי

הּׁשאר את ּפֹוטרת מהן, ׁשּנאמר:אחת לׁשּתים, מיּבם ואינֹו ; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ואינֹו ּבֹונה, הּוא אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ"אׁשר
מהן אחד - רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבֹונה

הּצרֹות ׁשאר ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו [שארחֹולץ ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֻ
המת] .נשי

.Èהיה אם - ּופסּולֹות לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו
יחלץ - חֹולץ היה ואם ׁשּירצה; לאיזֹו מיּבם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמיּבם
ּבחליצה לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי .לפסּולה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.‡Èאפׁשר אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו
חֹולץ אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻלֹו
ּובית ּבית מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה .למי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

.·Èׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס
זה הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.

עליה" יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ועלעֹובר עליה לא , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ולאו [הריעׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] היאהוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה.

אסּורֹות וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל
ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי מדרבנן]עליהן שאיסורן ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ

ּכל מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר
ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;

.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ
ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה. [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּורזיקה -ָ

האּסּורין וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולאאסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

אֹונחלצה] לּה, מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאר אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹיחלץ
אֹו ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו .יּבם, ְְִֵֵֶַ
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּדברי ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊËאיׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹוםּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורתאחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אםממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּכתּוב[אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת איןּביאה. לפיכ ּגמּור; ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לזר נּתרת אֹו[בגט]יבמּתֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּתחלץ, ְְְִֵֶֶַַָֹעד

.ÊÈמיּבם אֹותּה, ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ;וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ותּבדק ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אחראבל נבעלה ואפּלּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
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ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים
ִִָסימנין.

.ÁÈהיבמה ּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּגדֹולה אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ עללא ׁשּבא קטן ויבם ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
זה עם זה יגּדלּו קטּנה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ

.ËÈיֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ,היבמה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ
ּכל ּכׁשאר - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ְְֲִִִִִַַַָָָָחּוץ
ׁשאינּה מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשים.
...וחלצה האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹראּויה
זמן וכל לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָנעלֹו";
אֹו אֹותּה יּבם ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאינּה
זֹו הרי - מעּברת ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻחלץ

ּכלּום. צריכה ואינּה ְְְְְִִֵָָָנפטרה,
.Îוילדה מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו, ולדהחֹולץ היה אם - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּומּתרת מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה
.‡Îתּנׂשא לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד לאוירצרתּה ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ָָהעֹולם.

.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
מת אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ּכ ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּיֹום
אחר יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּתהיה
מּפני ּגט, מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנֹולד,

עליו ערוה אחיו]ׁשהיא .[אשת ְִֶֶָָָ
.‚Îקּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ אחרלאחרֹון; עליה ּבא ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים הראשוןׁשּילדה, בן [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.הוא]

ב ¤¤ּפרק

ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי
הּוא וזה ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עׂשה לא - מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיתּבאר;
מן ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

ארוסה]הארּוסין ומת אּלא[שנתארסה מאמר ּבּה עֹוׂשין אין , ֲִִֵֵֶַָָָָ
אביה. ִִַַָָמּדעת

יבמּתֹו·. את מקּדׁש ׁשהּוא ּברּכתּוכׁשם מבר הּוא ּכ , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבא ואם אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻנּׂשּואין
צרי ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹעל
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש ְְְֲִִֵַַַַַַַַַָֹלחזר

מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ

יבמּתֹו‚. על ּביןהּבא ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ
ּבין אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה

ׁשהיתה ּכדרּכּה,ּבין ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

נפל„. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה
ּכלּום מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, יׁשןונתקע אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

והטיח ּבּכתל, להטיח נתּכּון קנה. לא לא[בעל]- - ּביבמּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
נתּכּון ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָקנה;

מקֹום. מּכל ּבעילה ְְִִֵָָָלׁשם
ׁשּנתיּבמה‰. יֹום:[ונתגרשה]יבמה ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה , ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ

ּכֹופין - 'ּבעלּתי' אֹומר: ׁשהּוא ּפי על ואף - נבעלּתי' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ'לא
לא עדין ואם ּבגט; וגרׁשּה וקּדם הֹואיל לּה, ׁשּיחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹותֹו
ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ אֹו ׁשּיבעל, אֹותֹו ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגרׁש,
מבּקׁשין - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
אֹותֹו ּכֹופין ּבעל, ׁשּלא מֹודה היה ואם לּה; ׁשּיחלץ ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
- ּבעלּתי' 'לא אֹומר: והּוא 'נבעלּתי', אֹומרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחלץ.
אדם ּכל על לאסרּה נאמן זה ׁשאין חליצה; צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּכנסּה. ְֶַַָָאחר
.Âליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת אֹומי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועהלחלץ מּפי ּתלד"; אׁשר הּבכֹור "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול ּכלֹומר: אחים, ׁשל ּבבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלמדּו,
ּתלד" "אׁשר ׁשּנאמר: וזה הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחים

מׁשמע עם האם', ילדה 'אׁשר מׁשמעֹו את- גם כולל -] ְְְֲִֵֶַַַָָָָ
עתיד:] בלשון המילה של היבמה'.המשמעות ּתלד ְֲֵֵֶַָָ'אׁשר

.Ê- רצּו לא האחים; ּכל על מחּזרין ליּבם, הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי' לֹו: ואֹומרין הּגדֹול אצל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹחֹוזרין

לחלץ.יּבם' אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
.Áׁשּיגּדיל עד 'המּתינּו הּגדֹול: 'עד[האח]אמר אֹו הּקטן', ְְִִֶַַַַַַַָָָָ

'ההֹול הים]ׁשּיבֹוא למדינת שהלך ׁשּיבריא[האח 'עד אֹו , ְִֵֶֶַַַָ
אחלץ'[האח] אֹו איּבם אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונּמלך ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהחרׁש,

אֹו יּבם אֹו מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ֲֹחלץ'.

.Ëהּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
עד לֹו המּתינּו הּמצוה, היא הּגדֹול אחי 'על לֹומר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכֹול
חלץ' אֹו יּבם 'אֹו ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא .ׁשּיבֹוא'; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.Èליּבּום הראּויה ליבם]יבמה להתיּבם[מותרת רצת ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה, על מֹורדת ּכדין ּדינּה -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּתבע מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ּכתּבה. ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻותצא
ותצא לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא - רצת ולא ליּבּום מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
ּכתּבתן נֹוטלֹות נתּבעּו, ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ּכתּבה. ְְְְְְְִֶֶָָָָָָֹֹֻֻּבלא

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.‡Èוהיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו

ׁשּמצוה לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו, רֹוצה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינּה
.ּבּגדֹול ַָ

.·Èאחי הרי ליּבם, ולא לחלץ לא רֹוצה 'איני הּגדֹול: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר
ו ליּבּום, האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,'רֹוצהלפני אינּה היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
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ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים
ִִָסימנין.

.ÁÈהיבמה ּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּגדֹולה אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ עללא ׁשּבא קטן ויבם ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
זה עם זה יגּדלּו קטּנה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ

.ËÈיֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ,היבמה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ
ּכל ּכׁשאר - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ְְֲִִִִִַַַָָָָחּוץ
ׁשאינּה מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשים.
...וחלצה האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹראּויה
זמן וכל לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָנעלֹו";
אֹו אֹותּה יּבם ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאינּה
זֹו הרי - מעּברת ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻחלץ

ּכלּום. צריכה ואינּה ְְְְְִִֵָָָנפטרה,
.Îוילדה מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו, ולדהחֹולץ היה אם - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּומּתרת מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה
.‡Îתּנׂשא לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד לאוירצרתּה ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ָָהעֹולם.

.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
מת אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ּכ ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּיֹום
אחר יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּתהיה
מּפני ּגט, מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנֹולד,

עליו ערוה אחיו]ׁשהיא .[אשת ְִֶֶָָָ
.‚Îקּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ אחרלאחרֹון; עליה ּבא ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים הראשוןׁשּילדה, בן [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.הוא]

ב ¤¤ּפרק

ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי
הּוא וזה ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עׂשה לא - מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיתּבאר;
מן ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

ארוסה]הארּוסין ומת אּלא[שנתארסה מאמר ּבּה עֹוׂשין אין , ֲִִֵֵֶַָָָָ
אביה. ִִַַָָמּדעת

יבמּתֹו·. את מקּדׁש ׁשהּוא ּברּכתּוכׁשם מבר הּוא ּכ , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבא ואם אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻנּׂשּואין
צרי ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹעל
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש ְְְֲִִֵַַַַַַַַַָֹלחזר

מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ

יבמּתֹו‚. על ּביןהּבא ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ
ּבין אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה

ׁשהיתה ּכדרּכּה,ּבין ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

נפל„. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה
ּכלּום מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, יׁשןונתקע אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

והטיח ּבּכתל, להטיח נתּכּון קנה. לא לא[בעל]- - ּביבמּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
נתּכּון ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָקנה;

מקֹום. מּכל ּבעילה ְְִִֵָָָלׁשם
ׁשּנתיּבמה‰. יֹום:[ונתגרשה]יבמה ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה , ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ

ּכֹופין - 'ּבעלּתי' אֹומר: ׁשהּוא ּפי על ואף - נבעלּתי' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ'לא
לא עדין ואם ּבגט; וגרׁשּה וקּדם הֹואיל לּה, ׁשּיחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹותֹו
ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ אֹו ׁשּיבעל, אֹותֹו ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגרׁש,
מבּקׁשין - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
אֹותֹו ּכֹופין ּבעל, ׁשּלא מֹודה היה ואם לּה; ׁשּיחלץ ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
- ּבעלּתי' 'לא אֹומר: והּוא 'נבעלּתי', אֹומרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחלץ.
אדם ּכל על לאסרּה נאמן זה ׁשאין חליצה; צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּכנסּה. ְֶַַָָאחר
.Âליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת אֹומי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועהלחלץ מּפי ּתלד"; אׁשר הּבכֹור "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול ּכלֹומר: אחים, ׁשל ּבבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלמדּו,
ּתלד" "אׁשר ׁשּנאמר: וזה הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחים

מׁשמע עם האם', ילדה 'אׁשר מׁשמעֹו את- גם כולל -] ְְְֲִֵֶַַַָָָָ
עתיד:] בלשון המילה של היבמה'.המשמעות ּתלד ְֲֵֵֶַָָ'אׁשר

.Ê- רצּו לא האחים; ּכל על מחּזרין ליּבם, הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי' לֹו: ואֹומרין הּגדֹול אצל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹחֹוזרין

לחלץ.יּבם' אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
.Áׁשּיגּדיל עד 'המּתינּו הּגדֹול: 'עד[האח]אמר אֹו הּקטן', ְְִִֶַַַַַַַָָָָ

'ההֹול הים]ׁשּיבֹוא למדינת שהלך ׁשּיבריא[האח 'עד אֹו , ְִֵֶֶַַַָ
אחלץ'[האח] אֹו איּבם אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונּמלך ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהחרׁש,

אֹו יּבם אֹו מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ֲֹחלץ'.

.Ëהּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
עד לֹו המּתינּו הּמצוה, היא הּגדֹול אחי 'על לֹומר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכֹול
חלץ' אֹו יּבם 'אֹו ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא .ׁשּיבֹוא'; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.Èליּבּום הראּויה ליבם]יבמה להתיּבם[מותרת רצת ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה, על מֹורדת ּכדין ּדינּה -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּתבע מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ּכתּבה. ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻותצא
ותצא לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא - רצת ולא ליּבּום מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
ּכתּבתן נֹוטלֹות נתּבעּו, ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ּכתּבה. ְְְְְְְִֶֶָָָָָָֹֹֻֻּבלא

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.‡Èוהיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו

ׁשּמצוה לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו, רֹוצה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינּה
.ּבּגדֹול ַָ

.·Èאחי הרי ליּבם, ולא לחלץ לא רֹוצה 'איני הּגדֹול: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר
ו ליּבּום, האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,'רֹוצהלפני אינּה היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
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מאחר מֹורדת; זֹו אין - ּבּה רֹוצה והּוא אחר, ּבאח ורצת ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבֹו,
[שוין] ראּויין ּכּלן הרי ּבֹו, ׁשּמצוה הּגדֹול והֹואילׁשּנסּתּלק ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

מרדה. לא זֹו הרי - ּבּה רֹוצה והּוא מהן, ּבאחד רֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹוהיא
ואמרה: אחרת, ּבמדינה מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹולא
רֹוצה איני זה אבל אֹותי, וייּבם ׁשּיבֹוא עד ממּתנת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'הריני
ׁשּתֹובע הּגדֹול ׁשאינֹו לזה ואֹומרין מֹורדת. זֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו'
ואם חלץ; ּכתּבה, לּה ולּתן לּה לחלץ ּתרצה 'אם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֻאֹותּה:
ל ואין הֹואיל - אחי ׁשּיבֹוא עד ׁשּתׁשב רצת הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלאו,

עליו'. קדימה ְִִָָָּדין
.‚Èׁשּתבע זה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו, ׁשּתלת זה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבא

ּכאן 'אין לּה: ואֹומרין ּבֹו. רֹוצה אינּה והיא ליּבּום, ְְְְִִִֵֵָָָָָאֹותּה
ּתת אֹו - קֹודמת' יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרֹוצה יּבםמי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

מֹורדת ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו .לֹו, ְְְִֵֵֶֶָָֹֻ
.„Èהרי - ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

האלמנֹות ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת .זֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ
מּומי ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין, מּכה יבמּה היה אם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻוכן
מּומין ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה, חֹולץ - ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻאנׁשים

יבם ׁשֹומרת להתייבם]ּכׁשהיא נסּתחפה[כשממתינה - ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גרם]ׂשדהּו[נתקלקלה] מזלו ליּבם,[כלומר: רצה לא ואם ; ְְִֵֵַָָָֹ

ּכתּבה. ויּתן ְְְִֵַָֹֻיחלץ
.ÂËׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה

הּיהּודים מּכל ותּטלהניה לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם מיבום]ּכתּבתּה. להיפטר ,[כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ

מֹורדת. זֹו הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמבּקׁשין
ייּבם ׁשּלא ּכדי ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
ותצא מרדה, ּכן אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹותּה

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא
.ÊËאיני' אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה

ּכׁשאר ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
מן לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנֹות'

חֹולץ רצה מיּבם, ורצה עֹוד,הּׁשמים; ולא ּכתּבתּה. ונֹותן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ימי' ּכל עגּונה ואׁשב מּׁשּלי, נּזֹונת 'אני אמרה: אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשאּת זמן 'ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפׁשר נׂשּוי, היה ואפּלּו אּׁשה'; לי נֹותנין אין ּבי, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזקּוקה
מּפני ּביתֹו ּבתֹו מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשא

ייבם]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ
.ÊÈׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה

ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּיבם, מּתרת היא והרי עליו, אםאסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּלא ּכדר ּכתּבה, עליו לּה ואין מיּבם; ליּבם, הּיבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרצה

ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על לּה [תוספתהיה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלּהכתובה] עם ׁשהיה ּכמֹו בתוספת], אם[שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻלא
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה
אׁשת תהיה "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
לֹוקה - ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמת

ונאסרה ּבנים, ּכּמה לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעליו

ֲִֵַלאחרים.
.ËÈלּה נֹותן אּלא יבמּה; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתקּדׁשה

חֹולץ אֹו מיּבם ויבמּה ּגט, ׁשּקּדׁשּה יבמּההּזר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכדי ּבגט, הּזר מן ּתצא - ּגרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,

יבמּה. לּה ויחלץ נׂשּכר, החֹוטא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Îלּה ׁשחלץ אחר ּונׂשאּה הארּוסין, מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר

מן ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין - ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמּה
מּפני אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
אסּורה ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

זה ועל זה והיאעל ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו בעודה], -] ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נחלצה]זקּוקה ולא התייבמה יבמּה;[שלא על נאסרה לא - ְְְֶֶַָָָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה ְֵֵֶַָָָָָאּלא
.‡Îיבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו
מּספק ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו קדםמּדבריהם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נתקּדׁשה ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה,
אֹוסרין ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן
הרי - מת אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזֹו

ה'תשע"ב סיון ג' חמישי יום

ג ¤¤ּפרק

זה‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:
הּיּבּום ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

נאמן·. אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:
מתּכּון זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר

מֹותֹו לאחר .לאסרּה ְְְַַָָ
לי‚. 'אין מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה

'אין אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחים'
נאמן אינֹו - אחי' עליהזה ויצא ּבאחים, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

והעדים אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקֹול
לי 'אין מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבמדינה
ׁשאמרּו העדים ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאח'

יודעים] שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְֲִָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

על אף - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּכׁשםּפי יּבּום; לענין ספק זה הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּבנֹו ׁשּזה הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּזנת
ּולהחמיר הּוא, ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָוּדאי,

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ְְְִִֶֶֶֶַָֹּדנין
על‰. ּומתיּבמת ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן
לזר.ּפיו להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
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ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, כוונתואפּלּו [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
איׁשעדות] לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,
.Âאין ּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש

יבמּה ׁשּמת לּה עדּות,מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין ; ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּדבר. ּולכל הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלענין

.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינת ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַַָָָ
אסּורה זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת אֹומרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו

זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני מּפני,[שהיא אסּורה וזֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמּה, ׁשּמת לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבעלּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מּפני אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת והיא .יבמּה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ
.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו

אסּורה ּבנים, לּה זהוׁשאין הרי ּכאן, אחר יבם להן היה . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
לׁשּתיהן. ְְִֵֵֶַמיּבם

.Èּכׁשהיּו לזר, להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לזר מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו .ּבּתחּלה. ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻ

.‡Èותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ּתתיּבם ׁשּתּנׂשאאֹו יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבעיניה קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל וכןלזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּמא - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת
.·Èלמדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ

אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:

ואמרה:נאמנת ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל . ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין[נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ

'מת ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚Èּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:
לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש ּבני[שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

וחֹוׁשׁשין להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:

וחֹוׁשׁשין החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת
מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.ÂËלּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה
חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מתאֹו מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמאראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידּמה לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹויראה
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,
.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן למדינת[אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּתחלץ לא זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹהּים,
לא אֹו צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
הּבעל, מּמיתת חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ְְְְֳִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֹילדה.

צרתּה, ילדה ׁשאם ּפנים, ּכל על לזר מּתרת הריותהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
יּודע ׁשּמא ּגזרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ואם זֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנפטרה
זֹו ונמצאת קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאחר
הרֹואה ויאמר ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנׂשא חליצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאינּה
ויעיד לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו, ּבעדים ידע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
אם לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לכהּנה נּׂשאת אֹותּה ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשראה
לאחר חֹולצת זֹו הרי - מּתחּלתּה לּכהּנה אסּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

לזר. ותּנׂשא ּבעלּהּתׁשעה, עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אֹו ותחלץ היבמֹות, ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ּתמּתין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכׁשּמת

האחרת ׁשּבּמדינה לצרתּה ּתחּוׁש ולא ולאּתתיּבם; הֹואיל , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבּמדינה. עּמּה ּבעלּה ְֲִִַַָָָָָהיה

.ÊÈ- הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה ׁשּמא חֹוׁשׁשת יבם[נולד]אינּה לּה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

אֹותּה נעמיד אּלא זה, ּבדבר ּגזרּו ׁשּלא אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבמדינה
ׁשּמת לאּׁשה הּדין והּוא מּתרת. היא והרי חזקתּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
לזר; מּתרת זֹו הרי - אחרת ּבמדינה ּבן לֹו והיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעלּה,
חזקתּה. על אֹותּה העמד אּלא הּבן, מת ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואין

.ÁÈּתּנׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת
לּה נֹולד ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר

הּבעל מיתת קדם .יבם ִֶַַַַָָֹ
.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

נֹודע ּכ ואחר ונּׂשאת, ,'ּבנ מת ּכ ואחר ּבעל 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלּה:
ּכׁשר והּולד ּתצא, - הּדברים היּו 'מתׁשחּלּוף לּה: אמרּו ; ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשחּלּוף נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,'ּבעל מת ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבנ
לאחר אֹו הּׁשמּועה לפני ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, - הּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיּו

ממזר. ְְֵַַָהּׁשמּועה

ד ¤¤ּפרק

הֹולכת‡. היבמה חליצה? מצות לּמקֹוםּכיצד יבמּה אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
עצה לֹו ונֹותנין לֹו, קֹוראין והם לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
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ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, כוונתואפּלּו [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
איׁשעדות] לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,
.Âאין ּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש

יבמּה ׁשּמת לּה עדּות,מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין ; ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּדבר. ּולכל הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלענין

.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינת ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַַָָָ
אסּורה זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת אֹומרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו

זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני מּפני,[שהיא אסּורה וזֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמּה, ׁשּמת לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבעלּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מּפני אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת והיא .יבמּה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ
.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו

אסּורה ּבנים, לּה זהוׁשאין הרי ּכאן, אחר יבם להן היה . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
לׁשּתיהן. ְְִֵֵֶַמיּבם

.Èּכׁשהיּו לזר, להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמת
לזר מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו .ּבּתחּלה. ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֻ

.‡Èותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ּתתיּבם ׁשּתּנׂשאאֹו יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבעיניה קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל וכןלזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּמא - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת
.·Èלמדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ

אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:

ואמרה:נאמנת ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל . ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין[נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ

'מת ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚Èּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:
לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש ּבני[שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

וחֹוׁשׁשין להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:

וחֹוׁשׁשין החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת
מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.ÂËלּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה
חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מתאֹו מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמאראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידּמה לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹויראה
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,
.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן למדינת[אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּתחלץ לא זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹהּים,
לא אֹו צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
הּבעל, מּמיתת חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ְְְְֳִִִִַַַַַַַָָָָָָֹֹילדה.

צרתּה, ילדה ׁשאם ּפנים, ּכל על לזר מּתרת הריותהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
יּודע ׁשּמא ּגזרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ואם זֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹנפטרה
זֹו ונמצאת קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאחר
הרֹואה ויאמר ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנׂשא חליצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאינּה
ויעיד לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו, ּבעדים ידע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּלא
אם לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לכהּנה נּׂשאת אֹותּה ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשראה
לאחר חֹולצת זֹו הרי - מּתחּלתּה לּכהּנה אסּורה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

לזר. ותּנׂשא ּבעלּהּתׁשעה, עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אֹו ותחלץ היבמֹות, ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ּתמּתין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכׁשּמת

האחרת ׁשּבּמדינה לצרתּה ּתחּוׁש ולא ולאּתתיּבם; הֹואיל , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבּמדינה. עּמּה ּבעלּה ְֲִִַַָָָָָהיה

.ÊÈ- הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה ׁשּמא חֹוׁשׁשת יבם[נולד]אינּה לּה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

אֹותּה נעמיד אּלא זה, ּבדבר ּגזרּו ׁשּלא אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבמדינה
ׁשּמת לאּׁשה הּדין והּוא מּתרת. היא והרי חזקתּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
לזר; מּתרת זֹו הרי - אחרת ּבמדינה ּבן לֹו והיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעלּה,
חזקתּה. על אֹותּה העמד אּלא הּבן, מת ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואין

.ÁÈּתּנׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת
לּה נֹולד ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר

הּבעל מיתת קדם .יבם ִֶַַַַָָֹ
.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

נֹודע ּכ ואחר ונּׂשאת, ,'ּבנ מת ּכ ואחר ּבעל 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלּה:
ּכׁשר והּולד ּתצא, - הּדברים היּו 'מתׁשחּלּוף לּה: אמרּו ; ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשחּלּוף נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,'ּבעל מת ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבנ
לאחר אֹו הּׁשמּועה לפני ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, - הּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיּו

ממזר. ְְֵַַָהּׁשמּועה

ד ¤¤ּפרק

הֹולכת‡. היבמה חליצה? מצות לּמקֹוםּכיצד יבמּה אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
עצה לֹו ונֹותנין לֹו, קֹוראין והם לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
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ליּבם[ראויה]ההֹוגנת טֹובה עצה אם ולּה. [שמתאימיםלֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָ
זל"ז] ּכגֹוןהם - לחלץ טֹובה עצה ואם ליּבם; אֹותֹו יֹועצין ,ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

- ילד והּוא זקנה היא אֹו זקן, והּוא ילּדה היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
לחלץ. אֹותֹו ְֲִַֹיֹועצין

ּתחלץ·. ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּוצריכין
ּבפניהם הּזקנים"ׁשם אל הּׁשערה יבמּתֹו "ועלתה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

נֹועדּו לא ביניהם]וגֹו'. ק[סיכמו נקראּוולא אּלא מקֹום, בעּו ְְְְְֲִֶָָָֹֹ
מקרה]נקרה -[קרה וחלצּו לפניהם, והּוא היא ונקרית , ְְְְְְְִִִִֵֵֶָֹ

ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה
רגילין;‚. ׁשּיהיּו עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּומלּמדין

ּכ ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה" "לא לקרֹות יכֹולה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
יּבמי' 'אבה ּדבריה: מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי - "יּבמי" .ּתאמר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

קראת„. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר
יכֹולה, אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה

ׁשּתדע עד אֹותּה .מרּגילין ְִִֵֶַַַָ
ּבּלילה‰. ולא ּבּיֹום, ׁשּיֹודעיןוהחליצה ׁשלׁשה ּובפני , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ואפּלּו ּפסּול, - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ּכּׁשּורה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקרֹות
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד יׂשראלית; ואּמֹו ּגר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

ּומצותּה הּדבר;[לכתחילה]מּיׂשראל. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָואֹותן

.Âעקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ,ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
על רצּועֹותיו וקֹוׁשר ּבימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן; ּתפּור ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינֹו
ּבלׁשֹון ליבמה ּומקרין ּדין, ּבבית והיא הּוא ועֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגלֹו;
"לא לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו'", יבמי "מאן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש:
ּופֹוׁשטת יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
וחֹולצת רגלֹו, מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין, ּבבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידּה
הּתרה העקב, רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ; אֹותֹו ּומׁשלכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּמנעל

לזר. ְְַָָָהיבמה
.Êעֹומדת ּכ הּנראהואחר רק ּפניו, ּכנגד ּבארץ ויֹורקת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

קריאה ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה ׁשּמצות - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּדּינין
מּפיה. יֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה; ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּובׁשעת
את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה לּה: מקרין ּכ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָּבית
.Áּככה"הּכ" ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון וכלל הּזה; ּבּלׁשֹון - ְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

חלּוץ הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ אחריה: עֹונין ׁשם ְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָהּיֹוׁשבין
לֹו, ׁשּתחלץ היבמה ׁשּתתּכּון וצרי ּפעמים. ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּנעל',

לׁשמן אּלּו מעׂשים ויעׂשּו לּה; ׁשּיחלץ הּוא [לשםויתּכּון ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ
חליצה] "וירקהמצוות ׁשּנאמר: חֹולץ, אינֹו והּסּומה .ְְְֱֵֵֶֶַַָָָ

הרק. רֹואה זה ואין ְְֵֶֶָָָֹּבפניו";
.Ëמאן" ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא

יּבמי" אבה לא ּביׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ואחריבמי ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה"; חפצּתי "לא הּוא: קֹורא ְְְְְִֵַַַַַָָָָֹֹּכ
אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ּתרק; ּכ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹואחר
חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את יבנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלא

ַַָהּנעל".
.Èהיא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה חליצתּה - רקקה ּכ. ְְֲִֵָָָָָָ

.‡Èרקיקה' יאמרּו: ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין' מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום, אינּה היאלבּדּה [והרי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

כדלהלן] .פוסלת,

.·Èּכׁשרה חליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ;חלצה ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֹֹ
ׁשחלצה אֹו רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואין

ּכׁשרה. ׁשחליצתּה - קראה ולא ְְְְְֲִֵֶָָָָָָָֹורקקה
.‚Èהם והרי לדּבר, יכֹולין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה

ואם חֹולצין; אינן אּלם, אֹו אּלמת אבל לקרֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין
ּפסּולה חליצתן ׁשחלצּו,חלצּו, חרׁשת אֹו ּכחרׁש ואינן : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

ּדעת. ּבני אינן והחרׁשת ׁשהחרׁש לפי - ּכלּום עׂשּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
.„Èזֹו הרי - חלצה ולא וקראה ׁשרקקה אֹו ּבלבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה

- רקקה ולא חלצה ולא והּוא, היא קראה ּפסּולה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹּכחליצה
לאיׁש" יעׂשה "ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה הּמעׂשהלא - ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אינּה הּקריאה אבל ׁשּמֹועיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
מֹועלת. ואינּה ְְֵֶֶֶֶַָמעּכבת

.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה
הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה [הברך]אֹו ְְִֶַַַַַָָָָָֻ

יֹודעיןּולמּטה ׁשאינן הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכן ׁשחלצה[יבם]להקרֹות, היבמה]הּסּומה חליצתֹו[לו - ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

ְֵָּכׁשרה.
.ÊËּבּלילה ׁשלׁשהחלצה ּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ממונות]ונמצא דיני אֹו[לדון , ְְִֵֶֶָָָָ
הּוא ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּנתּכּונה אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשמטה
וכן היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהיא
חלצה אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָקטּנה
חליצה זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבפני
למי החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפסּולה;
חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהיא

.ÊÈואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם
ּפסּולה חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל עקּומהחלצה רגלֹו היתה . ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹ

ראׁשי על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה

ּבגדּבׁשּניה ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר ׁשּלא , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
עקב,[בד] לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה; אינּה ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשל אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָאֹו
מהצומח]סיב ׁשעם[חוטים ׁשל אלון]אֹו אֹו[עץ עץ, ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ

ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה
ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב רב[קרוע]חֹופה חֹופה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

נפחת אֹו סוליתו]הרגל, -[נקרעה הרגל רב מקּבל ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
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.ËÈעֹור ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל קרקעיתֹוחלצה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּולחייו ׂשער[צדדיו]עֹור ׂשמאלׁשל ׁשל סנּדל ׁשחלצה אֹו , ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמעל
אֹו רגלֹו, רב ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנעל
- הרגל רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנפרם

ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה
.Îהּמסּגר לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
הּצּורה חליצתּה[פסל]ּברגלי - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹ

ׁשל סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
זרה עבֹודה לע"ז]ּתקרבת שהוקרבה בהמה עיר[מעור וׁשל , ְְֲִִֶֶָָָֹ

ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנּדחת,
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡Îׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש

ּפסּולה חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד .הּתחּתֹון ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
.·Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה מּדברים[חרדל]יבמה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

אינֹו[מרבים]ׁשּמּזיבין - מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד .["וירקה"]ּכלּום, ְְְִֵֶֶַַָֹ

.‚Îאבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם[אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשהּגיע[נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
לא אם וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹראּו
.„Îחלץ' לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֻחליצה

מצוה ׁשּזֹו לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹלּה
ליּבם ּכ אחר רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא

אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא לֹו:ּתיּבם', ואמרּו הטעּוהּו אם אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ּכ ּתנאי על אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ'חלץ
חליצתּה הּתנאי, נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכ

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָֹּכׁשרה;
.‰Îהחליצה על מֹודעא שהואהּמֹוסר החליצה לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
לבּטלאנוס] לֹו לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
עדהּמֹו והּכּוהּו יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכּדין, ׁשּלא ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחלץ
ואם ּפסּולה. חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָּכגֹון
ׁשּיחלץ, נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגֹויים

חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחליצתֹו
.ÂÎ,'ּכלּום עׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל

נאסרּו ולא לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
להתיּבם. ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻעליו
עליו נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָוכל
ואינּה האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻקרֹובֹותיה,
חליצה ׁשּתחלץ עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמתיּבמת;

.ּכׁשרה ְֵָ

.ÊÎוהיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה
מּידֹו אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; .ּתחת ְֲִִִֵַַַָָָ

.ÁÎ;להתיּבם מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה
לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר להּתירּה .ּכׁשרה ְְְִֵַָָָ
.ËÎּכֹותבין ׁשאנּו חליצה אּלאּגט אינֹו של]- [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ

ואין ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי[שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּפי על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה
.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגיליםּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
בו] חתימיןלמנות ּדמקצתנא ּדּיני אנחנא ּפלֹוני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום

למטה]לתּתא חתומים שמקצתינו הדיינים ּתלתא[אנו ּבמֹותב , ְְְַַָָָ
ּדינא ּבבי יתבין הוינא היינוּכחדא כאחד שלושה [במושב ְְֲֲִִֵֵַָָָָ

דין] בבית לקדמנאיושבים ּוסליקת לפנינו], ּפלֹונית[ועלתה ְְֳִִַַָָָ
ארמלת ּפלֹוני ּגּוברא[אלמנת]ּבת לקדמנא ואקריבת ּפלֹוני, ְְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשמיּה ּדי ששמו]חד אחד אדם לפנינו ּבן[והביאה ּפלֹוני ְְִִֵֶַ
לנא אמרה וכן ּדא[לנו]ּפלֹוני, ּפלֹוני[זו]ּפלֹונית ּבר 'ּפלֹוני : ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ

נסיב[זה]ּדנא ּדהוינא הּוא מאבּוּהי ּדפלֹוני ליּה,אחּוהי נא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַָָָ
ומת]ּוׁשכיב לו נשואה שהייתי מאבא, פלוני של וחּיי[אחיו , ְְֵֵַ

ׁשבק יׂשראל ּולכל ּומחסין[השאיר]לרּבנן ירית ּוברת ּובר , ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשבק לא ּביׂשראל ׁשמא ומקיםּומֹוקים ומנחיל יורש ובת [ובן ְְְְִִֵַָָָ

השאיר] לא בישראל יתישם ליּבֹומי חזי אחּוהי ּפלֹוני והדין ,ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
אותי] לייבם ראוי אחיו פלוני אי[וזה ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען .ְֱִֵַַַָָ

יתי ליּבֹומי לייבםצבי היבם רוצה אם לו: אימרו חכמים [כעת ְִֵֵַָָ
ּדיּמינאאותי] רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - לא ואי ייּבם, -ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבאנּפֹוהי' וארֹוק רגליּה מעל סיניּה יצדדואׁשרי לא, [ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית רגלו את לפניכם לעברי

מיתנאבפניו] ּדפלֹוני ּדאחּוהי ּדנא, לפלֹוני ואׁשּתמֹודענּוהי .ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָ
הּוא המתמאבּוהי פלוני של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִֵ
הוא] יּבם,מאביו - יתּה ליּבֹומי צבית 'אי ליּה: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָ

מעל סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל קדמנא לּה אטלע - לא ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואי
'ּבאנּפ ותרֹוק רגל– אותה לייבם רצונך אם לו [ואמרנו ְְְְֵַַָָ

נעלך ותתיר הימנית רגלך את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם,

בפניך] ותירוק רגלך ליּבֹומימעל צבי אנא 'לית ואמר: ועני .ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אותה]יתּה' לייבם רוצה אני אין לנו ואמר מּיד[וענה . ִַָָ

ּדא לפלֹונית זו]אקרינּוהא לפלונית הקרינו יבמי[מיד 'מאן : ְְְִִִִֵֵַָָָ
להאיי ואף יּבמי'. אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹלהקים

ליּה אקרינא לו]ּפלֹוני הקרינו זה לפלוני חפצּתי[וגם 'לא : ְְְִִִֵַַָָֹ
מעל סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָלקחּתּה',
ארעא על מּפּומּה לנא ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָרגליּה,
ורקקה רגלו, מעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד
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.ËÈעֹור ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל קרקעיתֹוחלצה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּולחייו ׂשער[צדדיו]עֹור ׂשמאלׁשל ׁשל סנּדל ׁשחלצה אֹו , ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמעל
אֹו רגלֹו, רב ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמנעל
- הרגל רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹנפרם

ּכׁשרה. ְֲִֵָָָחליצתּה
.Îהּמסּגר לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
הּצּורה חליצתּה[פסל]ּברגלי - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹ

ׁשל סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
זרה עבֹודה לע"ז]ּתקרבת שהוקרבה בהמה עיר[מעור וׁשל , ְְֲִִֶֶָָָֹ

ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנּדחת,
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡Îׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש

ּפסּולה חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד .הּתחּתֹון ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
.·Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה מּדברים[חרדל]יבמה ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

אינֹו[מרבים]ׁשּמּזיבין - מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד .["וירקה"]ּכלּום, ְְְִֵֶֶַַָֹ

.‚Îאבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם[אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשהּגיע[נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
לא אם וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹראּו
.„Îחלץ' לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֻחליצה

מצוה ׁשּזֹו לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָֹלּה
ליּבם ּכ אחר רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא

אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא לֹו:ּתיּבם', ואמרּו הטעּוהּו אם אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ּכ ּתנאי על אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ'חלץ
חליצתּה הּתנאי, נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹוכ

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָֹּכׁשרה;
.‰Îהחליצה על מֹודעא שהואהּמֹוסר החליצה לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
לבּטלאנוס] לֹו לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
עדהּמֹו והּכּוהּו יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכּדין, ׁשּלא ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחלץ
ואם ּפסּולה. חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָּכגֹון
ׁשּיחלץ, נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגֹויים

חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחליצתֹו
.ÂÎ,'ּכלּום עׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל

נאסרּו ולא לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
להתיּבם. ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻעליו
עליו נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָוכל
ואינּה האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻקרֹובֹותיה,
חליצה ׁשּתחלץ עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמתיּבמת;

.ּכׁשרה ְֵָ

.ÊÎוהיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה
מּידֹו אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; .ּתחת ְֲִִִֵַַַָָָ

.ÁÎ;להתיּבם מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה
לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר להּתירּה .ּכׁשרה ְְְִֵַָָָ
.ËÎּכֹותבין ׁשאנּו חליצה אּלאּגט אינֹו של]- [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ

ואין ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי[שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּפי על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה
.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגיליםּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
בו] חתימיןלמנות ּדמקצתנא ּדּיני אנחנא ּפלֹוני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום

למטה]לתּתא חתומים שמקצתינו הדיינים ּתלתא[אנו ּבמֹותב , ְְְַַָָָ
ּדינא ּבבי יתבין הוינא היינוּכחדא כאחד שלושה [במושב ְְֲֲִִֵֵַָָָָ

דין] בבית לקדמנאיושבים ּוסליקת לפנינו], ּפלֹונית[ועלתה ְְֳִִַַָָָ
ארמלת ּפלֹוני ּגּוברא[אלמנת]ּבת לקדמנא ואקריבת ּפלֹוני, ְְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשמיּה ּדי ששמו]חד אחד אדם לפנינו ּבן[והביאה ּפלֹוני ְְִִֵֶַ
לנא אמרה וכן ּדא[לנו]ּפלֹוני, ּפלֹוני[זו]ּפלֹונית ּבר 'ּפלֹוני : ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ

נסיב[זה]ּדנא ּדהוינא הּוא מאבּוּהי ּדפלֹוני ליּה,אחּוהי נא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַָָָ
ומת]ּוׁשכיב לו נשואה שהייתי מאבא, פלוני של וחּיי[אחיו , ְְֵֵַ

ׁשבק יׂשראל ּולכל ּומחסין[השאיר]לרּבנן ירית ּוברת ּובר , ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ
ׁשבק לא ּביׂשראל ׁשמא ומקיםּומֹוקים ומנחיל יורש ובת [ובן ְְְְִִֵַָָָ

השאיר] לא בישראל יתישם ליּבֹומי חזי אחּוהי ּפלֹוני והדין ,ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
אותי] לייבם ראוי אחיו פלוני אי[וזה ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען .ְֱִֵַַַָָ

יתי ליּבֹומי לייבםצבי היבם רוצה אם לו: אימרו חכמים [כעת ְִֵֵַָָ
ּדיּמינאאותי] רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - לא ואי ייּבם, -ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבאנּפֹוהי' וארֹוק רגליּה מעל סיניּה יצדדואׁשרי לא, [ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית רגלו את לפניכם לעברי

מיתנאבפניו] ּדפלֹוני ּדאחּוהי ּדנא, לפלֹוני ואׁשּתמֹודענּוהי .ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָ
הּוא המתמאבּוהי פלוני של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִֵ
הוא] יּבם,מאביו - יתּה ליּבֹומי צבית 'אי ליּה: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָ

מעל סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל קדמנא לּה אטלע - לא ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואי
'ּבאנּפ ותרֹוק רגל– אותה לייבם רצונך אם לו [ואמרנו ְְְְֵַַָָ

נעלך ותתיר הימנית רגלך את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם,

בפניך] ותירוק רגלך ליּבֹומימעל צבי אנא 'לית ואמר: ועני .ְְְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אותה]יתּה' לייבם רוצה אני אין לנו ואמר מּיד[וענה . ִַָָ

ּדא לפלֹונית זו]אקרינּוהא לפלונית הקרינו יבמי[מיד 'מאן : ְְְִִִִֵֵַָָָ
להאיי ואף יּבמי'. אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹלהקים

ליּה אקרינא לו]ּפלֹוני הקרינו זה לפלוני חפצּתי[וגם 'לא : ְְְִִִֵַַָָֹ
מעל סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע ְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַָָלקחּתּה',
ארעא על מּפּומּה לנא ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָרגליּה,
ורקקה רגלו, מעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד
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הארץ] על מפיה לנו, הנראה רוק אקרינּוהאבפניו ותּוב .ְְִַָ
לה] הקרינו את[ושוב יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה 'ּככה :ְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

ואנחנא הּנעל'. חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבית
ּבתרּה ענינא קדמנא יתבין ּדהוֹו וכל וכלּדּיני הדיינים, [ואנו ְְְֲֲֳִֵֵַַַַָָָָָָָ
אחריה:] ענינו לפנינו, יושבים שהיו חלּוץאלה הּנעל, 'חלּוץ :ֲֲַַַ

זמני ּתלתא הּנעל' חלּוץ פעמים]הּנעל, ּומּדאיתעביד[שלוש . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָ
להתנסבא למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוהא קדמנא, ּדא ְְְְְְֳִִִִִַָָָָָָָָָָעֹובדא
ּולעלם ּדנן יֹומא מן ּבידּה ימחא לא ואנׁש ּדתצּבי, מאן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלכל
לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה [ומשנעשה

ועד זה מיום בידה ימחה לא ואיש שתרצה, מי לכל ולהינשא

ּוכתבנאעולם] ּדא, דחליצּותא ּגּטא ּדא ּפלֹונית מּננא ּובעית .ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
לזכּו לּה זה,ויהבנא חליצה גט זו פלונית מאיתנו [וביקשה ְְִִַַָ

לזכות] לה ונתנו ויׂשראל".וכתבנו מׁשה ְְְִֵֶַָֹּכדת
.‡Ïׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹֹּומעידין

ּבפניהם, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
מּכיר ׁשהּוא קטן אֹו עבד, ואפּלּו אּׁשה, ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
יבמּתֹו', היא וזֹו ּפלֹוני הּוא 'זה לֹומר: נאמנין - ְְְְְֱִִִִֶֶַָָונבֹון

ּפיהן על לעדּותוחֹולצין ּבין ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻ
הּוא; להּגלֹות העׂשּוי ּדבר ׁשּזה - אּסּור לעדּות ּבין ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָממֹון
ׁשּבארנּו ּכענין מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואפׁשר

- ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ּומיּבםּבסֹוף מקּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
יבמין ּכתּבת נּסח הּוא וזה ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה, לּה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻֻֻוכֹותב

העם: ּבֹו ֲֶָָָׁשּנהגּו
.·Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא לחודשּפלֹוני פלוני [בתאריך ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
למנות] רגילים שבו השנים למנין ּפלֹוניפלוני ּבן ּפלֹוני אי ,ְְִִֵֶ

לקדמנא לפנינו]אתא בא לנא[פלוני אמר וכן אמר, [וכך ְֲֳֵַַָָָָָָָ
לרּבנןלנו] וחּיי ׁשכיב, אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן 'ּדפלֹוני :ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשבק יׂשראל ולכלּולכל לרבנן חיים' ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְִֵַָָ
ּביׂשראלישראל] ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ּומֹורית ּוברת ּובר ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשבק שםלא ומקים ונוחל יורש ובת בן אחריו הותיר [לא ְַֹ
ּפלֹוניבישראל] ּבת ּפלֹונית ׁשמּה ּדי ההיא אּתתא ּוׁשבק ,ְְְְְִִִִִַַַַָ

פלוני] בת פלונית ושמה אשה אֹוריתא[השאיר מן לי וחאזי ,ְֲִִֵַָָ
יתּה תורה]ליּבֹומי מדין אותה לייבם ראוי ּכדכתיב[ואני , ְְְִִֵַַָ

ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה'. יבא יבמּה ּדמׁשה אֹוריתא ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבספר
ּביׂשראל ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָואתיּבמת
להקים כדי פלוני בן פלוני ליבם להתייבם זו פלונית [והסכימה

בישראל] ׁשםשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור 'והיה ּכדכתיב ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
מּיׂשראל' ׁשמֹו יּמחה ולא הּמת יבמּהאחיו ּפלֹוני לּה ּוכתב . ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף יבמּתיּה זוזלפלֹונית [מאתיים ְְְְֲִִִֵֵַַַַָ
לה] ּבעלּההראויים לּה ּדכתב ּבכתּבתּה לּה ּכתיבין ְְְְֲִִִִַַַַַַַָֻּדהוֹו

ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ואֹוסיף ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָקדמאה,
לו]ליּה' שהכניסה הנדוניה ּכתּבֹות.[וזוהי טפסי ּכׁשאר וכּו', ְְְְִֵֵָָֻ

הּכתּבה: ְֶַָֹֻטפס
.‚Ïּדי למניאנא וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביֹום

מֹותבּה, ּפלֹוני נהרא ּדעל ּפלֹונית ּבמאתא ּביּה לממני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָרגילנא
ּבתּולתאאי ּפלֹוני ּבת לפלֹונית לּה אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָ

לאנּתֹו לי 'הוי לאשה]ּכּלתא: לי ויׂשראל,[היי מׁשה ּכדת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ
ּדׁשמּיא במימרא השם]ואנא ובעזרת ואיּקר[במאמר אפלח ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ואכבד] ואכּסי[ואכלכל]ואסֹובר[אעבוד ואפרנס ואיזּון ְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַַַ
ּומייקרין[אלבישה]יתיכי ּדפלחין יהּודאין ּגּוברין ּכהלכת ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָ

ּבקׁשֹוט נׁשיהֹון ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין [כמנהגּומסֹוברין ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָ
באמונה] נשותיהם ומלבישים ומפרנסים שמוקירים ,יהודים

מּזּוזי ּדאיּנּון מאתן זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהרי ליכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָויהבנא
זּוזי וחמׁשה זּוזין עׂשרין טבא מאתייםכסּפא מוהר לך [ואביא ְְְְִִֵַַַָָָָ

טהור] מכסף זוזים וחמשה לעשרים ששווים כסף, ֲַּדחאזּוזוז
לך]ליכי ּומעל[הראויים וסיּפּוקיכי ּוכסּותיכי ּומזֹוניכי , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַ

ארעא ּכל ּכאֹורח ולבואעליכי וסיפוקייך ומלבושך [ומזונותיך ְְְֲִַַַָָ
הארץ] כל כדרך ליּהעלייך והות ּדא, ּפלֹונית ּכּלתא ּוצביאת .ְְְֲִִֵַַַָָָ

לאשה]לאנּתּו לו להיות פלונית כלה והֹוסיף[ורצתה ורצה . ְְְְִִָָ
נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ּתֹוספת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּה

וכ ּכ ליּה לו]ּדהנעלת שהכניסה הנדוניה סכום הּכל[וזה , ְְִֵַַַָָָֹ
על הּכל וזקף ּברׁשּותֹו, ונעׂשה לידֹו ּובא זה חתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתקּבל

ּורׁשּו ּבמלוה ּדנן:[וחוב]עצמֹו חתנא לנא אמר וכ . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ
ּתנאי ׁשאר עם ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ'אחריּות

ּבתראי ירתאי ועל עלאי קּבלית ועלּכתּבה, עלי [קבלתי ְְְְֲִֵַַַַַָָָֻ
אחרי] ארגיורשי ׁשפר ּכל נחמד]ועל הנראה נכסין[כל ְְְֲִִַַַָ

ּתחֹות לי ּדאית אנא[תחת]וקנינין ודעתיד ּדקניתי ׁשמּיא, ּכל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָ
ּכּלהֹון מּקרקעי, אּגב מּטלטלי ּומּטלטלי, מּקרקעי ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַֻלמקני,
ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא לכתּבה וערבאין אחראין ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻיהֹון

יוכלו] כולם והנדוניה, והתוספת כתובה ְְְִָָלאתּפרעא[עיקר
ּדאּכתפאי' מּגלימא ואפּלּו מֹותי ּובתר ּבחּיי [מגלימהמּנהֹון ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ

כתפי] ּדנןשעל מּפלֹוני וקנינּו קנין]. מאי[נעשה ּכל על ְְְִִִַַַָָ
ּכאסמכּתא ּדלא ׁשלם קנין לעיל ּומפרׁש [הבטחהּדכתיב ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

דׁשטריסתמית] ּכטפסי משמעות]ּודלא חסר מצוי כטופס ,[לא ְְְְִֵֵָָָ
וכהגן ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּבֹות ׁשטרי ּכל חזק ּכחמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻאּלא
הּנזּכר ּבּזמן ּדא ּכתּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֻּוכתּקּון

וקּים. וּבריר ׁשריר והּכל ְְְְְִִַַַָָָָֹלמעלה,
.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם

פלונית] 'ּפלֹונית[אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה, ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ
ליכי 'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
זּוזי ּתריסר טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ְֲִִַַָּופלג
.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט [בקלףּכׁשּכֹותבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ

ל-] ישרים ּתבֹותקוים ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֵֶַָָֹֹמקֹום
חליצתּה, ּביֹום להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבלא

יֹום ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה בעלה]ׁשהרי .[ממות ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ה ¤¤ּפרק

ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן [מלהתייבםהיבמה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
נעׂשהלו] ׁשהרי האחין; ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּופסל

מּדבריהן, אּלא ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמי
מן אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

ו יבמּתֹו; את ּפֹוסל לּה.הּכהּנה, ׁשּיחלץ עד לזר נּתרת אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
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עלהּמאמר·. - וכו'" את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ
חכמים] מאמר ּגמּורפי קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּגמּורה[מהתורה] איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ּבחליצה.אעפ"כ] אּלא לזר נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלאּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ
וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לזר נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחלץ
ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּגמּור קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָליּבּום

ְִִָּכבעילה.
ּׁשעׂשה„. מה - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָנתן

המאמר] אּלא[- הּתרה ׁשּלא לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻ
עליו נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל .לאחיו; ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

לזּקתֹו‰. ּגט ׁשארנתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ
למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיעהאחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ
.Âולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר

לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה
ּכׁשר' 'מאמר הּנקרא הּוא - אֹוהּמאמר ּגט קדמֹו ואם . ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי -ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשים
.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?

נתן אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הראׁשֹון הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון הּמאמר .ּבין ֲֲֵַַַָָ
.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת

מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
לבעלת ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי -ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכהלכתּה היא ׁשּזֹו - .הּמאמר ְְֲִִֶַַָָָ
.Ëאחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה

ּכׁשרה'. 'ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמּה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבּה

ּפסּולה' 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו .ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
הרי - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה' 'חליצה נקראת .זֹו ְְֲִִֵָָ
.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשיםיבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ

אחתרבות] ׁשּנבעלה ּכיון נחלצה, אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשרחליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ
אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.

זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן
הּמאמר לּה ׁשּנּתן אֹו חליצהׁשּנבעלה מהן אחת ּוצריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן
.·È,לזר להּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻנחלצה

עד אֹו היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הּפחּותה, החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיחלצּו
עד זה מּבית הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין

מהן אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על .ׁשּתחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
.‚Èּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

ּבין הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ּפסּולה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעילה
צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,
זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר

ּבּבעילה איׁש אׁשת נעׂשית ׁשהרי ּגט, יבמהצריכה ּכל וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
זֹו הרי - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין מאמר, לּה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן
אּסּור יסּור ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּמאמר, מּפני ּגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָצריכה

ֲַַָהּמאמר.
.„Èּבארנּו ּגמּורהּכבר ּדחּיה היבמה ּדֹוחה אינֹו ׁשהּגט , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לזר] אבל[להתירה ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו הּמאמר וכן ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
ּדחּיה אֹותּה ּדֹוחה והחליצה ּגמּור, קנין קֹונה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּבעילה
מאמר אחר מאמר אֹו ּבּיבמה, ּגט אחר ּגט לפיכ ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָּגמּורה.

אחר[כדלהלן] וחליצה ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצהחליצה אֹו ּגט ן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום. אינם הּבעילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂË- לצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ׁשני ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָהרי
לׁשניהן, ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגּטין
נתן אם וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה; אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּוׁשניהן
אסּור אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן ליבמּתֹו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּגט
מאמר אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט; לּה ׁשּנתן זֹו ,ּבקרֹובֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
וחלץ וחזר ליבמּתֹו, ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
אחר זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלצרתּה
החֹולץ ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָזה
ׁשאין הּנׁשים לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹותּה

זּקה. עליה ִֶָָָלֹו
.ÊËלּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

ונתן אחיו חזר אם וכן ּכלּום; זֹו חליצה אין - לצרתּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
מאמר, לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו לצרתּה, אֹו לּה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָּגט
קנה ּתחּלה, אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עׂשה לא - ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו

איׁש ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ּגמּור, נתןקנין אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגט, צריכה - צרתּה ּבעל אֹו לצרתּה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין [נשיׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] ּבגטאח יֹוציאּו ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי נֹודע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

ׁשהיה ראּובן ,לפיכ ליבמין. ואסּורֹות לזרים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻויּתרּו
וׁשמעֹון ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת נׁשים, ׁשּתי ולֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָּבירּוׁשלים,
הּדין - ראּובן ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, אחיו ולוי ּבעּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאחיו
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עלהּמאמר·. - וכו'" את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ
חכמים] מאמר ּגמּורפי קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּגמּורה[מהתורה] איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ּבחליצה.אעפ"כ] אּלא לזר נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלאּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ
וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לזר נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחלץ
ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּגמּור קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָליּבּום

ְִִָּכבעילה.
ּׁשעׂשה„. מה - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָנתן

המאמר] אּלא[- הּתרה ׁשּלא לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻ
עליו נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל .לאחיו; ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

לזּקתֹו‰. ּגט ׁשארנתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ
למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיעהאחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ
.Âולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר

לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה
ּכׁשר' 'מאמר הּנקרא הּוא - אֹוהּמאמר ּגט קדמֹו ואם . ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי -ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשים
.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?

נתן אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הראׁשֹון הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון הּמאמר .ּבין ֲֲֵַַַָָ
.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת

מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
לבעלת ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי -ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכהלכתּה היא ׁשּזֹו - .הּמאמר ְְֲִִֶַַָָָ
.Ëאחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה

ּכׁשרה'. 'ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמּה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבּה

ּפסּולה' 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו .ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
הרי - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה' 'חליצה נקראת .זֹו ְְֲִִֵָָ
.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשיםיבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ

אחתרבות] ׁשּנבעלה ּכיון נחלצה, אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשרחליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ
אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.

זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן
הּמאמר לּה ׁשּנּתן אֹו חליצהׁשּנבעלה מהן אחת ּוצריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן
.·È,לזר להּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻנחלצה

עד אֹו היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
הּפחּותה, החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיחלצּו
עד זה מּבית הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין

מהן אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על .ׁשּתחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
.‚Èּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל

ּבין הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ּפסּולה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעילה
צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,
זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר

ּבּבעילה איׁש אׁשת נעׂשית ׁשהרי ּגט, יבמהצריכה ּכל וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
זֹו הרי - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין מאמר, לּה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן
אּסּור יסּור ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּמאמר, מּפני ּגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָצריכה

ֲַַָהּמאמר.
.„Èּבארנּו ּגמּורהּכבר ּדחּיה היבמה ּדֹוחה אינֹו ׁשהּגט , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לזר] אבל[להתירה ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו הּמאמר וכן ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
ּדחּיה אֹותּה ּדֹוחה והחליצה ּגמּור, קנין קֹונה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּבעילה
מאמר אחר מאמר אֹו ּבּיבמה, ּגט אחר ּגט לפיכ ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָּגמּורה.

אחר[כדלהלן] וחליצה ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצהחליצה אֹו ּגט ן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום. אינם הּבעילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂË- לצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ׁשני ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָהרי
לׁשניהן, ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגּטין
נתן אם וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה; אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּוׁשניהן
אסּור אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן ליבמּתֹו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּגט
מאמר אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט; לּה ׁשּנתן זֹו ,ּבקרֹובֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
וחלץ וחזר ליבמּתֹו, ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
אחר זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלצרתּה
החֹולץ ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָזה
ׁשאין הּנׁשים לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹותּה

זּקה. עליה ִֶָָָלֹו
.ÊËלּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

ונתן אחיו חזר אם וכן ּכלּום; זֹו חליצה אין - לצרתּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
מאמר, לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו לצרתּה, אֹו לּה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָּגט
קנה ּתחּלה, אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עׂשה לא - ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו

איׁש ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ּגמּור, נתןקנין אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגט, צריכה - צרתּה ּבעל אֹו לצרתּה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין [נשיׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] ּבגטאח יֹוציאּו ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי נֹודע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

ׁשהיה ראּובן ,לפיכ ליבמין. ואסּורֹות לזרים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻויּתרּו
וׁשמעֹון ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת נׁשים, ׁשּתי ולֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָּבירּוׁשלים,
הּדין - ראּובן ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, אחיו ולוי ּבעּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאחיו
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ׁשּמא אחיו, עׂשה מה ׁשּידע עד מהן אחד ייּבם ׁשּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנֹותן
עד מּידֹו, מֹוציאין אין - ויּבם מהן אחד קדם ויּבם. ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקדם
ׁשּיּודע קדם לחלץ האחד רצה ּתחּלה. יּבם ׁשאחיו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּיּודע

אֹותֹו. מֹונעין אין - אחיו עׂשה ְִִֵֶָָָמה
.ÁÈמן ּכמאמר ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ּגמּור קנין ׁשאינֹו אחדהּגדֹול, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר . ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּגדֹול על ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ּתחּלה נתנֹו אם -ְְֲִִִֵֵַַַָָָ

וחליצתֹו[מלייבמה] וגּטֹו ּכלּום. אינֹו ּבּסֹוף, נתנֹו אם אבל ;ְְְֲֲִִִֵַַָָָ
ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, ְְִֵֵֵַַָָאינם

.ËÈאֹו יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
אם אבל האחים. ׁשאר על ּפסלּה - ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתן
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
על ּפסלּה ולא ּכלּום, עׂשה לא - מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַַָָָָָָָָָָֹֹונתן
אחר צרתּה על אֹו עליה ּובא ּתׁשע ּבן חזר הּגדֹול; ִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאחיו
ׁשעׂשּו ּגדֹולים ּכׁשני הּגדֹול, על ּפסלּה - הּגדֹול אחיו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמאמר

מאמר אחר ׁשּבארנּו.מאמר ּכמֹו , ְְֲֲֵֶַַַַַָָ
.Îוח יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע אחיוּבן זר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הרי - לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ, אֹו עליה, ּובא ְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
הּקטן על ּפסלּה אֹוזה צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן ; ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

אֹו עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבא
ּומאמר. מאמר ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָעל

.‡Îיבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ולאּבן והגּדיל , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּפני - ּגט וחליצה; ּגט, צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא
לא ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו
מּׁשהגּדיל, עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. ּגט צריכה זֹו ְְֲִִֵֵַָהרי
.·Îׁשנה עׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואחד

ׂשערֹות ׁשּתי הביא כקטן]ׁשּלא סימני[שדינו ּבֹו נֹולדּו ולא ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ
עקר]סריס הּספר.[מין ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Îשהישיאוה]קטּנה למאן[יתומה במיאוןׁשראּויה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי ׁשּקּדּוׁשיבבעלה ּפי על אף - והחרׁשת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

קּדּוׁשין מיני ׁשני - ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים מּדברי הן:ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ
הפקר, מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנה

ּתלּויין לּה[בספק]וקּדּוׁשיה ּתּקנּו - וחרׁשת ׁשּתגּדיל. עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לעֹולם ּפנּויה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי מדרבנןנּׂשּואין [וקידושיה ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

אחדבלבד] מּבית הּבאֹות היבמֹות ּכל היּו אם לפיכ ,ְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ּכּלן. את ּפֹוטרת מהן אחת ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻקטּנֹות

.„Îמהן אחת ּביאת אין - קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהיתה
צרתּה הּקטּנהּפֹוטרת את מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד ׁשּתמאן,. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּגט לּה ּכֹותב - לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת; את אחרוכֹונס ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזר. ותּתר עליה, ְְֶֶַָָָָֻׁשּיבֹוא

.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת - חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה
ּפֹוטרת החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת; את ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה,
ּוקטּנה ּגדֹולה וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין הּפּקחת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּביאת ואין הּקטּנה, את ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּגדֹולה את ּפֹוטרת .הּקטּנה ְְֶֶֶַַַָָ
.ÂÎ,למאן הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן אחתהיּו על הּיבם ּובא ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָ

את ּפסל לא - הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמהן,
אתהראׁשֹונה זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנבעל הּקטּנה ּתחּלה.יבמּתֹו ה ְְְְְֲִִִֶַַָָָ
.ÊÎהּדין הּקטּנה,וכן על ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּקטּנה, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוחזר
צריכה מּביאתוהחרׁשת מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת ּגט; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ

זמן לאחר ראּויה ׁשהּקטּנה תהיההחרׁשת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
מדאורייתא] ּתחּלה.מקודשת ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎאחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא
הּקטּנה את ּומלּמדין החרׁשת; את ּפסל - הּקטּנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל

ּבגט.ׁשּתמאן יֹוצאה והחרׁשת , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
.ËÎ,הּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו

הּפּקחת, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
אֹו הּוא וחזר החרׁשת, על הּיבם ּבא ּגט. צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחרׁשת
יֹוצאה והחרׁשת החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

וחליצה.ּבגט ּבגט והּפּקחת , ְְְֲִִֵֵַַַַָ
.Ïאחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה, על ּבא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו

את ּומלּמדין הּגדֹולה; את ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹּובא
אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה, על ּבא ׁשּתמאן. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקטּנה

מלּמד - הּגדֹולה הּגדֹולה,על ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את ין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּגמּור קנין קֹונה .ׁשּבעילתּה ְְִִֶָָָָָ

ה'תשע"ב סיון ד' שישי יום

ו ¤¤ּפרק

אחים‡. ויׁש לחליצה; אֹו ליּבּום ראּויין ׁשהן אחים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָיׁש
זּקה להן ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא ראּויין, [קשרׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ראּוייןליבמה] ׁשהן אחים ויׁש לזר. מּתרת יבמּתֹו אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכלל,
ליּבּום, ראּויין ׁשהן אחים ויׁש ליּבּום; ראּויין ואינן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָלחליצה,

לחליצה. ראּויין ְְֲִִֵַָָואינן
סריס·. ּכלל: זּקה להן ׁשאין עקר]ואּלּו [מלידה]חּמה[מין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ונקבות]ואנּדרֹוגינֹוס זכרות סימני בו ׁשאינן[יש מּפני - ְְְְִִֵֵֶַָ
לולד הּכׁשר.[להוליד]ראּויין ׁשעת להן היתה ולא , ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹ

מּפני‚. והּקטן, והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
לעֹולם, מֹוציא אינֹו החרׁש, ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאין
ּגרּוׁשיו ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת אֹותּה עֹוׂשה ׁשּבעילתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּפני

ּגמּורין יכֹולּגרּוׁשין אינֹו ׁשּיּבם, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן ; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכ ׁשּיגּדיל, עד ׁשּבארנּו.לגרׁש מֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ספק„. ׁשהיתה ּכגֹון - הּספקֹות מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹואּלּו
ּדּכא ּופצּוע - ביציו]ערוה ׁשפכה[נפצעו גידו]ּוכרּות [נכרת ְְְְֶַַָָָָ

וכׁשל; ּכחֹו ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן הּסרּוס, מּמיני ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכּיֹוצא
סריס ּבעל -]ואם בידי היתה[שנסתרס ׁשהרי קנה, - אדם ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ

לבֹוא אסּור ׁשהּוא מּפני ּבגט, ּומֹוציא הּכׁשר, ׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלהן
והּטמטּום נקבות]ּבּקהל. ולא זכרות סימני לא בו חֹולץ[שאין ְְֵַַָָֻ

נקרע ואם ספק; ׁשהּוא מּפני מיּבם, זכר[נותח]ולא ונמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
אֹו חֹולצין אֹו - האחים ּוׁשאר מיּבם. רצה חֹולץ, רצה -ְְְִִֵֵַַָָָָָָ

ְְִַמיּבמין.
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יבמֹות‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש
ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן
לחליצה לא ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלחליצה,
לזר. להּנׂשא ּומּתרֹות ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

.Âוהּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו
רצה ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּקטּנה,
זה הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את לגרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּיבם

ְֵָמגרׁש.
.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו

ׁשּיתּבאר ּכמֹו עׂשה, מגרׁשת,ואּסּורי ספק ׁשהיא אּׁשה וכל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא ׁשאׁשת[יכשל]חֹולצת ּבערוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשהיא מי אבל ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחיו
ּכל ּכׁשאר היא הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻמקּדׁשת
לֹו. לחּוׁש ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיבמֹות,
היבמֹות ּכל ּכׁשאר הן הרי ועקרה, ּוזקנה החרׁש אׁשת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
ׁשעת להן היתה ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה -ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ֶַֹהּכׁשר.
.Áאׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו

חּמה הּקטן,סריס ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי "ולא[קרובה], ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ

ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיּמחה
הֹוא מחּוי, הריׁשּׁשמם ּברּיתן, מּתחּלת לולד ראּויין ואינן יל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּפרט - ּתלד" אׁשר הּבכֹור "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהן
תהיה "לא ּברּיתּה. מּתחּלת לולד ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאילֹונית,
להן ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת
לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאיׁשּות

לּקּוחין. ִִָּבּה
.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון[- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּפטּורה זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין
.Èאּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה

מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשה,
הֹואיל לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּומּפני
היה הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ּתֹופסין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוקּדּוׁשין
מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,

תעׂש לא את וידחה עׂשה יבֹוא תעׂשה, ולא אבלעׂשה ה; ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּגזרה - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ׁשם ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּביאה עליה יבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּמא
,לפיכ ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה מצות ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצוה,
עׂשה, מּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָאם

ׁשנּיה לֹומר צרי מדרבנן]ואין ערווה קנה[היינו זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
לזר, מּתרֹות צרֹותיה וכל והיא ּבגט; ּומֹוציאּה ּגמּור, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻקנין

נפטרּו. ְְֲִֵֶׁשהרי
.‡Èּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה

עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא יבום]- לא[מצות את ּדֹוחה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
ועׂשה לכה"ג]תעׂשה אלמנה מן[איסור קנה ולא והֹואיל , ְְֲֲִִֵֶַַָָֹ

ׁשּתחלץ. עד לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּתֹורה
.·Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
המת]אׁשּתֹו ּבת[של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
לּיבם, מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמתיּבמת.
ּבידֹו. הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה

.‚Èמּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה
הּיבםעׂשה על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמחזיר חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
וכן מתיּבמת. ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּגרּוׁשתֹו
ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
אּׁשה ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אחֹותּה, נֹוׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
חֹולצת זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָונפלה
ּוׁשּתיהן מּספק. ּבגט אׁשּתֹו את ּומֹוציא מתיּבמת; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹולא
וארּוסתֹו, ערוה; ספק ׁשהיא מּפני יבמּתֹו, עליו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאסּורֹות
ּכמֹו ּכׁשנּיה, ׁשהיא חלּוצתֹו, קרֹובת ספק ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָמּפני

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ּפטּורה ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
לֹו נפלה ולא ּפטּורה; צרתּה ּכ הּיּבּום, ּומן החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמן
ּבית את יבנה לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּכלל, זה ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזּקה
ׁשּיׁש הּוא ׁשּירצה, מהן ּבאיזֹו לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית - ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאחיו"
אין ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה; עליו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו
מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו - לּקּוחין ּבֹו ְֲִִִִֵֶֶָָֻלֹו
ׁשהרי - אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונמצאת

זּקה. עליה לֹו ִֵֶָָָאין
.ÂËעל ערוה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּבית על זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָׁשמעֹון
ׁשהיא מהן האחת לוי יּבם לוי; זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה,
לוי ּומת אחרת, אּׁשה לֹו והיתה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצרת
החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָונפלּו
ערוה; צרת ׁשהיתה מּפני האחת, מּׁשמעֹון: הּיּבּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומן
סֹוף עד צרתּה ּבצרת הּדין וכן צרתּה. ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה,
אח אׁשת ּבאּסּור זּקה, עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל - ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹולם

לעֹולם .עֹומדת ְֶֶָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת שמת]וכן אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ

יחּדו", אחים יׁשבּו "ּכי ׁשּנאמר: - זּקה עליה לֹו ואין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהֹואיל
יׁשיבה ּביניהן היתה לא ואם ּבעֹולם. ׁשניהן ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעד
ּופֹוטרת אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבעֹולם

ָָָצרתּה.
.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה, והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

ׁשמעֹון ׁשּיּבם קדם ׁשּנֹולד ּבין לוי, נֹולד ראּובן ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר
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יבמֹות‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש
ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן
לחליצה לא ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלחליצה,
לזר. להּנׂשא ּומּתרֹות ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

.Âוהּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו
רצה ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּקטּנה,
זה הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את לגרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּיבם

ְֵָמגרׁש.
.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו

ׁשּיתּבאר ּכמֹו עׂשה, מגרׁשת,ואּסּורי ספק ׁשהיא אּׁשה וכל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא ׁשאׁשת[יכשל]חֹולצת ּבערוה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשהיא מי אבל ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחיו
ּכל ּכׁשאר היא הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻמקּדׁשת
לֹו. לחּוׁש ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהיבמֹות,
היבמֹות ּכל ּכׁשאר הן הרי ועקרה, ּוזקנה החרׁש אׁשת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוכן
ׁשעת להן היתה ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה -ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ֶַֹהּכׁשר.
.Áאׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו

חּמה הּקטן,סריס ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי "ולא[קרובה], ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ

ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיּמחה
הֹוא מחּוי, הריׁשּׁשמם ּברּיתן, מּתחּלת לולד ראּויין ואינן יל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּפרט - ּתלד" אׁשר הּבכֹור "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהן
תהיה "לא ּברּיתּה. מּתחּלת לולד ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאילֹונית,
להן ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת
לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאיׁשּות

לּקּוחין. ִִָּבּה
.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון[- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּפטּורה זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין
.Èאּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה

מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשה,
הֹואיל לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּומּפני
היה הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ּתֹופסין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוקּדּוׁשין
מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,

תעׂש לא את וידחה עׂשה יבֹוא תעׂשה, ולא אבלעׂשה ה; ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּגזרה - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ׁשם ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּביאה עליה יבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּמא
,לפיכ ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה מצות ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצוה,
עׂשה, מּׁשּום אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָאם

ׁשנּיה לֹומר צרי מדרבנן]ואין ערווה קנה[היינו זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
לזר, מּתרֹות צרֹותיה וכל והיא ּבגט; ּומֹוציאּה ּגמּור, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻקנין

נפטרּו. ְְֲִֵֶׁשהרי
.‡Èּגדֹול ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹויבמה

עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא יבום]- לא[מצות את ּדֹוחה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ
ועׂשה לכה"ג]תעׂשה אלמנה מן[איסור קנה ולא והֹואיל , ְְֲֲִִֵֶַַָָֹ

ׁשּתחלץ. עד לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין ְְְְִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהּתֹורה
.·Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
המת]אׁשּתֹו ּבת[של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
לּיבם, מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמתיּבמת.
ּבידֹו. הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה

.‚Èמּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה
הּיבםעׂשה על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמחזיר חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
וכן מתיּבמת. ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּגרּוׁשתֹו
ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
אּׁשה ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אחֹותּה, נֹוׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
חֹולצת זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָונפלה
ּוׁשּתיהן מּספק. ּבגט אׁשּתֹו את ּומֹוציא מתיּבמת; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹולא
וארּוסתֹו, ערוה; ספק ׁשהיא מּפני יבמּתֹו, עליו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאסּורֹות
ּכמֹו ּכׁשנּיה, ׁשהיא חלּוצתֹו, קרֹובת ספק ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָמּפני

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ּפטּורה ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
לֹו נפלה ולא ּפטּורה; צרתּה ּכ הּיּבּום, ּומן החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמן
ּבית את יבנה לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּכלל, זה ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזּקה
ׁשּיׁש הּוא ׁשּירצה, מהן ּבאיזֹו לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית - ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָאחיו"
אין ׁשהרי לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה; עליו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלֹו
מּתר. ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו - לּקּוחין ּבֹו ְֲִִִִֵֶֶָָֻלֹו
ׁשהרי - אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָונמצאת

זּקה. עליה לֹו ִֵֶָָָאין
.ÂËעל ערוה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּבית על זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָׁשמעֹון
ׁשהיא מהן האחת לוי יּבם לוי; זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה,
לוי ּומת אחרת, אּׁשה לֹו והיתה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצרת
החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָונפלּו
ערוה; צרת ׁשהיתה מּפני האחת, מּׁשמעֹון: הּיּבּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומן
סֹוף עד צרתּה ּבצרת הּדין וכן צרתּה. ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה,
אח אׁשת ּבאּסּור זּקה, עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל - ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹולם

לעֹולם .עֹומדת ְֶֶָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת שמת]וכן אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ

יחּדו", אחים יׁשבּו "ּכי ׁשּנאמר: - זּקה עליה לֹו ואין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהֹואיל
יׁשיבה ּביניהן היתה לא ואם ּבעֹולם. ׁשניהן ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעד
ּופֹוטרת אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּבעֹולם

ָָָצרתּה.
.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה, והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

ׁשמעֹון ׁשּיּבם קדם ׁשּנֹולד ּבין לוי, נֹולד ראּובן ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר
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ראּובן ראּובןאׁשת אׁשת הרי - ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
זֹו ונפלה ׁשמעֹון מת אם לפיכ לעֹולם; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈמ ׁשמעֹון קודםאמרעׂשה חכמים כתקנת כסף [קידושי ְֲִַָָָ
הרייבום] - אֹותּה ׁשּיכנס קדם ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹּביבמּתֹו

ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין מיּבם; ולא לצרתּה, חֹולץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור, ְְְִֵֶַָָקנין

.ËÈקדם ּומת ּובעדים, ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה
החליצה מן ּפטּורה היא הרי - יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה,
מּפני הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

ּכעריֹות ּבּה ּכתּובה אבלׁשּטמאה נטמאה". "והיא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻ
עימו]ׂשֹוטה ונסתרה פלוני עם תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ָ

הּמרים מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה זינתה]ׁשּמת אם ,[הבודקים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשתּיה ּבת ׁשאינּה ארוסה]אֹו הרי[כגון - ּגרּוׁשין ּבת אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

צרתּה הרי - צרה לּה היתה ואם מתיּבמת; ולא חֹולצת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹזֹו
מתיּבמת. אֹו וחֹולצת ְְִֶֶֶֶֶֶַֻמּתרת,

.Îמהן האחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן
עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו הּיבם, על אֹוׁשנּיה , ְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

מתיּבמת.[עקרה]אילֹונית אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ח אחֹות והלכה ליבמּתֹו, החֹולץ אּמּה,אבל אֹו לּוצתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָ

ונפלּו ּומת אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ונּׂשאת ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ּכ עליו, אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ּכׁשם - לפניו ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּתיהן
ולא וחֹולצֹות לֹו, ּכׁשנּיֹות ׁשּתיהן והרי אסּורה; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹצרתּה
מּפני חלּוצתֹו? קרֹובת צרת אסרּו מה ּומּפני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמתיּבמֹות.

חלּוצתֹו ּבצרת נשא]ׁשּמתחּלפת חלוצתו צרת .[ויאמרו ְְֲִֶֶֶַַָָ
.‡Îערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי

אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה - אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
ּכמֹו זֹו הרי - יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמתיּבמת:

ּבלבד צרתּה על זּקתֹו ונפלה אחיוׁשאינּה, ּגרׁש אם וכן . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּבֹו מאנה אֹו הערוה לבטלאת במיאון לה שדי קטנה, [שהיתה ְֲֵֶֶָָָ

מתנישואיה] ּכ ואחר ּבעלּה, ּבחּיי ׁשּמתה אֹו ׁשּימּות, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ואין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאחיו
ּתאסר אחת, ׁשעה לערוה צרה ונעׂשית 'הֹואיל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹומרין:
ּבׁשעת ערוה צרת ׁשּתהיה עד אסּורה, הּצרה ׁשאין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם',

ליּבּום. ְְִִָנפילה
.·Îׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה

ּבספק מּמּנּו מגרׁשת אֹו ׁשהיתהּבספק, אֹו קטּנה[הערוה], ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּמאנה ּפי על אף ּבחּייו, ּבאחיו מאנה ולא למאן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראּויה

מתיּבמת. ולא חֹולצת צרתּה - ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּיבם
.‚Îנמצאת ּכ ואחר לאחר, ונּׂשאת הערוה צרת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהלכה

- אילֹונית ּגטהערוה ּוצריכה ּומיבמּה; מּבעלּה הּצרה ּתצא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
לּׁשּוק להּתירּה ּכדי מיבמּה וחליצה העולם]מּבעלּה .[לכל ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.„Î,אילֹונית ׁשהערוה ׁשּדּמּו מּפני הּצרה ׁשּיּבם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיבם
והּולד ּבגט, מיבמּה ּתצא - אילֹונית ׁשאינּה הערוה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָונמצאת

.ממזר ְֵַ
.‰Îואחד אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה

מּבעלי אחד מת ּכ ואחר נכרית, הּנׂשּוי מת - נכרית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשּוי

ׁשהיא מּפני מתיּבמת, ולא חֹולצת הּנכרית הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחיֹות
אּלא עֹוד, ולא אחרֹון. ׁשּמת אחיו ּבזּקת אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹצרת
ׁשּמת אחר אׁשּתֹו את אחיֹות מּבעלי האחד גרׁש ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ולא חֹולצת הּנכרית הרי - המגרׁש ּומת נכרית, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנׂשּוי
ׁשעה ּבזּקה אׁשּתֹו אחֹות צרת ונעׂשית הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמתיּבמת,
לא ואפּלּו אֹותּה ליּבם יבֹואּו ׁשּמא ּתתיּבם, ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאחת;

אׁשּתֹו את אחרֹון ׁשּמת זה .גרׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶַ
.ÂÎערוה צרת ׁשהרי ּבנּׂשּואין, זה ּדבר גזרּו לא מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומּפני

לּיבם, מּתרת צרתּה - ומת הערוה את ּגרׁש אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבנּׂשּואין,
לּכל, ידּוע ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכמֹו
צרת ואּסּור הערוה; ּגרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹואינן

ידּוע אינֹו ּבזּקה לאערוה ואפּלּו הּצרה להּתיר ּובאין לּכל, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
הערוה. ְְְִֶָָָָנתּגרׁשה

.ÊÎאחדׁשלׁשה ּומת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נׂשּואין אחים ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ
מאמר הּׁשני ועׂשה כסף]מהן, קדם[קידושי ּומת ּביבמּתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - הּיבם לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיכנס,
יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ׁשּבעלת מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתיּבמֹות;
ואמרּו: חכמים ודרׁשּו מתים; ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָונמצאת
ׁשעליה אּׁשה ּכל ,לפיכ מתים. ׁשני אׁשת לא הּמת", ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"אׁשת
ואּסּורן צרתּה; וכן מתיּבמת, ולא חֹולצת יבמין, ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזּקת

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
.ÁÎׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר לבעלת יחלץ לא מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני

יבמֹות 'ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה, צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹיבמין,
ּולפיכ מתיּבמת'; ואחת חֹולצת אחת אחד, מּבית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבאֹות

צרתּה אף .אסרּו ְַָָָָ
.ËÎחזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעׂשה

ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר הגט]להּתרּה, ורצה[ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. רצה לּה, ְֵֵַָָָחֹולץ

.Ïּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
ּכמֹו הּגדֹול, מן ּכמאמר ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמין.ׁשּבארנּו ׁשני זּקת עליה ונמצא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Ïׁשּנתקּדׁשה חֹורין, ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמי

ׁשניהם ּומתּו לׁשמעֹון, ונתקּדׁשה וחזרה ונׁשּתחררה, ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלראּובן
ראּובן קּדּוׁשי אם מתים; ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
ׁשמעֹון קּדּוׁשי ואם ּכלּום; ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין ְְְְִִִִִִִֵֵֵקּדּוׁשין,

ּכלּום ראּובן קּדּוׁשי אין .קּדּוׁשין, ְְִִִֵֵֵ

ז ¤¤ּפרק

ולא‡. ׁשניהן, ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין האחים מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשנים
ליּבם אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהן איזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנֹודע

זּקה והרי היבם]ׁשּתיהן, וקשר -[רשות ׁשּתיהן על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
מהן אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתיהן

ׁשנּיה מּׁשּום הּיבם על מדרבנן]אסּורה מחּיבי[ערווה אֹו , ְֲִִֵֵַַַָָָָָ
מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹעׂשה,
אם ׁשהיתה ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאבל
רצה חֹולץ ורצה לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
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על זּקה ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמיּבם;
ְֶָָהערוה.

ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה
לזה האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהאחרת
זּקת נפלה ׁשהרי לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻמּתרת
הּמּתרת לזֹו חֹולץ ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכל

מיּבם רצה .לֹו, ְֵַָָ
מת‚. ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

והרי ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשני,
מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ּכמֹוׁשּתיהן , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה

עֹומדת, ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.
ּבׁשעת ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת

-נפילתּה לאחרֹונה וחלץ האחים מן אחד קדם אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשאסרה הּזּקה ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּתרה

ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה ֱֲִִִַָָָָאֹותּה,
ויּבם‰. וקדם מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן

לׁשאר הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאת
נתיּבמה עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאחים;
אחד על ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּמּתר

לראׁשֹונה מיּבם הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד ּוׁשארמהן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מיּבמין ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהאחים
מּידן. מֹוציאין האחיֹות, מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָואם

.Âאחד מת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
מאמר ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, בכסףמּבעלי [קידשה ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

היבום] לפני חכמים הּׁשני,כתקנת האחֹות ּבעל מת ּכ ואחר ,ְִֵֵַַַַַָָָ
נֹותן זה הרי - הּׁשליׁשי האח לפני הּׁשנּיה האחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָונפלה
האחרֹונה, לאחֹותּה וחֹולץ לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָּגט

לזר. להּתירן ְְְִֵַָָּכדי
.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת

מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה את ׁשּיפטר עד .ּגמּור ְִֶֶַַָָָֹ
.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
יּבמּה, אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻיחלץ,
ּכּלם אחיו מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
מתה ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָ
לאחר ׁשּמתה ּבין האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹארּוסתֹו,
חֹולץ רצה מיּבם ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - .מיתתן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ

.Ëלכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה
ונפלּו האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
אחיֹות; נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהאחיֹות
ׁשּיחלצּו עד צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל

מעּלה ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני [כיהּצרֹות; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

להתייבם] ראויות ּפֹוטרתאינן אינּה מעּלה ׁשאינּה וחליצה ,ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, ְְֵֶֶַַָָאת

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויראה
אֹו ּבּה, וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהאחת
לאסּורה חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

פחותה] הּתרה[שחליצתה לּצרה, חלץ צרתּה; הּתרה לא ,ְְַַָָָָָָָָֹֻֻ
ֲָָהאסּורה.

.‡Èוהּׁשליׁשי אחיֹות, ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁשה
את נכרית הּנׂשּוי ויּבם אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנׂשּוי
מת ּכ ואחר ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו,
הרי - אּׁשה לֹו ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשליׁשי,
ׁשהיתה מּפני האחת, הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
עליו נאסרה הראׁשֹון, אחיו ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחֹות
היה ׁשּלא אחיו אׁשת ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלעֹולם

צרתּה מּׁשּום והּנכרית, .ּבעֹולמֹו; ְְְִִַָָָָָ
.·È,מהן אחד ּומת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
נפילה ׁשעת עליו ונאסרה אׁשּתֹוהֹואיל את המגרׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהרי ּפי על ואף לּיבם; מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהחזירּה
להּתרּה, חזרה הרי ׁשּגרׁשה, ּבׁשעה אחיו ּבחּיי עליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנאסרה

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה - אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּוכׁשּמת
.‚È,ומת והחזירּה ּבעלּה, וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

ׁשּגרּוׁשיה מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדין
חזרתּה ואין הּׂשיאּה; אביה ׁשהרי ּגמּורין, [שנישאתּגרּוׁשין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ּכמֹובשנית] ּגמּורין, קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ּגמּורה, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזרה
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È,ומת והחזירּה ונתחרׁשה, ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ולא חֹולצת ואינּה לּיבם, אסּורה ׁשהיא - חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּניחּה
אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו, קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.

חרׁשתמתיּבמת אֹו וגדלה קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונתּפּקחה

.ÂËקטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
למאן נישואיהן]הראּויֹות לבטל במיאונן חרׁשֹות,[שדי אֹו ְְְֵֵָָ

מן ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּומת
ּומת קטּנה, ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
הּגדֹולה ּבעל מת אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבעל
זֹו ּגדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמּה. ִֶֶָָֻמּתרת
.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁשין אחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני

אחיֹות ׁשּתי וכן חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחדחרׁש אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נׂשּואֹות ֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מן ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי אין ׁשהרי אּׁשה; אחֹות מּׁשּום הּיּבּום, ּומן ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

ּגמּורין נּׂשּואין מּׁשניהן .אחד ְְִִִִֵֶֶָ
.ÊÈאחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

היא הּפּקחת והרי ּפּקחת, ואחת חרׁשת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה. אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו, ּתצא - החרׁש מת - הּפּקח ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
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על זּקה ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמיּבם;
ְֶָָהערוה.

ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה
לזה האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהאחרת
זּקת נפלה ׁשהרי לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻמּתרת
הּמּתרת לזֹו חֹולץ ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכל

מיּבם רצה .לֹו, ְֵַָָ
מת‚. ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

והרי ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשני,
מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ּכמֹוׁשּתיהן , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה

עֹומדת, ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.
ּבׁשעת ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוחֹולצת

-נפילתּה לאחרֹונה וחלץ האחים מן אחד קדם אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשאסרה הּזּקה ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהּתרה

ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה ֱֲִִִַָָָָאֹותּה,
ויּבם‰. וקדם מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן

לׁשאר הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻֻאת
נתיּבמה עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהאחים;
אחד על ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֻלּמּתר

לראׁשֹונה מיּבם הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד ּוׁשארמהן . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו מיּבמין ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹהאחים
מּידן. מֹוציאין האחיֹות, מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָואם

.Âאחד מת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
מאמר ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, בכסףמּבעלי [קידשה ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

היבום] לפני חכמים הּׁשני,כתקנת האחֹות ּבעל מת ּכ ואחר ,ְִֵֵַַַַַָָָ
נֹותן זה הרי - הּׁשליׁשי האח לפני הּׁשנּיה האחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָונפלה
האחרֹונה, לאחֹותּה וחֹולץ לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָּגט

לזר. להּתירן ְְְִֵַָָּכדי
.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת

מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה את ׁשּיפטר עד .ּגמּור ְִֶֶַַָָָֹ
.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
יּבמּה, אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻיחלץ,
ּכּלם אחיו מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאֹו
מתה ואם ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא -ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָ
לאחר ׁשּמתה ּבין האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹארּוסתֹו,
חֹולץ רצה מיּבם ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - .מיתתן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ

.Ëלכל ויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁשה
ונפלּו האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
אחיֹות; נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָהאחיֹות
ׁשּיחלצּו עד צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹאבל

מעּלה ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני [כיהּצרֹות; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

להתייבם] ראויות ּפֹוטרתאינן אינּה מעּלה ׁשאינּה וחליצה ,ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, ְְֵֶֶַַָָאת

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויראה
אֹו ּבּה, וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהאחת
לאסּורה חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

פחותה] הּתרה[שחליצתה לּצרה, חלץ צרתּה; הּתרה לא ,ְְַַָָָָָָָָֹֻֻ
ֲָָהאסּורה.

.‡Èוהּׁשליׁשי אחיֹות, ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשלׁשה
את נכרית הּנׂשּוי ויּבם אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנׂשּוי
מת ּכ ואחר ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו,
הרי - אּׁשה לֹו ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשליׁשי,
ׁשהיתה מּפני האחת, הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
עליו נאסרה הראׁשֹון, אחיו ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָאחֹות
היה ׁשּלא אחיו אׁשת ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלעֹולם

צרתּה מּׁשּום והּנכרית, .ּבעֹולמֹו; ְְְִִַָָָָָ
.·È,מהן אחד ּומת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
נפילה ׁשעת עליו ונאסרה אׁשּתֹוהֹואיל את המגרׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהרי ּפי על ואף לּיבם; מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהחזירּה
להּתרּה, חזרה הרי ׁשּגרׁשה, ּבׁשעה אחיו ּבחּיי עליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנאסרה

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה - אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּוכׁשּמת
.‚È,ומת והחזירּה ּבעלּה, וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

ׁשּגרּוׁשיה מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדין
חזרתּה ואין הּׂשיאּה; אביה ׁשהרי ּגמּורין, [שנישאתּגרּוׁשין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ּכמֹובשנית] ּגמּורין, קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ּגמּורה, ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזרה
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È,ומת והחזירּה ונתחרׁשה, ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ולא חֹולצת ואינּה לּיבם, אסּורה ׁשהיא - חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּניחּה
אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו, קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.

חרׁשתמתיּבמת אֹו וגדלה קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונתּפּקחה

.ÂËקטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
למאן נישואיהן]הראּויֹות לבטל במיאונן חרׁשֹות,[שדי אֹו ְְְֵֵָָ

מן ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּומת
ּומת קטּנה, ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
הּגדֹולה ּבעל מת אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבעל
זֹו ּגדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמּה. ִֶֶָָֻמּתרת
.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁשין אחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני

אחיֹות ׁשּתי וכן חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחדחרׁש אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נׂשּואֹות ֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מן ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי אין ׁשהרי אּׁשה; אחֹות מּׁשּום הּיּבּום, ּומן ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

ּגמּורין נּׂשּואין מּׁשניהן .אחד ְְִִִִֵֶֶָ
.ÊÈאחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

היא הּפּקחת והרי ּפּקחת, ואחת חרׁשת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה. אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו, ּתצא - החרׁש מת - הּפּקח ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
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וזּקת ּגמּורין נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל - הּפּקח ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמת
ּגמּורה החרׁש התורה]זה נּׂשּואין[מן אינם החרׁש ונּׂשּואי , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ

ׁשאחֹותּה מּפני ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָּגמּורין
יכֹול ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה

חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה, מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס
.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה

ׁשאין נבלֹות, אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהם
אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום 'נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
ׁשּתהיה ּכדי ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה'; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאחֹות

לעֹולם אסּורה .אחֹותּה ְֲֲָָָ
.ËÈּפּקחת אחת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין ּפקחין אחים ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָוכן

אּׁשה. אחֹות מּׁשּום ּתצא החרׁשת, ּבעל מת - חרׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָואחת
אׁשת ואת ּבגט, החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא הּפּקחת, ּבעל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַמת

לחלץ ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, .אחיו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
.Îׁשּתי נׂשּוי והחרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני

- החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן אחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׁשים
ּפנים ּכל על ּפטּורֹות הריׁשּתיהן נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אם : ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכ נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה; צרתּה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהּׁשנּיה
נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו ְִִִִֵָָָֹלא

.‡Îהּפּקח לאחיו ּונׂשּואה חרׁשת, ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה
ּגמּורין החרׁשת נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת; ולא חֹולצת צרתּה -. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.·Îאחד - אחיֹות' 'ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אחיֹות ּבּה;ׁשּתי וכּיֹוצא ּבנּה, ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה, אּׁשה אֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ

עם ערוה מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן - הּדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָענין
מקֹום ּכל וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אפׁשר ואי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהאחרת,
אחֹותּה, אחד - יבמּתֹו' 'אחֹות אֹו אׁשּתֹו', 'אחֹות ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַָָׁשּנאמר
ׁשהן מּקרֹובֹותיה אחת - הּדברים ענין ּבּתּה; אֹו אּמּה, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו

עּמּה. ְִֶָָערוה

ח ¤¤ּפרק

קּדׁש,‡. מהן איזֹו ידּוע ואין אחיֹות, מׁשּתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמי
לאחרים. להּתירן ּכדי לׁשּתיהן, חֹולץ - אחד אח ולֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָומת,
והּׁשני ּבּתחּלה, מהן לאחת חֹולץ אחד - אחין ׁשני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיּו
הרי אחיו, ׁשּקּדׁש היא זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמיּבם
מּׁשאר אּׁשה נׂשא הרי אחיו, אׁשת אינּה ואם אֹותּה; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָיּבם

נחלצה ּכבר אחיו, אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה לאהּנׁשים, אבל . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ונמצא אחיו, אׁשת היא האחרת ׁשּמא - ּתחּלה האחת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָייּבם
ׁשּתי וכנסּו האחים ׁשני קדמּו זקּוקתֹו; קרֹובת ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּנׂשא

מּידם. מֹוציאין אין - ְִִִֵַָָָהיבמֹות
וזה·. קּדׁש, איזֹו יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשנים

זה - אח ולזה אח לזה - ׁשניהן ּומתּו קּדׁש, איזֹו יֹודע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאינֹו
- ׁשנים ולזה אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹולץ
ראׁשֹון, חֹולץ אחד והּׁשנים, ּבּתחּלה; לׁשּתיהן חֹולץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהיחידי,

מּידם מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם מיּבם. היּווהּׁשני ואפּלּו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
והחלּוצה חלץ; מּספק היחידי, ׁשחלץ ׁשהחליצה ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכהנים;

גזרּו. לא חלּוצה ּובספק סֹופרים, מּדברי לכהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָֹֹאסּורה

חֹולץ‚. זה ׁשל אחיו - אחים ׁשני ולזה אחים ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו
הּׁשני האח ּכ ואחר לאחת; חֹולץ זה ׁשל ואחיו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלאחת,
מיּבם זה ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
לא - לׁשּתיהן וחלצּו אחים ׁשני קדמּו זה. ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹחלּוצתֹו
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד אּלא האחרים; האחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָייּבמּו
מּידן מֹוציאין אין וכנסּו, קדמּו ואם לּׁשנּיה. מיּבם .ואחיו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ונתעּברה„. ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים, לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהאּׁשה
אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה
נׁשים ונׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו

- ּתחּלה,ומתּו לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אחיו אׁשת ׁשהיא ספק מּׁשּתיהן אחת ׁשּכל - מיּבמין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולא
ערוה והיא אביו אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻותהיה

זֹועליו היא ׁשאם מיּבמין: אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה, ּבני אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
היא מּתרת אחיו, ּבן אׁשת היא ואם יּבמּה; הרי אחיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאׁשת

נחלצה. ׁשּכבר - ְְְֶֶָָלֹו
הידּועים‰. הּבנים ּכּלתּה,[הוודאיים]מתּו וׁשל זקנה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבני לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין הּתערֹובֹות ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין; ולא חֹולצין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזקנה,
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד - הּכּלה ּבני ולנׁשי עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשחלץ זה הּוא הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלה,
מיבמּה; ׁשּנחלצה אחר אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּזקנה,
ּבן לאׁשת חלץ הרי הּזקנה, ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם
הּכּלה, ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני ּכלּום, עׂשה ולא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹאחיו

אחיו. אׁשת יּבם ֲִִֵֵֵֶַָוהרי
.Â,וילדה ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמי

לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
הּספק הּבן זה מת אם - הּׁשני ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה ְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהיּו
מיּבמין; ולא לאׁשּתֹו, חֹולצין האחרֹון ּובני הראׁשֹון ּבני -ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ
והרי מאביו; אחיו אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
על אסּורה מאּמֹו אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
חֹולץ - הּספק הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאדם

הוודאיים]לנׁשֹותיהן מיּבם.[של ולא ְְְִֵֵֶַֹ
.Êּבתֹו ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני, ּובן לראׁשֹון ּבן ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה
חודשים]זמן חֹולץ[ג' הּספק הּבן זה הרי - מהן אחד ּומת , ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

יּבם הרי הּוא, מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ׁשּמת זה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָלאׁשת
אחוה ּביניהן אין הרי - מאביו אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאת

אחים] אׁשּתֹו.[קשר את לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ְְְִִִֶָָָָֻּכלל,
.Áחֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת

הּוא, אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו
הּוא, האחר האב ּובן אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּבעלּה מאחי נחלצה .הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַָָ
.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ולזה אחים לזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין ולא חֹולצין זה, ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - .אחים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

.Èונתעּברּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמׁש
והגּדילּו הּולדֹות ונתערבּו ּבמחבֹואה, ּכאחת וילדּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמׁשּתן
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חמׁש ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּתערבת,
יֹודע מהן אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
חֹולצין מהן ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאיזֹו

ו ּתחּלה, עללאחת חליצֹות ארּבע ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא החמיׁשי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ּפנים .ּכל ִָָ

.‡Èאינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכיצד?
חלצּו והרי מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאׁשת
ארּבעה, לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּה
יּׂשאּנה. והחמיׁשי הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָוהאחד
אחר נׁשים, החמׁש נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעד

חליצֹות ארּבע מהן אחת ּכל .ׁשּנחלצה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ
.·Èמי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם

צריכה אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנסּתּפק
לּה ׁשּיחלץ עד לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחליצה
על אסּורה ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
אינּה - סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאיׁש
ּבעילה נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻמתיּבמת

לזר צרתּה הּתרה - .ּכׁשרה ְְְֵָָָָָָֻ
.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון ה' קודש שבת יום
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מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּיּׂשאלא (ב) המפּתה; לקנס ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהאֹונס
מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוציא

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשם

א ¤¤ּפרק

סלעים‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי
מזּקק ּכסף אנס[טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

"ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.
ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש

לרצֹונּה;·. - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה
זֹו הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבחזקת

נבעלה ּבעׁשּברצֹונּה הּנבעלת וכל מפּתה,. ּבחזקת זֹו הרי - יר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכגֹון אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּפני

.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלף
אביה‚. רצה ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהמפּתה

קנסּה, נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּתנּה

לכנס אֹותֹו ּכֹופין ואין ;מׁשּלםוהֹול אינֹו - ּוכנסּה רצּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
האנּוסה אבל הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֻקנס,
ונֹותן ּבידם, הרׁשּות - לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹׁשּלא
וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין - הּוא רצה ולא ואביה היא רצת ְְְְִִִֵָָָָָָָֹקנס.
עׂשה מצות זֹו הרי לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונֹותן
לכנס. אֹותֹו ּכֹופין מצרעת, אֹו סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו -ְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹ
ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹואינֹו

תעׂשה. לא מצות זֹו הרי - ְֲֲִֵֶַַָָֹימיו"
אּלא„. לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין

יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכדי
.להֹוציא ְִ

ואפּלּו‰. עׂשה, מחּיבי אפּלּו - עליו אסּורה זֹו אנּוסה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהיתה
מדרבנן]ׁשנּיה עליו אם[אסורה וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ

זּמה ּדבר ּבּה -[שזנתה]נמצא יגרׁשּנה זה הרי ׁשּכנסּה, אחר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", תהיה "ולֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ׁשּיּׂשא ּובׁשעה הּבתּולה, את לּׂשא מצּוה ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכנס,

ּבגט יֹוציא ּכנס, ואם ּבתּולה; אינּה .זֹו, ְְְִִֵֵַָָָ
.Ê"ׁשּלחּה יּוכל "לא ּבאֹונס: ׁשּנאמר ּפי על ּכיוןאף - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

-]ׁשּקדמֹו נתקֹו[מצות הרי תהיה", "ולֹו ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לעׂשה לתקן אפשרות התורה מצות[נתנה זֹו ונמצאת ; ְְְֲִִֵֵַַ

לא אם אּלא עליה לֹוקין ׁשאין לעׂשה, ׁשּנּתקה תעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לפיכ סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָקּים
מתה לֹוקה; ואינֹו להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹונס
ּכהן ׁשהיה אֹו לאחר, ׁשּנתקּדׁשה אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגרּוׁשתֹו
ּתעׂשה, לא על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה הרי - ּבגרּוׁשה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

ׁשּבּה עׂשה לקּים יכֹול .ואינֹו ְְֲֵֵֵֶַָָ
.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס, חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

לּבתּכדרּכּה יהיה ּומאימתי התראה. צרי ואינֹו ּובעדים; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבתֹו נבעלה ׁשּתבגר. עד ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
לּה אין מּׁשּבגרה, עליה ּבא ּביאה; ּביאתּה אין ׁשנים, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹׁשלׁש

הּבֹוגרת. לא בתּולה", "נערה ׁשּנאמר: - ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹקנס
.Ëאב לּה ׁשאין אֹו אב, לּה ׁשּיׁש ואּלּוואחת קנס. לּה יׁש - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן שמיאנהׁשאין יתומה [קטנה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
שהשיאוה] והאילֹוניתבנישואין והחרׁשת,[עקרה], והּׁשֹוטה, , ְְְְִֵֶֶַַַָָ

רע ׁשם עליה ׁשּיצא והעידּוּומי ׁשנים ּובאּו ּבילדּותּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ועדין הּנּׂשּואין מן והּמתּגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתבעה

הּמתּגרׁש אבל בתּולה. נערה נאנסה,היא אם - הארּוסין מן ת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
קנס. לּה אין נתּפּתתה, ואם קנס; לּה ְְְְְִִֵֵַָָָָָיׁש

.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה, כנעניתהּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְִֶֶֶַַַָֻ
ׁשלׁששנשתחררה] ּבת והיא ונׁשּתחררה ונפּדית נתּגּירה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ

ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם קנס. לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹׁשנים
קנס; לּה אין ּכׁשּנׁשּתחררה, אֹו ּכׁשּנפּדית אֹו ּכׁשּנתּגּירה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ּכבעּולֹות. הן הרי ּביאה, ּוביאתן ְֲִִִִֵֵָָָהֹואיל
.‡Èאם - המפּתה אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה

ּבהן, וכּיֹוצא והּנּדה ודֹודתֹו אחֹותֹו ּכגֹון ּכרתֹות, מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
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חמׁש ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּתערבת,
יֹודע מהן אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים
חֹולצין מהן ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאיזֹו

ו ּתחּלה, עללאחת חליצֹות ארּבע ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא החמיׁשי ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ּפנים .ּכל ִָָ

.‡Èאינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּכיצד?
חלצּו והרי מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאׁשת
ארּבעה, לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּה
יּׂשאּנה. והחמיׁשי הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָוהאחד
אחר נׁשים, החמׁש נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעד

חליצֹות ארּבע מהן אחת ּכל .ׁשּנחלצה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ
.·Èמי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם

צריכה אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנסּתּפק
לּה ׁשּיחלץ עד לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחליצה
על אסּורה ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
אינּה - סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָאיׁש
ּבעילה נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻמתיּבמת

לזר צרתּה הּתרה - .ּכׁשרה ְְְֵָָָָָָֻ
.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב סיון ה' קודש שבת יום

dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּיּׂשאלא (ב) המפּתה; לקנס ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהאֹונס
מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוציא

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשם

א ¤¤ּפרק

סלעים‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי
מזּקק ּכסף אנס[טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

"ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.
ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש

לרצֹונּה;·. - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה
זֹו הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבחזקת

נבעלה ּבעׁשּברצֹונּה הּנבעלת וכל מפּתה,. ּבחזקת זֹו הרי - יר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכגֹון אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמּפני

.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשלף
אביה‚. רצה ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהמפּתה

קנסּה, נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּתנּה

לכנס אֹותֹו ּכֹופין ואין ;מׁשּלםוהֹול אינֹו - ּוכנסּה רצּו ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹ
האנּוסה אבל הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֻקנס,
ונֹותן ּבידם, הרׁשּות - לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָֹׁשּלא
וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין - הּוא רצה ולא ואביה היא רצת ְְְְִִִֵָָָָָָָֹקנס.
עׂשה מצות זֹו הרי לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָונֹותן
לכנס. אֹותֹו ּכֹופין מצרעת, אֹו סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו -ְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹ
ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹואינֹו

תעׂשה. לא מצות זֹו הרי - ְֲֲִֵֶַַָָֹימיו"
אּלא„. לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין

יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכדי
.להֹוציא ְִ

ואפּלּו‰. עׂשה, מחּיבי אפּלּו - עליו אסּורה זֹו אנּוסה ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָהיתה
מדרבנן]ׁשנּיה עליו אם[אסורה וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹ

זּמה ּדבר ּבּה -[שזנתה]נמצא יגרׁשּנה זה הרי ׁשּכנסּה, אחר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", תהיה "ולֹו ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:

.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ׁשּיּׂשא ּובׁשעה הּבתּולה, את לּׂשא מצּוה ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכנס,

ּבגט יֹוציא ּכנס, ואם ּבתּולה; אינּה .זֹו, ְְְִִֵֵַָָָ
.Ê"ׁשּלחּה יּוכל "לא ּבאֹונס: ׁשּנאמר ּפי על ּכיוןאף - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

-]ׁשּקדמֹו נתקֹו[מצות הרי תהיה", "ולֹו ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לעׂשה לתקן אפשרות התורה מצות[נתנה זֹו ונמצאת ; ְְְֲִִֵֵַַ

לא אם אּלא עליה לֹוקין ׁשאין לעׂשה, ׁשּנּתקה תעׂשה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לפיכ סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָקּים
מתה לֹוקה; ואינֹו להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹונס
ּכהן ׁשהיה אֹו לאחר, ׁשּנתקּדׁשה אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגרּוׁשתֹו
ּתעׂשה, לא על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה הרי - ּבגרּוׁשה ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאסּור

ׁשּבּה עׂשה לקּים יכֹול .ואינֹו ְְֲֵֵֵֶַָָ
.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס, חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

לּבתּכדרּכּה יהיה ּומאימתי התראה. צרי ואינֹו ּובעדים; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבתֹו נבעלה ׁשּתבגר. עד ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
לּה אין מּׁשּבגרה, עליה ּבא ּביאה; ּביאתּה אין ׁשנים, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹׁשלׁש

הּבֹוגרת. לא בתּולה", "נערה ׁשּנאמר: - ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹקנס
.Ëאב לּה ׁשאין אֹו אב, לּה ׁשּיׁש ואּלּוואחת קנס. לּה יׁש - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן שמיאנהׁשאין יתומה [קטנה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
שהשיאוה] והאילֹוניתבנישואין והחרׁשת,[עקרה], והּׁשֹוטה, , ְְְְִֵֶֶַַַָָ

רע ׁשם עליה ׁשּיצא והעידּוּומי ׁשנים ּובאּו ּבילדּותּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ועדין הּנּׂשּואין מן והּמתּגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתבעה

הּמתּגרׁש אבל בתּולה. נערה נאנסה,היא אם - הארּוסין מן ת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
קנס. לּה אין נתּפּתתה, ואם קנס; לּה ְְְְְִִֵֵַָָָָָיׁש

.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה, כנעניתהּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְִֶֶֶַַַָֻ
ׁשלׁששנשתחררה] ּבת והיא ונׁשּתחררה ונפּדית נתּגּירה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ

ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה ואם קנס. לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ְְְְִִִֵַָָָָָָָָֹׁשנים
קנס; לּה אין ּכׁשּנׁשּתחררה, אֹו ּכׁשּנפּדית אֹו ּכׁשּנתּגּירה ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ּכבעּולֹות. הן הרי ּביאה, ּוביאתן ְֲִִִִֵֵָָָהֹואיל
.‡Èאם - המפּתה אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה

ּבהן, וכּיֹוצא והּנּדה ודֹודתֹו אחֹותֹו ּכגֹון ּכרתֹות, מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
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ואינֹו לֹוקה זה הרי ּבֹו, התרּו אם - לאוין מחּיבי ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשם היתה לא ואם ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין קנס; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמׁשּלם
קנס. מׁשּלם זה הרי מלקֹות, חּיב ואינֹו הֹואיל - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהתראה

.·Èמּדברי ׁשאסּורה ּבּה וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עׂשה מחּיבי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין ּבקנס; חּיב ּבֹו, התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹסֹופרים

מלקֹות .ּכאן ְַָ
.‚Èוכּיֹוצא ּבנֹו ואׁשת ּבּתֹו ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהיתה

ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו, התרּו ּבין - הּקנסּבהן מן ּפטּור -, ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
עוברה]ׁשּנאמר ומת הרה אשה נוגף -[גבי אסֹון יהיה "ולא : ְְֱִֶֶֶַָֹ

אסֹון ׁשם היה אם הא יענׁש", האשה]ענֹוׁש ׁשם[שמתה אין , ִֵֵֵָָָָָָָָ
הולד]ענׁש דמי משלם האּׁשה[אינו ׁשהריגת ּפי על ואף ; ְֲִִִֶֶַַַָָֹ

אנׁשים, יּנצּו "ּכי ׁשּנאמר: לּה, נתּכּונּו לא ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשגגה,
ׁשֹוגג ּבין ּבאסֹון חּלק ׁשּלא למדּת הא - הרה" אּׁשה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹונגפּו
נפׁש "מּכה אֹומר: הּוא והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָלמזיד
ּבהמה, נפׁש ּמּכה מה - יּומת" אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
נפׁש מּכה אף ּבתׁשלּומין, לחּיבֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹלא
הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹאדם,

.„Èּבּה ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
.ּתׁשלּומין ְִַ

.ÂËהּקנס מן ּפטּור זה הרי - ומתה עליה "ונתןּבא ׁשּנאמר: , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
והּוא הּמתה; לאבי לא הּנערה", לאבי עּמּה הּׁשֹוכב ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹהאיׁש

ּבּדין. ׁשּתעמד קדם ֲִֶֶֶַַָֹֹׁשּתמּות

ב ¤¤ּפרק

ּבלבד‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס, ׁשל ּכסף .חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּקצּוב הּקנס על יתר ּופגם, ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחּיב
ׁשהּנבעלת הּצער; את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה;
אֹומר הּוא וכן צער; לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּברצֹונּה

עּנּה". אׁשר "ּתחת ֲֲִֶַַָָָּבאנּוסה:
ּופגם;·. ּובׁשת, קנס, דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹנמצא

וצער. ּופגם, ּובׁשת, קנס, ארּבעה: ְְְְְֵֶַַַָָָָָֹוהאֹונס,
הּבא‚. ואחד ּגדֹול, ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל; ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס,

הּבׁשת אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזרת אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ׁשּומא ּוצריכין ּבּכל, ׁשוין אינן - והּצער .[הערכה]והּפגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

ׁשאינֹו„. - והּמתּבּיׁש המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? ׁשמין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּכיצד
למבּיׁש מיחסה, ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה המבּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדֹומה
חׁשּוב מאדם הּמתּבּיׁש ּדֹומה ואינֹו ּבזּויה; ענּיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקטּנה

הּקּלים מן וקל הּנבלים מן אחד ׁשּבּיׁשֹו למי .וגדֹול, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּכּמה‰. וׁשמין ּומעלתֹו; מעלתּה הּדּינין רֹואין זה, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי

לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי לתתממֹון מוכנים היו [כמה ְְְְִִִֵַָָָָָ
ש-] יאכדי וכמֹוהּוולא זה, מאדם זה ּדבר להן [כסכוםרע ְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

לׁשּלם.הזה] ְֵַַָחּיב
.Âנמּכרת ׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - יפיּה לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָּפגם,

ּבתּולה, ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָּבּׁשּוק,
ׁשהּוא לעבּדֹו לּתנּה ּבתּולה ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשאדם

ויׁשּלם ּפחתה, ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו -רֹוצה צער . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

האב ּכּמה אֹומדין וגּופֹו; ׁשניו ּולפי ּגּופּה ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָלפי
ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹרֹוצה

.Êהּקנס את נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהמפּתה
אביה ימאן מאן "ואם ׁשּנאמר: נׂשאּה, לא ּכן אם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא

הּבתּולֹות" ּכמהר יׁשקל ּכסף לֹו, נֹותןלתּתּה - האֹונס אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
אֹו להתּגרׁש, ּכׁשּתרצה לפיכ וכֹונס; מּיד, דברים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָארּבעה

ּכלּום לּה אין - מת כתובה]אם .[דמי ְִֵֵָ
.Áזה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

ּבבׁשת חּיב ראׁשֹון, הּוא אם - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא
נפּגמה.ּופגם ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב אחרֹון, הּוא ואם ; ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ

ּבקנס חּיב אחרֹון, ּבין ראׁשֹון ּבין - ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֹֹּכלל,
.Ëהֹודענּו הּבֹוגרת,ּכבר הן: ועׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

שהשיאוה]והממאנת בנישואין שמיאנה יתומה ,[קטנה ְְֶֶַָ
והאילֹונית והחרׁשת,[עקרה]והּמתּגרׁשת, והּׁשֹוטה, , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והמׁשחררת והּׁשבּויה, שנשתחררה]והּגּיֹורת, כנענית ,[שפחה ְְְְְְִֶֶֶַַַָֻ
רע ׁשם עליה זנות]והּיֹוצא קנס.[שם להן יׁש הּבנֹות, ּוׁשאר ; ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.Èהיתה ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
ּבׁשת לא לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. - ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאנּוסה
מּבֹוגרת חּוץ נאנסה, אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹולא

וחרׁשת. וׁשֹוטה ְְְֵֶֶֶֶָָּוממאנת
.‡Èּפי על אף - הממאנת ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

ׁשֹוטה והאֹונס וצער; ּופגם ּבׁשת להן יׁש קנס, להן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
ּפטּור ּכּלן, את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם חרׁשת, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאֹו

.מּכלּום ְִ
.·Èעל אּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

עדים ׁשלּפי ּבּתֹו 'ּפּתיתי אֹו 'אנסּתי' האֹומר: ,לפיכ . ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּבהֹודאת ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס; מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפלֹוני'
אֹו 'אנסּתה' לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ּבת וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.

מעֹולם' דברים היּו 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', הרי'ּפּתיתה - ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹ
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע מדרבנן]זה היה[שבועה הֹודה, ׁשאּלּו ; ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה ְְְְִֵֶַַַַַָָֹמׁשּלם
.‚Èאּלא כי 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', 'אנסּת לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָֹאמרה

הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּפּתיתי'
ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּופגם; ּבׁשת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשּלם

ּבמקֹומֹו .ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ
.„Èהן הרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

הן הרי אב, לּה אין ואם לאב; נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשל
עצמּה ּתבעהÂË..ׁשל ׁשּלא אנּוסה אֹו לה]מפּתה [המגיע ְְְֲֶֶַָָָָָֹֻ

הארּבעה - האב ׁשּמת עד אֹו ׁשּנּׂשאת, עד אֹו ׁשּבגרה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
הּׁשלׁשה[לאנוסה]דברים ּבּדין[למפותה]אֹו עמדה ׁשּלּה. , ְְְִִֶַַָָָָָֹ

אֹותֹו נערה]ותבעה -[כשהיא נּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר , ְְְְִֵַַָָָָָ
הרי - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב; ׁשל הן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
זכה ּבּדין, ׁשעמדה מעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחים, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהן
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.ÊËלעצמּה לבּדֹו קנסּה ונתּגרׁשה, ׁשּנתארסה נאנסההּבת ; ְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּדברים ּוׁשאר קנסּה לאחר, נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָאֹו

האב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין - ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָלאביה
.ÊÈּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני

ּתֹורהלהזנֹותּה" חּיבה ולא 'הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹ
ּבּתי ׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ואֹונס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפּתה
זה אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה לבֹוא לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבתּולה
מי לכל ממֹונֹו ולּתן למחל לאדם ׁשּיׁש ּבחּנם, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלבֹוא
ׁשּזה להזנֹותּה". ּבּת את ּתחּלל "אל נאמר: לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּירצה';
ּבׁשארע - מלקֹות לא ממֹון, ולמפּתה לאֹונס ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשחּיבה

הכינה ולא אביה, מּדעת ׁשּלא מקרה, עצמּה[זימנה]הּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּניח אם אבל מצּוי; ואינֹו ּתמיד, הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלכ

מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו ומיועדת]זה ׁשּיבֹוא[מזומנת מי לכל ְְִִֶֶֶֶַָָָ

ּבּתֹו נֹוׂשא האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָעליה,
מי ּבן יּודע לא ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוׂשא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוהאח
הּבֹועל ולֹוקה קדׁשה, היא הרי ,לכ ּבּתֹו והּמכין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא.
אֹותֹו, קֹונסין ואין קדׁשה"; תהיה "לא מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהּנבעלת
ׁשהכינה זֹו אבל ּומפּתה, לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
קדׁשה; זֹו הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָעצמּה
ּולפיכ ּבבעּולה. ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא, אחד קדׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָואּסּור

ר ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, קנס,אמרּו לּה אין ּבילדּותּה, ע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
זה לדבר עצמּה ׁשהפקירה ּבחזקת זֹו ׁשהרי - ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

ְִָּברצֹונּה.

�
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ארּבע‡. ּכֹותבין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? את ּכֹותבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכיצד
לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וגֹוללין קלפים, ארּבעה על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּפרׁשּיֹות

אחד ּבעֹור מחּברין ׁשהן ּבּתים ּבארּבעה אֹותן וׁשלּומּניחין ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות ארּבע את ּכֹותבין - [עמודים]יד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

לתחּלתֹו, מּסֹופֹו ּתֹורה ספר ּכמין וגֹוללֹו אחד, קלף ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָעל
אחד. ּבבית ְִִֶַַָּומּניחֹו

ּפתּוחה·. הּסתּומה עׂשה ׁשאם - ּבּפרׁשּיֹות להּזהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי
השורה] בתחילת סתומה פרשה סתּומה[התחיל הּפתּוחה ְְַָָאֹו

השורה] בסוף או באמצע פתוחה פרשה וׁשלׁש[התחיל ּפסלן. ,ְְָָָֹ
ׁשהיא אחרֹונה ּופרׁשה ּפתּוחֹות; ּכּלן הראׁשֹונֹות, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻהּפרׁשּיֹות

סתּומה. ׁשמע", אם ְְִַָָָָֹ"והיה
ּכתּובֹות‚. ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי

הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן ּכתב[המוגה]ּכמֹו ׁשאם ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
חסר הּמלא ּכתב ואם הּיתר; ׁשּימחק עד ּפסל, - מלא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחסר
ׁשּיׁש והּמלאֹות החסרֹות הן ואּלּו ּתּקנה. לֹו ואין ּפסל, -ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ְְִֵַַָָּבארּבע
"זכֹור"„. מלא, ּבכֹור" כל לי "קּדׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה

ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
"לאבתי" מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
מלא, "הּׁשביעי" חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, ְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחסר
מלא, "ּבעבּור" חסר, "ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻ"מּצֹות"
מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני" מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ"לאֹות"

מלא. "למֹועדּה" חסר, "החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא"ְֲֲִֵֵֵַָָָָָֻ

חסר‰. "ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּפרׁשה
חסר "חמר" "הֹוציאנּו"ואו, חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

"ועד חסר, "מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,
ח "זבח" מלא, מלא,ּבכֹור" "לאֹות" מלא, ּבכֹור" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ

"עיני" אחרֹונה, ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"ידכה"
מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" ְִֵֵֵֶָָָָֹמלא,

.Â,מלא "לבני" חסר, "מאד" "ׁשמע": - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּפרׁשה
מלא, "לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית"ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ

ואוין ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד""עיני" , ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹ
ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" ְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמלא,

מלא. "ּובׁשערי"ְִֵֶָָ
.Êּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה

ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"
ואו חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,

מלא "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" יּודׁשנּיה, ּבלא "ּבית" , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,

.Áּבתגין להּזהר זינין[כתרים]וצרי ּכמֹו והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ּבספר ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזקּופֹות
אּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה;

.Ëמם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה
יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
מחמׁשּתן הא ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּה
והא ראׁשֹונה והא "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". ׁשל והא "וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשל קּוף הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָּפרׁשה
יׁש "ּוקׁשרּתם", ׁשל וקּוף זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ"ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכל על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹעליה
חמׁש ּבּה יׁש - רביעית ּפרׁשה זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאחת
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.ÊËלעצמּה לבּדֹו קנסּה ונתּגרׁשה, ׁשּנתארסה נאנסההּבת ; ְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּדברים ּוׁשאר קנסּה לאחר, נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָאֹו

האב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין - ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָלאביה
.ÊÈּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני

ּתֹורהלהזנֹותּה" חּיבה ולא 'הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹ
ּבּתי ׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ואֹונס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפּתה
זה אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה לבֹוא לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבתּולה
מי לכל ממֹונֹו ולּתן למחל לאדם ׁשּיׁש ּבחּנם, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלבֹוא
ׁשּזה להזנֹותּה". ּבּת את ּתחּלל "אל נאמר: לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּירצה';
ּבׁשארע - מלקֹות לא ממֹון, ולמפּתה לאֹונס ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשחּיבה

הכינה ולא אביה, מּדעת ׁשּלא מקרה, עצמּה[זימנה]הּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּניח אם אבל מצּוי; ואינֹו ּתמיד, הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלכ

מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו ומיועדת]זה ׁשּיבֹוא[מזומנת מי לכל ְְִִֶֶֶֶַָָָ

ּבּתֹו נֹוׂשא האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָעליה,
מי ּבן יּודע לא ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוׂשא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוהאח
הּבֹועל ולֹוקה קדׁשה, היא הרי ,לכ ּבּתֹו והּמכין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא.
אֹותֹו, קֹונסין ואין קדׁשה"; תהיה "לא מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהּנבעלת
ׁשהכינה זֹו אבל ּומפּתה, לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
קדׁשה; זֹו הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָעצמּה
ּולפיכ ּבבעּולה. ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא, אחד קדׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָואּסּור

ר ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, קנס,אמרּו לּה אין ּבילדּותּה, ע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
זה לדבר עצמּה ׁשהפקירה ּבחזקת זֹו ׁשהרי - ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

ְִָּברצֹונּה.
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ארּבע‡. ּכֹותבין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? את ּכֹותבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכיצד
לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וגֹוללין קלפים, ארּבעה על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּפרׁשּיֹות

אחד ּבעֹור מחּברין ׁשהן ּבּתים ּבארּבעה אֹותן וׁשלּומּניחין ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות ארּבע את ּכֹותבין - [עמודים]יד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

לתחּלתֹו, מּסֹופֹו ּתֹורה ספר ּכמין וגֹוללֹו אחד, קלף ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָעל
אחד. ּבבית ְִִֶַַָּומּניחֹו

ּפתּוחה·. הּסתּומה עׂשה ׁשאם - ּבּפרׁשּיֹות להּזהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי
השורה] בתחילת סתומה פרשה סתּומה[התחיל הּפתּוחה ְְַָָאֹו

השורה] בסוף או באמצע פתוחה פרשה וׁשלׁש[התחיל ּפסלן. ,ְְָָָֹ
ׁשהיא אחרֹונה ּופרׁשה ּפתּוחֹות; ּכּלן הראׁשֹונֹות, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻהּפרׁשּיֹות

סתּומה. ׁשמע", אם ְְִַָָָָֹ"והיה
ּכתּובֹות‚. ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי

הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן ּכתב[המוגה]ּכמֹו ׁשאם ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
חסר הּמלא ּכתב ואם הּיתר; ׁשּימחק עד ּפסל, - מלא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחסר
ׁשּיׁש והּמלאֹות החסרֹות הן ואּלּו ּתּקנה. לֹו ואין ּפסל, -ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ְְִֵַַָָּבארּבע
"זכֹור"„. מלא, ּבכֹור" כל לי "קּדׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה

ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
"לאבתי" מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
מלא, "הּׁשביעי" חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, ְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחסר
מלא, "ּבעבּור" חסר, "ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻ"מּצֹות"
מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני" מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ"לאֹות"

מלא. "למֹועדּה" חסר, "החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא"ְֲֲִֵֵֵַָָָָָֻ

חסר‰. "ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּפרׁשה
חסר "חמר" "הֹוציאנּו"ואו, חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

"ועד חסר, "מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,
ח "זבח" מלא, מלא,ּבכֹור" "לאֹות" מלא, ּבכֹור" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ

"עיני" אחרֹונה, ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"ידכה"
מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" ְִֵֵֵֶָָָָֹמלא,

.Â,מלא "לבני" חסר, "מאד" "ׁשמע": - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּפרׁשה
מלא, "לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית"ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ

ואוין ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד""עיני" , ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹ
ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" ְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמלא,

מלא. "ּובׁשערי"ְִֵֶָָ
.Êּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה

ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"
ואו חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,

מלא "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" יּודׁשנּיה, ּבלא "ּבית" , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,

.Áּבתגין להּזהר זינין[כתרים]וצרי ּכמֹו והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ּבספר ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזקּופֹות
אּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה;

.Ëמם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה
יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
מחמׁשּתן הא ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּה
והא ראׁשֹונה והא "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". ׁשל והא "וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשל קּוף הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָּפרׁשה
יׁש "ּוקׁשרּתם", ׁשל וקּוף זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ"ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכל על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹעליה
חמׁש ּבּה יׁש - רביעית ּפרׁשה זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאחת
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זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ּפה הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּיֹות,
ׁשל ּפה טית וטית אחד; זין עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָותו
ּכל זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ"לטטפת",
אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם עׂשרה; ׁשׁש המתּיגֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהאֹותּיֹות

ּפסל. לא - ּבהן וגרע ְִֶַַָָָֹהֹוסיף
.Èממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות[בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים צבתים לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָּכׁשרין,

חבילות] הּצבתים,[חבילות ׁשחזקת ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן -ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה ְְֲִִֵֵַָמאנׁשים

.‡Èאֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
אדם צרימּׁשאר אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

ׁשחּפּוין זמן ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלבדקן
אֹות נמחקה ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשלם,
אבי מּׁשל 'אּלּו, אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּתֹוכן

ִָאּמא'.

ה'תשע"ב אייר כ"ט שני יום

ג ¤¤ּפרק

למׁשה‡. הלכה ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשמֹונה
ּפסל; מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּסיני,

ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: [ארכןּברּבּוע[בגידין]ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
זוּיֹותכרחבן] ארּבע להן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּומּׂשמאל; מּימין ׁשין צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשוֹות;
ּבמטלית הּפרׁשּיֹות על[בד]וׁשּיכר ּבׂשער אֹותן וׁשּיכר ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

אֹותן ּתֹופרין וׁשּיהיּו ּבבּתיהן; מכניסן ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמטלית,
להן וׁשעֹוׂשין מעבר]מעּברת[לרצועות]ּבגידין; [מקום ְְְִִִֶֶֶַָֹ

עֹוברת ׁשּתהא עד הרצּועה, ּבּה ׁשּתּכנס החּפּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמעֹור
ּתֹובר ּבתֹו לולאה]והֹולכת הרצּועֹות[כעין וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ְְְְְִֶֶֶֶָָָ

ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ׁשּלהן, הּקׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחרֹות;
ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד

פחֹות אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ארּבע לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָכרחּבֹו.

עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
את ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַּומרטיבין

חריץּומכניסהעץ, ּכל ּבין העֹור את ין ְִִִֵֵֶַָָָָ
רטב והּוא אֹותֹו ּומכּמׁשים ְְְְִִַָָֹוחריץ,
ּדמּות ּבֹו ׁשעֹוׂשין עד ּומּכאן, ְִִִֶַָָמּכאן
מימין ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ְִִִִֶֶָָָׁשי"ן
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּודמּות ּתפּלין, ְְִִִִֵֶֶַַָהּמניח

הּמניח.ארּבעה מׂשמאל ראׁשים ְְִִִֵַַַָָָֹ
חֹולץ‚. ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור העֹור[דפוס, ונמצא עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּבית ּבכל ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיׁש
מארּבע אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּובית,
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפּנֹותיו,

'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָָֹהרצּועה,
ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

ּומחּפין מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
ׁשּייבׁש; עד האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִִֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו
ּומחזיר העץ, ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָוחֹולץ
מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמקצת

הרצּועה מקֹום ּתֹובר, .העֹור ְְָָָָ
ּפרׁשה‰. מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלה הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד

ּבבית ׁשמע', אם 'והיה ׁשהיא ְְֲִִִֶַַַָָָָֹאחרֹונה,
הּמניח; ימין על ׁשהּוא ְִִִֵֶַַַראׁשֹון,
- 'יבא ּכי 'והיה לּה; סמּוכה ְְְְֲִִַָָָָּו'ׁשמע'
ו'קּדׁש ל'ׁשמע'; סמּוכה ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֶַַַָּבבית
לׂשמאל ׁשהּוא רביעי, ּבבית ְְְִִִִִֶַֹלי'
הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַהּמניח
על קֹורא הּמניח, ּפני ּכנגד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלפניו,

ּפסּולֹות. - זה סּדּור החליף ואם זה ּכגֹון הּזה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַהּסדר
.Âּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ

זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור

ואינֹו יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואם
לדּבקן. ְְִַָָצרי

.Êּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן

לסֹופּה מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל .ּתקרא ְְְִִִִָָָָָָ
.Áאֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין

אֹותן מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
טהֹורה,ּבבּתיהן חּיה אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לכרכן העם, ּכל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו
העגלים. זנב ְְֲִִַַָָּבׂשער

.Ëׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין
ׁשּלהן ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו .ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לבנים והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
.Èּברּבּוע אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, רֹווחת,ּכׁשּתֹופרין והלכה . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

עׂשרה ׁשּתים הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיהיּו
עׂשר הּתפירֹות עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתפירֹות,
ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

הרּוחֹות מׁשּתי הצדדים]סֹובב .[מב' ְִֵֵָ
.‡Èהחריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל[שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ
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ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
וצרי ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמקֹום
אֹו חּוט העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָלהעביר
ּגיד להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמׁשיחה

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָמּגידי
.·Èעֹורוכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? רחבהעֹוׂשין , ְְְְְִִֵֶַָָָָ

ואר ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכאר
מּמּנה ויקׁשר הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹרצּועה
ׁשּיּגיעּו עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר,
ּכדי - יד ׁשל רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹלּטּבּור
אחת רצּועה ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתּקיף
ּכריכֹות ׁשלׁש אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
האּלּו, הּׁשעּורין על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֻויקׁשר.

ְֵּכׁשרֹות.
.‚Èׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעברּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ

ּכמיןהרצועה] מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
אפׁשר ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, וקׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת.
קֹוׁשר יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, צּורתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהֹודיע
ּבתֹו ויֹורדת עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ּכמין ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָקׁשר
ידֹו. על לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּקׁשר,

.„Èּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות
מּסיני למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, אבלהחיצֹונים . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹ

אֹו ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל הרצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻאחֹורי
הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, ירּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה
ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,

.ÂËהּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין הרצּועֹות,העֹור מּמּנּו וׁשעֹוׂשין , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ
נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
ּתפּלין ׁשחּפה אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּוטרפֹות
אבל לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבזהב
מּצה עׂשהּו אפּלּו - ּכלל עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹור

ומלח] בקמח נעבד שלא נהגּו[עור הרּבה, ּומקֹומֹות ּכׁשר; ,ְְֲֵֵַָָ
מּצה. ּבעֹור אֹותן ְֲַַָָלעׂשֹות

.ÊËּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין עֹוׂשין ,אין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
חּפן אם ,לפיכ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני
ׁשּלא לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולין. - ּתפרן אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּגֹוי,

אֹותן. ֲֶַָיעׂשה
.ÊÈעֹוׂשין יד, וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶָָָֹּתפּלין

חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי - ראׁש ׁשל לקדּׁשהאֹותּה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻֻ
ו אֹותּהקּלה. עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלין ׁשל רצּועה כן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּתפּלין אבל ּבׁשּלבׁשן; אמּורים? ּדברים ּבּמה יד. ׁשל ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָלתפּלין
ליד, להחזירן רצה אם מעֹולם, אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל

טֹולה עֹוׂשה? הּוא וכיצד עד[מכסה]מּתר. עֹור עליה ְֵֶֶֶַַָָָֻ
ידֹו. על וקֹוׁשרּה אחת, ְְֵֶֶַַַָָָׁשּתעׂשה

.ÁÈׁשּנפסקּו ׁשּתי[נחתכו]ּתפּלין היּו אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

זֹו ּבצד זֹו שכנגדה]הּתפירֹות והפנימית אֹו[החיצונה , ְְִַַ
אּלּו הרי - זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּנפסקּו
ּכל ּבחדׁשֹות, אבל ּביׁשנֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָּפסּולֹות.

קּימת טבלה ׁשּפני הם]זמן מרובעים ואּלּו[שעדיין ּכׁשרֹות. , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
ותֹולין ּתפרֹו ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹהן
ואם חדׁשֹות; אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָּבֹו
יׁשנֹות. אּלּו הרי - נפסק והּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָאין

.ËÈּתֹופרין ואין אֹותּה, קֹוׁשרין אין - ׁשּנפסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצּועה
הרצּועהאֹותּה ּוׁשירי אחרת. ועֹוׂשה וגֹונזּה, מֹוציאּה אּלא , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ולמטה] הראש מקשר ארּכּה[שמשתלשלת ׁשּיהיה עד ְְְִִֶֶַָָּפסּולין,
עֹור ּפני להיֹות יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָורחּבּה

העליון][הצהרצּועה ידֹוד על אֹותן ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְֵֵֶַַָָָָָ
ראׁשֹו. ְַֹועל

ה'תשע"ב סיון א' שלישי יום

ד ¤¤ּפרק

הּתפּלין‡. מניחין עלהיכן אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
הּמקֹום והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,

רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,
והּוא·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל

הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף[מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

לבב"..האּלה על . ְֵֶֶַָָ
מצחֹו‚. על ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ּתפּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּכלל אּטרמצוה לֹו[שמאלי]. ׁשהיא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ

אֹותּה מניח - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹּכׂשמאל;
הּתפּלין קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹּבׂשמאלֹו,

למדּום הּׁשמּועה מּפי הנחתן, רבינוּומקֹום ממשה [מסורת ְְְֲִִַָָָָָ
.ע"ה]

אינּה„. יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין
וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מהן;‰. אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים אםּבּמה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר
יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,

.Âלֹו אסּור - יד ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
לרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו ואםלסּפר, ראׁש; ׁשל ׁשּיניח עד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מצות 'על ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָׂשח,
ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ְְִִִֵֶַַַָֹּתפּלין',
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ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
וצרי ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמקֹום
אֹו חּוט העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָלהעביר
ּגיד להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמׁשיחה

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָמּגידי
.·Èעֹורוכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? רחבהעֹוׂשין , ְְְְְִִֵֶַָָָָ

ואר ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכאר
מּמּנה ויקׁשר הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹרצּועה
ׁשּיּגיעּו עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר,
ּכדי - יד ׁשל רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹלּטּבּור
אחת רצּועה ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתּקיף
ּכריכֹות ׁשלׁש אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
האּלּו, הּׁשעּורין על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֻויקׁשר.

ְֵּכׁשרֹות.
.‚Èׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעברּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ

ּכמיןהרצועה] מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
אפׁשר ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, וקׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת.
קֹוׁשר יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, צּורתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהֹודיע
ּבתֹו ויֹורדת עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ּכמין ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָקׁשר
ידֹו. על לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּקׁשר,

.„Èּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות
מּסיני למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, אבלהחיצֹונים . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹ

אֹו ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל הרצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻאחֹורי
הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, ירּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה
ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,

.ÂËהּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין הרצּועֹות,העֹור מּמּנּו וׁשעֹוׂשין , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ
נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
ּתפּלין ׁשחּפה אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּוטרפֹות
אבל לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבזהב
מּצה עׂשהּו אפּלּו - ּכלל עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹור

ומלח] בקמח נעבד שלא נהגּו[עור הרּבה, ּומקֹומֹות ּכׁשר; ,ְְֲֵֵַָָ
מּצה. ּבעֹור אֹותן ְֲַַָָלעׂשֹות

.ÊËּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין עֹוׂשין ,אין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
חּפן אם ,לפיכ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני
ׁשּלא לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולין. - ּתפרן אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּגֹוי,

אֹותן. ֲֶַָיעׂשה
.ÊÈעֹוׂשין יד, וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶָָָֹּתפּלין

חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי - ראׁש ׁשל לקדּׁשהאֹותּה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻֻ
ו אֹותּהקּלה. עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלין ׁשל רצּועה כן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּתפּלין אבל ּבׁשּלבׁשן; אמּורים? ּדברים ּבּמה יד. ׁשל ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָלתפּלין
ליד, להחזירן רצה אם מעֹולם, אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל

טֹולה עֹוׂשה? הּוא וכיצד עד[מכסה]מּתר. עֹור עליה ְֵֶֶֶַַָָָֻ
ידֹו. על וקֹוׁשרּה אחת, ְְֵֶֶַַַָָָׁשּתעׂשה

.ÁÈׁשּנפסקּו ׁשּתי[נחתכו]ּתפּלין היּו אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

זֹו ּבצד זֹו שכנגדה]הּתפירֹות והפנימית אֹו[החיצונה , ְְִַַ
אּלּו הרי - זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּנפסקּו
ּכל ּבחדׁשֹות, אבל ּביׁשנֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָּפסּולֹות.

קּימת טבלה ׁשּפני הם]זמן מרובעים ואּלּו[שעדיין ּכׁשרֹות. , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
ותֹולין ּתפרֹו ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹהן
ואם חדׁשֹות; אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָּבֹו
יׁשנֹות. אּלּו הרי - נפסק והּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָאין

.ËÈּתֹופרין ואין אֹותּה, קֹוׁשרין אין - ׁשּנפסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצּועה
הרצּועהאֹותּה ּוׁשירי אחרת. ועֹוׂשה וגֹונזּה, מֹוציאּה אּלא , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ולמטה] הראש מקשר ארּכּה[שמשתלשלת ׁשּיהיה עד ְְְִִֶֶַָָּפסּולין,
עֹור ּפני להיֹות יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָורחּבּה

העליון][הצהרצּועה ידֹוד על אֹותן ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְֵֵֶַַָָָָָ
ראׁשֹו. ְַֹועל

ה'תשע"ב סיון א' שלישי יום

ד ¤¤ּפרק

הּתפּלין‡. מניחין עלהיכן אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
הּמקֹום והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,

רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,
והּוא·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל

הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף[מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

לבב"..האּלה על . ְֵֶֶַָָ
מצחֹו‚. על ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ּתפּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּכלל אּטרמצוה לֹו[שמאלי]. ׁשהיא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ

אֹותּה מניח - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹּכׂשמאל;
הּתפּלין קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹּבׂשמאלֹו,

למדּום הּׁשמּועה מּפי הנחתן, רבינוּומקֹום ממשה [מסורת ְְְֲִִַָָָָָ
.ע"ה]

אינּה„. יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין
וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מהן;‰. אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים אםּבּמה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר
יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,

.Âלֹו אסּור - יד ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
לרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו ואםלסּפר, ראׁש; ׁשל ׁשּיניח עד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מצות 'על ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָׂשח,
ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ְְִִִֵֶַַַָֹּתפּלין',
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.Êחלץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן, זמן ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלין
ּבּיֹום ּפעמים מאה עליהםולבׁש מבר ּכּלן, הּמצֹות וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אחר יד, ׁשל הּתפּלין על לבר צרי ,לפיכ עׂשּיתן; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עׂשּיתן. היא ׁשּקׁשירתן, קׁשירה; קדם הּקּברת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה

.Áיד ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשחֹולץ
רֹוצה ׁשהּוא ׁשּבׁשעה מּפני מּלמעלה; ראׁש וׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלמּטה

ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע [עוזבה]ללבׁשן, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
יד, ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי יד, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹּומֹוציא
אחרת למצוה מּמּנה ולעבר מצוה, להּניח לאדם לֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואסּור
הּוא ּבּה ּבּתחּלה, אדם ׁשל לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה אּלא -ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּיפּגע ּכדי למעלה, יד ׁשל להּניח צרי ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתעּסק.

הּסדר. על וילּבׁש ּתחּלה ְְְִִֵֶַַַָָּבּה
.Ëׁשהכינֹו -[יחדו]ּכלי ּבֹו והּניחן ּתפּלין, ּבֹו להּניח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ

הּניח ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ואסּור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתקּדׁש,
עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו נתקּדׁש,[במקרה]ּבֹו, לא - הכינֹו ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבין הּתפּלין, את לתלֹות ואסּור ׁשהיה. ּכמֹות חל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
הּכיס את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ּבּתפּלה ּבין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּברצּועה

ּבֹו.ׁש מּנחין הּתפּלין ְִִִֶַָֻ
.Èּבּלילה לא ּבּיֹום, - ּתפּלין הנחת "מּימיםזמן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

וימים ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו "חּקה" - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
וׁשּבתֹות לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָטֹובים,
מּׁשּיראה הנחתן? זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוימים
החּמה. ׁשּתׁשקע עד ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאת

.‡Èוהן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ּדבר מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו - ְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֻעליו
עליהן, ּתפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ּברּבים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ּתפּלין הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא

ּבלאו עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר ׁשּנאמר:לכּתחּלה , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ימימה". מּימים למֹועדּה, הּזאת החּקה את ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ"וׁשמרּת

.·È- החּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
וחֹולץ לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו יֹוׁשבמּניח היה . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש -[שבת]ּבבית הּיֹום עליו ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
ּבית יׁש ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּניח
חלץ לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמּו
לׁשמרן, מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּתפּליו

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ְְְְְְִֵָָָָָֻונמצאּו
.‚Èהּתפּלין מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור ׁשּיֹודעּכל קטן . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹלׁשמר
ּבצער אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין חּיבין ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור -ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
- עליו ּומיּׁשבת נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכטהֹורין.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשיר ׁשאֹומרים ּבׁשעה והּלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
מן ּפטּורים - ּבּמקּדׁש מעמדן ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָעל

הּתפּלין. ּומן ְְִִִִַַָהּתפּלה
.„Èעליו ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלאחּיב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּקדּׁשת ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח

אחד ּבהן יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;
יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים

.ÂËּתצאּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
עליו ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ליׁשןמּמּנּו אסּור ,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
הּוא ּכיצד עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ויׁשן יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח זועֹוׂשה? [שאין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] .שינת

.ÊËׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנסקבע אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידיו ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת
אחרונים] לבּוׁש[מים והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ֶָּבהן.
.ÊÈּתפּלין יּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה

ׁשּמאהּסמּוכין[שבכותל]ּבחרין ויּכנס, הרּבים לרׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
להׁשּתין הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻיּטלּום
ּכמין ּבבגדֹו וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמים,
ּתצא ׁשּלא ּכדי ויּזהר לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
ּוכׁשּיצא, צרכיו. ועֹוׂשה ונכנס טפח, ידֹו מּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצּועה

ולֹובׁשן הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע .מרחיק ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
.ÁÈׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

ּבהן יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות
לׁשמרן לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ואיןּכׁשהן . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּכלין רגלים ניצוצות]מי בלא הּכּסא[מהגוף ּבבית אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא אפּלּו[רך]הּקבּוע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשּלא ּכדי מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבעמידה.
עליו. ניצֹוצֹות ְִִָָָיּנתזּו

.ËÈולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה
ּבהן יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
- ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻטפח,

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּניחן
.Îידֹו מּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

עּמּוד ׁשּיגמר עד אחר[קילוח]עליהן וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
ּבין ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכ
סּכנה ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבגדֹולים

ְָּגדֹולה.
.‡Îּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש לאׁשכח יאחז לא זה הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבּקציצה ולא מּפני[בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים

.·Îמּתר לבּוׁשין, עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּנכנס
ערּמין מקצתן ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָֻלהניח
ּתפּלין ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּומקצתן
ּתפּליו, חֹולץ ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻלכּתחּלה;

מניח ׁשאינֹו לֹומר צרי .ואין ְִִֵֵֵֶַַָ
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.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא
ּתפּליו, לחלץ וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבתֹו

אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק ׁשּיכּסהעד עד ּתפּלין, אדם ילּבׁש ולא . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
ּתפּלין חֹולץ - ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹערותֹו
להּניח אסּור מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹׁשל
על מצנפּתֹו הּוא צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹעל

ְִָּתפּליו.
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

חׁשּובין הן אחד ּככלי ּכלים, ּבתֹועׂשרה ּכלי הּניחן ואם . ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
מרא ּתחת להּניחן מּתר ּכנגדּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,
.‰Îׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת

נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל
רעֹות מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה אּלאּבׂשחֹוק , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

אדם צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמפּנה
אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו להיֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהׁשּתּדל
ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשהל

ְִִּתפּלין.
.ÂÎ,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

הּכל מן ּבלאיֹותר ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
צּוה הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ב סיון ב' רביעי יום

ה ¤¤ּפרק

הּפרׁשּיֹות‡. ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין "ׁשמע"ּכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּדף על ׁשמע" אם אחת;[עמוד]ו"והיה ּביריעה אחד, ְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

ואם צּפרן. חצי ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹועֹוׂשה
יעׂשּנה ׁשּלא ּובלבד - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכתבּה

למטה]ּכזנב וקצר למעלה עּגּול[רחב ּכמֹו אֹו בצורה, [כתובה ְְִָָ
ּכקּבהעגולה] אֹו למטה], ורחב למעלה קצר ואם[כאהל, ; ְְִָֻ

ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ּכתבּה ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשה
אף - עֹורֹות ּבׁשני ּכתבּה ּפסּולה. - לפרׁשה ּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשהקּדים
- ׁשּבלּו ּותפּלין ׁשּבלה, ּתֹורה ספר ּפסּולה. ׁשּתפרן, ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעל

הּגּליֹון מן ולא מזּוזה; מהן עֹוׂשין הריק]אין ׁשל[הקלף ְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי מזּוזה, עליו ּכֹותבין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻספר,

קּלה. לקדּׁשה ְֲִַָָָֻחמּורה
אם·. ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת ׁשּבין הרוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצוה

סתּומה ּפרׁשה ויפסיקׁשמע", השורה בסוף הראשונה [יסיים ְַָָָָָֹ
השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' עׂשהריוח ואם ;ְִָָ

הּתֹורה מן לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ּכׁשרה, ּפתּוחה, .אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבּמזּוזה: ׁשעֹוׂשין הּתגין הן ואּלּו ׁשּבּה; ּבּתגין להּזהר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי

ואֹות‚. אֹות ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ונּון "ׁשמע", ׁשל ועין ׁשין הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן
ׁשל טיתין ּוׁשני "מזזֹות", ׁשל זינין ּוׁשני ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֻּד"נפׁש
ּכל על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש - ׁשנּיה ּופרׁשה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
ּוׁשני ,"ּדגנ" ׁשל ּגימל הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
ׁשל וצדי "[ל]טֹוטפת", ׁשל טיתין ּוׁשני "מזּוזֹות", ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזינין
מהן ּגרע אֹו ּבהן, ׁשהֹוסיף אֹו ּתגין, עׂשה לא ואם ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ"הארץ".

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה ואם ּפסל. לא לישור- ישרים [קוים ְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבּההכתב] ׁשהֹוסיף אֹו וחסר, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא אֹו ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּפסּולה. זֹו הרי - אחת אֹות אפּלּו ְְֲֲִִִִֵַַָמּבפנים
הרוח„. ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג

הפסד, ּבזה ואין 'ׁשּדי'; לפרׁשה, ּפרׁשה ׁשהּואׁשּבין לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמלאכים,מּבחּוץ ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְִֵָָ
ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא מצוההּטּפׁשים, ׁשעֹוׂשין אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
לּבם על ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּסכל
ּבׁשיטה‰. הארץ" "על לכּתב ּבין[שורה]ּומצוה אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

לכּתב הּסֹופרים ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבראׁש
ׁשיטה ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹאֹותּה
על וׁשיטה, ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחרֹונה.
והיה, ּבין, ,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסדר:
הּׁשמים, והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמצּוה,
על אׁשר, ,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואבדּתם,

ֶָָהארץ.
.Â,לתחּלתּה הּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכׁשּכֹופלין

הּׁשיטה מראׁש יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשללסֹופּה אֹו קנה ׁשל ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמסמר, הּפתח מזּוזת אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעץ
הּמזּוזה. ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר ְְְִִֵֶַַַַַָָאֹו

.Êא ּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ּתהוקדם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לקּבע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹה'
היא ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמזּוזה';

ְִַָהּמצוה.
.Áּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ

הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר[בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
נגר ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, ּכבריח[קורה]ּבמזּוזת והּוא , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

ש]הּקרׁשים -[במשכן המזוזה]ּבּטּבעֹות ברוחב [שהכניסה ְִַַַָָ
טפח לּה העמיק וקבעה]ּפסּולה. טפח עומק ּפסּולה.[חפר , ְְֱִֶֶַָָָ

קנים אל הּקנה חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו והכניס קנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחת
מּפני ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן והעמיד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאחרים,

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּקדמה
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קט dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oeiq 'a iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא
ּתפּליו, לחלץ וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבתֹו

אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק ׁשּיכּסהעד עד ּתפּלין, אדם ילּבׁש ולא . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
ּתפּלין חֹולץ - ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹערותֹו
להּניח אסּור מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹׁשל
על מצנפּתֹו הּוא צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹעל

ְִָּתפּליו.
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

חׁשּובין הן אחד ּככלי ּכלים, ּבתֹועׂשרה ּכלי הּניחן ואם . ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
מרא ּתחת להּניחן מּתר ּכנגדּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,
.‰Îׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת

נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל
רעֹות מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה אּלאּבׂשחֹוק , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ

אדם צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמפּנה
אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו להיֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהׁשּתּדל
ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשהל

ְִִּתפּלין.
.ÂÎ,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

הּכל מן ּבלאיֹותר ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
צּוה הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ב סיון ב' רביעי יום

ה ¤¤ּפרק

הּפרׁשּיֹות‡. ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין "ׁשמע"ּכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּדף על ׁשמע" אם אחת;[עמוד]ו"והיה ּביריעה אחד, ְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

ואם צּפרן. חצי ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹועֹוׂשה
יעׂשּנה ׁשּלא ּובלבד - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכתבּה

למטה]ּכזנב וקצר למעלה עּגּול[רחב ּכמֹו אֹו בצורה, [כתובה ְְִָָ
ּכקּבהעגולה] אֹו למטה], ורחב למעלה קצר ואם[כאהל, ; ְְִָֻ

ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ּכתבּה ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשה
אף - עֹורֹות ּבׁשני ּכתבּה ּפסּולה. - לפרׁשה ּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשהקּדים
- ׁשּבלּו ּותפּלין ׁשּבלה, ּתֹורה ספר ּפסּולה. ׁשּתפרן, ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעל

הּגּליֹון מן ולא מזּוזה; מהן עֹוׂשין הריק]אין ׁשל[הקלף ְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי מזּוזה, עליו ּכֹותבין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻספר,

קּלה. לקדּׁשה ְֲִַָָָֻחמּורה
אם·. ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת ׁשּבין הרוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצוה

סתּומה ּפרׁשה ויפסיקׁשמע", השורה בסוף הראשונה [יסיים ְַָָָָָֹ
השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' עׂשהריוח ואם ;ְִָָ

הּתֹורה מן לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ּכׁשרה, ּפתּוחה, .אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבּמזּוזה: ׁשעֹוׂשין הּתגין הן ואּלּו ׁשּבּה; ּבּתגין להּזהר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי

ואֹות‚. אֹות ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ונּון "ׁשמע", ׁשל ועין ׁשין הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן
ׁשל טיתין ּוׁשני "מזזֹות", ׁשל זינין ּוׁשני ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֻּד"נפׁש
ּכל על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש - ׁשנּיה ּופרׁשה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
ּוׁשני ,"ּדגנ" ׁשל ּגימל הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
ׁשל וצדי "[ל]טֹוטפת", ׁשל טיתין ּוׁשני "מזּוזֹות", ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזינין
מהן ּגרע אֹו ּבהן, ׁשהֹוסיף אֹו ּתגין, עׂשה לא ואם ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ"הארץ".

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה ואם ּפסל. לא לישור- ישרים [קוים ְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבּההכתב] ׁשהֹוסיף אֹו וחסר, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא אֹו ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּפסּולה. זֹו הרי - אחת אֹות אפּלּו ְְֲֲִִִִֵַַָמּבפנים
הרוח„. ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג

הפסד, ּבזה ואין 'ׁשּדי'; לפרׁשה, ּפרׁשה ׁשהּואׁשּבין לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּמלאכים,מּבחּוץ ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְִֵָָ
ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא מצוההּטּפׁשים, ׁשעֹוׂשין אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
לּבם על ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּסכל
ּבׁשיטה‰. הארץ" "על לכּתב ּבין[שורה]ּומצוה אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

לכּתב הּסֹופרים ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבראׁש
ׁשיטה ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹאֹותּה
על וׁשיטה, ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחרֹונה.
והיה, ּבין, ,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסדר:
הּׁשמים, והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמצּוה,
על אׁשר, ,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואבדּתם,

ֶָָהארץ.
.Â,לתחּלתּה הּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכׁשּכֹופלין

הּׁשיטה מראׁש יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשללסֹופּה אֹו קנה ׁשל ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמסמר, הּפתח מזּוזת אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעץ
הּמזּוזה. ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר ְְְִִֵֶַַַַַָָאֹו

.Êא ּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ּתהוקדם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לקּבע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹה'
היא ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמזּוזה';

ְִַָהּמצוה.
.Áּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ

הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר[בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
נגר ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, ּכבריח[קורה]ּבמזּוזת והּוא , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

ש]הּקרׁשים -[במשכן המזוזה]ּבּטּבעֹות ברוחב [שהכניסה ְִַַַָָ
טפח לּה העמיק וקבעה]ּפסּולה. טפח עומק ּפסּולה.[חפר , ְְֱִֶֶַָָָ

קנים אל הּקנה חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו והכניס קנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחת
מּפני ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן והעמיד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאחרים,

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּקדמה
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.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד, שנים]מזּוזת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ
ּבּיֹובל ּפעמים רּבים, שנה]ּומזּוזת נקרעה[חמישים ׁשּמא - ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני נמחקה; אֹו אֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנה
ְֶֶַמרקבת.

.Èאת ּומחּנכין ועבדים; נׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהּכל
לבּתיהם מזּוזה לעׂשֹות לארץ,הּקטּנים ּבחּוצה ּבית הּׂשֹוכר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבפּונּדק הּמזּוזה[מלון]והּדר מן ּפטּור - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
חּי יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר אבל יֹום; ּבמזּוזהׁשלׁשים ב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ִָמּיד.
.‡Èמזּוזה להביא הּׂשֹוכר על - לחברֹו ּבית ולקּבעהּמׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹ

ׁשהּמזּוזה מּפני קביעתּה; על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,
לא יֹוצא, ּוכׁשהּוא הּבית. חֹובת ואינּה היא, הּדר ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹחֹובת
נֹוטלּה זה הרי לגֹוי, הּבית היה ואם ויצא; ּבידֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיּטלּנה

ְֵֵֶּכׁשּיצא.

ה'תשע"ב סיון ג' חמישי יום
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לעׂשֹות‡. ּבֹו הּדר יתחּיב ּכ ואחר ּבּבית, יׁש ּתנאין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעׂשרה
ואּלּו הּמזּוזה; מן ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
יתר אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה ,הן: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ

מזּוזֹות ׁשּתי לֹו הפתח]וׁשּיהיה צידי מב' לֹו[עמודים ויהיה , ְְְְְְִִֵֶֶֶ
לֹו ותהיה ויהיה[לבית]מׁשקֹוף, ּדלתֹות, לֹו ויהיּו ּתקרה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

חל ּבית ויהיה יֹותר, אֹו טפחים עׂשרה הּׁשער [פרטּגבּה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
וכיו"ב] כנסת לדירתלבית ועׂשּוי אדם, לדירת עׂשּוי ויהיה ,ְְְְְִִִֶַַָָָָ

וכיו"ב]ּכבֹוד למרחץ קבע.[פרט לדירת ועׂשּוי , ְְִֶַַָָ
מן·. ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית

אּמֹותהּמזּוזה ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ; ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָ
ואין זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל, ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשוה,
ּבֹו ויׁש הֹואיל - רחּבֹו על יתר ארּכֹו היה ׁשאם לֹומר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָצרי
ּבמזּוזה. חּיב אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָּכדי

.‚- ותקרה ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,
ּפּצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על רביעית,[עמודים]אף ּברּוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

הן, הּתקרה להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפטּורה
אּלא ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּכתבנית ׁשהיא ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָעֹומדת
העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבית,

עׂשּויין. הן הּתקרה ְְֲֲִִִֵַַָלהעמיד
ּכמין„. וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית

ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה .ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית

הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ּבמז חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחרּוזהּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ
.Âוהעזרֹות הּלׁשכֹות הּבית מדרׁשֹותהר ּובּתי ּכנסּיֹות ּובּתי , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבית קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
וכן ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכנסת
הּׁשערים ּכל ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל הּכנסת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבית
ניקנֹור, מּׁשער חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ּבּמקּדׁש, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ׁשהּלׁשּכה מּפני ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוׁשּלפנים
ההפרׁשה. ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ּבית היתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּזאת,

.Êהאֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ושמן] יין -[מחסני "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

ּבקר רפת ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל המיחד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבית
ׁשהרי ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ּומרּפסת, אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׁש

מּפני}והּגּנה{ הּמזּוזה, מן ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ּבמזּוזה החּיבין ּבּתים היּו ואם לדירה; עׂשּויין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאינן

ּבמזּוזה. הם ּגם חּיבין אּלּו, למקֹומֹות ְְְִִִִֵֵַַָָּפתּוחין
.Áמבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחובלפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

אליו] פתוחין ּכּלןשחצרות - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ
לתֹוכן. ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָחּיבין
הֹואיל - לזה ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָואפּלּו
אמרּו: זה ּומּפני ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוהּפנימי

ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ'ׁשער
.Ëהּברסקי ּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית

עורות] עיבוד לפי[בית הּמזּוזה, מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְְִִִֵֶַַָָ
ׁשּבספינה ּובית ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינן
ׁשּתי קבע. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יֹוצרין ׁשל ּפטּורה[אומנים]סּכֹות החיצֹונה - מּזֹו לפנים זֹו , ְְְִִִִִֶַָָֻ
ׁשּבּׁשוקים החנּיֹות וכן קבּועה. ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמן

לדירה. קבּועים ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּפטּורין
.Èע אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש רגילּבית ׁשאינֹו ּפי ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבכל מזּוזה לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלצאת
ּבמזּוזה חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. חדרּפתח . ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשער על מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּבית,
הּבית; ׁשער ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַהחדר

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ְְֲִִִֶָָֻׁשּכּלן
.‡Èאם - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפתח

ּפתח ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ּבּתים, ׁשני שלמעלהׁשּבין [יתד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

אתושלמטה] קֹובעין ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר מקֹום -ְְִִִִֶֶֶַָָ
ְַָהּמזּוזה.

.·Èּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן
לחּוץ ואםהּסמּו הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמׁשקֹוף מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.‚Èּתמיד הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם .חּיב ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת ּברּווכל ּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - ּבהבלי[עיסוקו]הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּזמן;
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והֹול לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבדרכי
לֹו מחזק - ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ְְְְְְְְְִִִִִָָֹֻּבראׁשֹו
הּמלאכים הן והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
סביב ה' מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמּצילין

ויחּלצם". ְְִֵֵַַָליראיו,

ה'תשע"ב סיון ד' שישי יום

ז ¤¤ּפרק

ספר‡. לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות
הּׁשירה את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה

זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: [שירתהּזאת", ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפרׁשּיֹות."האזינו"] ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

מצוה ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואף
אינֹו ואם מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָֹלכּתב
ּתֹורה ּבספר הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות ְְֲֲִִֵַַָֻאפּלּו
לׁשם·. לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּמל

ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על יתר ,ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּומּגיהין וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ּכׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּנכּתב אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו הדיֹוט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
ספר לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל אחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, עּמֹו; זה ְְְִִִִִֵֶַָָּתֹורה
ימי ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, והּוא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמסב,

ַָחּייו".
לכּתב‚. צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא

ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
אֹו ּבּלילה, אּלא מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּׁשני,

מּטתֹו על ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, .ּכׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבׂשרטּוט„. ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה הקלףספר על קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] עללישור ּומקצתֹו הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַַָָָ
הּקלף. על ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - ְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּקלף

ּכת ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין ּביֹותר:וכיצד נאה מתּקנת יבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ׁשיטה ּכל ּובין קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹיּניח

-[שורה] וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה; ּכמלא ְְְְִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה,
למׁשּפחֹותיכם 'למׁשּפחֹותיכם לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹֹׁשלׁשים

ּדף ּכל רחב הּוא וזה ּפעמים, ׁשלׁשה [עמוד]למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הּדף יהיה ׁשּלא ּכדי מּזה, קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹודף.
עיניו יהּו ׁשּלא ּכדי זה, על יתר ארּכה ולא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻּכאּגרת;

הרבה]מׁשֹוטטֹות ּבּכתב.[מחפשות ְְְַָ
ימעט‰. ּפרׁשה[יקטין]לא ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לפרשה]לפרׁשה פרשה בין אותיות תשע מרווח .[לצורך ְָָָ
ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּדף

- אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹחּוץ
הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום ְְִִִִִַַַַַַָָָמּניח

.Âיזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו [יכתבנה]נזּדּמנה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּדּפין העמודים]ּבין הּׁשיטה.[בין לתחּלת יחזר אּלא , ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּפחֹות אֹו אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנזּדּמנה
ּבתֹו ּכּלּה את לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר ולא יתר, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻאֹו
לּדף, חּוץ וחציּה הּדף ּבתֹו חציּה לכּתב יכֹול אם - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹהּדף

מּתחּלתּכֹותב ּומתחיל ּפנּוי הּמקֹום מּניח לאו, ואם ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
ִַָהּׁשיטה.

.Êּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש, חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח
ׁשיטה מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר; ולא ּפחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻּכתיבה,

ׁשיטהחמיׁשית ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, ּוכׁשּיגמר . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּצר הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
הּׁשיטה. את יגמר ולא הּׁשיטה, מּתחּלת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹולה,
ּבסֹוף ׁשיטה ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומתּכּון,

ַַהּדף.
.Áהּקטּנֹות ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות, ּבאֹותּיֹות ּובאֹותּיֹותויּזהר , ְְְִִִִֵַַַָָָָ

מעליהם]הּנקּודֹות ניקוד מׁשּנֹות[שיש ׁשּצּורתן ּובאֹותּיֹות , ְְִֶַָָָֻ
הּלפּופֹות הּפיין ּכמֹו[מקופלות]ּכגֹון העקּמֹות והאֹותּיֹות , ְְְְֲִִֵַַָָֻ

ּבּתגין ויּזהר איׁש. מּפי איׁש הּסֹופרים [כתרים]ׁשהעּתיקּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
עליה ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ּתג עליה ׁשּיׁש אֹות יׁש - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּובמנינן
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, זין ּכצּורת - הּתגין וכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָׁשבעה;

.Ë;הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
ּבּתגין ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה האֹותּיֹותואם וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכּלן
חּסר ולא לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹּבהן,
ׁשּנה ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ּבפתּוחֹות ספר זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָ
.Èּבהם נהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׁש

ׁשּיהיּו והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָהּסֹופרים,
וארּבעים, מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמנין
ּופרׁשה, ּפרׁשה ּכל ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹולא

אׁשר' אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ּבראׁשּכמֹו וׁשּיהיה ; ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַֹ
מת, ה', בּיּבׁשה, הּבאים, הּים: מּׁשירת למעלה ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשיטין
ׁשיטין, חמׁש - הּׁשירה מן ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבמצרים
וּיצאּו, סּוס, אחריה, וּתּקח, :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּתחּלת
האזינּו: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיבאּו;
ׁשׁש - קהל להכעיסֹו, ּבאחרית, ,הּדר אחרי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָואעידה,
אׁשר, לדּבר, וּיבא, ׁשיטין: חמׁש - מּמּנה ּולמּטה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשיטין;

אׁשר. ֲֶַֹהּזאת,
.‡Èלא ׁשּנה, ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֻוכל

מלא החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל ׁשּכתבּפסל. אֹו ; ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
קרא ׁשהיא מכתיבתה]מּלה אחרת ּכקריאתּה,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ

"ּובּטחרים" "יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכגֹון
"ּובעפלי ּפתּוחהּבמקֹום ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו ּבהן; וכּיֹוצא ם", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשירה ׁשּכתב אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו [שירתסתּומה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
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והֹול לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבדרכי
לֹו מחזק - ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ְְְְְְְְְִִִִִָָֹֻּבראׁשֹו
הּמלאכים הן והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
סביב ה' מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמּצילין

ויחּלצם". ְְִֵֵַַָליראיו,

ה'תשע"ב סיון ד' שישי יום

ז ¤¤ּפרק

ספר‡. לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות
הּׁשירה את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה

זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: [שירתהּזאת", ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפרׁשּיֹות."האזינו"] ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

מצוה ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואף
אינֹו ואם מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָֹלכּתב
ּתֹורה ּבספר הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות ְְֲֲִִֵַַָֻאפּלּו
לׁשם·. לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּמל

ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על יתר ,ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּומּגיהין וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ּכׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּנכּתב אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו הדיֹוט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
ספר לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל אחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, עּמֹו; זה ְְְִִִִִֵֶַָָּתֹורה
ימי ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, והּוא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמסב,

ַָחּייו".
לכּתב‚. צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא

ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
אֹו ּבּלילה, אּלא מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּׁשני,

מּטתֹו על ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, .ּכׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבׂשרטּוט„. ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה הקלףספר על קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

הכתב] עללישור ּומקצתֹו הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַַָָָ
הּקלף. על ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - ְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּקלף

ּכת ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין ּביֹותר:וכיצד נאה מתּקנת יבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ׁשיטה ּכל ּובין קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹיּניח

-[שורה] וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה; ּכמלא ְְְְִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה,
למׁשּפחֹותיכם 'למׁשּפחֹותיכם לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹֹׁשלׁשים

ּדף ּכל רחב הּוא וזה ּפעמים, ׁשלׁשה [עמוד]למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הּדף יהיה ׁשּלא ּכדי מּזה, קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹודף.
עיניו יהּו ׁשּלא ּכדי זה, על יתר ארּכה ולא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻּכאּגרת;

הרבה]מׁשֹוטטֹות ּבּכתב.[מחפשות ְְְַָ
ימעט‰. ּפרׁשה[יקטין]לא ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לפרשה]לפרׁשה פרשה בין אותיות תשע מרווח .[לצורך ְָָָ
ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּדף

- אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹחּוץ
הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום ְְִִִִִַַַַַַָָָמּניח

.Âיזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו [יכתבנה]נזּדּמנה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּדּפין העמודים]ּבין הּׁשיטה.[בין לתחּלת יחזר אּלא , ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּפחֹות אֹו אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנזּדּמנה
ּבתֹו ּכּלּה את לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר ולא יתר, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻאֹו
לּדף, חּוץ וחציּה הּדף ּבתֹו חציּה לכּתב יכֹול אם - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹהּדף

מּתחּלתּכֹותב ּומתחיל ּפנּוי הּמקֹום מּניח לאו, ואם ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
ִַָהּׁשיטה.

.Êּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש, חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח
ׁשיטה מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר; ולא ּפחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻּכתיבה,

ׁשיטהחמיׁשית ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, ּוכׁשּיגמר . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּצר הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
הּׁשיטה. את יגמר ולא הּׁשיטה, מּתחּלת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹולה,
ּבסֹוף ׁשיטה ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומתּכּון,

ַַהּדף.
.Áהּקטּנֹות ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות, ּבאֹותּיֹות ּובאֹותּיֹותויּזהר , ְְְִִִִֵַַַָָָָ

מעליהם]הּנקּודֹות ניקוד מׁשּנֹות[שיש ׁשּצּורתן ּובאֹותּיֹות , ְְִֶַָָָֻ
הּלפּופֹות הּפיין ּכמֹו[מקופלות]ּכגֹון העקּמֹות והאֹותּיֹות , ְְְְֲִִֵַַָָֻ

ּבּתגין ויּזהר איׁש. מּפי איׁש הּסֹופרים [כתרים]ׁשהעּתיקּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
עליה ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ּתג עליה ׁשּיׁש אֹות יׁש - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּובמנינן
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, זין ּכצּורת - הּתגין וכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָׁשבעה;

.Ë;הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
ּבּתגין ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה האֹותּיֹותואם וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכּלן
חּסר ולא לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹּבהן,
ׁשּנה ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ּבפתּוחֹות ספר זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָ
.Èּבהם נהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׁש

ׁשּיהיּו והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָהּסֹופרים,
וארּבעים, מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמנין
ּופרׁשה, ּפרׁשה ּכל ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹולא

אׁשר' אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ּבראׁשּכמֹו וׁשּיהיה ; ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַֹ
מת, ה', בּיּבׁשה, הּבאים, הּים: מּׁשירת למעלה ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשיטין
ׁשיטין, חמׁש - הּׁשירה מן ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבמצרים
וּיצאּו, סּוס, אחריה, וּתּקח, :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּתחּלת
האזינּו: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיבאּו;
ׁשׁש - קהל להכעיסֹו, ּבאחרית, ,הּדר אחרי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָואעידה,
אׁשר, לדּבר, וּיבא, ׁשיטין: חמׁש - מּמּנה ּולמּטה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשיטין;

אׁשר. ֲֶַֹהּזאת,
.‡Èלא ׁשּנה, ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֻוכל

מלא החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל ׁשּכתבּפסל. אֹו ; ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
קרא ׁשהיא מכתיבתה]מּלה אחרת ּכקריאתּה,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ

"ּובּטחרים" "יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכגֹון
"ּובעפלי ּפתּוחהּבמקֹום ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו ּבהן; וכּיֹוצא ם", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשירה ׁשּכתב אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו [שירתסתּומה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
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האזינו] שירת או אחתהים ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו הּכתב, ְְִֶַַַַָָָָָָּכׁשאר
ּכלל, ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבֹו ואין ּפסּול, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכׁשירה

הּתינֹוקֹות. ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ּכחּמׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻאּלא
.·Èּתֹורה ׁשלׁשיםספר על יֹותר לׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

טעּיֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ספר יּגנז. אֹו יתּקן, אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻיֹום;
מּגּה, הּספר רב היה ואם יּגנז. ארּבע, יתּקן; ודף, ּדף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבכל
אחד ּדף אפּלּו ונׁשאר ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשאר
יתּקן. זה הרי - טעּיֹות ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻמאֹותֹו

.‚Èּתֹולה ׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
מלא, החסר ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹותּיֹות
מּפני מתּקנֹו, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאפּלּו

ּתֹולה ואינֹו ּגֹורד .ׁשהּוא ְֵֵֶֶ
.„Èחּמׁש הּתֹורה לכּתב עצמֹו,מּתר ּבפני חּמׁש ּכל חּמׁש, ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻֻֻ

הּתם ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבהן ּבפניואין מגּלה יכּתב לא אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבּה ׁשּיהיה כמה]עצמּה, מגּלה[רק ּכֹותבין ואין ּפרׁשּיֹות. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

מּתר. חּמׁש, עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה; להתלּמד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻלּתינֹוק
מּתר. אחת, ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש מגּלה ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֻּכתב

.ÂËּומּניח אחד, ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר
ׁשלׁש ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻֻּבין
- ׁשיטין ׁשלׁש עׂשר מּׁשנים ונביא נביא ּכל ּובין ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָֹׁשיטין,

חֹות ,לחּת ּבא הּוא:ׁשאם ּכ נביאים, ׁשל וסּדּורן . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, ּומלכים, ׁשמּואל, וׁשֹופטים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָֻיהֹוׁשע,
ואּיֹוב, ותּלים, רּות, הּכתּובים: וסדר עׂשר; ּותרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיׁשעיה,
ּומגּלה, ודנּיאל, וקינֹות, הּׁשירים, וׁשיר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומׁשלי,

הּימים. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
.ÊËּבׂשרטּוט אּלא אֹותן ּכֹותבין אין - הּקדׁש ּכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל

הכתב] לישור ישרים קוים הּניר.[מתיחת על ּכתבן אפּלּו ,ְְֲִַַָָָ
אסּור. זה, על יתר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻּומּתר

.ÊÈאין - ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכר
החּמׁשין מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה, ספר ּכקדּׁשת ּדיןקדּׁשתֹו ; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻ

תורה]הּיתר[ספר] חומשי חמשה ּכדין[על החסר[הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשים] .[מחמשת

ה'תשע"ב סיון ה' קודש שבת יום

ח ¤¤ּפרק

ּבאמצע‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש ּפתּוחה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ׁשהיא הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,

זה: ּכגֹון הּׁשנּיה, הּׁשיטה מּתחּלת ְְְְִִִִֶַַַָָָּפתּוחה
ּכׁשעּור רוח הּׁשיטה מן ׁשּנׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּגמר אם אֹו מעט, אּלא נׁשאר לא אם אבל אֹותּיֹות; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשע
ּכתב, ּבלא ּפנּויה ּכּלּה ׁשנּיה ׁשיטה מּניח - הּׁשיטה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֻּבסֹוף

הּׁשליׁשית ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה הּפרׁשה ּכגֹוןּומתחיל , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ
ֶזה:

ּבאמצע·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה
ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב[תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

ׁשּיּמצא עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף

זה: ּכגֹון ּבאמצע, נׁשארהרוח לא ואם ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
הּׁשיטה ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח להּניח ּכדי הּׁשיטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמן
ׁשיטה מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, הּכל יּניח - אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹּתבה
ּכגֹון ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה לכּתב ויתחיל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,

מּניחזה: הּׁשיטה, ּבסֹוף ּגמר ואם ְְִִִֶַַַַָָ
לכּתב ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור הּׁשנּיה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמּתחּלת

זה: ּכגֹון הּׁשיטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָהּסתּומה
ּפתּוח ׁשּפרׁשה אֹומר, הּׁשיטהנמצאת ּבתחּלת ּתחּלתּה ה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

לעֹולם. הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה סתּומה, ּופרׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָלעֹולם;
לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר

וכתבּולהּגיהֹו הּפרׁשּיֹות ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברוח ׁשהפסיק אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָּפתּוחה
ולא ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהּניח
הּׁשירֹות צּורת ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהפסיק

והאזינו] הים אּלא[שירת ּתּקנה, לֹו ואין ּפסּול, זה הרי -ְֲֵֵֶֶַָָָָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את ְֵֶֶַַַָָָלסּלק

ׁשראיתי„. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
להֹודיע ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבדברים
ּבמחלקת אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּסתּומֹות
ּפרׁשּיֹות ּכל הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּספרים

הּׁשירֹות וצּורֹות והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות לתּקןהּתֹורה, ּכדי , ְְְְְְִֵֵַַַַַָ
עליו ׁשּסמכנּו וספר מהן. ּולהּגיּה הּספרים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהן
ּכֹולל ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבדברים

ספרים ועׂשרים וכתובים]ארּבעה נביאים התורה ׁשהיה[כל , ְְְְִִֶֶַָָָָָ
היּו ועליו הּספרים, מּמּנּו להּגיּה ׁשנים מּכּמה ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָּבירּוׁשלים
הרּבה, ׁשנים ּבֹו ודקּדק אׁשר, ּבן ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכל
ּבספר סמכּתי ועליו ׁשהעּתיקֹו. ּכמֹו רּבֹות ּפעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהּגיהֹו

ּכהלכתֹו. ׁשּכתבּתי ְְְִִֶַָָָּתֹורה
רקיע יהי ּבראׁשית: יׁשרצּוספר מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּכּלן - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, הארץ, ּתֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמים,
אמר ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות; ׁשבע והן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפתּוחֹות,
ידע, והאדם ּפתּוחה; - אלהים ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ויחי ספר, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָזה
- נח ויחי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ויחי ירד, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹויחי
אּלה ה', וּירא סתּומֹות; ּכּלן אּלּו, ּפרׁשּיֹות עׂשרה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחת
וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹֹּתֹולדת
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - נח אל אלהים וּיאמר נח, אל ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹאלהים
ּוכנען ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ּבני ּתֹולדת ואּלה נח, בני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹוּיהיּו
אּלה הארץ, כל ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - יּלד ּולׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻילד,
ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ׁשם ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹּתֹולדת
תרח ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי פלג, ויחי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעבר,
אברם, אל ה' וּיאמר ּפרׁשּיֹות; ׁשמֹונה והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
אחר ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - אמרפל ּבימי ויהי רעב, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָויהי
אל אלהים וּיאמר אברם, ויהי אברם, אׁשת וׂשרי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּדברים,
וּיּסע ּפתּוחה; - אליו וּירא סתּומֹות; ארּבעּתן - ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָאברהם
ויהי ההוא, ּבעת ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּפקד וה' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשם,

ארּבעּתןאחר - ׂשרה חּיי וּיהיּו הּדברים, אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ
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ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף סתּומה; - זקן ואברהם ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּפתּוחֹות;
ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ּתֹולדת ואּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁשמעאל,
- יעקב וּיצא יצחק, זקן ּכי ויהי עׂשו, ויהי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּפתּוחֹות;
וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה; - יעקב וּיׁשלח סתּומֹות; ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁשּתן
וּיהיּו אלהים, וּירא אלהים, וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּדינה
בני אּלה ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - עׂשו ּתלדֹות ואּלה יעקב, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹבני
- ּבעת ויהי יעקב, וּיׁשב הּמלכים, ואּלה סתּומה; - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׂשעיר
אחר ויהי סתּומה; - מצרימה הּורד ויֹוסף ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
ואּלה אליו, וּיּגׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מּקץ ויהי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּדברים,
הּדברים, אחרי ויהי סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יהּודה ואת ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹות,
ּכּלן - יּׂששכר זבּולן, יהּודה, ולוי, ׁשמעֹון יעקב, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻֻוּיקרא
- יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, מאׁשר, ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָֹּפתּוחֹות,
ׁשלׁש הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - ּבנימין סתּומֹות; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹחמׁשּתן
אחת הּכל, וארּבעים; ׁשמֹונה והּסתּומֹות, ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹוארּבעים;

ּפרׁשּיֹות. ְְִִִָָותׁשעים
בּימים ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
וּיל סתּומה; - רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהרּבים
אלהים וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמׁשה,
מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאל

אהרן וידּברואל אבתם, ּבית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ראה מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹה'
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ,ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנתּתי
אהרן אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה אל ה' ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹוּיאמר
וּיאמר ּפתּוחה; - ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר אהרן, אל אמר מׁשה אל ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה'
וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר סתּומה; - הׁשּכם ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּפרעה אל ּבא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמׁשה
עֹוד . . וּיאמר ,חׁש ויהי . . וּיאמר סתּומה; - יד ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹנטה
אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אחד ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹנגע
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמׁשה,
וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה; - מׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני
- יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; - ּבעצם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויהי
וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשּתיהן
נטה ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻויׁשבּו
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאת
ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹוּיּסע
וּיאמר ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
וּיאמר עמלק, וּיבא עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה; - מׁשה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה'
חמׁשּתן - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר -ּפתּוחֹות; תּׂשא לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
לא תרצח, לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ְְְְְִֵַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּכּלן - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹסתּומֹות,
איׁש, מּכה ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

וכי יריבן, וכי אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻוכי
סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֻיּכה
ּכי יּגף, וכי יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹוהן
איׁש יּתן ּכי יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַֹיגנב
יפּתה, וכי ּפתּוחה; - יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
- ּכסף אם סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - לאלהים זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכּׁשפה,
תראה, ּכי תפּגע, ּכי תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּפתּוחה;
תהיה לא ּפתּוחה; - אנכי הּנה סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹלא
- ה' וּיאמר ּפתּוחה; - אמר מׁשה ואל סתּומה; - ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּכלה
ועׂשית סתּומה; - ארֹון ועׂשּו ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָסתּומה;
- הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מנרת ועׂשית ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלחן,
פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹסתּומה;
ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ועׂשית הּמזּבח, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועׂשית
ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; חמׁשּתן - הקרב ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואּתה
ועׂשית מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹועׂשית
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה הּדבר, וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּציץ,
וידּבר ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר מזּבח, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָועׂשית
וידּבר סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;

ה וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל מׁשהה' אל ' ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ
וּיאמר סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמׁשה,
את וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹכל
וּיעׂש הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻהּקרׁשים
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת
החצר, את וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂש
האפד את וּיעׂש סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלה
וּיעׂש החׁשן, את וּיעׂש סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; -ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
הּמׁשּכן, את וּיביאּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת
ּבחדׁש ויהי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - החדׁש ּדביֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוידּבר
וּיׂשם הּמנרה, את וּיׂשם הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון,
החצר את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
מנין ּפתּוחה. - הענן ויכס ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
ותׁשעים; חמׁש הּסתּומֹות, ּומנין וׁשּׁשים; ּתׁשע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפתּוחֹות,

ּפרׁשּיֹות. וׁשּׁשים וארּבע מאה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּכל,
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ּכל ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹסתּומֹות;
- תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,
ׁשּתיהן - ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻּכּלן
ׁשלׁשּתן - ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָסתּומֹות;
וידּבר קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
וידּבר זבח, ּתֹורת וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּדדּבר
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ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף סתּומה; - זקן ואברהם ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּפתּוחֹות;
ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ּתֹולדת ואּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁשמעאל,
- יעקב וּיצא יצחק, זקן ּכי ויהי עׂשו, ויהי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּפתּוחֹות;
וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה; - יעקב וּיׁשלח סתּומֹות; ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁשּתן
וּיהיּו אלהים, וּירא אלהים, וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּדינה
בני אּלה ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - עׂשו ּתלדֹות ואּלה יעקב, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹבני
- ּבעת ויהי יעקב, וּיׁשב הּמלכים, ואּלה סתּומה; - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׂשעיר
אחר ויהי סתּומה; - מצרימה הּורד ויֹוסף ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
ואּלה אליו, וּיּגׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מּקץ ויהי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּדברים,
הּדברים, אחרי ויהי סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יהּודה ואת ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹות,
ּכּלן - יּׂששכר זבּולן, יהּודה, ולוי, ׁשמעֹון יעקב, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻֻוּיקרא
- יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, מאׁשר, ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָֹּפתּוחֹות,
ׁשלׁש הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - ּבנימין סתּומֹות; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹחמׁשּתן
אחת הּכל, וארּבעים; ׁשמֹונה והּסתּומֹות, ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹוארּבעים;

ּפרׁשּיֹות. ְְִִִָָותׁשעים
בּימים ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
וּיל סתּומה; - רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהרּבים
אלהים וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמׁשה,
מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאל

אהרן וידּברואל אבתם, ּבית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ראה מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹה'
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ,ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנתּתי
אהרן אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה אל ה' ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹוּיאמר
וּיאמר ּפתּוחה; - ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר אהרן, אל אמר מׁשה אל ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה'
וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר סתּומה; - הׁשּכם ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּפרעה אל ּבא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמׁשה
עֹוד . . וּיאמר ,חׁש ויהי . . וּיאמר סתּומה; - יד ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹנטה
אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אחד ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹנגע
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמׁשה,
וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה; - מׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני
- יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; - ּבעצם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויהי
וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשּתיהן
נטה ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻויׁשבּו
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאת
ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹוּיּסע
וּיאמר ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
וּיאמר עמלק, וּיבא עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה; - מׁשה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה'
חמׁשּתן - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר -ּפתּוחֹות; תּׂשא לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
לא תרצח, לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ְְְְְִֵַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּכּלן - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹסתּומֹות,
איׁש, מּכה ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

וכי יריבן, וכי אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻוכי
סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֻיּכה
ּכי יּגף, וכי יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹוהן
איׁש יּתן ּכי יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַֹיגנב
יפּתה, וכי ּפתּוחה; - יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
- ּכסף אם סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - לאלהים זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכּׁשפה,
תראה, ּכי תפּגע, ּכי תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּפתּוחה;
תהיה לא ּפתּוחה; - אנכי הּנה סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹלא
- ה' וּיאמר ּפתּוחה; - אמר מׁשה ואל סתּומה; - ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּכלה
ועׂשית סתּומה; - ארֹון ועׂשּו ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָסתּומה;
- הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מנרת ועׂשית ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלחן,
פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹסתּומה;
ּתצּוה, ואּתה הּמׁשּכן, חצר את ועׂשית הּמזּבח, את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָועׂשית
ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; חמׁשּתן - הקרב ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואּתה
ועׂשית מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹועׂשית
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה הּדבר, וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּציץ,
וידּבר ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר מזּבח, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָועׂשית
וידּבר סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;

ה וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל מׁשהה' אל ' ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ
וּיאמר סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמׁשה,
את וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹכל
וּיעׂש הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻהּקרׁשים
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת
החצר, את וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂש
האפד את וּיעׂש סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלה
וּיעׂש החׁשן, את וּיעׂש סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; -ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
הּמׁשּכן, את וּיביאּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת
ּבחדׁש ויהי ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - החדׁש ּדביֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹוידּבר
וּיׂשם הּמנרה, את וּיׂשם הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון,
החצר את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
מנין ּפתּוחה. - הענן ויכס ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
ותׁשעים; חמׁש הּסתּומֹות, ּומנין וׁשּׁשים; ּתׁשע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפתּוחֹות,

ּפרׁשּיֹות. וׁשּׁשים וארּבע מאה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּכל,
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ּכל ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹסתּומֹות;
- תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,
ׁשּתיהן - ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻּכּלן
ׁשלׁשּתן - ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָסתּומֹות;
וידּבר קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
וידּבר זבח, ּתֹורת וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּדדּבר
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ּפתּוחֹות, ּכּלן - אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּדדּבר
אהרן, אל ה' וידּבר סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהן
וזה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
תזריע, ּכי ּדאּׁשה וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ימּות וכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלכם,
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּובׂשר צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוידּבר

אּׁשה אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אּׁשהאֹו אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְִִִִָָָָָָ
ׁשלׁשּתן - והּבגד יּמרט, ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכי
סתּומה; - ּדל ואם ּפתּוחה; - ּתהיה ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוידּבר
- תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה; - תצא ּכי ואיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶָָּפתּוחֹות;
וידּבר מֹות, ּדאחרי וידּבר סתּומה; - יזּוב ּכי ואּׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;
ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני אל ּדדּבר וידּבר אהרן, אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדדּבר
ערות ,אבי אׁשת ערות ,אבי ערות איׁש, איׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפתּוחֹות;
,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ערות ,ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחֹות
אׁשת ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ אחֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָערות
עׂשרה; ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה אּׁשה ערות ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאחי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת, ּכל אל ּדדּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוידּבר
אל ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ּדאׁשר וידּבר סתּומה; - יגּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוכי
הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּכהנים אל אמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוידּבר
וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּבניו ואל אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוידּבר
אּלה יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה; - ּכׂשב אֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדׁשֹור
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל תבאּו ּדכי וידּבר ה', ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמֹועדי
ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר סתּומה; - לכם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוספרּתם
יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ּבעׂשֹור ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָוידּבר
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני את ּדצו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר

ה את ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - אּׁשה ּבן וידּברוּיצא מקּלל, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
,אחי ימּו ּכי ,ל וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - סיני ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדבהר
,עּמ אחי ימּו וכי ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹואיׁש
לא ואם ּבחּקתי, אם ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד תּׂשיג ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹֹֻֻוכי
וידּבר סתּומה; - ּבזאת ואם ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹתׁשמעּו
מנין סתּומה. - ּבהמה ואם ּפתּוחה; - יפלא ּכי ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָּדאיׁש
וארּבעים; ׁשׁש והּסתּומֹות, וחמּׁשים; ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהּפתּוחֹות,

ותׁשעים. ׁשמֹונה ְְְִִֶַֹהּכל,
ׁשמעֹון, לבני סתּומה; - ראּובן ּבני וּיהיּו סיני: ּבמדּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
יֹוסף, לבני זבּולן, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני ּגד, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֻלבני
נפּתלי, ּבני אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבני
על ּדאיׁש וידּבר לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֻאּלה
ראּובן, מחנה ּדגל עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּדגלֹו
ארּבעּתן - דן מחנה ּדגל אפרים, מחנה ּדגל אהל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹונסע
וידּבר הקרב, . . וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ּפקּודי, אּלה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹסתּומֹות;
וּיאמר ולקהת, ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - ּדפקד וידּבר ואני, . .ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
וידּבר ּדנׂשא, וידּבר ּדקח, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּדפקד
מררי, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּדאל
וידּבר ּדצו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַּופקּודי
וידּבר תׂשטה, ּכי ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּדאיׁש

יפלא ּכי אּׁשה אֹו חמׁשּתןּדאיׁש - אהרן אל ּדדּבר וידּבר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ויהי וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּפתּוחֹות;
ּבּיֹום הּׁשני, ּבּיֹום ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֻויהי
ּבּיֹום הּׁשּׁשי, ּבּיֹום החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַָהּׁשליׁשי,
ּביֹום העׂשירי, ּבּיֹום הּתׁשיעי, ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהּׁשביעי,
,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת עׂשר, ׁשנים ּביֹום עׂשר, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻעׁשּתי
עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - הלוּים את ּדקח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻוידּבר
וידּבר ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; - ללוּים אׁשר ּדזאת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹוידּבר
סתּומה; - הקים ּוביֹום ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - טמא יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּדכי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּׁשנית ּבּׁשנה ויהי ,ל ּדעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוידּבר
העם ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּבנסע ויהי לחבב, מׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּיאמר
וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ּדאספה וּיאמר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכמתאננים,
סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹמרים
ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח וידּבר ּדואביה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוּיאמר
ּכּלן - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר מתי, ּדעד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֻוידּבר
ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, וכי ׁשׁש; והן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפתּוחֹות,
- יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - יׂשראל בני וּיהיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ּדועׂשּו וּיאמר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹסתּומה;
- אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, וידּבר ּדהּבדלּו, ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוידּבר
סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - וּיּלנּו סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
- יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר מאּתם, ּדוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוידּבר
ה' וידּבר סתּומה; - אהרן אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּדואל וידּבר סתּומה; - לוי ולבני ּפתּוחה; - אהרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאל
ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני וּיבאּו חּקת, ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹֻהלוּים,
האמנּתם, לא ּדיען וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּמּטה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹאת
ּפתּוחה; - מּקדׁש וּיסעּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיׁשלח
אז ּפתּוחה; - ההר מהר וּיסעּו סתּומה; - הּכנעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשמע
- ּבלק וּירא ּפתּוחה; - יׂשראל וּיׁשלח סתּומה; - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָיׁשיר

ויד ּדפינחס, וידּבר יׂשראל, וּיׁשב וּיאמרסתּומה; ּדצרֹור, ּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּבני יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָה'
בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂששכר,
אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - נפּתלי ּבני אׁשר, ּבני דן, ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלה
- וּתקרבנה הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעׂשרה;
- ּדעלה וּיאמר צלפחד, ּבנֹות ּדכן וּיאמר סתּומֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּתיהן
ּוביֹום ּדצו, וידּבר סתּומה; - מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות; ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּתיהן
ּובחדׁש ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
ּובחדׁש סתּומֹות; ׁשּתיהן - הּבּכּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֶֶַַָֹהראׁשֹון,

עׂשר ּובחמּׁשה ּובעׂשֹור, ּפתּוחה; - הּׁשני,הּׁשביעי ּובּיֹום , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּובּיֹום החמיׁשי, ּובּיֹום הרביעי, ּובּיֹום הּׁשליׁשי, ְְֲִִִִִִַַַַַַָּובּיֹום
והן סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻהּׁשּׁשי,
וּיצאּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ה' וידּבר מׁשה, וידּבר ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹּתׁשע;
ׁשלׁשּתן - ּדׂשא וּיאמר אלעזר, וּיאמר ואלעזר, ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹמׁשה
וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה; - רב ּומקנה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹסתּומֹות;
- מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹאליו
ׁשּתיהן - ּדבערבת וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּתיהן
ׁשמֹות ּדאּלה וידּבר יׂשראל, ּבני את ּדצו וידּבר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסתּומֹות;
ּבני אל ּדדּבר וידּבר מֹואב, ּדבערבת וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהאנׁשים,
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
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מאה הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹׁשּתים
ּפרׁשּיֹות. וחמּׁשים ְֲִִִֶַָָּוׁשמֹונה

הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר
ראה, אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּבנים, תֹוליד ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואתחּנן
לא אנכי, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹאז
ולא תגנב, ולא תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹֹֹתׂשא,
ּכּלן - הּדברים את תתאּוה, ולא תחמד, ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻתענה,
והיה ּפתּוחה. - יׂשראל ׁשמע עׂשרה. אחת והן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָסתּומֹות,
ארּבעּתן - יביא ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָֹּכי
ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ּפתּוחה. - עקב והיה ְְְְִֵֶַָָָָָֹסתּומֹות.
ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּמצוה,
אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָועּתה
,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹֹׁשמע,
- יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכי
את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּפתּוחה.
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹֻזה
ּכי ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
ּכל סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ׁשבעת ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהּבכֹור,
תּטע לא וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. -ְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹֻ
ּכי סתּומֹות. ארּבעּתן - בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹל
וכי יהיה, וזה לּכהנים, יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיּפלא
ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻיבא
תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, לא ּפתּוחה. - איׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹוכי
חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי עיר, אל תקרב ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָלּמלחמה,
ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. - חלל יּמצא ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָסתּומֹות.
תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, יהיה ּכי לאיׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָֹֹתהיין
ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, את תראה לא ׁשֹור, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָֹֹֻאת
לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ּכי ׁשבע. והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹסתּומֹות,
ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּגדלים, ְְֱֲִִִִִִִִֶַַָָָֹתחרׁש,
ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם בתּולה, נערה יהיה ּכי איׁש, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיּמצא
לא ממזר, יבא לא פצּוע, יבא לא איׁש, יּקח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹּכי
לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחדׁשה,
ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתעׁשק
לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתחּבט,
זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻיהיה
תכּלה ּכי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאת

מ ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום וזקנילעׂשר, ׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה. - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל
מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ארּור ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש,

ארּור17ארּור אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹ
אׁשר ארּור ׁשחד, לקח ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשכב
ׁשמֹוע, אם והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻלא

הּברית דברי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוהיה
והיה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - נּצבים אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה. -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וּיל סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - נתּתי ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹכי
מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה. - מׁשה וּיקרא ּפתּוחה. - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה
ּבעצם, מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, וּיבא הּׁשמים, האזינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהן,
סתּומה. - ליהּודה וזאת ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - הּברכה ְְְְְְֲִִַָָָָָֹֹוזאת
ּולדן, ּולגד, ולזבּולן, ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. - ְְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָֻּוללוי

ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - מׁשה וּיעל ְְְֵֵֶֶַַַַָָֻּולאׁשר,
והּסתּומֹות וארּבע, ׁשלׁשים - זה ספר ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַמנין
ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל וארּבע. ועׂשרים מאה -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומנין ותׁשעים, מאתים - הּתֹורה ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמנין
מאֹות ׁשׁש - הּכל ותׁשע. וׁשבעים מאֹות ׁשלׁש - ְְְְִִֵֵֵֵַַַָֹהּסתּומֹות

ותׁשע. ְִִֵַָוׁשּׁשים
רוח ּבאמצע יׁש וׁשיטה ׁשיטה ּכל 'האזינּו': ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָצּורת

חלּוקהאחד ׁשיטה ּכל ונמצא הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
הּתבֹות הן ואּלּו ׁשיטֹות. ּבׁשבעים אֹותּה וכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָלׁשּתים.

וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ְְִִֶָָָֹׁשּבראׁש
הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ּכׂשעירם, יערף, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינּו,
ּכנׁשר, יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, יּצב, ּבהנחל, ׁשאל, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹזכר,

ּבני חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', וינּבל,יפרׂש, ׁשמנּת, ודם, , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
ּכעסּוני, ּבנים, אראה, מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּבתֹועבת,
יֹונק, ּומחדרים, עם, וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבגֹוי,
ואיבינּו, וה', ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹאׁשּביתה,
ואפס, ועל, וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹּומּׁשדמת,
מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָצּור,

ונקם. ְְִַָָהרנינּו,
ׁשּבראׁש. הּתבֹות אּלּו ְֵֵֶַָֹּכל

ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה חצי ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
הּדף: ְְֶַַַּבאמצע

הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ְְְְִִִִִִִַַַַָותׁשמע,
על, יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ,זקני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹּבינּו,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׂשאהּו,
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּפן, לּולי, אמרּתי, ּגם, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹּכי,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹּכי,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
ׁשיטֹות ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים .ׁשירת ְְִִִִִַַָָ

מּניחין אחת - הּׁשיטֹות ּוׁשאר ּכדרּכּה, ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשיטה
רוח מקֹומֹותּבאמצעּה ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רוח ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ׁשּתּמצא עד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאמצעּה,
הרוח. ּכנגד ּוכתב הּכתב, ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָּכנגד

צּורתה: היא ְִָָוזֹו
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קטו dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oeiq 'd ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מאה הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹׁשּתים
ּפרׁשּיֹות. וחמּׁשים ְֲִִִֶַָָּוׁשמֹונה

הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר
ראה, אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּבנים, תֹוליד ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואתחּנן
לא אנכי, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹאז
ולא תגנב, ולא תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹֹֹתׂשא,
ּכּלן - הּדברים את תתאּוה, ולא תחמד, ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻתענה,
והיה ּפתּוחה. - יׂשראל ׁשמע עׂשרה. אחת והן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָסתּומֹות,
ארּבעּתן - יביא ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָֹּכי
ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ּפתּוחה. - עקב והיה ְְְְִֵֶַָָָָָֹסתּומֹות.
ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּמצוה,
אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָועּתה
,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹֹׁשמע,
- יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכי
את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּפתּוחה.
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹֻזה
ּכי ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
ּכל סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ׁשבעת ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהּבכֹור,
תּטע לא וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. -ְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹֻ
ּכי סתּומֹות. ארּבעּתן - בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹל
וכי יהיה, וזה לּכהנים, יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיּפלא
ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻיבא
תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, לא ּפתּוחה. - איׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹוכי
חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי עיר, אל תקרב ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָלּמלחמה,
ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. - חלל יּמצא ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָסתּומֹות.
תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, יהיה ּכי לאיׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָֹֹתהיין
ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, את תראה לא ׁשֹור, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָֹֹֻאת
לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ּכי ׁשבע. והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹסתּומֹות,
ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּגדלים, ְְֱֲִִִִִִִִֶַַָָָֹתחרׁש,
ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם בתּולה, נערה יהיה ּכי איׁש, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיּמצא
לא ממזר, יבא לא פצּוע, יבא לא איׁש, יּקח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹּכי
לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחדׁשה,
ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתעׁשק
לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתחּבט,
זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻיהיה
תכּלה ּכי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאת

מ ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום וזקנילעׂשר, ׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה. - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל
מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ארּור ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש,

ארּור17ארּור אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹ
אׁשר ארּור ׁשחד, לקח ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשכב
ׁשמֹוע, אם והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻלא

הּברית דברי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוהיה
והיה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - נּצבים אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה. -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וּיל סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - נתּתי ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹכי
מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה. - מׁשה וּיקרא ּפתּוחה. - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה
ּבעצם, מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, וּיבא הּׁשמים, האזינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהן,
סתּומה. - ליהּודה וזאת ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - הּברכה ְְְְְְֲִִַָָָָָֹֹוזאת
ּולדן, ּולגד, ולזבּולן, ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. - ְְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָֻּוללוי

ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - מׁשה וּיעל ְְְֵֵֶֶַַַַָָֻּולאׁשר,
והּסתּומֹות וארּבע, ׁשלׁשים - זה ספר ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַמנין
ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל וארּבע. ועׂשרים מאה -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומנין ותׁשעים, מאתים - הּתֹורה ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמנין
מאֹות ׁשׁש - הּכל ותׁשע. וׁשבעים מאֹות ׁשלׁש - ְְְְִִֵֵֵֵַַַָֹהּסתּומֹות

ותׁשע. ְִִֵַָוׁשּׁשים
רוח ּבאמצע יׁש וׁשיטה ׁשיטה ּכל 'האזינּו': ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָצּורת

חלּוקהאחד ׁשיטה ּכל ונמצא הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
הּתבֹות הן ואּלּו ׁשיטֹות. ּבׁשבעים אֹותּה וכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָלׁשּתים.

וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ְְִִֶָָָֹׁשּבראׁש
הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ּכׂשעירם, יערף, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינּו,
ּכנׁשר, יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, יּצב, ּבהנחל, ׁשאל, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹזכר,

ּבני חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', וינּבל,יפרׂש, ׁשמנּת, ודם, , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
ּכעסּוני, ּבנים, אראה, מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּבתֹועבת,
יֹונק, ּומחדרים, עם, וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּבגֹוי,
ואיבינּו, וה', ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹאׁשּביתה,
ואפס, ועל, וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹּומּׁשדמת,
מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָצּור,

ונקם. ְְִַָָהרנינּו,
ׁשּבראׁש. הּתבֹות אּלּו ְֵֵֶַָֹּכל

ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה חצי ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
הּדף: ְְֶַַַּבאמצע

הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ְְְְִִִִִִִַַַַָותׁשמע,
על, יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ,זקני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹּבינּו,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׂשאהּו,
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּפן, לּולי, אמרּתי, ּגם, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹּכי,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹּכי,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
ׁשיטֹות ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים .ׁשירת ְְִִִִִַַָָ

מּניחין אחת - הּׁשיטֹות ּוׁשאר ּכדרּכּה, ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשיטה
רוח מקֹומֹותּבאמצעּה ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רוח ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ׁשּתּמצא עד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאמצעּה,
הרוח. ּכנגד ּוכתב הּכתב, ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָּכנגד

צּורתה: היא ְִָָוזֹו
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יתּכּון - הּכתב ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות, ּבין - ּכּלּה הּתֹורה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא ּבּה, תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתהיה
אּלא תבֹות; ּכׁשּתי הּתבה תתראה ׁשּלא ּכדי מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
מאֹות, אֹות הרחיק ואם הׂשערה. ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָיהיה
הרי - רגיל ׁשאינֹו לתינֹוק תבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכדי

ׁשּיתּקן. עד פסּול ְֵֶֶַַָזה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oeiq 'dÎxii` g"k -

ה'תשע"ב אייר כ"ח ראשון יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו (xhya)הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ספר לּה "וכתב יתעּלה: אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדוקא

ּבידּה" ונתן `)ּכריתת ,ck mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻ
,לכ המיחדת ּבמּסכּתא ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻזֹו,

ּגּטין. מּסכת ְִִֶֶַַּכלֹומר

ה'תשע"ב אייר כ"ט שני יום

ה'תשע"ב סיון א' שלישי יום

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו

לקחּתּה" לׁשּוב אׁשרֿׁשּלחּה הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ
(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

ה'תשע"ב סיון ב' רביעי יום

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו (qibd)הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁשת
עליה" יבא d)"יבמּה ,dk mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ

יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻזֹו

ה'תשע"ב סיון ג' חמישי יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ז היבמההּמצוה ׁשּתחלֹוץ ׁשּנצטּוינּו (`zyהּצּוּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
(zny g`d:יתעּלה אמרֹו והּוא יּׂשאּנה, לא אם ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹליבמּה

רגלֹו" מעל נעלֹו h)"וחלצה ,dk mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
ּוכבר יבמֹות. מּסכת והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמצוה

לׁשֹונם hl:)ידעּת zenai .bi zekxa)יּבּום "מצות :znd g`y) ְְְִִַַָָָ
(dp`yiלּמּסכּתא קראּו ּולפיכ חליצה", למצות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָקֹודמת

והחליצה הּיּבּום ּדיני ּכֹוללת ׁשהיא אףֿעלּֿפי ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ"יבמֹות",
ְֶָּכאחד.

ה'תשע"ב סיון ד' שישי יום

.Ê�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוןֿשישיכ"חאיירֿד'סיון

― השנ"ז אדםהּמצוה ּבני ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ
היבמה על rxf)מּלבֹוא gipd `le zny g` zy`)ּכׁשהיא ְְִִֶַַָָָ

זּקת dp`yil)ּתחת Ð maid Ð znd g` lr daegy ,xyw) ִַַַ
לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת "לאֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,

d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ
ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.
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ה'תשע"ב סיון ה' קודש שבת יום

.Á�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ë�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(zepfl)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבתּולה" איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו ak,והּוא zeny) ְְְְְְִִִֶֶַַָָ

(eh'ד ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְִֻמּכתּבֹות.

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה dlezaהּצּוּוי lread) ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlraֿולֹו" יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿאנּוסתֹו, ְְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

ּכלֿימיו" ׁשּלחּה לאֿיּוכל עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹתהיה
(hk ,ak mixac)מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ,(.eh)זה ׁשּלאו ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשל
עׂשה עׂשה ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשה.
― לאּׁשה" תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהּוא".

ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. (hl.)מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
מּכתּבֹות ד' .(an.)ּופרק ְִֶֶֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּוכל [וגֹו'] לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,

ּכלֿימיו" אמרֹו:(my)ׁשּלחּה והּוא עׂשה, קדמֹו זה ולאו ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה לאו(eh.)"ולֹו ׁשּזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: וׁשם עׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּקדמֹו
("dy`l didz `le" ieeivd miiwle xifgdl eciay)מחזיר ―ֲִַ

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: eilr)ואינֹו dxeq` dyexbdy)לֹוקה ― ְְִֵֵֶֶֹ
אנּוסתֹו וגרׁש יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואינֹו
ׁשהרי לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹומתה
קּימֹו ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלא
ozip m` :cg` ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk)

xeht f`y Ð e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna

aiigzn f`y Ð dyrd z` miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn

(zewlna'ד ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
ְִֻמּכתּבֹות.

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין dlezaהיא `yp) ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrdeהּצּוּוי ּכלֹומר: ,ְִַַ

ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, אׁשּתֹו וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל לאּׁשה "ולֹוֿתהיה (myנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ

(hiמּכֹות ּבגמרא ונתּבאר .(my)ׁשּנתּבאר ּכמֹו זה, ּבלאו ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: o`kּבאֹונס, yiy epl ixd) ְְֲֵֵֶֶֶַָָָ

(dyr'ד ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
.(dn:)מּכתּבֹות ְִֻ

― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לׁשּלחּה "לאֿיּוכל ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹמּלגרׁש

אמרֹו:(my)ּכלֿימיו" והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" הּמלקּות(my)"ולֹוֿתהיה לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, eh.)ּכדין zekn) ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק
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קיז oeiq 'd ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ב סיון ה' קודש שבת יום

.Á�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ë�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(zepfl)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבתּולה" איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו ak,והּוא zeny) ְְְְְְִִִֶֶַַָָ

(eh'ד ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְִֻמּכתּבֹות.

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה dlezaהּצּוּוי lread) ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlraֿולֹו" יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿאנּוסתֹו, ְְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

ּכלֿימיו" ׁשּלחּה לאֿיּוכל עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹתהיה
(hk ,ak mixac)מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ,(.eh)זה ׁשּלאו ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשל
עׂשה עׂשה ׁשּקדמֹו לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹעׂשה.
― לאּׁשה" תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהּוא".

ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. (hl.)מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
מּכתּבֹות ד' .(an.)ּופרק ְִֶֶֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּוכל [וגֹו'] לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,

ּכלֿימיו" אמרֹו:(my)ׁשּלחּה והּוא עׂשה, קדמֹו זה ולאו ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה לאו(eh.)"ולֹו ׁשּזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּוא יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: וׁשם עׂשה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּקדמֹו
("dy`l didz `le" ieeivd miiwle xifgdl eciay)מחזיר ―ֲִַ

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: eilr)ואינֹו dxeq` dyexbdy)לֹוקה ― ְְִֵֵֶֶֹ
אנּוסתֹו וגרׁש יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואינֹו
ׁשהרי לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹומתה
קּימֹו ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלא
ozip m` :cg` ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk)

xeht f`y Ð e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna

aiigzn f`y Ð dyrd z` miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn

(zewlna'ד ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
ְִֻמּכתּבֹות.

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין dlezaהיא `yp) ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrdeהּצּוּוי ּכלֹומר: ,ְִַַ

ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, אׁשּתֹו וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל לאּׁשה "ולֹוֿתהיה (myנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ

(hiמּכֹות ּבגמרא ונתּבאר .(my)ׁשּנתּבאר ּכמֹו זה, ּבלאו ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: o`kּבאֹונס, yiy epl ixd) ְְֲֵֵֶֶֶַָָָ

(dyr'ד ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
.(dn:)מּכתּבֹות ְִֻ

― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לׁשּלחּה "לאֿיּוכל ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹמּלגרׁש

אמרֹו:(my)ּכלֿימיו" והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" הּמלקּות(my)"ולֹוֿתהיה לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, eh.)ּכדין zekn) ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק
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המשך ביכור למס' סוכה ליום כרבעים וחמישה לעומר עמ' ב



יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקיח

ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                    רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מג עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
              

         
         

          
          

           
       

        
           

         
         

        
         

          
        

        
           

         
     

       
         


       

         
         

       
         

         
       

      
       

      
         

        
       

           
      
        

          
       

        
      

         
          

        
      
      

        
      

          
         

       
         
        

         
          


         

       
         

           
          

     
        
       

        
          

          
   

        
         

      
        

            
       

           
        

      
          

          
         

        
          

         
           

    
            

        
      

        
         

           
         

           
           

        
         

           
         

         
        

         
   

           
         

       
         

        
     

         
     

         
       

      
      

         
        

          
  















































































































































































































































קכי יום ראשון - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

         
         

          
          

           
       

        
           

         
         

        
         

          
        

        
           

         
     

       
         


       

         
         

       
         

         
       

      
       

      
         

        
       

           
      
        

          
       

        
      

         
          

        
      
      

        
      

          
         

       
         
        

         
          


         

       
         

           
          

     
        
       

        
          

          
   

        
         

      
        

            
       

           
        

      
          

          
         

        
          

         
           

    
            

        
      

        
         

           
         

           
           

        
         

           
         

         
        

         
   

           
         

       
         

        
     

         
     

         
       

      
      

         
        

          
  















































































































































































































































יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקכב

ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
          

           
           

         
        

 
        

      
       
         


         

        
       

         
        

          
       
        

       
      

          
      

        
      

 
          

         
        

         
        

      
        

        
         

         
       

         
        

       
        

       
          

        
            

 
        

       
       

            
         

        
        
          

       

       
        

        
        

        
          

          
   

        
       
        

          


          
           

        
      

          
         

        
   

         
          

        
        

     
        
          

          
          

         
   

         
       

        
       

            
           

         
        

          
       

           
        


         

          
       

       
    

          
        

           
           

 
          

       
       









































































































































































































































המשך בעמוד זמק

      

           
            

            
          

     
     

       
    
    
      
     

     
      

    
     
     

       
     
     

       
     

     
     

     
     

    
      

     
    

    
     

     
     
     
      
     
      
      
    
      
       

      
     

      
      

         
           
            
          
      

      
      

     
    

      
     
      
      
      
     

    
      

     
    

     
      

        
     

   
   

      
        

     
    

    
     
      
     

     
     

      
    

    
     
     
    

  
    

     
  























































































































































































        

       
       
      
        
        
       
       
      
        
      
       
       
       
      
        
       
       
        
         
       
        
        
       
       
         
        
        
       
        
        
       
             

                      
                    
                   
                    
                      
                    

                  
                  
                   
                    
                  





























































































קכג
      

           
            

            
          

     
     

       
    
    
      
     

     
      

    
     
     

       
     
     

       
     

     
     

     
     

    
      

     
    

    
     

     
     
     
      
     
      
      
    
      
       

      
     

      
      

         
           
            
          
      

      
      

     
    

      
     
      
      
      
     

    
      

     
    

     
      

        
     

   
   

      
        

     
    

    
     
      
     

     
     

      
    

    
     
     
    

  
    

     
  























































































































































































        

       
       
      
        
        
       
       
      
        
      
       
       
       
      
        
       
       
        
         
       
        
        
       
       
         
        
        
       
        
        
       
             

                      
                    
                   
                    
                      
                    

                  
                  
                   
                    
                  



























































































סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר



קכד
      

           
         

          
         

      
     

      
      

    
       

       
      

     
     
      
     

      
      

      
        
     
     

     
       

      
      
     
        
       
      

       
     
    
      
      

      
     
      
    
      

           
            

            
            

    
     
     

      
       

      
      
     

  

   
    

     
     
     

     
     

     
     

     
    

     
      
      

   
    

     
    

    
     

     
      

     
    

     
   































































































































































      
   

         
        

      
       
       
       

        
       
        
        
        
        
         
         
        
       
       
       
         
       
        
         
        

  

   
       

       
                     

                       
                          

                    
                    

                    
                        

                     
                      

                   
                   















































































סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מד עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
             

          
       

          
          

         
    

       
        

       
       

       
      

           
        

            
       

         
        

            
        

         
         

        
         

     
         

           
         

           
          
       

         
          

         
       

     
        

        
       

        
          

        
         

   
       

         
        

      
        

          
       

          
          

          
          

         

   

   
          

           
           
          
         
           
            


         

       
          

        
        

     
      

      
         

          
          

        
           

         
        

          
          

          
        

        
        

       
         

        
      

         
        

        
          

           
            

         
       

      
       

        
        

          
       

        
          

            
       

        
         

      
       

         
         







































































































































































































































קכה יום שני - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
       

          
          

         
    

       
        

       
       

       
      

           
        

            
       

         
        

            
        

         
         

        
         

     
         

           
         

           
          
       

         
          

         
       

     
        

        
       

        
          

        
         

   
       

         
        

      
        

          
       

          
          

          
          

         

   

   
          

           
           
          
         
           
            


         

       
          

        
        

     
      

      
         

          
          

        
           

         
        

          
          

          
        

        
        

       
         

        
      

         
        

        
          

           
            

         
       

      
       

        
        

          
       

        
          

            
       

        
         

      
       

         
         





































































































































































































































המשך בעמוד זמק



יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקכו

ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
     

         
      

        
        

        
        

       
      

        


       
         

           
        

         
         

  
        

       
          

       
          

      
          

        
         

        
        

         
          

       
          

       
         

          
          

           
        

      
          

       
          

        
         

        
        

        
          

    
       
  

         
          

        
           

        

           
   

         
      

         
        

        
         

     
          

      
        

          
       

       
           

      
           

          
      
      

      
        

          
        

         
      

         
        

         
        

         
          

   
       

         
      

        
        

          
         

          
      

        
         

          
          
         

          
            

           
            

          
          

          
            

           
           









































































































































































































































המשך בעמוד זמק

      

          
           

            
            

     
      
       
      

      
     

       
     
      

    
    

    
     

     
    

      
     

       
      

       
     

      
      

     
      

   
    
        
      
     
      

    
     

            
          

          
            
      

     
     

     
       

       
         

    
       
      
       
       
     
      

     
     

      
     

     
      

      
      

     
    
     

      
      

      
      

      
       
      

 























































































































































       
       

         
       
       
       

         
         

        
         
         
        
         
        
      
       

        
       
        
         

         
       
         

         
         
        

                   
                    
                   

                  
                    
                     

                        
                    
                        

                      
                    
                     
                      
                        
                     
                         
                       



























































































קכז
      

          
           

            
            

     
      
       
      

      
     

       
     
      

    
    

    
     

     
    

      
     

       
      

       
     

      
      

     
      

   
    
        
      
     
      

    
     

            
          

          
            
      

     
     

     
       

       
         

    
       
      
       
       
     
      

     
     

      
     

     
      

      
      

     
    
     

      
      

      
      

      
       
      

 























































































































































       
       

         
       
       
       

         
         

        
         
         
        
         
        
      
       

        
       
        
         

         
       
         

         
         
        

                   
                    
                   

                  
                    
                     

                        
                    
                        

                      
                    
                     
                      
                        
                     
                         
                       

























































































סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מה עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

           
         

         
         

          
      

         
          

          
           

       
          

        
          

            
            

       
          

        
         

          
        

        
          

   
        

        
         

         
        

        
            

        
       
    
    

      
            

          
          

          
          

         
           

          
          

          
       

         
          

         
         

 
         

           
     

         
         

           
             
            

           
        

          
           

           
       

        
         

       
      

         
  

        
        

  
       

         
         
          

        
           
          
          
          

    
        

        
        

       
        

           
         

     
         

         
       

          


         
          

         
         

         
         

        
       

       
            

          
          

          
          

          
         

      











































































































































































































































קכט יום שלישי - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָֹׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
         

         
         

          
      

         
          

          
           

       
          

        
          

            
            

       
          

        
         

          
        

        
          

   
        

        
         

         
        

        
            

        
       
    
    

      
            

          
          

          
          

         
           

          
          

          
       

         
          

         
         

 
         

           
     

         
         

           
             
            

           
        

          
           

           
       

        
         

       
      

         
  

        
        

  
       

         
         
          

        
           
          
          
          

    
        

        
        

       
        

           
         

     
         

         
       

          


         
          

         
         

         
         

        
       

       
            

          
          

          
          

          
         

      









































































































































































































































המשך בעמוד זיק



יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקל

ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
       


        

         
           

          
        

          
          

    
        

         
          

         
          

        
           
            
        
           
          
           

 
         

       
          

           
         

          
        

          
         

           
         

           
          

 
        

          
        

       
          

         
          
          

   
         

         
        

          
          
            
          

        
           

           
       

          
            

    
      

      
             

        
         

         
          

         
       

         
          

     
        

          
        

        
          

          
          

        
         

          
          

        
          

     
           

         
           

        
       

         
          

       
          

          
           

           
         

         
   

          
       

          
         

         
          

           
          

          
         

      
      









































































































































































































































המשך בעמוד זנו

      

            
          

            
            

     
     
       

     
      

   
      

      
     

      
      

      
     

      
     
    
      

     
    

      
     
     
      
     

     
      

      
     

      
    

     

           
          

        
          

      
     

    
      

        
       

     
     

      
    

      
      
     
      
     
       
     

     
       

       
     

     
      

   
     

      
      

    
      

    
















































































































































        

         
       

      
        
        
         
          
        
         
       
        

         
       
        
        
        
         

        
       
        
          
        

        
       

                     
                    

                    
                      
                     
                     
                     
                    
                      
                    
                      
                       
                    
                      
                     
                      
                      
                    
                    





























































































קלי
      

            
          

            
            

     
     
       

     
      

   
      

      
     

      
      

      
     

      
     
    
      

     
    

      
     
     
      
     

     
      

      
     

      
    

     

           
          

        
          

      
     

    
      

        
       

     
     

      
    

      
      
     
      
     
       
     

     
       

       
     

     
      

   
     

      
      

    
      

    
















































































































































        

         
       

      
        
        
         
          
        
         
       
        

         
       
        
        
        
         

        
       
        
          
        

        
       

                     
                    

                    
                      
                     
                     
                     
                    
                      
                    
                      
                       
                    
                      
                     
                      
                      
                    
                    



























































































סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

        
         

         
        

         
          

 
      

       
       

   
        

          
           

          
         


         

           
        

        
            

           
        

           
           

          
           

       
         

  
         

           
        

         
          

       
       

        
          

        
         

     
  

         
          

          
        

         
            

         
        

            
      

  
           

         
           

           
          

      
           

          
           

           
        

           
         

          
         

          
          

         
         

        
       

           
        

 
         

         
            

         
  

           
        

          
       

         
          

       
        

           
        


          

            
          
          

          
         

          
            

          
          

          
        

           
              
        

        
     

            
          

         
        











































































































































































































































קלג יום רביעי - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
         

         
        

         
          

 
      

       
       

   
        

          
           

          
         


         

           
        

        
            

           
        

           
           

          
           

       
         

  
         

           
        

         
          

       
       

        
          

        
         

     
  

         
          

          
        

         
            

         
        

            
      

  
           

         
           

           
          

      
           

          
           

           
        

           
         

          
         

          
          

         
         

        
       

           
        

 
         

         
            

         
  

           
        

          
       

         
          

       
        

           
        


          

            
          
          

          
         

          
            

          
          

          
        

           
              
        

        
     

            
          

         
        









































































































































































































































המשך בעמוד זמו



יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלד

ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
       

         
      

           
            

        
          

         
           

        
       

         
           

        
         

         
           

            
         

         
        

          
          

        
          

           


          
            


        

     
        
          

 
        

         
    

       
            

         
        

          
         

         
           

       
         

          
         
        

         
       

        
       

        
       

         
          

        
         

         
        

           
         

         
           

        
          

           
           


        

          
         

            
          

         
          

        
          

        
        

         
        

           
         

       
        

        
          

         
         

       
         

          
         

         
          

        
      

         
          

        
      

        
        

           
         

      
           

       
     

         
        









































































































































































































































המשך בעמוד לכ
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מז עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         
           

   
        
           

           
  

          
      

        
          

      
       

         
         
        

         
         

          
         

          
       

          
       

          
      
         

          
            

         
       

   
        

          
       

         
          

        
          

           
   

        
          

           
         

        
         

         
   

        
         

        
             

           
         

          
      

         
           

         
         
         

         
         

           
           
            

   
          

         
         

        
         

        
          
         

         
           

         
           
         

         
           

          
         

       
         

         
          

          
          

        
         

          
         

           
    

        
           

       


        
         
           

          
          

         
            

         
        

         
       

        
         

         











































































































































































































































קלז יום חמישי - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         
           

   
        
           

           
  

          
      

        
          

      
       

         
         
        

         
         

          
         

          
       

          
       

          
      
         

          
            

         
       

   
        

          
       

         
          

        
          

           
   

        
          

           
         

        
         

         
   

        
         

        
             

           
         

          
      

         
           

         
         
         

         
         

           
           
            

   
          

         
         

        
         

        
          
         

         
           

         
           
         

         
           

          
         

       
         

         
          

          
          

        
         

          
         

           
    

        
           

       


        
         
           

          
          

         
            

         
        

         
       

        
         

         









































































































































































































































המשך בעמוד זמו



יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלח

ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
            

       
          

        
         

         
          

       
           

        
           

          
      
       

         
          
            

           
         

         
        

         
          

             
   

      
       

         
        


       

          
       

           
          
        

          
 

       
          

        
         
       

         
      

          
          

     
        

         
           

    
          

         
          
          

  
       

      
        
        
         

         
          
           
          

        
        

   
       

        
          
       

   
          

    
          

         
         

         
       

       
         

           
           

  
          

        
         

        
            

           
            

           
         

          
            

          
           

      
         

            
          


         

        
          

            
        

        
        

        
       

         
        

         
 













































































































































































































































      

          
            

            
         

    
      
     

    
    

     
     
     
      
     
     
     
      
      
      

      
       
     

    
     
       
       
      
     
      

      
     

      
       

    
      

           
          

           
        

    
     

     
      

     
     

    
     

     
    

     
  

     
    

   
      

    
     

    
     
     
    

       
      
      
      

     
       

      
   
















































































































































            

         
       
       
         
       
      
       
        
         
       
       
       
      
       
         
       
        
         
         
       
        
       
         
       

                    
                     

                 
                  
                     
                     

                 
                   

                      
                    
                    
                     
                     
                     
                     
                   
                 
                  



























































































קלט
      

          
            

            
         

    
      
     

    
    

     
     
     
      
     
     
     
      
      
      

      
       
     

    
     
       
       
      
     
      

      
     

      
       

    
      

           
          

           
        

    
     

     
      

     
     

    
     

     
    

     
  

     
    

   
      

    
     

    
     
     
    

       
      
      
      

     
       

      
   
















































































































































            

         
       
       
         
       
      
       
        
         
       
       
       
      
       
         
       
        
         
         
       
        
       
         
       

                    
                     

                 
                  
                     
                     

                 
                   

                      
                    
                    
                     
                     
                     
                     
                   
                 
                  

























































































סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מח עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
          


      

        
         
          

        
      

      
    

         
        

       
         

    
        

         
          

          
        

          
          

            
         

         
          

 
          

        
      

         
         

         
      

          
           

         
         

           
          
         

         
          

        
       

       
            

         
       

         
         

         
         

           
           

          
          

        

      
        

       
        

        
        

         
       

        
      
      

       
         

       
       
     

         
          

           
  

           
        

          
        

       
         

       
           

       
        

           
         

           
        

        
       

         
        

        
        

          
         

        
          

         
          

        
         

       
      

        
         

          
        

         
          

         
         

   















































































































































































































































קמי יום שישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

         
          


      

        
         
          

        
      

      
    

         
        

       
         

    
        

         
          

          
        

          
          

            
         

         
          

 
          

        
      

         
         

         
      

          
           

         
         

           
          
         

         
          

        
       

       
            

         
       

         
         

         
         

           
           

          
          

        

      
        

       
        

        
        

         
       

        
      
      

       
         

       
       
     

         
          

           
  

           
        

          
        

       
         

       
           

       
        

           
         

           
        

        
       

         
        

        
        

          
         

        
          

         
          

        
         

       
      

        
         

          
        

         
          

         
         

   















































































































































































































































שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקמב

ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

    
         

     
           

       
          

          
   

          
       

         
          

        
          

         
         

          
        

      
 

          
         

       
          

         
         

           
 

          
         

         
          

        
           

        
         

         
          

     
         

          
           

         
          

           
          

            
        

         
          

          
         

        
          

        

         
          

          
        

            
         

         
         

           
             

           
          

          
         

           
      

          
            

         
           

             
         
          

      
       

        
        

        
        

    
          

         
         

        
           

          
         

        
         

           
        

          
         

  
          

       
       

         
     

        
         

        
        

         






























































































































































































































      

          
         

            
             

      
       
      
      

    
    

      
     

     
     

    
       

     
       
     

     
        

      
      

      
     

     
     

    
      

      
       

     
     

     
      
     
     
     
     
      
     
       
      

     
   

     
     

      
      

     
      

      

           
         

         
        

      
    

    
   

   
     
     

   
      

    
     
    

    
     
    

      
     

    
      

     
    

     
       

      
       
      

       
     

    
     

    
    

     
      

     
       

      
      

     
     

    
      

     
    

   
   

     
 



















































































































































































































           

        
         
         
        
       
       
        
        
       
        
        
        
          
         
        

          
       

           
          

        
           

         
         
         
        
          

          
      
         
         
         
       
       
        
        
         
        

                          
                    

                    
                     
                     
                      

                       
                        

                  


































































































קמג
      

          
         

            
             

      
       
      
      

    
    

      
     

     
     

    
       

     
       
     

     
        

      
      

      
     

     
     

    
      

      
       

     
     

     
      
     
     
     
     
      
     
       
      

     
   

     
     

      
      

     
      

      

           
         

         
        

      
    

    
   

   
     
     

   
      

    
     
    

    
     
    

      
     

    
      

     
    

     
       

      
       
      

       
     

    
     

    
    

     
      

     
       

      
      

     
     

    
      

     
    

   
   

     
 



















































































































































































































           

        
         
         
        
       
       
        
        
       
        
        
        
          
         
        

          
       

           
          

        
           

         
         
         
        
          

          
      
         
         
         
       
       
        
        
         
        

                          
                    

                    
                     
                     
                      

                       
                        

                  
































































































סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק תשיעי - עגלה ערופה דף מט עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

             

       
       

        
        

         
          

          
         

         
          

         
          

          
           

     
         
           

         
          

         
           

   
         

          
         

           
           

             
         

         
          

    
         

          
           

           
       

       
          

          
        

        
         

         
        

        
       

         
       

         
      

        
         

         
         

        
          

   
         

        
           

          
          

        
        

     
         

        
           

           
      

          
         

         
       

         
       

        
    

        
        

        
    

      
         

         
         

        
        

          
        

       
         
          

        
        
         


         

       
           

          

       















































































































































































































קמה שבת קודש - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
       

        
        

         
          

          
         

         
          

         
          

          
           

     
         
           

         
          

         
           

   
         

          
         

           
           

             
         

         
          

    
         

          
           

           
       

       
          

          
        

        
         

         
        

        
       

         
       

         
      

        
         

         
         

        
          

   
         

        
           

          
          

        
        

     
         

        
           

           
      

          
         

         
       

         
       

        
    

        
        

        
    

      
         

         
         

        
        

          
        

       
         
          

        
        
         


         

       
           

          

       















































































































































































































קמו

             

           
           

          
        

       
        

       
     

            
          

     
         

           
        

        


      
        

     
         
       

      
      

     
       

          
         

         
         

        
      

          

        
        


       

         
        

        
   

       
         

          
            

        
       

       
       

    
          

         


         
    

        
         


       

         
       

        
        

         
     

































































































































המשך ביכור למס' סוכה ליום כרבעים ושבעה לעומר עמ' ב

             

       
           

         
         

          
     

         
          

        
          

         
          

         
            

          
           

           

        
         

      
        

         
         

         
         

         
         

       
       

        
        

    
        

    





































































המשך ביכור למס' סוכה ליום כרבעים וששה לעומר עמ' ב
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ckÎbkקמח wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enybkhlÎalckgÎ`

.âëáìñ:ïúðBäé ïLé éða éðáìòMä àaçéìàâìñ:éøøàä øøL-ïa íàéçà éøøää änLãìèìôéìà ¤§©§¨Æ©©´©§Ÿ¦½§¥¬¨¥−§¨¨«©¨Æ©£¨¦½£¦¨¬¤¨−̈¨£¨¦«¡¦¤¬¤
ñ:éðìbä ìôúéçà-ïa íòéìà éúëònä-ïa éañçà-ïaäìåøöç(éø÷ éøöç)ñ:éaøàä éøòt éìîøkäåììàâé ¤£©§©−¤©©£¨¦®¡¦¨¬¤£¦−Ÿ¤©¦Ÿ¦«¤§©Æ¤§©Æ©©§§¦½©£©−¨©§¦«¦§¨³

ñ:éãbä éða äávî ïúð-ïaæìéàNð éúøàaä éøçð éðnòä ÷ìö(éø÷ àNð)ïa áàBé éìkñ:äéeøö-çìàøéò ¤¨¨Æ¦Ÿ½̈¨¦−©¨¦«¤−¤¨©Ÿ¦®©§©Æ©§¥´Ÿ¦½Ÿ¥¾Ÿ¥¾§¥−¨¬¤§¨«¦¨Æ
ñ:éøúiä áøb éøúiäèììL ìk ézçä äiøeàô:äòáLå íéL ©¦§¦½¨¥−©¦§¦«¦¨Æ©¦¦½−Ÿ§Ÿ¦¬§¦§¨«

ãëà:äãeäé-úàå ìàøNé-úà äðî Cì øîàì íäa ãåc-úà úñiå ìàøNéa úBøçì ýåýé-óà óñiå©ŸÆ¤Æ©§Ÿ̈½©£−§¦§¨¥®©¨̧¤¤¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ¥²§¥¬¤¦§¨¥−§¤§¨«
áeã÷ôe òáL øàa-ãòå ïcî ìàøNé éèáL-ìëa àð-èeL Bzà-øLà ìéçä-øN | áàBé-ìà Cìnä øîàiå©¸Ÿ¤©¤¹¤¤¨´©©©´¦£¤¦Àº̈§¨¦§¥³¦§¨¥Æ¦¨Æ§©§¥´¤½©¦§−

ñ:íòä øtñî úà ézòãéå íòä-úàâéäìà ýåýé óñBéå Cìnä-ìà áàBé øîàiå| íäk íòä-ìà E ¤¨¨®§¨´©§¦½¥−¦§©¬¨¨«©¸Ÿ¤¹̈¤©¤À¤§¥´§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧¤¨¹̈¨¥³
:äfä øáca õôç änì Cìnä éðãàå úBàø Cìnä-éðãà éðéòå íéîòô äàî íäëåãCìnä-øác ÷æçiå §¨¥Æ¥¨´§¨¦½§¥¥¬£Ÿ¦©¤−¤Ÿ®©Ÿ¦´©¤½¤¨¬¨¨¥−©¨¨¬©¤«©¤¡©³§©©¤Æ¤Æ

:ìàøNé-úà íòä-úà ã÷ôì Cìnä éðôì ìéçä éøNå áàBé àöiå ìéçä éøN ìòå áàBé-ìàäeøáòiå ¤½̈§©−¨¥´¤¨®¦©¥¥̧¹̈§¨¥³©©Æ¦Æ¦§¥´©¤½¤¦§¬Ÿ¤¨−̈¤¦§¨¥«©©©§−
:øæòé-ìàå ãbä ìçpä-CBúa øLà øéòä ïéîé øòBøòá eðçiå ïcøiä-úàåõøà-ìàå äãòìbä eàáiå ¤©©§¥®©©£´©£¥À§¦¬¨¦²£¤²§©©¬©©−̈§¤©§¥«©¨Ÿ ÆÆ©¦§½̈¨§¤¤¬¤

:ïBãéö-ìà áéáñå ïòi äðc eàáiå éLãç íézçzæáâð-ìà eàöiå éðòðkäå éeçä éøò-ìëå øö-øöáî eàáiå ©§¦−¨§¦®©¨Ÿ ÆÆ¨´¨©½©§¨¦−¤¦«©¨¸Ÿ¦§©½Ÿ§¨¨¥¬©¦¦−§©§©£¦®©¥§²¤¤¬¤
:òáL øàa äãeäéç:íìLeøé íBé íéøNòå íéLãç äòLú äö÷î eàáiå õøàä-ìëa eèLiå §−̈§¥¬¨«©©¨ª−§¨¨¨®¤©¨¹Ÿ¦§¥̧¦§¨¯¢¨¦²§¤§¦¬−§¨¨«¦

i"yx

(ËÏ).‰Ú·˘Â ÌÈ˘Ï˘:אומר ואני כאן, מנוין ואינן

ושאר הצבא, שר שהוא להזכיר, הוצרך לא יואב

(ישי) בני שמא ישן]שחסרו, היו:[צ"ל ארבעה או שלשה

(‡).Ï‡¯˘È· ˙Â¯ÁÏ '‰ Û‡ ÛÒÈÂ:מה על ידעתי לא

.˙ÒÈÂ:גירה(‚).Ì‰ÎÂ Ì‰Îשני וכהם כפלים, כהם

את וכופל חוזר וכן כפלים, ארבעה הרי כפלים,

יואב של ברכתו נמצאת פעמים, מאה עד הכפילה,

שאמר משה של על יא)יתירה א אלף(דברים ככם :

ושל מרובה, לזמן משה של שברכתו ועוד, פעמים,

רואות: המלך אדני ועיני בה: שנאמר מיד, יואב

(‰).¯ÊÚÈ Ï‡Â גבורים‰‚„ שהם לפי גד, בבני התחיל

ידי: על ויעכבו בי, וילחמו הלואי אמר: וקשים,

(Â).È˘„Á ÌÈ˙Á˙ ı¯‡ Ï‡Â,חדש ישוב מקום

דוד, יתחרט כך בתוך אולי מועטין, שאוכלוסיהן

בו: שיחזור שליח אליו דן:„�‰.וישלח שםÔÚÈ.בבני

המקום:

cec zcevn
(·Ï).Ô˙�Â‰È Ô˘È È�·ודוגמתו ישן, בן כג)כמו מו ובני(בראשית

חושים: ÂÈ‡·.(ÊÏ)דן ÈÏÎ ‡˘Â�שהיה נחרי, על הוא חוזר
מלחמתו: כלי Ú·˘Â‰.(ËÏ)נושא ÌÈ˘Ï˘ ÏÎהגבורים כל

לבד כאן מנויין שלשים כי ושבעה, שלשים במספר היו
הרי ושמה ואלעזר ועדינו ואחד, שלשים הרי ועמו מעשהאל,

כמו המים משואבי אחד היה ואבישי ושבעה, שלשים הרי המנוין, השלשים ראשי המים שואבי ושלשה וארבעה, שלשים
יטמא שלא בתמידות, במלחמה מלרדת עצמו את ומנע משמעתו, על דוד שמהו כי עמהם, יוחשב לא ובניהו למעלה, שכתוב
כל על שר היה כי על הגבורים, שאר עם לחשבו מכבודו זה שאין עמהם, יוחשב לא יואב ואף היה, כהן כי למת, עצמו את

מכולם: מאוד מאוד החשוב ·Ï‡¯˘È.(‡)הצבא, ˙Â¯ÁÏ '‰ Û‡ ÛÒÈÂזה בעבור שהיה הגבעונים בדבר אפו שחרה מה מלבד
בידם היה או בכרי. בן ושבע אבשלום בדבר בדוד, שמרדו מה על היה שהחרון (ויתכן לחרות. עוד הוסיף שנים, שלש רעב

דוד): מעיני ונעלם נסתר, ·‰Ì.עון „Â„ ˙‡ ˙ÒÈÂהימים בדברי נאמר וכן הסיתו, להסית, שדרכו מי לומר: א)רוצה כא (א

כמפורש עליהם, התקלה באה זה ובעבור וגו', מנה לך לאמר: להם הרע בדבר היה והסתתו בידו, מסרו והקב"ה הסיתו, שהשטן
עמך:Â„˜ÙÂ.(·)בענין: ילכו אשר ואנשיך ‰'.(‚)אתה ÛÒÂÈÂ,המה רבים כי יחשוב אשר המלך משאלת נראה היה כי על

יהיו אשר כמספר יוסף ועוד עכשיו, שהם כמו עליהם ה' יוסף ועוד יתן מי יואב, לו אמר ולזה מספרם, לדעת התאוה ולכן
פעמים: מאה עד ויתכפלו ויחזרו יתכפלו ועוד הראשונה, ההוספה Â‚Â'.אחר È�ÈÚÂ:יראה ובעיניו הזה, כהחשבון יתרבו בימיו

.ıÙÁ ‰ÓÏ:העין מן הסמוי בדבר אלא מצויה הברכה אין כי למנותם, שלא הוא מוטב למנותם, צורך ואין הואיל לומר: רצה
(‰).¯ÈÚ‰ ÔÈÓÈ:גד בני ומאחוזת הנחל, בתוך היתה והימין ערוער, העיר בימין ÊÚÈ¯.חנו Ï‡Â:יעזר אל הלכו È˘„Á.(Â)משם

קרוב: ומזמן מחדש ÔÚÈ.הנתיישב מקום:„�‰ שם והוא יען, צידון:È·ÒÂ·.לדן אל והלך עצמו סובב ˆÂ¯.(Ê)משם ¯ˆ·Ó
הצור: על שעמד חזק È�Ú�Î‰Â.מבצר ÈÂÁ‰ È¯Ú ÏÎÂבני בתוך בהם [בהר] יושבים והכנעני החוי אשר הערים לומר: רוצה

˘·Ú.ישראל: שבע:·‡¯ באר אל

oeiv zcevn
(‡).˙Â¯ÁÏ:אף חרון הסתה:ÒÈÂ˙.מלשון ˘ËÂ.(·)מלשון

וכן ואנה, אנה ההליכה ז)ענין א בארץ:(איוב משוט :.Â„˜ÙÂ
ומספר: מנין ‰ÍÏÓ.(„)ענין È�ÙÏ:המלך מלפני כמו

(‰).ÏÁ�‰:העמק(Á).ÂËÂ˘ÈÂ:ואנה אנה הלכו

p wxt mildz - miaezk
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éðéòì äëøòàå EçéëBà:Eáë:ìévî ïéàå óøèà-ït dBìà éçëL úàæ àð-eðéaâëéððãaëé äãBz çáæ ¦«£−§¤«¤§¨´§¥¤«¦«¨´−Ÿ«Ÿ§¥´¡®©¤¤¹§ÀŸ§¥´©¦«Ÿ¥¬©À̈§©Å§¨¬§¦

:íéäìà òLéa epàøà Cøc íNå§¨¬¤®¤©¹§¤À§¥´©¡Ÿ¦«

i"yx

(Î).·˘˙:לצים ‡ÍÓ.במושב Ô··וריב דין לך שאין

עמך: יורש שאינו לשון„ÈÙÂ.עמו לדחותו גנאי דבר

כמוך„ÈÓ˙.(Î‡)יהדפנו: שאהיה אתה סבור

הרעים, במעשיך הנסתרות)להתרצו' יודע אינני כי דמית :(וי"מ

(‚Î).‰„Â˙ Á·ÂÊוהודאה תשובה של זבח לי המביא

יכבדנני: הוא עוונותיו „¯Í.על Ì˘Âאני אלי השב

אראנו אני אלי לשוב לחוטאים דרך ושם מלמד

בישועתי:

cec zcevn
(Î).·˘˙באחיך אף דופי תדבר אנשים בין תשב כאשר

אחיך: ודאי שהוא אמך בבן מלהפרעÈ˙˘¯Á‰Â.(Î‡)ואפי'
לאהוב כמוך אני אשר ותחשוב תדמה ולזה אלה כל על לך

הרע: לפניך‡ÍÁÈÎÂ.את ואערוך עמך אתוכח אשר דע אבל
בעוה"ב: גמול תקבל כלם ועל מעשיך Ê‡˙.(Î·)את ‡� Â�È·:לעוה"ב הם שמורים האדם מעשי כל אשר ‡ÛÂ¯Ë.את ÔÙ

אז: תועיל לא התשובה אפי' כי בו עצמו להציל דבר אין ואז בעוה"ב ˙Â„‰.(Î‚)לענוש Á·ÂÊעליו ומתודה קרבן הזובח
בזה: אותי מכבד הוא מעון „¯Í.ושב Ì˘Âולבו עיניו ישים אבל והזדמנות מקרה בדרך מעשיו יעשה לא ר"ל דרכו המשים

רעה: אם היא הטובה להבין דרכו ‡ÌÈ‰Ï.על Ú˘È·בישעי אמר ולא אלהים בישע אמר ידבר המקום וכאלו אראנו שאמר עם
ה' אל עלה אמר משה ואל וכן המקרא דרך כן כ"ד)כי :(שמות

oeiv zcevn
(Î).ÈÙÂ„:גנות מל'„ÈÓ˙.ושתקתי:È˙˘¯Á‰Â.(Î‡)דברי

ומחשבה: ויכוח:‡ÍÁÈÎÂ.דמיון סדור:Î¯Ú‡Â‰.מלשון ענין
(·Î).‡�:עתה(‚Î).Ì˘Â:שימה מלשון

xe` ldi
א'זובחכג ה' פ"ק מ"ק א'. י"ח ב' מגלה כו'. יכבדני תודה

פ"ב ירושלמי ב'. ה' דסוטה פ"ק ב'. מ"ג פ"ו סנהדרין ב'.
פ"ו נשא טי"ת. ר"פ צו פ' מד"ר דשביעית פ"ג דברכות
ילקוט ע"א. כ' ויקרא ח"ג ב'. נ"ה בשלח זח"ב ב'. דרכ"ה

ב'. מ"ט ק"זח"א א' פ"ו ד' י"ג ג' ה' ח"ב ב'. קנ"ה ד' קל"ו
ב': קנ"ט ב' א'

בשניוהנה להקב"ה כבדו כאלו יכבדנני אמרו שם בסנהדרין
במד"ר וכ"ה כבוד הב' ענין זהו נוני"ן שני ופירש"י עולמות
בענין ועמ"ש חופה כבוד כל על כי ע"פ ועמ"ש שם. צו פ'
ויהי ע"פ ומ"ש ובארץ. בשמים כל כי כו' הגדולה ה' לך
בבוך עמ"ש דרך ושם ובענין הנוני"ן. שני מענין הארון בנסוע
שינים ולבן בענין עינים חכלילי סד"ה בסופו ב' בראשית

כו': מחלב
באתזובח עבודה שבאת וכיון א' י"ח דמגלה פ"ב תודה.

יכבדנני: תודה זובח שנאמר תודה
ורואהפ"ק(ב) זוכה אורחותיו השם כל סע"א ד"ה דמ"ק

כו': דרך ושם שנאמר הקב"ה של בישועתו
(לאחרפ"ו(ג) יצרו את הזובח כל אריב"ל ב'. מ"ג דסנהדרין

ומתודה בתשובה ושב והורגו זובחו הוא לחטוא שהסיתו
עליו מעלה עליו ומתודה כיבודין) לשני דריש נוני"ן שני עליו.
והעוה"ב העוה"ז עולמים בשני להקב"ה כיבדו כאלו הכתוב
דהיינו שם ובמהרש"א כו'. יכבדנני תודה זובח שנאמר

גבור איזהו דאבות רפ"ד ארז"ל והנה יצרו. את הכובש
כו': יצרו את הכובש

אורחותיוושם(ד) השם כל אריב"ל אלקים. בישע אראנו דרך
פ"ק כו' דרך ושם שנאמר הקב"ה של בישועתו ורואה זוכה
זוכה דענין נו"ן ססי' בתלים מהרמ"א ופי' ע"א. ד"ה דמ"ק
והיה ג' ד' סי' בישעי' מ"ש זהו הקב"ה של בישועתו ורואה
עתידין לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר
של ישועתו פי' כי והיינו קדוש. לפניהם שיאמרו צדיקים
כמו שיהי' זו"נ יתעלו ואז מהגלות כנס"י צאת היינו הקב"ה
ורואה זוכה ושיהי' כו' יהי' ההוא ביום מענין כנודע חו"ב
ולע"ל וחי האדם יראני לא כי שעכשיו מה זו בבחי' ממש
ע"י כ"ז נמשך ואיך כו'. זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר
לפני מאיר במעשה הדקדוק ע"י כי י"ל אורחותיו. ששם
שבאצילות. עשיה בחי' והוא בק"נ מלובשת שהיא השכינה
נאמר וע"ז בעשיה ונשפלה יעקב. עפר מנה מי בד"ה כמ"ש
פתחו שלשה מענין ידוע אף בחי' יש שבעשיה עשיתיו אף
אורחותיו ששם וע"י כו'. מות יורדות רגליה והיא כו' באף
המל' ומעלה כו' עשיתיו אף ובחי' יורדות רגליה בחי' מתקן
הברכה נמשך המל' עליית וע"י המלך אלקי ארוממך כענין
שע"י כו' אבד הצדיק ע"פ ג' א' אות במא"א כמ"ש בז"א
המל' תיקון ע"י ולכן עליונות הברכות אבד נוק' בחי' שאבד

הקב"ה: של ישועתו ממשיך
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(Î).·˘˙:לצים ‡ÍÓ.במושב Ô··וריב דין לך שאין

עמך: יורש שאינו לשון„ÈÙÂ.עמו לדחותו גנאי דבר

כמוך„ÈÓ˙.(Î‡)יהדפנו: שאהיה אתה סבור

הרעים, במעשיך הנסתרות)להתרצו' יודע אינני כי דמית :(וי"מ

(‚Î).‰„Â˙ Á·ÂÊוהודאה תשובה של זבח לי המביא

יכבדנני: הוא עוונותיו „¯Í.על Ì˘Âאני אלי השב

אראנו אני אלי לשוב לחוטאים דרך ושם מלמד

בישועתי:

cec zcevn
(Î).·˘˙באחיך אף דופי תדבר אנשים בין תשב כאשר

אחיך: ודאי שהוא אמך בבן מלהפרעÈ˙˘¯Á‰Â.(Î‡)ואפי'
לאהוב כמוך אני אשר ותחשוב תדמה ולזה אלה כל על לך

הרע: לפניך‡ÍÁÈÎÂ.את ואערוך עמך אתוכח אשר דע אבל
בעוה"ב: גמול תקבל כלם ועל מעשיך Ê‡˙.(Î·)את ‡� Â�È·:לעוה"ב הם שמורים האדם מעשי כל אשר ‡ÛÂ¯Ë.את ÔÙ

אז: תועיל לא התשובה אפי' כי בו עצמו להציל דבר אין ואז בעוה"ב ˙Â„‰.(Î‚)לענוש Á·ÂÊעליו ומתודה קרבן הזובח
בזה: אותי מכבד הוא מעון „¯Í.ושב Ì˘Âולבו עיניו ישים אבל והזדמנות מקרה בדרך מעשיו יעשה לא ר"ל דרכו המשים

רעה: אם היא הטובה להבין דרכו ‡ÌÈ‰Ï.על Ú˘È·בישעי אמר ולא אלהים בישע אמר ידבר המקום וכאלו אראנו שאמר עם
ה' אל עלה אמר משה ואל וכן המקרא דרך כן כ"ד)כי :(שמות

oeiv zcevn
(Î).ÈÙÂ„:גנות מל'„ÈÓ˙.ושתקתי:È˙˘¯Á‰Â.(Î‡)דברי

ומחשבה: ויכוח:‡ÍÁÈÎÂ.דמיון סדור:Î¯Ú‡Â‰.מלשון ענין
(·Î).‡�:עתה(‚Î).Ì˘Â:שימה מלשון

xe` ldi
א'זובחכג ה' פ"ק מ"ק א'. י"ח ב' מגלה כו'. יכבדני תודה

פ"ב ירושלמי ב'. ה' דסוטה פ"ק ב'. מ"ג פ"ו סנהדרין ב'.
פ"ו נשא טי"ת. ר"פ צו פ' מד"ר דשביעית פ"ג דברכות
ילקוט ע"א. כ' ויקרא ח"ג ב'. נ"ה בשלח זח"ב ב'. דרכ"ה

ב'. מ"ט ק"זח"א א' פ"ו ד' י"ג ג' ה' ח"ב ב'. קנ"ה ד' קל"ו
ב': קנ"ט ב' א'

בשניוהנה להקב"ה כבדו כאלו יכבדנני אמרו שם בסנהדרין
במד"ר וכ"ה כבוד הב' ענין זהו נוני"ן שני ופירש"י עולמות
בענין ועמ"ש חופה כבוד כל על כי ע"פ ועמ"ש שם. צו פ'
ויהי ע"פ ומ"ש ובארץ. בשמים כל כי כו' הגדולה ה' לך
בבוך עמ"ש דרך ושם ובענין הנוני"ן. שני מענין הארון בנסוע
שינים ולבן בענין עינים חכלילי סד"ה בסופו ב' בראשית

כו': מחלב
באתזובח עבודה שבאת וכיון א' י"ח דמגלה פ"ב תודה.

יכבדנני: תודה זובח שנאמר תודה
ורואהפ"ק(ב) זוכה אורחותיו השם כל סע"א ד"ה דמ"ק

כו': דרך ושם שנאמר הקב"ה של בישועתו
(לאחרפ"ו(ג) יצרו את הזובח כל אריב"ל ב'. מ"ג דסנהדרין

ומתודה בתשובה ושב והורגו זובחו הוא לחטוא שהסיתו
עליו מעלה עליו ומתודה כיבודין) לשני דריש נוני"ן שני עליו.
והעוה"ב העוה"ז עולמים בשני להקב"ה כיבדו כאלו הכתוב
דהיינו שם ובמהרש"א כו'. יכבדנני תודה זובח שנאמר

גבור איזהו דאבות רפ"ד ארז"ל והנה יצרו. את הכובש
כו': יצרו את הכובש

אורחותיוושם(ד) השם כל אריב"ל אלקים. בישע אראנו דרך
פ"ק כו' דרך ושם שנאמר הקב"ה של בישועתו ורואה זוכה
זוכה דענין נו"ן ססי' בתלים מהרמ"א ופי' ע"א. ד"ה דמ"ק
והיה ג' ד' סי' בישעי' מ"ש זהו הקב"ה של בישועתו ורואה
עתידין לו יאמר קדוש בירושלים והנותר בציון הנשאר
של ישועתו פי' כי והיינו קדוש. לפניהם שיאמרו צדיקים
כמו שיהי' זו"נ יתעלו ואז מהגלות כנס"י צאת היינו הקב"ה
ורואה זוכה ושיהי' כו' יהי' ההוא ביום מענין כנודע חו"ב
ולע"ל וחי האדם יראני לא כי שעכשיו מה זו בבחי' ממש
ע"י כ"ז נמשך ואיך כו'. זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר
לפני מאיר במעשה הדקדוק ע"י כי י"ל אורחותיו. ששם
שבאצילות. עשיה בחי' והוא בק"נ מלובשת שהיא השכינה
נאמר וע"ז בעשיה ונשפלה יעקב. עפר מנה מי בד"ה כמ"ש
פתחו שלשה מענין ידוע אף בחי' יש שבעשיה עשיתיו אף
אורחותיו ששם וע"י כו'. מות יורדות רגליה והיא כו' באף
המל' ומעלה כו' עשיתיו אף ובחי' יורדות רגליה בחי' מתקן
הברכה נמשך המל' עליית וע"י המלך אלקי ארוממך כענין
שע"י כו' אבד הצדיק ע"פ ג' א' אות במא"א כמ"ש בז"א
המל' תיקון ע"י ולכן עליונות הברכות אבד נוק' בחי' שאבד

הקב"ה: של ישועתו ממשיך
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בכלל. "ממזר" בגדר משנתנו דנה הקודמת המשנה אגב

¯ÊÓÓ e‰ÊÈ‡עליו שנאמר ג):– כג, בקהל(דברי� ממזר יבוא "לא ≈∆«¿≈
È·‡"ה'"? ‡G"a ‡e‰L ¯Na ¯‡L Ïkשמוזהר קרובה כל – »¿≈»»∆¿»…

ממזר; הוא ממנו שילדה וולדה בלאו, ביאתה È˜Ú·‡על Èa¯ È¯·cƒ¿≈«ƒ¬ƒ»
עקיבא:הרמב"�– רבי דברי ששיעור edy`כותב, lke xya x`y lk"

"`eai `l"aלו האסורה אשה כל א� אלא קרובה רק לא כלומר –

ממזר הוא ממנו שילדה וולדה שבתורה, לאו יו�משו� "תוספות (עיי�

איגר). עקיבא רבי ותוספות עקיבא,טוב" רבי של טעמו מבואר בגמרא

א):שנאמר כג, כנ�(דברי� יגלה ולא אביו אשת את איש יקח "לא

יהודה, כרבי עקיבא רבי וסובר יגלה, לא אביו שראה כנ� – אביו"

נאמר לו וסמו� לאווי�, מחייבי שהיא אביו, באנוסת מדבר שהכתוב

ג): ש�, מחייבי(ש� ממזר שיש ומכא� ה'", בקהל ממזר יבוא "לא

Ïkלאווי�. :¯ÓB‡ È�ÓÈz‰ ÔBÚÓLבשר k¯˙שאר ÂÈÏÚ ÌÈ·iÁL ƒ¿«≈»ƒ≈»∆«»ƒ»»»≈
ÌÈÓL È„Èa,בגמרא ומבואר לאווי�; מחייבי לא אבל ממזר, הולד – ƒ≈»«ƒ

מדבר אביו" כנ� יגלה "ולא שהכתוב כחכמי�, סובר התימני ששמעו�

היינו אביו, של יב� כריתות,בשומרת מחייבי שהיא אביו, אחי אשת

ממזר שיש ללמדנו, ה'", בקהל ממזר יבוא "לא נאמר: לו וסמו�

כריתות; ÂÈ¯·„kמחייבי ‰ÎÏ‰Â�שאי התימני, שמעו� כדברי – «¬»»ƒ¿»»
ממזר. הולד כרת, ביאתה על שחייבי� כל אבל לאווי�, מחייבי ממזר

מכל כרת, עונשו עליה שהבא פי על שא� מודי�, הכל בנידה בר�,

בה שתופסי� משו� בגמרא, הטע� ומבואר ממזר, הולד אי� מקו�

שנאמר כד):קידושי�, טו, eilr"(ויקרא dzcp idze"בשעת אפילו –

) קידושי� בה תופסי� קידושי�)."idze"נידתה של הווייה לשו� –Èa«̄ƒ
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÌÈ·iÁL Ïk :¯ÓB‡ ÚLB‰Èהנולד ולד – ¿À«≈»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ

או אביו, מאשת כגו� די�, בית מיתת ביאתה על שחייבי� מערווה

מחייבי הבא ולד אבל ממזר, הריהו איש, מאשת או מבתו, או מאמו,

הרי אביו" אשת את איש יקח "לא וכתוב שהואיל ממזר, אינו כריתות,

ממזר. הולד זה בכגו� שדווקא ללמד בא Ôaזה ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿∆
ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÒÁÈ ˙l‚Ó È˙‡ˆÓ :È‡fÚ�ייחוס בה כתוב שהיה – ««»»ƒ¿ƒ«…»ƒƒ»«ƒ

משפחות, Ìi˜Ïשל ;LÈ‡ ˙L‡Ó ¯ÊÓÓ È�BÏt LÈ‡ :da ·e˙ÎÂ¿»»ƒ¿ƒ«¿≈≈≈∆ƒ¿«≈
ÚLB‰È Èa¯ È¯·cמגילת על סיפר עזאי ב� שמעו� שרבי כלומר – ƒ¿≈«ƒ¿À«

מיתת מחייבי אלא ממזר שאי� יהושע, רבי דברי לקיי� כדי היוחסי�,

חנק. מיתת שחייב איש, אשת על הבא כגו� די�, ה"תוספות"בית בעלי

עליה חייבי� שאי� פי על שא� לרבותא, איש" "אשת שנקטו מבארי�,

שריפה (סקילה די� בית מיתות שבארבע הקל העונש שהוא חנק, אלא

עליה� שחייבי� עריות שכ� וכל ממזר, הולד מקו� מכל וחנק), הרג

וחמותו). בתו (כגו� שריפה או וכלתו), אביו ואשת אמו (כגו� סקילה

d˙BÁ‡a ¯zÓ ,‰˙nL BzL‡אלא אשה אחות נאסרה שלא – ƒ¿∆≈»À»«¬»
שנאמר אשתו, יח):בחיי יח, לצרור"וא(ויקרא תקח לא אחותה אל שה

ערוותה diigaלגלות dilr�וכ ;"d˙BÁ‡a ¯zÓ ,‰˙ÓÂ dL¯b– ≈¿»»≈»À»«¬»
אחותה; את לישא מותר אז גרושתו, מתה ÓÂ˙‰,א� ¯Á‡Ï ˙‡O�ƒ≈¿«≈»≈»

d˙BÁ‡a ¯zÓמותר אינו לאחר, גרושתו כשנישאה א� כלומר – À»«¬»
מתה גרושתו כ� א� אלא zÓ¯(תוספות).באחותה, ,‰˙nL BzÓ·È¿ƒ¿∆≈»À»

d˙BÁ‡a ¯zÓ ,‰˙ÓÂ dÏ ıÏÁ ;d˙BÁ‡a,מתה שלא כל אבל – «¬»»«»»≈»À»«¬»
אמרו: בגמרא באחותה. dkixv",אסור dpi`y dpyn iax dpy o`k"שהרי

בתורה הוא מפורש diiga",פסוק dilr"אלא אשה אחות נאסרה שלא

הגמרא(רש"י)בחייה שכוונת מפרשי�, ויש יבמתו. אחות שכ� וכל ,

הרי באשתו, זו הלכה ונשנתה שהואיל יבמתו, בעני� לסיפא אמנ� היא

שהוא א� הדי�, עיקר את להשמיע באה הרישא אבל ביבמתו, שכ� כל

את כשגירש שא� הדיוק, את להשמיענו היא באה וכ� בתורה, מפורש

גרושתו מתה כ� א� אלא באחותה מותר אינו וכ�(תוספות)אשתו, ;

לאחר". "נישאת בעני� לעיל בארנו אמנ�

א ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמי� בפרקי� הזכרנו כבר אמנ� מה� שאחדי� עיקרי�, כמה נקדי� פרקנו להבנת

מסכתנו: של

שנאמר`. בביאה, אלא דבר, לכל כאשתו להיות ליב�, ניקנית היבמה אי� התורה מ�

שלא תיקנו חכמי� אבל – ויבמה". לאשה לו ולקחה עליה יבוא "יבמה ה): כה, (דברי�

כל בשאר שנוהגי� כדר� בשטר, או בכס� אותה שיקדש עד יבמתו על היב� יבוא

נקראי� אלו קידושי� קניי�"xn`n"הנשי�. מקצת אלא ביבמה קונה המאמר ואי� .

הקודמי�. בפרקי� כבר שלמדנו כמו לחומרה,

.a�נת וא� – בלבד. בחליצה אלא אד�, לכל מותרת להיות מזיקתה, נפטרת היבמה אי�

מ� אותה לפסול חליצה, כעי� לחומרה מועיל הגט שיהא חכמי� תיקנו גט, היב� לה

dpai),הייבו� `l aey dpa `ly oeiky)ולאסור האחי�, שאר ועל עליו צרותיה את ולאסור

להינשא מותרת אינה מקו� מכל אבל גרושה, כדי� לכהונה ולפוסלה בקרובותיה, אותו

לה. שיחלו� עד לאחר

.bגט לה: לחלו� וא� גט לה לית� צרי� לייבמה, רוצה ואינו ביבמתו מאמר שעשה יב�

ולהתירה הייבו� מזיקת להפקיעה כדי – וחליצה המאמר, מקידושי להפקיעה כדי –

לאחר. להינשא

Ëb ¯Á‡ Ëb ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯�לייבו לפניו שנפלו מי – «»«¿ƒ≈≈≈≈««≈
גט ונת� וחזר ללאה, גט ונת� וחנה, לאה כגו� אחד, מאח נשי� שתי

שנת� שמשעה בקרובותיה, אסור ואינו גט, חנה של גיטה אי� לחנה,

למשנתנו, בהקדמה שהבאנו כמו שתיה�, זיקת מעליו פקעה ללאה גט

הייבו� מ� לדחותה חליצה, כעי� סופרי� מדברי ביבמה מועיל שהגט

האחי� שאר ועל עליו צרותיה את `zyולאסור yxbn hbde li`ed)

(yi`היה כאילו כלו�, עשה לא לחנה, גט ונת� היב� כשחזר הלכ� ,

izdw - zex`ean zeipyn
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`xephxa yexit

גט זה אחת ליבמה יבמי� שני נתנו א� וכ� השוק. מ� לאשה גט נות�

בקרובותיה. מותר והוא גט, השני של גיטו אי� גט, Ó‡Ó¯וזה ‡GÂ¿«¬»
¯Ó‡Ó ¯Á‡לפניו שנפלו היבמות בשתי מאמר אחד יב� עשה – «««¬»

או חברתה, את קידש כ� ואחר מה� אחת שקידש היינו אחד, מאח

ואינה כלו�, השני המאמר אי� אחת, ביבמה מאמר יבמי� שני עשו

בקרובותיה. אסור ואינו המאמר, להפקעת גט ממנו ÏÈÚa‰צריכה ‡GÂ¿¿ƒ»
‰ÏÈÚa ¯Á‡שני שבאו או היבמות, שתי על אחד יב� בא א� – ««¿ƒ»

אינה והשנייה ייבו�, היא הראשונה הביאה אחת, יבמה על יבמי�

ואינו זו, ביאה מחמת גט ממנו צריכה היא ואי� זנות, בעילת אלא

בקרובותיה. ÈÏÁˆ‰אסור ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ ‡GÂלשתי אחד יב� חל� – ¿¬ƒ»««¬ƒ»
השנייה החליצה אי� אחת, ליבמה יבמי� שני שחלצו או היבמות

בקרובותיה. מותר והוא לכהונה, כשרה והיא ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒחליצה,
Ëb ¯Á‡ Ëb LÈ :ÌÈ¯ÓB‡היבמה את מפקיע הגט ואי� הואיל – ¿ƒ≈≈««≈

להתירה כדי לחליצה, זקוקה היא עדיי� שהרי גמורה, הפקעה מזיקתה

גט, הוא השני הגט ג� לפיכ� לעיל, שהקדמנו כמו לאחר, להינשא

בקרובותיה; הוא Ó‡Ó¯ואסור ¯Á‡ ¯Ó‡Ó LÈÂ�ואי הואיל – ¿≈«¬»«««¬»
א� לפיכ� קניי�, מקצת אלא כביאה גמור קניי� ביבמה קונה המאמר

בקרובותיה; הוא ואסור גט, צריכה והיא מאמר, הוא השני המאמר

ÌeÏk ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ‡GÂ ‰ÏÈÚa ¯Á‡ ‡G Ï·‡והבעילה הואיל – ¬»««¿ƒ»¿««¬ƒ»¿
מה כל לגמרי, הזיקה את מפקעת והחליצה גמור, קניי� ביבמה קונה

או החליצה, אחרי או הבעילה אחרי היבמה של בצרתה היב� שעשה

כלו�. אינו זו, ביבמה אחר יב� שעשה minkgk.מה dklde

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. במשנה ששנינו הענייני� להסבר דוגמות באות פרקנו סו� ועד מכא�

„ˆÈk?לעיל ששנינו וכו' ומאמר גט בעני� הדי� –,x`ean `xnba�שאי ≈«
במשנה ששנינו וחכמי� גמליאל רב� של המחלוקת על מוסב זה "כיצד"

לביאור הקדמה כעי� המשמש הוא, עצמו בפני עני� אלא הקודמת,

א ובעילה(המאירי)משנה וחליצה וגט מאמר די� לבאר באה משנתנו .

אחת. וביבמה אחד היב�,NÚ‰ביב� –BzÓ·Èa ¯Ó‡Óשקידשה – »»«¬»ƒƒ¿
בשטר, או Ëbבכס� dÏ Ô˙�Â,�כ אחר –‰ˆÈÏÁ epÓÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆ– ¿»«»≈¿ƒ»≈∆¬ƒ»

הגט מפני אסור, לייבמה אבל הייבו�. זיקת את ממנה להפקיע כדי

לזיקתו, סת� גט לה שנת� בכגו� כא� שמדובר מפרשי�, יש לה. שנת�

לייבמה מותר מאמרו, להפקעת גט לה נת� א� ««NÚ‰(תוספות).אבל
‰ˆÈÏÁÂ ¯Ó‡Ó,ביבמתו –Ëb epÓÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆקידושי את להפקיע – «¬»«¬ƒ»¿ƒ»≈∆≈

בלבד. הייבו� זיקת את אלא המאמר את מפקעת החליצה שאי� מאמרו,

d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ ,ÏÚ·e ¯Ó‡Ó ‰NÚנאמר בתורה אמנ� (דברי�– »»«¬»»«¬≈¿ƒ¿»»
ה): חכמי�כה, אבל תחילה, לקדשה צרי� ואינו עליה" יבוא "יבמה

קיי� זה והרי מאמר, בה שיעשה עד יבמתו על היב� יבוא שלא תיקנו

התורה. כמצוות ייבמה כ� ואחר חכמי� מצוות תחילה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Ëb Ô˙�,ליבמתו –¯Ó‡Ó ‰NÚÂ,גט לה נת� שתחילה היינו – »«≈¿»»«¬»
מאמר, בה עשה כ� Ëbואחר ‰ÎÈ¯ˆ,המאמר קידושי את להפקיע – ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂאחר לייבמה רשאי ואינו הייבו�. זיקת את ממנה להפקיע – «¬ƒ»
בתחילה. לה שנת� הגט מפני Ëbהמאמר, Ô˙�,ליבמתו –ÏÚ·e– »«≈»«

ונאסרה הייבו� מ� נפסלה גט לה שנת� משעה הרי כ�, אחר אותה

כעי� מקו� שמכל אלא היא, פסולה ביאה הגט שלאחר והבעילה עליו,

היא Ëbהלכ�(המאירי),מאמר ‰ÎÈ¯ˆ,לבעילתו –‰ˆÈÏÁÂ– ¿ƒ»≈«¬ƒ»
Ëbלזיקתו. Ô˙�,ליבמתו –ıÏÁÂ,�כ אחר לה –‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ÔÈ‡ »«≈¿»«≈««¬ƒ»
ÌeÏk,להשמיע באה שמשנתנו מבואר, בגמרא לגמרי. ונפטרה – ¿

משנתנו שכ� גט, צריכה אינה בביאה, או במאמר כ� אחר קידשה שא�

לאווי�. בחייבי תופסי� קידושי� שאי� הסובר, עקיבא כרבי »«ıÏÁ,היא
¯Ó‡Ó ‰NÚÂ,החליצה לאחר –ÏÚ·e ,Ëb Ô˙�או גט שנת� או – ¿»»«¬»»«≈»«

החליצה, לאחר ÏÚaשבעל :B‡,בתחילה יבמתו על בא –‰NÚÂ »«¿»»
¯Ó‡Ó,הבעילה לאחר –ıÏÁÂ Ëb Ô˙��שחל או גט שנת� או – «¬»»«≈¿»«

הבעילה, ÌeÏkלאחר ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ÔÈ‡לאחר שעשה מה כל – ≈««¬ƒ»¿
שאי� עקיבא, כרבי היא שמשנתנו הזכרנו וכבר כלו�. אינו החליצה

בעל או מאמר בה עשה א� הלכ� לאווי�, בחייבי תופסי� קידושי�

וכ� גט. לה לית� צרי� ואינו הוא, כלו� לא החליצה, לאחר `oiאותה

melk dlira xg`הרי הבעילה, אחר גט לה נת� וא� ייבו�, היאמזיקת

לאחר גט נת� שא� להשמיענו, צור� היה לא אמנ� בו. מתגרשת

עושה הגט שאי� הוא ברור שהרי כלו�, החליצה אחר שאי� החליצה,

ונת� "בעל להשמיענו המשנה שרוצה משו� אלא החליצה, לאחר כלו�

אחר "אי� המשנה שנקטה ומה גט". "נת� בחליצה ג� נקטה גט",

קיצור משו� כלו�", הביאה אחר "אי� ג� נקטה ולא כלו�" חליצה

לשוק. היבמה התרת בעני� להשמיענו לה ועדי� Ó·È‰הלשו�, ˙Á‡««¿»»
„Á‡ Ì·ÈÏ ˙BÓ·È ÈzL ˙Á‡Â ,„Á‡ Ì·ÈÏ ˙Á‡יבמה בי� – ««¿»»∆»¿««¿≈¿»¿»»∆»

דינ�, שווה אחד, יב� לפני שנפלו אחד, מאח יבמות שתי בי� אחת

אחר בה� ואי� כלו�, ראשו� מאמר אחר או ראשו� גט אחר בה� שיש

להל�. כמבואר כלו�, חליצה אחר או ביאה

izdw - zex`ean zeipyn
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`xephxa yexit

גט זה אחת ליבמה יבמי� שני נתנו א� וכ� השוק. מ� לאשה גט נות�

בקרובותיה. מותר והוא גט, השני של גיטו אי� גט, Ó‡Ó¯וזה ‡GÂ¿«¬»
¯Ó‡Ó ¯Á‡לפניו שנפלו היבמות בשתי מאמר אחד יב� עשה – «««¬»

או חברתה, את קידש כ� ואחר מה� אחת שקידש היינו אחד, מאח

ואינה כלו�, השני המאמר אי� אחת, ביבמה מאמר יבמי� שני עשו

בקרובותיה. אסור ואינו המאמר, להפקעת גט ממנו ÏÈÚa‰צריכה ‡GÂ¿¿ƒ»
‰ÏÈÚa ¯Á‡שני שבאו או היבמות, שתי על אחד יב� בא א� – ««¿ƒ»

אינה והשנייה ייבו�, היא הראשונה הביאה אחת, יבמה על יבמי�

ואינו זו, ביאה מחמת גט ממנו צריכה היא ואי� זנות, בעילת אלא

בקרובותיה. ÈÏÁˆ‰אסור ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ ‡GÂלשתי אחד יב� חל� – ¿¬ƒ»««¬ƒ»
השנייה החליצה אי� אחת, ליבמה יבמי� שני שחלצו או היבמות

בקרובותיה. מותר והוא לכהונה, כשרה והיא ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒחליצה,
Ëb ¯Á‡ Ëb LÈ :ÌÈ¯ÓB‡היבמה את מפקיע הגט ואי� הואיל – ¿ƒ≈≈««≈

להתירה כדי לחליצה, זקוקה היא עדיי� שהרי גמורה, הפקעה מזיקתה

גט, הוא השני הגט ג� לפיכ� לעיל, שהקדמנו כמו לאחר, להינשא

בקרובותיה; הוא Ó‡Ó¯ואסור ¯Á‡ ¯Ó‡Ó LÈÂ�ואי הואיל – ¿≈«¬»«««¬»
א� לפיכ� קניי�, מקצת אלא כביאה גמור קניי� ביבמה קונה המאמר

בקרובותיה; הוא ואסור גט, צריכה והיא מאמר, הוא השני המאמר

ÌeÏk ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ‡GÂ ‰ÏÈÚa ¯Á‡ ‡G Ï·‡והבעילה הואיל – ¬»««¿ƒ»¿««¬ƒ»¿
מה כל לגמרי, הזיקה את מפקעת והחליצה גמור, קניי� ביבמה קונה

או החליצה, אחרי או הבעילה אחרי היבמה של בצרתה היב� שעשה

כלו�. אינו זו, ביבמה אחר יב� שעשה minkgk.מה dklde

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. במשנה ששנינו הענייני� להסבר דוגמות באות פרקנו סו� ועד מכא�

„ˆÈk?לעיל ששנינו וכו' ומאמר גט בעני� הדי� –,x`ean `xnba�שאי ≈«
במשנה ששנינו וחכמי� גמליאל רב� של המחלוקת על מוסב זה "כיצד"

לביאור הקדמה כעי� המשמש הוא, עצמו בפני עני� אלא הקודמת,

א ובעילה(המאירי)משנה וחליצה וגט מאמר די� לבאר באה משנתנו .

אחת. וביבמה אחד היב�,NÚ‰ביב� –BzÓ·Èa ¯Ó‡Óשקידשה – »»«¬»ƒƒ¿
בשטר, או Ëbבכס� dÏ Ô˙�Â,�כ אחר –‰ˆÈÏÁ epÓÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆ– ¿»«»≈¿ƒ»≈∆¬ƒ»

הגט מפני אסור, לייבמה אבל הייבו�. זיקת את ממנה להפקיע כדי

לזיקתו, סת� גט לה שנת� בכגו� כא� שמדובר מפרשי�, יש לה. שנת�

לייבמה מותר מאמרו, להפקעת גט לה נת� א� ««NÚ‰(תוספות).אבל
‰ˆÈÏÁÂ ¯Ó‡Ó,ביבמתו –Ëb epÓÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆקידושי את להפקיע – «¬»«¬ƒ»¿ƒ»≈∆≈

בלבד. הייבו� זיקת את אלא המאמר את מפקעת החליצה שאי� מאמרו,

d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ ,ÏÚ·e ¯Ó‡Ó ‰NÚנאמר בתורה אמנ� (דברי�– »»«¬»»«¬≈¿ƒ¿»»
ה): חכמי�כה, אבל תחילה, לקדשה צרי� ואינו עליה" יבוא "יבמה

קיי� זה והרי מאמר, בה שיעשה עד יבמתו על היב� יבוא שלא תיקנו

התורה. כמצוות ייבמה כ� ואחר חכמי� מצוות תחילה
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Ëb Ô˙�,ליבמתו –¯Ó‡Ó ‰NÚÂ,גט לה נת� שתחילה היינו – »«≈¿»»«¬»
מאמר, בה עשה כ� Ëbואחר ‰ÎÈ¯ˆ,המאמר קידושי את להפקיע – ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂאחר לייבמה רשאי ואינו הייבו�. זיקת את ממנה להפקיע – «¬ƒ»
בתחילה. לה שנת� הגט מפני Ëbהמאמר, Ô˙�,ליבמתו –ÏÚ·e– »«≈»«

ונאסרה הייבו� מ� נפסלה גט לה שנת� משעה הרי כ�, אחר אותה

כעי� מקו� שמכל אלא היא, פסולה ביאה הגט שלאחר והבעילה עליו,

היא Ëbהלכ�(המאירי),מאמר ‰ÎÈ¯ˆ,לבעילתו –‰ˆÈÏÁÂ– ¿ƒ»≈«¬ƒ»
Ëbלזיקתו. Ô˙�,ליבמתו –ıÏÁÂ,�כ אחר לה –‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ÔÈ‡ »«≈¿»«≈««¬ƒ»
ÌeÏk,להשמיע באה שמשנתנו מבואר, בגמרא לגמרי. ונפטרה – ¿

משנתנו שכ� גט, צריכה אינה בביאה, או במאמר כ� אחר קידשה שא�

לאווי�. בחייבי תופסי� קידושי� שאי� הסובר, עקיבא כרבי »«ıÏÁ,היא
¯Ó‡Ó ‰NÚÂ,החליצה לאחר –ÏÚ·e ,Ëb Ô˙�או גט שנת� או – ¿»»«¬»»«≈»«

החליצה, לאחר ÏÚaשבעל :B‡,בתחילה יבמתו על בא –‰NÚÂ »«¿»»
¯Ó‡Ó,הבעילה לאחר –ıÏÁÂ Ëb Ô˙��שחל או גט שנת� או – «¬»»«≈¿»«

הבעילה, ÌeÏkלאחר ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ÔÈ‡לאחר שעשה מה כל – ≈««¬ƒ»¿
שאי� עקיבא, כרבי היא שמשנתנו הזכרנו וכבר כלו�. אינו החליצה

בעל או מאמר בה עשה א� הלכ� לאווי�, בחייבי תופסי� קידושי�

וכ� גט. לה לית� צרי� ואינו הוא, כלו� לא החליצה, לאחר `oiאותה

melk dlira xg`הרי הבעילה, אחר גט לה נת� וא� ייבו�, היאמזיקת

לאחר גט נת� שא� להשמיענו, צור� היה לא אמנ� בו. מתגרשת

עושה הגט שאי� הוא ברור שהרי כלו�, החליצה אחר שאי� החליצה,

ונת� "בעל להשמיענו המשנה שרוצה משו� אלא החליצה, לאחר כלו�

אחר "אי� המשנה שנקטה ומה גט". "נת� בחליצה ג� נקטה גט",

קיצור משו� כלו�", הביאה אחר "אי� ג� נקטה ולא כלו�" חליצה

לשוק. היבמה התרת בעני� להשמיענו לה ועדי� Ó·È‰הלשו�, ˙Á‡««¿»»
„Á‡ Ì·ÈÏ ˙BÓ·È ÈzL ˙Á‡Â ,„Á‡ Ì·ÈÏ ˙Á‡יבמה בי� – ««¿»»∆»¿««¿≈¿»¿»»∆»

דינ�, שווה אחד, יב� לפני שנפלו אחד, מאח יבמות שתי בי� אחת

אחר בה� ואי� כלו�, ראשו� מאמר אחר או ראשו� גט אחר בה� שיש

להל�. כמבואר כלו�, חליצה אחר או ביאה

izdw - zex`ean zeipyn
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„ˆÈk?אחד ליב� יבמות בשתי הדי� –¯Ó‡Óe ,BÊa ¯Ó‡Ó ‰NÚ ≈«»»«¬»»«¬»
BÊa,חברתה את קידש כ� ואחר מה� אחת שקידש –È�L ˙BÎÈ¯ˆ »¿ƒ¿≈
ÔÈh‚אחר מאמר שיש א, במשנה חכמי� כדעת גט, צריכה אחת כל – ƒƒ
צרתה.ÈÏÁÂˆ‰מאמר, את פוטרת והיא חליצה, צריכה מה� ואחת – «¬ƒ»

BÊa Ë‚Â ,BÊa ¯Ó‡Ó,לחברתה גט נת� כ� ואחר באחת מאמר עשה – «¬»»¿≈»
‰ˆÈÏÁÂ Ëb ‰ÎÈ¯ˆ�ונת שהואיל גט, צריכה מאמר בה שעשה זו – ¿ƒ»≈«¬ƒ»

צרתה. ופוטרת חליצה, צריכה מה� ואחת עליה נאסרה לחברתה גט

BÊ ˙‡ ÏÚ·e ,BÊa ¯Ó‡Óאת בעל כ� ואחר מה� אחת קידש – «¬»»»«∆
‚ÔÈhחברתה, È�L ˙BÎÈ¯ˆ,לביאתו גט וזו למאמרו גט זו –‰ˆÈÏÁÂ ¿ƒ¿≈ƒƒ«¬ƒ»

לח זקוקה הביאה בעלת שא� מה�, לאחת ובעלה– שהואיל ליצה,

היתה. פסולה ביאה בראשונה, מאמר שעשה ıÏÁÂלאחר ,BÊa ¯Ó‡Ó«¬»»¿»«
BÊÏ,לחברתה חל� כ� ואחר באחת מאמר עשה –‰ÎÈ¯ˆ ‰�BL‡¯‰ »»ƒ»¿ƒ»
Ëb.מאמרו קידושי להפקיע –BÊÏ Ë‚Â ,BÊÏ Ëbלכל גט נת� – ≈≈»¿≈»

מה�, ÈÏÁˆ‰אחת epÓÈ‰ ˙BÎÈ¯ˆכלומר זיקת�, מה� להפקיע – ¿ƒ≈∆¬ƒ»
צרתה. את פוטרת והיא מה� לאחת ÏÚ·eשחול� ,BÊÏ ËbBÊ ˙‡– ≈»»«∆

חברתה, את כ� אחר ובעל לאחת גט ÈÏÁÂˆ‰נת� Ëb ‰ÎÈ¯ˆב עלת– ¿ƒ»≈«¬ƒ»
הגט את שנת� לאחר פסולה היתה שהביאה לפי גט, צריכה הביאה

צרתה. את פוטרת והיא חליצה, צריכה מה� ואחת BÊÏ,לראשונה, Ëb≈»
BÊa ¯Ó‡Óe,בחברתה מאמר עשה כ� ואחר לאחת גט נת� –‰ÎÈ¯ˆ «¬»»¿ƒ»
‰ˆÈÏÁÂ Ëbצריכה מה� ואחת למאמרו, גט צריכה המאמר בעלת – ≈«¬ƒ»

צרתה. את פוטרת והיא BÊÏחליצה, ıÏÁÂ ,BÊÏ Ëbלאחת נת� – ≈»¿»«»
לחברתה, כ� אחר וחל� ÌeÏkגט ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ÔÈ‡חזר וא� – ≈««¬ƒ»¿

רבי כדעת בה, תופסי� קידושי� אי� צרתה, את או חלוצתו את וקידש

ההלכה בר�, לאווי�. בחייבי תופסי� קידושי� שאי� הסובר, עקיבא

וקידשה חזר א� ולכ� לאווי�, בחייבי תופסי� שקידושי� כחכמי� היא

גט. ממנו צריכה חליצה, אחרי
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ל מוסיפה אחד.משנתנו ליב� שנזקקו אחד מאח יבמות בשתי דו�

ıÏÁÂ ,ıÏÁ,לחברתה חל� כ� ואחר לאחת חל� –‰NÚÂ ,ıÏÁ B‡ »«¿»«»«¿»»
¯Ó‡Ó,בחברתה מאמר עשה כ� ואחר לאחת חל� –ÏÚ·e ,Ëb Ô˙� «¬»»«≈»«

עליה; שבא או לחברתה גט שנת� או –ÏÚ·e ,ÏÚa :B‡בעל – »«»«

חברתה, את בעל כ� ואחר Ó‡Ó¯אחת ‰NÚÂ ÏÚa B‡אחת בעל – »«¿»»«¬»
בחברתה, מאמר ıÏÁÂועשה ,Ëb Ô˙�או לחברתה גט שנת� או – »«≈¿»«

לה, ÌeÏkשחל� ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ÔÈ‡לשנייה שעשה מה כל כלומר – ≈««¬ƒ»¿
וכ� השנייה. בקרובות מותר והוא כלו�, אינו לראשונה, שחל� לאחר

הראשונה על שבא לאחר לשנייה שעשה שמה כלו�, הביאה אחר אי�

השנייה. בקרובות ומותר הוא, כלו� BÓ·È˙,לא ÈzLÏ „Á‡ Ì·È ÔÈa≈»»∆»ƒ¿≈¿»
˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ ÔÈÓ·È È�L ÔÈa�א אחת, ויבמה יבמי� בשני שא� – ≈¿≈¿»ƒƒ»»∆»

בא או לה, חל� או גט, לה נת� או ביבמה, מאמר מה� אחד עשה

הדיני� אות� הללו, מהמעשי� אחד חבירו בה עשה כ� ואחר עליה,

אחר ואילו כלו�, בעילה אחר ואי� חליצה אחר שאי� בה, נוהגי�

ביב� כמבואר בלבד, חליצה או וחליצה גט צריכה היא וגט מאמר

יבמות. ושתי אחד
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על חוזרת והיא אחת, ויבמה אחד יב� בדי� שבפרקנו, ג למשנה המש� היא משנתנו

וכו'. בתחילה" "בי� משנתנו של הסיפא את לה לסמו� כדי ההיא, המשנה של הסיפא

ושתי אחד ביב� בי� אחת, ויבמה אחד ביב� בי� בכול�, נוהג משנתנו של הדי� בר�,

אחת ויבמה יבמי� בשני בי� aeh").יבמות, mei zetqez" oiir)

¯Ó‡Ó ‰NÚÂ ,ıÏÁ:ג במשנה ששנינו מה כלומר –dyre ulg »«¿»»«¬»
,xn`n,ıÏÁÂ ,Ëb Ô˙�Â ,¯Ó‡Ó ‰NÚÂ ,ÏÚa :B‡ ;ÏÚ·e ,Ëb Ô˙�»«≈»«»«¿»»«¬»¿»«≈¿»«

ÌeÏk ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ÔÈ‡:היינו –‰lÁza ÔÈaתחילה שחל� – ≈««¬ƒ»¿≈«¿ƒ»
גט, ונת� מאמר עשה כ� ÚˆÓ‡aואחר ÔÈa�וחל גט שנת� כגו� – ≈»∆¿«

צריכה ואינה כלו� מועיל החליצה שלאחר המאמר שאי� מאמר, ועשה

למאמרו, ÛBqaגט ÔÈa�אי חל�, כ� ואחר גט ונת� מאמר שעשה – ≈«
צריכה אינה החליצה לאחר מאמר ועשה חזר וא� כלו�, החליצה אחר

לגמרי. הזיקה מ� אותה פוטרת שהחליצה לעני�ÏÈÚa‰Â‰גט, אבל – ¿«¿ƒ»
lÁza‰הבעילה: ‡È‰L ÔÓÊa,יבמות ושתי אחד ביב� כגו� – ƒ¿«∆ƒ«¿ƒ»

בחברתה, מאמר עשה כ� ואחר אחת ÌeÏkשבעל ‰È¯Á‡ ÔÈ‡– ≈«¬∆»¿
לגמרי, הייבו� זיקת פקעה ובעלla`ÚˆÓ‡aשכבר גט שנת� כגו� – »∆¿«

מאמר, ובעל,ÛBq·eועשה מאמר ועשה גט שנת� כגו� –‰È¯Á‡ LÈ «≈«¬∆»
ÌeÏkוהיא עליה, ייבו� זיקת עדיי� היא, פסולה וביאה שהואיל – ¿

חליצה. ÈÏÁˆ‰צריכה ˙Á‡Â ‰ÏÈÚa ˙Á‡ :¯ÓB‡ ‰ÈÓÁ� Èa«̄ƒ¿∆¿»≈««¿ƒ»¿««¬ƒ»
חליצה, ובי� בעילה בי� –ÛBqa ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«

ומאמר, גט שלאחר בעילה אפילו –ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÔÈ‡ויוצאת – ≈«¬∆»¿

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyy wxt zenai zkqn

òöîàa ïéa,óBqa ïéa.äìéòaäå,älçza àéäL ïîæa–íeìk äéøçà ïéà.óBqáe òöîàa–íeìk äéøçà Lé.éaø ¥¨¤§©¥©§©§¦¨¦§©¤¦©§¦¨¥©£¤¨§¨¤§©©¥©£¤¨§©¦
äéîçðøîBà:äöéìç úçàå äìéòa úçà,älçza ïéa,òöîàa ïéa,óBqa ïéa–íeìk äéøçà ïéà. §¤§¨¥©©§¦¨§©©£¦¨¥©§¦¨¥¨¤§©¥©¥©£¤¨§

é ù ù ÷ ø ô

àBzîáé ìò àaä,ââBLa ïéa,ãéæîa ïéa,ñðàa ïéa,ïBöøa ïéa,äãéæî àéäå ââBL àeä elôà,úââBL àéäå ãéæî àeä, ©¨©§¦§¥§¥¥§¥¦¥§Ÿ¤¥§¨£¦¥§¦§¦¨¥¦§¦¤¤
äñeðà àG àéäå ñeðà àeä,ñeðà àG àeäå äñeðà àéä,øîBbä ãçàå äøòîä ãçà–äð÷.äàéáì äàéa ïéa ÷ìç àGå. ¨§¦£¨¦£¨§¨¤¨©§¨¤§¤¨©¥¨¨§¨©¥¦¨§¦¨

áäøBzaL úBéøòä ìkî úçà ìò àaä ïëå,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk úBìeñt Bà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,æîîúø §¥©¨©©©¦¨¨£¨¤©¨§§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤
ìàøNéì äðéúðe,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa–ìñt.äàéáì äàéa ïéa ÷ìç àGå. §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦¨©§¨©¥¦¨§¦¨

âìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ïéñeøàä ïî–äîeøza eìëàé àG;ïBòîL éaøå øæòìà éaøïéøéLëî. ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§¦¨¥¦Ÿ§©§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦

:äìåñô äöéìç àéäã â"òàå ,åäðéð íéøåîâ ïéùåøéâ äöéìçã íåùî ,èâ àéòá àì øîàî ãéáòå øãä éàå ,àéä.rvn`a d`iadøîàî äùòå øæçå åæì ìòáå åæì èâ ïåâë
:äéúåáåø÷á øåñà ,úéùéìùá.seqa:èâá äì éâñ àìå äöéìç àéòá äì ÷éôî éëå ,ïéîáé ú÷éæ åæ äàéá øçà ùé ,[úçàä] ìò äéìò àáå øæçå åæì øîàîå åæì èâoi`

.melk dixg`:íåìë åéùòîá ïéà äàéá øçà êãéàì ùãé÷å øãä éàå .äöéìç àìá èâá à÷ôðå
e`.bbey .eznai lr `ad:àéä úøçà äùà øåáñë.cifn:íåáé úåöîì àìå úåðæ íùì.dcifn `ide bbey `ed elit`äðååëî àéäã àëéä àéòáî àì

ëúð àéäå úøçà äùàì ïéåëî àåäù ïåâë ,äåöîì éðååëî àì åäééååøúã àëéä åìéôà àìà ,äåöîìàø÷ øîàã ,äð÷ ,úåðæ íùì äðåå(ä"ë íéøáã)ìëî ,äéìò àáé äîáé
:íå÷î.dxrnd:ä÷éùð äéåø÷ äñðëä àìá äøèò äòéâôå .ãáìá äøèò ñéðëä àìà åúàéá øîâ àìù.dpw:äàéöåäì àá íà èâá úàöåéå ,äìçðá äëæåwlg `l

.d`ial d`ia oiaáéúëã ,äëøãë àìù äàéáì äëøãë äàéá ïéá('ë àø÷éå):äùàá ùé úåáëùî éúùù áåúëä ãéâî ,äùà éáëùî
a.zeixrd lkn zg` lr `ad oke:åìàä úåàéáä ìëî úçàá.'eke lecb odkl dpnl` oebk zeleqtd lr e`éô ìò óàå .äðåæ íåùî äðåäëì äìñô

:àùð éáã äîåøúî äàéá êäá äìñôî àéä ïäë úá éà ,éîð äùåøâå .äðåäëì àéä äìåñô ,äìòáì úøúåî äñðàðù ìàøùé úùàù.l`xyil dpizpe zxfnnåàì
:äàéá øîâë äàøòäá äìò é÷ìîì ,äéì è÷ð äàøòä ïéðòì àìà ,àîéé÷å äìåñô àäã ,éà÷ äðåäëì äìåñôà

b.dnexza elk`i `l oiqexi`d on:àéä ïäë úá íà äéáà úéáã äîåøúî äìñôð äøéáò éùåãé÷ äùã÷úðù éðôî.oixiykn y"xe xfril` iaxìòáúù ãò

`xephxa yexit

בשתי כגו� ביאה, לאחר מאמר ועשה חזר וא� חליצה, בלא בגט היא

המאמר אי� בחברתה, מאמר ועשה חזר אחת שבעל שלאחר יבמות,

בה ברטנורא)תופס אי�(רש"י; נחמיה רבי לדעת שא� מפרשי�, ויש .

אלא חליצה, צריכה והיא ייבו�, מזיקת לגמרי מפקעת פסולה ביאה

הפיסקה melkשכוונת dixg` oi`הביאה אחרי תופס מאמר שאי� –

הרמב"�). (מהרש"ל;

א ה נ ש מ ר ו א ב

ה): כה, (דברי� שנאמר בביאה, נקנית שהיבמה הזכרנו, dgwleכבר dilr `eai dnai"

."dy`l el.בביאה יבמתו את היב� קונה כיצד ללמד, באה משנתנו

‚‚BLa ÔÈa ,BzÓ·È ÏÚ ‡a‰אחרת אשה שהיא שחשב כגו� – «»«¿ƒ¿≈¿≈
טוב"), יו� "תוספות ÈÊÓa„(עיי� ÔÈa�ייבו מצוות לש� התכוו� שלא – ≈¿≈ƒ

לזנות, Ò�‡aאלא ÔÈa,עליה לבוא שאנסוהו –ÔBˆ¯a ÔÈa�שהתכוו – ≈¿…∆≈¿»
הוא, שפשוט פי על א� ברצו�", "בי� המשנה ונקטה ייבו�; למצוות

מקו� בכל התנא של דרכו È‰Â‡;(תוספות)שכ� ‚‚BL ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈¿ƒ
‰„ÈÊÓוהיא לעיל, שבארנו כמו בשוגג, יבמתו על בא שהיב� – ¿ƒ»

או לזנות; שהתכוונה מזידה, BL‚‚˙היתה ‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰�כגו – ≈ƒ¿ƒ∆∆
שהו אושחשבה אחר; איש ‡�Òe‰,א ‡G ‡È‰Â Òe�‡ ‡e‰או‡È‰ »¿ƒ¬»ƒ

Òe�‡ ‡G ‡e‰Â ‰Òe�‡או שוגגי� שניה� היו א� הדי� והוא – ¬»¿»
אנוסי�, שניה� או מזידי� ‰ÚÓ¯‰שניה� „Á‡שאינו המערה, בי� – ∆»«¿»∆

ביאתו, את ‰ÓBb¯גומר „Á‡Â,ביאתו את הגומר ובי� –‰�˜– ¿∆»«≈»»
לכל כאשתו נעשית והיא יבמתו, את היב� קנה האלו הדרכי� בכל

מפרשי�:(המאירי)דבר ויש .dpwבא וא� המת, בעלה בנחלת וזכה –

גט לה נות� איגר);להוציאה עקיבא רבי תוספות ועיי� ברטנורא; (רש"י;

‰‡È·Ï ‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡GÂזו פיסקה שכוונת מבואר, בגמרא – ¿»«≈ƒ»¿ƒ»
וא� כדרכה, שלא לביאה כדרכה ביאה בי� הבדל שאי� להשמיענו,

קנאה. כדרכה, שלא יבמתו על הבא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ביאה בי� חילקו לא יבמתו על יב� שבביאת הקודמת, במשנה ששנינו ההלכה אגב

ביאה בי� בה� א� חילקו שלא שוני�, ביאה איסורי על ללמד משנתנו באה לביאה,

לביאה.

‰¯BzaL ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂהביאות מכל באחת – ¿≈«»«««ƒ»»¬»∆«»
באונס, בי� במזיד, בי� בשוגג, בי� הקודמת, במשנה שנישנו האלו,

וכו', ברצו� BÏeÒt˙בי� B‡היינו הפסולות, מ� אחת על הבא או – ¿
בלאו, לו bהאסורות ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡ ÔB‚k‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯ ¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»

ÊÓÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ¯ÊÓÓÏ Ï‡¯NÈ ˙a ,Ï‡¯NÈÏ ‰�È˙�e ˙¯ ¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈
ÔÈ˙�Ïeעל הבא הדיוט כה� או אלמנה, על הבא גדול כה� כלומר – ¿»ƒ

על הבא נתי� או ישראל, בת על הבא ממזר או חלוצה, על או גרושה

ישראל, וא�ÏÒtבת זונה; או חללה, משו� לכה�, מלהינשא אותה – »«
בר�, אביה. בבית תרומה מאכילת פסלה היא, כה� dpizpe"בת zxfnn"

העראה, לעני� אלא המשנה אות� נקטה ולא עצמ�, מצד לכהונה פסולות

גמר כעל העראה על מלקות חייב נתינה, או ממזרת על הבא שישראל

לישראל". ונתינה "ממזרת במשנתנו גורסי� שאי� נוסחות ויש ביאה.

בימי שנתגיירו הגבעוני� מ� ה� שנתיני� ד), ב, (לעיל בארנו וכבר

ונקראו הכתוב"mipizp"יהושע, ש� כז):על ט, יהושע...mpzie"(יהושע

שלא דוד כ� ואחר יהושע עליה� וגזר מי�", ושואבי עצי� חוטבי

יג). (ד, לעיל נתפרש ממזר ועני� בה�; Èa‡‰להתחת� ÔÈa ˜ÏÁ ‡GÂ¿»«≈ƒ»
‰‡È·Ï.הקודמת במשנה כמבואר – ¿ƒ»

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿ƒ»≈ƒ
חלוצה, או גרושה שקידש הדיוט כה� או אלמנה, שקידש גדול כה� –

נישאו, לא שעדיי� פי על א� נתארסו, אלו שנשי� eÏÎ‡Èמשעה ‡G…¿
‰Óe¯za�כה בנות א� אביה� בית של בתרומה לאכול לה� אסור – «¿»

פסולה; לביאה ה� וממתינות עבירה, קידושי שנתקדשו מפני Èa«̄ƒה�,
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔBÚÓL Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡�שאינ בתרומה, לאכול אות� – ∆¿»»¿«ƒƒ¿«¿ƒƒ

ה� הפסולה הביאה ידי שעל משיינשאו, אלא תרומה מאכילת נפסלות

ח dnexza,ללות.נעשות elk`i `l oiqexi`d on s`y ,`nw `pzk dklde

"dxez ly dleqt d`ial (zepiznn) zexnyn ode li`ed"תרומות הל' (רמב"�

כא). נתאלמנו,�˙‡¯eÏÓז, –eL¯b˙� B‡:הללו הכהני� מ� –ÔÓ ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
˙BÏeÒt ,ÔÈ‡eOp‰;�בביאת חללות שנעשו –˙B¯Lk ,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ «ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

תנא שא� הוא, הכל דברי זה די� חללות. נעשו ולא נבעלו שלא –

izdw - zex`ean zeipyn



קנג b dpyn iyy wxt zenai zkqn

òöîàa ïéa,óBqa ïéa.äìéòaäå,älçza àéäL ïîæa–íeìk äéøçà ïéà.óBqáe òöîàa–íeìk äéøçà Lé.éaø ¥¨¤§©¥©§©§¦¨¦§©¤¦©§¦¨¥©£¤¨§¨¤§©©¥©£¤¨§©¦
äéîçðøîBà:äöéìç úçàå äìéòa úçà,älçza ïéa,òöîàa ïéa,óBqa ïéa–íeìk äéøçà ïéà. §¤§¨¥©©§¦¨§©©£¦¨¥©§¦¨¥¨¤§©¥©¥©£¤¨§

é ù ù ÷ ø ô

àBzîáé ìò àaä,ââBLa ïéa,ãéæîa ïéa,ñðàa ïéa,ïBöøa ïéa,äãéæî àéäå ââBL àeä elôà,úââBL àéäå ãéæî àeä, ©¨©§¦§¥§¥¥§¥¦¥§Ÿ¤¥§¨£¦¥§¦§¦¨¥¦§¦¤¤
äñeðà àG àéäå ñeðà àeä,ñeðà àG àeäå äñeðà àéä,øîBbä ãçàå äøòîä ãçà–äð÷.äàéáì äàéa ïéa ÷ìç àGå. ¨§¦£¨¦£¨§¨¤¨©§¨¤§¤¨©¥¨¨§¨©¥¦¨§¦¨

áäøBzaL úBéøòä ìkî úçà ìò àaä ïëå,ìBãb ïäëì äðîìà ïBâk úBìeñt Bà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,æîîúø §¥©¨©©©¦¨¨£¨¤©¨§§©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤
ìàøNéì äðéúðe,ïéúðìe øæîîì ìàøNé úa–ìñt.äàéáì äàéa ïéa ÷ìç àGå. §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§©§¥§¨¦¨©§¨©¥¦¨§¦¨

âìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,ïéñeøàä ïî–äîeøza eìëàé àG;ïBòîL éaøå øæòìà éaøïéøéLëî. ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§¦¨¥¦Ÿ§©§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦

:äìåñô äöéìç àéäã â"òàå ,åäðéð íéøåîâ ïéùåøéâ äöéìçã íåùî ,èâ àéòá àì øîàî ãéáòå øãä éàå ,àéä.rvn`a d`iadøîàî äùòå øæçå åæì ìòáå åæì èâ ïåâë
:äéúåáåø÷á øåñà ,úéùéìùá.seqa:èâá äì éâñ àìå äöéìç àéòá äì ÷éôî éëå ,ïéîáé ú÷éæ åæ äàéá øçà ùé ,[úçàä] ìò äéìò àáå øæçå åæì øîàîå åæì èâoi`

.melk dixg`:íåìë åéùòîá ïéà äàéá øçà êãéàì ùãé÷å øãä éàå .äöéìç àìá èâá à÷ôðå
e`.bbey .eznai lr `ad:àéä úøçà äùà øåáñë.cifn:íåáé úåöîì àìå úåðæ íùì.dcifn `ide bbey `ed elit`äðååëî àéäã àëéä àéòáî àì

ëúð àéäå úøçà äùàì ïéåëî àåäù ïåâë ,äåöîì éðååëî àì åäééååøúã àëéä åìéôà àìà ,äåöîìàø÷ øîàã ,äð÷ ,úåðæ íùì äðåå(ä"ë íéøáã)ìëî ,äéìò àáé äîáé
:íå÷î.dxrnd:ä÷éùð äéåø÷ äñðëä àìá äøèò äòéâôå .ãáìá äøèò ñéðëä àìà åúàéá øîâ àìù.dpw:äàéöåäì àá íà èâá úàöåéå ,äìçðá äëæåwlg `l

.d`ial d`ia oiaáéúëã ,äëøãë àìù äàéáì äëøãë äàéá ïéá('ë àø÷éå):äùàá ùé úåáëùî éúùù áåúëä ãéâî ,äùà éáëùî
a.zeixrd lkn zg` lr `ad oke:åìàä úåàéáä ìëî úçàá.'eke lecb odkl dpnl` oebk zeleqtd lr e`éô ìò óàå .äðåæ íåùî äðåäëì äìñô

:àùð éáã äîåøúî äàéá êäá äìñôî àéä ïäë úá éà ,éîð äùåøâå .äðåäëì àéä äìåñô ,äìòáì úøúåî äñðàðù ìàøùé úùàù.l`xyil dpizpe zxfnnåàì
:äàéá øîâë äàøòäá äìò é÷ìîì ,äéì è÷ð äàøòä ïéðòì àìà ,àîéé÷å äìåñô àäã ,éà÷ äðåäëì äìåñôà

b.dnexza elk`i `l oiqexi`d on:àéä ïäë úá íà äéáà úéáã äîåøúî äìñôð äøéáò éùåãé÷ äùã÷úðù éðôî.oixiykn y"xe xfril` iaxìòáúù ãò

`xephxa yexit

בשתי כגו� ביאה, לאחר מאמר ועשה חזר וא� חליצה, בלא בגט היא

המאמר אי� בחברתה, מאמר ועשה חזר אחת שבעל שלאחר יבמות,

בה ברטנורא)תופס אי�(רש"י; נחמיה רבי לדעת שא� מפרשי�, ויש .

אלא חליצה, צריכה והיא ייבו�, מזיקת לגמרי מפקעת פסולה ביאה

הפיסקה melkשכוונת dixg` oi`הביאה אחרי תופס מאמר שאי� –

הרמב"�). (מהרש"ל;

א ה נ ש מ ר ו א ב

ה): כה, (דברי� שנאמר בביאה, נקנית שהיבמה הזכרנו, dgwleכבר dilr `eai dnai"

."dy`l el.בביאה יבמתו את היב� קונה כיצד ללמד, באה משנתנו

‚‚BLa ÔÈa ,BzÓ·È ÏÚ ‡a‰אחרת אשה שהיא שחשב כגו� – «»«¿ƒ¿≈¿≈
טוב"), יו� "תוספות ÈÊÓa„(עיי� ÔÈa�ייבו מצוות לש� התכוו� שלא – ≈¿≈ƒ

לזנות, Ò�‡aאלא ÔÈa,עליה לבוא שאנסוהו –ÔBˆ¯a ÔÈa�שהתכוו – ≈¿…∆≈¿»
הוא, שפשוט פי על א� ברצו�", "בי� המשנה ונקטה ייבו�; למצוות

מקו� בכל התנא של דרכו È‰Â‡;(תוספות)שכ� ‚‚BL ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈¿ƒ
‰„ÈÊÓוהיא לעיל, שבארנו כמו בשוגג, יבמתו על בא שהיב� – ¿ƒ»

או לזנות; שהתכוונה מזידה, BL‚‚˙היתה ‡È‰Â „ÈÊÓ ‡e‰�כגו – ≈ƒ¿ƒ∆∆
שהו אושחשבה אחר; איש ‡�Òe‰,א ‡G ‡È‰Â Òe�‡ ‡e‰או‡È‰ »¿ƒ¬»ƒ

Òe�‡ ‡G ‡e‰Â ‰Òe�‡או שוגגי� שניה� היו א� הדי� והוא – ¬»¿»
אנוסי�, שניה� או מזידי� ‰ÚÓ¯‰שניה� „Á‡שאינו המערה, בי� – ∆»«¿»∆

ביאתו, את ‰ÓBb¯גומר „Á‡Â,ביאתו את הגומר ובי� –‰�˜– ¿∆»«≈»»
לכל כאשתו נעשית והיא יבמתו, את היב� קנה האלו הדרכי� בכל

מפרשי�:(המאירי)דבר ויש .dpwבא וא� המת, בעלה בנחלת וזכה –

גט לה נות� איגר);להוציאה עקיבא רבי תוספות ועיי� ברטנורא; (רש"י;

‰‡È·Ï ‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡GÂזו פיסקה שכוונת מבואר, בגמרא – ¿»«≈ƒ»¿ƒ»
וא� כדרכה, שלא לביאה כדרכה ביאה בי� הבדל שאי� להשמיענו,

קנאה. כדרכה, שלא יבמתו על הבא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ביאה בי� חילקו לא יבמתו על יב� שבביאת הקודמת, במשנה ששנינו ההלכה אגב

ביאה בי� בה� א� חילקו שלא שוני�, ביאה איסורי על ללמד משנתנו באה לביאה,

לביאה.

‰¯BzaL ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂהביאות מכל באחת – ¿≈«»«««ƒ»»¬»∆«»
באונס, בי� במזיד, בי� בשוגג, בי� הקודמת, במשנה שנישנו האלו,

וכו', ברצו� BÏeÒt˙בי� B‡היינו הפסולות, מ� אחת על הבא או – ¿
בלאו, לו bהאסורות ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡ ÔB‚k‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯ ¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»

ÊÓÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ¯ÊÓÓÏ Ï‡¯NÈ ˙a ,Ï‡¯NÈÏ ‰�È˙�e ˙¯ ¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿«¿≈
ÔÈ˙�Ïeעל הבא הדיוט כה� או אלמנה, על הבא גדול כה� כלומר – ¿»ƒ

על הבא נתי� או ישראל, בת על הבא ממזר או חלוצה, על או גרושה

ישראל, וא�ÏÒtבת זונה; או חללה, משו� לכה�, מלהינשא אותה – »«
בר�, אביה. בבית תרומה מאכילת פסלה היא, כה� dpizpe"בת zxfnn"

העראה, לעני� אלא המשנה אות� נקטה ולא עצמ�, מצד לכהונה פסולות

גמר כעל העראה על מלקות חייב נתינה, או ממזרת על הבא שישראל

לישראל". ונתינה "ממזרת במשנתנו גורסי� שאי� נוסחות ויש ביאה.

בימי שנתגיירו הגבעוני� מ� ה� שנתיני� ד), ב, (לעיל בארנו וכבר

ונקראו הכתוב"mipizp"יהושע, ש� כז):על ט, יהושע...mpzie"(יהושע

שלא דוד כ� ואחר יהושע עליה� וגזר מי�", ושואבי עצי� חוטבי

יג). (ד, לעיל נתפרש ממזר ועני� בה�; Èa‡‰להתחת� ÔÈa ˜ÏÁ ‡GÂ¿»«≈ƒ»
‰‡È·Ï.הקודמת במשנה כמבואר – ¿ƒ»

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈∆¿ƒ»≈ƒ
חלוצה, או גרושה שקידש הדיוט כה� או אלמנה, שקידש גדול כה� –

נישאו, לא שעדיי� פי על א� נתארסו, אלו שנשי� eÏÎ‡Èמשעה ‡G…¿
‰Óe¯za�כה בנות א� אביה� בית של בתרומה לאכול לה� אסור – «¿»

פסולה; לביאה ה� וממתינות עבירה, קידושי שנתקדשו מפני Èa«̄ƒה�,
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔBÚÓL Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡�שאינ בתרומה, לאכול אות� – ∆¿»»¿«ƒƒ¿«¿ƒƒ

ה� הפסולה הביאה ידי שעל משיינשאו, אלא תרומה מאכילת נפסלות

ח dnexza,ללות.נעשות elk`i `l oiqexi`d on s`y ,`nw `pzk dklde

"dxez ly dleqt d`ial (zepiznn) zexnyn ode li`ed"תרומות הל' (רמב"�

כא). נתאלמנו,�˙‡¯eÏÓז, –eL¯b˙� B‡:הללו הכהני� מ� –ÔÓ ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
˙BÏeÒt ,ÔÈ‡eOp‰;�בביאת חללות שנעשו –˙B¯Lk ,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ «ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿≈

תנא שא� הוא, הכל דברי זה די� חללות. נעשו ולא נבעלו שלא –

izdw - zex`ean zeipyn



eקנד dpyn iyy wxt zenai zkqn

eLøbúð Bà eìîøàúð:ïéàeOpä ïî–úBìeñt;ïéñeøàä ïî–úBøLk. ¦§©§§¦§¨§¦©¦¦§¦¨¥¦§¥
ãäðîìà àOé àG ìBãb ïäk;ïéñeøàä ïî äðîìà ïéa,ïéàeOpä ïî äðîìà ïéa.úøâBaä úà àOé àGå;øæòìà éaø Ÿ¥¨¦¨©§¨¨¥©§¨¨¦¨¥¦¥©§¨¨¦©¦¦§¦¨¤©¤¤©¦¤§¨¨

ïBòîL éaøåúøâBaa ïéøéLëî.õò úkî úà àOé àG.äðîìàä úà ñøà,ìBãb ïäk úBéäì äpîúðå–ñðëé.äNòîe §©¦¦§©§¦¦©¤¤¦¨¤ª©¥¥¥¤¨©§¨¨§¦§©¨¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ©£¤
ñBúéa úa àúøî úà LcwL àìîb ïa òLBäéa,ìBãb ïäk úBéäì Cìnä eäpîe,dñðëe.ïäk éðôì äìôpL íáé úøîBL ¦ª©¤©§¨¤¦¥¤¨§¨©©§¦¨©¤¤¦§Ÿ¥¨§¨¨¤¤¨¨¤¨§¨¦§¥Ÿ¥

èBéãä,ìBãb ïäk úBéäì äpîúðå,øîàî da äNòL ét ìò óà–ñðëé àG äæ éøä.åéçà únL ìBãb ïäk–õìBç ¤§§¦§©¨¦§Ÿ¥¨©©¦¤¨¨¨©£¨£¥¤¦§ŸŸ¥¨¤¥¨¦¥
íaéî àGå. §§©¥

äúéðBìéà àOé àG èBéãä ïäk,íéðáe äMà Bì Lé ïk íà àlà.äãeäé éaøøîBà:íéðáe äMà Bì LiL ét ìò óà, Ÿ¥¤§¦¨©§¦¤¨¦¥¤¦¨¨¦©¦§¨¥©©¦¤¤¦¨¨¦
úéðBìéà àOé àG,äøBza äøeîàä äðBæ àéäL.íéîëçåíéøîBà:úøøçLîe úøBib àlà äðBæ ïéà,úìéòa äìòápLå ¦¨©§¦¤¦¨¨£¨©¨©£¨¦§¦¥¨¤¨¦¤§ª§¤¤§¤¦§£¨§¦©

úeðæ. §
åäéáøå äéøtî íãà ìèaé àG,íéða Bì Lé ïk íà àlà.éànL úéaíéøîBà:íéøëæ éðL.ìlä úéáeíéøîBà:øëæ ¦¨¥¨¨¦¦§¨§¦§¨¤¨¦¥¤¨¦¥©©§¦§¥§¨¦¥¦¥§¦¨¨

øîàðù ,äììç äùòéúå(à"ë àø÷éå):äîåøúá åìëàé àì ïéñåøàä ïî óà àìà ,åäééúååë àúëìä úéìå .äòøæì ãçàå äì ãçà ïéìåìç éðù ,ììçé àìåe` elnx`zp
.eyxbzp:åììä íéðäëä ïî.zeleqt oi`eyipd on:ïúàéáá äììç äåéåùã.zexyk oiqexi`d onàéäù ,ïäééçá àìà ïéñåøéàä ïî ìñô àì àî÷ àðú åìéôàã

éáì úøîúùî:àì åúî ìáà ,äìåñô äà
c.zxbead z` `yi `láéúëã(íù):äéìåúá åìëù úøâåáì èøô ,ç÷é äéìåúáá äùà àåäå.oixiykn oerny iaxe xfrl` iax:åäééúååë àúëìä úéìå
d.'eke zipeli` `yi `l heicd odk,úéðåìéà àùé àì íéðáå äùà åì ùé åìéôà ïäëã øîàã äãåäé éáøã àúâåìô íåùî àìà ïäë è÷ð àìå .ìàøùéì ïéãä àåäå

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ìàøùéá ïë ïéàù äî.zepf zlira dlrapyeäéåðôä ìò àáä ìáà .ïéã ïéá úåúéîå úåúéøë éáééç ïëù ìëå ,äùò éáééç åà ïéåàì éáééç ïåâë
:äðåæ äàùò àì

e.mixkf ipy mixne` y"a:íéøëæ éðù åì åãìåðù øçàì äùàä ïî ùøéôù äùîî ïðéôìéã.m`xa dawpe xkf xn`py daiwpe xkf mixne` d"aeäùîîå

`xephxa yexit

פסולה, לביאה ה� שממתינות משו� אלא האירוסי� מ� פוסל אינו קמא

מודי� הכל פסולה, לביאה ממתינות ואינ� נתגרשו, או כשנתאלמנו אבל

כשרות. שה�

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈa ,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰�ÓÏ‡ ÔÈa ;‰�ÓÏ‡ ‡OÈ ‡G ÏB„b Ô‰k…≈»ƒ»«¿»»≈«¿»»ƒ»≈ƒ≈
ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰�ÓÏ‡בו שנאמר מבואר, בגמרא יד):– כא, (ויקרא «¿»»ƒ«ƒƒ

בי� גרושה מה לגרושה, אלמנה ומדמי� יקח", לא וגרושה... "אלמנה

מ� בי� האירוסי� מ� בי� אלמנה א� הנישואי�, מ� בי� האירוסי� מ�

‰Ba‚¯˙הנישואי�. ˙‡ ‡OÈ ‡GÂוששה שנה עשרה שתי� בת – ¿ƒ»∆«∆∆
נערות סימני שהביאה לאחר חדשי� ששה היינו אחד, ויו� חדשי�

גדול בכה� שנאמר לפי הוא, והטע� שערות), יג):(שתי ש�, "ede`(ש�

,"gwi dilezaa dy`שנתמעטו לבוגרת פרט גמורה, בתולה כשהיא

Baa‚¯˙בתוליה. ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔBÚÓL Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡ Èa¯�שמפרשי – «ƒ∆¿»»¿«ƒƒ¿«¿ƒƒ«∆∆
כשרה הבוגרת שא� ומכא� בתולי�, במקצת אפילו – "בבתוליה" ה�:

גדול. לכה� oerny.להינשא iaxe xfrl` iaxk dkld oi`e˙‡ ‡OÈ ‡Gƒ»∆
ıÚ ˙kÓמחמת בתוליה ואבדו בתוליה במקו� בע� שהוכתה – À«≈

‰‡ÓÏ�‰המכה. ˙‡ Ò¯‡,הדיוט כה� בהיותו –˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙�Â ≈≈∆»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿
ÏB„b Ô‰k,שנשאה לפני –Ò�ÎÈובשעה הואיל לשאתה, לו מותר – …≈»ƒ¿…

באלמנה. מותר הדיוט כה� שהרי בהיתר, קידשה ∆¬»NÚÓe‰שקידשה
ÒB˙Èa ˙a ‡˙¯Ó ˙‡ LcwL ‡ÏÓb Ôa ÚLB‰Èaשהיתה – ƒÀ«∆«¿»∆ƒ≈∆»¿»««¿

dÒ�Îeאלמנה, ,ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï CÏn‰ e‰pÓeשנעשה לאחר – ƒ»«∆∆ƒ¿…≈»¿»»
משנתנו מלשו� מדייקי� בגמרא גדול. jlnd"כה� edpine"היה שלא ,

רב, כס� סכו� המל� לינאי נתנה בייתוס בת שמרתא אלא לכ�, ראוי

גדול. כה� להיות שימנהו Ô‰kכדי È�ÙÏ ‰ÏÙpL Ì·È ˙¯ÓBL∆∆»»∆»¿»ƒ¿≈…≈
ËBÈ„‰,שייבמנה הדיוט, כה� ליבמה, ממתנת שהיתה –‰pÓ˙�Â ∆¿¿ƒ¿«»

ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï,שייבמה קוד� –¯Ó‡Ó da ‰NÚL Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿…≈»««ƒ∆»»»«¬»
הדיוט, כה� בעודו בשטר או בכס� שקידשה –Ò�ÎÈ ‡G ‰Ê È¯‰– ¬≈∆ƒ¿…

לו ואסור התורה, מ� כלו� אינו שנתמנה קוד� בה שעשה שהמאמר

אלמנה. שהיא מפני עכשיו ‡ÂÈÁלייבמה ˙nL ÏB„b Ô‰kבלא – …≈»∆≈»ƒ
ÌaÈÓבני�, ‡GÂ ıÏBÁ,להשמיענו כדי זה די� מוסיפה משנתנו – ≈¿¿«≈

בפנ היבמה יורקת חליצה שבשעת פי על כא�שא� חוששי� אי� יו,

חליצה מצוות בה לקיי� צרי� והוא (תוספות).לכבודו,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

˙È�BÏÈ‡ ‡OÈ ‡G ËBÈ„‰ Ô‰k,לילד ראוייה שאינה אשה –‡l‡ …≈∆¿ƒ»«¿ƒ∆»
ÌÈ�·e ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡פריה מצוות לקיי� שיוכל אשה או – ƒ≈∆ƒ»»ƒ

הדי� שהוא אמרו, בגמרא המצוה. את קיי� שכבר בני� או ורביה,

פריה ממצוות ייבטל שלא כדי הטע�, מאותו יישאנה שלא לישראל

ומחמיר החולק יהודה רבי משו� אלא כה�, התנא נקט ולא ורביה,

מבישראל. יותר BÏבכה� LiL Èt ÏÚ Û‡ :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈««ƒ∆∆
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰�BÊ ‡È‰L ,˙È�BÏÈ‡ ‡OÈ ‡G ,ÌÈ�·e ‰M‡ƒ»»ƒƒ»«¿ƒ∆ƒ»»¬»«»

יקחו" לא וחללה זונה "אשה ז),– כא, ראוייה(ויקרא ואינה שהואיל

"אשה הלאו על ועובר זנות, לש� לכתחילה אותה לוקח נמצא לילד,

יקחו". לא BÊ�‰זונה... ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂבתורה האמורה – «¬»ƒ¿ƒ≈»
לכה�, אסורה Bib¯˙שהיא ‡l‡,�ה זמה שטופי שהגויי� לפי – ∆»ƒ∆

לגוי, נבעלה שנתגיירה קוד� הסת� שפחהÁLÓe¯¯˙ומ� או – ¿À¿∆∆
לעבד, נבעלה הסת� שמ� שנשתחררה, ÏÈÚa˙כנענית ‰ÏÚ·pLÂ¿∆ƒ¿¬»¿ƒ«

˙e�Êבאיסור בי� לו, להינשא אסורה שהיא מאד� שנבעלה אשה – ¿
השווי� ו"עשה" לאווי� חייבי באיסור בי� די�, בית ומיתת כריתות חייבי

(עד ואדומי מצרי ומואבי, עמוני גר כגו� לכה�, מיוחדי� ואינ� בכל

וממזר נתי� שלישי), א).דור יח, ביאה איסורי הל' רמב"� ויש(רש"י;

הנבעל אלא לכהונה הפסולה זונה שאי� כריתותסוברי�, מחייבי ת

ומעבד, מנכרי וכ� בה�, תופסי� קידושי� שאי� מפני די�, בית ומיתת

נקראת אינה ו"עשה" לאווי� מחייבי הנבעלת אבל קידושי�, בה� שאי�

לכהונה ומותרת בה�, תופסי� שקידושי� מפני הראב"דזונה, (תוספות;

טוב"). יו� "תוספות ועיי� הרא"ש; ש�; לרמב"� בהשגותיו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

‰È·¯Â ‰È¯tÓ Ì„‡ ÏËaÈ ‡G"ורבו "פרו ממצוות א,– (בראשית ƒ»≈»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
ÌÈ�aכח), BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡שיש פי על שא� אמרו, בגמרא – ∆»ƒ≈∆»ƒ

ישב לא מקו� מכל ורביה, פריה ממצוות ופטור בני� כמה לאד� לו
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Ì˙‡ C¯·ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ì‰È�L ÏÚ :¯ÓB‡ ‡˜B¯a Ôa Ô�ÁBÈ»»∆¿»≈«¿≈∆≈«¿»∆…»

"e·¯e e¯t ÌÈ‰G‡ Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰G‡האשה שא� ומכא� – ¡ƒ«…∆»∆¡ƒ¿¿
ורביה. פריה על dwexaמצווה oa opgei iaxk dkld oi`eאישות הל' (רמב"�

ב). טו,

א ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו ולהבנת – פסולי�. נישואי� מחמת תרומה אכילת איסור בעני� לדו� מוסי� פרקנו

להקדי� `xg)יש mewna xak epxkfdy dn):�סוגי לשני מתחלקי� הנשואה האשה שנכסי ,

,"beln iqkp" בכתובה,`. נרשמי� ואינ� אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסי� וה�

ואי� שלה, ה� אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו הנכסי� וכ�

מלוג", "נכסי הש� מכא� בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל

כמליגת הנכסי� מולג שהבעל היינו הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשו�

lfxa",התרנגולי�. o`v iqkp" .aוהוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה. אות� רוש�

כברזל, קיימת שהקר� לפי ברזל", צא� "נכסי ה� נקראי� מכא� באחריות�. חייב והוא

לשל� הבעל חייב נפסדו, א� xephxa`).שהרי oiir)

ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡,אלמנה ונשא שעבר גדול כה� –‰Le¯b «¿»»¿…≈»¿»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂאו גרושה ונשא שעבר הדיוט כה� או – «¬»¿…≈∆¿

והיא BÏחלוצה, ‰ÒÈ�Î‰,אביה מבית –Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…
ÏÊ¯a,�לקמ עניינ� כמבואר –‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G ‚BÏÓ È„·Ú «¿∆«¿≈¿…¿«¿»

אמרו, בגמרא בתרומה. לאכול ואסורה חללה, והיא שלה, שה� לפי –

כמבואר ה�, הבעל של שקניינו לפי בתרומה, ה� מותרי� התורה שמ�

שהיא שמאחר עבירה, בנישואי גזרו שחכמי� אלא הבאה, במשנה

יאכלו. לא שלה מלוג עבדי א� אוכלת, eÏÎ‡Èאינה ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú«¿≈…«¿∆…≈
הבעל. על שאחריות� לפי בתרומה, –el‡ÂÌ‡ :‚BÏÓ È„·Ú Ô‰ ¿≈≈«¿≈¿ƒ

dÏ e˙Ó ,e˙Ó;שלה הוא הנזק העבדי�, מתו א� –,e¯È˙B‰ Ì‡Â ≈≈»¿ƒƒ
dÏ e¯È˙B‰�אחריות שאי� לפי שלה, הוא הריווח השביחו, וא� – ƒ»

הלכ� למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו הבעל, e‰L‡על Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆
Ô˙B�BÊÓa ·iÁ,�ה שלו ידיה�, מעשי היינו שפירותיה�, לפי –È¯‰ «»ƒ¿»¬≈

‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G el‡�ה שהעבדי� לעיל, שבארנו מהטע� – ≈…¿«¿»
חללה. והיא BÏשלה e˙Ó ,e˙Ó Ì‡ :ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿≈…«¿∆ƒ≈≈

הבעל; של הנזק העבדי�, מתו א� –BÏ e¯È˙B‰ ,e¯È˙B‰ Ì‡Â– ¿ƒƒƒ
שלו. השבח השביחו, ‡elוא� È¯‰ ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«»¿«¬»»¬≈≈

‰Óe¯za eÏÎ‡Èונאמר עומדי�, ה� שברשותו יא):– כב, (ויקרא …¿«¿»
בו". יאכל הוא כספו קני� נפש יקנה כי "וכה�
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˙qpL Ï‡¯NÈ ˙a(שנישאת)ÔÈa ,ÌÈ„·Ú BÏ ‰ÒÈ�Î‰Â ,Ô‰kÏ «ƒ¿»≈∆ƒ≈«…≈¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈
‰Óe¯za eÏÎ‡È el‡ È¯‰ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ,‚BÏÓ È„·Ú«¿≈¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿«¿»
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¯Ó‡pL:וחוה באד� –"Ì‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ"שנבראו וכש� – ∆∆¡«»»¿≈»¿»»

ונקבה. זכר בהולדת ורביה פריה מצוות לקיי� צריכי� כ� ונקבה זכר

È‡M¯ B�È‡ ,‰„ÏÈ ‡GÂ ,ÌÈ�L ¯NÚ dnÚ ‰‰LÂ ,‰M‡ ‡N�»»ƒ»¿»»ƒ»∆∆»ƒ¿»¿»≈««
ÏËaÏאחרת אשה יקח או יגרשנה או אלא ורביה, פריה ממצוות – ƒ»≈
שנאמר(רש"י);עמה מאברה�, לדבר זכר מובא בגמרא ובברייתא

ג): טז, שפחתה(בראשית המצרית הגר את אבר� אשת שרי uwn"ותקח

mipy xyrלו אישה לאברה� אותה ותת� כנע� באר� אברה� לשבת

ללמ זה כתוב ובא שרהלאישה", ע� שישב לאר� חו� שישיבת דנו,

המני�. מ� עולה ולאdL¯bאינה שני� עשר עמה ששהה לאחר – ≈¿»
Á‡Ï¯ילדה, ‡NpÏ ˙¯zÓ,ורביה פריה מצוות עדיי� קיי� שלא – À∆∆ƒ»≈¿«≈

ממנו. לילד תוכל ÌÈ�Lשמא ¯NÚ dnÚ ˙B‰LÏ È�M‰ È‡M¯Â¿«««≈ƒƒ¿ƒ»∆∆»ƒ
יכולה שאינה בחזקת שהיא להינשא, מותרת אינה לשלישי אבל –

בני� לו שיש למי להינשא לה מותר בר�, יבמותלילד. בגמרא (ברייתא

א). ‰ÏÈt‰סה, Ì‡Â�בי הראשו�, מבעלה בי� השני�, עשר בתו� – ¿ƒƒƒ»
השני, ÏÈt‰L‰מבעלה ‰ÚMÓ ‰�BÓ�מיו שני� עשר מונה – ∆ƒ»»∆ƒƒ»

‰‡M‰שהפילה. ‡G Ï·‡ ,‰È·¯Â ‰È¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰– »ƒ¿À∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¬»»ƒ»
כח):שנאמר א, וכתוב(בראשית וכבשוה", האר� את ומלאו ורבו "פרו

"dyake"על מצווה הוא לכבוש שדרכו שהאיש ללמדנו – וא"ו) (חסר

ביעקב שנאמר ממה זה למדי� ויש האשה. ולא ורביה, (בראשיתפריה

יא): אֿלהי�...לה, לו daxe"ויאמר dxt."ורבו "פרו אמר ולא ,"Èa«̄ƒ
Ì˙‡ C¯·ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ì‰È�L ÏÚ :¯ÓB‡ ‡˜B¯a Ôa Ô�ÁBÈ»»∆¿»≈«¿≈∆≈«¿»∆…»

"e·¯e e¯t ÌÈ‰G‡ Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰G‡האשה שא� ומכא� – ¡ƒ«…∆»∆¡ƒ¿¿
ורביה. פריה על dwexaמצווה oa opgei iaxk dkld oi`eאישות הל' (רמב"�

ב). טו,

א ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו ולהבנת – פסולי�. נישואי� מחמת תרומה אכילת איסור בעני� לדו� מוסי� פרקנו

להקדי� `xg)יש mewna xak epxkfdy dn):�סוגי לשני מתחלקי� הנשואה האשה שנכסי ,

,"beln iqkp" בכתובה,`. נרשמי� ואינ� אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסי� וה�

ואי� שלה, ה� אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו הנכסי� וכ�

מלוג", "נכסי הש� מכא� בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל

כמליגת הנכסי� מולג שהבעל היינו הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשו�

lfxa",התרנגולי�. o`v iqkp" .aוהוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה. אות� רוש�

כברזל, קיימת שהקר� לפי ברזל", צא� "נכסי ה� נקראי� מכא� באחריות�. חייב והוא

לשל� הבעל חייב נפסדו, א� xephxa`).שהרי oiir)

ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡,אלמנה ונשא שעבר גדול כה� –‰Le¯b «¿»»¿…≈»¿»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂאו גרושה ונשא שעבר הדיוט כה� או – «¬»¿…≈∆¿

והיא BÏחלוצה, ‰ÒÈ�Î‰,אביה מבית –Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…
ÏÊ¯a,�לקמ עניינ� כמבואר –‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G ‚BÏÓ È„·Ú «¿∆«¿≈¿…¿«¿»

אמרו, בגמרא בתרומה. לאכול ואסורה חללה, והיא שלה, שה� לפי –

כמבואר ה�, הבעל של שקניינו לפי בתרומה, ה� מותרי� התורה שמ�

שהיא שמאחר עבירה, בנישואי גזרו שחכמי� אלא הבאה, במשנה

יאכלו. לא שלה מלוג עבדי א� אוכלת, eÏÎ‡Èאינה ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú«¿≈…«¿∆…≈
הבעל. על שאחריות� לפי בתרומה, –el‡ÂÌ‡ :‚BÏÓ È„·Ú Ô‰ ¿≈≈«¿≈¿ƒ

dÏ e˙Ó ,e˙Ó;שלה הוא הנזק העבדי�, מתו א� –,e¯È˙B‰ Ì‡Â ≈≈»¿ƒƒ
dÏ e¯È˙B‰�אחריות שאי� לפי שלה, הוא הריווח השביחו, וא� – ƒ»

הלכ� למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו הבעל, e‰L‡על Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆
Ô˙B�BÊÓa ·iÁ,�ה שלו ידיה�, מעשי היינו שפירותיה�, לפי –È¯‰ «»ƒ¿»¬≈

‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G el‡�ה שהעבדי� לעיל, שבארנו מהטע� – ≈…¿«¿»
חללה. והיא BÏשלה e˙Ó ,e˙Ó Ì‡ :ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿≈…«¿∆ƒ≈≈

הבעל; של הנזק העבדי�, מתו א� –BÏ e¯È˙B‰ ,e¯È˙B‰ Ì‡Â– ¿ƒƒƒ
שלו. השבח השביחו, ‡elוא� È¯‰ ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«»¿«¬»»¬≈≈

‰Óe¯za eÏÎ‡Èונאמר עומדי�, ה� שברשותו יא):– כב, (ויקרא …¿«¿»
בו". יאכל הוא כספו קני� נפש יקנה כי "וכה�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙qpL Ï‡¯NÈ ˙a(שנישאת)ÔÈa ,ÌÈ„·Ú BÏ ‰ÒÈ�Î‰Â ,Ô‰kÏ «ƒ¿»≈∆ƒ≈«…≈¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈
‰Óe¯za eÏÎ‡È el‡ È¯‰ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ,‚BÏÓ È„·Ú«¿≈¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿«¿»
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áïäkì úqpL ìàøNé úa,íéãáò Bì äñéðëäå,âBìî éãáò ïéa,ìæøa ïàö éãáò ïéa–äîeøza eìëàé elà éøä.úáe ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥§¦§¦¨£¨¦¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§©§¨©
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:äéáøå äéøô ìò äååöî àåä äùàä úà ùåáëì åëøãù ùéàä ,å"éå øñç áéúë äùáëå ,äåùáëå.'eke xne` `wexa oa opgei iax:äéúåë àúëìä úéìå
f`dpnl`:ìåãâ ïäëì.beln icar,íéìåâðøúä úâéìîë íéñëð íúåà âìåî ìòáäù ,âåìî éñëð íéàø÷ð ,äúáåúëá úáúåë äðéàå äîöòì úøééùî äùàäù äî
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úîåùá ïàöä íåùì íéìéâø åéäù éôìå .íìùì ìòáä áééç ,ïìåë åúî íàù ,ìæøáë íéé÷ ïø÷äù ,ìæøá ïàö íéàø÷ð êëìå .äúáåúëá êëå êë éðåìô åéìò ìáé÷ ìëä êñ

:ìæøá ïàö éñëð ïúåéøçà åéìò ìá÷î ìòáäù íéñëðä åàø÷ð êëì ,ïàöä ìë åúî íà åìéôà àîåùä éôë ïúåéøçàá áééç äòåøä äéäå êëå êë.elk`i `l beln icar
:äììç àéäå äìù ïäù éôì

a.odkl z`yipy l`xyi zaáéúëå ,íéãáòä åìà äúð÷ ïäë ìù åðéð÷ àéäù äùàä øîåìë ,ïéð÷ äð÷ù ïäë ïéð÷ éåäã íåùî ,åìëàé âåìî éãáò åìéôààø÷éå)

`xephxa yexit

‰·˜�e ¯ÎÊ :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e,�העול מבריאת ה� שלמדי� – ≈ƒ≈¿ƒ»»¿≈»
¯Ó‡pL:וחוה באד� –"Ì‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ"שנבראו וכש� – ∆∆¡«»»¿≈»¿»»

ונקבה. זכר בהולדת ורביה פריה מצוות לקיי� צריכי� כ� ונקבה זכר

È‡M¯ B�È‡ ,‰„ÏÈ ‡GÂ ,ÌÈ�L ¯NÚ dnÚ ‰‰LÂ ,‰M‡ ‡N�»»ƒ»¿»»ƒ»∆∆»ƒ¿»¿»≈««
ÏËaÏאחרת אשה יקח או יגרשנה או אלא ורביה, פריה ממצוות – ƒ»≈
שנאמר(רש"י);עמה מאברה�, לדבר זכר מובא בגמרא ובברייתא

ג): טז, שפחתה(בראשית המצרית הגר את אבר� אשת שרי uwn"ותקח

mipy xyrלו אישה לאברה� אותה ותת� כנע� באר� אברה� לשבת

ללמ זה כתוב ובא שרהלאישה", ע� שישב לאר� חו� שישיבת דנו,

המני�. מ� עולה ולאdL¯bאינה שני� עשר עמה ששהה לאחר – ≈¿»
Á‡Ï¯ילדה, ‡NpÏ ˙¯zÓ,ורביה פריה מצוות עדיי� קיי� שלא – À∆∆ƒ»≈¿«≈

ממנו. לילד תוכל ÌÈ�Lשמא ¯NÚ dnÚ ˙B‰LÏ È�M‰ È‡M¯Â¿«««≈ƒƒ¿ƒ»∆∆»ƒ
יכולה שאינה בחזקת שהיא להינשא, מותרת אינה לשלישי אבל –

בני� לו שיש למי להינשא לה מותר בר�, יבמותלילד. בגמרא (ברייתא

א). ‰ÏÈt‰סה, Ì‡Â�בי הראשו�, מבעלה בי� השני�, עשר בתו� – ¿ƒƒƒ»
השני, ÏÈt‰L‰מבעלה ‰ÚMÓ ‰�BÓ�מיו שני� עשר מונה – ∆ƒ»»∆ƒƒ»

‰‡M‰שהפילה. ‡G Ï·‡ ,‰È·¯Â ‰È¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰– »ƒ¿À∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¬»»ƒ»
כח):שנאמר א, וכתוב(בראשית וכבשוה", האר� את ומלאו ורבו "פרו

"dyake"על מצווה הוא לכבוש שדרכו שהאיש ללמדנו – וא"ו) (חסר

ביעקב שנאמר ממה זה למדי� ויש האשה. ולא ורביה, (בראשיתפריה

יא): אֿלהי�...לה, לו daxe"ויאמר dxt."ורבו "פרו אמר ולא ,"Èa«̄ƒ
Ì˙‡ C¯·ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ì‰È�L ÏÚ :¯ÓB‡ ‡˜B¯a Ôa Ô�ÁBÈ»»∆¿»≈«¿≈∆≈«¿»∆…»

"e·¯e e¯t ÌÈ‰G‡ Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰G‡האשה שא� ומכא� – ¡ƒ«…∆»∆¡ƒ¿¿
ורביה. פריה על dwexaמצווה oa opgei iaxk dkld oi`eאישות הל' (רמב"�

ב). טו,

א ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו ולהבנת – פסולי�. נישואי� מחמת תרומה אכילת איסור בעני� לדו� מוסי� פרקנו

להקדי� `xg)יש mewna xak epxkfdy dn):�סוגי לשני מתחלקי� הנשואה האשה שנכסי ,

,"beln iqkp" בכתובה,`. נרשמי� ואינ� אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסי� וה�

ואי� שלה, ה� אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו הנכסי� וכ�

מלוג", "נכסי הש� מכא� בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל

כמליגת הנכסי� מולג שהבעל היינו הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשו�

lfxa",התרנגולי�. o`v iqkp" .aוהוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה. אות� רוש�

כברזל, קיימת שהקר� לפי ברזל", צא� "נכסי ה� נקראי� מכא� באחריות�. חייב והוא

לשל� הבעל חייב נפסדו, א� xephxa`).שהרי oiir)

ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡,אלמנה ונשא שעבר גדול כה� –‰Le¯b «¿»»¿…≈»¿»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂאו גרושה ונשא שעבר הדיוט כה� או – «¬»¿…≈∆¿

והיא BÏחלוצה, ‰ÒÈ�Î‰,אביה מבית –Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…
ÏÊ¯a,�לקמ עניינ� כמבואר –‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G ‚BÏÓ È„·Ú «¿∆«¿≈¿…¿«¿»

אמרו, בגמרא בתרומה. לאכול ואסורה חללה, והיא שלה, שה� לפי –

כמבואר ה�, הבעל של שקניינו לפי בתרומה, ה� מותרי� התורה שמ�

שהיא שמאחר עבירה, בנישואי גזרו שחכמי� אלא הבאה, במשנה

יאכלו. לא שלה מלוג עבדי א� אוכלת, eÏÎ‡Èאינה ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú«¿≈…«¿∆…≈
הבעל. על שאחריות� לפי בתרומה, –el‡ÂÌ‡ :‚BÏÓ È„·Ú Ô‰ ¿≈≈«¿≈¿ƒ

dÏ e˙Ó ,e˙Ó;שלה הוא הנזק העבדי�, מתו א� –,e¯È˙B‰ Ì‡Â ≈≈»¿ƒƒ
dÏ e¯È˙B‰�אחריות שאי� לפי שלה, הוא הריווח השביחו, וא� – ƒ»

הלכ� למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו הבעל, e‰L‡על Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆
Ô˙B�BÊÓa ·iÁ,�ה שלו ידיה�, מעשי היינו שפירותיה�, לפי –È¯‰ «»ƒ¿»¬≈

‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G el‡�ה שהעבדי� לעיל, שבארנו מהטע� – ≈…¿«¿»
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‰Óe¯za eÏÎ‡Èונאמר עומדי�, ה� שברשותו יא):– כב, (ויקרא …¿«¿»
בו". יאכל הוא כספו קני� נפש יקנה כי "וכה�
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äîeøza,eìëàé ìæøa ïàö éãáò.âBìî éãáò ïä elàå:eúî íà,dì eúî;eøéúBä íàå,dì eøéúBä.àeäL ét ìò óà ©§¨©§¥Ÿ©§¤Ÿ¥§¥¥©§¥§¦¥¥¨§¦¦¦¨©©¦¤
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ïúeéøçàa áiç àeäå ìéàBä–äîeøza eìëàé elà éøä. ¦§©¨§©£¨¨£¥¥Ÿ§©§¨
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:äéáøå äéøô ìò äååöî àåä äùàä úà ùåáëì åëøãù ùéàä ,å"éå øñç áéúë äùáëå ,äåùáëå.'eke xne` `wexa oa opgei iax:äéúåë àúëìä úéìå
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:äììç àéäå äìù ïäù éôì

a.odkl z`yipy l`xyi zaáéúëå ,íéãáòä åìà äúð÷ ïäë ìù åðéð÷ àéäù äùàä øîåìë ,ïéð÷ äð÷ù ïäë ïéð÷ éåäã íåùî ,åìëàé âåìî éãáò åìéôààø÷éå)

`xephxa yexit

‰·˜�e ¯ÎÊ :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e,�העול מבריאת ה� שלמדי� – ≈ƒ≈¿ƒ»»¿≈»
¯Ó‡pL:וחוה באד� –"Ì‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ"שנבראו וכש� – ∆∆¡«»»¿≈»¿»»

ונקבה. זכר בהולדת ורביה פריה מצוות לקיי� צריכי� כ� ונקבה זכר

È‡M¯ B�È‡ ,‰„ÏÈ ‡GÂ ,ÌÈ�L ¯NÚ dnÚ ‰‰LÂ ,‰M‡ ‡N�»»ƒ»¿»»ƒ»∆∆»ƒ¿»¿»≈««
ÏËaÏאחרת אשה יקח או יגרשנה או אלא ורביה, פריה ממצוות – ƒ»≈
שנאמר(רש"י);עמה מאברה�, לדבר זכר מובא בגמרא ובברייתא

ג): טז, שפחתה(בראשית המצרית הגר את אבר� אשת שרי uwn"ותקח

mipy xyrלו אישה לאברה� אותה ותת� כנע� באר� אברה� לשבת

ללמ זה כתוב ובא שרהלאישה", ע� שישב לאר� חו� שישיבת דנו,

המני�. מ� עולה ולאdL¯bאינה שני� עשר עמה ששהה לאחר – ≈¿»
Á‡Ï¯ילדה, ‡NpÏ ˙¯zÓ,ורביה פריה מצוות עדיי� קיי� שלא – À∆∆ƒ»≈¿«≈

ממנו. לילד תוכל ÌÈ�Lשמא ¯NÚ dnÚ ˙B‰LÏ È�M‰ È‡M¯Â¿«««≈ƒƒ¿ƒ»∆∆»ƒ
יכולה שאינה בחזקת שהיא להינשא, מותרת אינה לשלישי אבל –

בני� לו שיש למי להינשא לה מותר בר�, יבמותלילד. בגמרא (ברייתא

א). ‰ÏÈt‰סה, Ì‡Â�בי הראשו�, מבעלה בי� השני�, עשר בתו� – ¿ƒƒƒ»
השני, ÏÈt‰L‰מבעלה ‰ÚMÓ ‰�BÓ�מיו שני� עשר מונה – ∆ƒ»»∆ƒƒ»

‰‡M‰שהפילה. ‡G Ï·‡ ,‰È·¯Â ‰È¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰– »ƒ¿À∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¬»»ƒ»
כח):שנאמר א, וכתוב(בראשית וכבשוה", האר� את ומלאו ורבו "פרו

"dyake"על מצווה הוא לכבוש שדרכו שהאיש ללמדנו – וא"ו) (חסר

ביעקב שנאמר ממה זה למדי� ויש האשה. ולא ורביה, (בראשיתפריה

יא): אֿלהי�...לה, לו daxe"ויאמר dxt."ורבו "פרו אמר ולא ,"Èa«̄ƒ
Ì˙‡ C¯·ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ì‰È�L ÏÚ :¯ÓB‡ ‡˜B¯a Ôa Ô�ÁBÈ»»∆¿»≈«¿≈∆≈«¿»∆…»

"e·¯e e¯t ÌÈ‰G‡ Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰G‡האשה שא� ומכא� – ¡ƒ«…∆»∆¡ƒ¿¿
ורביה. פריה על dwexaמצווה oa opgei iaxk dkld oi`eאישות הל' (רמב"�

ב). טו,

א ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו ולהבנת – פסולי�. נישואי� מחמת תרומה אכילת איסור בעני� לדו� מוסי� פרקנו

להקדי� `xg)יש mewna xak epxkfdy dn):�סוגי לשני מתחלקי� הנשואה האשה שנכסי ,

,"beln iqkp" בכתובה,`. נרשמי� ואינ� אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסי� וה�

ואי� שלה, ה� אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו הנכסי� וכ�

מלוג", "נכסי הש� מכא� בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל

כמליגת הנכסי� מולג שהבעל היינו הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשו�

lfxa",התרנגולי�. o`v iqkp" .aוהוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה. אות� רוש�

כברזל, קיימת שהקר� לפי ברזל", צא� "נכסי ה� נקראי� מכא� באחריות�. חייב והוא

לשל� הבעל חייב נפסדו, א� xephxa`).שהרי oiir)

ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡,אלמנה ונשא שעבר גדול כה� –‰Le¯b «¿»»¿…≈»¿»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂאו גרושה ונשא שעבר הדיוט כה� או – «¬»¿…≈∆¿

והיא BÏחלוצה, ‰ÒÈ�Î‰,אביה מבית –Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…
ÏÊ¯a,�לקמ עניינ� כמבואר –‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G ‚BÏÓ È„·Ú «¿∆«¿≈¿…¿«¿»

אמרו, בגמרא בתרומה. לאכול ואסורה חללה, והיא שלה, שה� לפי –

כמבואר ה�, הבעל של שקניינו לפי בתרומה, ה� מותרי� התורה שמ�

שהיא שמאחר עבירה, בנישואי גזרו שחכמי� אלא הבאה, במשנה

יאכלו. לא שלה מלוג עבדי א� אוכלת, eÏÎ‡Èאינה ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú«¿≈…«¿∆…≈
הבעל. על שאחריות� לפי בתרומה, –el‡ÂÌ‡ :‚BÏÓ È„·Ú Ô‰ ¿≈≈«¿≈¿ƒ

dÏ e˙Ó ,e˙Ó;שלה הוא הנזק העבדי�, מתו א� –,e¯È˙B‰ Ì‡Â ≈≈»¿ƒƒ
dÏ e¯È˙B‰�אחריות שאי� לפי שלה, הוא הריווח השביחו, וא� – ƒ»

הלכ� למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו הבעל, e‰L‡על Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆
Ô˙B�BÊÓa ·iÁ,�ה שלו ידיה�, מעשי היינו שפירותיה�, לפי –È¯‰ «»ƒ¿»¬≈

‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G el‡�ה שהעבדי� לעיל, שבארנו מהטע� – ≈…¿«¿»
חללה. והיא BÏשלה e˙Ó ,e˙Ó Ì‡ :ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿≈…«¿∆ƒ≈≈

הבעל; של הנזק העבדי�, מתו א� –BÏ e¯È˙B‰ ,e¯È˙B‰ Ì‡Â– ¿ƒƒƒ
שלו. השבח השביחו, ‡elוא� È¯‰ ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«»¿«¬»»¬≈≈

‰Óe¯za eÏÎ‡Èונאמר עומדי�, ה� שברשותו יא):– כב, (ויקרא …¿«¿»
בו". יאכל הוא כספו קני� נפש יקנה כי "וכה�
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˙qpL Ï‡¯NÈ ˙a(שנישאת)ÔÈa ,ÌÈ„·Ú BÏ ‰ÒÈ�Î‰Â ,Ô‰kÏ «ƒ¿»≈∆ƒ≈«…≈¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈
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éñåäù äîå åì äñéðëäù íéñëðä íä ìæøá ïàö éñëðå .äì åøéúåä åøéúåä íàå äì åúçô åúçô íàå ,íéñëð ïúåà úåøéô ìëåà àåäù éðôîäáåúëá åáúëå äì àåä ó
úîåùá ïàöä íåùì íéìéâø åéäù éôìå .íìùì ìòáä áééç ,ïìåë åúî íàù ,ìæøáë íéé÷ ïø÷äù ,ìæøá ïàö íéàø÷ð êëìå .äúáåúëá êëå êë éðåìô åéìò ìáé÷ ìëä êñ

:ìæøá ïàö éñëð ïúåéøçà åéìò ìá÷î ìòáäù íéñëðä åàø÷ð êëì ,ïàöä ìë åúî íà åìéôà àîåùä éôë ïúåéøçàá áééç äòåøä äéäå êëå êë.elk`i `l beln icar
:äììç àéäå äìù ïäù éôì

a.odkl z`yipy l`xyi zaáéúëå ,íéãáòä åìà äúð÷ ïäë ìù åðéð÷ àéäù äùàä øîåìë ,ïéð÷ äð÷ù ïäë ïéð÷ éåäã íåùî ,åìëàé âåìî éãáò åìéôààø÷éå)

`xephxa yexit

‰·˜�e ¯ÎÊ :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e,�העול מבריאת ה� שלמדי� – ≈ƒ≈¿ƒ»»¿≈»
¯Ó‡pL:וחוה באד� –"Ì‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ"שנבראו וכש� – ∆∆¡«»»¿≈»¿»»

ונקבה. זכר בהולדת ורביה פריה מצוות לקיי� צריכי� כ� ונקבה זכר

È‡M¯ B�È‡ ,‰„ÏÈ ‡GÂ ,ÌÈ�L ¯NÚ dnÚ ‰‰LÂ ,‰M‡ ‡N�»»ƒ»¿»»ƒ»∆∆»ƒ¿»¿»≈««
ÏËaÏאחרת אשה יקח או יגרשנה או אלא ורביה, פריה ממצוות – ƒ»≈
שנאמר(רש"י);עמה מאברה�, לדבר זכר מובא בגמרא ובברייתא

ג): טז, שפחתה(בראשית המצרית הגר את אבר� אשת שרי uwn"ותקח

mipy xyrלו אישה לאברה� אותה ותת� כנע� באר� אברה� לשבת

ללמ זה כתוב ובא שרהלאישה", ע� שישב לאר� חו� שישיבת דנו,

המני�. מ� עולה ולאdL¯bאינה שני� עשר עמה ששהה לאחר – ≈¿»
Á‡Ï¯ילדה, ‡NpÏ ˙¯zÓ,ורביה פריה מצוות עדיי� קיי� שלא – À∆∆ƒ»≈¿«≈

ממנו. לילד תוכל ÌÈ�Lשמא ¯NÚ dnÚ ˙B‰LÏ È�M‰ È‡M¯Â¿«««≈ƒƒ¿ƒ»∆∆»ƒ
יכולה שאינה בחזקת שהיא להינשא, מותרת אינה לשלישי אבל –

בני� לו שיש למי להינשא לה מותר בר�, יבמותלילד. בגמרא (ברייתא

א). ‰ÏÈt‰סה, Ì‡Â�בי הראשו�, מבעלה בי� השני�, עשר בתו� – ¿ƒƒƒ»
השני, ÏÈt‰L‰מבעלה ‰ÚMÓ ‰�BÓ�מיו שני� עשר מונה – ∆ƒ»»∆ƒƒ»

‰‡M‰שהפילה. ‡G Ï·‡ ,‰È·¯Â ‰È¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰– »ƒ¿À∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¬»»ƒ»
כח):שנאמר א, וכתוב(בראשית וכבשוה", האר� את ומלאו ורבו "פרו

"dyake"על מצווה הוא לכבוש שדרכו שהאיש ללמדנו – וא"ו) (חסר

ביעקב שנאמר ממה זה למדי� ויש האשה. ולא ורביה, (בראשיתפריה

יא): אֿלהי�...לה, לו daxe"ויאמר dxt."ורבו "פרו אמר ולא ,"Èa«̄ƒ
Ì˙‡ C¯·ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ì‰È�L ÏÚ :¯ÓB‡ ‡˜B¯a Ôa Ô�ÁBÈ»»∆¿»≈«¿≈∆≈«¿»∆…»

"e·¯e e¯t ÌÈ‰G‡ Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰G‡האשה שא� ומכא� – ¡ƒ«…∆»∆¡ƒ¿¿
ורביה. פריה על dwexaמצווה oa opgei iaxk dkld oi`eאישות הל' (רמב"�

ב). טו,

א ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו ולהבנת – פסולי�. נישואי� מחמת תרומה אכילת איסור בעני� לדו� מוסי� פרקנו

להקדי� `xg)יש mewna xak epxkfdy dn):�סוגי לשני מתחלקי� הנשואה האשה שנכסי ,

,"beln iqkp" בכתובה,`. נרשמי� ואינ� אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסי� וה�

ואי� שלה, ה� אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו הנכסי� וכ�

מלוג", "נכסי הש� מכא� בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל

כמליגת הנכסי� מולג שהבעל היינו הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשו�

lfxa",התרנגולי�. o`v iqkp" .aוהוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה. אות� רוש�

כברזל, קיימת שהקר� לפי ברזל", צא� "נכסי ה� נקראי� מכא� באחריות�. חייב והוא

לשל� הבעל חייב נפסדו, א� xephxa`).שהרי oiir)

ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡,אלמנה ונשא שעבר גדול כה� –‰Le¯b «¿»»¿…≈»¿»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂאו גרושה ונשא שעבר הדיוט כה� או – «¬»¿…≈∆¿

והיא BÏחלוצה, ‰ÒÈ�Î‰,אביה מבית –Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…
ÏÊ¯a,�לקמ עניינ� כמבואר –‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G ‚BÏÓ È„·Ú «¿∆«¿≈¿…¿«¿»

אמרו, בגמרא בתרומה. לאכול ואסורה חללה, והיא שלה, שה� לפי –

כמבואר ה�, הבעל של שקניינו לפי בתרומה, ה� מותרי� התורה שמ�

שהיא שמאחר עבירה, בנישואי גזרו שחכמי� אלא הבאה, במשנה

יאכלו. לא שלה מלוג עבדי א� אוכלת, eÏÎ‡Èאינה ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú«¿≈…«¿∆…≈
הבעל. על שאחריות� לפי בתרומה, –el‡ÂÌ‡ :‚BÏÓ È„·Ú Ô‰ ¿≈≈«¿≈¿ƒ

dÏ e˙Ó ,e˙Ó;שלה הוא הנזק העבדי�, מתו א� –,e¯È˙B‰ Ì‡Â ≈≈»¿ƒƒ
dÏ e¯È˙B‰�אחריות שאי� לפי שלה, הוא הריווח השביחו, וא� – ƒ»

הלכ� למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו הבעל, e‰L‡על Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆
Ô˙B�BÊÓa ·iÁ,�ה שלו ידיה�, מעשי היינו שפירותיה�, לפי –È¯‰ «»ƒ¿»¬≈

‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G el‡�ה שהעבדי� לעיל, שבארנו מהטע� – ≈…¿«¿»
חללה. והיא BÏשלה e˙Ó ,e˙Ó Ì‡ :ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿≈…«¿∆ƒ≈≈

הבעל; של הנזק העבדי�, מתו א� –BÏ e¯È˙B‰ ,e¯È˙B‰ Ì‡Â– ¿ƒƒƒ
שלו. השבח השביחו, ‡elוא� È¯‰ ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«»¿«¬»»¬≈≈

‰Óe¯za eÏÎ‡Èונאמר עומדי�, ה� שברשותו יא):– כב, (ויקרא …¿«¿»
בו". יאכל הוא כספו קני� נפש יקנה כי "וכה�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙qpL Ï‡¯NÈ ˙a(שנישאת)ÔÈa ,ÌÈ„·Ú BÏ ‰ÒÈ�Î‰Â ,Ô‰kÏ «ƒ¿»≈∆ƒ≈«…≈¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈
‰Óe¯za eÏÎ‡È el‡ È¯‰ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ,‚BÏÓ È„·Ú«¿≈¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿«¿»

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriay wxt zenai zkqn

äá÷ðe,øîàpL(á ,ä úéùàøá):"íàøa äá÷ðe øëæ".äMà àNð,íéðL øNò dnò ääLå,äãìé àGå–ìèaì éàMø Bðéà. §¥¨¤¤¡©¨¨§¥¨§¨¨¨¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¨¦§¨§¨¥©©¦¨¥
dLøb–øçàì àNpì úøzî.ì éðMä éàMøåíéðL øNò dnò úBäL.äìétä íàå–äìétäL äòMî äðBî.Léàä ¥§¨ª¤¤¦¨¥§©¥§©©©¥¦¦§¦¨¤¤¨¦§¦¦¦¨¤¦¨¨¤¦¦¨¨¦

äéáøå äéøt ìò äeöî,äMàä àG ìáà.à÷Bøa ïa ïðçBé éaøøîBà:øîBà àeä íäéðL ìò(çë ,à íù):íúà Cøáéå" §ª¤©¦§¨§¦§¨£¨¨¦¨©¦¨¨¤§¨¥©§¥¤¥©§¨¤Ÿ¨
"eáøe eøt íéäGà íäì øîàiå íéäGà. ¡¦©Ÿ¤¨¤¡¦§§

é ò é á ù ÷ ø ô

àìBãb ïäëì äðîìà,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb;ìæøa ïàö éãáòå âBìî éãáò Bì äñéðëä–eìëàé àG âBìî éãáò ©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§¦§¦¨©§¥§§©§¥Ÿ©§¤©§¥§Ÿ§
äîeøza,eìëàé ìæøa ïàö éãáò.âBìî éãáò ïä elàå:eúî íà,dì eúî;eøéúBä íàå,dì eøéúBä.àeäL ét ìò óà ©§¨©§¥Ÿ©§¤Ÿ¥§¥¥©§¥§¦¥¥¨§¦¦¦¨©©¦¤

ïúBðBæîa áiç–äîeøza eìëàé àG elà éøä.ìæøa ïàö éãáò ïä elàå:eúî íà,Bì eúî;eøéúBä íàå,Bì eøéúBä. ©¨¦§¨£¥¥Ÿ§©§¨§¥¥©§¥Ÿ©§¤¦¥¥§¦¦¦
ïúeéøçàa áiç àeäå ìéàBä–äîeøza eìëàé elà éøä. ¦§©¨§©£¨¨£¥¥Ÿ§©§¨

áïäkì úqpL ìàøNé úa,íéãáò Bì äñéðëäå,âBìî éãáò ïéa,ìæøa ïàö éãáò ïéa–äîeøza eìëàé elà éøä.úáe ©¦§¨¥¤¦¥©Ÿ¥§¦§¦¨£¨¦¥©§¥§¥©§¥Ÿ©§¤£¥¥Ÿ§©§¨©

:äùò øåáãä éô ìòù äéàø ïéà.'eke mipy xyr dnr ddyeäöåçá äîò áùéù íéîéå .øâä àùð äãìé àìå äøù íò íéðù øùò ääùù øçàì íäøáàá ïçëùàãë
ùéîùúä íéòðåîù íéøáãî äæá àöåéëå íéøåñàä úéáá íéùåáç åà íéìåç äùàä åà ùéàäù íéîéä ìëå .äîøâ õøàì õåç úáéùé àîìãã ,ïéðîä ïî åìò àì õøàì

:íéðù øùò ïéðîì ïéìåò ïéà.xg`l `ypil zxzen dyxibäøåé åðéàù àåä äéðéîã úðòåè íà äúáåúë äì ïúåð äùøâî àåäùëå .äéðéî àìà éåä äðéî åàì àîùã
ù úòãåé íà äéìò íøç ïéìéèîå ,õçë:ø÷ù úðòè åéìò úðòåèå õçë äøåé àåä.dy`d `le diaxe dixt lr deevn yi`dáéúëã('à úéùàøá)'åâå åáøå åøô

:äéáøå äéøô ìò äååöî àåä äùàä úà ùåáëì åëøãù ùéàä ,å"éå øñç áéúë äùáëå ,äåùáëå.'eke xne` `wexa oa opgei iax:äéúåë àúëìä úéìå
f`dpnl`:ìåãâ ïäëì.beln icar,íéìåâðøúä úâéìîë íéñëð íúåà âìåî ìòáäù ,âåìî éñëð íéàø÷ð ,äúáåúëá úáúåë äðéàå äîöòì úøééùî äùàäù äî

éñåäù äîå åì äñéðëäù íéñëðä íä ìæøá ïàö éñëðå .äì åøéúåä åøéúåä íàå äì åúçô åúçô íàå ,íéñëð ïúåà úåøéô ìëåà àåäù éðôîäáåúëá åáúëå äì àåä ó
úîåùá ïàöä íåùì íéìéâø åéäù éôìå .íìùì ìòáä áééç ,ïìåë åúî íàù ,ìæøáë íéé÷ ïø÷äù ,ìæøá ïàö íéàø÷ð êëìå .äúáåúëá êëå êë éðåìô åéìò ìáé÷ ìëä êñ

:ìæøá ïàö éñëð ïúåéøçà åéìò ìá÷î ìòáäù íéñëðä åàø÷ð êëì ,ïàöä ìë åúî íà åìéôà àîåùä éôë ïúåéøçàá áééç äòåøä äéäå êëå êë.elk`i `l beln icar
:äììç àéäå äìù ïäù éôì

a.odkl z`yipy l`xyi zaáéúëå ,íéãáòä åìà äúð÷ ïäë ìù åðéð÷ àéäù äùàä øîåìë ,ïéð÷ äð÷ù ïäë ïéð÷ éåäã íåùî ,åìëàé âåìî éãáò åìéôààø÷éå)

`xephxa yexit

‰·˜�e ¯ÎÊ :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e,�העול מבריאת ה� שלמדי� – ≈ƒ≈¿ƒ»»¿≈»
¯Ó‡pL:וחוה באד� –"Ì‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ"שנבראו וכש� – ∆∆¡«»»¿≈»¿»»

ונקבה. זכר בהולדת ורביה פריה מצוות לקיי� צריכי� כ� ונקבה זכר

È‡M¯ B�È‡ ,‰„ÏÈ ‡GÂ ,ÌÈ�L ¯NÚ dnÚ ‰‰LÂ ,‰M‡ ‡N�»»ƒ»¿»»ƒ»∆∆»ƒ¿»¿»≈««
ÏËaÏאחרת אשה יקח או יגרשנה או אלא ורביה, פריה ממצוות – ƒ»≈
שנאמר(רש"י);עמה מאברה�, לדבר זכר מובא בגמרא ובברייתא

ג): טז, שפחתה(בראשית המצרית הגר את אבר� אשת שרי uwn"ותקח

mipy xyrלו אישה לאברה� אותה ותת� כנע� באר� אברה� לשבת

ללמ זה כתוב ובא שרהלאישה", ע� שישב לאר� חו� שישיבת דנו,

המני�. מ� עולה ולאdL¯bאינה שני� עשר עמה ששהה לאחר – ≈¿»
Á‡Ï¯ילדה, ‡NpÏ ˙¯zÓ,ורביה פריה מצוות עדיי� קיי� שלא – À∆∆ƒ»≈¿«≈

ממנו. לילד תוכל ÌÈ�Lשמא ¯NÚ dnÚ ˙B‰LÏ È�M‰ È‡M¯Â¿«««≈ƒƒ¿ƒ»∆∆»ƒ
יכולה שאינה בחזקת שהיא להינשא, מותרת אינה לשלישי אבל –

בני� לו שיש למי להינשא לה מותר בר�, יבמותלילד. בגמרא (ברייתא

א). ‰ÏÈt‰סה, Ì‡Â�בי הראשו�, מבעלה בי� השני�, עשר בתו� – ¿ƒƒƒ»
השני, ÏÈt‰L‰מבעלה ‰ÚMÓ ‰�BÓ�מיו שני� עשר מונה – ∆ƒ»»∆ƒƒ»

‰‡M‰שהפילה. ‡G Ï·‡ ,‰È·¯Â ‰È¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰– »ƒ¿À∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¬»»ƒ»
כח):שנאמר א, וכתוב(בראשית וכבשוה", האר� את ומלאו ורבו "פרו

"dyake"על מצווה הוא לכבוש שדרכו שהאיש ללמדנו – וא"ו) (חסר

ביעקב שנאמר ממה זה למדי� ויש האשה. ולא ורביה, (בראשיתפריה

יא): אֿלהי�...לה, לו daxe"ויאמר dxt."ורבו "פרו אמר ולא ,"Èa«̄ƒ
Ì˙‡ C¯·ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ì‰È�L ÏÚ :¯ÓB‡ ‡˜B¯a Ôa Ô�ÁBÈ»»∆¿»≈«¿≈∆≈«¿»∆…»

"e·¯e e¯t ÌÈ‰G‡ Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰G‡האשה שא� ומכא� – ¡ƒ«…∆»∆¡ƒ¿¿
ורביה. פריה על dwexaמצווה oa opgei iaxk dkld oi`eאישות הל' (רמב"�

ב). טו,

א ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו ולהבנת – פסולי�. נישואי� מחמת תרומה אכילת איסור בעני� לדו� מוסי� פרקנו

להקדי� `xg)יש mewna xak epxkfdy dn):�סוגי לשני מתחלקי� הנשואה האשה שנכסי ,

,"beln iqkp" בכתובה,`. נרשמי� ואינ� אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסי� וה�

ואי� שלה, ה� אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו הנכסי� וכ�

מלוג", "נכסי הש� מכא� בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל

כמליגת הנכסי� מולג שהבעל היינו הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשו�

lfxa",התרנגולי�. o`v iqkp" .aוהוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה. אות� רוש�

כברזל, קיימת שהקר� לפי ברזל", צא� "נכסי ה� נקראי� מכא� באחריות�. חייב והוא

לשל� הבעל חייב נפסדו, א� xephxa`).שהרי oiir)
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אמרו, בגמרא בתרומה. לאכול ואסורה חללה, והיא שלה, שה� לפי –

כמבואר ה�, הבעל של שקניינו לפי בתרומה, ה� מותרי� התורה שמ�

שהיא שמאחר עבירה, בנישואי גזרו שחכמי� אלא הבאה, במשנה

יאכלו. לא שלה מלוג עבדי א� אוכלת, eÏÎ‡Èאינה ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú«¿≈…«¿∆…≈
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שנאמר(רש"י);עמה מאברה�, לדבר זכר מובא בגמרא ובברייתא

ג): טז, שפחתה(בראשית המצרית הגר את אבר� אשת שרי uwn"ותקח

mipy xyrלו אישה לאברה� אותה ותת� כנע� באר� אברה� לשבת

ללמ זה כתוב ובא שרהלאישה", ע� שישב לאר� חו� שישיבת דנו,

המני�. מ� עולה ולאdL¯bאינה שני� עשר עמה ששהה לאחר – ≈¿»
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א). ‰ÏÈt‰סה, Ì‡Â�בי הראשו�, מבעלה בי� השני�, עשר בתו� – ¿ƒƒƒ»
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ביעקב שנאמר ממה זה למדי� ויש האשה. ולא ורביה, (בראשיתפריה
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ùéîùúä íéòðåîù íéøáãî äæá àöåéëå íéøåñàä úéáá íéùåáç åà íéìåç äùàä åà ùéàäù íéîéä ìëå .äîøâ õøàì õåç úáéùé àîìãã ,ïéðîä ïî åìò àì õøàì

:íéðù øùò ïéðîì ïéìåò ïéà.xg`l `ypil zxzen dyxibäøåé åðéàù àåä äéðéîã úðòåè íà äúáåúë äì ïúåð äùøâî àåäùëå .äéðéî àìà éåä äðéî åàì àîùã
ù úòãåé íà äéìò íøç ïéìéèîå ,õçë:ø÷ù úðòè åéìò úðòåèå õçë äøåé àåä.dy`d `le diaxe dixt lr deevn yi`dáéúëã('à úéùàøá)'åâå åáøå åøô

:äéáøå äéøô ìò äååöî àåä äùàä úà ùåáëì åëøãù ùéàä ,å"éå øñç áéúë äùáëå ,äåùáëå.'eke xne` `wexa oa opgei iax:äéúåë àúëìä úéìå
f`dpnl`:ìåãâ ïäëì.beln icar,íéìåâðøúä úâéìîë íéñëð íúåà âìåî ìòáäù ,âåìî éñëð íéàø÷ð ,äúáåúëá úáúåë äðéàå äîöòì úøééùî äùàäù äî

éñåäù äîå åì äñéðëäù íéñëðä íä ìæøá ïàö éñëðå .äì åøéúåä åøéúåä íàå äì åúçô åúçô íàå ,íéñëð ïúåà úåøéô ìëåà àåäù éðôîäáåúëá åáúëå äì àåä ó
úîåùá ïàöä íåùì íéìéâø åéäù éôìå .íìùì ìòáä áééç ,ïìåë åúî íàù ,ìæøáë íéé÷ ïø÷äù ,ìæøá ïàö íéàø÷ð êëìå .äúáåúëá êëå êë éðåìô åéìò ìáé÷ ìëä êñ

:ìæøá ïàö éñëð ïúåéøçà åéìò ìá÷î ìòáäù íéñëðä åàø÷ð êëì ,ïàöä ìë åúî íà åìéôà àîåùä éôë ïúåéøçàá áééç äòåøä äéäå êëå êë.elk`i `l beln icar
:äììç àéäå äìù ïäù éôì

a.odkl z`yipy l`xyi zaáéúëå ,íéãáòä åìà äúð÷ ïäë ìù åðéð÷ àéäù äùàä øîåìë ,ïéð÷ äð÷ù ïäë ïéð÷ éåäã íåùî ,åìëàé âåìî éãáò åìéôààø÷éå)

`xephxa yexit

‰·˜�e ¯ÎÊ :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e,�העול מבריאת ה� שלמדי� – ≈ƒ≈¿ƒ»»¿≈»
¯Ó‡pL:וחוה באד� –"Ì‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ"שנבראו וכש� – ∆∆¡«»»¿≈»¿»»

ונקבה. זכר בהולדת ורביה פריה מצוות לקיי� צריכי� כ� ונקבה זכר

È‡M¯ B�È‡ ,‰„ÏÈ ‡GÂ ,ÌÈ�L ¯NÚ dnÚ ‰‰LÂ ,‰M‡ ‡N�»»ƒ»¿»»ƒ»∆∆»ƒ¿»¿»≈««
ÏËaÏאחרת אשה יקח או יגרשנה או אלא ורביה, פריה ממצוות – ƒ»≈
שנאמר(רש"י);עמה מאברה�, לדבר זכר מובא בגמרא ובברייתא

ג): טז, שפחתה(בראשית המצרית הגר את אבר� אשת שרי uwn"ותקח

mipy xyrלו אישה לאברה� אותה ותת� כנע� באר� אברה� לשבת

ללמ זה כתוב ובא שרהלאישה", ע� שישב לאר� חו� שישיבת דנו,

המני�. מ� עולה ולאdL¯bאינה שני� עשר עמה ששהה לאחר – ≈¿»
Á‡Ï¯ילדה, ‡NpÏ ˙¯zÓ,ורביה פריה מצוות עדיי� קיי� שלא – À∆∆ƒ»≈¿«≈

ממנו. לילד תוכל ÌÈ�Lשמא ¯NÚ dnÚ ˙B‰LÏ È�M‰ È‡M¯Â¿«««≈ƒƒ¿ƒ»∆∆»ƒ
יכולה שאינה בחזקת שהיא להינשא, מותרת אינה לשלישי אבל –

בני� לו שיש למי להינשא לה מותר בר�, יבמותלילד. בגמרא (ברייתא

א). ‰ÏÈt‰סה, Ì‡Â�בי הראשו�, מבעלה בי� השני�, עשר בתו� – ¿ƒƒƒ»
השני, ÏÈt‰L‰מבעלה ‰ÚMÓ ‰�BÓ�מיו שני� עשר מונה – ∆ƒ»»∆ƒƒ»

‰‡M‰שהפילה. ‡G Ï·‡ ,‰È·¯Â ‰È¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰– »ƒ¿À∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¬»»ƒ»
כח):שנאמר א, וכתוב(בראשית וכבשוה", האר� את ומלאו ורבו "פרו

"dyake"על מצווה הוא לכבוש שדרכו שהאיש ללמדנו – וא"ו) (חסר

ביעקב שנאמר ממה זה למדי� ויש האשה. ולא ורביה, (בראשיתפריה

יא): אֿלהי�...לה, לו daxe"ויאמר dxt."ורבו "פרו אמר ולא ,"Èa«̄ƒ
Ì˙‡ C¯·ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ì‰È�L ÏÚ :¯ÓB‡ ‡˜B¯a Ôa Ô�ÁBÈ»»∆¿»≈«¿≈∆≈«¿»∆…»

"e·¯e e¯t ÌÈ‰G‡ Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ ÌÈ‰G‡האשה שא� ומכא� – ¡ƒ«…∆»∆¡ƒ¿¿
ורביה. פריה על dwexaמצווה oa opgei iaxk dkld oi`eאישות הל' (רמב"�

ב). טו,

א ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו ולהבנת – פסולי�. נישואי� מחמת תרומה אכילת איסור בעני� לדו� מוסי� פרקנו

להקדי� `xg)יש mewna xak epxkfdy dn):�סוגי לשני מתחלקי� הנשואה האשה שנכסי ,

,"beln iqkp" בכתובה,`. נרשמי� ואינ� אביה מבית עמה מביאה שהאשה הנכסי� וה�

ואי� שלה, ה� אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנפלו הנכסי� וכ�

מלוג", "נכסי הש� מכא� בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל

כמליגת הנכסי� מולג שהבעל היינו הנוצות, מריטת שפירושה בארמית, מליגה מלשו�

lfxa",התרנגולי�. o`v iqkp" .aוהוא בנדוניה, לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה. אות� רוש�

כברזל, קיימת שהקר� לפי ברזל", צא� "נכסי ה� נקראי� מכא� באחריות�. חייב והוא

לשל� הבעל חייב נפסדו, א� xephxa`).שהרי oiir)

ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰�ÓÏ‡,אלמנה ונשא שעבר גדול כה� –‰Le¯b «¿»»¿…≈»¿»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂאו גרושה ונשא שעבר הדיוט כה� או – «¬»¿…≈∆¿

והיא BÏחלוצה, ‰ÒÈ�Î‰,אביה מבית –Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…
ÏÊ¯a,�לקמ עניינ� כמבואר –‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G ‚BÏÓ È„·Ú «¿∆«¿≈¿…¿«¿»

אמרו, בגמרא בתרומה. לאכול ואסורה חללה, והיא שלה, שה� לפי –

כמבואר ה�, הבעל של שקניינו לפי בתרומה, ה� מותרי� התורה שמ�

שהיא שמאחר עבירה, בנישואי גזרו שחכמי� אלא הבאה, במשנה

יאכלו. לא שלה מלוג עבדי א� אוכלת, eÏÎ‡Èאינה ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú«¿≈…«¿∆…≈
הבעל. על שאחריות� לפי בתרומה, –el‡ÂÌ‡ :‚BÏÓ È„·Ú Ô‰ ¿≈≈«¿≈¿ƒ

dÏ e˙Ó ,e˙Ó;שלה הוא הנזק העבדי�, מתו א� –,e¯È˙B‰ Ì‡Â ≈≈»¿ƒƒ
dÏ e¯È˙B‰�אחריות שאי� לפי שלה, הוא הריווח השביחו, וא� – ƒ»

הלכ� למשנתנו, בהקדמה שבארנו כמו הבעל, e‰L‡על Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆
Ô˙B�BÊÓa ·iÁ,�ה שלו ידיה�, מעשי היינו שפירותיה�, לפי –È¯‰ «»ƒ¿»¬≈

‰Óe¯za eÏÎ‡È ‡G el‡�ה שהעבדי� לעיל, שבארנו מהטע� – ≈…¿«¿»
חללה. והיא BÏשלה e˙Ó ,e˙Ó Ì‡ :ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿≈…«¿∆ƒ≈≈

הבעל; של הנזק העבדי�, מתו א� –BÏ e¯È˙B‰ ,e¯È˙B‰ Ì‡Â– ¿ƒƒƒ
שלו. השבח השביחו, ‡elוא� È¯‰ ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«»¿«¬»»¬≈≈

‰Óe¯za eÏÎ‡Èונאמר עומדי�, ה� שברשותו יא):– כב, (ויקרא …¿«¿»
בו". יאכל הוא כספו קני� נפש יקנה כי "וכה�

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙qpL Ï‡¯NÈ ˙a(שנישאת)ÔÈa ,ÌÈ„·Ú BÏ ‰ÒÈ�Î‰Â ,Ô‰kÏ «ƒ¿»≈∆ƒ≈«…≈¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ≈
‰Óe¯za eÏÎ‡È el‡ È¯‰ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ,‚BÏÓ È„·Ú«¿≈¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿«¿»

izdw - zex`ean zeipyn
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המשך ביכור למס' סוכה ליום כרבעים וששה לעומר עמ' כ

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' לה ודף עני, רּבנן, וכןּתנּו לּדיןכשרׁשע,כןעׁשיר, שלּבאין דין בבית ְְִִִִַַָָָָָָָָ
אםמעלה. ּבּתֹורה. עסקּת ּלא מה מּפני לֹו, אֹומרים עניהואלעני אֹומר, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ו ּבמזֹונֹותיהייתיהייתי, תשובה.טרּוד זו אין בתורה. לעסוק זמן לי היה ולא ְְִִִַָָ
מהּללש יֹותר היית עני ּכלּום לֹו, לתורה.אֹומרים נפשו ומסר מרוד, עני שהיה ְְִִִִֵֵֵָָָ

עֹוׂשהשכן היה ויֹום יֹום ׁשּבכל הּזקן, הּלל על עליו ּומׂשּתּכרלפרנסתואמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
דינר,ּבטרּפעיק חצי הּמדרׁש- ּבית לׁשֹומר נֹותן היה לפרנסתֹוחציֹו וחציֹו , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מצא לא אחת ּפעם ּביתֹו, אנׁשי לולהׂשּתּכרעבודהּולפרנסת היו ולא בה, ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹ
להּכנס.מעות, הּמדרׁש ּבית ׁשֹומר הּניחֹו עשה,ולא המדרש,עלהמה בית לגג ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹ
ארּוּבהשם,ונתלה ּפי על שבגג],ויׁשב אלהים[-חלון ּדברי ׁשּיׁשמע ּכדי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּיֹום אֹותֹו אמרּו, ואבטליֹון. ׁשמעיה מּפי לגג,חּיים היה,שעלה ׁשּבת ערב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
היתה טבת עונתּותקּופת הּׁשמיםהחורף,שהיא מן ׁשלג עליו וכיסהו.וירד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשחר עּמּוד יֹוםּכׁשעלה ּבכל אחי, אבטליֹון לאבטליֹון, ׁשמעיה לֹו אמר , ְְְְְְְְְִֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

השחר השחר,אפלהואוהּיֹוםמהארובה,מאירהזההּביתבעלות שעלה ׁשּמאאף ְִִֵֵֶַַַָָ
הּוא הּמעּוּנן בהציצּוהיום.יֹום ואבטליון אדםשמעיה ּדמּות וראּו עיניהן, ְְְִֵֵֵֶַָָָָ

עליו ּומצאּו עלּו הלל]ּבארּוּבה, אּמֹות[-גובה]רּום[-על ׁשלג,שלׁשלׁש ְֲֶֶַָָָָָָָֹ
אתּפרקּוהּו מעליו,- וסיכּוהּווהרחיצּוהּוהשלג הּמדּורהבשמן,, ּכנגד זהלחממו.והֹוׁשיבּוהּו ראּוי עצמואמרּו, שסיכן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

תורה דברי הּׁשּבת.על את עליו תורה.לחּלל ללמוד להתאמץ יש להם שאף העניים, את מחייב והוא ְֵֶַַַָָָ
אםל ּבּתֹורה, עסקּת ּלא מה מּפני לֹו, אֹומרים ּבנכסי.הואעׁשיר הייתי וטרּוד הייתי, עׁשיר תשובה,אֹומר, זו אין ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ
אלעזרש מרּבי יֹותר היית עׁשיר ּכלּום לֹו, שאֹומרים בתורה. ועסק גדול עשיר שהיה חרסום, רּביבן על עליו אמרּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּוכנגדן ּבּיּבׁשה עיירֹות אלף אביו לֹו ׁשהּניח חרסֹום, ּבן ויֹוםאלעזר יֹום ּובכל ּבּים, ספינֹות נאדהיהאלף נֹוטל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּכתיפֹו על קמח עבדיו,לפרנסתו,ׁשל מצאּוהּו אחת ּפעם ּתֹורה. ללמֹוד למדינה ּומּמדינה לעיר מעיר ולאּומהּלְך ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

השר, עבודת עליו שמוטלת העיר מיושבי שהוא וסברו אנּגריאהכירוהו, ּבֹו עצמו.ועׂשּו השר שהוא ידעו ולא השר, לעבודת לקחוהו - ְְְַַָָ
להן אלעזר,אמר ּתֹורה,רבי ללמֹוד ואלְך הּניחּוני מּכם העיר.ּבבּקׁשה מיושבי לֹו,שאיני באמרּו אלעזרשבועה רּבי חּיי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשאין חרסֹום אֹותָךאנוּבן ּומּניחין ש. משום היה זה הלְךמעשה לא אלעזרמּימיו אֹותןרבי עבדיו,וראה את היהאּלא- ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
היה והוא עבדיו, על ממונה גזבר הּלילה,לו וכל הּיֹום ּכל ּבּתֹורה ועֹוסק שישיֹוׁשב העשירים, את מחייב וזה הכירוהו. לא ולכן ְְְֵֵַַַַָָָָ

מרובים. שנכסיהם אף בתורה לעסוק להם

ּבּתֹורהל עסקּת ּלא מה מּפני לֹו, אֹומרים אםרׁשע אהוא, [הייתי], (היה) ּביצרי וטרּוד הייתי נאה ֹומריםאמר, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
היית נאה ּכלּום יצרו.מּיֹוסףיותרלֹו, על והתגבר נאה שהיה היתהשהצדיק, ויֹום יֹום ּבכל הּצּדיק, יֹוסף על עליו אמרּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

מׁשּדלּתֹו ּפֹוטיפר אותו]אׁשת בגדיה,לעבירה,ּבדברים[-מפתה החליפה בעיניו חן למצוא לֹוווכדי ׁשּלבׁשה [-בשבילו]ּבגדים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לֹוב לבׁשה לא לֹובׁשחרית ׁשּלבׁשה ּבגדים לֹובערבית, לבׁשה לא בערבית לֹולמחרת אמרה פוטיפר,ׁשחרית. אשת ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לי לּהלעבירה,הּׁשמע לֹו,יוסף,אמר אמרה תסכיםלאו. לא לּה,אם אמר האסּורין. ּבבית חֹובׁשּתָך מפחדהריני איני ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
אסּורים'ש מּתיר ז)'ה' קמו לו,(תהלים אמרה קֹומתָך. ּכֹופפת לה,הריני ענה ויסורים. ּכפּופים'ממכות זקף פסוק'ה' (שם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹ
לו,ח) אמרה עיניָך.. את מסּמא לה,הריני עורים'ענה ּפקח ח)'ה' פסוק ּכסף.(שם ּכּכרי אלף לֹו לפתותונתנה כדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

אליה. לׁשמֹוע רצה ולא עּמּה', להיֹות אצלּה 'לׁשּכב אליה רצהלׁשמע שלא הגמרא: ּבעֹולםדורשת אצלּה' 'לׁשּכב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
הּבאוהּזה, לעֹולם עּמּה' .'להיֹות ְִִֶַַָָָָ

הּלל ענינמצא, הענּיים,שהיה את במזונות,מחּייב טרדתם בגלל נפטרים חרסֹוםושלא ּבן אלעזר עשיררּבי מחּייבשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
העׁשירים, בנכסים.את טרדתם בגלל נפטרים נאהיֹוסףוואינם הרׁשעים,שהיה את ביצרם.מחּייב טרדתם בגלל נפטרים ואינם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
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קנז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' לה ודף עני, רּבנן, וכןּתנּו לּדיןכשרׁשע,כןעׁשיר, שלּבאין דין בבית ְְִִִִַַָָָָָָָָ
אםמעלה. ּבּתֹורה. עסקּת ּלא מה מּפני לֹו, אֹומרים עניהואלעני אֹומר, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ו ּבמזֹונֹותיהייתיהייתי, תשובה.טרּוד זו אין בתורה. לעסוק זמן לי היה ולא ְְִִִַָָ
מהּללש יֹותר היית עני ּכלּום לֹו, לתורה.אֹומרים נפשו ומסר מרוד, עני שהיה ְְִִִִֵֵֵָָָ

עֹוׂשהשכן היה ויֹום יֹום ׁשּבכל הּזקן, הּלל על עליו ּומׂשּתּכרלפרנסתואמרּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
דינר,ּבטרּפעיק חצי הּמדרׁש- ּבית לׁשֹומר נֹותן היה לפרנסתֹוחציֹו וחציֹו , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מצא לא אחת ּפעם ּביתֹו, אנׁשי לולהׂשּתּכרעבודהּולפרנסת היו ולא בה, ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹ
להּכנס.מעות, הּמדרׁש ּבית ׁשֹומר הּניחֹו עשה,ולא המדרש,עלהמה בית לגג ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹ
ארּוּבהשם,ונתלה ּפי על שבגג],ויׁשב אלהים[-חלון ּדברי ׁשּיׁשמע ּכדי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּיֹום אֹותֹו אמרּו, ואבטליֹון. ׁשמעיה מּפי לגג,חּיים היה,שעלה ׁשּבת ערב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
היתה טבת עונתּותקּופת הּׁשמיםהחורף,שהיא מן ׁשלג עליו וכיסהו.וירד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּׁשחר עּמּוד יֹוםּכׁשעלה ּבכל אחי, אבטליֹון לאבטליֹון, ׁשמעיה לֹו אמר , ְְְְְְְְְִֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

השחר השחר,אפלהואוהּיֹוםמהארובה,מאירהזההּביתבעלות שעלה ׁשּמאאף ְִִֵֵֶַַַָָ
הּוא הּמעּוּנן בהציצּוהיום.יֹום ואבטליון אדםשמעיה ּדמּות וראּו עיניהן, ְְְִֵֵֵֶַָָָָ

עליו ּומצאּו עלּו הלל]ּבארּוּבה, אּמֹות[-גובה]רּום[-על ׁשלג,שלׁשלׁש ְֲֶֶַָָָָָָָֹ
אתּפרקּוהּו מעליו,- וסיכּוהּווהרחיצּוהּוהשלג הּמדּורהבשמן,, ּכנגד זהלחממו.והֹוׁשיבּוהּו ראּוי עצמואמרּו, שסיכן ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ

תורה דברי הּׁשּבת.על את עליו תורה.לחּלל ללמוד להתאמץ יש להם שאף העניים, את מחייב והוא ְֵֶַַַָָָ
אםל ּבּתֹורה, עסקּת ּלא מה מּפני לֹו, אֹומרים ּבנכסי.הואעׁשיר הייתי וטרּוד הייתי, עׁשיר תשובה,אֹומר, זו אין ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ
אלעזרש מרּבי יֹותר היית עׁשיר ּכלּום לֹו, שאֹומרים בתורה. ועסק גדול עשיר שהיה חרסום, רּביבן על עליו אמרּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּוכנגדן ּבּיּבׁשה עיירֹות אלף אביו לֹו ׁשהּניח חרסֹום, ּבן ויֹוםאלעזר יֹום ּובכל ּבּים, ספינֹות נאדהיהאלף נֹוטל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּכתיפֹו על קמח עבדיו,לפרנסתו,ׁשל מצאּוהּו אחת ּפעם ּתֹורה. ללמֹוד למדינה ּומּמדינה לעיר מעיר ולאּומהּלְך ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

השר, עבודת עליו שמוטלת העיר מיושבי שהוא וסברו אנּגריאהכירוהו, ּבֹו עצמו.ועׂשּו השר שהוא ידעו ולא השר, לעבודת לקחוהו - ְְְַַָָ
להן אלעזר,אמר ּתֹורה,רבי ללמֹוד ואלְך הּניחּוני מּכם העיר.ּבבּקׁשה מיושבי לֹו,שאיני באמרּו אלעזרשבועה רּבי חּיי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשאין חרסֹום אֹותָךאנוּבן ּומּניחין ש. משום היה זה הלְךמעשה לא אלעזרמּימיו אֹותןרבי עבדיו,וראה את היהאּלא- ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
היה והוא עבדיו, על ממונה גזבר הּלילה,לו וכל הּיֹום ּכל ּבּתֹורה ועֹוסק שישיֹוׁשב העשירים, את מחייב וזה הכירוהו. לא ולכן ְְְֵֵַַַַָָָָ

מרובים. שנכסיהם אף בתורה לעסוק להם

ּבּתֹורהל עסקּת ּלא מה מּפני לֹו, אֹומרים אםרׁשע אהוא, [הייתי], (היה) ּביצרי וטרּוד הייתי נאה ֹומריםאמר, ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹ
היית נאה ּכלּום יצרו.מּיֹוסףיותרלֹו, על והתגבר נאה שהיה היתהשהצדיק, ויֹום יֹום ּבכל הּצּדיק, יֹוסף על עליו אמרּו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ

מׁשּדלּתֹו ּפֹוטיפר אותו]אׁשת בגדיה,לעבירה,ּבדברים[-מפתה החליפה בעיניו חן למצוא לֹוווכדי ׁשּלבׁשה [-בשבילו]ּבגדים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
לֹוב לבׁשה לא לֹובׁשחרית ׁשּלבׁשה ּבגדים לֹובערבית, לבׁשה לא בערבית לֹולמחרת אמרה פוטיפר,ׁשחרית. אשת ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לי לּהלעבירה,הּׁשמע לֹו,יוסף,אמר אמרה תסכיםלאו. לא לּה,אם אמר האסּורין. ּבבית חֹובׁשּתָך מפחדהריני איני ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
אסּורים'ש מּתיר ז)'ה' קמו לו,(תהלים אמרה קֹומתָך. ּכֹופפת לה,הריני ענה ויסורים. ּכפּופים'ממכות זקף פסוק'ה' (שם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֹ
לו,ח) אמרה עיניָך.. את מסּמא לה,הריני עורים'ענה ּפקח ח)'ה' פסוק ּכסף.(שם ּכּכרי אלף לֹו לפתותונתנה כדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

אליה. לׁשמֹוע רצה ולא עּמּה', להיֹות אצלּה 'לׁשּכב אליה רצהלׁשמע שלא הגמרא: ּבעֹולםדורשת אצלּה' 'לׁשּכב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
הּבאוהּזה, לעֹולם עּמּה' .'להיֹות ְִִֶַַָָָָ

הּלל ענינמצא, הענּיים,שהיה את במזונות,מחּייב טרדתם בגלל נפטרים חרסֹוםושלא ּבן אלעזר עשיררּבי מחּייבשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
העׁשירים, בנכסים.את טרדתם בגלל נפטרים נאהיֹוסףוואינם הרׁשעים,שהיה את ביצרם.מחּייב טרדתם בגלל נפטרים ואינם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
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did dlrn lkíìeà ìMî õeç ,änà éöçeid oday zelrnd on - £¦©¨¦¤¨
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,íìeà ìMî õeç ,úBnà øNò ïaçøå ,änàmirax` edaeb didy ©¨§¨§¨¤¤©¦¤¨
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oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

.xepwp xry lv` l`xyi zxfr zlgzaúåèåøè åéä àìåÐzg` ,lebire swida eid zetwen `l` ,mle`d zelrnke ligd zelrnk ef lr ef dxeyk zeler zelrnd eid `l

.oiekl rcei ipi` "zehexh" oeyl .[jk did] l`xyi zxfr cr .i`cn xzei elri `ly ick ,dpald ivg lberk ,dpd zg`e dpdäðùîå.ìàøùé úøæò úçú åéä úåëùìå
.dizgz zeligníéùðä úøæòì úåçåúôåÐ.ef ly diletiyn oideab ef ly dileyy ,zelrn dxyr yng oze` daebaìàøùé úøæòÐdxyr yngn dznegn miptl dzid

,dn` dxyr zg` `l` epi` dly agexy jezn "jxe`" dil ixw l`xyi zxfr iably `l` ,miyp zxfr ly agexd cbpk ynge miylye d`n jxe` (dlrne) elld zelrn

dxizid dcn mewn lka `xwnd bdpne

,"agex" diexw zhrende "jxe`" diexw

zxfr oke .xg` xac itl jxe` `ed elit`e

miylye d`n d`lde l`xyin mipdkd

zg`e ,l`xyid zqixc itlk ,jxe`a ynge

.gafnd itlk agexa dxyrïéñôñô éùàøå
Ðoniqe myex ,ux`a oigpen ur ly oixfib

cere .mipdk zqixcl l`xyi zqixc oia

ilzek lv` oikynp zeidl l`xyi eid oi`yx

nd on wegx mexcdcr oyinyze ,gxf

mipdkde .mitetv mdyk zxtkd zia ixeg`l

dxyr zg` elldy `l` ,mewn lka oikldn

.envrl yinyz dn`íù äéä äìòîÐoia

ly dxyr zg`l l`xyi ly dxyr zg`

.mipdkïëåãåreaw mrd z` jxal mipdkd

zkxa ,d`p oke .odly dxfr zlgza da

y`xa miel lye ,mzxfr y`xa mipdk

okec eze`ae .ipiae ipia l`xyie ,mzxfr

lk ly dglyy ,zelrn yly cer zeler

dlrn caln ,ivge dn` ody ,dn` ivg cg`

dvgne zen` izy ixd - dn` ly dpey`xd

.l`xyin mipdkd edabyäìåë äøæòä ìë
òáùå íéðåîùå äàî êøåà äúéäÐzxfrn

cere miypd zxfr lr ddabe dzlry l`xyi

miylye d`n dly agexde ,zxetkd ixeg`l

zg`e zg` lkl df xeriy epivny enk ynge

oeaygd dpen oexg` wxtae .mexcl oetvn

gxfnn jxe`a raye mipenye d`n ly

.axrnlíù åéä úåéåçúùä äøùò ùìùåÐ

yly cbpk yxit mrhde .dlecbd dxfra

.zevxit dxyrminkg lr wleg iqei `a`e

`edy mixry xyr dyly cbpk oyxtne

micene ,jlede mze` dpene dxfra cinrn

xyr dyly od dne .oiipad iep lr eid

oikenq minexcd mixry eixacl Ð mixry

mrh yxit `le ,mlek my jke eid daxrnl

.mind xrya `l`íéðôáîÐyxetn

.l`wfgiaäéðëé øòùÐ.mrh el ozep ecal

dn izrci `le ,zxtkd ixeg` axrna mipye

.miynyn md

úéáä øä êìò ïøãä
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íãàùë,zevxtd oze`n dvxtl ribn

lr dcene myl degzyn

.milwya epxkfy enk ,oei zekln zezixk

dxyr mizy ligd rwxwn dler mc` dide

zxfr `ide ,dxyi rwxwa jled f`e ,zelrn

ycwna dzidy dlrn lky xn`e .miypd

ab) dn` ivg ,(daebe) dn` ivg deab

,(b) df zxev `id efe .dgly `id (dlrnd

."dgly" `xwpy xacd x`aziy ick

,mle`d zelrny iyilyd wxta x`azi cere

(ivg) ± dglye ,dn` ivg Ð dlrn mex

,mirax` ± edab ,mle` ly egzt oke .dn`

"zetewy" xn`y dn oipre .mixyr Ð eagexe

oeilrd sewynd `ede ,sewyn mdl didy Ð

lr myd dfa zynzyn dpynde .gztd ly

oixewy zeld` zkqna d`xz cere .mififd

ipye ."sewyn" `le "sewy" cinz eze`

dide ,(c) df oebk ef ab lr ef zehen mipa`

(cg` mewnae cg`) mewna gpen xryd xiv

iyilya epxkf xake .[mipy mewnae cg`]

.xepwp izlca dyrpy qp (`,gl) mixetikn

xake .aedfd oirk wexi Ð "aidvn" yexite

xry" `pngx xn`y dn `xtiqa eyxit

x`azpy enk ,adfd zipazk :xn`e ,"aedvd

.mirbpa

äëìäjal oze .daxd xe`ia dkixv ef

xg` jl xne` ip`y dn xiivl

dncn wexfl jixv dnec` dxty micw`y

:xn`py ,eze` d`ex `ede lkidd gkepl

."dncn cren ld` ipt gkep l` dfde"

awri oa xfril` iax ef zkqn (llkn)e

deab dzid mipdk zxfry df wxta xn`y

,dvgne zen` izy l`xyi zxfr lr

jled ziad xdn oyey xrya mc` qpkpyke

jk xg` .ligd l` ribiy cr dxyi rwxwa

cr ,zelrn dxyr mizya ligd on dler

deab miyp zxfr didze .miyp zxfrl ribny

itl .zen` yy(k) ligde ziad xd rwxwn

ycwna dzidy dlrn lky epncwd xaky

miyp zxfr jled jk xg` .dn` ivg ddeab

,dxyi `idy dlekzxfrl dteqn dlere

xkfy enk ,zelrn dxyr ynga l`xyi

ddeab l`xyi zxfr dzid jkitle .df wxta

jk xg` .dvgne zen` ray miyp zxfrn

mipdkd zxfr l` l`xyi zxfrn dler

[yly ea yi] okec [dilre dn` deab dlrn]a

rwxwa gafnde mle`d oiae gafnde ,dlek mipdk zxfr lr jled jk xg` .[dn` ivg dglye ,dn` ivg dlrn lk mex] ,okec[e](l) dlrnn zelrn (dylye dn` edaby)

zxfrn dlrnl lkidd didi jkitle ,dxyi zg` rwxwa lkidde mle`de .ef `zkqnn iyilya xekfiy enke ,mle`d l` zelrn dxyr mizya dler jk xg` .dxyi cg`

lr dn` mixyr ± oyey xry ly edabe ,dn` mizye mixyr Ð oyey xry eay ziad xd rwxwn dlrnl lkidd rwxwy ,mideabd lkn epicia dlrie .zen` yya mipdk

d`ex epi`e mle`d zelrnn zipinyd dlrnd l` eipir ze`x ribi ,oyey xryn hiane dgynd xda cner odkdyk jkitl .gzt lk ly daeb dfy epncwdy enk ,aexd

,jenp oyey xryn dlrn ly lzekd `diy jixv jkitle .gkepl zen` izy oeilrd oyey xry sewynn dlrnl oezgzd sewyndy itl ,mipt meya gztd on lkidd z`

retiya dxfrde lkidd zgpd mewn did ji` x`ap cere .dxdna oaeiy ick eze` xiivn ip` cer ,oiirnl x`ean epxn`y dn lky it lr s`e el lrnn lkidd d`xiy ick

d`xpd `di ,zegt lzek ly edab did m`e ,zen` izyn xzei lkidd xryn d`xpd `diy ick ,lyn jxc dn` mixyrn jenp `edy exn`e ,(d) dxevd `id efe ,xdd

.x`ean oipr dfe .wtq ila xzei lkidd gztn.dxwz dl oi`y itl ,oyrd epnn dlrny zxehw opre oyr my "xehiw"y zrci xakeïéòéìúîåoixiqny xnel dvx Ð

cibnd `edy di`x "zynyn dzidy dn izgky" awri oa xfril` iax xn`y dnne .jxca eklyedy mipa`d znxd lr "oilwqn" exn`y enk ,zrlez mda yiy mivrd

inia dgnyl dqipkd dzid day (a,`p) dkeq seqa x`azp xake .dl siwn lzek oi`e dvext dzidy Ð "dwlg" oipre .cenlzd x`ia oke ,ziad xcqa epncwdy dn lk

da`eyd zia zgnyl l`xyi zqipk zrya miypd odn ehiaiy ick zelrn oink mda eyre ,mineh` oitewya dze` etiwd miyp`d oia miypd eaxrzi `ny d`xine ,bgd

enk dlrn lk dzid `l` ,zebxcnd zxevn meid mqxetn `edy enk ,zelrnd x`yk mikex` eid `l miyp zxfr zelrny xn` jk xg` .dkeq seqa epx`iay enk ,my

xyt` i` dfe ,mleqd zxev milyzy cr dlrnd lr dze` ozpe `ahv` zvw gwly ink dlrnd zxev dzid jkitle ,(e) dfk oxeb ivg dlrn lk `dzy cr dlebr ivg

.aexiwa oaei la` ,heyta exiivl
dxfrd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc - dcp(ycew zay meil)

daeg epi`y rnyny ,'micra zynynd' `id epzpyna `pzd
oi` ok m`e ,dciwtk aygp micra dyny m`y `l` micra ynyl
yinyzd mcewy crd z` xikfdy dna eprinydl `ay xnel
ick exikfd jgxk lre ,eixg`e yinyz mcew dwica dkixvy
xn`y l`enyl dyw aeye ,dciwtk aygp df cr mby eprinydl

.dciwtk aygp epi` yinyz mcewy cry:`xnbd zvxznéðz§¦
epzpynaúLnLîe'zrya wecal aeg yiy rnyn df itle ,'micra §©¤¤

mb eprinydl `a ok` `pzdy x`azpy enk xnel xyt`e ,yinyz

.eixg`e yinyz mcew wecal dkixvy df oic
e ,dciwtk ef ixd micra zynynd :dpyna epipyãé ìò úèòîî§©¤¤©©

úòì úòîdna yecigd dn x`az `xnbd .dciwtl dciwtn ci lre ¥¥§¥
:`xnbd dywn .dciwtl dciwtn ci lr zhrnnyúòì úòî àzLä©§¨¥¥§¥

úèòîîm`y ,zrl zrn ci lr zhrnn ef dwicay epipyy eiykr - §©¤¤
d`nh dpi` ,yinyz ly ef dwica `l` zrl zrn jeza dwca `l
onfl mcew zrl zrn `le yinyzd xg`y onfdn `l` rxtnl
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קנט oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

.xepwp xry lv` l`xyi zxfr zlgzaúåèåøè åéä àìåÐzg` ,lebire swida eid zetwen `l` ,mle`d zelrnke ligd zelrnk ef lr ef dxeyk zeler zelrnd eid `l

.oiekl rcei ipi` "zehexh" oeyl .[jk did] l`xyi zxfr cr .i`cn xzei elri `ly ick ,dpald ivg lberk ,dpd zg`e dpdäðùîå.ìàøùé úøæò úçú åéä úåëùìå
.dizgz zeligníéùðä úøæòì úåçåúôåÐ.ef ly diletiyn oideab ef ly dileyy ,zelrn dxyr yng oze` daebaìàøùé úøæòÐdxyr yngn dznegn miptl dzid

,dn` dxyr zg` `l` epi` dly agexy jezn "jxe`" dil ixw l`xyi zxfr iably `l` ,miyp zxfr ly agexd cbpk ynge miylye d`n jxe` (dlrne) elld zelrn

dxizid dcn mewn lka `xwnd bdpne

,"agex" diexw zhrende "jxe`" diexw

zxfr oke .xg` xac itl jxe` `ed elit`e

miylye d`n d`lde l`xyin mipdkd

zg`e ,l`xyid zqixc itlk ,jxe`a ynge

.gafnd itlk agexa dxyrïéñôñô éùàøå
Ðoniqe myex ,ux`a oigpen ur ly oixfib

cere .mipdk zqixcl l`xyi zqixc oia

ilzek lv` oikynp zeidl l`xyi eid oi`yx

nd on wegx mexcdcr oyinyze ,gxf

mipdkde .mitetv mdyk zxtkd zia ixeg`l

dxyr zg` elldy `l` ,mewn lka oikldn

.envrl yinyz dn`íù äéä äìòîÐoia

ly dxyr zg`l l`xyi ly dxyr zg`

.mipdkïëåãåreaw mrd z` jxal mipdkd

zkxa ,d`p oke .odly dxfr zlgza da

y`xa miel lye ,mzxfr y`xa mipdk

okec eze`ae .ipiae ipia l`xyie ,mzxfr

lk ly dglyy ,zelrn yly cer zeler

dlrn caln ,ivge dn` ody ,dn` ivg cg`

dvgne zen` izy ixd - dn` ly dpey`xd

.l`xyin mipdkd edabyäìåë äøæòä ìë
òáùå íéðåîùå äàî êøåà äúéäÐzxfrn

cere miypd zxfr lr ddabe dzlry l`xyi

miylye d`n dly agexde ,zxetkd ixeg`l

zg`e zg` lkl df xeriy epivny enk ynge

oeaygd dpen oexg` wxtae .mexcl oetvn

gxfnn jxe`a raye mipenye d`n ly

.axrnlíù åéä úåéåçúùä äøùò ùìùåÐ

yly cbpk yxit mrhde .dlecbd dxfra

.zevxit dxyrminkg lr wleg iqei `a`e

`edy mixry xyr dyly cbpk oyxtne

micene ,jlede mze` dpene dxfra cinrn

xyr dyly od dne .oiipad iep lr eid

oikenq minexcd mixry eixacl Ð mixry

mrh yxit `le ,mlek my jke eid daxrnl

.mind xrya `l`íéðôáîÐyxetn

.l`wfgiaäéðëé øòùÐ.mrh el ozep ecal

dn izrci `le ,zxtkd ixeg` axrna mipye

.miynyn md
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íãàùë,zevxtd oze`n dvxtl ribn

lr dcene myl degzyn

.milwya epxkfy enk ,oei zekln zezixk

dxyr mizy ligd rwxwn dler mc` dide

zxfr `ide ,dxyi rwxwa jled f`e ,zelrn

ycwna dzidy dlrn lky xn`e .miypd

ab) dn` ivg ,(daebe) dn` ivg deab

,(b) df zxev `id efe .dgly `id (dlrnd

."dgly" `xwpy xacd x`aziy ick

,mle`d zelrny iyilyd wxta x`azi cere

(ivg) ± dglye ,dn` ivg Ð dlrn mex

,mirax` ± edab ,mle` ly egzt oke .dn`

"zetewy" xn`y dn oipre .mixyr Ð eagexe

oeilrd sewynd `ede ,sewyn mdl didy Ð

lr myd dfa zynzyn dpynde .gztd ly

oixewy zeld` zkqna d`xz cere .mififd

ipye ."sewyn" `le "sewy" cinz eze`

dide ,(c) df oebk ef ab lr ef zehen mipa`

(cg` mewnae cg`) mewna gpen xryd xiv

iyilya epxkf xake .[mipy mewnae cg`]

.xepwp izlca dyrpy qp (`,gl) mixetikn

xake .aedfd oirk wexi Ð "aidvn" yexite

xry" `pngx xn`y dn `xtiqa eyxit

x`azpy enk ,adfd zipazk :xn`e ,"aedvd

.mirbpa

äëìäjal oze .daxd xe`ia dkixv ef

xg` jl xne` ip`y dn xiivl

dncn wexfl jixv dnec` dxty micw`y

:xn`py ,eze` d`ex `ede lkidd gkepl

."dncn cren ld` ipt gkep l` dfde"

awri oa xfril` iax ef zkqn (llkn)e

deab dzid mipdk zxfry df wxta xn`y

,dvgne zen` izy l`xyi zxfr lr

jled ziad xdn oyey xrya mc` qpkpyke

jk xg` .ligd l` ribiy cr dxyi rwxwa

cr ,zelrn dxyr mizya ligd on dler

deab miyp zxfr didze .miyp zxfrl ribny

itl .zen` yy(k) ligde ziad xd rwxwn

ycwna dzidy dlrn lky epncwd xaky

miyp zxfr jled jk xg` .dn` ivg ddeab

,dxyi `idy dlekzxfrl dteqn dlere

xkfy enk ,zelrn dxyr ynga l`xyi

ddeab l`xyi zxfr dzid jkitle .df wxta

jk xg` .dvgne zen` ray miyp zxfrn

mipdkd zxfr l` l`xyi zxfrn dler

[yly ea yi] okec [dilre dn` deab dlrn]a

rwxwa gafnde mle`d oiae gafnde ,dlek mipdk zxfr lr jled jk xg` .[dn` ivg dglye ,dn` ivg dlrn lk mex] ,okec[e](l) dlrnn zelrn (dylye dn` edaby)

zxfrn dlrnl lkidd didi jkitle ,dxyi zg` rwxwa lkidde mle`de .ef `zkqnn iyilya xekfiy enke ,mle`d l` zelrn dxyr mizya dler jk xg` .dxyi cg`

lr dn` mixyr ± oyey xry ly edabe ,dn` mizye mixyr Ð oyey xry eay ziad xd rwxwn dlrnl lkidd rwxwy ,mideabd lkn epicia dlrie .zen` yya mipdk

d`ex epi`e mle`d zelrnn zipinyd dlrnd l` eipir ze`x ribi ,oyey xryn hiane dgynd xda cner odkdyk jkitl .gzt lk ly daeb dfy epncwdy enk ,aexd

,jenp oyey xryn dlrn ly lzekd `diy jixv jkitle .gkepl zen` izy oeilrd oyey xry sewynn dlrnl oezgzd sewyndy itl ,mipt meya gztd on lkidd z`

retiya dxfrde lkidd zgpd mewn did ji` x`ap cere .dxdna oaeiy ick eze` xiivn ip` cer ,oiirnl x`ean epxn`y dn lky it lr s`e el lrnn lkidd d`xiy ick

d`xpd `di ,zegt lzek ly edab did m`e ,zen` izyn xzei lkidd xryn d`xpd `diy ick ,lyn jxc dn` mixyrn jenp `edy exn`e ,(d) dxevd `id efe ,xdd

.x`ean oipr dfe .wtq ila xzei lkidd gztn.dxwz dl oi`y itl ,oyrd epnn dlrny zxehw opre oyr my "xehiw"y zrci xakeïéòéìúîåoixiqny xnel dvx Ð

cibnd `edy di`x "zynyn dzidy dn izgky" awri oa xfril` iax xn`y dnne .jxca eklyedy mipa`d znxd lr "oilwqn" exn`y enk ,zrlez mda yiy mivrd

inia dgnyl dqipkd dzid day (a,`p) dkeq seqa x`azp xake .dl siwn lzek oi`e dvext dzidy Ð "dwlg" oipre .cenlzd x`ia oke ,ziad xcqa epncwdy dn lk

da`eyd zia zgnyl l`xyi zqipk zrya miypd odn ehiaiy ick zelrn oink mda eyre ,mineh` oitewya dze` etiwd miyp`d oia miypd eaxrzi `ny d`xine ,bgd

enk dlrn lk dzid `l` ,zebxcnd zxevn meid mqxetn `edy enk ,zelrnd x`yk mikex` eid `l miyp zxfr zelrny xn` jk xg` .dkeq seqa epx`iay enk ,my

xyt` i` dfe ,mleqd zxev milyzy cr dlrnd lr dze` ozpe `ahv` zvw gwly ink dlrnd zxev dzid jkitle ,(e) dfk oxeb ivg dlrn lk `dzy cr dlebr ivg
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc - zecin(oey`x meil)

å äðùî
:eay mixryde dxfrd zecin hexita zwqer epzpynìeeéä úBëL §¨¨

zeiepaúBçeúôe ,ìàøNé úøæò úçzeid,íéLpä úøæòìeze`a ©©¤§©¦§¨¥§§¤§©©¨¦
,miyp zxfrn ddeab dzid l`xyi zxfry daebdíMLeidíiåìä ¤¨©§¦¦

íéðúBðd z`å úBøBpkdå íéìáðdéìk ìëå íézìöîdøéLeidy §¦¦§§¨¦§§¦§©¦§¨§¥¦
.[` xei` d`x] mda mixnfn

zia ixeg`y dn` `"id seq cr ,l`xyi zxfr zligzn `id ,'dxfr'd
aiig cifna ,`nh `edyk myl qpkpd lk ,df mewny ,miycwd ycw

ycwn `xwpd `ed df lke ,z`hg aiig bbeyae ,zxkdn` `"id .
xzen did my wxy l`xyi zxfr mi`xwp ,dxfrd ly mipey`xd
myy ,mipdk zxfr mi`xwp ,mdixg`y dn` `"id .qpkdl l`xyil

qpkdl l`xyil xeq`jxevl `lyiepa did el` dn` `"i xg`e .
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äøNò úçà,dn`úøæò ïëåd,íéðäkok mb ,dixg` `idyäúéä ©©¤§¥§¥¤§©Ÿ£¦¨§¨

aìLe änà äàî CøBàäøNò úçà áçBø ìò ,Lîçå íéLdn` ¤¥¨©¨§Ÿ¦§¨¥©©©©¤§¥
.[a xei` d`x]ìécáî ïéñtñt éLàøåmigpen eid mivr ixfbe - §¨¥¦§§¦©§¦
,oniqe myexl,íéðäkä úøæòì ìàøNé úøæò ïéal`xyi eqpki `ly ¥¤§©¦§¨¥§¤§©©Ÿ£¦
.d`lde myn,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøeid oiqtqt iy`x `l ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

`l` ,mipdk zxfrl l`xyi zxfr oia milicanäúéä äìòîseqa ©£¨¨§¨
l`xyi zxfrïëecäå ,änà ääBábmicner eid eilry oa` ly §¨©¨§©¨

did ,zepaxwd zaxwd zrya mixxeyn eidyk miieldïeúðnäéìò, ¨¨¤¨
dáeeid okecae -ìLänà éöç éöç ìL úBìòî Lzg` lky - ¨¨Ÿ©£¤£¦£¦©¨

.okecl miler miield eid mday ,dn` ivg ly dzid mdneúàöîð¦§¥
ääBáb ,íéðäkä úøæòxzei,äöçîe úBnà ézL ìàøNé úøæòî ¤§©©Ÿ£¦§¨¥¤§©¦§¨¥§¥©¤¡¨

.okecd ly ivge dn` cere ,dlrnd ly dn`
äøæòä ìk,axrna dxfrd seq cr ,l`xyi zxfr zligzn ,dlek ¨¨£¨¨

äúéäaòáLå íéðBîLe äàî CøBà,[axrnl gxfnd on] zen`ìò ¨§¨¤¥¨§¦¨¤©©
ìLe äàî áçBøLîçå íéL.[mexcl oetvd on] zen` ©¥¨§Ÿ¦§¨¥

ìLeíL eéä úBéåçzLä äøNò L,dxfraz` egvipy xg`ly §Ÿ¤§¥¦§©£¨¨¨
,bxeqa mipeeid ikln evxty zevxtd dxyr yly z` excbe mipeeid
yly cbpk ,dxfra zenewn xyr dylya miegzyn eidiy exfb

.zevxtd dxyr,øîBà ïðç ïa éñBé àaàmepwz `l el` zeiegzyd ©¨¥¤¨¨¥
eid `l` ,mipeeid z` egvipy lrìL ãâðkíéøòL øNò äLeidy §¤¤§Ÿ¨¨¨§¨¦

oipad itei lr micene miegzyn eid xry lk cily ,dxfra.
:dxfra eidy mixryd dxyr yly z` dpen opg oa iqei `a`

d mixrydíéiîBøceid,áøònì ïéëeîñlzeka eidy xnelk §¦¦§¦©©£¨
,md mzenye ,axrn cvl jenq `edy ewlga inexcd,ïBéìòä øòL©©¨¤§

`edy xryde ,axrn itlk gxfnn dlere rteyn did ziad xdy
.oeilrd xry `xwp ,xzei deab didy axrnl aexw,÷ìcä øòL©©©¤¤

.dkxrnd iab lr mwilcdl mivr miqipkn eid eay my lr ok `xwpe
,úBøBëaä øòL.maixwdl dnda ly zexeka z` miqipkn eid eay ©©©§

,íénä øòL:dpynd zyxtneBaL ,íénä øòL BîL àø÷ð änìå ©©©©¦§¨¨¦§¨§©©©©¦¤
eidCeqéð ìL íéî ìL úéçBìö ïéñéðëî,mindâça.zekqdéaø ©§¦¦§¦¤©¦¤¦¤¨©¦

,øîBà á÷òé ïa øæòéìày oeik `ed mind xry `xwpy mrhdBa ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
íékôî íénä,ohw jt it `lnk miyrp -ïéãéúòåycwnd ziaa ©©¦§©¦©£¦¦

iyilydúBéäì,mind xryl miribny elld mindïéàöBéon ¦§§¦
y oiirnd,úéaä ïzôî úçzîl`wfgia xn`pk(` fn)min dPde' ¦©©¦§©©©¦§¦¥©¦

micxi miOde micw ziAd ipt iM dnicw ziAd oYtn zgYn mi`viŸ§¦¦©©¦§©©©¦¨¦¨¦§¥©©¦¨¦§©©¦Ÿ§¦
z`vl min micizry ,'gAfOl abPn zipnid ziAd szMn zgYn¦©©¦¤¤©©¦©§¨¦¦¤¤©¦§¥©
z`vl micizre ,gafnd ly mexc cvl xearle ,ziad oztn zgzn

.df xry jxcïúneòìeeid ,mexca eidy el` mixryl liawne - §¨¨
mixryd drax`yïBôvaok mb,áøònì ïéëeîñmixryd eidy ©¨§¦©©£¨

,md mzenye .axrn cvay ewlga ipetvd lzekaøòL ,äéðëé øòL©©§¨§¨©©
,ïaøwä,cinzd oaxw z` miqipkn eid eay,íéLpä øòLeidyky ©¨§¨©©©¨¦

.df xry jxc zeqpkp eid ,mpaxw z` zeaixwn miypdøéMä øòL- ©©©¦
.xiy ilkd z` miqipkn eid eayBaL ,äéðëé øòL BîL àø÷ð änìå§¨¨¦§¨§©©§¨§¨¤

,Búeìâa äéðëé àöéycwnd zial qpkp ,xvpckeap edlbdyky ¨¨§¨§¨§¨
.df xry jxc `vie ,zeegzydlmixrydeçøæna eéäLmdøòL ¤¨©¦§¨©©

,øBðwð`ixcpqkl`n mixryd z` `iady yi`d my lr ok `xwpy ¦¨
mixvnay,íéLtLô éðLemiphw mixry -yBì eéä,xepwp xryl §¥¦§¨¦¨

íéðLe .BìàîOî ãçàå ,Bðéîéî ãçàeid,áøònaeíäì äéä àì ¤¨¦¦§¤¨¦§Ÿ§©¦©©£¨Ÿ¨¨¨¤
íL. ¥

úéáä øä êìò ïøãä

çáæîä ¯ éùéìù ÷øô
,mle`d ,enewne xeikd ,dxfrd ,oevigd gafnd oipra wqer df wxt

.mle`l mda eid milery zebxcnde

à äðùî
:eizecine oevigd gafn zxev z` zx`an epzpynäéä çaænäelceb ©¦§¥©¨¨

ìLíézLe íéL,zen`ìL ìòíézLe íéL.zen`ñðëå änà äìò §Ÿ¦§©¦©§Ÿ¦§©¦¨¨©¨§¨©
änàqpkp gafnd did ,dxfrd rwxwn dn` gafnd dlry xg`le - ©¨

,cv lkn dn`a my xvwzn gafnd jxe` didy xnelk ,dn`
,dn` dagxe dn` ddeab `idy ef dhilaeàöîð .ãBñéä äæwlgd ¤©§¦§¨

`ed gafnd ly ipydìLíéLdn`ìL ìòíéL,dn`Lîç äìò §Ÿ¦©§Ÿ¦¨¨¨¥
änà ñðëågafnd did ,zen` yng ceqidn gafnd dlry xg`le - §¨©©¨

my xvepy dn` ly mewnde ,dn` qpkpááBqä äæ.[b xei` d`x] ¤©¥
àöîð`ed gafnd ly iyilyd wlgdyäðBîLe íéøNòdn`ìò ¦§¨¤§¦§¤©

äðBîLe íéøNò.dn`,gafnd y`xaeúBðøwä íB÷îhrnn did ¤§¦§¤§©§¨
cv lkaî änàcvî änàå äfcv,äfdn` zg` lk eid zepxwdy ©¨¦¤§©¨¦¤

,dn` lràöîð,zepxwd mewnn ueg gafnd bba x`ypyíéøNò ¦§¨¤§¦
ùLådn`ùLå íéøNò ìò,dn`eíéðäkä éìâø Celéä íB÷îdid ¨¥©¤§¦¨¥§¦©§¥©Ÿ£¦

cer hrnnî änàcvî änàå äfcv,äfmipdkd mikled eid myy ©¨¦¤§©¨¦¤
jtdle ,dkxrnd ivra y`d z` zivdl ick`ly mixai`d z`

,elkrzpàöîðgafnd bba didyòaøàå íéøNòzen`íéøNò ìò ¦§¨¤§¦§©§©©¤§¦
òaøàå`ed myyäëøònä íB÷î. §©§©§©©£¨¨

älçzî ,éñBé éaø øîà,oey`xd ycwnd ziaa -äéä àìgafnd ¨©©¦¥¦§¦¨Ÿ¨¨
ezizgzaäðBîLe íéøNò àlàzen`äðBîLe íéøNò ìò,zen` ¤¨¤§¦§¤©¤§¦§¤

Bæ äcîa äìBòå ñðBk,qpkp did dnke dler didy dnk zcine - ¥§¤§¦¨
,ipy ziaa enk lkd didàöîpL ãòyäëøònä íB÷îziaa didy ©¤¦§¨§©©£¨¨

`ed ,oey`xíéøNòdn`íéøNò ìòdid cv lka ixdy ,dn` ¤§¦©¤§¦
cere ,aaeqa zg` dn`e ,ceqia zg` dn` ,zen` izy qpkp gafnd
,mipdkd ilbx jelid mewn zg` dn` cere ,zepxwd mewn zg` dn`
exqgy ,zen` dpeny md miccv ipyne ,cv lka zen` rax` mdy

.dn` mixyr mdy ,gafnd ly zen` dpenye mixyrnéða eìòLëe§¤¨§¥
äìBbä,ipyd ycwnd zia z` epae `xfr iniaåéìò eôéñBäelicbde ©¨¦¨¨

cera eghy z`úBnà òaøàå [íBøcä] (ïåôöä) ïî úBnà òaøà©§©©¦©¨§©§©©
ïéîk ,áøònä ïî[zxevk-]zipeeid ze`d,ànbenk ok eyre ¦©©£¨§¦©¨

,iyily ziaae ipy ziaa didiy gafnd lr l`wfgi `apzpyøîàpL¤¤¡©
(fh bn l`wfgi)áçBø äøNò íézLa Cøà äøNò íézL ìàéøàäå'§¨£¦¥§¥¤§¥Ÿ¤¦§¥¤§¥©

òeáø,'eirax zrAx` l`,l`ix` `xwpy gafna dkxrnd mewny ¨©¤©§©©§¨¨
:dpynd zl`ey ,'reax agex dxyr mizya jxe` dxyr mizy' `ed

ìBëéyxtl iziidäøNò íézL àlà BðéàLdn`äøNò íézL ìò ¨¤¥¤¨§¥¤§¥©§¥¤§¥
,cala dn`øîBà àeäLk,weqtaãnìî ,'åéòáø úòaøà ìò'dfa §¤¥©©§©©§¨¨§©¥

,agx dxyr mizy lr jxe` dxyr mizy `ed gafndn rax lky
òöîàä ïnLdkxrnd mewn lyänà äøNò íézL ããBî àeä ¤¦¨¤§©¥§¥¤§¥©¨

,çeø ìëì.rax`e mixyr lr rax`e mixyr `ed cgi lkdy `vnpe §¨©
àø÷éñ ìL èeçåmec` rava ewe -BøâBçgafnd lk z` siwn - §¤¦§¨§

òöîàa,gafnd ly edaebïéa ìécáäìz` mipzep myy mewnd ¨¤§©§©§¦¥
íéðBéìòä íéîcäoeilrd ewlga `l` mixyk mpi`y minc oznd - ©¨¦¨¤§¦

,gafnd lyìd z` mipzep myy mewnzä íéîcíéðBzçoznd - ©¨¦©©§¦
.gafnd ly oezgzd ewlga `l` mixyk mpi`y mincãBñéäåly §©§

gafnd,áøònä ìk éðt ìòå ,ïBôvä ìk éðt ìò Cläî äéäla` ¨¨§©¥©§¥¨©¨§©§¥¨©©£¨
,gafnd lk lr ceqi did `l ,gxfnae mexcaìëBàå[qteze-]ceqid §¥

íBøcawxúçà änà,axrn cvl aexwúçà änà çøænáeaexw ©¨©¨©©©¦§¨©¨©©
oetv cvl.[c xei` d`x]
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oifge` mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

à.äîà ñðëå ùîç äìò äîà ñðëå äîà äìò 'åë çáæîä`l Ð dqipk my did `ly zepxwd mewn df Ð iyily "dlr" la` ,((dpya) dpy) [deya dey] zeqipkd

.(`,cp migaf) onewn efi` wxta od zeiepye ,dlrnle aaeq ztyn eznew zen` ylye .`xwna zeaezk yly oze`e .aiygwááåñ åäæÐmixyr ly oaln `iane xfege

ick eilr etiqed oxwe oxw lkl oke .oxw edf Ð dn` edabe ,dn` lr dn` oaln `iane xfege .dkxrn mewn edf Ð (dn`) [zen` yly] edabe ,dpenye mixyr lr dpenye

oze`a oda oicxeie ,mexca lke` ceqidy dn` dze`a inexc ceqi lre iaxrn ceqi lr oipzip mincdy .wetq ea did `ly iptne ,ycewd gexa l`wfgi dcnly dcnd miiwl

zn`a oiaxrzne ,oxwd dze`ay miawp ipy

mr mincd oi`veie ,dxfra zxaerd mind

.mexcd jxc oexcw lgpl mind

äðùîâäîà ìò äîàÐ.dxitga

äáåáøåyaka dwewg daex` oirk Ð

cr serd z`hg oileqt oipzep mye ,eaxrna

.dtxyd zial e`vie ozxev xaerzy

äðùîãäìåúáä ïî äèîìÐdn

.mlern ea xtgp `ly ,frla w"xeh* oixewy

øáã ìëì äîéâôäåÐura oia rav`a oia

.zlqet `id lfxaa oiaïúåà ïéðáìîÐ

.eizexiwe gafndíéîãä éðôîÐlk oifny

.oxwae xiwa reaydìæøá ìù ñéôëáÐ

.hihd da oicqy ,`"li`exh*ïéãá åðéà
éðéùóÐ.eilr spen `diyäíéøãñ äùù
Ðxcq lkae ,zg` dxeya zerahd eid

zerah rax`e mixyr ody zerah drax`

:mixne` yie .zexnyn rax`e mixyrl

ody ,zerah yy yy ly ,eid mixcq rax`

.rax`e mixyr inpïéèçåù ïäéìòùÐozep

,oiy`x ipy dl yiy zraha dndad x`ev

cigi lekie ,my rewz x`evde rwxwa dvrepe

.dhgeylíééçáèîä úéáÐoixewy

.d"xwvin*åéìòåmewn eze`a ,xnelk Ð

.mideab `le mixvw miqpp micenr dpeny

æøà ìù íéòéáøåiab lr mifx` zezexk Ð

dpeny lr zexew rax` micenrd ipy

.micenrúåéì÷ðåàåÐzereaw lfxa zecizi

lka erwz zecizi ly mixcq dyly .zexewa

xne`e .exiagn deab df xcq ,dxewe dxew

Ð irvn`ae ,yak ea zelzl Ð jenpd :ip`

.xt ea zelzl Ð deabde ,li` ea zelzl

elr miiaxwd oi`iane ,oigzpne ,oihiytn

.micenrd oia dhnly yiy ly zepgly

äðùîåíåøãä éôìë êåùîÐ`ly

mle`d oiak `l` ,mizpia rvn`a cner did

.gafnleäîà éöç äìòî íåøÐyy ixd

.zelrn dxyr mizyl daeb zen`äçìùåÐ

.dn` dn` Ð mle`d itlk dly jyn

dn` dlryk Ð "yly caexe"dglya dn`

dwelg ziyily dn` dzid ,zelrn izy

yng ixd Ð dey agx zen` yly caexa

caexe ,dn` dn` zelrn dylya zen`

zexg` zelrn dylya dyr ok ,yly yly

.zen` xyr ixd Ð zen` yng ody

,rax` caexe ,dn` dn` dzid dpeilrde

zen` xyr dyy ixd Ð zen` yy ody

dn` ivg mex ly zen` yye ,d`lrd

mizye mixyr ixd Ð zelrn xyr mipyl

dlrnd mex oky ,il oeekn xacd oi` .zen`

Ð "yng caexe" .llk dcna jix`n epi`

dpeilra did zen` yng dwlg dtvx

mixyr) [ylya] dcedi iaxle .mle` lv`y

`ly ok xnel xyt` i`e .eid zen` (ylye

cnr `l epiax s` .dcnd mekq xizedl

.ef dcnaäðùîæíéøùò åáçøåÐ.ziad agexkàìéî ìù úåéøúìîÐ."`lin ly" edf .dteine d`p ur ly ode ,jacpl jacp oia dnega oiniyny h"yi* oixewy zexew

.lirnd ixeivk y"k ,"zlin ilk" oeyl d`xp ileåéáâ ìòÐ.mle` gzt ab lräæî äîàå äæî äîàÐdpey`x ixd .dzxiag oke ,gztd agx ly dn` mixyr lr zetcer

.miyly za Ð dpeilr `id ,ziyinge ,dpenye mixyr za Ð ziriaxe ,yye mixyr Ð ziyilye ,rax`e mixyr Ð dipye ,mizye mixyr zaäðùîçúåñðåìëåÐ

*.lkid lzekn mle` lzek cixtie hrai `ly ick okne okn oipaa odiy`x zereaw ,mirax` deab gztn dlrnl mle` ly elzekl lkid ly lzekn ,q"wxtúø÷úá úåòåá÷
íìåàäÐmlg eyry zexhrd xcda zepdil oilere oibqtn ,dpedk igxt oda oifge`y ,mle`a dhnl zelezeiepl mle`d zeilr zepelga ik`lne dixkf ibg inia eixiage

.y"ehii* oixewe ,bprzdle liihl mixy oiyery oirk iteileäìãåîåÐ.`"liixh* ,zilc oirkíéðäë úåàî ùìùÐ.dilr ielzy zeleky`e mixibxb ieyn wxtle dzeptl
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äøæòäo`k dilr xn`y `ede ,zhlgen

zligzn `ed ,'eke "dxfrd lk"

dn` xyr izyr cr dlrnle l`xyi zxfr

.ef `zkqn seqa x`aziy enk ,lkidd ixeg`

lre zxk epecf lr oiaiigy `ed df mewne

."hlgen ycwn" `xwpd `ede ,z`hg ezbby

`nw `pz `ed dfy minrt epx`ia xake

la` ,xyr dyly od dxfrd ixryy xne`y

ylyy :mrh oipzepe ,ray mixne` minkg

zevxt dxyr yly cbpk zeiegzyd dxyr

.df wxta epncwdy enk ,bxeqa eidy

úéáä øä êìò ïøãä

àì`edy itl ,elek gafnd daeb xkf

`le siqed `l ,dpzyp `ly mqxetn

xyr Ð dyn dyry gafnd :exn` .rxb

eyrye ,zen` xyr Ð dnly dyrye ,zen`

yly" aizk `de .zen` xyr Ð dlebd ipa

.dlrnle dkxrn ztyn Ð ?"eznew zen`

,ceqi dn`e ,zen` xyr edaby x`azp xake

dn`e ,dkxrn mewn ylye ,aaeq dynge

lr dn` lr dn` `ed oxw lky itl ,eizepxw

eizecn aezk`e eze` xiiv` ip`e .dn` mex

jk xg`e ,ef dpyn dxn`y enk zen`a

dn xekf`e ,eixeriya wcwc`e aey`

itl ,zegpn zxnba cenlzda x`azpy

dlecb dxeza gafnd zcn lr dcitwdy

,`) minid ixaca xn`pe .enewn lr oke ,c`n

:xn`py ,gafnd mewn mdl cgiyk (ak

dfe midl`d 'd zia `ed df cec xn`ie"

epizeax exn`e ,"l`xyil dlerl gafn

iax xn`" :(a,aq migaf) mkxal mpexkf

lecbd xyd l`kine iepa gafn d`x :xfril`

dyly :(my) exn`e .eilr aixwne cner

cirdy cg` ,dlebd on mdnr elr mi`iap

mewn lr mdl cirdy cg`e ,gafnd lr mdl

lr s` oiaixwny mdl cirdy cg`e ,gafnd

gafnd lr exn`y dn oipre .zia oi`y it

enk ,ezcn lr `weca Ð cird `edy

`l iepad gafndy rczy ie`xe .x`a`y

,melyd eilr epiax dyn ly enk aeap did

.epipa oiprn exn`y enk ,dywn elek `l`

?gafnd z` oipea cvik :(`,cp migaf) exn`

miyly lr mizye miyly oaln `ian Ð

mipa` iwelg `iane ,dn` edabe ,mizye

ztfe ciq `iane ,zephwe zelecb zenletn

i" edfe ,jteye dgnne ,`iipewe`iane ."ceq

,zen` yng edab ,miyly lr miyly oaln
`iane
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å äðùîìeúBëLìàøNé úøæò úçz eéäúBçeúôe §¨¨©©¤§©¦§¨¥§
íéðúBð íiåìä íML ,íéLpä úøæòìúBøBpkíéìáðe §¤§©©¨¦¤¨©§¦¦§¦¦§¨¦
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å äðùî
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íékôî íénä,ohw jt it `lnk miyrp -ïéãéúòåycwnd ziaa ©©¦§©¦©£¦¦
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á äðùî
:oevigd gafnd zxeva weqrl dpynd dkiynnúéáøòî ïø÷áe§¤¤©£¨¦

úéîBøc,ceqid ly,íéá÷ð éðL eéämiieyryïéîèBç éðL ïéîk §¦¨§¥§¨¦§¦§¥¨¦
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קסג oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtzereay
dpenye mixyr lr dpenye mixyr oaln `iane ."aaeq" edfe ,'eke zenletn mipa` `iane

,dn` lr dn` oaln `iane .dkxrnd mewn edfe ,'eke mipa` `iane ,dn` yly edaebe

ezxev mi`xn el`d mixacdy it lr s`e .oxw lkl oke ."zepxwd mewn" edfe ,dn` edaebe

`id efe :xe`ia siqedl izcriiy enk exiivn ip` df lk mr ,miyega exiivl jxev oi`e ytpa

(g) gafnd zxev.eizecna wcwcl aey` dzre

`id dpyna zexkfpd zen`d lky exn` xak

epxkf xake .migth dyy za `ide zipepia dn`

oxwe adfd gafn zen`y zegpnn oey`x wxta

dyng za dn`a `id ceqide aaeqde gafnd

dyy za dn`a gafnd zen` x`ye ,migth

,l`wfgin dfl di`xe .dlawa d`a jk ,migth

dn`] zen`a gafnd zecn dl`e" xn`yk

zecn izy gafnl `diy [exn`] Ð "[gthe dn`a

dyng za zg` dn`a mlek `di leki ,zen`a

dn` ,dn` Ð "zen`a" :xnel cenlz Ð migth

eli`k ,gth dzxiag lr dxizi `dzy ,gthe

oiccen ezvwe dphw dn`a oiccen ezvwy xn`

i`da cenlzd on epicia dlerde .gthe dn`a

,migth dyng Ð ceqid daeby ,jex` oeir xg`

,migth miyly Ð aaeqd daebe .ezqipk oke

`ed cala aaeqd zqipk lre .dyng Ð ezqipke

.migth dyng za dn`a aaeqdy epxn`y

.migth xyr dpeny Ð dkxrnd mewn daebe

oxwd reaix la` ,migth dyng Ð oxw lk daebe

edaeb lk `di jkitl .dyy lr dyy `ed ixd

mixyr Ð ezivgn ,migth dpenye miyng

migth dyya `xwiq ly heg `die ,dryze

oky .epnn dn` xg`l dfe ,aaeqd on zex`yp

dyrzy dpicy serd zlera dpynd dxn`

exn`e .migafn iyya x`azpy enk dlrnl

zinexc oxwl el `ae aaeql dpte yakl dlr"

dhnl o`yr m`e ,'ek "dy`x z` wlene zigxfn

xaky itl .dxyk Ð zg` dn` elit` eilbxn

oia didi aaeqd zqipk lr cnerdy x`azp

ly daeb ivg wiqtny `xwiq ly heg oiae eilbx

enk zecna oiprde li`ede .zg` dn` ,gafn

`vnp" xn`y dn ik x`ean `ed ixd ,epxn`y

mipye miyly ixd Ð "miyly lr miyly

qpk `ly itl ,migth mipye miyly lr migth

xn` oke .epx`iay enk migth dyng `l`

Ð "dpenye mixyr lr dpenye mixyr `vnp"

mixyr lr migth drax`e dpenye mixyr epiid

dpn `l `edy `l` .migth drax`e dpenye

ied `lc oeike ,dn`n zegt mdy itl ,migthd

xake ,miiw xn`nd dfe .dil aiyg `l Ð dn`

dlry dn itk gafnd zecn xe`iaa epbltd

dpde ,`ztqeze cenlzde dpynd ixacn epicia

.ea xn`nd xenbl oiligzn ep`øçàepx`iay

exfg ,epncwdy enk zegex rax`a aaeq ceqidy

ceqid aeaiq `diy cr oiccv ipyn eze` ekzge

x`azi z`fd dxevd one .(h) ef dxeva gafnl

zinexc oxwy jl x`azie ,o`k xkfy dn jl

iyinga x`azp xake .ceqi el did `l zigxfn

oiktypy mdn yi mlek minc ixiiyy migafn

ceqi lr miktypy mdn yie iaxrn ceqi lr

ziaxrn oxwa miawp ipyd ozp jkitl ,inexc

.ef dxeva epx`iay enk ,ceqid on [dn`] zinexc

aaeq `edy itl ,"aaeq" `xwp aaeqdy rce

.ceqid jtida zexenb zegex rax`a gafnd

øáëmiawpd mi`xwp "oiziy"y minrt epxkf

ok mb mivawzn mde ,mikqp zepii mdn xxbpy

Ð "yak"e ."ziy" `xwi ux`d zgz cg` mewna

ea oi`y itl ,gafnl eilr milery dlrnd `ed

,"igafn lr zelrna dlrz `l" xn`py ,zelrn

`qcpd ilra oixewy dxevl dnec ezxeve ,xda oilery jxck ea oilere hrnzne cxei la`

zgiyn jxe`e ,dn` mizye miyly eretiy jxe` dide .deya "xeypnl`" iaxr oeylae

.(i) dzxev `id efe ,epxkfy enk ,dn` dxyr yy Ð eagexe ,dn` miyly Ð ux`a eghy

wgxnd didie ,gafnd mexcl dxfra eze` aeygz ,ixnbl jlkya exiivl dvxzyke

m`e ,dn` dxyr yy Ð axrnl gxfnne ,dn` miyly Ð mexcl oetvn dxfrd wifgny

.mizye miyly didi ,gafnd zepxw lv`y ey`x cr rwxwl jenqd ezvwn heg jeynz

yakd on oi`vei miphw miyak ipy :cenlza exn` .ie`xd on xzei eilr xacl iziaxd ip`e

gafnd on oilcaen aaeqle ceqil mipet oday

.`nip `lnk"eaxrnl dzid daeaxe" azky dne

envr yaka dzid yakd axrn :xnel dvx Ð

xn` .serd z`hg ileqt da oikilyny `neb

ly daxrna my dzid oelg :migafc `ztqeza

,z`xwp dzid "daeax"e ,dn` lr dn` ,yak

xaerzy cr [serd] z`hg ileqt oiwxef myy

.dtixyd zial `veie mzxevéôìeidy xkfy

ezngny mrhdy xn` ,dtna eze` miabpn

ly dcicx `ide ,dwelgd ilka ewilgdl xeq`

z`xwpe oilzekd oi`pad da oiwlgny lfxa

.gafnd ipa`a lfxad rbi `ny d`xin ,"qitk"

dwgxdd el ,jxazi myd zwgxd cibd jk xg`e

.'eke lfxady xn`e .dlecbd z`fd

øáëod zerahd el`y cinz zkqna epx`ia

xeq`l rwxwa zereaw lecb odk opgei dyry

zeilwpe`e .dhigy zrya dndad ilbx mda

mde ,my eid yiy ly zepglye zeblfnd

,df xcqa epncwdy [dn] jezn recie .dpeny

ozhigy miycw iycw xeaivd zepaxw lky

zia oke ,oetva zerahd zereaw jkitle ,oetva

.migahndåìàxak zelrn dxyr mizyd

jk xg` .mzenewna mdilr epxace mze` epxiiv

:`ede ,dfd xcqk diepa did mle`d lzeky xn`

ekx`l lzekd daebn zg` dn`ywlg did

hlea oipa jk xg` ,milzkd x`yk deye

xg` ,zen` yly edab dxvevk oebk lzekdn

`xwpd `ede ,oipa `veie ok mb dn` wigxn jk

eli`ke ,yly caexe dn` epipa lk oke ."caex"

dn` wigxn dyly caexe lzek dn` xne` `ed

oihlea el` eidy cr dyly caexe lzeka

rax` ea dzid dpeilrd dxvevke .zexvevk

wxta x`aziy enk lkidd aaeq did oke ,zen`

.(`i) ok lzekd zxev dzid jkitl ,df

àøúìîoixteg day zgzetnd dxewd Ð

oeyla mi`pad dl oixewy `ide .zepeince zexev

xake ."oiaxwn" axrna xne`e ,"o"ipxwn" iaxr

dze` oixew minkge ,oiaexira df epxkf

Ð dpynd oeyla ueawde ,"`xzln"

."ze`xzln"zexewd oinl my `ed "zlin"e

`edd oipal my e` ,dfd gezitd did oday

ly dkxrndy cer xn`e ."oiaxwn" `xwpd

it lr s`e .`xzlne `xzln lk oia dzid mipa`

eiykr ,xiiv`y enk jxe`a ztcer zg` lky

eid `le ,zxg`d lr z`vei zg` lk ok mb dzid

oink gzta zeribn mdy cr ,cg` ghya mlek

,milecbd mipipaa mqxetn `edy enk hlea xac

.(ai) dxevd `id efeéãëÐ 'ek hrai `ly

aexl rvn`a lzekd dhi `ly ick :yexit

lzek on oikynp zepryn eyr jkitle .edaeb

cg` lk oryiy ,lkidd lzek cr mle`d

.exiag lr odizynlr adf ly otb zxev eyre

zqpky itl ,otbk jxazdl Ð lkid ly egzt

.aezka mqxetn `edy enk ,otbl dlynp l`xyi

`ivedl :xnel dvx Ð "lkidl adf acpzn lke"

dlek didy itl ,lkidd zx`tza envra adfd

acpzny xeriyd eze`n dyer ,adf dtevn

eze` oileze ,leky` e` xibxb e` dlr zenc

`ed Ð "mipdk ze`n yly" xne`y dne .dny

mivawzn eid :dfa xnel dvx la` .`nfeb jxc

da exacy `id efe .dlhlhl miax mipdkl jixv didy dn oda dlr xake .miax dilr

.(zecnn) [cinzn] ipy wxta epxn`y enk ,mixac dylyd llkn i`ad oeyl
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`oifgeקסד mipya cenr el sc ± oey`x wxtzereay

äðùîà.ìëéä ìù åçúôíéðôáî íéúùÐ.mle`d cv ly lzekd iaer ztyl uegan mizye ,ziad cvl miptay lzekd iaer ztyaùãå÷ìå ìëéäìÐÐ lkidl

.mipt itlk Ð ycewle ,ueg itlk'åë úåçúôð úåðåöéçäÐ.`xwnd lr "l`wfgi zepkyn"a .dti dti aehl xekf epiax yxit dcedi iaxc "`hinxzqi` oinke"

äðùîáìåãâä øòùìÐ:lkiddùôùô* Ð.o"epxhyptìèðÐmi`zd on cg`l Ð `zdl qpkpe ,lecbd xryd oetvay ytytd z` gzte ,zixgya gztnd z` odkd

iaerl epnn qpkiy `za gzt eyre ,`zd cbpk lkid ly elzek .ewwg lkid lzek iaer cbpk ellg zvwn dide .dxeyay oexg`d `ed ,lkid ly zigxfn zipetv ziefay

ipetvd ytytl ribny cr ,lkidd lzek

qpkil lekiy ixd .lecbd xry lv`y

eze`l gzt el eyr cere .`zdl ytytn

lkidl `zdn qpkpe ,lkidd llg cbpk `zd

aeye ,lkid ly zeinipt zezlc my gzete

onwlc opaxl edfe .ely zeipevig zezlc

ytytl cg` `zd eze`l eid migzt dyng

jixv did `l dcedi iaxle .lkidl cg`e

did ytytn ixdy ,elld migzt ipyl `zd

cvl eiaera jldne lkid lzek iaera qpkp

mixry zebef ipy oia cnery cr mexcd

miptan zepevig gzte .lecbd xryay

ly zeinipte ,my cner `edy iaerd mewnn

ueg ixw eilbx mewn ,uegan gzt lkid cv

zeiniptd itlki`dl ira `l dcedi iax Ð

,eixiagl xeriyk migzt dyly `l` `z

s`e .oldl yxetnk daiqnl mdn cg` `l`

`zd iptl gpen zen` yng l`wfgi oipaa

ly elzek iaer cbpk ellg oeekn ,oexg`d

ipy el cinrdl xyt`e ,oeaygd itl lkid

ixaca ,lkidl cg`e ytytl cg` ,migzt

.el migzt dynge ,minid

äðùîâäùîçå äùîç éáâ ìò äùîç
íäéáâ ìò`zd :epiptl yxetn `zd agex Ð

oia axrnd i`z oia ,yng `zd lzeke ,yy

xeriy ea ozip `l ekxe`l la` .oetvd i`z

ly oeaygd] itle .`xwna `le dpyna `l

epiax jixv `iapd oeayg) [jixv mgpn epiax

,dyly `l` `xwna oi`e ,lzeke `zd jxe` oia dn` dxyr yy ozil ok mb (mgpn

.oetvl dynge ,mexcl dynge ,ziad lk ipt lr axrnl oz cg` mi`z miylye

,"df ab lr dfa llg xyr cg`e xyr cg`e" ."`xciqc ixqr cg" :mbxiz jk ozpeie

.iax dibd jkúéðåôö úéçøæî ïø÷áåÐly zipetv zigxfn oxway `za ,xnelk

.opaxl o`z` ,migzt dyng eid lkidìëéäì ãçàå ùôùôì ãçàÐ.mdixacl epyxit xakäáéñîì ãçàåÐoxwl zipetv zigxfn oxwn dler dzid daiqn" onwl `pz

oexg`d df rlv ly zief oxwa :ip` xne`e ."mexcl cg` gzte oetvd jxc cg` gzt gpenl rlvd gzte" azk `xwnae ."mi`zd zebbl oiler eid day ziaxrn zipetv

`ed my daiqnd lbxe .oiccv ipy ynyn zief oxwdy ,oetvd jxc dpet gxfna eiptly gpenl gezt `ed `zd ixd ,`zpxwc `yxena gzt el eyr ely zigxfn zipetva

ozipy ziaa gpen did `l m`e .mipeekn `xwnde dpynd ixd .daiqnl oiler epnn oxwd gzt `vnp dfd `zd oxwa oilk dilbxe ,mlek mi`zd iciva zkldny ,oetvd oxwa

.oizipznc daiqnl cg` epiide `zd oetvl elek gztdäðùîãäðåúçúäÐ.dpezgzd `zdùù ãáåøå áçåø ùîçÐzexewdy ,zen` yy eiab lry dxwizd xeriy

ly dxwizn xzei dnega dn` `id zqpeky zirvn` ly dpeilr dxwz `id dly caexe ,dagx yy zirvn`d z`vnp jkl .zg` dn` lkid ly dnegd zerxbna zeqpek

.ray agex dpeilrd z`vnp jkl ,dpezgzäðùîäíéàúä úåââìÐ.ziad wcaa ze`xl:opiqxb ikd.íéàúä úåââ êøã ìëéä ìù ïåôöä éðô ìë êìåäêìäî äéä
íåøãáÐdiilr ly dgztae .miptany ziad oetiq jxe` lk lry daifrne dxwz zeilrl gzt mye ,lkidd oiae miycwd ycw oiaa ribn `edy cr mi`zd zebb lrn lkid

dhn ly zeqpelk iy`xa Ð "oiqtqt oy`xae" ,diilr ly dbbl oiler oday ,zeaily Ð zeqpelkd oiae ,ziad bb itlk dlrnl zetewf zeqpelk ipy eid dkxrnd lr mipta

ziilr oiae lkidd ziilr oia dilra oilican ode ,oiqwxh dn` ly itlk oigpen oixfibe oiqtqt eid my ,dlrnl oitwef wcd zeqpelk ly ecege dhnl oikted ard oy`xy

xiaca zekxt mizy :exn` (`,cp `nei) "el e`ived" wxtae .miycwd iycw.zeilr izy oia wiqtdl ick diilra ocbpk mizyeíéìåìåÐ,miycwd ycw ziilrl zegezt zeaex`

.zeaiza oze` oicixen dpiky eifn mdipir epefi `ly icke ,milzkd iwcq wecal xiaca dhnl oipne`d z` oilylyn my jxcyäðùîåäàî ìò äàî ìëéääÐyxetn

.eiykr yxtn d`n mex lre ,mexcl oetvn axrnl gxfnn eiptlúåîà ùù íèåàäÐeid zelrn :xnel jixve .dnezq dneg meh` oipaa dn` yy ux`dn deab oztnd

.oztndn oda cxil lkida zecxene oztnd lr miler odny mle`aåäáåâÐ.dn` mirax` dlrne mhe`dn lzek [ly]øåéë äîàÐ.zg` dn`a zexeve oixeivíéúîàå
äôìéã úéáÐ.uegl glwi Ð ziad slci m` ,my eyr mewnäø÷éú äîàåÐaeye .dn` mirax` Ð dlrne oetiqdn dilr ly daebe .dn` iaer daifrn dilre ,oetiqd `ed

lr ieyr bbe ,daifrnd bb aiaq dwrn zen` ylye .dhnl enk dlrnl daifrne ,dxwiz mizn`e .ziad (rlwa) [iexiwa] enk ,diilrd y`xa dtlic zia mizn`e ,xeik dn`

.dwrn ly edaeb deyl cr dlere rtyn ,daifrndáøåò äìë äîàåÐ.sphi `ly ,eilrn serd rpninle `lkl ,edaeb dn` ,bba oiverp micety dlrnle dwrndndcedi 'x

.dn` d`n ixde ,rax` dwrnd diabne ,axer dlk dn`l cciv `läðîù äìúåëå ,íéîä (íùî) úãøåä äðîù äìúåëå äáéñîjixv `xwnl la` ,dpynd xeriy df Ð

rax`a dcxede daiqn aigxd ocbpk dfne ,dfn zen` rax` mi`za hrin ixd - "zen` rax` rlvd agexe" azk oky ,okin `zd agexa hrnny jezn .dxyr ly ozeyrl

.ixiagle epiax il aiyd jk .eixeg`l lkida agx miray ze`lnl zen`äðùîæ'åë åéìò óãåò íìåàäåÐcbpk oetvl mle`d ilzek aigxdl jixv zetilgd caln

d`n e`yr dnly oky ,dfk deab oipa swzle wfgl ok el did jxeve .dfne dfn zen` dxyr ryz ody dlzeke min zcxede `zd cbpk mexcle ,lzekde daiqndl `zd

mle`a eyr mde d`n lkid enixdy dlebd ipa oky lk ,miylya ziad daeby it lr s` ,minid ixaca aizkck ,deab mixyreixd ,zetilgd zia ilzeka wacp aeye

.eiptl d`n jlíéðéëñ."`tlg" iaxr oeyla Ðåéøåçàî øöÐ.dn` mirayåéðôìî áçøåÐ.dn` d`n
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ãåòlzek ly eiaery dfd wxta x`azi

xn` xake .zen` yyn did lkidd

eidiyk jkitl ,zen` xyr gzt ly eagxy

,zen` yng zlc lka ,zezlc izy el

iaer dqkzi miptl zezlcd izy egztiyk

zezlc ipyd oke .dn` epnn x`yie lzekd

l` zeltwpe ziad ipt l` zexfeg miniptd

ixeg`y dn dqkzn miptlk ,lzekd

mdn zlc lky dcedi iax xn`e .zezlcd

xac oebk ,mipyl zltwp `ide zwxetn did

.mlv` znqxetn dxevl eze` dnice ,ipelt

gztd on miptl zegztp zezlc rax`d eide

oebk ,mipyl zltwp odn zlc lky itle .ok

ea eid ,mizad lkl meid epilv` zenqxetnd

enk ,miptay mixg`a oke ,ivge mizn`

iaern zx`ypd dn`de .(bi) dxeva x`aziy

,miptan dn` ivg ly dfefn dzid lzekd

eiaera df lke ,uegan dn` ivg ly dfefne

df lr di`x `iad jk xg` .gztd lzek ly

mipyl zwlgzn dzid rax`dn zlc lky

,zltwp `dzy ick zeilegl zexaegne

zg` zlcl mizy" :xn`y dnn ,df weqtn

mizy" xn`y dne ."zxg`l zezlc mizye

enk zeltwpy :xnel dvx Ð "zezlc zeaqen

.zewlegnd zezlcd zeltwpyéððä
mle`d mr elek lkidd eiykr xiivn

`aziy enk agexae jxe`a eizecn aezk`e

eiaere lkidd ytytl d`iad on xkfpy dn lk jl x`azi z`fd 'xevd one dfd 'ta

`id efe df 'ta xekfi xy`n df zlef dcedi iax xne`y enk lzekd iaera ekelide

:ezxev
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äðùîâìëéä ìL BçútBäábBaçøå änà íéøNò ¦§¤¥¨¨§¤§¦©¨§¨§
.õeça íézLe íéðôa íézL ,Bì eéä úBúìc òaøàå .øNò¤¤§©§©§¨¨§©¦¦§¦§©¦©

ìëéäì úBúìc íézLe" :øîàpL."LãwìåúBðBöéçä ¤¤¡©§©¦§¨©¥¨§©Ÿ¤©¦
,ìúBk ìL BéáBò úBqëì çútä CBúì úBçzôðúBiîéðtäå ¦§¨§©¤©§©§¤¤§©§¦¦

øçà úBqëì úéaä CBúì úBçzôðìkL ,úBúìcä ¦§¨§©©¦§©©©©§¨¤¨
úéaäçeèäãeäé éaø .úBúìcä øçàî õeç ,áäæa ©©¦©§¨¨¥©©©§¨©¦§¨

ïéîëe ,úBãîBò eéä çútä CBúa :øîBàäèéîøèöà,eéä ¥§©¤©¨§§¦¦§§¨¦¨¨
úBìt÷ðåéðL elàå äöçîe úBnà éðL elà ,ïäéøBçàì §¦§¨©£¥¤¥§¥©¤¡¨§¥§¥

äæeæî änà éöçå ïàkî äæeæî änà éöç ,äöçîe úBnà©¤¡¨£¦©¨§¨¦¨©£¦©¨§¨
úBúìc íézL" :øîàpL .ïàkîìíézL úBúìcúBañeî ¦¨¤¤¡©§©¦§¨©§¨§©¦©

íézL úBúìcúìãìézLe úçàúBúìã."úøçàì §¨§©¦§¤¤©©§¥§¨¨©¤¤
äðùîáéðLeBì eéä íéLtLôøòMìãçà ,ìBãbä §¥¦§§¦¨©©©©¨¤¨

.íìBòî íãà Ba ñðëð àì íBøcaL .íBøca ãçàå ïBôva©¨§¤¨©¨¤©¨Ÿ¦§©¨¨¥¨
øîàiå" :øîàpL ,ìà÷æçé éãé ìò LøBôî àeä åéìòå§¨¨§¨©§¥§¤§¥¤¤¡©©Ÿ¤

ä éìà'øòMäàì äéäé øeâñ äfäçútéàì Léàå ¥©©©©©¤¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦Ÿ
ä ék Bá àáé."øeâñ äéäå Bá àa ìàøNé éäìà ' ¨Ÿ¦¡Ÿ¥¦§¨¥¨§¨¨¨

úà ìèðçzônäúà çúôeLtLtäñðëðå,àzäì ¨©¤©©§¥©¨©¤©¦§¥§¦§©§©¨
àzäîeìL BéáBò CBúa :øîBà äãeäé éaø .ìëéäì ¥©¨©¥¨©¦§¨¥§§¤

,íéøòMä éðL ïéa ãîBò àöîpL ãò ,Cläî äéä ìúBk¤¨¨§©¥©¤¦§¨¥¥§¥©§¨¦
.õeçaî úBiîéðtä úàå íéðôaî úBðBöéçä úà çúôe¨©¤©¦¦¦§¦§¤©§¦¦¦©
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc - zecin(ipy meil)

ìëéä ìù åçúô ¯ éòéáø ÷øô
.el aiaqn xy` lke ,eizezlce eilzek ,lkidd xe`iza wqer df wxt

à äðùî
,ea eid zezlc dnk ,lkidd gzt d`xp did cvik zx`an epzpyn

:zegztp eid cvikeìëéä ìL BçútdidBaçøå ,änà íéøNò Bäáb ¦§¤¥¨¨§¤§¦©¨§¨§
øNò.zen` yy did gztd ly eiaere .zen`Bì eéä úBúìc òaøàå ¤¤§©§©§¨¨

,lkidd gztlíézLzereaw eidíéðôaecva lzekd iaer ztya - §©¦¦§¦
zg`e gztd oinin zg` ,lkidd jezl dpetd cva epiidc ,iniptd

,el`nynõeça íézLe,ipevigd ecva lzekd iaer ztya -øîàpL §©¦©¤¤¡©
(bk `n l`wfgi),'Lãwìå ìëéäì úBúìc íézLe'ycewde lkidd ixde §©¦§¨©¥¨§©Ÿ¤

zezlcd md ,ycewd zezlcy ,`ed yexitd i`ceae ,`ed mewn eze`
,ycewd cvl zegztpe eteqa lkidd gzt llga zecnerd ,zeiniptd
.zeipevigd zezlcd mde ,lkidd gzta zezlc izy eid cere

zezlcdúBðBöéçäeid lzekd iaer ly ipevigd eciva eidy ©¦
úBçzôðmipt itlkCBúìllg,çútäickúBqëìz`ìL BéáBò ¦§¨§©¤©§©§¤

dìúBkå ,zezlcdúBiîéðtäeidCBúì úBçzôðllg,úéaäitlk ¤§©§¦¦¦§¨§©©¦
ick ,lkidd miptúBqëìy lkidd lzek z`úBúìcä øçàd`x] §©©©©§¨

,[` xei`ìkLilzekçeè úéaämitevn eid -î õeç ,áäæalzekd ¤¨©©¦©§¨¨¥
y,úBúìcä øçàeid ,adf dtevn elek eli`k lkidd aygiy icke ©©©§¨

,odixeg`ny milzkd z` zeqkne ziad jezl zegztp zezlcd
.adf mitevn milzkd lk eli`k d`xp dide,øîBà äãeäé éaø`l ©¦§¨¥

zeiniptd zezlcd s` `l` ,ziad jezl zegztp zezlcd eidCBúa§
llgëe ,úBãîBò eéä çútäeéä àèéîøèöéà ïéîdzid zlc lke - ©¤©¨§§¦¦§§¨¦¨¨

,zeileg ici lr cgi mixaegn eidy miwlg ipyn dieyrúBìt÷ðå§¦§¨
ïäéøBçàìzltwzn zlcd dzid ,zezlcd z` migzet eidyke - ©£¥¤

xei` d`x] oey`xd zlcd ivg lr ,ipyd zlcd ivg ltkpe ,drvn`a
,[aelàzeqkn eid zeipevigd zezlcd -äöçîe úBnà éðLiaern ¥§¥©¤¡¨

,lzekdelàåzeqkn eid zeiniptd zezlcde -äöçîe úBnà éðL §¥§¥©¤¡¨
.lzekd iaerneïàkî äæeæîe änà éöçxryd iaern dn` ivg - £¦©¨§¨¦¨

,xryl dfefn dzid `idy ,ipevigd cvdn zezlcd iptl x`ypéöçå©£¦
ïàkî äæeæîe änàzezlcd ixg` x`yp xryd iaern dn` ivge - ©¨§¨¦¨

dzidy ,zlcd zxeve .xryl dfefn dzid `idy ,iniptd cvdn
,weqta zx`ean ,zezlc izyn dieyrøîàpL(ck `n my)íézLe' ¤¤¡©§©¦

ézLe úçà úìãì íézL úBúìc úBañeî íézL úBúìcì úBúìc§¨©§¨§©¦©§¨§©¦§¤¤¤¨§¥
'úøçàì úBúìãdzid ,[dpevigde ziniptd] zezlcdn zg` lky - §¨¨©¤¤

zg`e oetv cva zxaegn dzid zg` zlc ,zezlc izyn zakxen
dieyr dzid zlc lky ,drvn`a zltkp dzid zlc lke ,mexc cva

.zeileg ici lr cgi mixaegn eidy miwlg izyn

á äðùî
eid cvike ,lkidd ilzeka eidy migztd oipra cer zx`zn epzpyn

:lkidd zezlc z` migzetíéLtLô éðLemiphw migzt -Bì eéä §¥¦§¨¦¨
ì`xwpy lkidd xry,'ìBãbä øòM'gztå ïBôva ãçàgztãçà §©©©¨¤¨©¨§¤¨

íBøca,[b xei` d`x].lecbd xryd on zvw miwegx eid el` migzte ©¨
xrydìò LøBôî àeä åéìòå ,íìBòî Ba íãà ñðëð àì íBøcaL¤©¨Ÿ¦§©¨¨¥¨§¨¨§¨©

ìà÷æçé éãé,d`xna l`wfgi eilr `apzpy xryd edfe -øîàpL §¥§¤§¥¤¤¡©
(a cn my)àì Léàå çúté àì äéäé øeâñ äfä øòMä 'ä éìà øîàiå'©Ÿ¤¥©©©©©¤¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦Ÿ

.'øeâñ äéäå Bá àa ìàøNé éäìà 'ä ék Bá àáéipy ziaa `nzqne ¨Ÿ¦¡Ÿ¥¦§¨¥¨§¨¨¨
.xebq mexcay df xryy iyilyd ycwna didiy enk ok mb did
zezlc z` geztl ick xwea lka miqpkp eid ea ipetvd xryde

,oze` migzet eid jke .lkiddìèðodkdúà çúôe ,çzônä úà ¨©¤©©§¥©¨©¤
LtLtä,oetv cvay ohwd gztd z` -àzäì ñðëðådidy xcgl - ©¦§¨§¦§©§©¨

lkidd lzek ixeg` my,igxfnd lkidd lzekl jenq epiide ,ipetvd
àzäîegzt jxc qpkpe mexcl dpet ,axrn cvl zvw jldn did ¥©¨

,ipetvd lkidd lzek iaera didy,ìëéäìgzet did lkidd jezne ©¥¨
.[c xei` d`x] lkidd xry ly zezlcd lk z`,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

`l` ,`zd jxc lkidd z` geztl qpkp odkd did `lBéáBò CBúa§§
,Cläî äéä ìúBk ìLdidy llgl qpkp did ,ytytl qpkpy xg`y ¤¤¨¨§©¥

jldn did mye ,lzekd iaer jezaL ãòe ,zezlcl ribdàöîp ©¤¦§¨
`edyíéøòMä éðL ïéa ãîBò,[d xei` d`x] lkidd xryl eidy ¥¥§¥©§¨¦

úà çúôezezlcdúBðBöéçälkidd gzt lyíéðôaîmcvn - ¨©¤©¦¦¦§¦
,iniptdúàåzezlcdõeçaî úBiîéðtä.ipevigd mcvn - §¤©§¦¦¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc - zecin(ipy meil)

ç äðùî
:mle`d oipra dpynd zwqer cer[æøà] (ïáà) ìL úBñðBìëe- §¨¤¤¤

,fx` ur ly mikex` zexeweBìúëì ìëéä ìL Bìúkî ïéòeá÷ eéä̈§¦¦¨§¤¥¨§¨§
,íìeà ìLcg` y`xe ,lkidd xiwa reaw did mdly cg` y`xy ¤¨

,mle`d xiwa reaw didèòáé àlL éãkmle`d lzek dhi - §¥¤Ÿ¦§©
zexwz eidiy zeilr ea oi`e ,c`n mle`d `ed deaby oeiky ,enewnn
mle`d zexiw z` xagl ekxved okl ,milzkd z` zewifgn zeilrd

.df z` df ewifgiy lkiddeúBø÷úa ïéòeá÷ eéä áäæ ìL úBøLøLå§©§§¤¨¨¨§¦§¦§
,íìeàä,rwxwl aexw cr miribneäpeäë éçøt ïäaLmipdk - ¨¨¤¨¥¦§¥§¨
mixega,úBøèòä úà ïéàBøå íéìBòzeadfen zetik oink mdy ¦§¦¤¨£¨

,zepelga mze` miyeryzepelga mireaw eidy ,laa iler eyry
miler dpedk igxt eide .mle`l dpet didy lkidd xiw daeba eidy

.zepelga owzl jixvy dn z` ze`xl ick ,mylz` eyr laa ilere
enk ,zexhrdøîàpL(ci e dixkf),äiáBèìe íìçì [äéäz] úBøèòäå' ¤¤¡©§¨£¨¦§¤§¥¤§¦¨

,''ä ìëéäa ïBøkæì äéðôö ïa ïçìe [äéòãéìå]eacp mdy ici lry §¦©§¨§¥¤§©§¨§¦¨§¥©
d`exe lkidl `ady ,'d lkida oexkif mdl didi ,zexhrd mze` z`

.daehl mny z` xikfn zexhrd z`
áäæ ìL ïôâåadfn dieyr otb zxev -ìL Bçút ìò úãîBò äúéä §¤¤¤¨¨¨§¨¤¤©¦§¤

ìëéä,lkidl uegnúBñðBìk éab ìò äìãeîeiab lr dabene - ¥¨§¤©©¥§¨
,[h xei` d`x] fx` ly micenreácðúî àeäL éî ìk,lkidl adf ¨¦¤¦§©¥

adfdn dyer did ,lkidd ietivl ea eynzyiy adf `iadl dvexy
zxev `ian `edyBà äìòzxevk xzei lecb xeriyBà øébøb ¨¤©§¥

,ìBkLàe.da äìBúå àéáî,daxd adf da uawzn dideéaø øîà ¤§¥¦§¤¨¨©©¦
å ,äéä äNòî ,÷Bãö éaøa øæòéìày cr my uawzp adf daxdeðîð ¡¦¤¤§©¦¨©£¤¨¨§¦§

ìL äéìòíéðäk úBàî Lick,dúBpôìmipdk mikixv eidy xnelk ¨¤¨§Ÿ¥Ÿ£¦§©¨
.dzeptl ick daxd

çáæîä êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc - zecin(iyily meil)

scer did ,dn` miray epiide ,lkidd ly mipevigd milzkd cbpk
iaxrnd ecva mle`d ixeg`e .cv lkn dn` dxyr yng cer mdilr

,wix mewn didådf mewn,'úBôéìçä úéa' àø÷ð äéä àeäoeikíML §¨¨¦§¨¥©£¦¤¨
eid,ïéðékqä úà íéæðBbly iaxrnd lzeka my eidy zepelga §¦¤©©¦¦

.mle`dåy `vnp ,lkidd lr scer mle`d didy oeikøö ìëéää §©¥¨©
,åéðôlî áçøå åéøBçàîeiptle ,dn` miray `l` did `l eixg`y ¥£¨§¨¨¦§¨¨

,dn` d`n didøîàpL ,éøàì äîBãå(` hk ediryi)ìàéøà éBä' §¤©£¦¤¤¡©£¦¥
,'ãåã äðç úéø÷ [ìàéøà]did dne ,'l`ix`' `xwp ycwnd ziay £¦¥¦§©¨¨¨¦
,ix`l dnec ycwnd ziaéøà äî`ed ix`y enky -åéøBçàî øö ¨£¦©¥£¨
ìëéää óà ,åéðôlî áçøåok mb did.åéðôlî áçøå åéøBçàî øö §¨¨¦§¨¨©©¥¨©¥£¨§¨¨¦§¨¨

ìëéä ìù åçúô êìò ïøãä
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc - zecin(iyily meil)

â äðùî
my ozil miieyr eid el` mi`ze ,mi`z miiepa eid ,lkidd lkl aiaq
eid `le ,'d ziaa didy xwi lk z`e adfde sqkd z` xnyna
zegt did mi`zd daeb `l` ,edaeb lkl lkidd z` mitiwn mi`zd

edy ,dn` mirax`ndaebl lrn ,lkidd zexiway .lkidd daeb `
.[` xei` d`x] lkidl migezt zepelg eid ,mi`zd
:lkidl aiaqn did mi`z dnk zyxtn dpyndìLeäðîLe íéL §Ÿ¦§Ÿ¨

íL eéä íéàz,lkidl aiaqnøNò äMîçeidøNò äMîç ,ïBôva ¨¦¨¨£¦¨¨¨©¨£¦¨¨¨
eidäðBîLe ,íBøcaeid.áøòna,zenew ylya miiepa eid mi`zd ©¨§¨©©£¨

mi`zdíBøcaLå ïBôvaLeidäMîçmi`zäMîç éab ìò,mi`z ¤©¨§¤©¨£¦¨©©¥£¦¨
äMîçåmi`z,íäéab ìò.mi`z dyng eid dnew lkayåmi`zd ©£¦¨©©¥¤§
áøònaLeidìLäLmi`zìL éab ìòäL,mi`z,íäéab ìò íéðLe ¤©©£¨§Ÿ¨©©¥§Ÿ¨§©¦©©¥¤

dnewde ,dnew lka mi`z dyly eid zepezgzd zenewd izyay
.[a xei` d`x] mi`z ipy wx da eid ,ziyilyd,cv lkay mi`zde

lzekd jxe` lk z` mi`lnn eid ,mdipiay milzkd iaer mr cgi
.lkidd ly

ìLeãçàå ãçà ìëì äéä íéçút äLgzt ,mi`zdnãçàdid §Ÿ¨§¨¦¨¨§¨¤¨§¤¨¤¨
geztïéîiäî àzäì,oini cva el jenq didy `zl -ågztãçà §©¨¥©¨¦§¤¨

gezt didìàîOäî àzäì,l`ny cvn el jenq didy `zl - §©¨¥©§Ÿ
ågztãçàgezt didL àzäìdidåéab ìò.[b xei` d`x]e`za §¤¨§©¨¤©©¨

didyúéðBôö úéçøæî ïø÷áz` geztl miqpkp eid eay] lkidd ly §¤¤¦§¨¦§¦
,[lkidd ixry.íéçút äMîç eéägztïéîiä ïî àzäì ãçà- ¨£¦¨§¨¦¤¨§©¨¦©¨¦

,[axrn cvl eixg` `ad] oini cvn el jenq didy `zlågztãçà §¤¨
L àzäìdidå ,åéab ìògztãçàgezt did,äaéñnìdlrnd `id §©¨¤©©¨§¤¨©§¦¨

.`zd ly oetv cva dzidy ,mi`zd bb lr da miler eidyågzt §
ãçàgezt didLtLtì,lkidd xry cvn didy ohwd xryl - ¤¨©¦§¨

ytytd reaw did gzt eze` seqay ,`zd lzeka gzt didy xnelk
,xryd `edyågztãçàgezt didìëéäì.[c xei` d`x] §¤¨©¥¨

ã äðùî
:mi`zd zecin z` zyxtn dpyndäd dxeyäðBzçz,mi`zd ly ©©§¨

dagex didäMîç,zen`ãáBøådagex did dilrny dxwzde - £¦¨§¤
äML,my xvwzne eiaera rxbp did lkidd lzek iaery ,zen` ¦¨

.lzekd zqipk mewna zegpen eid dxwzd zexeweådxeyd §
úéòöîàädid mi`zd agex ,mi`zd lyäML,zen`ãáBøå- ¨¤§¨¦¦¨§¤

dagex did dly dxwzdeòáLiaern rxbp did aeyy ,zen` ¤©
.ztqep dn`a xvwzne lzekdådxeydäðBéìòädid mi`zd ly §¨¤§¨

dagexòáL.[d xei` d`x] zen`øîàpLdpay ycwnd ziaa ¤©¤¤¡©
dnly(e e '` mikln),äðBëézäå daçø änàa Lîç äðBzçzä òéöiä'©¨¦©©©§¨¨¥¨©¨¨§¨§©¦¨

éìMäå daçø änàa LL,'daçø änàa òáL úéLmd mirivide ¥¨©¨¨§¨§©§¦¦¤©¨©¨¨§¨
lkidd zeaiaq eidy ,mi`zd.

ä äðùî
oldl(e"n)envr lkidd mle` .dn` d`n did lkidd daeby x`ean

iab lr diepa diilr dzidy `l` ,dn` d`n deab did `l miptan
,lkidd ziilrl miler eid cvik dpynd zx`an dzre .lkidd

:diilrd bbl miler eid cvikeäañîe[yak oink dlrn-]äúéä §¦¨¨§¨
e dligznúéðBôö úéçøæî ïøwî äìBòcr ,lkidd lyïø÷ì ¨¦¤¤¦§¨¦§¦§¤¤

íéàzä úBbâì ïéìBò eéä daL ,úéáøòî úéðBôöyi m` ze`xl §¦©£¨¦¤¨¨¦§©©¨¦
.mpwzl jxev,lkidd ziilrl zelrl jixv didykeäìBò äéä̈¨¤

áøònì åéðôe äañna`vnp ,zipetv zigxfn oxwa dler `edyky - ©§¦¨¨¨©©£¨
,axrn cvl md eiptyïBôvä éðt ìk ìò Clädaiqna jled dide - ¦¥©¨§¥©¨

,lkidd ly ipetvd lzekd jxe` lk z`,áøònì òébî àeäL ãò©¤©¦©©©£¨
Côäå áøònì òébäz`áøòî étìk Clä ,íBøcì åéðtjled did - ¦¦©©©£¨§¨©¨¨©¨¦¥§©¥©£¨

,mi`zd zebb iab lr ,iaxrnd lzekd lk jxe`lòébî àeäL ãò©¤©¦©
[Côäå íBøcì] (åéäå íåøãä éôìë) òébä ,íBøcìz`,çøænì åéðt ©¨¦¦©©¨§¨©¨¨©¦§¨

eíBøca Cläî äéä,mi`zd zebb lrn my dzidy diilr iab lrãò ¨¨§©¥©¨©
ìL dçúôì òébî àeäLdäiìò,lkidd lyìL dçútLdäiìò ¤©¦©§¦§¨¤£¦¨¤¦§¨¤£¦¨

did,íBøcä étìk çeútinexcd lzeka did diilrd gzty xnelk ¨©§©¥©¨
.diilrd ly

äiìò ìL dçúôáe,diilrl uegn ,diilrd gztl jenqe -ézL eéä §¦§¨¤£¦¨¨§¥
úBñðBìë[zelecb zexew-],æøà ìLmdn zg` lka wewg dide §¨¤¤¤

,mda zcxle zelrl ick ,lbxl cnrn mewndbâì ïéìBò eéä ïäaL¤¨¤¨¦§©¨
ìLdäiìò.[e xei` d`x]ïéñtñt [éLàøå] (ïùàøáå)mivr ixfb -, ¤£¦¨§¨¥¦§§¦

ìécáîcan eid -miliíéLãwä éLã÷ ïéáì Lãwä ïéa äiìòa. ©§¦¨£¦¨¥©Ÿ¤§¥¨§¥©¢¨¦
ïéìeìå[miphw migzt-]a íéçeút eéäd ztvxéLã÷ úéáì äiìò §¦¨§¦§£¦¨§¥¨§¥

ìLî eéä ïäaL ,íéLãwäïéðneàä úà ïéìL,miycwd ycw zial ©¢¨¦¤¨¤¨§©§§¦¤¨¨¦
z` milylyn eidyke ,mpwzl mikixv m` ,milzkd iwcq z` wecal

mze` milylyn eid ,mipne`dúBáéúayly `l` mda oi`y §¥
,zevignî íäéðéò eðeæé àlL éãkay dpikyd eifLã÷ úéa §¥¤Ÿ¨¥¥¤¦¥Ÿ¤
.íéLãwä©¢¨¦

å äðùî
lka did dn zhxtne ,mle`de lkidd zecn z` zyxtn dpynd

:lkidd daeb zen`ìëéääåeid ,milzkde mi`zde mle`d mr §©¥¨
eagxle ekxe`l eizecinäàîdn`äàî ìò,dn`íeø ìò[daeb-] ¥¨©¥¨©

äàî.dn` ¥¨
:lkidd daeb z` dpynd zhxtníèBàäea oi`y meh` oipa oink-] ¨¤

[llk llgdiddáBâå ,úBnà LLdid miptan envr lkidd ¥©§©
øeik änàå ,änà íéòaøàeidy ,dn` agexa zelecb mipa` - ©§¨¦©¨§©¨¦

,milzka mirweyn eid ,migxt mdilr mixievnäôìéc úéa íéúnàå§©¨©¦¥¦§¨
,ziad zexiwa ,zelecb zexew mirweyn eid mday zen` izye -

.dxwzd zexew z` zewifgn eid el` zexewy,äø÷z änàåepiid §©¨¦§¨
,odilry oixqpde zexewd iaeräáéæòî änàåxtre ,mipa`e ciq - §©¨©£¦¨

.dxwzd lr mipzepyäéiìò ìL dáBâådid,änà íéòaøàeänà §©¤£¦¨©§¨¦©¨©¨
äôìéã úéa íéúnàå øeike,äáéæòî änàå äø÷z änàenky ¦§©¨©¦¥¦§¨©¨¦§¨§©¨©£¦¨
,diilrl did lkidl didyìLåä÷òî úBnà L,lkidd bb aiaq §¨Ÿ©©£¤

áøBò äìk änàålr s`e ,lkidd bb lk lry ,miaxerd ca`n - §©¨¨¤¥
mixnqn mda mireawy ,lfxa ly ze`lah migpen did ,dwrnd

.[g ,f mixei` d`x] my zayl miaxerdn repnl miieyry ,micgéaø©¦
,øîBà äãeäé,lkidd daeba siqen did axer dlkdy s`äéä àì §¨¥Ÿ¨¨

däcnä ïî äìBò áøBò äìk,lkidd daeb ly dn` d`nd lyàlà ¨¤¥¤¦©¦¨¤¨
äéä úBnà òaøàdaeb.ä÷òî ©§©©¨¨©£¤

æ äðùî
:lkidd agexe jxe` ly dn` d`na did dn zyxtn dpynd

áøòîì çøænîlkidd zcin did,änà äàî,mzwelg jkeìúBk ¦¦§¨§©£¨¥¨©¨¤
íìeàäeiaer didLîç,zen`øNò ãçà íìeàäå,zen`ìúBk ¨¨¨¥§¨¨©©¨¨¤
ìëéääigxfndLL,zen`BëBúålkidd ly,änà íéòaøàoiae ©¥¨¥§©§¨¦©¨

d`xwpy dn` ly geex did miycwd ycwl lkidd'ïéñ÷øè änà', ©¨§©§¦
änà íéøNòåzcin did,íéLãwä Lã÷ úéaeìëéää ìúBk §¤§¦©¨¥Ÿ¤©¢¨¦¤©¥¨

iaxrndLL,zen`LL àzäå,zen`Lîç àzä ìúBëåzen` ¥§©¨¥§¤©¨¨¥
.[h xei` d`x]

:lkidd agex ly dn` d`na did dn zyxtn dpyndïBôvä ïî¦©¨
íBøcìlkidd zcin did,änà íéòáLz` siwdy ipevigd lzekd ©¨¦§¦©¨

`ed oetv cvn lkidd oipa lkäañnä ìúBkdzidy diilrd - ¤©§¦¨
,mi`zd zebbl dlereiaer dideLîç,zen`äañnäådzid dnvr ¨¥§©§¦¨

ìLL,zen`Lîç àzä ìúBk,zen`LL àzäå,zen`ìúBk ¨Ÿ¤©¨¨¥§©¨¥¤
LL ìëéää,zen`BëBúåeagx did lkidd lyìúBk ,änà íéøNò ©¥¨¥§¤§¦©¨¤
LL ìëéää,zen`LL àzäå,zen`Lîç àzä ìúBëå,zen` ©¥¨¥§©¨¥§¤©¨¨¥

e`xwp didy `zd lzek xg` did mewn,'íénä úãøBä úéá'iny ¥¨©©©¦
dyry mil miribn eid myne ,zexepiva myl mikynp eid geztp

,dnlyagx dideìLìúBkäå ,úBnà Ldid inexcd ipevigdLîç ¨Ÿ©§©¤¨¥
úBnà.[i xei` d`x] ©

åéìò óãBò íìeàä,lkidd lr -,ïBôvä ïî änà äøNò Lîç ¨¨¥¨¨£¥¤§¥©¨¦©¨
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קסז oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay
øáëlkzqzyke - milzkd izy oia yiy dwgxdd z`xwp "`z"y cinza epxn`

,daiqn lzek :mde ,zewgxd dyng oetva `vnz epxiivy lkidd zxeva

el` lry xn` jkitl - mexca mzenke ,lkidd lzeke ,`zde ,`zd lzeke ,daiqne

.miipy [mi`z dyng eid] mi`z dyng lre ,mi`z dyng eid zewgxd dyngd

dyng iab lr dyng" xn`y dn `ede

ly zexey yly eidy cr "mab lr dynge

did ea `veike ,(eh) mzxev oke ,mi`z

lzek" mze` `xwy jrhi l`e .mexca

lzeke ,`zde ,`zd lzeke ,daiqne ,daiqn

,"mi`z" mlek m`xwe xfg jk xg`e ,"lkidd

`ed milzkd ipy oia yiy dwgxdy itl

daiqnd lzek la` ,mi`z mleke ,`zd

lzek did `l lkidd lzeke `zd lzeke

enk dwgxd mdipiae milzek ipy `l` mezq

oebk ,zeny eid mi`zd zvwle .epxiivy

"daiqn" mdn dpezgzd dxeyd `xwy

epazky enk ,mzlefe "mind zcxed zia"e

lkzqzyke .df wxta xkefy enke dxeva

,zewgxd dyly axrna `vnz ok mb dxeva

eide .lkidd lzeke ,`zde ,`zd lzek :mde

ok mdiab lr mipye ,mi`z dyly odilr

.((fh)äîå,"cg` ytytl" o`k xn`y

ipetvd ytytd ea yiy `zl :xnel dvx

epetva didy gztd edfe ,lkidl oiqpkp eay

dfd `zde ,migzt dyng el didy ,`z ly

zirvn` dxeya didlry `ede ,mi`zdn

.daiqnd iabòéöéäze`xhfefbd md Ð

`xhfefb dzide .uegan lkidl zetiwnd

dpeilrde ,dpezgzd on dagx xzei zirvn`

xyt` `di `ly ick ,zirvn`n dagx xzei

zerxbn ik" xn`py dn `ede .lzeka wacdl

lkidd lk swen did oke .'ebe "zial ozp

,ze`xhfefb yly daiqnd lzekl uegan

.((fi) ef dxevkäô÷äcr lkidd siwny ef

mitiwnd mi`zd jeza `id dilrd l` ribiy

dzidy exn` eiykre .epxiivy enk ,lkidl

rwxwae ,miycwd ycewe lkidd lr dilr

oiae lkidd iexiw oia lican xac did dilr

.miycwd ycew iexiwìåìå.ohw gzt `ed

gezt dilrd rwxwa did lely xn` jkitle

l` mipne`d mda qpkil miycwd ycew l`

.xac mey owzl jxhvi m` miycwd ycew

m`y o`k xn`p ,mipne`d epxkfe li`ede

oipeekne milczyn lkidd jeza oipa jxhvp

`ly ,xyt` i` m`e ,xyk odk one`d didiy

`ztqezd eazke .qpki ± l`xyi `l` `vnp

owzle zepal oiqpkp lkd" :(` wxt) milkc

mipdk oi` .mipdka devn .d`nehd `ivedle

.mil`xyi oiqpkp Ð miel oi` .miel oiqpkp Ð

.mi`nh oiqpkp - mixedh oi` .mixedha devn

my oi` .zeaiza eqpkiy devn .oinen ilra oiqpkp Ð mininz oi` .mininza devn

."migzt jxc eqpki Ð zeaizøëæ.eagxe ekx` xekfi jk xg`e edab zcn

.milzkd oicinrn eilre ceqi rwxwd seba mipeay meh` oipa `ed Ð "mhe`"e

minrtle .mipa`ae ciqa mi`pad migztny zexitgde ,gezit `ed Ð "xeik"e

oigezit :xnel dvx ,oixeive oixeik mixne`

.iexiwd on mind sih my Ð "slc"e .oixeive

ipy zial zeyrl mpipaa mlv` bdep dide

oia mipzepe ,exiagn dlrnl iexiw ,miiexiw

llgd eze` mixewe ,dwgxd hrn mdipy

sihi m`y ick ,slcd my lr "dtlicd zia"

.llgd eze`a min ecnri oeilrd iexiwd

:cala zexewd [zgpd] iexiw Ð "dxwz"e

lr oipzepy mipa`de ciqd `id Ð "daifrn"e

dlk"e .dkeqa df epyxit xake .iexiwd

siwn didy itl ,oiaxerd ca`n Ð "axer

eizegex rax`n dwrnd on dlrnl lkidd

,siiqd enk cg ,dn` daeb lfxa ly wyga

iptn ,lkidd lr ser mey eilr ayi `ly ick

oixew jkitle ,siiqd eze`a eilbx mikzgpy

jixv oi`y it lr s`e ."axer dlk" eze`

ef dklda xkfpy dn dxev ef ixd ,xeivl

scd ileya zxiievn `ide ,lkid ly edabn

.(gi)úøåöel`e ,agxe jxe`a lkidd

zligza mze` epayi xak ,zexkfpd zecnd

aezkd lk `vnz ea lkzqzyke .df wxt

aezk oke .dxevd dze`n x`azd dfaoipra

,miyy did lkid ly ekx`y oey`x zia

miycwd ycew dide ,mixyr eagxe

dn` mixyr `ede ,okyna enk ,eziyily

.mirax` lkiddeìúåëäåoia licand

`xwpd `ede ,miycwd ycewe lkidd

.zg` zkext eilre gzt ea did ,"oiqwxh"

lzek iaer lr ipy ziaa wtq mdl clepe

ly mirax`d mr llkp did m` oiqwxhd

iaxrn lzekn zkextd wgex didie lkid

iycw llkn did e` ,dn` cg`e mixyr

yilya zkextd zty didze miycwd

uegn lzekd iaer epzp jkitle .mevniva

eilr oipzepe ,miycwd ycewe lkidd zcnl

dide ,uegan zkexte miptan zkext

odizy oia dide ,zekext izy oia oiqwxhd

."mixetik"n iyinga epx`iay enk ,dn`

lr d`n ,lkidd Ð xnel dvex ,elek dide

,axrn cvl hrn oipad oihn eid .d`n

zenck agxzn gxfnd cvl jyniyke

oebk ,eixeg`n xve eiptln agx `edy dix`d

.(hi) df

ìëéä ìù åçúô êìò ïøãä
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ìLe .íäéabãçà ,ãçàå ãçà ìëì äéä íéçút äL ©¥¤§¨§¨¦¨¨§¨¤¨§¤¨¤¨
àzäìïîïéîiäìàîOäî àzäì ãçàåàzäì ãçàå §©¨¦©¨¦§¤¨§©¨¥©§Ÿ§¤¨§©¨
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äðùîãäðBzçzä¯.äML ãáBøå ,äMîç ©©§¨£¦¨§¤¦¨

úéòöîàäå¯äðBéìòäå .òáL ãáBøå ,äML¯,òáL §¨¤§¨¦¦¨§¤¤©§¨¤§¨¤©
òéöiä" :øîàpLäðzçzädaçø änàa Lîçäðëézäå ¤¤¡©©¨¦©©©§Ÿ¨¨¥¨©¨¨§¨§©¦Ÿ¨

."daçø änàa òáL úéLéìMäå daçø änàa LL¥¨©¨¨§¨§©§¦¦¤©¨©¨¨§¨
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`oifgeקסח mipya cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

äðùîàùîçå íéðåîùå äàî äúéä äøæòä ìëÐagexdy ,miyp zxfra ynge miylye d`n dagxe ,jxe`a yxtny enk ,zxetkd ixeg`l cr l`xyi zxfr ly daebn

zerahd mewn ,jxe` miyly Ð envrl yakd ,dxfrd zynyn did dn jl yxtn mexcl oetvd on .xeyinae deya zekled olek zexfrd lk ilzeky ,dpey `l

mewn oiae ,dfn lzekl yak oia eze` qext Ð zen` ynge mixyr `ed Ð xzepde ,iyily wxta miiepy miqppd micenr yya yiy ly zepgly ,zen` rax`e mixyr Ð

.cg` cvn oiqppdbíéùã÷ úåøåò ïéçìåî åéä íùÐadf" Ð xacl xkfe ,odiyrn my lr e`xwpy dizexagc `inec ,day mixtd zexer my lr Ð "dext" z`xwp jkl

mcl dnecy Ð (e ,b a minid ixac) "miext

dext Ð dab lry dliah zia la` .mixtd

.dnecl dnec d`yre ,e`pa `yebnúéá
äìéáèÐmind xry ab lr epay ,lega

.l"p zn`ãìåãâ ïäë úëùìzkyl Ð

.oixcdxtïäéúù éøåçà äúéäÐzkyl cg`

.zifbd zkyl cg`e dlebdäåù ïúùìù ââå
Ð.dlrnläìåâä øåáÐmiwezn min

.dgcdl mind zn`e dizyl

äøæòä ìë êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

øáëxrydy ef `zkqn zligza epncwd

mexca eidy dxfrd ixryn iyilyd

`neic `xnba x`azpe ."mind xry" `xwp

mind dewn did dfd xryd lry (` ,`l)

dliah mixetikd meia lecb odk ea laehy

oiirnn dny mi`a mind eide .dpey`x

ef dliah lre ."mhir oir" enyy my didy

.my epyxity enk ,lega dzidy `neia xn`

lv` dkyl lecb odkl el dzidy x`azpe

mdl d`xpd itke ,dxfrd xry lr ef dewn

dzidy oetvay urd zkyly cenlza

oixcdxt zkyl ok mbe ,lecb odk zkyl

ef dkylye ."mixetik" zligza zxkfpd

zia" zkyl `id mind xry lr mexcay

mei axr my eze` miriayny ,"qpiha`

x`azp oke .my epx`iay enk ,mixetikd

ycew diivg zifbd zkyly `nei `xnba

gezt cg` ,migzt ipy dl yie ,leg diivge

leg ly divgye .legl gezt cg`e ycewl

oileki dvgnd dze`ae ,axrn cvl `ed

daiyi oi`y epx`ia xaky itl .zayl

.cec zia iklnl `l` dxfraäåøôyi` my

ick ef dkyla dxfrd xiwa xzgy iyebn`

dklyd z`xwp ok lr bxdpe dceard ze`xl

gafnd xeiv xak epxkfe li`ede :eny lr

ip` lkidd zcn mevnv oke eizecn mevnve

dlek dxfrd zxev eiykr xiivl dvex

dn lke dagxle dkx`l dizecne dxeriye

miyp zxfr dil` jenq`e zekyln da didy

lkidd zcna wqrz` `le cwend ziae

mzeny itk mze` xikf` wx gafnde

mdn wlg lk zcn zxikf ila epncwdy

dxevd `id efe eze` epncwde li`ed

dilr epghade dze` eprciiy zillkd

:dpynd on miax zenewna

äãòä ìë êìò ïøãä
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äðùîàíéðBîLe äàî CøBà äúéä äøæòä ìk̈¨£¨¨¨§¨¤¥¨§¦
ìLe äàî áçBø ìò òáLå,áøònì çøænä ïî .Lîçå íéL ¨¤©©©¥¨§¦§¨¥¦©¦§¨©©£¨

ìàøNé úñéøc íB÷î .òáLå íéðîLe äàî¯äøNò úçà ¥¨§Ÿ¦¨¤©§§¦©¦§¨¥©©¤§¥
íéðäkä úñéøc íB÷î .änà¯çaænä .änà äøNò úçà ©¨§§¦©©Ÿ£¦©©¤§¥©¨©¦§¥©

¯ìLçaænìå íìeàä ïéa .íézLe íéL¯íézLe íéøNò §¦§©¦¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦
ìéçä .änà¯änà äøNò úçàå .änà äàîéøBçàì ©¨©¥¥¨©¨§©©¤§¥©¨©£¥

.úøtkä úéáäðùîáäàî íBøcì ïBôvä ïî ¥©©Ÿ¤¦©¨©¨¥¨
ìLe.Lîçå íéLîçaænìå Lákä¯ïî .íézLe íéML §¦§¨¥¥©¤¤§©¦§¥©¦¦§©¦¦

çaænäúBòahì¯úBòahä íB÷î .úBnà äðBîL¯ ©¦§¥©©©¨§¤©§©©¨
úBðçìMì úBòahä ïî .äòaøàå íéøNò¯úBðçìMä ïî .äòaøàïéñppìå¯ïéñppä ïî .äòaøà ¤§¦§©§¨¨¦©©¨©ª§¨©§¨¨¦©ª§¨§©©¨¦©§¨¨¦©©¨¦

äøæòä ìúëì¯øúBnäå ,úBnà äðîL¯.ïéñppä íB÷îe ,ìúBëì Lákä ïéaäðùîâLL §Ÿ¤¨£¨¨§Ÿ¤©§©¨¥©¤¤§¤§©©¨¦¥
ìúBëLìL ,äøæòa eéäìLå ïBôva Lì :ïBôöaL .íBøca Lì ,çìnä úkLì ,äåøtä úkLúkL §¨¨¨£¨¨¨©¨§¨©¨¤©¨¦§©©¤©¦§©©©§¨¦§©

ì .íéçéãîäçìnä úkL¯ì .ïaøwì çìî ïéðúBð eéä íLäåøtä úkL¯úBøBò ïéçìBî eéä íL ©§¦¦¦§©©¤©¨¨§¦¤©©¨§¨¦§©©©§¨¨¨§¦
ì .íéøetkä íBéa ìBãb ïäëì äìéáhä úéa äéä dbb ìòå ,íéLã÷ïéçéãîä úkL¯eéä íML ¢¨¦§©©¨¨¨¥©§¦¨§Ÿ¥¨§©¦¦¦§©©§¦¦¤¨¨

íMîe ,íéLãwä éáø÷ ïéçéãîäañî.äåøtä úéa ââì äìBòäðùîãì :íBøcaLúkL §¦¦¦§¥©¢¨¦¦¨§¦¨¨§©¥©©§¨¤©¨¦§©
ì ,õòäì ,äìBbä úkLì .úéæbä úkLõòä úkL¯ézçëL :á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦¦§©¨¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦

ì :øîBà ìeàL àaà .úLnLî äúéä äî,ïäézL éøBçà äúéä àéäå ,ìBãb ïäk úkLââå ¤¨§¨§©¤¤©¨¨¥¦§©Ÿ¥¨§¦¨§¨£¥§¥¤§©
ìLì .äåL ïzLäìBbä úkL¯íMîe ,åéìò ïeúð ìbìbäå ,òeá÷ øBa äéä íLïé÷étñî §¨§¨¨¤¦§©©¨¨¨¨¨©§©©§©¨¨¨¦¨©§¦¦

ì .äøæòä ìëì íéîúéæbä úkL¯äðãå úáLBé ìàøNé ìL äìBãb ïéøãäðñ äúéä íL ©¦§¨¨£¨¨¦§©©¨¦¨¨§¨©§¤§¦§¨¤¦§¨¥¤¤§¨¨
ìeñt Ba àöîpL ïäëå .äpeäkä úà¯CìBäå àöBéå ,íéøBçL óhòúîe ,íéøBçL LáBì ¤©§¨§Ÿ¥¤¦§¨§¥§¦¦§©¥§¦§¥§¥

ìeñt Ba àöîð àlLå .Bì¯åéçà íò LnLîe ñðëð ,íéðáì óhòúîe ,íéðáì LáBì §¤Ÿ¦§¨§¥§¨¦¦§©¥§¨¦¦§¨§©¥¦¤¨
:íéøîBà eéä Cëå .ïäkä ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àlL ïéNBò eéä áBè íBéå .íéðäkä©Ÿ£¦§¨¦¤Ÿ¦§¨§§©§¤©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨§¦

àeä Ceøáe ,ïøäà ìL Bòøæa ìeñt àöîð àlL ,àeä Ceøa ,íB÷nä Ceøa"øçaLïøäàa ¨©¨¨¤Ÿ¦§¨§§©§¤©£Ÿ¨¤¨©§©£Ÿ
åéðááeì ãBîòìä éðôì úøL."íéLãwä éLã÷ úéáa ' §¨¨©£§¨¥¦§¥§¥¨§¥©¢¨¦

ïøãäúåãî úëñî äì à÷éìñå äøæòä ìë êìò
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc - zecin(iyily meil)

äøæòä ìë ¯ éùéîç ÷øô

à äðùî
.day zekylde dizecin ,dxfrd oipra wqer dfwxt

äøæòä ìk,axrna dxfrd seq cr l`xyi zxfr zligzn ,dlek ¨¨£¨¨
òáLå íéðîLe äàî CøBà äúéä,zen`ìLe äàî áçBø ìòíéL ¨§¨¤¥¨§Ÿ¦¨¤©©©¥¨§Ÿ¦

Lîçå.zen` §¨¥
dxfrd jxe` :dxfrd jxe` ghy z` zhxtn dpyndçøænä ïî¦©¦§¨

áøònìdidòáLå íéðîLe äàî,zen`ìàøNé éìâø úñéøc íB÷î ©©£¨¥¨§Ÿ¦¨¤©§§¦©©§¥¦§¨¥
`ede ,jxevl `ly s` my qpkidl l`xyil xzen didy mewnd -

,l`xyi zxfr' `xwpddid,änà äøNò úçàeúñéøc íB÷î ©©¤§¥©¨§§¦©
,íéðäkädid ,'mipdk zxfr' epiideçaænä ,änà äøNò úçàdid ©Ÿ£¦©©¤§¥©¨©¦§¥©

ìLíézLe íéL,zen`eçaænìå íìeàä ïéaeidíézLe íéøNò §Ÿ¦§©¦¥¨¨§©¦§¥©¤§¦§©¦
[ìëéää] (ìéçä) ,änàdid ekxe`änà äøNò úçàå ,änà äàî ©¨©¥¨¥¨©¨§©©¤§¥©¨

eidúøtkä úéa éøBçàì.[` xei` d`x] miycwd ycw - ©£¥¥©©Ÿ¤

á äðùî
dxfrd agex :dxfrd agex ghy z` zhxtn dpyndïBôvä ïî¦©¨

,íBøcìdidìLe äàîLîçå íéLzhxtne dpynd zklede ,zen` ©¨¥¨§Ÿ¦§¨¥
,oetvl mexcd onçaænìå Lákä ïîseq cr yakd zligzn - ¦©¤¤§©¦§¥©

eid ,gafndíézLe íéML,zen`eúBòahì çaænä ïîzereaw eidy ¦¦§©¦¦©¦§¥©©©¨
zepaxwd x`ev z` miqipkn eid mday ,gafnl oetvn dxfrd rwxwa

eid ,mze` mihgey eidyk,úBnà äðBîLeúBòahä íB÷îdid §¤©§©©¨
òaøàå íéøNò,zen`eúBðçìMì úBòahä ïî,my eidy yiy ly ¤§¦§©§©¦©©¨©ª§¨

,miiaxwd z` migicn eid mdilryeidòaøà,zen`eúBðçìMä ïî ©§©¦©ª§¨
ïéñppìåeid mdilry ,zerahl oetvn eidy miphwd micenrd-] §©©¨¦

[zepaxwd z` mihiytneidòaøà,zen`eäøæòä ìúBëì ïéñppä ïî ©§©¦©©¨¦§¤¨£¨¨
eid ipetvdøúBnäå .úBnà äðîLmiyely d`ndn x`ypy dne - §Ÿ¤©§©¨

eivg did ,dxfrd agex ly zen` yngeìúBkì Lákä ïéainexcd ¥©¤¤©¤
,dxfrd lyådid eivgïéñppä íB÷î. §§©©¨¦

â äðùî
ì LLäøæòa eéä úBëLìL ,LzekylìLå ,ïBôva.íBøca L ¥§¨¨¨£¨¨¨Ÿ©¨§¨Ÿ©¨

zekyldïBôvaL,eidìì ,çìnä úkLì ,äåøtä úkLúkL ¤©¨¦§©©¤©¦§©©©§¨¦§©
ïéçéãnä.[a xei` d`x] ©§¦¦

:el` zekyl eyniy dnl zyxtn dpyndìçìnä úkL`id ¦§©©¤©
y dkyldïaøwì çìî ïéðúBð eéä íLzzl gln myn zgwl ick - ¨¨§¦¤©©¨§¨

zepaxwd lr.ìäåøtä úkLy dkyld `idïéçìBî eéä íLz` ¦§©©©§¨¨¨§¦
úBøBòdíBéa ìBãb ïäëì äìéáhä úéa äéä dbb ìòå ,íéLã÷̈¨¦§©©¨¨¨¥©§¦¨§Ÿ¥¨§

íéøetkäì .ïéçéãnä úkLdkyld `idïéçéãî eéä íMLz`éáø÷ ©¦¦¦§©©§¦¦¤¨¨§¦¦¦§¥
íMîe ,íéLãwääaéñî[zlblebn dxeva oa`a zeiepa zelrn-] ©¢¨¦¦¨§¦¨

.äåøtä úéa ââì äìBò¨§©¥©©§¨

ã äðùî
zekyldíBøcaL,eidìì ,õòä úkLì ,äìBbä úkLúéæbä úkL ¤©¨¦§©¨¥¦§©©¨¦§©©¨¦

.[b xei` d`x]
ìäúéä äî ézçëL ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ,õòä úkL ¦§©¨¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©§¦¤¨§¨

.úLnLî§©¤¤
øîBà ìeàL àaàì ,úkLd,ìBãb ïäkodkd z` miyixtn eidy ©¨¨¥¦§©Ÿ¥¨

,mixetikd mei iptl myl ezian lecbïäézL éøBçà äúéäixeg` - ¨§¨£¥§¥¤
,zifbd zkyle dlebd zkylìL ââåäåL ïzLdid cg` iexiwe - §©§¨§¨¨¤

.mzylyl szeyn
ì,òeá÷ øBa äéä íL ,äìBbä úkL,dlebdn elryk eze` eyry ¦§©©¨¨¨¨¨©

ìbìbäådid,åéìò ïeúðxeal ilc micixen eid ,lblbd ici lry §©©§©¨¨¨
,min epnn `ivedlíMîeeid.äøæòä ìëì íéî ïé÷étñî ¦¨©§¦¦©¦§¨¨£¨¨

ì,úéæbä úkLy dlecb dkyl `idìL äìBãb ïéøãäðñ äúéä íL ¦§©©¨¦¨¨§¨©§¤§¦§¨¤
äpeäkä úà äðãå úáLBé ìàøNé,ligzn didy mcew odk lky ¦§¨¥¤¤§¨¨¤©§¨

,eqegii z` miwcea eid ,ycwnd ziaa cearlìeñt Ba àöîpL ïäëå§Ÿ¥¤¦§¨§
å ,Bì CìBäå àöBéå íéøBçL óhòúîe íéøBçL LáBìodkàöîð àlL ¥§¦¦§©¥§¦§¥§¥§¤Ÿ¦§¨

íéðáì óhòúîe íéðáì LáBì ,ìeñt Ba,dgny aexneñðëð §¥§¨¦¦§©¥§¨¦¦§¨
ïéNBò eéä áBè íBéå .íéðäkä åéçà íò LnLîemipdkd mze` §©¥¦¤¨©Ÿ£¦§¨¦

lr jxazi 'dl micene ,mixyk e`vnpyìL Bòøæa ìeñt àöîð àlL¤Ÿ¦§¨§§©§¤
àeä Ceøa íB÷nä Ceøa ,íéøîBà eéä Cëå .ïäkä ïøäààöîð àlL ©£Ÿ©Ÿ¥§¨¨§¦¨©¨¨¤Ÿ¦§¨

ãBîòì åéðááe ïøäàa øçaL àeä Ceøáe ,ïøäà ìL Bòøæa ìeñt§§©§¤©£Ÿ¨¤¨©§©£Ÿ§¨¨©£
ì.íéLãwä éLã÷ úéáa 'ä éðôì úøL §¨¥¦§¥§¥¨§¥©¢¨¦

úåãî úëñî äì à÷éìñå äøæòä ìë êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc - dcp(iriax meil)

xake ,hrn hrn epnn `vei elek z` wifgdl leki epi`e xewna mcd
yie ,dzwfg drxede xecfextl mcd z`vl ligzd mini dnk iptl

.wtqn dze`nhl
:`xnbd zvxzníúä,ziag iabl my ±àúeòéøì ézøz àkéàyi ± ¨¨¦¨©§¥§¥¨

eilr yixtdy oiid ly lah zwfg ,zg`d ,xingdl zeaiq izy
la` ,jiptl uneg oiidy ,dipyde ,ef ziagnàëä,dcp iabl o`k ± ¨¨

àúeòéøì àãç àkéà,zexdhd z` `nhl zg` daiq wx yi ± ¦¨£¨§¥¨
la` ,dzxdh zwfg rxede jiptl mc yiy zngn oexqig yi dy`ay
lr mcinrn dz` m`e ,zxg` `zerix oi` mda dwqry zexdha
.llk rxtnl d`nh dpi` i`nyl okle ,md mzxdh zwfga mzwfg

zxeza rxtnl mixingn dewnay ,lirl e`aedy zeipyna x`azp
weligd mrh x`azp o`k cr .wtq zxeza wx mixingn ziagae ,i`ce
dywn .ziagl dewn oia lcadd dn `xnbd dpc dzr .dcpl mdipia

:`xnbdäå÷nà úéáç éîøe,'dewn' oic lr 'ziag' oicn dywde ± §¦¨¦©¦§¤
àëä àðL éàîlr eyrpy zexdhdy dewn iabl o`k dpey dn ± ©§¨¨¨

a rxtnl ze`nh eiabàëä àðL éàîe ,éàcåiabl o`k dpey dne ± ©©©§¨¨¨
n wx lah oiid oicy ziag,÷ôñ,'`zerixl izxz' yi mdizya ixd ¨¥

z` yi ziagae ,'jiptl xqg ixd'e 'd`nehd zwfg' z` yi dewna
.'jiptl uneg ixd'e 'lahd zwfg'

:`xnbd zvxzn,àøeqî àðéðç áø øîàoia dpey oicd oi` mlerl ¨©©£¦¨¦¨
e ,ziagl dewnàpz ïàîly `ziixad z` dpyy `pzd edin ± ©©¨

déì éeLî à÷ôñ énð äå÷î éabìc ,àéä ïBòîL éaø ,úéáçs`y ± ¨¦©¦¦§¦¦§©¥¦§¤©¦§¥¨§©¥¥
oicl dey dewnd oice ,wtq zxeza wx mixingny xaeq dewn iabl

,ziagdïðúc,(f"d `"t ze`ewn `ztqez)äå÷îxykããîpLxg`l ¦§©¦§¤¤¦§©
onføñç àöîðå,xqgp izni`n reci `le ,d`q mirax`nìk §¦§¨¨¥¨

ïéa ,òøôîì åéab ìò eNòpL úBøähädewn lr `ed wtqd m` ©§¨¤©£©©¨§©§¥©¥
cnerdíéaøä úeLøae ,[xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy]ïéam` ¦§¨©¦¥

cnerd dewn lr `ed wtqdãéçiä úeLøazeyxa d`neh wtqy] ¦§©¨¦
elld zexdhd ,[`nh cigid,úBàîèwtqk eze` mipc oi`y iptn §¥

.lirl d`aedy dpyna epipyy enk ,d`neh i`cek `l` d`nehéaø©¦
,øîBà ïBòîLzxeza `l` i`ce zxeza rxtnl leqt dewnd oi` ¦§¥

dewnd m` okle ,wtq,íéaøä úeLøaeiab lr eyrpy zexdhd ¦§¨©¦
,úBøBäèdewnd m`e ,xedh `edy miaxd zeyxa d`neh wtq oick §

,ïéìBz ,ãéçiä úeLøambe mze` milke` oi` ,od dnexz m` ,xnelk ¦§©¨¦¦
ziag oia welig oi` zn`a oerny iaxly `vnp .mze` mitxey oi`
`l` epi`y ziag iabl epipyy `ziixade ,wtq yi mdipyae ,dewnl
dewn iabl epipyy dpynde ,oerny iax zrck diepy lah wtq

.minkg zrck diepy i`ce zxeza ze`nh ea elahpy zexdhdy
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc - dcp(iriax meil)

éàîù ¯ ïåùàø ÷øô
dl yi m` .'zqe' dpekn ef dii`x ,onfl onfn mc ze`xl miypd jxc
reaw onf dl oi` m`e ,'zqe dl yiy dy`' z`xwp dzii`xl reaw onf

.'zqe dl oi`y dy`' z`xwp
oiicry it lr s` ,oevigd zial mcd `viy dryn ,mc d`exd dy`
dpi` dxezd on .dlral dxeq`e `id d`nh ,dtebn ixnbl `vi `l
m` elit`y exfb minkge ,mcd z`ivia dyibxd ok m` `l` d`nh
dicba lr mzk d`vn wx m` elit`e ,`nhz dybxda `ly dz`x

.mdixacn d`nh ok mb
ixd ,mc d`ex dy`dy dpey`xd mrta :ozxdhe ,dafde dcpd oipr
m` oia lcxgk mc ztih dz`x m` oia ,mini dray d`nh `id
meia ze`xl dwqt m` .dcpd z`neh `ide ,minid zray lk dz`x
iriay i`ven ly dlila zlaeh ,dngd zriwy mcew iriayd
dzcp inil mikenqd mei xyr cg` ,jli`e ipiny mein .dxedhe
e` cg` mei el` minia dz`x m`y ,mda dpice ,daif ini mi`xwp
zxney'] dxedh `ide zlaehe iwp cg` mei zxitqa dl ic ,mini ipy
dyly jyna dz`x m`e .dphw daf z`xwpd `ide ,['mei cbpk mei
`ide zlaeh jk xg`e miiwp mini dray zepnl dwewf ,mitevx mini
exary xg`l cr dz`x `l m`e .dlecb daf z`xwpd `ide ,dxedh
d`xzyky epiidc ,dzcp inil zxfeg ,dzcp ini seqn mei xyr cg`
,dzaif inin wegx dz`x oia dzaif inil jenq dz`x oia ,mc aey
itk ,daif ini xyr cg` dl yi jk xg`e ,dcpk mini dray `nhz

.x`azpy

äðùî
`viy mcew s` oevigd zial xewnd on mcd `viyk ciny x`azp
oi` dtebn mc `viy dy` dxezd on .d`nh `id dtebl uegn
cr `vi `le oevigd ziaa mcd did xak okl mcew `ny miyyeg
mi`pzd ewlgpe .mda drbpy mixac rxtnl d`nhn dpi`e ,eiykr
dnexz oiprl rxtnl d`nh didzy minkg exfb m` ef dpyna

:d`nh zaygp didzy exfb izni`ne ,mda drbpy miycweéànL©©
íéLpä ìk ,øîBàmc e`xyïzòL ïéicdnexz e`nhi m` epl ic - ¥¨©¨¦©¨©§¨

enk `ny miyyeg oi`e ,jli`e dii`x zryn oda erbiy zexdhe
dzid okl mcew zwcea dzid m` mb ,oevigd ziaa mc `vnp eiykry

.edecinrd mgxd zia ilzeke z`ven
,øîBà ìläzexdhe dnexz ze`nhn mc e`xy miypd lkäãé÷tî ¦¥¥¦§¦¨
äãé÷ôìzaya cg`a dnvr dwcay dy` oebk ,dwical dwican - ¦§¦¨

,d`nh `idy d`vne dwca iriax meiae ,dxedh `idy d`vne
lk z` wtqn d`nhne okl mcew d`nhp xak `ny miyyeg
,zaya cg`a dwicad xg`y onfdn oda dwqrzpy zexdhd
ilzeke oevigd zial mcd `vi dwicad xg` cin `ny miyyegy

,uegl `vi `ly edecinrd mgxd ziaeléôàådwicad dzid m` ©£¦
zncewdäaøä íéîéìlk z` wtqn mi`nhn ,miax mini iptl - §¨¦©§¥

.zewicad izy oiay minid lk mda dwqrzpy zexdhd
äæ éøáãk àìå äæ éøáãk àì ,íéøîBà íéîëçålld ixack `l - ©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤

mini exar m` s` zncewd dwicadn `nhne i`cn xzei xingdy
oevigd ziaa akrzn mcd oi` i`cey ,miax`le ,jk lk ax onf

,llk rxtnl `nhn epi`e i`cn xzei lwiny i`ny ixack,àlà¤¨
äãé÷ôì äãé÷tîe ,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòì úòî¥¥§¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨

,úòì úòî ãé ìò úèòîî,xnelk`nhl dy`a exkfed mipnf ipy §©¤¤©©¥¥§¥
lwd xg` jldl yie ,'dciwtl dciwtn'e ,'zrl zrn' ,rxtnl zexdh

,'zrl zrn'n xzei `ed dwical dwica oiay onfd m` ,mdipyay
zrn'y `ed oicd ,dii`xd onfn rxtnl zery rax`e mixyr `edy
zrn' xg` miklede ,'dciwtl dciwtn' ly xeriyd z` hrnn 'zrl
drya lenz`n mda drbpy zexdh `l` d`nhn dpi`e 'zrl
dciwtn ly onfdn xzei `ed 'zrl zrn' ly onfd m`e ,z`fd
,dxedh `idy d`vne zrl zrn jeza dnvr dwcay oebk ,dciwtl
,'zrl zrn' ly xeriyd z` hrnn 'dciwtl dciwtn'y `ed oicd
dwicad xg`y onfdn oda drbpy zexdh `l` mi`nhn oi`e

.zrl zrn jeza dwcay
:rxtnl d`neh exfb `l eay ote` d`ian dpynddì LiL äMà ìk̈¦¨¤¤¨

úñå`idy d`vne zqed zrya dwcae ,mc zii`xl reaw onf - ¤¤
,d`nhdzòL äicoi`e ,jli`e dry dze`n `nhz m` epl ic - ©¨©§¨

i`ce `l` ,oevigd zial mcd `vi xak okl mcew `ny miyyeg
.'`a epnfa gxe`'

:'dciwt' oipra oic zx`an dpynd,íécòa úLnLîäådy` ,xnelk §©§©¤¤§¦¦
,eixg`le yinyz mcew [oicq-] cra dnvr zwceayéøädwicaBæ £¥

zaygp,úòì úòî ãé ìò úèòîîe ,äãé÷ôkdxedh d`vnp m`y ¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥
dpi` ,zrl zrn jeza mc dz`x jk xg`e yinyz ly dwicaa
onfn zrl zrn `le yinyzd xg`y onfdn `l` rxtnl d`nh
,dxedh dnvr d`vne dwca yinyz zrya ixdy ,dii`xd

ezhrnn,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòd`vne zixgy dwca m`y ©©¦§¦¨¦§¦¨
dz`xe dwca ziaxra jk xg`e ,micra dyny mixdvae ,dxedh
zry cr zixgy zwican oda drbpy zexdhd z` mi`nhn oi` ,mc
xnel jiiy `le dxedh d`vne dwca yinyz mcew ixdy ,yinyz
zryn oda drbpy zexdhd wx `l` ,yinyzl mcew mc did xaky

.ze`nh jli`e yinyz
:'dzry dic' edn zx`an dpynd'dzòL dic' ãöékdy`d ly ¥©©¨©§¨

,zqe dl yiyäLøôe ,úBøäèa ä÷eñòå ähna úáLBé äúéäon ¨§¨¤¤©¦¨©£¨¦§¨¨§¨
dhndäúàøå,mcäàîè àéä,dcp z`nehïäåzexdhde dhnd - §¨£¨¦§¥¨§¥

,oda dwqry,úBøBäèdic' mixne` ep` reaw zqe dl yiy meyny §
.dhnd z` `le zexdhd z` `l rxtnl d`nhn dpi`e 'dzry

:rxtnl d`neh oipra cer zx`an dpyndeøîàL ét ìò óà©©¦¤¨§
minkgy zqe dl oi`y dy`aäànèîrxtnl,úòì úòîlkn §©§¨¥¥§¥
mewnäðBî dðéàdzcp ini zrayäúàøL äòMî àlàmcew `le ¥¨¨¤¨¦¨¨¤¨£¨
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dzcpläøBäè ú÷æça`id,úãîBòonfay xnel epl yi jkle §¤§©§¨¤¤
.dxedh dzid mc dz`xy epl xxazdy mcew zexdha dwqrzpy

:`xnbd zl`eyìläårxtnl d`nhny xaeqd lld ly enrh dn - §¦¥
,lld zrcl :`xnbd daiyn .dzwfg lr dze` micinrn oi`eék¦
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קעי oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïúòù ïééã íéùðä ìë øîåà éàîù`nhz m` epl ic ,mc dz`x m` Ð

ikid ik :opixn` `le .jli`e dii`x zryn oda rbzy zexdhe dnexz

,gkzyi` ded ikd inwn inp dwca zed i` ,oevigd ziaa mc gkzyi` `zydc

miypd lk :(`,n dcp) "otec `vei" wxta ol `niiwe ,edecinrd mgxd zia ilzeke

.oevigd ziaa ze`nhnäãé÷ôì äãé÷ôîÐ

,dxedh dz`vne zaya cg`a dnvr dwca

Ð d`nh dz`vne dwca iriax meile

zexdhd lk wtqn d`nhne ,opiyiig

.zaya cg` zwica zryn oda dwqrzpy

zia ilzeke ,dz`x dici weliq mr `nyc

.edecinrd mgxdäáøä íéîéì åìéôàåoia Ð

lk opi`nhn Ð dipyl dpey`x dwica

jpd la` ,miizpia oda dwqrzpy zexdhd

`dc ,zexedh Ð `ziinw dwica inwnc

.dxedh dz`vn dnvr dwcaykéøáãë àì
äæi`d ilek i`cec ,i`cn xzei xingdy Ð

.mgxd zia ilzek dil inwen `l miax mini

äæ éøáãë àìå.i`cn xzei lwiny Ðàìà
äãé÷ôì äãé÷ôî ãé ìò úèòîî úòì úòî
Ð dciwtl dciwt oia daxd mini yi m`y Ð

,ipiae ipiac zexdh edlekl edl opi`nhn `l

drya lenz`n mda dwqrzpy mze` `l`

.`xnba onwl yxtn opaxc ediinrhe .z`fd

dciwtn onf zhrnn zrl zrn `vnp

.dciwtlãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷ôîå
úòì úòîdciwtl dciwtn onf did m`y Ð

eixg` oikled Ð zrl zrn onfn hren

dz`vne zixgy dnvr dwca oebk .lwdl

:(`,`i) oizipzna onwl opixn`c ,d`nh dz`vne ziaxr dwcae dxfge ,dxedh

lil ly zexdh opi`nhn `l Ð zeynyd oiae zixgy zwcea zeidl dkixv minrt

i`da lenz`n mc iedc xninl `kile ,dxedh dz`vne zixgy dwca `dc .yn`

dciwtn" epiidc ,opi`nhn jli`e zixgy zwicanc zexdh jpd `l` .`zry

."dciwtlãé ìò"eci lr lqet" :enk .ehrnne ,`a `ed dciwtl dciwtn gk lr Ð

.daxd oke ,(`,ev) zenaicúñå äì ùéù äùà ìëdwcae minrt yly reaw Ð

.d`nh dz`vne dzqe zryaäúòù äéãmzd ded `xwirnc xninl `kile Ð

.`a epnfa gxe` i`cecíéãòá úùîùîämcew oicqa epiidc cra dnvr dwcay Ð

.yinyz xg`le yinyz'åë ãé ìò úèòîîå äãé÷ôë åæ éøämc dz`x m`e Ð

zexdh opi`nhn `l Ð micra mixdva dyny `ide ,ziaxr zwicaa jk xg`

`kile ,dxedh dz`vne dwca yinyz mcew ixdy ,yinyz cr zixgy zwicanc

.ze`nh jli`e yinyznc jpd `l` ,ded ikd inwn :xninlåøîàù éô ìò óà
'åë.i`w "zqe dl oi`y"` Ðäðåî äðéà.'ek dryn `l` dcp ini Ð

àøîâäú÷æç ìò äùà ãîòäzexdh oiprl dze`nhl `a dz` wtqn ixdy Ð

lr dy` cnrd jkld ded `l wtq okl mcewn mc dl ded wtq dii`x mcewc

.el` zexdha dwqrzpyk dii`x mcew dzidy dzwfgòâð àì ÷ôñ ïåâë`l Ð

,xedh Ð miaxd zeyxa d`neh wtq `dc ,`ed dwfg meyn e`l mzdc ,opiqxb

."dl ixinb `zkld ,rbp wtq" epiidc
ïåéë
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úòîe` miycwl `wece .oitxey `le oilke` `l ,oilezc :`xnba yxtn Ð zrl

zwfga dl `nwe`c ,dzry dic `nlr ilekl Ð oilegl la` ,dnexzl

s` i`ce `nh cigid zeyxac ,d`neh wtq lkn `py i`n :xn`z m`e .dxedh

`xnba jixtcn ,dheqn (`,b dcp) opitlic meyn ,dxdh zwfga opinwen `le ,oilegl

zeyxa i`ce d`nh dheq dn i` :oerny iaxl

ip`y :ipyne ?i`ce d`nh `kd s` ,cigid

,opaxlc rnyn .xacl milbx `ki`c dheq

.xity iz` ,ze`nh cigid zeyxa :ixn`c

`nhl `l` jxved `l `zerixl izxzc mrhe

opitli `lc :xnel yie !miaxd zeyxa elit`

zrnc d`neha jkle ,rxtnl d`nhl dheqn

zrna :xn`z m`e .dzwfg` dl opinwen zrl

,ziyixtck ze`neh x`yn ith liwc zrl

,miaxd zeyxa s` d`nhl ea exingd i`n`

miaxd zeyxa :opixn` ze`neh x`y lkae

:xn`wc oizrnya gkenck ,xedh ewtq Ð

oebk Ð dzwfg` `zlin iwe` xn`w ik llde

.'ek zrl zrna la` ,rbp `l wtq rbp wtq

zeyxa `l` dzwfg `zlin iwe` :opixn` `le

miaxd zeyxa s` zrl zrna `nl` ,miaxd

oke !`nhoi`yepyk :oizipzn iwen (a,d) onwl

,`zlz edl eed ok m` ,dhna dizexag dze`

"mixifp ipy" yixa gkenck miaxd zeyx iede

lr s`e !d`nh dhnd ikd elit`e ,(`,fp xifp)

dcp oia zwqtn dlikdy oebk :zegcl yic ab

inlyexia yi `icdac ,d`xp oi` ,dizexagl

yie !zrl zrna `nhn miaxd zeyxa drbnc

miycwa xdhp `l miaxd zeyxa s`c :xnel

xdhl opitli dheqnc ab lr s`e .dtebn `zerix `ki` oeik ,dxdh zwfg meyn

dheqn opitli `l `kd ,onwl yxt`y enk ,dwfg `kilc `kid elit` ,miaxd zeyxa

zeyxa xdhl dheqn opixnb `le .`id d`nh i`ce `zyd dz`xy dy`dy meyn

edine .dheqc `inec ,wtqa dzr mby Ð rbp `l wtq rbp wtq enk `l` ,miaxd

xac :oizipzn` opiywn onwlc ,zrl zrna xedh Ð l`yil zrc ea oi`y xaca

meyn ,epiide .dhna dze` ze`yep dizexagya :opinwene ?`ed l`yil zrc ea oi`y

dewna xdhn oerny iaxc ab lr s`] .dheqn opixnb `l l`yil zrc ea oi`y xacc

:(`,hk dheq) lcib ax xn`c ,lcib axcn xdhl opixnb `l` .[oeilib .dheqn ,ccnpy

xedh lk" aizke ,xedh Ð wtq `d ,"lk`i `l `nh lka rbi xy` xyade" aizk

yiy Ð o`k ,l`yil zrc ea oi`y Ð o`k ,`l` ?`nh Ð wtq `d ,"xya lk`i

`lc :xnel yi cere .`adl enk rxtnl jiiy ycw xya z`nehae .l`yil zrc ea

.miaxd zeyxa s` `nhn jkl .dii`x z`neh `le ,rbn z`neh `l` dheqn opixnb

ici lr d`neh jiiy ycw xya z`nehac ,xedh Ð l`yil zrc ea oi`y xac la`

lk`i xedh lk" llka iede ,ycw xya lek`l opixq`c ,dcpd e` dafd e` afd zii`x

oi`nhnc ,(`,c dcp) dlila cg`a rbpac `py i`n :xn`z m`e .(f `xwie) "xya

lkc meyn ,axran ig ed`x `lc `kid `ztqeza gkenck ,miaxd zeyxa s` opax

Ð minc da igikyc oeik :(`,c dcp) opixn` inp dy`e .oz`ivn zryk ze`nehd

onwlc :xnel yie ?cigid zeyxa s` oilegl opixdhn i`n`e ,`inc dweca dpi`k

i`nyl lld jixtc ,(a,b dcp) dtew oke ,miycwa ixiin dlila cg`a rbpa [inp]

zegpn zqir oda yell ycwd zxdh lr eyrpy mina ixiin ,min miilc dxyr dlcnd :(my) opgei iaxe diwfgc `zbelt oke .diytpl dil dywz ikd e`l i`c ,miycwa ixii`

`idy mewn lkc ,"dz`ivn mewna" `ixwin inp dy`c ,oilez opixn` zrl zrnae ,sexyl cg`a rbpa opixn`c `py i`ne :xn`z m`e .enc ycwkc ,ycw xya oda gicdl e`

dhnc diwfgl dy` iywz ,ikd e`l i`c .dnr dz`neh Ðoitxeyy oeik ,d`neh `gikyc xeaqc ,diaxe dixtn lhaie etwep ealc meyn :xnel yie !mewnl mewnn dtewa x

,cigid zeyxa s` xdhnc :dyw j`] .ixnbl xdhl el did `l Ð etwep ealc meyn epiid ,i`nyl lld jixtc `de .(a,b) onwl opixn` `peeb i`dkc .yixte ,dnexz dilr

cigid zeyxa biiq opicar `l ikdle ,diaxe dixt lehia meyn i`nyc `nrhc :d`xp jkl ?ig ede`x elit` ,dlila cg`a rbpa oke .cigid zeyxa opgei iax xdhn dtewae

lr s` ,cg`a rbpe dtewan dy`a ith i`ny xdhn i`n` :xn`z m`e ?etwep ealc meyn :`nip ,dewnn lldl jixt i`n ,df itl :dyw j` .[oeilib .`inc wecak `l i` elit`

dy`c meyn Ð i`nyc `nrhc :xnel yie ?`nrh i`d ol zil ipyil x`yl la` ,iz` ded `xwirn mc ded i`c `pyil i`dl epiid ,miiley dl oi` dy`c i`ny ipync ab

dnwenc meyn :xnel yie ?oilez dy`ae cg`a rbpa xdhn i`n` ,xi`n iaxl :xn`z m`e .lldl epiid ,`inc dweca dpi`k Ð minc da igikyc oeik :xn`wc `de .`id dweca

.dtebn `zerix `ki`c meyn Ð dy`e ,dzwfg`ììäåcigid zeyxa la` .ziyixtck ,miaxd zeyxa epiid ,rbp `l wtq rbp wtq oebk Ð dizwfg` `zlin iwenc xn` ik

eed Ð rbp mdn dfi`a rcei epi`e zeiagd on cg`a rbpy `nh la` ,`nh i`ce ied rbp `l wtq rbp wtq `wece .dheqn opitli ,i`ce d`neh iede ,dizwfg` opinwen `l Ð

xn` :ipzwc ,(`,fp xifp) "mixifp ipy" yixa rnyn oke .i`cea xedh cg`d `kde ,zeidl lekiy xac `l` dheqn opixnb `lc .i`cea mdipy oi`nh opi`e ,wtqn mi`nh mdipy

lekiy xac `l` dheqn opixnb `lc meyn ,d`neh oaxw cg` lk iziin `le .dxdh oaxwe d`neh oaxw oi`ian Ð "mkn dfi` rcei ipi`e ,`nhpy mkn cg` izi`x" cg` mdl

leki oi`c ab lr s` .xedh ewtqe ,miaxd zeyx iede ,dyly edl eed ,mipyl xn`y cg`c !dxdh oaxw ediiexz eziil ?d`neh oaxw eziin i`n` :mzd jixtc `de .zeidl

lr s` ,df xg` df l`yil e`aa ,mdipy opixdhn (`,i) migqtc `nw wxta "miliay ipy" iab oke .`nh i`ce cg`dc ,oixedh mdipy ediy zeidl,mzd ?cg`d `nhp i`ceay ab

e ,dheqn slinl `kilc ,mixifp ipy oirk ixiine] .dizwfg` `zlin opinwenc meyn `nrh iedc `kd `zi`ck ,dxdh zwfga cg` lk opinwenc `l` ,opixnb dheqn `likixv

,dheqn opixnbc ,miaxd zeyxa oerny iax xdhnc xqg `vnpe ccnpy dewn enk ,dheqn miaxd zeyxa oixdhn Ð dxdhl dwfg `kilc `kid edine .[oeilib ,dwfgc `nrh

zi` dheq `d ,dwfg `kil elit` miaxd zeyxa xdhl dheqn opitli ikide :xn`z m`e ."ezwfg lr `nh cnrd" daxc`c ,"ezwfg lr dewn cnrd" xninl `kilc ab lr s`

dlilae dlit`a dxizq zvw jiiyc ,dzwfg rxzi` mewn lkn ,miaxd zeyxa dxizq oi`c ab lr s`e .dzwfg rxzi` Ð dxzqpe dl `piwc oeik :xnel yie ?dxdh zwfg dl
edin]

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

ïéic íéLpä ìk :øîBà:øîBà ìlä .ïúòLäãé÷tî ¥¨©¨¦©¨¨¨¨¦¥¥¦§¦¨
àì :íéøîBà íéîëçå .äaøä íéîéì eléôàå ,äãé÷ôì¦§¦¨©£¦§¨¦©§¥©£¨¦§¦Ÿ

úòì úòî àlà ,äæ éøáãk àìå äæ éøáãk¯úèòîîìò §¦§¥¤§Ÿ§¦§¥¤¤¨¥¥§¥§©¤¤©
äãé÷ôì äãé÷tîe ,äãé÷ôì äãé÷tî ãé¯ãé ìò úèòîî ©¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©
úñå dì LiL äMà ìk .úòì úòî¯dic.dúòL ¥¥§¥¨¦¨¤¥¨¤¤©¨¨¨¨

úLnLîäåíéãòa¯Bæ éøääãé÷ôkúèòîîe ,úòî ãé ìò §©§©¤¤§¥¦£¥¦§¦¨§©¤¤©©¥¥
dic ãöék .äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìòå úòìäúéä ?dúòL §¥§©©¦§¦¨¦§¦¨¥©©¨¨¨¨¨§¨

ähna úáLBéä÷eñòå,úBøäèaäLøôeäúàøå¯àéä ¤¤©¦¨©£¨§¨¢¨§¨§¨£¨¦
úòî äànèî :eøîàL ét ìò óà .úBøBäè ïäå äàîè§¥¨§¥§©©¦¤¨§§©§¨¥¥

úòì¯dðéàäðBî.äúàøL äòMî àlààøîâéàî §¥¥¨¨¤¨¦¨¨¤¨£¨©
?éànLc déîòè¯äMàå ,dú÷æç ìò äMà ãîòä :øáñ÷ ©§¥§©©¨¨©©£¥¦¨©¤§¨¨§¦¨

.úãîBò äøBäè ú÷æça¯ìò øác ãîòä øîà ék ,ìläå §¤§©§¨¤¤§¦¥¦¨©©£¥¨¨©
Bú÷æç¯àúzéà ìáà ,déôebî àúeòéø déì úéìc àëéä ¤§¨¥¨§¥¥¥¨¦¥£¨¦§¨

ïåéë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

נדה.  פרק ראשון - שמאי דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות

ִשַׁמַּאי



`oifgeקעב mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

àéæç÷ äôåâîã ïåéë.dxdh zwfg dl oi` jkl `id [dlibxe] (dlelre) dcren Ðéàîå
äå÷îî àðù.jixt ediiexzl Ðåéáâ ìò åùòðùelahy milka eynzypy zexdh Ð

.eaãéçéä úåùøá ïéád`neh wtq :ol `niiwc ,miaxd zeyxa cner dewndy oia Ð

yxtnck ,i`ce `l` `ed wtq e`lc ,`nh Ð `kd ,xedh ewtq Ð miaxd zeyxa

.oizrnya onwl `nrhòøôîì àéù÷ éàîùì
`le ,rxtnl zexdh opi`nhn `dc Ð

.ezwfg lr dewn cnrd :opixn`úòî åìéàã
úòì`wtq meyn edl oi`nhnc zexdh Ð

dciwtn oicd `ede ,opaxl zrl zrnc

.lldc dciwtlïéìåú.od dnexz m` Ðàìå
ïéôøåù,"mzk d`exd"c `ziixaa ipzwck Ð

.(`,e) oiwxita onwlàëä åìéàå.dewna Ð

úéàãå äàîåè,rxtnl edl opi`nhn Ð

zeyxa" ipzwcn .dnexzd z` oitxeye

.dil ieyn i`cek `nl` ,"`nh miaxdàì
ìáèzi`ce d`neh jkld ,zpbed dliah Ð

.yiàúàå øñç àúàå øñçdl rxzi`e Ð

,zni`n opirci `le ,`aeh ikd inwn dwfgl

.dy`n ith rix jkldøîéîì àëéà éî àëä
'åëirxzi` `l mc z`ivn zry cr jkld Ð

xninl `ki` `zyd gkzyi`c jde ,dwfg

.i`fgc `ed `zydcñâä ñâäoeyl Ð

zkqna el dnece .lcbe jled mcdy ,diiax

mixne` eid dpey`xa :iriax wxta ziriay

qbd miayre mivr edcy jezn mc` hwln

,xnelk .'ek exiag lyn hwlny jxck ,qbd

epnn `vei ,xewna dax mcd didiy ici lr

oi`y dn lcxgk hrn hrnleki xewnd

dnk dfe ,oevigd zial hrn `veie ,dwifgdl

mc ztihn z`nhp `ide .ligzd mini

.(`,n) onwlck ,lcxgkàúåòéøì éúøúÐ

dxdh zwfgae ,d`neh zwfg lr `nh cnrd

la` .jiptl xqg ixdy `zerix `ki` dewnc

rxedy ,`zerix `ki`c `ed dcica ,dy`a

meyne .jiptl mc ixdy ,zvw dzxdh zwfg

li`ed ,dl opirxn `l dcegl `zerix jd

ikc ,`zixg` `zerix zgkyn `l zexdhae

zwfga Ð mzwfg lr mcinrd :zxn`

.md mzxdhúéáçî àðù éàîåzial Ð

.jixt i`nyúéáçä úà ÷ãåá äéädnreh Ð

.dvingd `ly dzwfga `id m`úåéäì
äéìò ùéøôî,dilr jneq zeidl ,xnelk Ð

efa eipir ozepe ,zeiag x`y dzeye jlede

dnexzdy ,onf xg`l mdilr dpnn yixtdl

.daygna zlhipéàãå íéîé äùìù ìëÐ

`aaa iel oa ryedi iaxe opgei iaxc `zbelt

opgei iax :(`,ev) "zexit xkend" wxta `xza

xn` m`e ,oii i`ce Ð dzwfga d`vny dpey`x dwica xg`l mini dyly lk :xne`

o`kn .zepwezn mlek Ð "dl oikenqd el` lr dnexz ef ixd" mini dyly jeza

mini dyly lk :xne` iel oa ryedi iaxe .mexzie xefgie ,`id dnexze ,wtq Ð jli`e

,`ed xenb uneg eiykrc oeikc ,uneg i`ce Ð uneg z`vnpy dpexg` dwica mcew

mini dyly oze` jeza e`yr m`e .uingdl ligzdy mini dylyn zegt oi` i`ce

"dpitqd z` xkend"a xn`c iaxc `ail` ,dnexz epi` Ð xg` mewn lr dnexz

wxt zenexz) ol `niiw `d ,opaxl i`c .od oipin ipy unege oii :(a,ct `xza `aa)

Ð rxtnl jli`e o`kn .dnexz eznexz Ð dtid lr drxd on mxz :(e dpyn ipy

`zerix opiwtqn xnl oia xnl oia `nl` .mexzie xefgie ,dnexz ef `iede ,wtq

!rxtnläå÷îà úéáç éîøå.`zerixl izxz `ki` ediiexz `dc Ðàðù éàîÐ

.wtq xn`wc ziaga `py i`ne ,i`ce z`neh rxtnl opiwfgnc dewnaãéçéä úåùøá
ïéìåúÐ.onwl yxtn `nrhäèåñîywzi` ,"d`nhp `ide" :(d xacna) aizkc Ð

.dheql d`neh
äåàùòå
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]zrae .[`qxib ,xenb cigid zeyx ied dlile dlt`c rnyn dheqc inlyexia edin

`nh ewtq cigid zeyxac dheqn opitli ikid ,ok m` :xn`z m`e .oiievn mc` ipa oi`y

ixenb`l xzii`c "d`nhpe"c `xwe ,dwfg rxzi` dheqa `d ,dwfg `ki` elit`

opireny`l `xw jixhvi`e ,dwfg `kilc `kid `wec :`ni` ,dheqn d`neh `nlra

wtq `l` epi`y ab lr s` ,i`ce `nh iedc

`kilc ab lr s` ,miaxd zeyxa xdhl mbe

d`yry ,dheqn opitlic :xnel yie ?dwfg

dwfg dl zi`c ab lr s` ,d`nh i`ce aezkd

zwfg `l` rxzi` `le ,i`ce d`nh dpi`y

.zi`ce dxdhàëéàãÐ dtebn `zerix

dl opinwen ded ,`nrh i`d e`l i` la`

.d`nh i`ce `zydc ab lr s` ,dxdh zwfg`

ig ed`xa opax s` mixdhnc ,cg`a rbpa enk

`kile ,zn `ed `zydc ab lr s` ,axran

`nw wxt opixn`c `de] .zeig zwfg cer

:"miirn ipa lhpe a`f `a" iab (`,h) oilegc

ewitq miaxd zeyxac dheqn opixnb mzd

,dywnd ixac zxaq itl epiid Ð xedh

ol ipyc `pwqn la` ,`zpkql xeqi` incnc

,dheqn opitli `l Ð `zpkql `xeqi` oia

,zepiab dndan eyr m` mewn lkne .[oeilib

xizdl oi` Ð dtxh z`vnpe ,dehgye

`ly zwfga dnda iwe`" mrhn zepiabd

dzid `l mlernc oeik ,"dlgzn dtxh dzid

,dwfg daiyg `l Ð zxxean dry dze`

:xn`wc ,(a,`i oileg) "oihgey lkd"a gkenck

opilf`c ,dnec` dxtne eia` dknn `iz`

iwenc meyn `nlc ,gken ikide .`aex xza

aiyg `l `l` ?dtxh dpi`y zwfga dl

xizdl oeir jixve .ziyixtck .dwfg dze`

.zepiabdììäìiax xn`wcnc Ð i`ce dyw

llkn ,"oilez cigid zeyxa" `tiqa oerny

.i`ce epiid `yixa opax ixn`wc "ze`nh"c

àúùäwxta xn`c axe Ð i`fgc `ed

`id ixd :(`,hr oiyeciw) "oiqgei dxyr"

dycwe ,jxca dia` dycw" iab ,epiptl zxbea

dyy milync `neia mdipye ,"xira dnvr

:xn`w `le ,zexbal zexrp oiay miycg

zelibxc meyn epiid ?dxbac `ed `zyd

l`enyl mzd jixt ike .`xtvn `al zexry

,axl jxtinl ivn inp ikd ,ziage dewnn

jixtc `l` ,ax xn`w zexrya `wecc

:mzd xn`wc `de .zehiyta ith l`enyl

`ixa m` :xn`c ,ozp iaxk xn`c ax `nil

eilr Ð `ed,did rxn aikyy di`x `iadl

inp mzd ?xn`w zexrya`wec axc ab lr s`

`ixac xninl ol zi`e ,mi`ixa mlerd aex

.eiykr `edy enk ,didíúä(mye `,i) oilegc `nw wxtac dniz Ð`zerixl izxz

,dxyk :xn` `cqg ax .ok ixg` zenvr ea xaye ,mebt oikqd `vnpe ,dhgy :opixn`

lr s` Ð uveg xac eilr `vnpe ,dlre lahn dil jixte .'ek mbet i`ce mvrc meyn

,irxzi` Ð oikq :ipyne .dliah el dzlr `l ,elek meid lk oind eze`a wqrzpy it

cnrde ,jiptl mebt ixdc :`zerixl izxz `ki` `d `zyde .irxzi` `l Ð dnda

elit`e ,irxzi` `l mc`e ,dewn irxzi` inp ikdc .`kd xn`ck ,xeqi` zwfga dnda

oi` :inp i` .mzd xn`ck ,mbet i`ce mvrc meyn mzdc :xnel yie ?opi`nhn ikd

`ki`e ,irxzi` oikq :eyexit ikd mzde .irxzi` mc`l irxzi` dewn oia wlgl `xaq

m`e ;`xza herina mbtp `ny ,mbtp xera elit`e ;mbtp mvra `ny :`aeh iwitq

:mzd xn`c ,dyw j` .dnibtd cbpk hgy `l `ny ,`nw herina mbtp xnel ivnz

xiva iz`e witpc` `nlice ,"ziad on odkd `vie" :aizkc ?dwfg xza opilf`c olpn

`kid izk`e ,`zerix `kilc meyn ,mzd :dywe .dwfg` dinwe` `l` ?`xeriy dil

,reay seqa odk `ac `kid gkenc :xnelyie ?dwfg xza opilf`c olpn `zerix `ki`c

aiige ,reay eze`a my qpkpd mc` opi`nhnÐ dwfg rxzi`e ,rbpd ddk dpde d`xe

xqgzdl zelibx ,dewn iabc :xnel yie ?i`cea `nhl dewn iab `kd xn`ck ,dxdh zwfga `xab iwe`e ,jiptl rbpd xqg ixd :mzd `nip ,daxc` :dywe .dxfra qpkp m` oaxw

odk z`ivia mly zwfga rbpd iwe`e ,xqgc `ed `zyd :mzd opixn` jkl ,qixbkn zegt zg` zaa xqgzdl zelibx ,rbpd la` .xqg `xwirnc xninl `ki` jkle ,hrn hrn

.epxdhie ,reay seqa odkd d`xiy cr ,`nh ziady `ed aezkd zxifb ,df qpkpy mcew ok ixg` rbpd xqgzp elit` ,ziad z` odkd `nihyke .ziad on

äéä`aa) "dpitqd z` xkend"a edl zi`c ,opaxl elit` Ð ziagd z` wceaixiin `kde .unegd on mexzl oiekznyk epiid ,`ed cg` oin Ð unege oii :(`,ct `xza

."xyrnde dcezd" wxt zenexzc `ztqeza rnynck ,zerha dnexz dil dedc ,uneg `vnpe ,oiid on mexzl oiekzpy
mdipye
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc - dcp(iriax meil)

àéæç÷ dôebîc ïåék`id dlibxe zcrene ,d`ex `id dtebny oeik - ¥¨§¦¨¨¨§¨
,mc ze`xldú÷æçà dî÷Bà ïðéøîà àìcinrpy mixne` oi` ± Ÿ¨§¦©§¨©¤§¨¨

.dxedh `idy dzwfg lr dze`
`l` ,i`cea rxtnl d`nh dy`d oi`y mixaeq mdipy ,llde i`ny
jk lr dywn .wtqn d`nh lldle ,rxtnl dxedh i`nyly

:`xnbdàðL éàîerxtnl dcp z`neh oic dpey dne ±,äå÷nî ©§¨¦¦§¤
ïðúc,(a"n a"t ze`ewn) dpynaäå÷îxykããîpLonf xg`l ¦§©¦§¤¤¦§©

øñç àöîðå,xqgp izni`n reci `le ,d`q mirax`núBøäè ìk §¦§¨¨¥¨§¨
,åéab ìò eLòpLelahpy milka eynzypy zexdhd lk xnelk ¤©£©©¨

ef dewnaïéa ,òøôîìcnerd dewn lr `ed wtqd m`úeLøa §©§¥©¥¦§
íéaøäe ,[xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy]ïéalr `ed wtqd m` ¨©¦¥

cnerd dewnãéçiä úeLøa,[`nh cigid zeyxa d`neh wtqy] ¦§©¨¦
elld zexdhd,úBàîè`l` d`neh wtqk eze` mipc oi`y iptn §¥

:dziiyew z` `xnbd zniiqn .d`neh i`cekìéànLdy`y xaeqd §©©
,dxdh zwfga dze` micinrny iptn dzry dic mc dz`xyàéL÷©§¨

òøôîìmicinrn oi`e ,rxtnl mi`nh zexdhd dewnay jkn dyw ± §©§¥©
e .xyk didy ezwfg lr dewnd z`ìläìmc dz`xy dy`y xaeqd §¦¥

,dzwfg lr dze` micinrn oi`e rxtnl d`nhéàcå àéL÷dyw ± ©§¨©©
,i`cea rxtnl ze`nh zexdhd dewnay jkneléàcz`neh oiprl §¦

äcpaL úòì úòîdnexza drbp m`e ,d`nh wtq `idy lld xaeq ¥¥§¥¤©¦¨
,ïéìBz,xnelkïéìëBà àìlek`l xeq`e `id d`nh `ny dze` ¦Ÿ§¦

,d`nh dnexzåmbïéôøBN àìxeq`e `id dxedh `ny ,dze` §Ÿ§¦
,dtxeylàëä eléàåeyrpy zexdhd lk mi`nhn dewn iabl o`k ± §¦¨¨

rxtnl eiab lr,éàcå äàîeèelahpy milka dnexz eyr m`e §¨©©
ixdy ,i`ce z`nehk dze` mipcy di`xde .dze` oitxey dewna
zexdhy `ziixaa x`azp miaxd zeyxa did dewnd m` elit`
eid ,d`neh wtqk o`k mipc eid m`e ,ze`nh eiab lr eyrpy
oia lcadd dne ,xedh miaxd zeyxa d`neh wtqy ,oze` mixdhn
iab lr eyrpy zexdhl ,wtq `l` dpi`y rxtnl dcp z`neh

.i`cea mi`nhy dewnd
:`xnbd zvxzníúäi`cea mi`nhn dewna my ±àkéàc íeMî ¨¨¦§¦¨

øîéîìea elahy ilkd lr xnel yi wtqny ±ãîòäilkd z` §¥©©£¥
dBú÷æç ìò àîè`nh didyàîéàåy xen` ±ìáè àìdliah ¨¥©¤§¨§¥¨Ÿ¨©

dewnd did xak edelahy dryay xyt`y ,eze` zxdhnd die`x
la` ,`nh i`cek eze` mipc d`neh zwfg ilkl didy oeike ,xqg
,d`neh zwfg mda dwqry zexdhl oi` rxtnl dcp z`neha o`k
dy`d z` micinrn i`nyl `l` ,rxtnl i`cea mi`nhn oi` okle

.d`nh wtqk dze` mipc lldle ,dzxdh zwfg lr
:`xnbd dgec,äaøcà,jtidl xnel epl yiBú÷æç ìò äå÷î ãîòä ©§©¨©£¥¦§¤©¤§¨

,mly didy dpey`xdàîéàåy xen`e ±øñç àìea elahy drya §¥¨Ÿ¨¥
.`nhd ilkd z`
:`xnbd zvxznéøäeiykr dewndéðôì øñç,Eezwfg drxede £¥¨¥§¨¤

.dpey`xd
:`xnbd dywnénð àëäxn`p dcpa o`k mb ±éøä'yi eiykríc ¨¨©¦£¥¨

éðôì,'E.rxtnl dze` mixdhn dnle ,dzxdh zwfg drxede §¨¤
c xnel yi dcp iabl :`xnbd zvxznéàæçc àeä àzLäwxy ± ©§¨©£©

.dzxdh zwfg lr dcinrdl xyt`e ,mc dz`x eiykr
:dywne `xnbd zxfegénð àëäc xn`p dewn iabl o`k mb ±àzLä ¨¨©¦©§¨

øñçc àeädewnd z` cinrdl epl yie ,dewnd xqgp eiykr wxy ± §¨¥
.ezwfg lr

:`xnbd zvxznàzLä éëäxnel yiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
,okíúä,dewn iabl my ±øîéîì àkéàdewndy xnel yi ±øñç ¨¨¦¨§¥©¨¥

àúàå øñç àúàå,hrn hrn xqgzpy xnelk ,`ae xqg `ae xqg ± ©£¨¨¥©£¨
hrnzp dn onf iptl xaky jgxk lre ,hrn hrn xqgil ekxc oky
drxedy ezwfg lr ecinrdl oi` jkld ,dligzn ea didy dnn

la` ,okl mcew daxdàëä,dcp iabl o`k ±øîéîì àkéà éîm`d ± ¨¨¦¦¨§¥©
y xnel xyt`àúàå éàæç àúàå éàæç,d`ae d`ex d`ae d`ex ± £©©£¨£©©£¨

zaa `veie xewndn xwrp mcd ixd ,hrn hrn `a mcdy xnelk

.epiptl mcd `ay drya dzwfg drxed dzr wxe ,zg`
:`xnbd dgecàéLe÷ éàîe`ay xnel xyt` ji` `iyewd dne ± ©§¨

,hrn hrn mcddézéæç ñbä ñbä àîìcdaxzpy ici lr `ny ± ¦§¨©©©©£¦¥
xake ,hrn hrn epnn `vei elek z` wifgdl leki epi`e xewna mcd

oevigd zial mcd z`vl ligzd mini dnk iptldzwfg drxede ,
hrn hrn xqgpy dewna enk

:`xnbd zvxzníúä,dewn iabl my ±àúeòéøì ézøz àkéàyi ± ¨¨¦¨©§¥§¥¨
,ezwfg lr d`neh cnrd ,zg`d ,milkd z` `nhl zeaiq izy
dewndy ,dipyde ,ea elahpy milkd ly d`neh zwfg epiidc

la` ,i`cea zexdhd z` mi`nhn okle ,jiptl xqg eiykràëä± ¨¨
,dcp iabl o`kàúeòéøì àãç àkéàz` `nhl zg` daiq wx yi ± ¦¨£¨§¥¨

zwfg drxede jiptl mc yi ixdy oexqig yi dy`ay ,zexdhd
dz` m`e ,zxg` `zerix oi` mda dwqry zexdha la` ,dzxdh
d`nh dpi` i`nyl okle ,md mzxdh zwfga mzwfg lr mcinrn

.wtqn wx rxtnl d`nh lldle llk rxtnl
dic mc d`exd dy`y xaeqd i`nyl ztqep `iyew dywn `xnbd

:`xnbd dywn .dzryàðL éàîedcp z`neh oic dpey dne ± ©§¨
rxtnlïðúc ,úéáçîziag cgiiy mc` ,(g"d c"t zenexz `ztqez) ¥¨¦¦§©

xyt` i`y oeike ,zeiagd x`y lr dnexz dpnn yixtdl oii ly
oii lr unegn dnexz yixtdl,úéáçä úà ÷ãBa äéädnreh didy ¨¨¥¤¤¨¦

,dvingd `l m`,CìBäå äîeøz äéìò Léøôî úBéäìzeidl xnelk ¦§©§¦¨¤¨§¨§¥
,el yiy lah oii lr dnexz dpnn yixtdl ef ziag lr jneqøçàå§©©

Ck±e aey dwca ef ziagn mxez didy onf xg`eàöîðziagay oiid ¨¦§¨
,õîBçy `ed oicd ,uingd izn rcei epi`eìL ìkíéîé äL ¤¨§Ÿ¨¨¦

÷ôñ Cìéàå ïàkî ,éàcå (íéðBLàøä),uneg e` oii did m` `ed ¨¦¦©©¦¨§¥©¨¥
mle` ,`id dnexz ef ziagn yixtdy dnexzdy ,xingdl jixve
mdilr mxzy oiid z` mexzle xefgl eilr did uneg `ny yygn
z` micinrn oi`e rxtnl miyyegy `ziixaa x`azp ixd .ef ziagn

,uingd `l i`cey xnel ezwfg lr oiidì àéL÷éànLiabl xn`y ©§¨§©©
.rxtnl d`nh dpi`e dzwfg lr dze` micinrny dcp

:`xnbd zvxzníúä`ed mrhd ziaga my ±øîéîì àkéàc íeMî ¨¨¦§¦¨§¥©
xnel xyt`y ±Bú÷æç ìò ìáè ãîòäeilr mxzy] oiid z` cnrd ± ©£¥¤¤©¤§¨

,lah didy dpey`xd ezwfga [ef ziagnøîéàåy xen` ±ï÷zð àì §¥©Ÿ¦§©
.d`neh zwfg mda dwqry zexdhl oi` dcpa la` ,elahn

:`xnbd dgec,äaøcàxnel epl yi ziagaïéé ãîòäziagayìò ©§©¨©£¥©¦©
Bú÷æç,wcay drya oii didy dpey`xdøîéàåe ±oiidy xen`àì ¤§¨§¥©Ÿ
,õéîçä.oick dnexzd dlge ¤§¦

:`xnbd zvxznéøäoiidy d`ex dz`éðôì õéîçä,Ejlil jl oi`e £¥¤§¦§¨¤
.aeh oii didy dpey`xd ezwfg xg`

:`xnbd dywnénð àëädcp iabl o`k mb ±éøäyi eiykréðôì ícE ¨¨©¦£¥¨§¨¤
zvxzn .i`ny lr dyw aeye ,dzwfg lr dy`d z` cinrp `le

xnel yi dcp iabl :`xnbdéàæçc àeä àzLädz`x eiykr wx ± ©§¨©£©
.dzxdh zwfg lr dcinrdl xyt`e ,mc

:dywne `xnbd zxfegénð íúäxn`p ziag iabl my mb ±àzLä ¨¨©¦©§¨
õéîçäc àeäcry xn`pe ezwfg lr epcinrpe ,uingd eiykr wx - §¤§¦

.dnexz yixtdle xefgl jixvy exn` recne ,aeh oii did eiykr
:`xnbd zvxznàzLä éëäxnel yiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,okíúä,ziaga my ±øîéîì àkéàoiidy xnel yi ±àúàå õéîçä ¨¨¦¨§¥©¤§¦©£¨
àúàå õéîçä,hrn hrn uingdy xnelk ,`ae uingd `ae uingd ± ¤§¦©£¨

ax onf iptl oiid ly ezwfg drxede ,xenb uneg `vnp eiykry oeike
la` ,ezwfg lr ecinrdl oi` ,izni`n mircei ep` oi`eàëäo`k ± ¨¨

,dcp iabløîéîì àkéà éîy xnel xyt` m`d ±éàæç àúàå éàæç ¦¦¨§¥©£©©£¨£©
àúàåixd ,hrn hrn `a mcdy xnelk ,d`ae d`ex d`ae d`ex ± ©£¨

`vi xaky xnel gxkd epl oi`e ,zg` zaa `veie xewndn xwrp mcd
xnele dzwfg lr dcinrdl epl yi jkle ,ax onf iptl xewndn mcd

.eiykr cr dxedh dzidy
:`xnbd dgecàéLe÷ éàîe`ay xnel xyt` ji` `iyewd dne ± ©§¨

,hrn hrn mcddézéæç ñbä ñbä àîìcdaxzpy ici lr `ny ± ¦§¨©©©©£¦¥
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc - dcp(iying meil)

:oerny iaxe opax ly mdizexaq z` zx`an `xnbdàì íäéðLe§¥¤Ÿ
äeãîì[ziag oicd `ede] xqg `vnpy dewn oiclïðaø ,äèBqî àlà §¨¨¤¨¦¨©¨¨

zeyxa oia ,dewnd iab lr eyrpy zexdhd lk i`cea mi`nhny
,cigid zeyxa oia miaxdéøáñ`ed df wtq oicy mixaeq -ékenk ± ¨§¦¦

àéä ÷ôñ äèBq äî ,äèBñ,dxzqpyk dzpif m`,éàcåk äeàNòå ¨©¨¨¥¦©£¨¨§©©
,dzyzy cr dlral dxeq`yénð àëäd`neh wtq iabl o`k mb ± ¨¨©¦

,dewna÷ôñ,`ed d`nehéàcåk äeàNòåzexdhd lke ,d`neh ¨¥©£¨¨§©©
.rxtnl ze`nh eiab lr eyrpy

:`xnbd dywnéàdewna d`neh wtq micnel m` ±äèBqîok m` ¦¦¨
äèBñ ék àîéà,ixnbl dheql dey d`neh wtq oic `diy xen` ± ¥¨¦¨

øBäè íéaøä úeLøa äèBq äîzeyxy ,dlral zxq`p dpi`e ©¨¦§¨©¦¨
,dxizq mewn dpi` miaxdénð àëädidi d`neh wtq iabl o`k mb ± ¨¨©¦

wtqd did m`y oicdíéaøä úeLøadidi.øBäè ¦§¨©¦¨
:`xnbd zvxznàzLä éëäxnel yiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,okíúäwtqd ,dheq iabl my ±äøéúñe ,àeä äøéúñ íeMî ¨¨¦§¦¨§¦¨
àkéì íéaøä úeLøala` ,miaxd zeyxa xzqdl xyt` i`e ±àëä ¦§¨©¦¥¨¨¨

wtqd ,dewn iabl o`k ±íeMîy,àeä øñçok m`eél äîm`øñç ¦¨¥©¦¨¥
él äî íéaøä úeLøam`,ãéçiä úeLøa øñçzeyxa s` jkle ¦§¨©¦©¦¨¥¦§©¨¦

.i`cea `nh ewitq miaxdàîéz éëå,xnel dvxz m`e -àäixd ± §¦¥¨¨
,øBäè íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìkmi`nhny dewn dpey dnae ¨§¥§¨¦§¨©¦¨

y aiydl yi ,eaïåékàúeòéøì ézøz àkéàcyi dewn iably oeik ± ¥¨§¦¨©§¥§¥¨
dewndy ,dipyde ,milkd ly d`neh zwfg ,zg`d ,zezerix izy

,jiptl xqg eiykréîc äàîeè éàcåk,`nh i`cek aygp `ed ixd ± §©©§¨¨¥
`edy d`neh wtq lkl dnec epi`e ,miaxd zeyxa s` `nh jkle

.xenb wtq
ïBòîL éaøåmiaxd zeyxa dewnd iab lr eyrpy zexdhdy xn`y §©¦¦§

,oilez cigid zeyxae zexedhøáñd`neh wtq oicyékenk ±,äèBñ ¨©¦¨
énð àëä ,øBäè ,íéaøä úeLøa äèBq äîdewn iabl o`k mb ± ©¨¦§¨©¦¨¨¨©¦

wtqd m`y `ed oicd.øBäè íéaøä úeLøa¦§¨©¦¨
:`xnbd dywnéàdewna d`neh wtq micnel m` ±äèBqîok m` ¦¦¨
äèBñ ék àîéà,ixnbl dheql dey d`neh wtq oic `diy xen` ± ¥¨¦¨

äèBq äîdxzqp m`énð àëä ,éàcå äàîè ãéçiä úeLøamb ± ©¨¦§©¨¦§¥¨©©¨¨©¦
wtqd did m`y oicd didi dewn iabl o`køaäàîè ãéçiä úeL ¦§©¨¦§¥¨

.éàcå©©
:`xnbd zvxznàzLä éëäxnel yiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,okíúä,dheq iabl my ±øácì íéìâø Lé,d`nhpyàpé÷ éøäL ¨¨¥©§©¦©¨¨¤£¥¦¥
,dì`ide ,ipelt yi` mr xzqz `ly micr ipta da dxzdy xnelk ¨

dkldäøzñðåla` ,enràëädewna d`neh wtq iablíéìâø éàî §¦§§¨¨¨©©§©¦
àkéà øácì,mcewn xqgp dewndy xnel yi daiqe mrh dfi` ± ©¨¨¦¨

zeyxa dewnd oic cenll oi` jkle .eiykr `l` xqg `l `ny
.dheqn cigid

:oerny iaxl opax oia zwelgnd zxaq xg` ote`a zx`an `xnbd
àîéà úéòa éàåmicnel eid opax zn`a m`y ,xn`z dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

oi` zn`a la` ,miaxd zeyxa xdhl mdl did dheqn dewnd oic
epiidc ,'d`neh zligz' oic `weecy ,dheqn d`neh wtq cenll
la` ,dheqn cnlp ,`nhp jk ici lre d`neha mc`d rbepy dribpd
cnlp `l ,ez`neh seqa laeh `nhdy dliah epiidc ,'d`neh seq'
zeyxa xdhnd oerny iax ly enrh edn xn`z m`e ,dheqn

,miaxdàîòè eðééäenrh edf ±äàîeè óBñ øîb ,ïBòîL éaøc ©§©£¨§©¦¦§¨©§¨
dliah epiidcäàîeè úlçzî,rbn wtq epiidcäàîeè úlçz äî ¦§¦©§¨©§¦©§¨

ykòâð ÷ôñd`neha,òâð àì ÷ôñwtqd did m`,íéaøä úeLøa ¨¥¨©¨¥Ÿ¨©¦§¨©¦
,øBäè,dheqn epcnly itkäàîeè óBñ óàykàì ÷ôñ ìáè ÷ôñ ¨©§¨¨¥¨©¨¥Ÿ
,ìáèwtqd did m`.øBäè ,íéaøä úeLøa ¨©¦§¨©¦¨
ïðaøå,mixaeq miaxd zeyxa s` mi`nhndàzLä éëäjk ike - §©¨¨¨¦©§¨

,d`neh zligzn d`neh seq cenll yiy ,dzr jipira d`xpíúä̈¨
,d`neh zligz iabl my ±éà÷ äøäè ú÷æça àøábcner mc`d ± ©§¨§¤§©¨¢¨¨¥

e ,dxdh zwfgaäàîeèì déì ïðézçî àì à÷ôqîoi` wtqne ± ¦§¥¨Ÿ©§¦©¥§§¨
la` ,d`nehl eze` micixenàëä`nhdy ,d`neh seq iabl o`k ± ¨¨

,die`x dzid ezliah m` wtq epl yie xdhdle leahl `aàøáb©§¨
éà÷ äàîeè ú÷æçae ,d`neh zwfga cner mc`d ±àì à÷ôqî §¤§©§¨¨¥¦§¥¨Ÿ

Búàîehî déì ïðé÷tî,ez`nehn eze` mi`iven ep` oi` wtqne - ©§¦©¥¦§¨
.`nh ,miaxd zeyxa dewnd did m` s` okle

d`nh dpi` mc d`exd dy`y xaeqd i`ny lr ztqep `iyew
:`xnbd dywn .rxtnlàðL éàîedcpd oic dpey dne ±îoic,éBán ©§¨¦¨

ïðúc,(.ep oldl) dpynaõøMäòøôîì ànèî éBána àöîpLz` ¦§©©¤¤¤¦§¨©¨§©¥§©§¥©
,ieana eyrpy zexdhd lkãòonfdøîàiLmeid eze`a mc` eilr ©¤Ÿ©

ãeaékä úòL ãò Bà ,õøL Ba äéä àìå äfä éBánä úà éz÷ãaly ¨©§¦¤©¨©¤§Ÿ¨¨¤¤©§©©¦
ieand z` ecaik e` ewcay onfdne ,f` edewca mzqd ony ieand

` rxtnlee` ewcay mei eze` cr rxtnle eiykrn la` ,`nhn epi
yygn ,wtqn ze`nh ea eyrpy zexdhd lk ,ieand z` ecaiky
micinrn oi`e ,uxyd my ltp ceaikd e` dwicad xg`l cin `ny
xn`y i`nyl dywe ,mixedh mdy mixne`e ozwfg lr zexdhd z`
.rxtnl d`nh dpi`e dzwfg lr dze` micinrny dcp iabl o`k

:`xnbd zvxznénð íúäuxzl yi my mb ±íéöøL àkéàc ïåék ¨¨©¦¥¨§¦¨§¨¦
àîìòî eúàc íéöøLe déôeâcmivxyl mb yeygl yiy oeik ± §¥§¨¦§¨¥¨§¨

,uegan mi`ad mivxyl mbe envr ieanayéîc àúeòéøì ézøúk± §©§¥§¥¨¨¥
.rxtnl wtqn mi`nhne '`zerixl izxz'l xacd dnec

dy` m` epzpyna llde i`ny zwelgna xg` mrh zx`an `xnbd
:rxtnl d`nhn e` dzry dic mc dz`xyàîéà úéòaàåm`e ± §¦¨¥¥¨

,xn`z dvxzéànLc àîòè eðééäxaeqd i`ny ly enrh edf ± ©§©£¨§©©
,'dzry dic'äMàå ìéàBämc d`exdúLbøîzrceiedîöòa ¦§¦¨©§¤¤§©§¨

dyibxd `ly oeik ,eiykr dz`xy ef dy`e ,mc dpnn `veiyk
.crd zwicaa mcd `vi eiykr wx i`ce lenz`n

:`xnbd zl`eyìläårxtnl d`nhy xaeqd lld ly enrh dn ± §¦¥
daiyn .dyibxd `ly oeik dz`x `l i`cey mixne` oi`e:`xnbd

e ,dyibxde lenz` mc dz`xy okziy xaeq lldäøeáñkdzid ¦§¨
yúLbøäz`ivi,àéä íéìâø éî.rxtnl d`nh okle ©§¨©¥©§©¦¦

:`xnbd dywnìeéànLd`ex dzid m`y oeik dzry dicy xaeqd §©©
,dyibxn dzid lenz`n mcàkéàädy` yi ixd ±,äðLéxyt`e ¨¦¨§¥¨

,jka dpigad `le dybxd da yiy ote`a dpyiy drya mc dz`xy
:`xnbd zvxzn .rxtnl d`nh dpi` recnedøòö ábà énð äðLé§¥¨©¦©©©£¨

àøòzéîote`ay oeik dz`x `ly dgked da yi dpyi dy` mb ± ¦©§¨
,mcd z`iviay xrvd zngn `id zxxerzn d`exyäåäc éãéî¦¦©£¨

íéìâø éî úLbøäà,milbx in zybxd zngn zxxerzny enke ± ©©§¨©¥©§©¦
d`nhn dpi` jkl mcd z`ivia dyibxn dpyi dy` s`y oeike

.rxtnl
:`xnbd dywnàkéàäådy` yi ixde ±äèBLzrc da oi`y §¨¦¨¨

xyt` ixd ,i`nyl dzry dic recne ,mcd z`ivia yibxdl
:`xnbd zvxzn .dybxda lenz`n mc dz`xyéànL äãBî¤©©

äèBLa:`xnbd dywn .wtqn rxtnl d`nhyéðz÷ íéLpä ìk àä §¨¨¨©¨¦¨¨¥
rnyne ,'ozry oiic miypd lk' i`ny ixaca epzpyna epipy ixd ±

:`xnbd zvxzn .llka mlekyl `id dpynd zpeekíéLpä ìk̈©¨¦
d.úBç÷td`nhny dheya i`ny dcen ok` m` :`xnbd dywn ¦§

rxtnléðúéìå`pzd dpyie ±íéLð'.'miypd lk' `le ,'ozry oiic §¦§¥¨¦
`ed 'miypd lk' i`ny xn`y dn :`xnbd zvxzné÷etàì± §©¥

`ivedlîezrcøæòéìà éaø øîàc ,øæòéìà éaøc,(.f oldl)òaøà ¦§©¦¡¦¤¤§¨©©¦¡¦¤¤©§©
íéLð,ozry oiicàì eúåze`nhn miypd x`yy ,`l xzeie ± ¨¦§Ÿ

,rxtnlïì òîLî à÷`l` ,ok epi`y i`ny eprinyn ±íéLpä ìk ¨©§©¨¨©¨¦
.dheyd z` zeaxl ezpeek oi` la` ,ozry oiic

:`xnbd dywnàkéàäåyi ixde ±,íéîúkd`vny dy` xnelk §¨¦¨§¨¦
lk d`nhny (.ep oldl) epipyy dxya lr e` dcba lr mc mzk
welgd z` dwca eay onfd cr rxtnl mda dwqrzdy zexdhd

,eze` dqaiky dryd cr e` mzk ea did `leíéîúk ïðz àîéì¥¨§©§¨¦
éànLk àìcdpi` minzkd oic dpeyy ef dpyny xn`p m`d ± §Ÿ§©©

mc d`exd dy`y xn`y oeiky ,epzpynay i`ny zhiya zkled
ixd ,mzk d`vna rxtnl d`nh dnl ,dyibxn i`ce`ly xnel yi
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קעה oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

éàãåë äåàùòå.dzyzy cr dlral dxeq`y Ðäøåäè íéáøä úåùøá äèåñÐ

.dxizq mewn miaxd zeyx oi`øáãì íéìâø.`ki` d`neh oniq Ðäì àðé÷ éøäù
äøúñðå.dxzqpe ,"enr ixzqz l`" :da dxzd Ðàëéà øáãì íéìâø éàîiedilc Ð

x`ya oerny iax xaqwc dpin rnye .xqgc `ed `zyd `nlic ,okl mcewn xqg

,oilez cigid zeyxa inp `nlrc d`neh wtq

.xacl milbx oi` `dcàîéà úéòáéàåi` Ð

zeyxa :xninl edl ded ,opax ixnb dheqn

opivn dheqn e`l `l` .xedh Ð miaxd

seq ,dheql ywzi` d`neh zlgzc ,xnbnl

iaxc `nrh i`n ok m`e ,ywzi` `l d`neh

.miaxd zeyxa xdhnc oernyóåñ øîâ
äàîåèrbn zlgzn ,dliah epiidc Ð

.d`nehdéåáîî àðù éàîå.jixt i`nyl Ð

òøôîì àîèî.ieana eyrpy zexdh lk Ð

øîàéù ãòmeid eze`a" :mc` eilr Ð

meid eze`n `nhn epi` aeye ,"izwca

.`nhn `ed mei eze` cr la` ,rxtnleåà
ãåáéëä úòù ãòmcewc zexdh la` Ð

oiwcea l`xyi zwfgc ,oixedh Ð ceaik

`idda ded i`e ,odiceaik zrya odize`ean

xg`lc zexdh la` .gkzyin ded ,`zry

ceaik xg`l `ny ,wtqn ze`nh Ð ceaik

.ltp cinúùâøî,xnelk ,frla x"hpy Ð

,`de .dpnn mc `veiyk dnvra zrcei

`zyd i`ce ,lenz`n dybx` `lcn

.wtp cr zwicaaäèåù àëéà àäådpi`y Ð

.yibxdl dpianøæòéìà éáøãî é÷åôàìÐ

.(`,f) onwl `id oizipznaíéîúë àëéà àäå
:(`,ep) onwl ol `niiwc ,mzk d`exd Ð

welg izwca" xn`zy cr ,rxtnl d`nhn

`le .qeak zry cr e` ,"mzk ea did `le ,df

.zybxn ded ,dtebn witp i` :opixn`àîéì
:xn`c oeikc ,i`nyk `lc "minzk" opz Ð

e`l :`nil ?d`nh i`n` ,zybxn dy`

!dybx` `le li`ed ,ded dtebnàì øåôöá
ä÷ñòúðxn`c ,ded xetv mcn :`nipc Ð

,zelzl dleki `idy xac lka dlez :mzd

.(a,gp dcp) "mzk d`exd" wxtaúùîùî
êåîá,oiken mewn eze` dy` d`lnn Ð

dpi`e ,xarzz `ly ,rxfd z` ae`yl

jen `nye .jxevd zrya `l` myn ezlhep

:jena zeynyn miyp yly .mcd z` cinrd

.dwipne ,zxaern ,dphwõéåë õéåëîyie Ð

.z`vl mcl zenewnõéåë.frla h"iixyc Ð

éðùéì éðä ïéá`xwirn"e "zybxn dy`" Ð

."iz` dedàðùéì êéàäìlr dy` cnrd" Ð

."dzwfg
ééáàì
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íäéðùå,miaxd zeyxa s` oi`nhn opax `dc :dniz Ð dheqn `l` decnl `l

!icin dheql df jiiy `le ,wtq ied `l ok m` ,`zerixl izxz iedc meyn

.d`neh `l` dheqn opixnb `l `d ,dewnc `inec opaxl lah i`ce iedc ,ziaga oke

:mz epiax xne`e !dheql icin jiiy `l `d ,d`nehn ziag xnbc ,inp oerny iaxe

edl iywz `lc yxtl `l` ikd xn`w `lc

izxz iedc meyn :opaxc `nrhe ,dheqn

oerny iaxle .wtq `le i`ce iede ,`zerixl

xqg ixd"c `nrh dil zilc ,wtq ied

cnrd" cbpke ,xqgc `ed `zydc ,"jiptl

cnrd" :xninl `ki` "mly zwfga dewn

oilez cigid zeyxa jkle ."ezwfg lr `nh

jkle .dheqn opitli `lc ab lr s`e ,`picn

,xdhn miaxd zeyxa la` ,wtq inp ziaga

.opitli dheqnc ,dwfg `kilc ab lr s`

dil zi` d`neh wtq lkae .lirl yxitck

.oilez cigid zeyxa

øîâ:dniz Ð d`neh zlgzn d`neh seq

zwfg `ki` mzdc ,opax ixn`w xityc

xnel yie ?dxdhd`neh zlgzn xnbc :

,wepzc `idd oebk ,dxdh zwfg `kilc `kid

aex `ki`c ,(`,t) oiyecwc `xza wxtc

epi`e ,dqird zwfg cbpk oigthn zewepiz

did eli`e .dwfgd cbpk `blt iede ,xenb aex

zeyxa did dxezd on l`yil zrc da

Ð miaxd zeyxae ,xenb `nh Ð cigid

mzd ,opaxe .dheqn opixnbc ,xenb xedh

aex cbpk :yexit Ð dxdh zwfg `ki`

zeyxa xdhl dheqn ixnbe ,wtq iede ,getih

iede ,d`neh zwfga `xab `kd la` .miaxd

.i`ce iede ,`zerixl izxzõøùä`vnpy

.ixnbl xdhnc ,jixt i`nyl Ð ieana

íéöøùå`tiq :xn`z m`e Ð `nlrnc

`nhn Ð dwelga `vnpy mzk :mzd ipzwc

`le ,welgd z` izwca" xn`zy cr ,rxtnl

`ki` i`n ,qeakd zry cr e` ,"mzk ea did

mc `ki`c :xninl `kil mzdc ?xninl

`nlrnc mc meync Ð `nlrne ,dtebn

inp (`,e) oiwxta onwle .welg `l` `nh epi`

!dpipnl zlwlewn Ð mzk d`exd :opixn`

lr `ed yai mzkd m`e li`edc :xnel yie

`edyk s` inp minrte ,rxtnl d`nh jgxk

ici lr `l` `zyd `z` `lc giken ,gl

d`exd"a xn`ck .cewix ici lr e` diigy

.minzka opax belt `l :(a,fp dcp) "mzk

úéòáéàåli`ed i`nyc `nrh `ni`

i`dlc d`xp Ð dnvra zybxn dy`e

lr dy` cnrd"c `nrh jixv inp `pyil

i`ny dcen" xn`w ik ,ok `l m`c ,"dzwfg

dp`nhi ike ,"jena i`ny dcen" oke "dheya

oiic miypd lk `lde ?oilegl s` ,rxtnl

`l inrh ipd `l` !lldl s` ,oilegl ozry

biiq carp `lc ikid ik `l` jixhvi`

`d xity iz` `l df itl ,edine] miycwa

`ki`c oeik ,jixacl biiq dyr :onwl xn`c

ded `l ,'ek mc dedc `zi` m`c `nrh

s` ipd` dybxdc `nrh `nye .biiq `l`

.[oeilib .oilegl dheyaúùâøî,d`nh d`vne dnvr dwca ike :xn`z m`e .i`fgc `ed `zyd ,eiykr cr dyibxd `lcne .xewnd on mc xwrpyk :yexit Ð dnvra

.zybxn minrt aexe li`ed ,opax belt `lc :xnel yie ?[dyibxd `le lenz`n xwrp `ny :`nip jk ,eiykr dyibxd `ly enk :`nip ,i`nyc `nrh] i`n ,dyibxd `le

edpdc meyn Ð "jenae dheya i`ny dcen" xn`wc `de .opax belt `l ,`l` ?xninl `ki` i`n ciwxt` zakey ,iz` ded `xwirn mc dedc `zi` m`c `nrhl `dc

dyibxd `lc `d :`nip inp lenz`n :dywe .`ed cr zybxd dxeaqk ,dyibxd `l eiykry dn :yxit i"yxe .opax belt `l :eda xninl jiiy `le ,miyp x`yn zewelg

zyyeg dpi`y enk ,ynye cr zybxda zyyeg dpi`e ,zybxn dy` mlerlc dil zi` i`ny `l` ?rxtnl oixdhn i`n`e ,`ed yny zybxd dxeaqk ,dyny m`

.milbx in zybxdaäãåîrbpy mc` oebk :xnel yie ?l`yil zrc ea oi` `de :xn`z m`e Ð dheya i`ny.l`yil zrc ea yi mc` eze`e ,miycwa weqrl dvexe ,da

àäåi`ce Ð dyibxd `lc oeik :xninl ol zi`c ,`adle o`kn elit` minzk xdhl epl did ,miycwa s` xdhl dybxdc `nrh dil zi`c i`nyl :yexit Ð minzk `ki`

e`le ,dxar migah ly weya :xni` ,dl oiyyeg oi` Ð mca oiklkeln dly oipicq elit` :"ze`xl dpnf ribd `ly zwepiz" iab (`,d dcp) xn`ck .iz` `nlrn

dtebnc `ed xacl milbxc ,oilegl elit` iz` `nlrnc xnele minzka zelzl epl oi` ,miycwa xdhl dybxdc `nrh el xexa epi`c oeik ,dyw `l lldl la` .dzrc`
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`oifgeקעו mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay

êåî àëéà ééáàì.dzry dic inp jena zynyn elit` ,"zybxn dy`"c `pyill Ð

.rxtnl d`nhn jena zynyn ,"iz` ded `xwirn"c `pyilleõøù äá àöîðå
úøçà úéåæá.dtewd on zexdh elhipy xg`l Ðúåàîè úåðåùàøä úåøäèù

ìòøôîmizn` dkex` dtew oebk ,zxg` ziefa `wece Ð,zen` ylye`ki`c

,mzd ded zexdhd elhipy mcew :xninl

zngn zexdhe ,uxyd zngn ilkd `nhpe

,zief eze`a wqrzp `lc `ed edi`e ,ilkd

i`cec ,`l Ð zief eze`a la` .digky` `le

,zexdh zrya mzd ded i`c ,ltp ikd xza

.o`ivedyk dil ifg dedìáà.xacd ok =

åæì åæ ïéá ùøôä äîåd`neh `de Ð

.`ed rxtnlcíéìåùeakre ,frla u"pet Ð

`ived `ede ,z`vln uxyd z` mileyd

ziefay uxyde ,dlrnln dit jxc zexdh

.d`x `l zxg`íéìåù äì ïéà åæìåi`e Ð

witp ded ,oevigd ziaa lenz`n mc ded

.litpeäéáøå äéøôîmcl opiyiigc oeikc Ð

.dy`d on yxete ,etwep eal ,oevigd ziaa

äôå÷ äéì éù÷î à÷å`lc dtew ixd Ð

ded `xwirn ,uxy dedc `zi` m` :xn`

.dtewd z` dxiryk ,zexdhd mr witpâééñ
`ede .rxtnl `nhl opaxcn xcbe wefg Ð

`pyil jpd` oizipzn ipd jxtinl ivnc oicd

xaqe irh lld :`peeb i`d ik ivexzle ,lirlc

dil `iywe ,'ek `zi` m` i`nyc `nrh

meyn icic `nrh :i`ny dil xn`we ,dtew

dy` meyn i` ,dzwfg lr dy` cnrd

zywn `wc ,inp zirh `wc i`nle .zybxn

.'ek miley dl yi ef ,dtew ilíéìåù äì ùéù
uxy m` jkld ,dtd jxc o`ived `ede Ð

.`vi `le ed`x `l ,da didíéìåù äì ïéàù
lekie ,mdiley elhipy ur ly ziag oebk Ð

zelhen odyk ollg jxe`a ynzydl

diabn `ed ,oze` dxrn `edyke .rwxwa

.dpnn `vei lkde ,dxrne cg`d y`xéàî
ïðçåé éáøã àîòèmzd ded eli` i`ce `d Ð

.ediicda witp ded ,zexdh zryaíéðâåàÐ

iy`x oitetky ,mipbe` yi miileyd mewna

`ki` ,dxrn `edyke .mipt itlk mixqpd

.eakr mipbe` :xninlíééìã äøùòxyr Ð

.lecb ilka dxrne ,cg` ilca minrtïìåëå
ïéøåäèli`edc ,ltpc `ed `zyd :xn`c Ð

z`fd mrta ilcd dxiry mcew `vn `ly

.oixedh Ð ilkd jezlíéðâåà åì ïéàùÐ

mzd dedc `zi` m` i`ce `zydc ,ilcl

.mind mr ilcd on litp ded ,i`nw `pnifa

é÷øù àéîeipt lr ilcd jetdl jixv oi`e Ð

mipbe` :xninl `ki` jkld ,dxrn `edyk

,iwxy `l ixit la` .uxyl edeakr

lr dlek dktd ,dpnn zexdh dxiryke

.z`vle wxyil oigep zexit oi`y itl ,dipt

wixy ded ,zexdhd mr uxy ded i` ,jkld

.ediicda litpeåäééìò ãéô÷ àìxiiyn i` Ð

lk jtey epi` ,jkld .ilcd jezl ediipin

.uxy iaekrl mipbe` evne ,eipt lr ilcd

åäééìò ãéô÷jtede .edlek edpiwet`l Ð

`zi` m`e .icin xiiyn `le ,dit lr dtew

.xiizyi` `lc inp ikd ,uxy dedcäôå÷á
ä÷åãá äðéàùlr dcinrdl oi` ,jkld .dkezl zexdh ozpy drya dwca `ly Ð

.dxdh zwfg
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àëéà,inxnl `ki` inp inrh ipdl :xn`z m`e Ð dewne ziag inxnl ediipia

.oitxey dewnae ,oilez rxtnlc ,zybxn `lc dheya i`ny dcen `dc

yie ?`zerixl izxz mzdc ipynck iiepyl jixv ,inrh ipd dil zilc ,lldl oke

dheya s` ipdn i`nyle ,i`ce `nhl `ly lldl ipdn dybxdc `nrhc :xnel

:xnel yi inp i` .i`cea dze`nhl `ly

la` ,sexyl `zerixl izxzc `nrh rcic

.`zerixl izxz `kilc ab lr s` ,oilez

`kilc meync ,i`nyl lirlc `kxit xwire

did `l mewn lkn ,`zerixl izxz dy`a

`ki` izk` :xn`z m`e .ixnbl xdhl el

zeyxa s` opi`nhn dewnac ,inxinl

minkg mixdhn dlila cg`a rbpae ,miaxd

lr `l` !axran ig ed`xa miaxd zeyxa

`ki` dewnac meyn ,`nrh epiid jgxk

dil dyw `lc :xnel yie ?`zerixl izxz

zeyxa s` i`ny xdhnc i`na `l` ,lirl

.cigidééáàìivn ded Ð jen `ki`

`pyillc ,dhey ediipia `ki`c inp xninl

.dheya i`ny dcen Ð zybxn dy`c `nw

ded i`c `pyillc xnel oi`e

i`ny inp dcen ,iz` ded `xwirn mc

,dwica mcew ltp xg` mc `nyc ,dheya

eiykr `vnpy mc lrc rnync meyn

.xn`wéëdtewa opgei iaxe diwfg ibilt

da oiynzyn f`y Ð miley dl oi`y

,zraexn `id dtewe .zakyen `idyk

oinia zexdh e`vnpe ,dagxl da oiynzyne

:dil zi` diwfglc ,ibilte .l`nya uxye

la` ,ze`nh Ð zepexg`d zexdh

.ltp ikd xza uxyc ,zexedh Ð zepey`xd

dtewd diabdyk ,`xwirn mzd ded eli`c

.uxyd mb ltep did zexdhd dpnn zexrl

inp zepey`xd zexdhc :xn` opgei iaxe

letiln uxyd eakr mipbe`dy ,ze`nh

eltp zexdhdy itl ,ed`x `l jkle .ux`a

`l ,my uxydy l`ny cvle ,oini cvl

dcen ,dlebr dtewd dzid m` la` .d`x

oiltep f`c ,zexedh zepey`xdc opgei iax

it lr s`e .cg` mewna zexdhde uxyd

mewn lkn ,ux`a letiln oiakrn mipbe`dy

hwp jkle .ed`ex did ,mzd uxyd ded i`

wxta gken oke ."zxg` ziefa `vnp" `wec

iab ,zraexn dtew mzqc (`,g) zayc `nw

dlebr `idy itl ,"dyy dagx" hwp zxeek

dtewae .miraexn drax` da zeidl jixve

.[zraexn `idy itl] "rax` dagx" hwp

,xity iz` ,milebr md elit` ,miilce

oi`ex oi`e ,xdn mind zexrl `ed zelibxc

dtew ,opgei iaxle .milka uxy x`yp m`

oi`a elit` hwpnl ivnc oicd `ed i`nyc

.mipbe` dl yi j` miley dl

àéðúäåÐ 'ek miilc dxyr dlcnd

iziin `l i`n` :mgpn epiax axd dywd

:opzc ,(c dpyn) iriax wxt zexdhc oizipzn

cg`a uxy `vnpe ,miilc dxyr dlcnd

:xnel yie ?oixedh oleke ,`nh `ed Ð odn

xninl `ki`e ,"df xg` df" ipzw `l mzdc

mde ,miilc dxyr my dlcnyk ixiinc

lr uxyd didyk opirci `le .uxy ea `vnp diabdy ixiyrde ,xeaa cgi mlek

,mind ipt lr dtv d`neh wtq iede xeaa ocera rbp miilc x`ya m` ,xeaa mind

mipbe` dl yi oia welig oi`e ,(`,cq) xifp seqa `zi`ck ,miaxd zeyxa s` xedhc

uxydy opixn` `le ,mixedh mipey`xd miilc dryzc ol rnyn `we .onye oii ea yiy xeaa ixiinc xninl `ki`e ,oizipzna "min" ipzw `l :inp i` .mipbe` dl oi` oia

mipey`xd miilc x`y la` ,xeaay dn lk `nhne `nh `ed Ð seqal xeal e`lcyke .owix ecera dlgz ltp oexg` df ilcac opixn` `l` ,lkd `nihe xeaa dlgz did

.mixedh Ð
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?úBàîè¯!ìáà :Bì øîà¯?Bæì Bæ ïéa Løôä äîe¯Bæì §¥¨©£¨¨¤§¥¥¨¨

¯dì LéíéìeLBæì ,¯àîòè :øîà àáø .íéìeL dì ïéà ¥¨©¦¨¥¨©¦¨¨¨©©§¨
éànLc¯øîà ,éëä éîð àéðz .äiáøe äiøt ìeha íeMî §©©¦¦§¦¨§¦¨©§¨©¦¨¦¨©

äiøtî ìàøNé úBða zìha ,ïk íà :ìläì éànL Bì©©§¦¥¦¥¦©§¨§¦§¨¥¦§¦¨
éàä ék àéðz àä ,àðMéì éàä éðúc ïàîe .äiáøeàðMéì C §¦¨©§¨¥©¦¨¨¨©§¨¦¨¥¦¨¨

íc äåäc àúéà íàc¯!éúà äåä àøwéòî¯ìlä ,íúä §¦¦¨©£¨¨¥¦¨¨£¨¨¥¨¨¦¥
äåäc àúéà íàc éànLc àîòè :øáñ àeä ,éòè÷c àeä§¨¨¥¨©©£¨§©©§¦¦¨©£¨

íc¯déì øîàå .äte÷ déì éL÷î à÷å ,éúà äåä àøwéòî ¨¥¦¨¨£¨¨¥§¨©§¥¥¨©£©¥
éãéc àîòè :éànL¯éàîìe ,äiáøe äiøt ìeha íeMî ©©©£¨¦¦¦¦§¦¨§¦¨§©

úéòè÷c,éîðúéL÷î÷cäte÷¯,íéìeL dì Lé BæìBæìå §¨¨¥©¦§¨¨§¦¨¨¥¨©¦§¨
ék àéðz àä ,àðMéì éàä éðúc ïàîìe .íéìeL dì ïéà¥¨©¦§©§¨¥©¦¨¨¨©§¨¦

éàä!äiáøe äiøt ìeha íeMî àðMéì C¯déì øîà÷ éëä ¨¥¦¨¨¦¦§¦¨§¦¨¨¦¨¨©¥
ì ìläíc äåäc àúéà íàc zøîà÷ àîòè ,ïéà :éànL ¦¥§©©¦©£¨¨¨§©§§¦¦¨©£¨¨

¯eäéîe ,éúà äåä àøwéòî¯éøáãì âééñ äNò,Ecéàî ¥¦¨¨£¨¨¥¦£¥§¨¦§¨¤§©
íà :déì øîà ?âééñ ïðéãáòc dlek äøBzä ìkî àðL§¨¦¨©¨¨§¨§¦©§¨¨©¥¦

!äiáøe diøtî ìàøNé úBða zìha ïk¯ìläå¯diøtî ¥¦©§¨§¦§¨¥¦¦§¨§¦¨§¦¥¦¦§¨
àeä úBøäèì ?àðéîà÷ éî äiáøeàðéîà÷c!¯éànLå¯ §¦¨¦¨¨¦¨§¨¢§¨¨¦¨§©©

ïk íàc ,àì éîð úBøäèì¯.LøBôe Bô÷Bð Baì)í"éìåù, §¨¢©¦¨§¦¥¦§¥
ï"é÷åãá,ï"éñåëîú"éåæá,ï"îéñäte÷ :øîzéà .(¦§©¨

úéåæa õøL àöîðå ,Bæ úéåæa úBøäè da eLnzLpL¤¦§©§¨¨¢§¨¦§¦§¨¤¤§¨¦
.úBøBäè úBðBLàøä úBøäè :øîà äi÷æç .úøçà©¤¤¦§¦¨¨©¨¢¨¦§
àäå .úBàîè úBðBLàøä úBøäè :øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¨¢¨¦§¥§¨

äte÷a eãBî ìläå éànL (úéa)úBøäècúBðBLàøä ¥©©§¦¥§¨§¨¢¨¦
!úBàîè¯ìläå éànL eãBî ék¯dì LiL äte÷a §¥¦©©§¦¥§¨¤¥¨

ïðçBé éaøå äi÷æç éâéìt ék ,íéìeL¯dì ïéàL äte÷a ©¦¦§¦¦¦§¦¨§©¦¨¨§¨¤¥¨
.íéìeL¯íéìeL dì ïéà¯?ïðçBé éaøc àîòè éàî ©¦¥¨©¦©©§¨§©¦¨¨

¯dì Léå íéìeL dì ïéàíéðâBàäìãnä ,àéðúäå . ¥¨©¦§¥¨¨¦§¨©§¨©©§¤
äøNòíééìcãçàa õøL àöîðå äæ øçà äæa íéî £¨¨§¨¦©¦§¤©©¤§¦§¨¤¤§¤¨
ïäî¯Lé÷ì Léø øîàå .ïéøBäè ïleëå àîè àeä ¥¤¨¥§¨§¦§¨©¥¨¦

àlà eðL àì :éàpé éaø íeMîìáà ,íéðâBà dì ïéàL ¦©¦©©Ÿ¨¤¨¤¥¨¨¦£¨
íéðâBà dì Lé¯déì úéì äi÷æç àîéì .ïéàîè ïlek ¥¨¨¦¨§¥¦¥¨¦§¦¨¥¥

!éàpé éaøc¯àiî¯é÷øLéøét ,¯:éîð éà .é÷øL àì §©¦©©©¨¨§¦¥¥¨¨§¦¦©¦
àiî¯éøét ,eäééìò ãéô÷ àì¯úéòa éàå .eäééìò ãéô÷ ©¨¨¨¥£©§¥¥¨¥£©§§¦¨¥

ìläå éànL eãBî ék :àîéà¯,ä÷eãa dðéàL äte÷a ¥¨¦©©§¦¥§¨¤¥¨§¨
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc - dcp(iying meil)

:`xnbd daiynéBáîe äå÷îe úéáç éîøîì eäééðéa àkéàyi - ¦¨¥©§§¦§¥¨¦¦§¤¨
,ieane dewne ziag ly zeipyndn zeywdl xyt` m` mdipia lcad

éàäìeäðéîøîì àkéà àðLéì Ci`ny ly enrhy efd oeyld itl - §©¦§¨¦¨§¦§¦§
dy`dy jkl dgked yiy meyn `le 'dzwfg lr dy` cnrd' meyn
el` zeipynn zeywdl xyt` ,mcd zii`x mcew dxedh dzid

la` ,ezwfg lr xacd z` micinrn oi` mdayàkéì éðLéì éðäì§¨¥¦§¥¥¨
éîøîìyiy meyn `ed i`ny ly enrhy mixaeqd el` zepeyll - §¦§¥

dzid okl mcew dz`x xak m` ixdy ,dxedh dy`dy jkl dgked
,[ipy oeyll] f` `vei mcd didy e` ,[oey`x oeyll] f` zybxn
i`ny dcen mda okle ,ieane dewn ziaga zkiiy dpi` ef dgkede

.el` zeipynn eilr zeywdl oi`e ,rxtnl z`f miaygny
:`xnbd zl`eyéàäì àðLéì éàä ïéa àkéà éàîeàðLéì Cdne - ©¦¨¥©¦§¨§©¦§¨

dy`y meyn `ed i`ny ly enrhy dx`iay ef oeyl oia yi welig
ok` m`y meyn enrhy dx`iay ef oeyl oial ,dyibxn mc d`exd
daiyn .akrzn did `le dligzn `vei did lenz`n mc did

:`xnbdééaàìjena zynynd dy`a dcen i`nyy xn`y §©©¥
,rxtnl d`nhnyàkéàzynynd dy`a zepeyld oia welig yi - ¦¨

a,CBî,dzry dic ef dy` mb dyibxn dy`y meyn enrhy oeyll
d`nh ef dy` dligzn `vei did mcdy meyn enrhy oeylle

.x`azpy enk rxtnlàáøìdcen i`nyy xn`yzynynd dy`a §¨¨
,rxtnl d`nhny wegc jenaàkéàdy`a zepeyld oia welig yi - ¦¨

a zynynd,÷eçc CBîmb dyibxn dy`y meyn enrhy oeyll ¨
dligzn `vei did mcdy meyn enrhy oeylle ,dzry dic ef dy`

.x`azpy enk rxtnl d`nh ef dy`
m`y meyn i`ny ly enrhy oeyll `ziixan di`x d`ian `xnbd

:akrzn did `le dligzn `vei did mc didàéðz`ziixaaéàä ék ©§¨¦©
éúà äåä àøwéòî íc äåäc àúéà íàc àðLéìenrhy ef oeylk - ¦§¨§¦¦¨©£¨¨¥¦¨¨£¨¨¥

`le dligzn `vei did lenz`n mc did ok` m`y meyn i`ny ly
,epipyy ,akrzn didì ìlä Bì øîà,éànLm`däãBî äzà éà ¨©¦¥§©©¦©¨¤

ilõøL àöîðå ,Bæ úéåæa úBøäè da eLnzLpL äte÷aznúéåæa §¨¤¦§©§¨§¨§¨¦§¦§¨¤¤§¨¦
úøçà,dtewdn zexdhd z` e`ivedy ixg` dtewd lyúBøähL ©¤¤¤§¨

úBðBLàøäef dtewa eyrpyúBàîè`ny miyyegy ,rxtnl ¨¦§¥
`nihe dtewa uxyd did xak ef dtewa zexdha wqrzdy drya

.dtewdn zexdhd e`nhpe ,dze`Bì øîà,lldl i`nyìáàok` - ¨©£¨
xn` .rxtnl ze`nh zexdhdy df ote`a ip` dcen zn`a ,xacd ok

,i`nyl lld elLøôä äîeyi,Bæì Bæ ïéaeyrpy zexdh oia xnelk ©¤§¥¥¨
dz`y mc d`exd dy`l rxtnl mi`nhy dcen dz`y ef dtewa
i`ny el xn` .i`cea dze` xdhn dz`e rxtnl d`nh dpi`y xaeq

y `ed mdipia weligd ,lldl,íéìeL dì Lé Bæìyi dtewl xnelk §¤¨©¦
uxyd didy xyt`e ,dkezn letiln uxyd z` zakrnd zirwxw

e ,eze` d`x `le dit jxc zexdhd z` `ivedy drya dtewaBæì§
,íéìeL dì ïéà,z`vln mcd z` eakriy miley oi` dy`l xnelk ¥¨©¦

enrhy gken .ltepe `vei did oevigd ziaa lenz`n mcd did m`e
.`vei did lenz`n mc did m`y meyn `ed i`ny ly

dy` m` epzpyna llde i`ny zwelgna xg` mrh zx`an `xnbd
:rxtnl d`nhn e` dzry dic mc dz`xyàîòè ,øîà àáø̈¨¨©©£¨

éànLc,rxtnl d`nh mc d`exd dy`y minkg exfb `lyíeMî §©©¦
,äiáøe äiøt ìehamda dwqrzpy zexdhd lk z` `nhp m`y ¦§¦¨§¦¨

lrad rpni ,oevigd ziaa mcd did `ny miyyeg ep`y meyn
oiicre oevigd ziaa mc yi eiykr `ny yeygiy oeik dilr `ealn

.uegl `vi `l
:df mrhl `ziixan di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

,`ax xn`y enk `ziixaaïk íà ,ìläì éànL Bì øîàxfeb dz`y ¨©©©§¦¥¦¥
,rxtnl mda dwqrzpy zexdh lk `nhlìàøNé úBða zìha¦©§¨§¦§¨¥

.äiáøe äiøtî¦§¦¨§¦¨
:`ax ly enrh lr `xnbd dywnàðLéì éàä éðúc ïàîeine - ©§¨¥©¦§¨

,diaxe dixt lehia meyn i`ny ly enrhy ef oeyl dpeyyàä̈
éàä ék àéðzéúà äåä àøwéòî íc äåäc àúéà íàc àðLéì C- ©§¨¦©¦§¨§¦¦¨©£¨¨¥¦¨¨£¨¨¥

m`y meyn i`ny ly enrhy ef oeylk `ziixaa dlrnl epipy ixd
zvxzn .akrzn did `le dligzn `vei did lenz`n mc did ok`

:`xnbdä íúäéòè÷c àeä ìldrhy `ed lld `ziixaa my - ¨¨¦¥§¨¨¥
,i`ny ly enrhaíc äåäc àúéà íàc éànLc àîòè øáñ àeä¨©©£¨§©©§¦¦¨©£¨¨
éúà äåä àøwéòî`vei did lenz`n mc did ok` m`y meyn - ¥¦¨¨£¨¨¥

,akrzn did `le dligznäte÷ déì éL÷î à÷ådywn okle - §¨©§¥¥¨
mda dwqrzdy zexdh mi`nhn oi`y dcp iabl xaeqd i`nyl
eyrpy zexdhd z` mi`nhn uxy da didy dteway jkn rxtnl
mr `vei did dligzn uxy my did m`y mixne` oi`e ,rxtnl da

,dtewdn mze` dxiryk zexdhdéànL déì øîàå,lldlàîòè §¨©¥©©©£¨
éãéc`ed ily mrhd zn`a -,äiáøe äiøt ìeha íeMîdyw `le ¦¦¦¦§¦¨§¦¨

,dtewn llkäte÷ úéL÷î÷c énð úéòè÷c éàîìednl s`e - §©§¨¨¥©¦§¨©§¥¨
mc did ok` m`y meyn `ed inrhy xeaq dz`e dreh dz`y

,akrzn did `l oevigd ziaa lenz`n,dtewn il dywn dz` okle
y jl aiydl il yi,íéìeL dì Lé Bæìzirwxw yi dtewl xnelk §¤¨©¦

dtewa uxyd didy xyt`e ,dpnn letiln uxyd z` zakrnd
,eze` d`x `le dit jxc zexdhd z` `ivedy dryadì ïéà Bæìe§¥¨

,íéìeLdid m`e ,z`vln mcd z` eakriy miley oi` dy`l xnelk ©¦
.ltepe `vei did oevigd ziaa lenz`n mcd

m`y meyn i`ny ly enrhy dxn`y oeyld lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .akrzn did `l lenz`n mc did ok`éðúc ïàîìe§©§¨¥

àðLéì éàäoeyl dpyy inle -did m`y meyn i`ny ly enrhy ef ©¦§¨
,akrzn did `l lenz`n mcéàä ék àéðz àäàðLéì Cepipy ixd - ¨©§¨¦©¦§¨

`ed i`ny ly enrhy ef oeylk `ziixaa dlrnläiøt ìeha íeMî¦¦§¦¨
.äiáøe:`xnbd zvxznì ìlä déì øîà÷ éëäéànLezpeek jk - §¦¨¨¦¨¨©¥¦¥§©©

,i`nyl xnel lld lyíc äåäc àúéà íàc úøîà÷ àîòè ïéà¦©£¨¨¨§©§¦¦¨©£¨¨
éúà äåä àøwéòîmc did zn`a m`y oekp mrh xne` dz` ok` - ¥¦¨¨£¨¨¥

xnel yi df itle ,akrzn did `le dligzn `vei did lenz`n
,dzry dicyéøáãì âééñ äNò eäéîeExcbe wefig dyr la` - ¦£¥§¨¦§¨¤

,rxtnl `nhl opaxcnàðL éàîcdf oic dpey dny -ä ìkîmipic §©§¨¦¨©
ayâééñ ïðéãáòc dlek äøBzexingde wefig mdl miyer ep`y - ¨¨§¨§¦©§¨

e .dxez oicn xzeidéì øîà,lldl i`nyïk íàxefbpe biiq dyrpy ¨©¥¦¥
,rxtnl d`nh `dzy,äiáøe äiøtî ìàøNé úBða zìhameyn ¦©§¨§¦§¨¥¦§¦¨§¦¨

lrad rpni ,okl mcew oevigd ziaa mcd did `ny miyyeg m`y
oiicre oevigd ziaa mc yi eiykr `ny yeygiy oeik ,dilr `ealn

.uegl `vi `l
:`xnbd zl`eyìläålld :`xnbd daiyn .xeaq `ed dn ok xn`y §¦¥

,aiyiàðéîà÷ éî äiáøe äiøtîrxtnl d`nhy xne` ip` m`d - ¦§¦¨§¦¨¦¨£¦¨
,diaxe dixtn lhazdl jk ici lr `eaze ,eze` `nhl dlral

àðéîà÷c àeä úBøäèìoiprl `l` rxtnl d`nhy xne` `l ip` - ¦§¨§¨£¦¨
.mda dwqrzdy zexdh

:`xnbd zl`eyéànLå`ed dn diaxe dixt lehial yyg oky §©©
y xeaq i`ny :`xnbd daiyn .xeaqàì énð úBøäèìoiprl - ¦§¨©¦Ÿ

,rxtnl d`nh `dzy xefbl oi` mb zexdhBô÷Bð Baì ïk íàc§¦¥¦§
,d`nh `id `ny lrad yeygieLøBôedpi` dlraly s` ezy`n ¥

.rxtnl d`nh
`ziixadn dywne uxy da `vnpy dtewa zwelgn d`ian `xnbd

:df oipra dlrnl epipyy(ï"îéñ ú"éåæa ï"éqeëî ï"é÷eãa í"éìeL)©¦§¦§¦§¨¦¦¨
õøL àöîðå ,Bæ úéåæa úBøäè da eLnzLpL äte÷ ,øîzéàzn ¦§©¨¤¦§©§¨§¨§¨¦§¦§¨¤¤

úøçà úéåæa,zexdhd z` dpnn e`ivedy ixg` ,dtewd lyäi÷æç §¨¦©¤¤¦§¦¨
úBðBLàøä úBøäè ,øîàef dtewa eyrpyïðçBé éaø .úBøBäè ¨©§¨¨¦§©¦¨¨
úBðBLàøä úBøäè ,øîàef dtewa eyrpyúBàîè,rxtnl ¨©§¨¨¦§¥

xak ef dtewa eidy zexdha wqrzdy drya `ny miyyegy
lr `xnbd dywn .dtewdn zexdhd e`nhpe ,uxyd ici lr d`nhp

:diwfgàäåepipy dlrnl `ziixaa ixde -eãBî ìläå éànL (úéa) §¨¥©©§¦¥
äte÷azxg` ziefa uxy `vnpe ef ziefa zexdh da eyrpyúBøäèc §¨¦§¨

.úBàîè úBðBLàøä:`xnbd zvxzneãBî ékmicen izn -éànL ¨¦§¥¦©©
ìläå,rxtnl mi`nh zexdhdyíéìeL dì LiL äte÷a,zirwxw - §¦¥§¨¤¤¨©¦
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc - dcp(iyiy meil)

éâéìt ékmiwleg izn -ïðçBé éaøå äi÷æçeyrpy zexdhd m` ¦§¦¦¦§¦¨§©¦¨¨
zexdhd z` egipdyk ,zexedh dtewaä÷eãa äte÷a,mivxynøî §¨§¨©

diwfg -d÷ãa àä ,øáñjkle ,zexdh da gipdy iptl dwca ixd - ¨©¨§¨¨
,eiykr wx da ltp uxydy xnele dxdh zwfga dcinrdl epl yi

øîeopgei iax -ìôð Bãé ÷eléñ íò øeîéà ,øáñxnel ep` mileki - ©¨©¥¦¦¨¨©
.dkezl uxyd ltp dwcay ixg` dtewdn eci z` wliqyk ciny

:`xnbd dywnéðz÷ äMàc àéîec àäåepipyy wtqd ixde - §¨§¨§¦¨¨¨¥
wtqa xaecn dtewa,mc d`exd dy`a epipyy wtql dnecd

,efl ef oia yxtd oi`y xn`e dy`a ezhiyk lld giked dtewny
,àéä ä÷eãa äMàådtewa mb ok m`e ,axrae xweaa wecal dkixvy §¦¨§¨¦

i`ny micen ok it lr s`e ,mivxyn dwcay xaecny xnel jixv
ziiyew zxfege ,rxtnl ze`nh dkeza eidy zexdhdy llde
zvxzn .zexedh dtewa eidy zexdhdy xn`y diwfg lr `xnbd

dy` mbe ,mivxyn dweca dpi`y dtewa xaecn zn`a :`xnbdïåék¥¨
éçéëLcmiievny -àéîc ä÷eãa dðéàLk ,íéîc dazaygp - ¦§¦¦¨¨¦§¤¥¨§¨¨§¨

.mc d`exd dy`a ezhiyk dtewn lld giked okle ,dweca dpi`k
:sqep uexizàîéà úéòaéàåi`ny mby ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

,wlgl yi jke ,dweca dtewa miwqer opgei iaxe diwfg mbe lldeék¦
ìläå éànL eãBîzepey`xd zexdh dtewa uxy `vnp m`y ©©§¦¥

,ze`nhäqeëî dðéàL äte÷a`ny yeygl yi jkle ,dlrnl dite §¨¤¥¨§¨
e ,dkezl uxyd ltp dtewd z` wcay ixg` cinäi÷æç éâéìt ék¦§¦¦¦§¦¨

,äqeëî äte÷a ïðçBé éaøåokle ,dkezl uxy ltp `ny yegl oi`y §©¦¨¨§¨§¨
.diwfg xdhn

dtewa xaecn m` :`xnbd ddnzìôð éëéä ,äqeëîltp ji` - §¨¥¦¨©
:`xnbd daiyn .eiykr da `vnpy df uxy dkezldLéîLzL ïBâk§¤©§¦¨

dtew dze` ly,éeqk éãé ìòe` dkezl qipkdl dvex `edyky ©§¥¦
dpnn `ivedlxaeq okle ,dze` dqkne xfege dtewd z` dlbn

dkeza zexdhdy onf lky ,zexedh dkeza eidy zexdhdy diwfg
dzeqkl dtewdn zexdhd elhipy ixg`e ,dze` dqike da xdfp

.dkezl uxyd ltpe dxnyln ezrc giqd
:`xnbd dywnéðz÷ äMàc àéîec àäåepipyy wtqd ixde - §¨§¨§¦¨¨¨¥

,mc d`exd dy`a epipyy wtql dnecd wtqa xaecn dtewa
,efl ef oia yxtd oi`y xn`e dy`a ezhiyk lld giked dtewny

,àéä äqeëî äMàådtewa mb ok m`e ,uegan mc da ltep `ly §¦¨§¨¦
llde i`ny micen ok it lr s`e ,dqekn `idy xaecny xnel jixv
`xnbd dvxizy enk `le ,rxtnl ze`nh dkeza eidy zexdhdy
diwfg lr `xnbd ziiyew zxfege ,dqekn dpi`y dtewa xaecny
xaecn zn`a :`xnbd zvxzn .dtewa eidy zexdhd z` xdhny

dy` mbe ,dqekn dpi`y dtewaéçéëLc ïåékmiievny -,íéîc da ¥¨¦§¦¦¨¨¦
àéîc äqeëî ïéàLklld giked okle ,dqekn dpi`k zaygp - §¤¥§¨¨§¨

.mc d`exd dy`a ezhiyk dtewn
:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -ék §¦¨¥¥¨¦

ìläå éànL eãBîzepey`xd zexdh dtewa uxy `vnp m`y ©©§¦¥
uxyd `vnpyk ,ze`nhúéåæad dze` ly zxg`äte÷da eidy §¨¦¨

did xak `ny miyyeg mewn eze`a `vnp uxydy oeike ,zexdhd
e ,rxtnl mi`nhn jkle ,zexdhd da eidy drya myéâéìt ék¦§¦¦

ïðçBé éaøå äi÷æçuxyd `vnpykúéåæad ly zxg`,úéaitke ¦§¦¨§©¦¨¨§¨¦©¦
:`xnbd dywn .jenqa `xnbd x`azyøîà÷ äte÷ àäåixde - §¨¨¨¨©

`p mnya dxn`py zwelgndzvxzn .ziaa `le dtewa dxn
:`xnbdøîà÷ éëä,mzpeek `id jk -da eLnzLpL äte÷ ¨¦¨¨©¨¤¦§©§¨

aäeìèìèå ,Bæ úéa úéåæa úBøäèdegipdeúøçà úéåæaziad ly §¨§¨¦©¦§¦§§¨§¨¦©¤¤
,zexdhd dpnn elhipy ixg`õøL àöîðådcnryk dtewaúéåæa §¦§¨¤¤§¨¦

dúøçà,eiykr degipd dayïðé÷æçî àì øáñ äi÷æçoi` - ©¤¤¦§¦¨¨©Ÿ©§§¦©
miwifgn,íB÷îì íB÷nî äàîeèuxyd `vnpy oeiky mixne` ep`e §¨¦¨§¨

`l` ,zxg` ziefa dzidyk dtewa did xak `ny miyyeg oi` o`k
,dkezl uxyd ltp o`kl dtewd z` `iady xg`y milezéaøå§©¦

ïðé÷æçî øáñ ïðçBémiyyege ,mewnl mewnn d`neh miwifgn - ¨¨¨©©§§¦©
.zexdh da eynzypy ziefa dzidyk dtewa uxyd did xak `ny

mewnn d`neh miwifgny xaeqd opgei iax ixaca dpc `xnbd
:`xnbd dywn .mewnlïðé÷æçî éîemewnn d`neh miwifgn ike - ¦©§§¦©

,mewnlïðúäåf"n d"t zexdh) dpynam` ,(a òâðmc`ãçà §¨§©¨©§¤¨
íà òãBé Bðéàå ,äìéladid ea rbpy eze`øçîìe ,úî íà éç ©©§¨§¥¥©¦©¦¥§¨¨

øäèî øéàî éaø ,úî Bàöîe íékLä,rbepd z`,ïéànèî íéîëçå ¦§¦§¨¥©¦¥¦§©¥©£¨¦§©§¦
úBàîhä ìkLoze` mipc,ïúàéöî úòLkzn e`vn eiykry oeike ¤¨©ª§¦§©§¦¨¨

.zn did xak dlila ea rbpy dryay mixne`dìò éðúåepipye - §¨¥£¨
oze` mipc ep` ze`nehd lky ,ef dpyn lr `ziixaaúòLk¦§©

å ,ïúàéöî`weecïúàéöî íB÷îáxweaa e`vn m`y ,jk eze` mipc §¦¨¨§¦§§¦¨¨
xg` mewna e`vn m` la` ,`nh dlila ea rbpy mewn eze`a zn
gken ixd .zn did xak oey`xd mewna mby mixne` oi`e ,xedh ,zn
opgei iax xn` ji`e ,mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`y

.miwifgny
éléî éðä àîéz éëåepxn`y el` mixacy xnel dvxz m`e - §¦¥¨¨¥¦¥

oiprl `l` mpi` mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`y `ziixaa
óBøNì,d`nh i`cek dze` miwifgn oi`y ,da rbpy dnexzìáà ¦§£¨
oiprl,úBìúìd`nh wtq didz da rbpy dnexzy oiprl xnelk ¦§

,dze` mitxey oi` mbe dze` milke` oi`yïðéìziax mbe ,milez - ¨¦©
zxeza ezpeek oi` mewnl mewnn d`neh miwifgny xn`y opgei

,jk lr zeywdl yiy ,ok xnel oi` .i`ceïðéìz éîemiwifgn ike - ¦¨¦©
,zelzl oiprl mewnl mewnn d`nehïðúäåb"t zexdh) dpyna §¨§©

,(d"nèçî,d`nhpy epl reciyBà äãeìç äàìî úàöîpL ©©¤¦§¥§¥¨£¨
äøeáLoeike ,zexdh iab lrdilr oi` dxaypy e` dcelg dzlrdy §¨

,dz`neh dpnn drwte ilk myäøBäèzexdhd z` `nhln §¨
,odilr d`vnpyúBàîhä ìkLoze` mipc,ïúàéöî úòLkoi`e ¤¨©ª§¦§©§¦¨¨

dzlrd jk xg`e oz`nhe dnily dzidyk mdilr dltpy mixne`
dcelg dzid xak odilr dltpyky mixne` `l` ,dxayp e` dcelg

,dxeay e`éànàåd`neh miwifgn oi`y `ziixaa epipyy dn m`e - §©©
z` mitxey oi`e d`neh i`ce epi`y oiprl wx xn`p mewnl mewnn
ok m` ,oileze `id d`neh wtq mewn lkn la` ,da rbpy dnexzd
hgnd odilr d`vnpy zexdhdy my dpynd zxne` recn

,zexedhàéä àzéélòî èçî àøwéòî éàä àîéìxn`p - ¥¨©¥¦¨¨©©§©©§¨¦
,dcelg `le daeh hgn dzid zexdhd lr dltpy drya dligzny

äceìç äìòäc àeä àzLäåzexdhd lr dltpy ixg` eiykre - §©§¨§¤¡¨£¨
,zexdhd z` d`nih xak dcelg dzlrdy iptle ,dcelg dzlrd
zexdhdy mixne` `l` ok mixne` oi`y jkne ,wtqn mze` `nhpe
oic `ed oz`ivn zryk ze`nehd lky df oicy gken ,zexedh i`ce
zryk ze`nehd lk' epipyy dn oiprly enke ,wtq `le i`ce
epipyy dn oiprl oicd `ed ,i`ce oic `edy mixne` ep` 'oz`ivn
mewnl mewnn d`neh miwifgn oi`e 'oz`ivn mewna' oze` mipcy
zn xaky mixne` oi` cg` mewna zn `vnp m`e ,i`ce oic `ed
,i`cea xedh ea rbpy mc`de ,ea rbp myy xg` mewna didyk

.mewnl mewnn d`neh miwifgny xaeqd opgei iaxl dywe
d`neh miwifgn oi`y epipyy dny ztqep di`x d`ian `xnbd

:i`ce oic `ed mewnl mewnnïðz ãBòå,(h"n h"t zexdh) dpyna §§©
,íéúéfä éab ìò óeøN õøL àöî,`nhn epi` sexy `edy oeiky ¨¨¤¤¨©©¥©¥¦

ïëåmizifd iab lr `vn m`íäîeäîä úéìèîdidy iela cba - §¥©§¦©§§¨
epnn drwte cba oic el oi` dlay oeiky ,epnn `nhpe afd ly

,ez`nehøBäè,mdilr e`vnpy mizifd z` `nhlnúBàîhä ìkL ¨¤¨©ª§
oze` mipc,ïúàéöî úòLke` sxypy mcew ltpy mixne` oi`e ¦§©§¦¨¨

xak did ltpyky mixne` `l` ,mizifd z` `nihe dlay mcew
lky df llky gken wtqn mze` mi`nhn oi`y jkne .iela e` sexy
dn oiprly enke ,wtqn `le i`ce oic `ed oz`ivn zryk ze`nehd
,i`ce oic `edy mixne` ep` 'oz`ivn zryk ze`nehd lk' epipyy
oic `edy 'oz`ivn mewna' oze` mipcy epipyy dn oiprl oicd `ed

.i`ce
:e`aedy zei`xd izy z` zegcl oi`y dgiken `xnbdàîéz éëå§¦¥¨

oipc ze`nehd lk' epipyy dn mpn`y xnele wlgl dvxz m`e -
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קעט oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxtzereay

éðú÷ äùàã àéîåã àä."efl ef oia yxtd dn" ipzwc i`nye lldc `idda Ðäùàå
àéä ä÷åãázexdh ikd elit` ,zwcea `id ziaxre zixgy lk `dc ,okl mcewn Ð

.diwfgl `iywe ,ze`nh dtewcàéîã ä÷åãá äðéàùëdweca dpi`ya ,inp dtewe Ð

.opiwqràîéà úéòáéàå,dqekn dpi`yk llde i`nyc `l` ,dwecaa `de `d Ð

mr :xninl `ki` ,jkld .dlrnln dite

ikd meyn ,dqekna diwfge .eltp eici weliq

.xdhnäñåëîi`d ltp ikid :dinza Ð

?`zyd da gkzyi` ikide ,uxyäùéîùúù
éåñë éãé ìòdkezl qipkdl dvex `edyk Ð

,jkld .dze` dqkne dlbn ,dkezn `ivedle

xdfp ,dkeza zexdhdy onf lk :xaq diwfg

,dpnn elhipy xg`l ,`zyde .dqke da

,dzeqkl xdfp `le ,dzxinyn ezrc giqd

iaxe .ltpedlibyk `ny opiyiig :xaq opgei

.ltp dkeza zexdhdy cera ,da ynzydl

àéä äñåëî,`nlrn mc da litp `lc Ð

ikd elit`e ,opiwqr dqekna dzeekc dtewe

`iywe ,d`nh.diwfglúéá úéåæáÐ

ziefa dtewl dlhlhy :lif`e yxtnck

.dpnn zexdh elhipy xg`l ,zxg`íå÷îî
íå÷îìda ded zief jci`n :opixn` `lc Ð

xg`l :opixn` `l` ,zexdhd mr uxy

.da ltp o`k d`iadyïúàéöî íå÷îáåÐ

ea rbpy mewn eze`a zn zixgy e`vn m`

zn xg` mewna e`vn la` ,`nh Ð dlila

,zn `kdc ikid ik :opixn` `le ,xedh Ð

.oey`xd enewna zn ded inp mzdóåøùì
mewnn zi`ce d`neh opiwfgn `lc Ð

.dnexz dilr sexyl mewnlàìúî ìáà
ïðéìú,`ed oz`ivn mewna rnyn ixdc Ð

`ly la` .i`ce d`neh oi`nhn minkgc

opgei iaxe .wtq ded oz`neh ,oz`ivn mewna

.xn`w zelzl ,inpäãåìç.`"xilecx Ðåà
äøåáù`idy da xikne ,zexdh iab lr Ð

.d`nhàîèìî äøåäèz`vnpy zexdh Ð

,mdilr dltp dnly :opixn` `le .odilr

:opixn` `l` .dxayp jk xg`e ,mz`nhe

dltp ,dzr dzid xy`k ,dcelg e` dxeay

oz`ivn zryk ze`nhd lk ,`nl` .mdilr

ipzwc ,`kil diilz elit`e ,edl opiwfgn

inp oicd `edc ,`zrc `wlq `we ."dxedh"

`le ,d`neha edl opiwfgnc oz`ivn mewnl

,zelzl elit` xg` mewna dl opiwtqn

.opgei iaxl `iyweóåøù àöîð.uxyd Ð

úéìèî.dzid af ly zilh Ð(íäîåäîä)
.mizif iab lr diela d`vn .dielad Ð

äøåäèikd :opixn`c ,mizifd `nhln Ð

dryn d`neh opiwfgn `l ,`nl` .dz`nehn dxdhe dzlay xg`l ediilr dltp

.mewnl mewnn oicd `ede ,"dxedh" ipzwc ,zelzl elit` dryléîã àì àîéú éëå
.i`ed dxdha dz`ivn mewne dz`ivn zryc meyn ,xedh ikd meyn `kdc Ð

zry xzachgn iab ,`kd ik Ð `lewl oia .`xnegl oia `lewl oia opilf` oz`ivn

iwefg`l ,dlila cg`a rbp oebk Ð `xnegl oia .i`ce dxedha iwefg`l zilhne

.zi`ce d`nehaïúàéöî íå÷îá àìùåsxyn Ð i`d ilek xacl milbx `kilc Ð

.opilz `lzn ,opitxy `l= óãä.ìúåëá úåãúé éáâ ìò çðåî ùø÷àîè óãîåÐ

"scn"e .af ly epeilrl "scn" ixw mipdk zxeza .rwxwa scd zgz gpen `nh cba

`nhc af ly epeilr `edy ,`zyd jzrc `wlqe .onwlck ,`ed dlw d`neh oeyl Ð

mc` `nhl d`nehd a` ied `lc ,qxcn lyn dlw ez`neh edine .`ziixe`cn

.d`lde cbad on rwxwd iab lr xkkd z` `vne `ae .milkeäìèðådltp `le Ð

.ux`l dgipde scd lrn elhpy ,scnd iab lräëøöð àì."xne` ip`y" i`d Ð

ïåøãî íå÷îì àìàxkkd die`xe ,oexcn mewn dilr xkkdy scdy it lr s`y Ð

`l ,`nl` .'ek xne` ip`y ,dxedh ikd elit` ,cbaa drbp Ð dltp m`e ,letil

.o`kl lblbzpe ltp scd lrn :`nipc ,mewnl mewnn d`neh opiwfgn
éðàù
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éëexn` dlila cg`a rbpac :xn`z m`e Ð dweca dtewa opgei iaxe diwfg ibilt

ewtq Ð miaxd zeyxa d`neh wtqy ,xedh Ð axran ig ede`x m` :minkg

ikid ,dtew jd `zyde .`nh Ð ig ede`x elit` ,cigid zeyxac rnyn .xedh

Ð cigid zeyxa i`e ?`nhnc opgei iaxc `nrh i`n Ð miaxd zeyxa i` ?`inc

:xnel yie ?xdhnc diwfgc `nrh i`n

yxti diwfge zixii` cigid zeyxac

xedh Ð axran ig ede`xac `ziixad

zeyxa d`neh wtqe ,cigid zeyxa elit`

`ed eli`k iedc epiid ,xn`wc xedh miaxd

`idy oeik ,miaxd zeyxa d`neh wtq

`pyil i`d hwp `yixac ab`e .dlgz dweca

ig ede`x `lc `kid ,xi`n iaxc dizlina

xi`n iax" `ztqeza ipzwc ,dlgzn axran

ediizlina inp hwp ,"miaxd zeyxa xdhn

."miaxd zeyx" `tiqa minkgcàäådy`

mc da ltp `lc :i"yx yexit Ð `id dqekn

oi`c ,d`nh `idy oky lkc :dywe .`nlrn

yi jkl !dtebn `a `l` xg` mca zelzl

,mezq mewndy Ð "`id dqekn" :xnel

.yibxdl dl dide ,gztp Ð `vei mcdyke

i`c ,ibilt dweca dtewa `de :xn`z m`e

,ok m`e .dqekn `idyk liren i`n ikd e`l

liren i`n ,"dqekn dy` `de" jixt i`n

:xnel yie ?`inc dwecak e`lc oeik ,ieqk

.dwecak dl aiyg i` elit` ayiil dvexy

ìëùlirl Ð oz`ivn zryk ze`nhd

hgnc `de .miycwl `wec epiidc :izyxit

lkc ,dxedhc dcelg d`ln z`vnpy

e`l ,lwdl elit` oz`ivn zryk ze`nhd

`l` ,`ziixe`c oz`ivn zryk iedc meyn

m`e .ediizwfg` zexdhd iwenc meyn

,sc iab lr dpezpd xkkn jixt i`n :xn`z

:xnel yie ?ixii` oileg ly xkka `nlc

,jk lk zeyrl epl did `l oilega elit`c

.xzei zi`xp dlitpdy ,xedh mc`a zelzl

`lc oeik ,mewnl mewnn `nhl epl dide

mewn meya i` ,rbp ok m` `l` letil xyt`

.miycwa elit` oixingn ep`

éîå:xn`z m`e Ð 'ek opz op` `de opilz

zry xza opilf`c meyn ,zpzepd `ide

zelzl mewnl mewnn elit` ixnbl dz`ivn

dxedh dcelg d`ln z`vnpy hgn jkl

epiidc xninl opivnc ab lr s`e ixnbl

oia ixnbl oz`ivn zryk `niz ike xn`wc

`wlq i`n mewn lkn `xnegl oia `lewl

oeik jzrc `wlqc :xnel yie dywnc jzrc

elit` zelzl d`neha jk lk xingnc

m` [`xneg meyne `ed miycwa `wecc xenb mrh epi` jgxk lr] mewnl mewnn

xninl dil ded `l` dz`ivn zry meyn ixnbl xdhl epl did `l hgna ok

.dcelg dzlrc `ed `zydøëë,mzd ip`y :xn`z m`e Ð sc iab lr dpezpd

oixingn ep` mewn meya i` jixtc :xnel yie ?jenqa xn`ck ,l`yil zrc ea oi`y

xzeic ,xedh mc`a zelzle wtq zeyrl epl did `l miycwa elit` ,mewnl mewnn

.dlitpa zelzl yiéðàùmc`a opilz `kdc :xn`z m`e Ð xedh mc` xne`

"dlebn d`vne `ae dqekn dgipdy zigelv" iab (a,h) oilegc `nw wxtae ,xedh

iabc :mz epiax uxize ?"mecxew" iab (a,i) migqtc `nw wxt oke ,`nh mc`a opilz

.`ciqt `kile ,dewna dxdh edl zi`c meyn ,d`neh opixfb `weec oi`vnpd milk

`kd :inp i` .exingd `l Ð dewna dxdh edl zilc ,`ciqt `ki`c ,oilke`a la`

la` .`nh scn lr letz `ly ick ,dpeeka dxiqd xedh mc`c `zlin `gken

dyr dpeeka mc` :xninl `kilc ,milka oia oilke`a oia ,oi`nh Ð `nlra

.`zpwzl

àëäzrc ea yi dtewa ynzypy mc`c ab lr s` Ð `cye `z` axer `nip inp

ixt mewn lkn ,l`yileayeg dz` oi` ,xedh mc` ziilz ici lrc oeik :j

`a xedh mc`y ,`ed ievn daxd ,ok m` .xzei d`xp dlitpdy ab lr s` ,wtq

.wtq ied `le ,`cye axer `z` :`nip inp `kd ,mylàì.myl x`yp `l Ð scn iab lr xkkd ltp elit`c ,oexcn mewna scndyk :yexit Ð oexcn mewnl `l` dkxvp

.xedhc `hiyt Ð dey rwxwa scnd m` la`
zirai`e
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ìläå¯ïðçBé éaøå äi÷æç éâéìt ék ,äte÷ úéåæa¯úéåæa §¦¥§¨¦¨¦§¦¦¦§¦¨§©¦¨¨§¨¦
.úéa¯!øîà÷ äte÷ àäå¯pL äte÷ :øîà÷ éëäeLnzL ©¦§¨¨¨¨©¨¦¨¨©¨¤¦§©§

,Bæ úéa úéåæa úBøäè daäeìèìèåàöîðå ,úøçà úéåæa ¨¨¢§¨¦©¦§¦§§¨§¨¦©¤¤§¦§¨
äàîeè ïðé÷æçî àì :øáñ äi÷æç .úøçà úéåæa õøL¤¤§¨¦©¤¤¦§¦¨¨©¨©§§¦©§¨

.ïðé÷æçî :øáñ ïðçBé éaøå ,íB÷îì íB÷nî¯?ïðé÷æçî éîe ¦¨§¨§©¦¨¨¨©©§§¦©¦©§§¦©
,úî íà éç íà òãBé Bðéàå ,äìéla ãçàa òâð :ïðúäå§¨§©¨©§¤¨©©§¨§¥¥©¦©¦¥

úî Bàöîe íékLä øçîìe¯íéîëçå ,øäèî øéàî éaø §¨¨¦§¦§¨¥©¦¥¦§©¥©£¨¦
úòLk úBànhä ìkL ,ïéànèîïúàéöî.:dìò éðúå §©§¦¤¨©ª§¦§©§¦¨¨§¨¥£¨

éléî éðä :àîéz éëå !ïúàéöî íB÷îáe ,ïúàéöî úòLk¦§©§¦¨¨¦§§¦¨¨§¦¥¨¨¥¦¥
¯,óBøNìúBìúì ìáà¯.ïðéìz¯:ïðúäå ?ïðéìz éîe ¦§£¨¦§¨¥©¦¨¥©§¨§©

èçîúàöîpLäàìîäãeìçäøeáL Bà¯,äøBäè ©©¤¦§¥§¥¨£¨§¨§¨
éàä :àîéì ?éànàå .ïúàéöî úòLk úBànhä ìkL¤¨©ª§¦§©§¦¨¨§©©¥¨©

àøwéòî¯àeä àzLäå ,àéä àúéélòî èçîäìòäc ¥¦¨¨©©§©§¨¨¦§¨§¨§¤¡¨
,íéúéfä éab ìò óeøN õøL àöî :ïðz ,ãBòå !äãeìç£¨§§©¨¨¤¤¨©©¥©¥¦

úéìèî ïëåíäîeäîä¯úòLk úBànhä ìkL ,øBäè §¥©§¦©§§¨¨¤¨©ª§¦§©
ïúàéöî úòLk :àîéz éëå !ïúàéöî¯ïéa àle÷ì ïéa §¦¨¨§¦¥¨¦§©§¦¨¨¥§¨¥

ïúàéöî íB÷îa àlL ìáà .ïúàéöî íB÷îáe àøîeçì§§¨¦§§¦¨¨£¨¤Ÿ¦§§¦¨¨
¯óøNîìò økk :ïðúäå ,ïðéìz àìúî ,ïðéôøN àì ¦§¨¨¨§¦©¦§¨¨¥©§¨§©¦¨©

,ócä éabócîeíàL ét ìò óà ,åézçz çpeî àîè ©¥©©©¨¨¥¨©§¨©©¦¤¦
äòâð ïk íà àlà øLôà éà äìôð¯éðàL ,äøBäè ¨§¨¦¤§¨¤¨¦¥¨§¨§¨¤£¦

ì ñðëð øBäè íãà :øîBà:øîàiL ãò ,dìèðe íL ¥¨¨¨¦§©§¨§¨¨©¤Ÿ©
éì éøa":øæòìà éaø øîàå ,"íL íãà ñðëð àlL ¨¦¦¤Ÿ¦§©¨¨¨§¨©©¦¤§¨¨

äëøöð àì!ïBøãî íB÷îì àlà¯,àîòè éðú÷ãk íúä Ÿ¦§§¨¤¨¦§¦§¨¨¦§¨¨¥©£¨
éðàù
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`oifgeקפ mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

'åë øîåà éðàù.`id d`nh dz`ivn zrye ,dkezl uxy `vnp `d ,dtewa la` Ð

àãùå éúééà áøåò.did `l dpey`xd ziefae ,zxg` ziefl dtewd lhlhy xg`l Ð

àåä äàîåè ÷ôñ øëë éàä éãëî,jixt `l dtew` la` .rbp `l wtq rbp wtq Ð

jxtinl ivn ,xkk` jixtc ikid ike .oey`xd zia ly ziefa d`neh wifgzi` `l `dc

.ipynck iiepyle ,zilhn`e hgn`åá ïéàù
ìàùéì úòã.rbp `l m` rbp m` Ðå÷ôñ

øåäè`nh Ð ewtq :ol `niiw `dc Ð

,dheqn opixnbc meyn ,cigid zeyxa

m` d`nhp m` l`yil zrc da yi dheqy

.e`lïðáøã äàîåèázelrn jpd oebk Ð

Ð oiyext icba :(a,k dbibg) "ycwa xneg"c

,ikd meyne .(a,gi my) dnexz ilke`l qxcn

.xedh ewtq Ð cigid zeyxa elit`óãð äìò
zi` .dlw d`neh ,inp ikd .lwd xac Ð

.`ed yeaye ,af ly epeilr Ð "scn" :ixn`c

wxta ,dxezd on xkk `nhn af ly epeilrc

aezkd ewzp :(a,al dcp) "mizek zepa"

jl xnel ,dlw d`nehl dxeng d`nehn

`xwirne .oiwyne oilke` `l` `nhn epi`c

epeilrc jzrc `wlq ded ikd ,dipiaze` ik

.`ed af lyæéøôäùaigxde licbdy Ð

.dciwtl dciwtn rxtnl d`nhy ,ezcn

ãé ìò úèòîî úòì úòî àðúã éãééà
äãé÷ôì äãé÷ôî,dipzinl jixhvi`c Ð

cg`a dz`x dici weliq mr :`niz `lc

.'ek inp `pz ,zayaïðáøã àîòè éàîÐ

`nlyac .zrl zrnc `xeriy i`d i`n

mr `nyc ,`gip lldc dciwtl dciwtn

i`n zrl zrn `l` ,dz`x dici weliq

`ed `xeriy?äîöòá úùâøî äùàm`e Ð

zed Ð dz`x dici weliq mrc `zi`

.zybxnïë íà.zybxn dy`c Ðäéã àäú
äúòù`nhn i`n` zrl zrn elit`e Ð

.rxtnl'åëå ïäì åð÷ú íéîëçoizipzn Ð

zeidl dkixv `id minrt :(`,`i dcp) `id

.'ek zwceaúéøçùly zexdh xiykdl Ð

m`y ,d`neh wtq llkn `ivedl ,dlil

.dlila dz`x `ly rcz Ð dxedh `vnz

el` e`vi Ð d`nh ziaxr `vnzykle

.wtqnåæå,d`nh d`vne eiykr dwcay Ð

.dwca `ly miax mini ixdeäðåò äãéñôä
z`fd dpera oda dwqrzpy zexdh lk Ð

.deciqtdäðåò éàî,od zeper izy ixd Ð

m` oebk .zrl zrn epiidc ,dlilde meid

zexdh lk deciqtd Ð d`nh ziaxr d`vn

.yn` lye mei lyäøéúé äðåò éðùîåÐ

zexdh deciqtd ixdy ,qpw meyn deciqtd

Ð mei ly zexdh la` .qpw meyn yn` ly

zixgy dwca inp i`c ,`ed qpw e`l

Ð d`nh dz`vne ziaxre ,dxedh dz`vne

dciwtn" epiidc ,mei ly zexdh dciqtd

."zrl zrn ci lr zhrnn dciwtlùìù
úåðåò,miax mini dwca `l m` oebk Ð

ixdva dwcae,zrl zrn dl oi`nhnc Ð m

lenz`e ,yn` ,meid :zeper yly edl dedc

izy dl opiqpw `zyde .mixdv cr rxtnl

.`l eze ,eqpwc `ed `cg :opaxe ,zeperéðùîå
íäéúåãî ååùä íéîëçyn`e zixgy dwca `le ,mixdva dwcay oebk ,zeper ylyn onf eze` dzyr elit`e .rxtnl dl epzp helge reaw onf ,zrl zrna welgz `ly Ð

.oixeriyl mixac ozz `ly ,mdixac ewqt `l` ,dl reawd dpnf hrnle rexbl evx `l Ðàîéà úéòáéà`l` qpwp `l zxn` i`c ,lenz`c mixdvn dl opinhn ikdl Ð

dtiqede ,mixdvd cr dxgi`y iptne .mly zrl zrn zqpwp dzid Ð zixgy meid dl dwcae ,miax mini dnvr dwca `ly ef eli`c .xkyp `heg `vnp Ð dxizi dper

.mei ivge dlil `l` ciqtz `l Ð `ehgläñéðúéàã.`ki` Ð "welgz `l"c `pyill .dqp`p `dc ,`kil Ð "xkyp `heg"c `pyill .dwca `le zixgy dqp`py Ðòáøà
ïúòù ïééã íéùð.oda ievn mc oi`e ,miwleqn odincy iptn Ðäìåúá,oizipzna yxtn ikde ."dleza" dl ixw d`eyp `id elit`e ,dinin mc dz`x `ly ,minc zleza Ð

.oizipzna yxtn dleke'åë øîåà àñåã éáø.dilr `nlra opax ibilte Ðäúñå úòùá àìù àìà`dc ,ded ikd inwn `nlc yginl `ki` ,dpnfa `ly dz`xc oeikc Ð

.`a epnfa gxe` :xninl `kilòøôîì àîè äîúë,rxtnl d`neh dii`xa opigky` `dc .rxtnl dnzk opi`nhn ,dzry dic Ð dzii`xac ab lr s` ,qeakd zry cr Ð

.rxtnl d`nhn Ð dzqe zrya `ly d`xz m`yàéä ïðáø àîéì.rxtnl d`nhn Ð dzqe zrya `ly :ixn`c Ð
àî÷åìå
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úéòáéàåzrc ea yiy xac ied i` elit`c uxzl `a `l Ð opaxc d`neha `ni`

oi` scne xkkc `ed zn`c oeik ,df uxzl el dnc ,xity iz`c l`yil

itl ,dlitpa enk xedh mc`a zelzl oi` elit` :uxzn `l` .l`yil zrc mda

xaeqy enk ,i`cel daexw dlitpdy,opaxc d`neha ixii`c .xity iz` ,dywnd

i"yxe .miyextl ux`d mr icbaa ixii`e

ilke`l qxcn iedc ,miyext icbaa :yxitc

uxzl `a dzry xaeqy d`xp ,dnexz

dvx `l jkle .l`yil zrc ea yiya elit`

meyn ,miyextl ux`d mr icbaa yxtl

zaya opixn`ck .oiliwn epiid `l mzdc

oitxey zewitq dyy lrc (a,eh) `nw wxt

lrc ,ux`d mr icba aiyge ,dnexzd z`

Ð orbn wtq lre ,oitxey Ð orbn i`ce

ezhiy itle .(ux`d mr icba aiyge) .oilez

dywnc dizrc `wlqc yxtl leki did

`l `nye .ux`d mr icba epiid "scn"c

"scn" ixwi` mipdk zxezac meyn ,ok yxit

yxit oiaf zkqna oke .af ly epeilr

iyy wxt zeicrae [a dpyn] :qxhpewd

.[a dpyn]

ìë:dniz Ð dzry dic zqe dl yiy dy`

?"micra zynynd" dpye wiqtd dnl

yie ?"dzry dic cvik" cin ipzinl dil ded

zqe dl yic ab lr s` ,ol rnyn `wc :xnel

ixv Ðs` .`xnba xn`ck ,micra ynyl dk

exn`y ab lr s`" :(`,`i) onwl opzc ab lr

`kd ,"zwcea zeidl dkixv Ð dzry dic

daeyg dwica dze`c :opireny`l dil `pz

opixn`ck ,yecg iedc ,zrl zrn hrnl `id

oiicc miyp rax`a epiid ,onwlce .`xnba

oiicc oze` elit`c `kd rnync `de .ozry

"mizek zepa" idliyae ,dwica oikixv ozry

dcp oiay xyr cg` lkc opz (a,gl dcp)

:`xnba yxtne ,dxdh zwfga `id ixd dcpl

mzd xn`w ikd elit`e ,dwica dkixv dpi`c

.myl yxt` 'd zxfra ,zrl zrn `nhnc
`ziixae
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ì ñðëð øBäè íãà" :øîBà éðàLéîð àëä ."dìèðe ,íL ¤£¦¥¨¨¨¦§©§¨§¨¨¨¨©¦
¯íãà !"àãLe ,àúà áøBò" :àîéðäðeëác¯,ïðéøîà ¥¨¥£¨§¨¨¨¦§©¨¨¨§¦©

äðeëa àlLc áøBò¯økk éàä ,éãkî .ïðéøîà àì¯÷ôñ ¥§¤Ÿ§©¨¨¨¨§¦©¦§¥©¦¨§¥
úeLøa äàîeè ÷ôñ ìëå ,àeä ãéçiä úeLøa äàîeè§¨¦§©¨¦§¨§¥§¨¦§

ãéçiä¯!àîè d÷ôñ¯úòc Ba ïéàL øác éåäc íeMî ©¨¦§¥¨¨¥¦§¨¥¨¨¤¥©©
úeLøa ïéa ,ìàMéì úòc Ba ïéàL øác ìëå ,ìàMéì¦¨¥§¨¨¨¤¥©©¦¨¥¥¦§

ãéçiä úeLøa ïéa íéaøä¯úéòa éàå .øBäè B÷ôñ ¨©¦¥¦§©¨¦§¥¨§¦¨¥
" éðú÷c ,éîð à÷éc .ïðaøc äàîeèa àëä :àîéà"ócî, ¥¨¨¨§§¨§©¨©©§¨©¦§¨¨¥©¨

."ócð äìò" áéúëãk"äæ éøáãk àì :íéøîBà íéîëçå" §¦§¦¨¥¦¨©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤
àìå äæ éøáãk àì :íéøîBà íéîëçå ,ïðaø eðz .'åë¨©¨©©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ

éànL éøáãk àì .äæ éøáãk¯,åéøáãì âééñ äNò àlL §¦§¥¤Ÿ§¦§¥©©¤Ÿ¨¨§¨¦§¨¨
ìlä éøáãk àìå¯úòì úòî :àlà .åéúBcî ìò æéøôäL §Ÿ§¦§¥¦¥¤¦§¦©¦¨¤¨¥¥§¥

äãé÷ôì äãé÷tîe ,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî¯ §©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨
ãé ìò úèòîî úòì úòî .úòì úòî ãé ìò úèòîî§©¤¤©©¥¥§¥¥¥§¥§©¤¤©©
úaLa ãçàa dîöò ä÷ãa ?ãöék ,äãé÷ôì äãé÷tî¦§¦¨¦§¦¨¥©¨§¨©§¨§¤¨§©¨

úàöîe,ä÷ãa àìå éLéìLe éðL äáLéå ,äøBäèéòéáøìå ¨¨§¨§¨§¨¥¦§¦¦§Ÿ¨§¨§¨§¦¦
äàîè äàöîe ä÷ãa¯äãé÷tî ànèz :íéøîBà ïéà ¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦§©¥¦§¦¨

úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe .úòì úòî àlà ,äãé÷ôì¦§¦¨¤¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤
äðBLàø äòLa dîöò ä÷ãa ?ãöék ,úòì úòî ãé ìò©©¥¥§¥¥©¨§¨©§¨§¨¨¦¨
,ä÷ãa àìå úéLéìLe äiðL dì äáLéå ,äøBäè úàöîe¨¨§¨§¨§¨¨§¦¨§¦¦§Ÿ¨§¨

úéòéáøìåäàîè äàöîe ä÷ãa¯ànèz :íéøîBà ïéà §¨§¦¦¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦§©¥
ïåék ,àèéLt .äãé÷ôì äãé÷tî àlà ,úòì úòîä÷ãác ¥¥§¥¤¨¦§¦¨¦§¦¨§¦¨¥¨§¨§¨

äøBäè úàöîe äðBLàø äòLa dîöò¯dì ïðénèî àì ©§¨§¨¨¦¨¨¨§¨¨§©¦©¨
!úòì úòî¯ãé ìò úèòîî úòì úòî" àðúc éãééà ¥¥§¥©§¥¦§¨¥¥§¥§©¤¤©©

úèòîî äãé÷ôì äãé÷tî" éîð àðz ,"äãé÷ôì äãé÷tî¦§¦¨¦§¦¨§¨©¦¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤
ïðaøc eäééîòè éàî :äaø øîà ."úòì úòî ãé ìò¯íà :ééaà déì øîà .dîöòa úLbøî äMà ©©¥¥§¥¨©©¨©©£©§§©¨©¦¨©§¤¤§©§¨¨©¥©©¥¦

äaøå !dúòL dic àäz ,ïk¯?ïðaøc eäééîòè éàî àlà .éòác àeä ééaàì éãeãçì¯àä ék ¥§¥©¨§¨¨§©¨§©¥§©©¥§¨¥¤¨©©£©§§©¨©¦¨
ïäì eðwz íéîëç :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàcúBðáìúéøçL ïîöò úB÷ãBa eäiL ìàøNé ©£©©§¨¨©§¥£¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¤§§©§¨©£¦

úéøçL .úéáøòå¯úéáøòå ,äìéì ìL úBøäè øéLëäì¯ìéàBä Bæå .íBé ìL úBøäè øéLëäì §©§¦©£¦§©§¦¨¢¤©§¨§©§¦§©§¦¨¢¤§¦
ä÷ãa àìå¯?"äðBò" éàî .äðBò äãéñôä¯ïéðîéæ àäå :àáøì àtt áø déì øîà .äøéúé äðBò §Ÿ¨§¨¦§¦¨¨©¨¨§¥¨¨©¥©©¨§¨¨§¨¦§¦

ìL dì zçkLîúBðBò Lúòîa!úòì¯eåLäíéîëçïäéúBcî÷Bìçz àlL ,úòîa.úòì ©§©©§¨¨§¥¥§¥¦§£¨¦¦¥¤¤Ÿ©£§¥¥§¥
?eäééðéa éàî .økNð àèBç àäé àlL :àîéà úéòaéà¯:eäééðéa àkéàäñéðúàc.ä÷ãa àìå ¦¨¥¥¨¤Ÿ§¥¥¦§¨©¥©§¦¨¥©§§¦§¦¨§¨¨§¨

øæòéìà éaø ,àéðúc ,ïðaø àìå àéä àñBc éaø ïéúéðúî àîéì .['åëå] "úñå dì LiL äMà ìk"¨¦¨¤¥¨¤¤¥¨©§¦¦©¦¨¦§¨©¨©§©§¨©¦¡¦¤¤
LiL äMà ìk :øîBà àñBc éaø .äð÷æe ,ä÷éðî ,úøaeòî ,äìeúa ,ïúòL ïéic íéLð òaøà :øîBà¥©§©¨¦©¨¨¨¨§¨§¤¤¥¦¨§¥¨©¦¨¥¨¦¨¤¥

úñå dì¯àñBc éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà !dúòL dic¯àlà ¨¤¤©¨¨¨¨£¦¥¨©¨©©¨¨§¦¦©¨©£¥§©¦¨¤¨
dzñå úòLa ìáà ,dzñå úòLa àlL¯dzñå úòLa ïéúéðúîe ,déì eãBî¯ììkî .ìkä éøáãå ¤Ÿ¦§©¦§¨£¨¦§©¦§¨¥©§¦¦¦§©¦§¨§¦§¥©Ÿ¦§¨

àñBc éaøc¯úñå dì LiL äMà :ïðaø eðúc àäì àðz ïàî .øîà dzñå úòLa àlL eléôà §©¦¨£¦¤Ÿ¦§©¦§¨¨©©§¨§¨§¨©¨©¦¨¤¥¨¤¤
dzñå úòLa àlL äàøz íàL ,òøôîì àîè dîúk¯àéä ïðaø àîéð ,úòì úòî äànèî ¦§¨¨¥§©§¥©¤¦¦§¤¤Ÿ¦§©¦§¨§©§¨¥¥§¥¥¨©¨©¦

?àñBc éaø àìå¯ïðaøc eäééìò àñBc éaø âéìt àì ïàk ãò ,àñBc éaø àîéz eléôà¯àlà §¨©¦¨£¦¥¨©¦¨©¨¨¨¥©¦¨£©§§©¨©¤¨
dzñå úòLa àlL ìáà ,dzñå úòLa¯ïéúéðúîe .eäì éãBî¯,àéä àñBc éaøå ,dzñå úòLa ¦§©¦§¨£¨¤Ÿ¦§©¦§¨¥§©§¦¦¦§©¦§¨§©¦¨¦
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc - dcp(iyiy meil)

ì ñðëð øBäè íãà ,øîBà éðàLdìèðe íLla` ,rwxwd lr dgipde ¤£¦¥¨¨¨¦§©§¨§¨¨
ziefa dkeza uxy `vnp ixd ,opgei iaxe diwfg da ewlgpy dtewa
ly ef `xaq da jiiy `le ,`id d`nh dz`ivn zryae ,zxg`
mewnl mewnn d`neh miwifgny opgei iax xaeq okl ,'xne` ip`y'

.oey`xd dnewna d`nhp `ny miyyege
mc`y scd iab lry xkk iabl mixne` ep`y enk :`xnbd dywn

,rwxwd lr dgipd xedhénð àëäuxy da `vnpy dtewa o`k mb - ¨¨©¦
zxg` ziefaàãLe àúà áøBò àîéðz` jilyde `a axery xn`p - ¥¨¥£¨§¨

dpey`xd ziefa gpen didyke ,ef ziefa degipdy ixg` dtewl uxyd
.dkeza uxyd did `l

:`xnbd zvxznäðeëác íãà,eiyrn dyerïðéøîàmixne` ep` - ¨¨¦§©¨¨¨§¦©
la` ,rwxwd iab lr dgipde xkkd z` lhp ok`y xyt`yáøBò¥

äðeëa àlLc,eiyrn dyerïðéøîà àìepi`y ,ok mixne` oi` - §¤Ÿ§©¨¨Ÿ¨§¦©
my didy xneln dtewl uxyd z` jilydy xnel xzei xazqn

.dligzn
iab lry xkk oipra dlrnl d`aedy `ziixad z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .scdøkk éàä éãkîiab lr d`vnpy ef xkk ixd - ¦§¦©¦¨
rwxwd,àeä ãéçiä úeLøa äàîeè ÷ôñcbaa drbp m` wtq yiy §¥§¨¦§©¨¦

,scd zgz gpen didy `nhd,ãéçiä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìëå§¨§¥§¨¦§©¨¦
,àîè d÷ôñ:`xnbd daiyn .dxedh xkkd recneéåäc íeMî §¥¨¨¥¦§¨¥

[`id ef xkky-],ìàMéì úòc Ba ïéàL øácm` dl`yl xyt` i`y ¨¨¤¥©©¦¨¥
,`l e` `nhd cbaa drbpì úòc Ba ïéàL øác ìëåïéa ,ìàMém` §¨¨¨¤¥©©¦¨¥¥

`vnpíéaøä úeLøaeïéa`vnp m`,øBäè B÷ôñ ,ãéçiä úeLøa ¦§¨©¦¥¦§©¨¦§¥¨
yi dheqe ,dheqn cnlp '`nh cigid zeyxa d`neh wtq' oicdy oeik
`l l`yil zrc ea oi`y xace ,`l e` d`nhp m` l`yil zrc da

.dheqn cnlp
:sqep uexizàîéà úéòaàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -àëä §¦¨¥¥¨¨¨

`nh eizgz gpend cbady xaecn scd iab lry xkka o`k -
,ïðaøc äàîeèa`xnbd .xedh ewitq cigid zeyxa elit` jkle §§¨§©¨¨

:opaxc d`neha zxacn `ziixad ok`y dgikenénð à÷éc- ©§¨©¦
,`ziixad oeyln mb jk wcwecnéðz÷cepipyy -,'ócî'ernyny §¨¨¥©¨

,dlw d`neháéúëãk(el ek `xwie) aezky enk -,'ócð äìò' §¦§¦¨¤¦¨
.xzei dlw d`nehk zaygp opaxc d`nehe ,lw xac dpeekde

:dpyna epipy'åë äæ éøáãk àì íéøîBà íéîëçå,df ixack `le ©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤
dciwtl dciwtne dciwtl dciwtn ci lr zhrnn zrl zrn `l`
ixac z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd .zrl zrn ci lr zhrnn

:minkgïðaø eðz,`ziixaaàìå äæ éøáãk àì íéøîBà íéîëçå ¨©¨¨©£¨¦§¦Ÿ§¦§¥¤§Ÿ
éñ äNò àlL éànL éøáãk àì ,äæ éøáãkâé[xcbe wefig-]åéøáãì §¦§¥¤Ÿ§¦§¥©©¤Ÿ¨¨§¨¦§¨¨

dic mc d`exd dy`y xn`e ,rxtnl dy`d z` `nhl opaxcn
,dzryåéúBcî ìò æéøôäL ìlä éøáãk àìåaigxde licbdy - §Ÿ§¦§¥¦¥¤¦§¦©¦¨

s` zncewd dwicadn rxtnl `nhne ,i`cn xzei xingdl ezcn
lk ax onf oevigd ziaa akrzn mcd oi` i`cey ,miax mini exar m`

,jk,úòì úòî àlà,zery rax`e mixyr `edyãé ìò úèòîî ¤¨¥¥§¥§©¤¤©©
,äãé÷ôì äãé÷tî,zncewd dwicadny onfd z` xnelkäãé÷tîe ¦§¦¨¦§¦¨¦§¦¨

.úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì:`ziixad zx`anúòì úòî ¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥¥¥§¥
,ãöék äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîîy oebkãçàa dîöò ä÷ãa §©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨¥©¨§¨©§¨§¤¨

úàöîe ,úaMadnvräáLéå ,äøBäèmei,ä÷ãa àìå éLéìLe éðL ©©¨¨¨§¨§¨§¨¥¦§¦¦§Ÿ¨§¨
äàöîe ä÷ãa éòéáøìådnvräãé÷tî ànèz íéøîBà ïéà ,äàîè §¨§¦¦¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦§©¥¦§¦¨

äãé÷ôìoey`x mein mda drbpy zexdh lke ,dwical dwican - ¦§¦¨
,ze`nh dpiidz dwcay xg`àlàdwqrzpy zexdh wx d`nhn ¤¨

mdajezaúòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîe .úòì úòî¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥
,ãöéky oebkäðBLàø äòLa äîöò ä÷ãameid lyúàöîednvr ¥©¨§¨©§¨§¨¨¦¨¨¨

dì äáLéå ,äøBäèdryúéòéáøìå ,ä÷ãa àìå úéLéìLe äiðL §¨§¨§¨¨§¦¨§¦¦§Ÿ¨§¨§¨§¦¦
äàöîe ä÷ãadnvrànèz íéøîBà ïéà ,äàîèlk z` rxtnl ¨§¨¨§¨§¥¨¥§¦§©¥

jeza mda dwqrzpy zexdhdàlà ,úòì úòîwx d`nhn ¥¥§¥¤¨
,äãé÷ôì äãé÷tîonfdn mda dwqrzpy zexdhd z` wx xnelk ¦§¦¨¦§¦¨

.eiykr cr dpey`x drya dwcay dwicad xg`y
.'zrl zrn ci lr zhrnn dciwtl dciwtn' minkg ixaca epipy

:`xnbd jk lr dywnàèéLtdkxved dnle df oic `ed heyt - §¦¨
,erinydl `ziixadixdäðBLàø äòLa dîöò ä÷ãác ïåékly ¥¨§¨§¨©§¨§¨¨¦¨

meidäøBäè úàöîei`cedì ïðénèî àìdze` mi`nhn oi` - ¨¨§¨Ÿ§©¦©¨
rxtnl,úòì úòî`idy d`vne dnvr dwca df mei zligza ixdy ¥¥§¥

:`xnbd zvxzn .dxedhàðúc éãééày `pzd dpyy oeikn -úòî ©§¥§¨¨¥¥
,äãé÷ôì äãé÷tî ãé ìò úèòîî úòìdf oic eprinydl jxvedy §¥§©¤¤©©¦§¦¨¦§¦¨

jkl ,dwcay xg` oey`x mein rxtnl d`nhy xn`p `lyàðz̈¨
énðy mb dpy -,úòì úòî ãé ìò úèòîî äãé÷ôì äãé÷tîs` ©¦¦§¦¨¦§¦¨§©¤¤©©¥¥§¥

.yecig oi` ok` df oicay
:minkg ly mnrh zx`an `xnbdïðaøc eäééîòè éàî ,äaø øîà̈©©¨©©§©§§©¨¨

y meyn ,zrl zrn d`nhny mixaeqd minkg ly mnrh dn -äMà¦¨
îöòa úLbøîddzid dwcay ixg` dz`x m`e ,mcd z`ivia ©§¤¤§©§¨

.dyibxn
:`xnbd dywn .dax ly enrh z` dgec `xnbdééaà déì øîà̈©¥©©¥

,daxlïk íà,mcd z`ivia dyibxn dy`y meyn mnrhyàäz ¦¥§¥
dzòL dic:`xnbd zx`an .llk rxtnl d`nh `dz `le i`nyk ©¨©§¨

äaøå,df mrh xn`yéòác àeä ééaàì éãecçìccgl dvx `ed - §©¨§©¥§©©¥§¨¥
.jk lr epl`yiy ick df mrh xn` okle ,iia` z`

:`xnbd zl`eyïðaøc eäééîòè éàî àlàly mnrh zn`a dn - ¤¨©©§©§§©¨¨
`ed mnrh :`xnbd daiyn .zrl zrn d`nhny mixaeqd minkg

øîàc àä ékxn`y enk -eðwz íéîëç ,ìàeîL øîà äãeäé áø ¦¨§¨©©§¨¨©§¥£¨¦¦§
ìàøNé úBðáì ïäìzexdha zeweqrdúéøçL ïîöò úB÷ãBa eäiL ¨¥¦§¦§¨¥¤§§©§¨©£¦
úéøçL ,úéáøòåick,äìéì ìL úBøäè øéLëäìllkn o`ivedl §©§¦©£¦§©§¦§¨¤©§¨

,dlila dz`x `ly rcz dxedh `vnz m`y ,d`neh wtq
mda dwqrzdy zexdhdy rcz d`nh `idy jk xg` `vnzykle

,zexedh i`ce dlilaúéáøòåickíBé ìL úBøäè øéLëäìo`ivedl §©§¦§©§¦§¨¤
wtq llkn,jk xg` d`xz m` d`nehådy`Bæeiykr dwcay §

,dwca `ly miax mini exare ,d`nh d`vneìéàBälr dxare ¦
minkg zpwzä÷ãa àìåy deqpw ,ziaxre zixgy,äðBò äãéñôä §Ÿ¨§¨¦§¦¨¨

z`fd dpera oda dwqrzpy zexdhd lky ,dlil e` mei epiidc
:`xnbd zl`ey .ze`nhéàîdciqtdy dpeekd dn -,äðBòixd ©¨

daiyn .zrl zrn d`nhn ixdy ,dlile mei ,zeper izy dciqtd
dciqtdy `id dpeekd :`xnbdäøéúé äðBòdper ixdy ,qpw meyn ¨§¥¨

dwca m` oebk ,oick zwcea dzid m` s` dciqtn dzid zg`
z` dciqtd ,d`nh d`vne ziaxr dwcae dxedh d`vne zixgya
`nhl dze` eqpw dwca `ly efe ,meia mda dwqrzpy zexdhd
.dlila mda dwqrzpy zexdhd z` mb ciqtzy ,zrl zrn rxtnl

:`xnbd dywndì úçkLî ïéðîéæ àäå ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨§¨¦§¦©§©©¨
yiy `ven dz` minrt ixde -ìL,úòì úòîa úBðBò Lm` oebk ¨Ÿ§¥¥§¥

mi`nhn ep`y ,d`nh d`vne mixdva dwcae ,miax mini dwca `l
dlila ,meid ,zeper yly d`nhne ,qpw meyn zrl zrn dze`
izy dze` miqpewy `vnpe ,mixdvd cr rxtnl lenz`e ,xary
axl `ax uxiz .zg` dper `l` dze` eqpw `l minkg ixde ,zeper

:`ttïäéúBcî íéîëç eåLärxtnl `nhzy reaw onf dl epzpe ¦§£¨¦¦¥¤
evx `le ,zeper yly jk ici lr d`nhny mewna elit`e zrl zrn

ick ,dl reawd dpnf hrnle rexbl,úòì úòîa ÷Bìçz àlL¤Ÿ©£§¥¥§¥
:sqep uexiz .oixeriyl mdixac ozz `ly xnelkàîéà úéòaéà- ¦¨¥¥¨

`ed df ote`a mb zrl zrn d`nhny mrhdy xn`z dvxz m`e
ick,økNð àèBç àäé àlLdper wx dze` qepwpy xn`z m`y ¤Ÿ§¥¥¦§¨

,xkyp `heg `vnp ,ea dwcay meid iptly dlild epiidc ,zg`
zqpwp dzid zixgya meid dwcae miax mini dwca `ly dy`y
`ehgl dtiqede mixdvd cr wecaln dxgi`y efe ,mly zrl zrn

:`xnbd zl`ey .mei ivge dlil `l` ciqtz `leäééðéa éàîedn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .df xe`ial df xe`ia oia lcaddeäééðéa àkéàyi - ¦¨¥©§

ote`a mivexizd oia lcadä÷ãa àìå äñéðzàc`le dqp`py - §¦§¦¨§Ÿ¨§¨
`heg `di `ly ick `ed mrhdy dxn`y oeyll ,zixgya dwca
`l` rxtnl `nhz `le ,dqp`p ixdy df mrh jiiy `l o`k ,xkyp
dy` oia wlgl `ly ick `ed mrhdy dxn`y oeylle ,dlildn
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc - dcp(ycew zay meil)

àúééøáerxtnl d`nhn dzqe zrya `ly d`exd dy`y epipyy ¨©§¨
k zrl zrnìkä éøác.diepy `id ¦§¥©Ÿ

:`xnbd zl`eyàëtéà àî÷Bìåepcnrdy enke ,jtidl cinrpe - §§¨¦§¨
zwqer dzry dic mc d`exdy dpeyy epzpyne ,oey`xd uexiza
`qec iaxl micen minkgy ,lkd ixacke dzqe zrya dz`xa
`ly d`exdy dpeyy `ziixade ,dzry dicy dzqe zrya dz`xa
d`exa `qec iax lr ewlgpy ,minkgk rxtnl d`nhn dzqe zrya
uexizdn epxfg mrh dfi`ne ,rxtnl d`nhny dzqe zrya `ly

:`xnbd daiyn .mcewdàøîeçìe àle÷ì éîe÷Bàì àkéàc ïåék- ¥¨§¦¨§¥§¨§§¨
`lewl `qec iaxe minkg ly mzwelgn z` cinrdl xyt`y oeik
`ly d`exa ewlgpe dzry dic lkd ixacl dzqe zrya dz`xay]
ewlgpy] `xnegle ,oey`xd uexiza epcnrdy enk [dzqe zrya
d`nhn lkd ixacl dzqe zrya `ly la` ,dzqe zrya dz`xa

,ipyd uexiza epcnrdy enk [rxtnlïðéî÷Bî àøîeçìepl yi - §§¨§¦©
.ipyd uexizk `xnegl mzwelgn z` cinrdl

:lirl d`aedy `ziixad ixaca dpc `xnbdéðz÷`ziixaa ¨¨¥
,rxtnl d`nh dzqe zrya mzk d`vny dy` ,dlrnl d`aedy
meyn ,dzry dic dzqe zrya mc d`ex dzid m`y it lr s`e

äàøz íàLmcäànèî dzñå úòLa àlLrxtnl,úòì úòî ¤¦¦§¤¤Ÿ¦§©¦§¨§©§¨¥¥§¥
xnel xyt` mzka mb ,mc zii`xa rxtnl d`nhny ote` yiy oeike
dii`xn xeng mzkd `di `ly zeywdl oi`e ,rxtnl d`nhny

:`xnbd zwiicn .dxenbéâéìôc àeä úñå dì LiL äMàc àîòè©£¨§¦¨¤¤¨¤¤¦§¦¦
dúéiàøì dîúk ïéa ïðaøzqe dl yiy dy`a `weecy rnyn - ©¨¨¥¦§¨¦§¦¨¨

dicy ,mc dz`xl ,rxtnl d`nhny ,mzk d`vn oia minkg ewlig
,dzryeøîàL íéLð øàL àäodaíéîëçmlerly,ïzòL ïéic ¨§¨¨¦¤¨§£¨¦©¨©§¨

oldl dpyna exkfedy miypd rax` oebk ,rxtnl d`neh oda oi`e
,dpwfe dwipn zxaern dleza ,(.f),ïúéiàøk ïîúkopi` mzka s`y ¦§¨¦§¦¨¨

,rxtnl ze`nhépî`ld ,zkled `id in zhiya ef `ziixa - ©¦
zhiyaøîà äãeäé áø øîàc ,àéä ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¦§¨©©§¨¨©

íéLpä ìk ,ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø íeMî ìàeîL,mzk e`xy §¥¦©¦£¦¨¤©§¦§¨©¨¦
,ïzòL ïéic íéîëç eøîàL íéLðå ,òøôîì àîè ïîúkepiidc ¦§¨¨¥§©§¥©§¨¦¤¨§£¨¦©¨©§¨

,exkfedy miypd rax`,ïúéiàøk ïîúkmc zii`x iably enke ¦§¨¦§¦¨¨
,ozry oiic mzk z`ivnay oicd `ed ,ozry oiicy minkg exn`õeç

ä àlL ú÷BðézîeléôàL ,úBàøì dpîæ òébe`vnp m`dlL ïéðéãñ ¦¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§¤£¦§¦¦¤¨
íãa ïéëìëeìî,dtebn `a m` zrcei dpi`e,dì ïéLLBç ïéàelit`e §§¨¦§¨¥§¦¨

.minzk oic llk da exfb `ly d`nhn dpi` `adle o`kn
onzk ozry oiic minkg exn`y miype' qepbihp` oa `pipg iax ixaca
.minc zewleqnd miypd rax`a minzk oic yiy x`ean 'ozii`xk

:jk lr dywn `xnbdììk íúk àðéðç éaøì déì úéà éîeike - ¦¦¥§©¦£¦¨¤¤§¨
ze`nhne el` miyp rax`a minzk z`neh oic yiy xaeq `pipg iax

,`adle o`knàéðúäå,`ziixaaå ,àîè ïîúk íéLpä ìks`íéLð §¨©§¨¨©¨¦¦§¨¨¥§¨¦
,ïzòL ïéic íéîëç eøîàL,dpwfe dwipn zxaern dleza epiidc ¤¨§£¨¦©¨©§¨

íéîëç eøîàL íéLð ,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ,àîè ïîúk¦§¨¨¥©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¦¤¨§£¨¦
åàì éàî ,íúk ïäì ïéà ïzòL ïéicxnel `ziixad zpeek oi` m`d - ©¨©§¨¥¨¥¤¤©¨

yïäì ïéàoic,ììk íúko`kn elit` ze`nh opi` mzk e`vn m`e ¥¨¥¤¤§¨
.`adle o`kn ze`nhny enyn xn`y l`enyk `le ,`adle

:`xnbd zvxznàì,llk mzk oic mdl oi`y `ziixad zpeek oi` - Ÿ
y dzpeek `l`ïäì ïéàoicíúk`nhlïäì Lé ìáà ,òøôîìoic ¥¨¥¤¤§©§¥©£¨¥¨¥

íúk`nhl,àaäìe ïàkî.enyn l`eny xn`y enke ¤¤¦¨§©¨
mdl oi`y `ziixaa `pipg iax ly ezpeek ok` m` :`xnbd zl`ey

rxtnl `nhl mzk oicàn÷ àpúc ììkî`pipg iax lr wlegd ¦§¨§©¨©¨
h onzk xne`e`nøáñ`nhy,òøôîì eléôàxnel xazqn ike ¨©£¦§©§¥©

daiyn .rxtnl `nh `die ozii`xn xeng onzky zewleqna
:`xnbd,ïéàef `ziixaøéîçîc àéä øéàî éaølíéîúk éabxzei ¦©¦¥¦¦§©§¦©¥§¨¦

.el` miyp rax`a s` rxtnl mzka `nhne ,mc zii`xan
:xi`n iax ixacl xewn d`ian `xnbdàéðúc,`ziixaa,íéLpä ìk §©§¨¨©¨¦

å ,òøôîì àîè ïîúks`eøîàL íéLðodaíéîëçmc e`x m`y ¦§¨¨¥§©§¥©§¨¦¤¨§£¨¦
ïa àðéðç éaø .øéàî éaø éøác ,òøôîì àîè ïîúk ,ïzòL ïéic©¨©§¨¦§¨¨¥§©§¥©¦§¥©¦¥¦©¦£¦¨¤

íéîëç eøîàL íéLð ,øîBà ñBðâéèðàmc e`x m`y,ïzòL ïéic ©§¦§¥¨¦¤¨§£¨¦©¨©§¨
,ïúéiàøk ïîúk,`adle o`kn `l` `nhn epi`eòébäL ú÷Bðéúå ¦§¨¦§¦¨¨§¦¤¤¦¦©

dì Lé ,úBàøì dpîæoicíúkdz`x `l m` s` `adle o`kn `nhl §©¨¦§¤¨¤¤
,mlern mcåzwepizdì ïéà ,úBàøì dpîæ òébä àlLoic.íúk §¤Ÿ¦¦©§©¨¦§¥¨¤¤

éúîéàåy aygp,íéøeòpä éîé eòébäLî ,úBàøì dpîæ òébäepiidc §¥¨©¦¦©§©¨¦§¦¤¦¦§¥©§¦
cg` meie mipy dxyr mizy za ziyrpy e` zexry izy d`iady

.zexry izy d`iad `l m` s`
:dpyna epipy,'åë íécòa úLnLîäåzaygp ef dwica ixd §©§©¤¤§¦¦

`xnbd .dciwtl dciwtn ci lre zrl zrn ci lr zhrnne ,dciwtk
:dciwtk zaygp dwica efi` dpcãò ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¥

Lea dwcaèòîî Bðéà ,LéîLz éðôlzrl zrn ci lr,äãé÷ôk ¤¦§¥©§¦¥§©¥¦§¦¨
rxtnl d`nh `dz ef dwical zrl zrn jeza jk xg` d`xz m`e

,ef dwica mcewy onfdn s`àîòè éàîef dwicay mrhd dn - ©©£¨
,dciwtk zaygp dpi`dúéáì äneänL CBzî ,àðéè÷ áø øîà- ¨©©§¦¨¦¤§¨§¥¨
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המשך בעמוד זנח



קפג oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay

àëôéà àî÷åìåinwe`l ivn xity `d ,da ixcd `nrh i`ne ,`xwirn dinwe`ck Ð

.opax Ð `ziixae ,lkd ixac Ð oizipznàøîåçìå àìå÷ì`pniwe` `xwirn Ð

.ibilt Ð dzqe zrya `lyae ,dzry dic lkd ixac Ð dzqe zryac ,`lewl

`lye .rxtnl dl `nhne xingnc `ki`e ,dzqe zrya Ð `zbelt `pniwe` `zyde

.rxtnl d`nhn lkd ixac Ð dzqe zrya

äàøú íàù éðú÷."xn xn`" enk Ðíàù
'åë äàøú`nhn dnzkc mrhc `nl` Ð

d`nh dii`x eda ogky`c meyn ,rxtnl

xeng dnzk ded `l `zydc ,rxtnl

,zqe dl yic dy`c dpin rnye .dzii`xn

dnzkc :dzii`xl dnzk oia opax beltc `ed

meyn ,dzry dic dzii`xae ,rxtnl `nhn

d`neh ogky` dzqe zrya `ly dzii`xac

.rxtnlïééã íéîëç åøîàù íéùð øàù àä
ïúòùeda ogky` `lc ,miyp rax` oebk Ð

`nh epi` inp onzk ,rxtnl d`nh dii`x

.rxtnlïúééàøë ïîúëjli`e o`kn Ð

.ze`nh'åë ú÷åðéúî õåço`kn elit`c Ð

minc zleza :xn`c `de .`l inp ,`adle

,d`nh `din `adle o`knc ,ozii`xk onzk

.dz`x `le ze`xl dpnf ribdyk epiid

íãá ïéëìëåìîdtebn iz` i` drci `le Ð

.`l i`äì ïéùùåç ïéàdl oi` elit`e Ð

,dxar `l migah ly weyac ,zelzl dna

`dc .dzrc` e`le ,dxar :xninl `ki`

opaxc oinzkc ,xwir lk zelzl oi` dteba

ievn mcc ,dpnf ribda Ð opax xefb ike ,edpip

da oi`e li`ed ,xefb `l Ð `da la` .da

eribiyn ,dpnf `ed dfi` yxtn onwle .minc

za e` ,zexry izy d`iady ,mixerpd ini

`ly it lr s`e cg` meie dpy dxyr mizy

.zexry izy d`iadéáøì äéì úéà éîå
ììë íúë àðéðçelit`e ,miyp rax`a Ð

.`adle o`kníéîúëá øéîçîãith Ð

oi`e li`ed ,miyp rax` zii`xc .dzii`xan

iz` ikne ,iz` `zyd :opixn` ,oda ievn mc

dwca i` :xninl `ki` mzka la` .dizifg

.gkzyi` ded `xwirn ,welglïá àðéðç éáø
àïééã íéîëç åøîàù íéùð øîåà ñåðâéèð

ïúééàøë ïîúë ïúòùmiyp ,xnelk Ð

ozii`xk onzk ,ozry oiic minkg exn`y

.`adle o`kn d`nhlíúë äì ùéo`kn Ð

.dinin dz`x `ly it lr s` ,`adle

èòîî åðéàci lre zrl zrn ci lr Ð

.dciwtl dciwtnäúéáì äîåäîù=

.ynyl zxdnnåì ãçàea gpwny Ð

.envraòøæ úáëù äðôçúåelit`e Ð

`w ,dciwtk iedil `l inp yinyz xg`lc

.ol rnynàîéà úéòá éàåcg mlerl Ð

elit`e ,yinyz xg`l cge yinyz iptl

.i`w yinyz xg`l` "dciwtk ef ixd" ikd

xkfed dnl yinyz iptly cr :xn`z m`e?
`pz opireny`e ,ipzw izxz oizipzn

ikde .opax dekxv` zewica ipyc oizipznc

devn :xnelk Ð "micra zynyn" :xn`w

dl yiy it lr s`e ,micra ynyl dilr

xg`lc `edd Ð "dciwtk ef ixd" .zqe

.yinyzéðú÷ úùîùîä àäåe`lc Ð

meyne ,ipzw `cg `nl` ,`ed daeg oeyl

:xn`w ikde .dl hwp "dciwtk ef ixd"

,dciwtk ef ixd Ð micra zynynd dy`e

,dcegl `xza` i`c .i`w inp `nw`e

.xkfed dnl oey`xúùîùîå éðúdevnc opireny`l `l` dil hwp `l `nwe .`xza` Ð dciwtk ixde ,micra ynyl dilr devn :xn`w ikde ,edpip ilin izxze Ð

.yinyz mcew wecalúòì úòî àúùä.micrc ef dciwt zhrnn ,`ed jex` onfc lenz`c Ð
äãé÷ôî
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àúééøáåiz` `l ixnbl la` .rxtnl `nhn Ð dzqe zrya `lyc Ð lkd ixac

,xaq i`n `xwirn :xn`z m`e .inp dzqe zrya elit` edciclc ,opaxk

oizipzn inewe`l ira `xwirnc :xnel yie ?`xnegl opixn` `le ,`kti` opixn`c

,dia xcd ,`nlr ilekk inwe`l ivn `l Ð `ziixad `iadyk la` ,`nlr ilekk

.`xnegl xn`weàäexn`y miyp x`y

rnyn Ð ozii`xk onzk ozry oiic minkg

rax`an ith zqe dl yia xingdl yiy

zqe dl yia xn`c `qec iax ok m` ,miyp

.miyp rax`a dil zi`c oky lk ,dzry dic

iaxk wiqtc (a,f) onwl ,ok m`c :dywe

?ediicda jd aiyg i`n` ,rax`a xfril`

dil ded `l ,dizek xaq `qec iaxc oeik

yie .onwl opixn` `peeb i`dkc !ayginl

,rxtnl `nh dnzk zqe dl yiac `d :xnel

`l` ,miyp rax`n ith xingc meyn e`l

zrya `ly eh` dzqe zrya xefbc meyn

.opixfb `l dii`xac ab lr s` ,dzqe

éáøyxit Ð minzka xingnc `id xi`n

oi`e .dii`xan ith minzka xingnc :i"yx

jix`dl cenlzdl el dn ,ok m`c ,d`xp

:xninl dil ded ?minzka xingnc xnele

,eze !xzei `le ,'eke "`ipzc `id ,xi`n iax"

zlwlewn Ð mzk d`exd :`ipz jenqac

zlwlewn dpi` Ð mc d`exae ,dpipnl

ith exing` inp mi`pz x`y `nl` .dpipnl

`ziixa jdc ab lr s`e !dii`xan minzka

dlrea z` d`nhn" :ipzwc ,xi`n iaxk

:opixn` (`,eh dcp) "cid lk" wxtae ,"rxtnl

.rxtnl dlrea d`nhn xi`n iaxl `wec

edin ,dpipnl zlwlewnc `d ,mewn lkn

dcp) "oniq `a" idliy oke .`nlr ilekk iz`

dnvr d`nhn Ð mzk d`exd :`ipz (a,bp

zlwlewny oiprl ,epiide .miycwa rxtnl

d`xpe .'d zxfra my yxt`y enk ,dpipnl

Ð "minzka xingnc `id xi`n iax" :yxtl

,opaxn ith minzka xingdl libx `edy

d`exd :(a,ap my) "oniq `a" wxt opzck

.xi`n iax ixac ,aef meyn oiyyeg Ð mzk

.aef meyn minzka oi` :mixne` minkge

oa `pipg iax Ð ?minkg o`n :mzd opixn`e

opixn`ck ,minzka xzei lwinc ,qepbihp`

,xi`n iax xingn izkec dnkae .`kd

dyery dy`" iab (a,hp) onwl opixn`ck

,"dikxv:opixn` (`,ci dcp) "cid lk" wxtae

,`qtewa dgipde ,dl weca [oi`y] cra dwca

,`nhn xi`n iax Ð mc eilr d`vn xgnle

iax" :`kd xn`w jkle .oixdhn minkge

wxtac ab lr s`e ."minzka xingnc xi`n

dwelg dli`yd :`ipz (`,hp dcp) "dy`d"

:xne` xi`n iax .dieba dlez dpi` Ð diebl

lkn !opaxn ith lwin `nl` .dieba dlez

.xingn zenewn aexa mewnìëmiypd

`l Ð 'ek exn`y miype rxtnl `nh onzk

.ipzw ef s` eféðúit lr s` Ð zynyne

.dzry dic exn`yàúùäzrl zrn

drytc ,zrl zrn `zyd :yexit Ð zhrnn

d`vne ziaxr dwca ik ,zixgy dwca `le

Ð yinyz xg`lc mixdv ly dwica ,d`nh

oky lk .zrl zrn d`nhn `lc ,dhrin

Ð melk dryt `le ,zixgy dwcayk

.zixgyn d`nhn `lc ,zhrnnc
riiqn
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc - dcp(ycew zay meil)

àéòaéî äãé÷ôì äãé÷tîci lr mb zhrnny xnel jxvp ike - ¦§¦¨¦§¦¨¦©§¨
eze`a dyniye ,dxedh d`vne xweaa dwca m`y ,dciwtl dciwtn
onfdn `l` d`nh dpi` ,mc dz`xe dwca jk xg`e ,micra mei
dciwtny df onf ixd ,zixgy zwica onfn `le yinyzd xg`y
mcew zery rax`e mixyr `edy] zrl zrnn zegt `ed dciwtl

.[yinyzd
lr zhrnn ef dwicay eprinydl dkxved dpynd :`xnbd zvxzn

c ,dciwtl dciwtn ciàîéúc eäî`weec zhrnny xn`z `ny - ©§¥¨
ci lrúòì úòîy meyn ,ax onf `edyàãéñôì ïðaø da eLç ¥¥§¥¨¨©¨¨¦§¥¨

úBøäèc,zrl zrn jeza mda drbpy zexdhd cqtdl eyygy - ¦§¨
,ef dwica lr jenql eliwd jkleìáàci lräãé÷ôì äãé÷tî £¨¦§¦¨¦§¦¨

hren onf `edyàì,hrnzy eliwdïì òîLî à÷`pzd eprinyn - Ÿ¨©§©¨
.dciwtl dciwtn ci lr mb zhrnn `l` ,ok epi`y

,dzry dic zqe dl yiy dy` :dpyna epipydzòL dic ãöék¥©©¨©§¨
,'åëådz`xe dhndn dyxte ,zexdha dweqre dhna zayei dzid

df oic `pzd dpy recn x`az `xnbd .zexedh ode d`nh `id ,mc
:`xnbd zl`ey .dhna zayeid dy`aéðúéîì éì änì[zepyl-] ¨¨¦§¦§¥

éðúéì ,'úBøäèa ä÷ñòå ähna úáLBé äúéä',dpyi -äúéä' ¨§¨¤¤©¦¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨§¨
,'äúàøå äLøôe úBøäèa ä÷eñòote`a df oic xnel jxved recne £¨¦§¨¨§¨§¨£¨

:`xnbd daiyn .dhnd lr zayei dzidyïì òîLî à÷ àäxac - ¨¨©§©¨
,eprinydl `pzd `a dfàîòèmeyn ,dxedh dhndy mrhd - ©£¨

,dzòL äiãc,dzry dice reaw zqe dl yiy meyn xnelkàä- §©¨©§¨¨
rxtnl d`nhn dzide reaw zqe dl did `l m` la`,úòì úòî¥¥§¥

àénèî énð ähîzxne` .z`nhp dzid dilr dayiy dhnd mb - ¦¨©¦§©§¨
zrn rxtnl d`nhny dy`y epzpynn rnyny df oic :`xnbd

dhnd z` mb d`nhn zrl,éøéòæ øîàc ,éøéòæì déì òéiñîz`neh §©©¥¦§¦¦§¨©§¦¦
L úòì úòîminkg exfbäNBò äcpambkLîádcpd eilr dakyy ¥¥§¥¤©¦¨¤¦§¨

áLBîemi`nh dcpd eilr dayiyíãà ànèìmda rbpyànèì ¨§©¥¨¨§©¥
íéãâa.dhna el` micba erbp `ly it lr s`e ,eilry §¨¦

:`xnbd dywnähî éàä éãkîef dhn ixd -úòc Ba ïéàL øác ¦§¦©¦¨¨¨¤¥©©
,àeä ìàMéì,`l e` d`neha drbp m` dl`yl xyt` i`yìëå ¦¨¥§¨

,øBäè B÷ôñ ìàMéì úòc Ba ïéàL øácd`neh wtq'y llkdy ¨¨¤¥©©¦¨¥§¥¨
m` l`yil zrc da yi dheqe ,dheqn cnlp '`nh cigid zeyxa
z`nehe ,dheqn cnlp `l l`yil zrc ea oi`y xace ,`l e` d`nhp

:`xnbd zvxzn .dz`x `ny wtqn `id zrl zrnéøéòæ dîbøz- ©§§¨§¦¦
xaecny ,epzpyn z` ixirf yxitdúBà úBàNBð äéúBøáçLk§¤©§¤¨§¨

ähna,ea dz`xy onfl zrl zrn jezadéì àéåäczaygpy - ©¦¨§¨§¨¥
k ef dhnäéúBøáç ãéjkle ,l`yil zrc oda yi ode ,da zefge`d ©©§¤¨

.rxtnl d`nh dhnd mb
:sqep uexizàzLäåeiykre -äàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàc §©§¨§¨©©¦¨¨§¥§¨

,íãà éãéa äàaämc` oebke ,dcpd ici lr d`ay ef d`neh oebk ©¨¨¦¥¨¨
,ilka uxyd rbp m` wtq yie ecia uxy `yepd,äéìò ïéìàLð¦§¨¦¨¤¨

e ,l`yil zrc ea yiy xack aygpy meyn `ed `nh xnelkeléôà£¦
éìëadò÷ø÷ éab ìò çpeîaygp,ìàMéì úòc Ba LiL éîkoeik ¦§¦¨©©¥©§©§¦¤¤©©¦¨¥

epxn`y dne ,l`yil zrc ea yiy mc`d cia `vnp `nhnd xacdy
lhend uxy oebk `weec epiid xedh ewtq l`yil zrc ea oi`y xacy
mbe `nhnd mby ,ilka rbp m` wtq yie rwxwd iab lr ilkl jenq
epipyy epzpyn zayein df itl ,l`yidl zrc mda oi` `nhpd

d`nh dilr zayei dcpdy dhndyäéúBøáç ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥©§¤¨
,ähna dúBà úBàNBðzrc da yi dhnd z` d`nhnd dcpd ixdy §¨©¦¨

.l`yil
:opgei iax ixaca dpc `xnbdàôeb,opgei iax ixac mvr z` x`ap - ¨
äàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàd`nehaíéìàLð ,íãà éãéa äàaä ¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨¦§¨¦

,äéìòe ,l`yil zrc ea yiy xack aygpy meyn `nh xnelkeléôà ¨¤¨£¦

ò÷ø÷ éab ìò çpenä éìëaaygp,ìàMéì úòc Ba LiL éîkoeik ¦§¦©¨©©¥©§©§¦¤¤©©¦¨¥
.l`yil zrc ea yiy mc`d cia `vnp `nhnd xacdy

éáéúéî,`ziixaa epipy ,opgei iax ixac lr daiyid ipa eywd -äéä ¥¦¥¨¨
úBàîeèå úBøäèe ,Búélèa óhòúîmigpen ze`neh e` zexdhe - ¦§©¥§©¦§¨§§

úBàîeèå úBøäèe ,Bcöamigpen ze`neh e` zexdh eidy e` - §¦§¨§§
,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,BLàøî äìòîìd`nh zilhd dzid m`y §©§¨¥Ÿ¨¥¨©¨¥Ÿ¨©

xdh eidedrbp etizk lr ddiabdyk m` wtzqdl yi eciva ze
dxedh zilhd dzid m` oke ,drbp `ly e` mze` d`nihe zexdha
,drbp `l e` d`nhpe uxya drbp m` wtzqdl yi ,eciva uxy dide

øLôà éà íàå ,øBäèzilha shrzdyïaø .àîè ,òâð ïk íà àlà ¨§¦¦¤§¨¤¨¦¥¨©¨¥©¨
Bì íéøîBà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdf mc`l,äðLxefg xnelk ¦§¤©§¦¥¥§¦§¥

,ztqep mrt zilha shrzde,äðBLåmcew mby recia rbi eiykr m`e §¤
.rbpBì eøîà,l`ilnb oa oerny oaxl minkg,úBøäèa íéðBL ïéà ¨§¥¦¦§¨

,dpey`x mrta did dn rixkp df itle dpyiy el mixne` oi` xnelk
okl mcewe rbp `l eiykry e` ,rbp `l okl mcewe rbp eiykr `ny

,opgei iaxl dywe .rbpéànàmixdhn rbp m` wtq yiyk recn - ©©
,opaxàäixd -,àeä íãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñd`nehdy ¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨

d`ad d`neh wtq opgei iaxle ,ezilha shrzdy mc`d ici lr d`a
zvxzn .`nh ewitqy l`yil zrc ea yiy xack aygp mc` icia

:`xnbdàéääc dépéî øazeywdl `iaz l` xnelk ,dpnn ueg - ©¦¥§©¦
,ef `ziixanàéòLBä áø éðúcm`y ,ef `ziixa yxtl ely `ziixaa §¨¥©©§¨

df dyrn did,àîè B÷ôñ ,ãéçiä úeLøadid m`e,íéaøä úeLøa ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦
ewitq,øBäè,l`yil zrc ea yiy xack eze` mipc zn`a df itle ¨

.opgei iax ly ezrcke
:ixirf ixaca dpc `xnbdàôebx`ape ixirf ixac mvrl aeyp - ¨

,mze`,éøéòæ øîàz`nehL úòì úòîminkg exfbäNBò ,äcpa ¨©§¦¦¥¥§¥¤©¦¨¤
mbákLîdcpd eilr dakyyáLBîe,mi`nh dcpd eilr dayiy ¦§¨¨

íãà ànèìmda rbpyíéãâa ànèìerbp `ly it lr s`e ,eilry §©¥¨¨§©¥§¨¦
.dxenb dcpk ,dhna el` micba

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -àúà ék àäå`ayk ixde - ¥¦§¨¦£¨
éàæBç éaî éîéáà,[mewn my]déãéa àúéðúî éúééàå àúà`a - £¦¦¦¥¨¥£¨§©§¥©§¦¨¦¥

z`nehy ,ecia `ziixa `iadedáLBîe dákLî ,äcpaL úòì úòî¥¥§¥¤©¦¨¦§¨¨¨¨
`nhnåàì éàî ,dòbîky eprinydl dzpeek oi` m`d -dòbn äî §©¨¨©¨©©¨¨

,ea drbpy ilk xnelk ,dcpd lyíãà ànèî àìoey`x `ed ixdy] Ÿ§©¥¨¨
,[mc` `nhn d`nehd a` wxe ,d`nehlànèî àì dákLî óà©¦§¨¨Ÿ§©¥

,íãà`nhl s` mc` `nhn dayene dakyny xn`y ixirfl dywe ¨¨
.micba

:oywnd ly ezrc z` `ax dgecàøañúå ,àáø øîàxeaq ike - ¨©¨¨§¦§§¨
ayene akynk mc` `nhn epi` dayene dakyny xnel dz`ly

`lde ,dxenb dcpãéîö ówenä ñøç éìk äîe ,àeä øîBçå ì÷©¨¤©§¦¤¤©¨¨¦
,ìéút,ilkl wacene cenv ieqikde dqekn `edy xnelkìBvépäon ¨¦©¦

d`nehd,únä ìäBàaok it lr s`,äcpaL úòì úòîa ìBvéð Bðéà §¤©¥¥¦§¥¥§¥¤©¦¨
ezhiqd eli`k `nh ,dzii`xl zrl zrn jeza eze` dhiqd m`y

,oldl z`aend `ziixaa epipyy enk ,dzii`x xg`lúBákLî¦§¨
,únä ìäàa ïéìBvéð ïðéàL úBáLBîemi`nhpy milk x`yk ody ¨¤¥¨¦¦§Ÿ¤©¥

,znd ld`a,äcpaL úòì úòîa ïéìBvéð ïéàL ïéc Bðéàe`nhie ¥¦¤¥¦¦§¥¥§¥¤©¦¨
micba `nhl mc` oi`nhny ,dzii`x xg`l mdilr dayi eli`k

.eilry
:dpey`xd dzl`yl `xnbd zxfegàúéðúî éàæBç éaî éîéáà àäå§¨£¦¦¦¥¨¥©§¦¨

øîà÷dakyny epipyy `ziixadn dywd i`feg ian inia` ixde - ¨¨©
ea drbpy ilkk `nhn dayene dakyny epiide ,drbnk dayene

:`xnbd zvxzn .mc` `nhn epi`eàîéàz` yxtl xen` - ¥¨
,`ziixaddáLBîe dákLî¦§¨¨¨¨
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oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay

äãé÷ôì äãé÷ôî.`iran hren onfc ,meid zixgyc Ðäúòù äéã íåùî àîòèÐ

,d`nh inp dhn Ð zrl zrn `inhnc ,zqe dl oi` m` `d .zqe dl yic meyn

,eilry micba `nhl dxeng d`neh ea rbepd mc` `nhny dnvr dcp akynk

:opiqxb ikd ."eicba qaki dakyna rbi xy` lke" :(eh `xwie) aizkcíãà àîèì
íéãâá àîèìmicba `nhn mc`dy Ð

.dhna micba erbp `ly it lr s`e ,eilry

ìàùéì úòã åá ïéàù øáã äèî êä éãëî
àåäwtq Ð zrl zrne Ðlke ,`ed d`neh

zexdh` `nlyac .'ek l`yil zrc ea oi`y

oda dweqr `idc oeikc ,`gip Ð dhn `la

da yi `ide ,dcik edl eed ,dcia ozfge`e

rwxw iab lrc oeik ,dhn `l` .l`yil zrc

lkc .xedh ewtqe ,`ed dcia e`lc ,zgpen

,dl opixnb dheqn ,`nhl d`neh wtq

.l`yil zrc da yi dheqeäéúåøáçùë
äèîá äúåà úåàùåð,zrl zrn eze`a Ð

da yiy dizexag cia dhn jd dil `iedc

.d`nh jkld ,l`yil zrcíãà éãéá äàáä
`yep oebke .d`a dci lr d`nehc ,ef oebk Ð

gpend ilka rbp wtq ,ecia uxyiab lr

`l mc`y it lr s`e .rbp `l wtq rwxw

d`nehde li`ed ,`nhind ilka weqr did

ilka d`nehd drbp wtq ,mc` ici lr d`a

da yiy enk dl opiayg Ð drbp `l wtq

.`nh ewtq cigid zeyxae ,l`yil zrc

ïéìàùð.`nh ,xnelk Ðúòã åá ùéù éîë
ìàùéìzrc ea oi`y xac :opixn` ike Ð

lhend uxy oebk ,xedh ewtq Ð l`yil

.rbp `l wtq rbp wtq rwxw iab lr ilk lv`

åãöá úåøäèå åúéìèá óèòúî äéä`ede Ð

zilha zexdh `nih wtq .`nh did

ze`nh e` .rbp `l wtq ,etzk lr ediabdykª

`nhp wtq .xedh `ede ,uxy oebk ,ecva

.`nhp `l wtq ,ezilhøåäè`wlq `w Ð

iedc meyn ,cigid zeyxa elit`c ,jzrc

d`ac ab lr s`e .l`yil zrc ea oi`y xac

iab lr zegpen zexdhe li`ed ,mc` icia

.mdilr oil`yp oi` ,ecia ofge` oi`e rwxw

äðùrecia Ð eiykr rbi m` ,zxg` mrt Ð

.dlgza rbpyïéðåù ïéàrbp eiykr `ny Ð

.selig e` ,rbp `l okl mceweäòâîëilka Ð

ixdy ,mc` `nhn epi`y ,dcp ea drbpy

a` `l` mc` `nhn epi`e ,`ed oey`x

.d`nehdíãà àîèî àì äáëùî óàÐ

dayene dakyn :xn`c ,ixirfl `iywe

.micba `nhl s` mc` `nhnñøç éìëÐ

lke" :(hi xacna) aizkc ,znd ld`a levip

"`nh eilr lizt cinv oi` xy` gezt ilk

.xedh Ð eilr lizt cinv yi `dìåöéð åðéà
eli`k `nh Ð zrl zrn jeza hiqd m` Ð

.onwl `ziixaa `ipzck ,dzii`x xg`l dzhiqdúòì úòîá ïéìåöéð ïðéàù ïéã åðéà
.eilry micbae mc` ,dnvr dcp akynk e`nhiy Ð
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òééñî?micbae mc` `nhl opirny `l oizipznnc :dniz Ð ixirfl diléãëîdhn

xity ixwin Ð oda oiweqry oeikc ,jixt `l zexdhn Ð l`yil zrc ea oi`

.qxhpewd yxitck ,"l`yil zrc ea yi"äéúåøáçùëÐ dhna dze` ze`yep

yiy xac" dhn ixwnc Ð dhna dze` ze`yep dizexagc oeikc `hiytc :`kd rnyn

:xy` oa wgvi epiaxl dnize ."l`yil zrc ea

lre :xn`w (`,hi) migqtc `nw wxt seqac

micide oikqdy Ð xyaa `vnpy hgnd

Ð zexedhe ,zn `nh hgna :dl iwene .zexedh

ded i` la` .`ed miaxd zeyx dxfrc meyn

`de ?i`n` :jixte .`nh ded Ð cigid zeyx

,opgei iaxk xn`c `ed !l`yil zrc ea oi`

oil`yp Ð mc` icia d`ad d`neh wtq :xn`c

jixv dne ,mzd dywn i`n ,`zyde .dilr

z` qtez mc`c oeikc ,opgei iaxc jd iiez`l

"l`yil zrc ea yiy xac" aeyg Ð oikqd

yie ?`kd rnynck ,opgei iax `la elit`

zrc ea yiy xac" ith aiyg `kdc :xnel

,dhna dze` ze`yep dizexagyk "l`yil

.l`yil zrc da yi d`nhnd inp dcpc meyn

md mb ,ze`yepd dizexag mby meyn :inp i`

mc`d oi` ,mzd la` .dcpd `yna ze`nh

inp `zyde .hgna rbpy oikqd `l` ,`nh

did"n opgei iaxl jenqa jixtc xity iz`

Ð ixirfl inp jixt `le ,"ezilha shrzn

inc `l ,zilhd qtezd mc`c meyn

zrc oda yie ,ze`nh od mby dizexagl

da yi d`nhnd dcpdy meyn e`] l`yil

.[l`yil zrc÷ôñmc` icia d`ad d`neh

rwxw iab lr gpend ilka elit`e dilr oil`yp

?opgei iax ol rnyn `w i`n :xn`z m`e Ð

:(g dpyn iriax wxt zexdh) `id oizipzn

minkgc .'ek dqird cva `vnpy wepiz

zrc ea yi"k wepizl eyrc meyn ,oi`nhn

zrc da oi` dqirdy it lr s` ,"l`yil

(h dpyn) iriax wxt zexdh zkqnae .l`yil

rbp wtq ,oiwynd oial elbx hyty `nh :opz

opz cer .cigid zeyxa `nh Ð rbp `l wtq

d`ln ey`xae ,ecia lwn did :`tiqa mzd

ea rbp wtq ,zexkkd oial dwxfe ,oi`nh oiwyn

`nhl oiwyn z`nehc meyn ,`nrhe .xedh Ð

`nhl] wtq dil dede ,`ziixe`c e`l mixg`

Ð ikd e`l `d .mzd yxtnck ,opaxc [mixg`

dqirdy xninl ivnc :xnel yie !`nh ewtq

ol rnyn `we ,mc` icia zexkkde oiwynde

e` ,rwxw iab lr migpen elit` :opgei iax

.rwxw iab lr zgpen d`nehe xedh cia zexdh

äéä`nh ezilh :yexit Ð ezilha shrzn

ze`nhe xedh ezilh e` ,ecva zexdhe

e` .ea rbp m` rcei epi`e uxy oebk ,ecva

rcei epi`e ,xedh ezilhe ,eiptl zexdhe d`neh

rbp `l `ny :`wtq wtq ied `lc ,ol rnyn `we .zexdhl jk xg`e d`nehl rbp m`

rbp ok enk Ð uxya rbp m`c .zexdha rbp `l wtq Ð rbp elit`e ,uxya zilhd

.zexdhaíàåxyt` i`c oeik ,`hiyt :xn`z m`e Ð `nh rbp ok m` `l` xyt` i`

rnyn ,"`nh ewtq" xn`wcn .`nh ewtq Ð rbp ok m` `l` xyt` i` m` :`ipz inp `ztqezae ."i`cel aexw" ,xnelk `l` ,xn`w "llk xyt` i`" e`lc :xnel yie !rbp i`ce Ð

.`nh Ð rbp m`e ,"dpy el mixne`" edi` xn`we ,"xedh ewtq" xn`wc ,i`w `yix`c xninl `kilc ,"dpy" el mixne` :l`ilnb oa oerny oax xn`wcn oke .rbp i`ce ied `lc

xn` i` :opixn` (a,a) oileg zhigy yixa oke .oipey xingdl la` ,oipey oi` lwdl `wecc opixn` (`,gp dcp) "d`exd" wxtac ,zexdha oipey oi` :xnel opax ibilt ied `l ,ok m`c

.(a) migqta opixn`ck ,miaxd zeyx Ð dxfrc ,"ixa" `wec e`l ,"izrbp `ly il ixa"äîå,znd ld`c zeakynk eic ,`nipe :xn`z m`e Ð lizt cinv swen `edy qxg ilk

edine !ok enk zeakyn s` ,rbn llkl ez` `lc ,dcpay zrl zrna mixedhe zna mi`nhc ,egikei miphw oikt :`nip ,cere ?zrl zrnc ,qxg ilkk eic e` .micbae mc` `nhn `lc

zrna e`nhiy oic epi` ,znd ld`a mi`nhc ,zeayene zeakyn Ð dnvr dcpa enk dcpay zrl zrna `nh ,znd ld`a xedhy ,qxg ilk dne :xnege lw ciar ikdc yxit i"yx

milk x`yc zexdh :xnel yie !exie`n `nhn oky ,e` .(a,hk dheq) "myk" wxta jixtck !dewna dxdh el oi` oky ,qxg ilkl dn :dyw izk` edine !?dnvr dcpk dcpay zrl

xn`ck ,zrl zrna oi`nh zeakyn elit`c dil `hiyt `dc .mipey`x mdy ,dnvr dcpak dcpay zrl zrna oi`nhe ,dewna dxdh mdl yie ,xie` z`neh mdl oi`y ,egikei

Ð dnvr dcpk dcpay zrl zrna ekez `nh ,ze`nh lkk eabn `nhn epi`y ,qxg ilk dne :xnege lw ikd carinl ivn `le ,micbae mc` `nhl xnege lw ciare .`ziixaa

.hytd yxetn mzde .opixn`w ekezn ,opixn`w eabn eh` :(a,`r oileg) "dywnd dnda" wxta xn`ck !oky lk `l ,zeakyn

éëä]jixv jkc ,`nh inp ,znd ld` rbnae .iz` rbnc `ieaixnc ,ekeza rbp eli`k aiygc ,hqida epiid zrl zrna levip epi`c `d :dniz Ð 'ek znd ld`a levipd opiqxb

cinv swend qxg ilk :`nip !znd ld`a `nhiy oic epi` Ð afa `nhy ,utn ,znd ld`a `nh Ð afa mixedhy ,miphw oikt dn :xn`wc ("`aiwr iax" [wxta]k) xnel

zt cinv swen xnel oi` `zyde ,qxcnn xnege lw ciar mzdc :xnel yie .izyxitck `l` !gikei lizt.[qxcnd on xedh `dc ,gikei li
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!àéòaéî äãé÷ôì äãé÷tî¯úòì úòî :àîéúc eäî¯ ¦§¦¨¦§¦¨¦¨£¨©§¥¨¥¥§¥
ïðaø da eLçàãéñôìäãé÷ôì äãé÷tî ìáà ,úBøäèc¯ ¨¨©¨©¦§¥¨§¨¢£¨¦§¦¨¦§¦¨

éì änì .'åëå "dúòL dic ãöék" .ïì òîLî à÷ ,àì̈¨©§©¨¥©©¨¨¨¨¨¨¦
,ähna úáLBé äúéä" éðúéîìä÷ñòåéðúéì ?"úBøäèa §¦§¥¨§¨¤¤©¦¨§¨§¨§¨¢¦§¥

!"äúàøå äLøôe úBøäèa ä÷eñò äúéä"¯à÷ àä ¨§¨£¨§¨¢¨§¨§¨£¨¨¨
àîòè :ïì òîLî¯úòì úòî àä ,dúòL äiãc¯ähî ©§©¨©£¨§©¨¨¨¨¨¥¥§¥¦¨

úòì úòî :éøéòæ øîàc ,éøéòæì déì òéiñî .àénhî éîð©¦¦©§¨§©©¥¦§¥¦©£©§¥¦¥¥§¥
äcðaL¯.íéãâa ànèì íãà ànèì áLBîe ákLî äNBò ¤§¦¨¨¦§¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦

øác ìëå ,àeä ìàMéì úòc Ba ïéàL øác ähî éàä éãkî¦§¦©¦¨¨¨¤¥©©¦¨¥§¨¨¨
ìàMéì úòc Ba ïéàL¯:éøéòæ dîbøz !øBäè B÷ôñ ¤¥©©¦¨¥§¥¨¦§§¨§¥¦

äéúBøáçLkúBàNBðãé déì àéåäc ,ähna dúBà §¤©§¤¨§¨©¦¨§¨§¨¥©
äàaä äàîeè ÷ôñ :ïðçBé éaø øîàc àzLäå .äéúBøáç©§¤¨§¨§¨©£©©¦¨¨§¥§¨©¨¨

íãà éãéa¯éab ìò çpeî éìëa eléôà ,äéìò ïéìàLð ¦¥¨¨¦§¨¦¨¤¨£¦¦§¦¨©©¥
ìàMéì úòc Ba LiL éîk ,ò÷ø÷¯ïéàL ét ìò óà ©§©§¦¤¥©©¦¨¥©©¦¤¥

äéúBøáçúBàNBð:ïðçBé éaø øîà ,àôeb .ähna dúBà ©§¤¨§¨©¦¨¨¨©©¦¨¨
íãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñ¯íéìàLðeléôà ,äéìò §¥§¨©¨¨¦¥¨¨¦§¨¦¨¤¨£¦

ò÷ø÷ éab ìò çpenä éìëa¯.ìàMéì úòc Ba LiL éîk ¦§¦©¨©©¥©§©§¦¤¥©©¦¨¥
Búélèa óhòúî äéä ,éáéúéîúBøäèåúBàîeèåBcöa, ¥¦¥¨¨¦§©¥§©¦§¨¢§§§¦

úBøäèåúBàîeèåòâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,BLàøî äìòîì §¨¢§§§©§¨¥Ÿ¨¥¨©¨¥Ÿ¨©
¯òâð ïk íà àlà øLôà éà íàå .øBäè¯ïaø .àîè ¨§¦¦¤§¨¤¨¦¥¨©¨¥©¨

eøîà .äðBLå ,"äðL" Bì íéøîBà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥§¦§¥§¤¨§
äàaä äàîeè ÷ôñ àä ?éànà ,úBøäèa íéðBL ïéà :Bì¥¦§¨¢©©¨§¥§¨©¨¨

!àeä íãà éãéa¯:àéòLBä áø éðúc ,àéääc dépéî øa ¦¥¨¨©¦¥§©¦§¨¥©©£¨
ãéçiä úeLøa¯íéaøä úeLøa ,àîè B÷ôñ¯,àôeb .øBäè ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦¨¨

äcðaL úòì úòî :éøéòæ øîà¯áLBîe ákLî äNBò ¨©§¥¦¥¥§¥¤§¦¨¨¦§¨¨
éaî éîéáà àúà ék àäå ,éðéà .íéãâa ànèì íãà ànèì§©¥¨¨§©¥§¨¦¦¦§¨¦£¨£¦¦¦¥
äcðaL úòì úòî :déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,éàæBç¯ ©£¨§©§¥©§¦¨¦¥¥¥§¥¤§¦¨

dákLîdáLBîedòbîkäî :åàì éàî .dòbnànèî àì ¦§¨¨¨¨§©¨¨©¨©©¨¨Ÿ§©¥
íãà¯:àáø øîà !íãà ànèî àì dákLî óà ¨¨©¦§¨¨Ÿ§©¥¨¨¨©¨¨

ãéîö ó÷enä ñøç éìk äîe ,àeä øîBçå ì÷ ?àøañúå§¦§§¨©¨¤©§¦¤¤©¨¨¦
,ìéútìBvépäìäBàaúnä¯ìBvéð Bðéàúòîaúòì ¨¦©¦§¤©¥¥¦§¥¥§¥

úBákLî .äcðaLúBáLBîeúnä ìäàa ïéìBvéð ïðéàL ,¯ ¤§¦¨¦§¨¨¤¥¨¦¦§Ÿ¤©¥
ïéìBvéð ïéàL ïéc Bðéàúòîa?äcðaL úòì¯éîéáà àäå ¥¦¤¥¦¦§¥¥§¥¤§¦¨§¨£¦¦

!øîà÷ àúéðúî éàæBç éaî¯dáLBîe dákLî :àîéà ¦¥©©§¦¨¨¨©¥¨¦§¨¨¨¨
òâîë
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc - dcp(ycew zay meil)

àéòaéî äãé÷ôì äãé÷tîci lr mb zhrnny xnel jxvp ike - ¦§¦¨¦§¦¨¦©§¨
eze`a dyniye ,dxedh d`vne xweaa dwca m`y ,dciwtl dciwtn
onfdn `l` d`nh dpi` ,mc dz`xe dwca jk xg`e ,micra mei
dciwtny df onf ixd ,zixgy zwica onfn `le yinyzd xg`y
mcew zery rax`e mixyr `edy] zrl zrnn zegt `ed dciwtl

.[yinyzd
lr zhrnn ef dwicay eprinydl dkxved dpynd :`xnbd zvxzn

c ,dciwtl dciwtn ciàîéúc eäî`weec zhrnny xn`z `ny - ©§¥¨
ci lrúòì úòîy meyn ,ax onf `edyàãéñôì ïðaø da eLç ¥¥§¥¨¨©¨¨¦§¥¨

úBøäèc,zrl zrn jeza mda drbpy zexdhd cqtdl eyygy - ¦§¨
,ef dwica lr jenql eliwd jkleìáàci lräãé÷ôì äãé÷tî £¨¦§¦¨¦§¦¨

hren onf `edyàì,hrnzy eliwdïì òîLî à÷`pzd eprinyn - Ÿ¨©§©¨
.dciwtl dciwtn ci lr mb zhrnn `l` ,ok epi`y

,dzry dic zqe dl yiy dy` :dpyna epipydzòL dic ãöék¥©©¨©§¨
,'åëådz`xe dhndn dyxte ,zexdha dweqre dhna zayei dzid

df oic `pzd dpy recn x`az `xnbd .zexedh ode d`nh `id ,mc
:`xnbd zl`ey .dhna zayeid dy`aéðúéîì éì änì[zepyl-] ¨¨¦§¦§¥

éðúéì ,'úBøäèa ä÷ñòå ähna úáLBé äúéä',dpyi -äúéä' ¨§¨¤¤©¦¨§¨§¨¦§¨¦§¥¨§¨
,'äúàøå äLøôe úBøäèa ä÷eñòote`a df oic xnel jxved recne £¨¦§¨¨§¨§¨£¨

:`xnbd daiyn .dhnd lr zayei dzidyïì òîLî à÷ àäxac - ¨¨©§©¨
,eprinydl `pzd `a dfàîòèmeyn ,dxedh dhndy mrhd - ©£¨

,dzòL äiãc,dzry dice reaw zqe dl yiy meyn xnelkàä- §©¨©§¨¨
rxtnl d`nhn dzide reaw zqe dl did `l m` la`,úòì úòî¥¥§¥

àénèî énð ähîzxne` .z`nhp dzid dilr dayiy dhnd mb - ¦¨©¦§©§¨
zrn rxtnl d`nhny dy`y epzpynn rnyny df oic :`xnbd

dhnd z` mb d`nhn zrl,éøéòæ øîàc ,éøéòæì déì òéiñîz`neh §©©¥¦§¦¦§¨©§¦¦
L úòì úòîminkg exfbäNBò äcpambkLîádcpd eilr dakyy ¥¥§¥¤©¦¨¤¦§¨

áLBîemi`nh dcpd eilr dayiyíãà ànèìmda rbpyànèì ¨§©¥¨¨§©¥
íéãâa.dhna el` micba erbp `ly it lr s`e ,eilry §¨¦

:`xnbd dywnähî éàä éãkîef dhn ixd -úòc Ba ïéàL øác ¦§¦©¦¨¨¨¤¥©©
,àeä ìàMéì,`l e` d`neha drbp m` dl`yl xyt` i`yìëå ¦¨¥§¨

,øBäè B÷ôñ ìàMéì úòc Ba ïéàL øácd`neh wtq'y llkdy ¨¨¤¥©©¦¨¥§¥¨
m` l`yil zrc da yi dheqe ,dheqn cnlp '`nh cigid zeyxa
z`nehe ,dheqn cnlp `l l`yil zrc ea oi`y xace ,`l e` d`nhp

:`xnbd zvxzn .dz`x `ny wtqn `id zrl zrnéøéòæ dîbøz- ©§§¨§¦¦
xaecny ,epzpyn z` ixirf yxitdúBà úBàNBð äéúBøáçLk§¤©§¤¨§¨

ähna,ea dz`xy onfl zrl zrn jezadéì àéåäczaygpy - ©¦¨§¨§¨¥
k ef dhnäéúBøáç ãéjkle ,l`yil zrc oda yi ode ,da zefge`d ©©§¤¨

.rxtnl d`nh dhnd mb
:sqep uexizàzLäåeiykre -äàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàc §©§¨§¨©©¦¨¨§¥§¨

,íãà éãéa äàaämc` oebke ,dcpd ici lr d`ay ef d`neh oebk ©¨¨¦¥¨¨
,ilka uxyd rbp m` wtq yie ecia uxy `yepd,äéìò ïéìàLð¦§¨¦¨¤¨

e ,l`yil zrc ea yiy xack aygpy meyn `ed `nh xnelkeléôà£¦
éìëadò÷ø÷ éab ìò çpeîaygp,ìàMéì úòc Ba LiL éîkoeik ¦§¦¨©©¥©§©§¦¤¤©©¦¨¥

epxn`y dne ,l`yil zrc ea yiy mc`d cia `vnp `nhnd xacdy
lhend uxy oebk `weec epiid xedh ewtq l`yil zrc ea oi`y xacy
mbe `nhnd mby ,ilka rbp m` wtq yie rwxwd iab lr ilkl jenq
epipyy epzpyn zayein df itl ,l`yidl zrc mda oi` `nhpd

d`nh dilr zayei dcpdy dhndyäéúBøáç ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥©§¤¨
,ähna dúBà úBàNBðzrc da yi dhnd z` d`nhnd dcpd ixdy §¨©¦¨

.l`yil
:opgei iax ixaca dpc `xnbdàôeb,opgei iax ixac mvr z` x`ap - ¨
äàîeè ÷ôñ ,ïðçBé éaø øîàd`nehaíéìàLð ,íãà éãéa äàaä ¨©©¦¨¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨¦§¨¦

,äéìòe ,l`yil zrc ea yiy xack aygpy meyn `nh xnelkeléôà ¨¤¨£¦

ò÷ø÷ éab ìò çpenä éìëaaygp,ìàMéì úòc Ba LiL éîkoeik ¦§¦©¨©©¥©§©§¦¤¤©©¦¨¥
.l`yil zrc ea yiy mc`d cia `vnp `nhnd xacdy

éáéúéî,`ziixaa epipy ,opgei iax ixac lr daiyid ipa eywd -äéä ¥¦¥¨¨
úBàîeèå úBøäèe ,Búélèa óhòúîmigpen ze`neh e` zexdhe - ¦§©¥§©¦§¨§§

úBàîeèå úBøäèe ,Bcöamigpen ze`neh e` zexdh eidy e` - §¦§¨§§
,òâð àì ÷ôñ òâð ÷ôñ ,BLàøî äìòîìd`nh zilhd dzid m`y §©§¨¥Ÿ¨¥¨©¨¥Ÿ¨©

xdh eidedrbp etizk lr ddiabdyk m` wtzqdl yi eciva ze
dxedh zilhd dzid m` oke ,drbp `ly e` mze` d`nihe zexdha
,drbp `l e` d`nhpe uxya drbp m` wtzqdl yi ,eciva uxy dide

øLôà éà íàå ,øBäèzilha shrzdyïaø .àîè ,òâð ïk íà àlà ¨§¦¦¤§¨¤¨¦¥¨©¨¥©¨
Bì íéøîBà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdf mc`l,äðLxefg xnelk ¦§¤©§¦¥¥§¦§¥

,ztqep mrt zilha shrzde,äðBLåmcew mby recia rbi eiykr m`e §¤
.rbpBì eøîà,l`ilnb oa oerny oaxl minkg,úBøäèa íéðBL ïéà ¨§¥¦¦§¨

,dpey`x mrta did dn rixkp df itle dpyiy el mixne` oi` xnelk
okl mcewe rbp `l eiykry e` ,rbp `l okl mcewe rbp eiykr `ny

,opgei iaxl dywe .rbpéànàmixdhn rbp m` wtq yiyk recn - ©©
,opaxàäixd -,àeä íãà éãéa äàaä äàîeè ÷ôñd`nehdy ¨§¥§¨©¨¨¦¥¨¨

d`ad d`neh wtq opgei iaxle ,ezilha shrzdy mc`d ici lr d`a
zvxzn .`nh ewitqy l`yil zrc ea yiy xack aygp mc` icia

:`xnbdàéääc dépéî øazeywdl `iaz l` xnelk ,dpnn ueg - ©¦¥§©¦
,ef `ziixanàéòLBä áø éðúcm`y ,ef `ziixa yxtl ely `ziixaa §¨¥©©§¨

df dyrn did,àîè B÷ôñ ,ãéçiä úeLøadid m`e,íéaøä úeLøa ¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦
ewitq,øBäè,l`yil zrc ea yiy xack eze` mipc zn`a df itle ¨

.opgei iax ly ezrcke
:ixirf ixaca dpc `xnbdàôebx`ape ixirf ixac mvrl aeyp - ¨

,mze`,éøéòæ øîàz`nehL úòì úòîminkg exfbäNBò ,äcpa ¨©§¦¦¥¥§¥¤©¦¨¤
mbákLîdcpd eilr dakyyáLBîe,mi`nh dcpd eilr dayiy ¦§¨¨

íãà ànèìmda rbpyíéãâa ànèìerbp `ly it lr s`e ,eilry §©¥¨¨§©¥§¨¦
.dxenb dcpk ,dhna el` micba

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk m`d -àúà ék àäå`ayk ixde - ¥¦§¨¦£¨
éàæBç éaî éîéáà,[mewn my]déãéa àúéðúî éúééàå àúà`a - £¦¦¦¥¨¥£¨§©§¥©§¦¨¦¥

z`nehy ,ecia `ziixa `iadedáLBîe dákLî ,äcpaL úòì úòî¥¥§¥¤©¦¨¦§¨¨¨¨
`nhnåàì éàî ,dòbîky eprinydl dzpeek oi` m`d -dòbn äî §©¨¨©¨©©¨¨

,ea drbpy ilk xnelk ,dcpd lyíãà ànèî àìoey`x `ed ixdy] Ÿ§©¥¨¨
,[mc` `nhn d`nehd a` wxe ,d`nehlànèî àì dákLî óà©¦§¨¨Ÿ§©¥

,íãà`nhl s` mc` `nhn dayene dakyny xn`y ixirfl dywe ¨¨
.micba

:oywnd ly ezrc z` `ax dgecàøañúå ,àáø øîàxeaq ike - ¨©¨¨§¦§§¨
ayene akynk mc` `nhn epi` dayene dakyny xnel dz`ly

`lde ,dxenb dcpãéîö ówenä ñøç éìk äîe ,àeä øîBçå ì÷©¨¤©§¦¤¤©¨¨¦
,ìéút,ilkl wacene cenv ieqikde dqekn `edy xnelkìBvépäon ¨¦©¦

d`nehd,únä ìäBàaok it lr s`,äcpaL úòì úòîa ìBvéð Bðéà §¤©¥¥¦§¥¥§¥¤©¦¨
ezhiqd eli`k `nh ,dzii`xl zrl zrn jeza eze` dhiqd m`y

,oldl z`aend `ziixaa epipyy enk ,dzii`x xg`lúBákLî¦§¨
,únä ìäàa ïéìBvéð ïðéàL úBáLBîemi`nhpy milk x`yk ody ¨¤¥¨¦¦§Ÿ¤©¥

,znd ld`a,äcpaL úòì úòîa ïéìBvéð ïéàL ïéc Bðéàe`nhie ¥¦¤¥¦¦§¥¥§¥¤©¦¨
micba `nhl mc` oi`nhny ,dzii`x xg`l mdilr dayi eli`k

.eilry
:dpey`xd dzl`yl `xnbd zxfegàúéðúî éàæBç éaî éîéáà àäå§¨£¦¦¦¥¨¥©§¦¨

øîà÷dakyny epipyy `ziixadn dywd i`feg ian inia` ixde - ¨¨©
ea drbpy ilkk `nhn dayene dakyny epiide ,drbnk dayene

:`xnbd zvxzn .mc` `nhn epi`eàîéàz` yxtl xen` - ¥¨
,`ziixaddáLBîe dákLî¦§¨¨¨¨
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÏB‡ ÌÈ�˜È¯ Ì„ÈaL ˙BÒBÎÏ epnÓ CÙBML BÒBkÏ ÌÈ˜e˜Ê Ì‰ Ì‡ L„˜Ó‰ ÌBÚËiL Ì„B˜ ÌÈaeÒÓ‰ eÓÚËÈ ‡ÏŸ¦§£©§¦¤¤¦§©§©¥¦¥§¦§¤¥¦¤§¤§¨¨¥¨¦

Ï ÌÈ‡M¯ ÌÈÓe‚t Ô�È‡L ÔÈÈ ˙BÒBk Ì‰Ï eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ÌÈÓe‚tÏk ¯‡a˙pL BÓk L„˜Ó‰ ‰zLiL Ì„B˜ ˙BzL §¦£¨¦¨¨¤©¦¤¥¨§¦©¨¦¦§¤¤¦§¤©§©¥§¤¦§¨¥¨

ˆ"˜ ÔÓÈqa ‰Ê184: ¤§¦¨
ל סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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יטעמו184) המסובים שכל המובחר מן שמצוה אע"פ ה: סעיף
אחד כל יכול אלא המברך מכוס לטעום א"צ ברכה של מכוס
שכוס לפי אפשר אם כן לעשות טוב ויותר לפניו כוסו ליתן
לפני ואם . . המברך ממנו ששתה לאחר פגום הוא המברך
לכל מעט הברכה מכוס ליתן יכול ריקנים כוסות הן המסובין
כדי שתייתו קודם הגפן פרי בורא שבירך אחר שלהם וכוס כוס

מלאים שלפניהם כוסות אם וכן . . פגום שאינו מכוס שיטעימו
קודם לתקנם שלו מכוס לשפוך יכול פגומים שהם אלא
עד לטעום להם אין לכוסו זקוקים שהם וכיון . . שישתה
שלהם שכוסות לכוסו זקוקים אינם אם אבל . . הוא שיטעום

הוא. שיטעום קודם לטעום יכולים פגומים ואינן מלאים

•
zay zekld - jexr ogley

Ïזקוקים הם אם המקדש שיטעום קודם המסובים יטעמו לא
אבל פגומים או ריקנים שבידם לכוסות ממנו ששופך לכוסו
קודם לשתות רשאים פגומים שאינן יין כוסות להם היו אם

ק"צ: בסי' זה כל שנתבאר כמו המקדש שישתה

ל סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

נשתנה‡ שלא אע"פ רע שריחו היין על מקדשים אין
בורא עליו שמברכים יין וטעמו ריחו אלא כלל לחמיצות
פי על אף מאוס בכלי שהיה מחמת קצת שמסריח רק הגפן פרי

פניך. הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו כן

נזהרים אין שעכשיו פי על אף שנתגלה היין על מקדשין אין וכן
הקריבהו כן פי על אף בינינו מצויים נחשים שאין לפי בגילוי
שעה אלא מגולה עמד לא אם מקום ומכל וגו' לפחתך נא
מצוי היין שאין אלו במדינות בפרט כך כל להקפיד אין מועטת
בדיעבד כך על מקפידים אין והסגנים הפחות שגם לפי כך כל

וטעמו: ריחו נמר כן אם אלא

ואומר· ענבים של אשכול אדם וסוחט עליו מקדשין מגתו יין
ישן ביין המובחר מן מצוה מקום ומכל היום קידוש עליו

יותר: משובח שהוא

ובלבד‚ קמחין בו שיש אע"פ חבית שבפי יין על מקדשים
לו. אפשר אם הקמחין להעביר תחלה שיסננו

שמן לפי עליו מקדשים אין לבן קרום עליו יש אם מקום ומכל
אע"פ חומץ שטעמו ויין חומץ ונעשה טעמו בו פג כבר הסתם
מברכים אין הגפן פרי בורא ואפילו עליו מקדשים אין יין שריחו
אע"פ יין שטעמו ידוע אם אבל ר"ד בסי' שנתבאר כמו עליו
עליו ומקדשים הגפן פרי בורא עליו מברכים חומץ שריחו
לברור המובחר מן מצוה מקום ומכל הטעם אחר הולך שהכל
כי שבמרתף יין מסתם אפילו ליקח ולא עליו לקדש טוב יין

חומץ: ריחו יהיה שמא

„: תע"ב בסי' שיתבאר כמו עליו מקדשים לבן יין

שמרים‰ בו שיש פי על אף החבית שבשולי יין על ומקדשים
המובחר מן מצוה מקום ומכל מתוק יין ועל שחור יין ועל

עליו: לקדש ביותר המשובח היין לברור

Âבשלשה להמזג שראוי כך כל חזק הוא אם אפילו חי יין
מזיגה בלא אפילו עליו מקדשים יין אחד וחלק מים חלקים
(עי' כראוי מזוג שיהא ובלבד למזגו טוב יותר מקום ומכל כלל
מזיגה: בלא טובים יותר הם חזקים שאינם שלנו ויינות ר"ד) סי'

אֿו סעיפים מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק

•

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

xe` dxez

הפרק: מלאכהתוכן בעשיית מותר שפורים הטעם

השבת ביום הקב"ה שביתת וגדר

è"åéá à÷åã àåä äëàìî úééùò øåñéà ïéðòì íðîà
úåùòì áéúë óåñáìå ì"æø øîàîëå ,íéøåôá àìå
.áéúë àì è"åé åìéàå äçîùå äúùî éîé íúåà

שאר כל לגבי פורים במעלת הנ"ל כל פי על אמנם
לענין אמאי גיסא, לאידך מובן אינו טובים, הימים
לגבי יו"ט בשאר מעלה מצינו מלאכה עשיית איסור
מלאכה איסור עצמם על קיבלו לא שבנ"י פורים,

בפורים.
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המשך ביכור למס' נידה ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ט

ברוקלין.

 הנהלת תלמוד תורה בית יוסף 

 ישיבת ליובאוויטש, בטרנטה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל פ"כ מס' לו לז, משקפים ר"פ מהמצב במשך השבועות שעברו.

ויהי רצון שמתאים למה שנדבר זה כו"כ פעמים, תתחילנה הבשורות להיות באופן דואתהלכה 

ברחבה עד לופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

שאם בכל הענינים מוכרח הדבר עאכו"כ בחינוך על טהרת הקדש ובחינוך שמטרתו לאחד הנגלה 

והפנימיות תורה תמימה, וק"ל.

וכיון שנכנסנו לחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר 

היתה בזה גאולת הרבים בעת ההיא ולשנים ולדורות הבאים לאחרי זה, וכמובן מפרטי הענינים פרשת 

המאסר והגאולה, הנה יביאו זה בפועל בפעולות באותן השטחים עליהם מסר נפשו הק' הם הפצת היהדות 

בכלל והפצת המעינות ביחוד, שכל השייכים ויודעים עד"ז מחויבים בזה, וכיון שלהצלחת העבודה צריכים 

ויגאל את כאו"א בתכ"י מכל ענינים המבלבלים,  למנוחה שמחה וטוב לבב, הנה רועה ישראל יאר פניו 

וימלאו את כל הנ"ל מתוך הרחבה אמיתית הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



קפז c"ag i`iyp epizeax zxezn
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zay zekld - jexr ogley
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ˆ"˜ ÔÓÈqa ‰Ê184: ¤§¦¨
ל סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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יטעמו184) המסובים שכל המובחר מן שמצוה אע"פ ה: סעיף
אחד כל יכול אלא המברך מכוס לטעום א"צ ברכה של מכוס
שכוס לפי אפשר אם כן לעשות טוב ויותר לפניו כוסו ליתן
לפני ואם . . המברך ממנו ששתה לאחר פגום הוא המברך
לכל מעט הברכה מכוס ליתן יכול ריקנים כוסות הן המסובין
כדי שתייתו קודם הגפן פרי בורא שבירך אחר שלהם וכוס כוס

מלאים שלפניהם כוסות אם וכן . . פגום שאינו מכוס שיטעימו
קודם לתקנם שלו מכוס לשפוך יכול פגומים שהם אלא
עד לטעום להם אין לכוסו זקוקים שהם וכיון . . שישתה
שלהם שכוסות לכוסו זקוקים אינם אם אבל . . הוא שיטעום

הוא. שיטעום קודם לטעום יכולים פגומים ואינן מלאים

•
zay zekld - jexr ogley

Ïזקוקים הם אם המקדש שיטעום קודם המסובים יטעמו לא
אבל פגומים או ריקנים שבידם לכוסות ממנו ששופך לכוסו
קודם לשתות רשאים פגומים שאינן יין כוסות להם היו אם

ק"צ: בסי' זה כל שנתבאר כמו המקדש שישתה

ל סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

נשתנה‡ שלא אע"פ רע שריחו היין על מקדשים אין
בורא עליו שמברכים יין וטעמו ריחו אלא כלל לחמיצות
פי על אף מאוס בכלי שהיה מחמת קצת שמסריח רק הגפן פרי

פניך. הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו כן

נזהרים אין שעכשיו פי על אף שנתגלה היין על מקדשין אין וכן
הקריבהו כן פי על אף בינינו מצויים נחשים שאין לפי בגילוי
שעה אלא מגולה עמד לא אם מקום ומכל וגו' לפחתך נא
מצוי היין שאין אלו במדינות בפרט כך כל להקפיד אין מועטת
בדיעבד כך על מקפידים אין והסגנים הפחות שגם לפי כך כל

וטעמו: ריחו נמר כן אם אלא

ואומר· ענבים של אשכול אדם וסוחט עליו מקדשין מגתו יין
ישן ביין המובחר מן מצוה מקום ומכל היום קידוש עליו

יותר: משובח שהוא

ובלבד‚ קמחין בו שיש אע"פ חבית שבפי יין על מקדשים
לו. אפשר אם הקמחין להעביר תחלה שיסננו

שמן לפי עליו מקדשים אין לבן קרום עליו יש אם מקום ומכל
אע"פ חומץ שטעמו ויין חומץ ונעשה טעמו בו פג כבר הסתם
מברכים אין הגפן פרי בורא ואפילו עליו מקדשים אין יין שריחו
אע"פ יין שטעמו ידוע אם אבל ר"ד בסי' שנתבאר כמו עליו
עליו ומקדשים הגפן פרי בורא עליו מברכים חומץ שריחו
לברור המובחר מן מצוה מקום ומכל הטעם אחר הולך שהכל
כי שבמרתף יין מסתם אפילו ליקח ולא עליו לקדש טוב יין

חומץ: ריחו יהיה שמא

„: תע"ב בסי' שיתבאר כמו עליו מקדשים לבן יין

שמרים‰ בו שיש פי על אף החבית שבשולי יין על ומקדשים
המובחר מן מצוה מקום ומכל מתוק יין ועל שחור יין ועל

עליו: לקדש ביותר המשובח היין לברור

Âבשלשה להמזג שראוי כך כל חזק הוא אם אפילו חי יין
מזיגה בלא אפילו עליו מקדשים יין אחד וחלק מים חלקים
(עי' כראוי מזוג שיהא ובלבד למזגו טוב יותר מקום ומכל כלל
מזיגה: בלא טובים יותר הם חזקים שאינם שלנו ויינות ר"ד) סי'

אֿו סעיפים מקדשין יין איזה על ערב סימן ב חלק
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הפרק: מלאכהתוכן בעשיית מותר שפורים הטעם

השבת ביום הקב"ה שביתת וגדר

è"åéá à÷åã àåä äëàìî úééùò øåñéà ïéðòì íðîà
úåùòì áéúë óåñáìå ì"æø øîàîëå ,íéøåôá àìå
.áéúë àì è"åé åìéàå äçîùå äúùî éîé íúåà

שאר כל לגבי פורים במעלת הנ"ל כל פי על אמנם
לענין אמאי גיסא, לאידך מובן אינו טובים, הימים
לגבי יו"ט בשאר מעלה מצינו מלאכה עשיית איסור
מלאכה איסור עצמם על קיבלו לא שבנ"י פורים,

בפורים.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc - dcp(iying meil)

,zexdhd da eidy drya dtewa did xak uxydy miyyegy
z` `ivedyke ,dkezn z`vln uxyd z` zirwxwd dakre

,zxg` ziefa didy uxyd z` d`x `l dit jxc zexdhdéâéìt ék¦§¦¦
ewlgp izni` -,íéìeL dì ïéàL äte÷a ,ïðçBé éaøå äi÷æçoebk ¦§¦¨§©¦¨¨§¨¤¥¨©¦

rwxwa zlhen `idyk da ynzydl lekie ,diley elhipy ur ziag
ici lr z`f dyer zexdhd z` dpnn `iven `edyke ,dciv lr
efk dteway ,ipyd dcivn `vei lkde ziagd ly cg` cv diabny
m`y oeik rxtnl ze`nh opi` da eyrpy zexdhdy diwfg xaeq
dtewd z` dhidyk `vei did da eynzypy drya uxy da did

.zexdhd z` dpnn `ivedl
y dtewa ewlgp opgei iaxe diwfg m` :`xnbd dywn,íéìeL dì ïéà¥¨©¦

ïðçBé éaøc déîòè éàîi`ce ixd ,rxtnl ze`nh zexdhdy xaeqd ©©§¥§©¦¨¨
.mnr `vei did zexdh da eyrpy drya dtewa uxyd did m`y

y dtewa xaecn :`xnbd zvxzníéðâBà dì Léå íéìeL dì ïéà- ¥¨©¦§¤¨§©¦
z` jtyy dryay zeidl lekie ,mipt oeeikl ilkd it aiaq dty
z` mipbe`d eakir cg`d eciv z` diabdy ici lr ilkdn zexdhd

.uxyd
:diwfgl `xnbd dywnàéðúäå,`ziixaaäìãnädlecd -äøNò §¨©§¨©©§¤£¨¨

minrtíééìclyçà äæa íéîäæ ømind z` dxrne ,cg` ilca §¨¦©¦§¤©©¤
,lecb ilkl,ïäî ãçàa õøL àöîðådlcy minrtd cg`a xnelk §¦§¨¤¤§¤¨¥¤

,lecbd ilkl mind z` jtyy iptl ilca uxy `vn minàeäilcd -
ea `vnpyïleëå ,àîèlecbd ilcay mind lk -,ïéøBäèep`y ¨¥§¨§¦

z` dlcy drya ea did `le ilcl eiykr ltp uxydy mixne`
.okl mcew eze` d`x `ly oeik zencewd minrta mindLéø øîàå§¨©¥

éàpé éaø íeMî Lé÷ì,ef `ziixa xe`iaaeðL àìilkay mindy ¨¦¦©¦©©Ÿ¨

,mixedh lecbdàlàaíéðâBà dì ïéàLdid m`y i`ce f`y ,ilcl ¤¨¤¥¨§©¦
dxiry mind mr ltep did ea dlcy zencewd minrta ilca uxyd

,epnnìáàm`,ïéàîè ïlek ,íéðâBà dì Léxak uxydy xyt`y £¨¤¨§©¦¨§¥¦
dxiry mind mr z`vln eze` eakir mipbe`de mcew my did
ote`ae ,mipbe` dl yiy dtewa ewlgp opgei iaxe diwfg m`e .ilkdn
ok m` ,rxtnl ze`nh opi` da eyrpy zexdhdy diwfg xaeq df

,dywéàpé éaøc déì úéì äi÷æç àîéìepi` diwfgy xn`p m`d - ¥¨¦§¦¨¥¥§©¦©©
.`ziixad xe`iaa i`pi iaxk xaeq

y xaeq diwfg :`xnbd zvxzné÷øL àiîdvexyke ,miwilgn min - ©¨¨§¦
xnel xyt` okle ,eipt lr ektdl jixv epi` ilcdn mktyl

la` ,z`vln uxyd z` eakir mipbe`dyé÷øL àì éøétzexit - ¥¥Ÿ¨§¦
m`e ,eipt lr ektdl jixv ilkdn m`ivedl dvexyke ,miwilgn mpi`

ka uxyd did.ltep did il
:sqep uexizénð éà,sqep ote` -eäééìò ãéô÷ àì àiîmin lr - ¦©¦©¨Ÿ¨¦£©§

ilcd lk z` jted epi` jkle ,ilka mdn ex`yi m` citwn mc`d oi`
la` ,z`vln uxyd z` akrl mipbe`d milekie ,eipt lrãéô÷ éøét¥¥¨¦

eäééìòlr dtewd z` jtede ixnbl m`ivedl mc` citwn zexit - £©§
.ltep did uxy da did m`e ,melk da xiiyn `le ,dipt

epi`y diwfg ixac lr `iyewd lr mitqep mivexiz d`ian `xnbd
:uxy da `vnpy dtewa rxtnl `nhnàîéà úéòa éàåm`e - §¦¨¥¥¨

,jk z`f ayiil lkez dvxzeãBî ékmicen izn -ìläå éànLm`y ¦©©§¦¥
,ze`nh zepey`xd zexdh dtewa uxy `vnpdðéàL äte÷a§¨¤¥¨

ä÷eãaoi` okle ,dkezl zexdhd z` ozpy drya mivxyn §¨
,dxdh zwfga dcinrdl
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úééùòã øåñéà ïéðò äðä éë ,úðúåðä àéä éë ïéðòäå
.ïùøùì úåãîäå ìëùä úééìò àåäù äëàìî

הנ"ל המעלה מחמת דוקא דאדרבה, הוא, והענין
נפש מסירת ידי על הגיעו ישראל שבני שבפורים,
בו אין ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין לאור שלהם

מלאכה. איסור

עשיית איסור ומנוחה, השביתה ענין דהנה
ומדות) (שכל הכוחות עליית על מורה מלאכה,
דבשעת גשמית, ממלאכה המנוחה ענין וכמו לשרשן.
המלאכה, בעשיית כוחותיו את האדם מלביש המלאכה
"בכח") הם (ששם משרשם יוצאים שכוחותיו
של למצב שבאים עד ובאצבעותיו ביד ומתלבשים
המנוחה וענין מלאכה, בעשיית והתעסקות "פעולה"
חוזרים שכוחותיו הוא, המלאכה עשיית בגמר

לשרשם.

,úåîìåòä úåéìò ïéðò àåäå ,äúéáùä ïéðò åäæù
.'åë úáù åá éë ïéðòî òãåðë

"כי יתברך, אצלו שנאמר המנוחה ענין הוא וכך
לפניו שייך דלא דפשוט מלאכתו", מכל שבת בו
ברא בעמל שלא וכמחז"ל ח"ו, עייפות גדר יתברך
עליית - הוא מנוחה פירוש אלא עולמו, את הקב"ה
היתה העולם דבריאת ומקורם. לשרשם יתברך כוחותיו
הספירות, עשר (שהם הקב"ה של כוחותיו גילוי ידי על
ומקורם משרשם ומדות), דשכל סוגים לשני הנחלקות
אל חזרה עלייתם - היא ומנוחה והפעולה, הגילוי אל

ומקורם. שרשם

מאחר כי העולמות", "עליות ענין גם וזהו
העולמות לכל החיות מקור שהם יתברך שכוחותיו
עצמם העולמות שגם בהכרח הרי למקורם, עולים

רוחנית. יותר למדריגה ממדריגתם עולים

øãñáù äøàääá àìà êééù åðéà äæ ìë
.äâøãîá äèîå äìòî íù êééùã ,úåìùìúùää

משרשם הכוחות וירידת יציאת גדר - זה כל אמנם
שייך לא - ומקורם לשרשם חזרה ועלייתם ומקורם,
דוקא דשם ההשתלשלות", שב"סדר בה"הארה" אלא
יש השתלשלות שבסדר היינו ומטה", "מעלה שייך
דישנו האלקי, באור ומטה" ו"מעלה מדריגות חילוקי
מנוחה בבחינת הוא (שאז במקורו נמצא שהוא כפי
ממדריגתם), למעלה העולמות עליית הפועל ושביתה
(שאז בעולמות להתלבש ממקורו שיוצא כפי ויש

למטה). יורדת האלקית החיות

íåéá" ë"çàå ,äëàìî äùòú íéîé úùù ïëìå
¯ äáøä úéìòð øúåé äâøãî àåäù ¯ éòéáùä
äèîìù äâøãîî úåîìåòä úåéìò úåéäì ,"úåáùú

.øúåé úåðåéìò úåâøãîì
השבת, ליום המעשה ימי ששת בין החילוק וזהו
הקב"ה של שאורו דכמו מלאכה, תעשה ימים דששת
ירידה של במצב הוא העולמות את ומחי' הבורא
במצב הוא האדם כך השתלשלות", ב"סדר והתלבשות
ביום ואח"כ מלאכה. בעשיית "התלבשות" של
האור עולה השבת דביום דהיות תשבות, השביעי
נמשך זה שמצד הרבה, נעלית יותר הרבה למדריגה
ממדריגתם עולים שהעולמות העולמות" ד"עליות ענין
האור למדריגת (היינו יותר עליונות למדרגות שלמטה
האדם על כן על ומקורו), בשרשו שנמצא כפי האלקי

מלאכה. מעשיית לשבות

úôñåúá íäá êùîðù ,è"åéä ìëá äæ êøã ìò ïëå
ïåúáùå äëàìî øåñéà êééù æ"éòå ,éåìéâå øåà
äðåéìòä äâøãîì ,'éùò úðéçá àåäù ,äëàìîäî

.æà äìâúîä
טוב, ביום מלאכה ואיסור השביתה ענין הוא עד"ז
בסדר וגילוי אור תוספת מאיר טוב שביום דהיות
שהוא המנוחה, ענין להיות צריך כן על השתלשלות,

שהאד היינו "עלי'", להתעלותבחינת צריך ם
של העליונה המדריגה את לקבל שיוכל כדי ממדריגתו
רוחנית והתעלות טוב, ביום המתגלה אור" ה"תוספת

גשמית. ממלאכה ושביתה באיסור מתבטאת זו

íù êééùã ,úåìùìúùä øãñá àìà åðéà äæ ìëå
.íééðçåø äèîå äìòî úâøãî

האלקי באור העלי' או הירידה זה, ענין כל אבל
או מלאכה עשיית או האדם, אצל גם (המחייבת
בהאור אלא שייך אינו ממלאכה), והשביתה המנוחה
הענין שייך דשם ההשתלשלות", שב"סדר האלקי

(כנ"ל). ומטה" "מעלה רוחניים, מדריגות דחילוקי

ììë ïéîìò øãâá åðéàù 'úé åúåäîå åúåîöòá ìáà
úåéìò àåäù äúéáù úðéçá ììë êééù ïéà
,éøîâì åìöà ïéåù äèîå äìòî éøäù ,úåâøãîä
ïéåù ïäéðù äàìéò äîëç íò úåéîùâ äééùòäù

.éáéùç àìë ùîî
לא עליון היותר העולם מן ונשא רם יתברך הוא
תחתון, היותר מהעולם והבדלתו מרוממותו פחות

אינו יתברך שהוא כולםבגדרדהיות הרי העולמות,
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חכמה עם גשמית שעשי' עד לפניו, ממש שווין

שהיא האצילות, עולם של חכמה (היינו עילאה

עולם שהוא עליון היותר העולם של הראשונה הספירה

יתברך. קמי' חשיבי וכלא ממש, שווין - ממש) אלקי

ïéðòá ì"ðëå ,ä"éåäì úáù øîàð úáù éáâ ïëìå
.ä"éåäá íé÷éãö åððø

יו"ט ע"ד להוי'", "שבת נאמר בשבת שגם זהו

צדיקים "רננו בו לפיבהוישנאמר שזהו וכנ"ל ,"'

(שד' השתלשלות שבגדר אור תוספת מאיר שביו"ט

עשר של המדריגות לחילוקי רומזות השם אותיות

השבת ביום לשרשו האור עליית ענין וכן הספירות),

בשבת), ומנוחה השביתה ענין נמשך זו עלי' (שבגלל

לה'), (שבת הוי' משם היא שבת שקדושת לפי הוא

השתלשלות. סדר של אור

.'åë äëàìî úééùòá øúåî íéøåôá ïëìå
ית' ועצמותו מהותו נמשך שבו בפורים, משא"כ

מלאכה. איסור ענין שייך לא כנ"ל, עלמין בגדר שאינו

"מעלה בו שיש השתלשלות, סדר של באור דרק
אור" ה"תוספת את לקבל שכדי לומר שייך ומטה",
במצב ולהיות (הגשמית) ה"מטה" מן לצאת צריכים
מלאכה דעשיית האור, את לקבל כדי "רוחניות" של
עליון אור לגילוי סתירה היא בגשמיות) (הטירדא
מהותו משא"כ ויו"ט; בשבת המאיר יותר רוחני
וחכמה כלל, עלמין בגדר שאינו יתברך, ועצמותו
הרי כנ"ל, יתברך לפניו שווין גשמיית ועשי' עילאה
כמו בדיוק גשמיות בעשי' להתגלות יכול יתברך הוא
יותר "קרובה" אינה עילאה דחכמה דאצילות, בחכמה
מותר פורים כן ועל גשמית, עשי' מאשר יתברך אליו
אינה גשמית מלאכה עשיית כי מלאכה, בעשיית

יתברך. ועצמותו מהותו לגילוי סתירה

הדעת שמצד בשמחה דוקא יותר: פשוטות במלים
בשמחה אבל מלאכה, בעשיית וביטול מניעה לה יש
דחול עובדין וענין העבודה אין הדעת, מן שלמעלה

השמחה. לבחינת כלל וביטול מניעה

g wxt yipi` aiig d"c
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ב'ÏÎ·Â(ט) בהעלם בו שיש שבנר השמן ענין יובן זה
נשאב כאשר כנ"ל ונה"א דנה"ח אור גווני
תחילה להבין יש דהנה כנ"ל והאור הפתילה אחר ונמשך
כדי דוקא הפתילה אחר נמשך השמן שיהי' שצריך מה
יומשך גבוה שהוא השמן ואיך בפתיל' האור חיבור שיהי'
מזה בשמן ולא בפתיל' רק דולק האור ואין הפתילה אחר
עד השמן מן יותר בפתיל' יתירה מעלה שיש מוכרח
הוא הענין בפתילה האור לחבר אמצעי אלא אינו שהשמן
מן הרבה למעלה הגוף שהוא לנה"ט שרש שיש כידוע
מז' בשבה"כ שנפלו מק"נ נלקחה שנה"ט לפי הנשמה
מלך מלוך לפני כו' המלכים ואלה דכתיב דתהו מלכים
דשם התיקון לבחי' קדמו דתהו אורות דבחי' כו' לבנ"י
ופני ארי' דפני ובהמות לחיות שרש יש וע"כ דאדם מ"ה
הכסא את נושאות וע"כ אדם מבחי' למעלה דמרכבה שור
החי מן ניזון האדם עוד בירידתן מטה למטה וכמו כו'
בקרבן נאמר למעלה וכך כו' שכלו כח ויתחזק וצומח
וכמ"ש דתיקון להוי"ה ניחוח ריח לאשי לחמי בהמה
בלעדו יתקיים ולא האדם יחי' הלחם שעל כמו במ"א
בשרשו הצו"ח ששרש לפי אדם בלא יתקיימו וחי והצומח
הגוף שהוא הפתילה כליון ע"י וע"כ האדם משרש גבוה

הנשמה את להאיר העליון האור המשכת הגורם עיקר הוא
הוי"ה נרי אתה כי שז"ש הנ"ל הכללי כ"ע סובב מבחי'
בפתילה האור לחיבור הסיבה הוא שהשמן הגם כי כו'
הפתילה כליון הוא הסיבה עיקר אבל ממוצע רק ה"ז כנ"ל
מה וגם האור בו שיאחז סיבה הוא השמן שע"י רק דוקא
הוא גם באור ונשאב ונמשך ונכלה בפתילה נשאב שהשמן
הפתילה אחר נמשך שהשמן הטעם והוא הפתילה ע"י
חכמה בבחי' הוא שהשמן לפי כו' באור ליכלל דוקא
למעלה הוא הנה"ט שהוא הפתיל' ושרש כנ"ל דתו"מ
הנ"ל מענין לזה וראי' כנ"ל דתקון דחכ' מ"ה מבחי' מעלה
שהוא דוקא תשובה שע"י ומע"ט בתשובה א' בשעה
להיות עלינו חסדו יגבר דוקא עי"ז לטוב עצמו הרע היפוך
וד"ל כנ"ל התו"מ מן שבא העוה"ב שהוא לעולם ה' אמת
כו נפשך ובכל יצריך בשני לבבך בכל ואהבת שאחר 'וזהו

אשר כו' הדברים והיו אח"ז שא' הוא הפתיל' כליון שזהו
ביותר העליון אור מבחי' עי"ז שמתגלה כו' מצוך אנכי
ונמצא וד"ל כנ"ל בתו"מ שמלובש הכללי סובב שהוא
גורם עי"ז לפתילה ומכלה השורף אוכמא נהורא שבחי'
בעצמות שהוא ממקורו דנה"ח העליון האור גלוי ממילא
ב' עכ"ז הנה אך כו' נרי תאיר אתה כי כמ"ש ב"ה א"ס
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חכמה עם גשמית שעשי' עד לפניו, ממש שווין

שהיא האצילות, עולם של חכמה (היינו עילאה

עולם שהוא עליון היותר העולם של הראשונה הספירה

יתברך. קמי' חשיבי וכלא ממש, שווין - ממש) אלקי

ïéðòá ì"ðëå ,ä"éåäì úáù øîàð úáù éáâ ïëìå
.ä"éåäá íé÷éãö åððø

יו"ט ע"ד להוי'", "שבת נאמר בשבת שגם זהו

צדיקים "רננו בו לפיבהוישנאמר שזהו וכנ"ל ,"'

(שד' השתלשלות שבגדר אור תוספת מאיר שביו"ט

עשר של המדריגות לחילוקי רומזות השם אותיות

השבת ביום לשרשו האור עליית ענין וכן הספירות),

בשבת), ומנוחה השביתה ענין נמשך זו עלי' (שבגלל

לה'), (שבת הוי' משם היא שבת שקדושת לפי הוא

השתלשלות. סדר של אור

.'åë äëàìî úééùòá øúåî íéøåôá ïëìå
ית' ועצמותו מהותו נמשך שבו בפורים, משא"כ

מלאכה. איסור ענין שייך לא כנ"ל, עלמין בגדר שאינו

"מעלה בו שיש השתלשלות, סדר של באור דרק
אור" ה"תוספת את לקבל שכדי לומר שייך ומטה",
במצב ולהיות (הגשמית) ה"מטה" מן לצאת צריכים
מלאכה דעשיית האור, את לקבל כדי "רוחניות" של
עליון אור לגילוי סתירה היא בגשמיות) (הטירדא
מהותו משא"כ ויו"ט; בשבת המאיר יותר רוחני
וחכמה כלל, עלמין בגדר שאינו יתברך, ועצמותו
הרי כנ"ל, יתברך לפניו שווין גשמיית ועשי' עילאה
כמו בדיוק גשמיות בעשי' להתגלות יכול יתברך הוא
יותר "קרובה" אינה עילאה דחכמה דאצילות, בחכמה
מותר פורים כן ועל גשמית, עשי' מאשר יתברך אליו
אינה גשמית מלאכה עשיית כי מלאכה, בעשיית

יתברך. ועצמותו מהותו לגילוי סתירה

הדעת שמצד בשמחה דוקא יותר: פשוטות במלים
בשמחה אבל מלאכה, בעשיית וביטול מניעה לה יש
דחול עובדין וענין העבודה אין הדעת, מן שלמעלה

השמחה. לבחינת כלל וביטול מניעה

g wxt yipi` aiig d"c
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ב'ÏÎ·Â(ט) בהעלם בו שיש שבנר השמן ענין יובן זה
נשאב כאשר כנ"ל ונה"א דנה"ח אור גווני
תחילה להבין יש דהנה כנ"ל והאור הפתילה אחר ונמשך
כדי דוקא הפתילה אחר נמשך השמן שיהי' שצריך מה
יומשך גבוה שהוא השמן ואיך בפתיל' האור חיבור שיהי'
מזה בשמן ולא בפתיל' רק דולק האור ואין הפתילה אחר
עד השמן מן יותר בפתיל' יתירה מעלה שיש מוכרח
הוא הענין בפתילה האור לחבר אמצעי אלא אינו שהשמן
מן הרבה למעלה הגוף שהוא לנה"ט שרש שיש כידוע
מז' בשבה"כ שנפלו מק"נ נלקחה שנה"ט לפי הנשמה
מלך מלוך לפני כו' המלכים ואלה דכתיב דתהו מלכים
דשם התיקון לבחי' קדמו דתהו אורות דבחי' כו' לבנ"י
ופני ארי' דפני ובהמות לחיות שרש יש וע"כ דאדם מ"ה
הכסא את נושאות וע"כ אדם מבחי' למעלה דמרכבה שור
החי מן ניזון האדם עוד בירידתן מטה למטה וכמו כו'
בקרבן נאמר למעלה וכך כו' שכלו כח ויתחזק וצומח
וכמ"ש דתיקון להוי"ה ניחוח ריח לאשי לחמי בהמה
בלעדו יתקיים ולא האדם יחי' הלחם שעל כמו במ"א
בשרשו הצו"ח ששרש לפי אדם בלא יתקיימו וחי והצומח
הגוף שהוא הפתילה כליון ע"י וע"כ האדם משרש גבוה

הנשמה את להאיר העליון האור המשכת הגורם עיקר הוא
הוי"ה נרי אתה כי שז"ש הנ"ל הכללי כ"ע סובב מבחי'
בפתילה האור לחיבור הסיבה הוא שהשמן הגם כי כו'
הפתילה כליון הוא הסיבה עיקר אבל ממוצע רק ה"ז כנ"ל
מה וגם האור בו שיאחז סיבה הוא השמן שע"י רק דוקא
הוא גם באור ונשאב ונמשך ונכלה בפתילה נשאב שהשמן
הפתילה אחר נמשך שהשמן הטעם והוא הפתילה ע"י
חכמה בבחי' הוא שהשמן לפי כו' באור ליכלל דוקא
למעלה הוא הנה"ט שהוא הפתיל' ושרש כנ"ל דתו"מ
הנ"ל מענין לזה וראי' כנ"ל דתקון דחכ' מ"ה מבחי' מעלה
שהוא דוקא תשובה שע"י ומע"ט בתשובה א' בשעה
להיות עלינו חסדו יגבר דוקא עי"ז לטוב עצמו הרע היפוך
וד"ל כנ"ל התו"מ מן שבא העוה"ב שהוא לעולם ה' אמת
כו נפשך ובכל יצריך בשני לבבך בכל ואהבת שאחר 'וזהו

אשר כו' הדברים והיו אח"ז שא' הוא הפתיל' כליון שזהו
ביותר העליון אור מבחי' עי"ז שמתגלה כו' מצוך אנכי
ונמצא וד"ל כנ"ל בתו"מ שמלובש הכללי סובב שהוא
גורם עי"ז לפתילה ומכלה השורף אוכמא נהורא שבחי'
בעצמות שהוא ממקורו דנה"ח העליון האור גלוי ממילא
ב' עכ"ז הנה אך כו' נרי תאיר אתה כי כמ"ש ב"ה א"ס
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c"agקצ i`iyp epizeax zxezn

שהוא השמן ע"י הוא בפתילה שמתגלים הללו אור גווני
בלא שהרי הללו גוונין בב' בפתילה האור לחיבור הסיבה
שהי' או במהרה לגמרי ונשרפת כלה הפתילה הי' שמן
ענין דהנה למעלה יובן וכך כנ"ל מיד מעליה קופץ האור
שא"א בתו"מ שמלובש ח"ע דאור העלם בחי' הוא השמן
וכמו התלבשות דרך כ"א כלל השתלשלות בדרך לבא
הקדמוני משל ונק' דתורה אור שהוא כשלמה אור עוטה
ירידה עוצם ענין שזהו כו' תורה חש"מ נובלות וכמאמר
כלל מספר אין שלתבונתו העצמי' דח"ע והתלבשות

כו' ושבע"פ דתשב"כ ודינין בהלכות גשמיים בענינים
נמשך שהוא השמן טבע כמו וזהו ל"ת ושס"ה מ"ע ברמ"ח
גם השמן נמשך ע"כ (כמשי"ת) דבר בכל ומתעלם ויורד
מדריגות בב' הנ"ל ענין והוא באור לחברו הפתילה אחר
שיתעורר מה והוא לאין היש ביטול בחי' לעשות א' דחכמ'
כו' נשבר ולב עצומ' בהכנעה תשובה הרהור בגוף גם
ענין שזהו אוכמא באשא הפתילה כליון ענין יבא ועי"ז
רעות המדות להפוך נפש בשפיכת בתפיל' והעלאה הצעקה
בפתילה: שנמשך השמן בסיבת נעשה וזה כנ"ל כו' שבלב

dkepgd xry
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¯Ó‡ÈÂוילוו כו' תשאו אביך ובית ובניך אתה אהרן אל ה'
לכהנים טפלים היו הלוים כי כו', וישרתוך עליך
העלאה בבחי' היו הלוים כי כו' המה נתונים נתונים כמ"ש
יש כמ"כ עלי' צורך ירידה שיש כמו והנה זה. להבין יש
בגוף הנשמה כמו היינו עלי' צורך ירידה ירידה. צורך עלי'
הזמן מענין יובן ירידה צורך והעלי' כידוע כו' האדם
עליות ע"י והוא ית', מאתו חדשה הארה מאיר יום שבכל
כמשי"ת חדשה הארה יורד עי"ז זה ביום שהאיר הארה
חדשה הארה זמן בבחי' מאיר ג"כ למעלה וכמ"כ אי"ה.
שנים אלף כמ"ש זמן ג"כ יש למעלה כי כו' יום בכל

כו'. אתמול כיום בעיניך
ÔÈ·‰ÏÂדהנה הוא הענין כו' למעלה זמן בחי' שייך איך

שייך אינו האצי' וקודם כידוע כו' זמן יש בבי"ע
ע"י הוא בבי"ע זמן בחי' יהי' ואיך כו' כלל זמן בחי' לומר
במדרש דאיתא מה ע"ד והוא זמנים סדר שנק' אצילות
מכאן להוכיח שרצו ויש לכן קודם זמנים סדר שיש מכלל

דעת כמו המדרש אךשדעת מחודש, אינו שהזמן האומרים
ראיות כמה ע"ז ויש מחודש הוא הזמן כי כן אינו באמת
זמנים סדר שנק' אצי' בחי' על שקאי והענין במ"א. כמ"ש
ח"ו זמן בבחי' ואינו דבי"ע הזמן לבחי' ושרש מקור שהוא
מדת שיש כיון ע"כ והנה דאצי'. מדות ששה בחי' והוא
כ"א אחד, בנושא הגבורה מדת גם שיהי' א"א החסד
בהמ"ק בנין שמצינו כמו גבורה, ואח"כ חסד שמתחלה
הגבורה בבחי' בהמ"ק חורבן הוא והיפוכו החסד מדת הוא
שהיו אף אנוש דור ולכן א'. בנושא שניהם להיות וא"א
מפני והיינו הקב"ה של בחסדו ניזונים היו אעפ"כ עוכומ"ז
נגד שהם הראשוני' שנים אלף כל החסד מדת מאיר שהי'
שיום והיינו אתמול. כיום בעיניך שנים אלף כמ"ש א' יום
יום נגד שהם הראשונים שנים אלף היו ולכן שנים, אלף א'
(היינו חסדים כולו כל הי' כידוע, החסד מדת בו שמאיר א'

גבורות בו היו הב' שנים אלף ולהיפוך שנים) אלף כל
סדום. והפיכת הפלגה ודור המבול מי כמו מאד. עד קשות
ולכן הגבורה. מדת בו שמאיר ב' יום נגד שהם מפני והוא
הי' השלישי יום כמו הימים בשאר וכמ"כ גבורו'. כולו הי'
אלפים לעולם קדמה שהתורה שארז"ל מצינו והנה מ"ת,
של ויומו יום יום שעשועים אצלו ואהי' שנאמר שנה
היותר מדריגה הוא זה יום בחי' הנה שנה, אלף הקב"ה
חסד מבחי' הוא לעולמות השייכות התחלת כי נעלה,
הוא זה יום ובחי' יבנה, חסד עולם אמרתי כי כמ"ש ולמטה
יום בחי' כמו ואינו יום, יום ג"כ שנקראי' חו"ב על קאי
לעולמות שייך אינו כי ולמטה, חסד שמבחי' שנה אלף של
חו"ב יחוד על שקאי (ואפשר יום יום ג"כ נק' ואעפ"כ כלל,
השרש היא לכן בפ"ע מדה שכל מבואר והנה כו') חיצוני
כך זה שביום מוגבל הוא זמן בחי' כי זמן דבחי' והמקור
וזה שפעטיר) ניט איז פריער וואש (בל"א כך זה וביום
ומקור סדר שהם זמנים סדר בשם נק' דאצילות שמדות
והוא זה ביום שהאיר ההארה העליות יום ובכל זמן לבחי'
צורך שהירידה נמצא חדשה הארה מחר ביום שיומשך כדי
עליות ג"כ השנים בכללות וגם שעה בכל (וכמו"כ עלי'
כידוע) הב' לשנה חדשה הארה שיומשך כדי בר"ה המל'
שהאיר עצמה זו הארה אינו מחר ביום הנמשכת והארה
הארה מבחי' וגבוה חדשה הארה כ"א זה יום שלפני ביום
שהאיר זו ומדרגה מבחי' ג"כ היא אך אתמול, ביום שהאיר
זו, בספי' מדרגות רבבות אלפים כמה יש כי אתמול, ביום

ה הבא ובשבת דאבא, ממוחין מאיר שבשבת ג"ככמו יא
הארה על נעלה היותר היא עכ"פ אך דאבא, ממוחין הארה
דאבא מוחין בחי' ג"כ הוא ומ"מ שלפניה, בשבת שהאיר
וכמו"כ מדרגות, חילוקי כמה ג"כ יש זו שבבחי' לפי והוא
אעפ"כ חדשה הארה יום בכל שמאיר אף א' ביום גם יובן
כו'). הימים ושאר ב' ביום וכמו"כ החסד, ממדת הוא

jilr eelie 'ek oxd` l` 'd xn`ie

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÚÂרואה כאלו הנולד את הרואה חכם איזהו ארז"ל
ועז"נ כו', מאין היש והתהוות הולדת ממש בעין
משא"כ ממש, והרגשה ראי' בבחי' יראה עליהם וה'
בנפש ממש והרגשה קירוב בבחי' זו והבנה השכלה כשאין
והשגה שכל לו שיש והגם בהמה, זרע בשם זו בחי' נק'
שכל והגם והרגשה, דעת בבחי' אינו מ"מ באלקות גדולה

והאמונ מאמינים בני מאמינים מןישראל למעלה היא ה
ג"כ וצ"ל מקיף בבחי' שהיא עטרה נק' היא מ"מ הדעת
ועבדהו הוא ואז אביך אלקי את דע כמ"ש דעת בבחי'
עי"ז רואה כאלו מורגשת והשגה הדעת ע"י כי שלם, בלב
מישראל כאו"א על (והחיוב כלל מסתיר העולם אין
להשיג בכחו שיש מה כל והכרה השגה בבחי' להשיג
רוחני שהוא הנפש שמשיג וכמו ערכו לפי כ"א ברוחניות
אין חושית וראי' הדעת מבחי' הבאה האהבה וגם ג"כ),
לראי'. שמיעה דומה אינו כי כו' היראה וכן אלי' ערוך
בא אתה ואי דברים בשלשה הסתכל כמארז"ל ראיה ופי'
כמו השכל בעין ראי' בבחי' דוקא הסתכל עבירה, לידי

או טוב דבר איזה עליו שיבוא ורואה בחכמתו המבין אדם
הנה ההוא הדבר שיבוא הזמן שרחוק אע"פ ח"ו, היפוכה
הובא כאלו בעיניו מיד רואה הוא שכלו הסתכלות מפני
הוא, טוב אם מאד ושמח הוא, רע אם מאד ומתיירא עליו,
הנה לבוא ההוא הדבר שיכול מאחרים שמיעה בחי' אבל
והיינו מהדבר השמחה או כ"כ היראה עליו יפול לא מזה
והגם כ"כ, אצלו גמור בהתגלות הדבר זה שאין מפני
שראיית לראיה, שמיעה דומה אינו מ"מ בו שמתבונן
ששמע כמו שהוא כלל אצלו מתחדש אינו כי הגם הדבר
התפעלותו ערך על שאת ביתר מתפעל כשרואה הנה כבר,
ראי' ע"י במוחו שנעשה ההנחה כי כו', ששמע ממה שהי'
אין כי שמיעה, שע"י מההנחה נעלה היותר באופן הוא
כך לו סיפר שלא מפני לראי' שמיעה דומה שאינו הפי'
שהוא, כמו הדבר לצייר יכולים הלא כי בראי', שהוא כמו
לידי לבוא יכול אינו ולכן מרחוק הוא שמיעה כי אלא
ע"י כמו כ"כ ג"כ גילוי לידי בא אינו וממילא כ"כ עומק

מקרוב. שהיא ראי'
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.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äøàä ¯ äæî äèîì ,úåéîöò ¯ ïéçåîá
íå÷î ìëîהעליון הכח הארת שרק במשל שהתבאר כפי

בספירות בגילוי גם כך הכח עצם ולא התחתון בכח מאיר

ïéàùהעליונות ãáì ïéçåîä úøàä úðéçá àåä äæ ìë éøä
àá÷åðå ïéôðà øéòæá íéùáìúî ïéçåîä úåîöò úðéçáשהם

ולמלכות המידות לששת הקבליים úðéçáהשמות íà éë
ìéòì øàáúðù åîëå ,'åë ãáì ïéçåîä úøàäå úåéðåöéç
ïéçåîä úåéðåöéç úðéçá ïä úåãîáù ïéçåîä úðéçáã ìùîá
.'åë ãáì éùòîä ìëù úðéçá àåä ìâøå ãéáù ìëùäå ãáì
ïéôðà øéòæã ïéçåîä úðéçáã äìòîì àîâåãä àåä ïë åîëå

àá÷åðåובספירת העליונות במידות שמתגלים כפי המוחין –

ãáì,המלכות, äøàä íà éë ïéçåîä úåîöò úðéçá äæ ïéà
òãåðëåזו היא בחינה, כל של התחתונה והדרגה הסוף שרק

שזה וכפי ממנה. שלמטה לדרגה ראש ונעשית שמתגלית

הקבלה של הבינהב'אותיות' שבין המעבר על כשמדברים

ãåñéלמידות: ãåä çöðãהתחתונות הדרגות בלבדשהם

àîéàãומקור אם שהיא (כיון אימא הנקראת הבינה של -

ïéçåîהמידות) íéùòð- חב"ד – הראש ïéôðàכלומר øéòæì
ב המעבר על כשמדברים הוא וכן המידות. המידות– ין

ãåñéלמלכות ãåä çöðå בלבד: התחתונות הדרגות היינו

ïéôðà øéòæã,המידות של -ïéçåî íéùòð,ראש חב"ד,

àá÷åðì.נוקבא בקבלה שנקראת זאת,åלמלכות למרות

הז"אבתוך של ÷úååöהנה"י 'å úðéçáî äøàä äæá ùéשזה

המידות לששת הבינהàîéàãהכינוי ø÷של åäæ ìáà ,'åë
ïéçåîä úåîöòå ,'åë ïéçåîã úåéðåöéç úåâéøãîå äøàä-

השכל à÷åãעיקר úåðåùàø 'âá ïä.'åëבכוחות כלומר

ודעת, בינה חכמה הראשונים הכוחות ג' שזה בלבד השכל

והנוקבא (המידות) אנפין הזעיר הדרגות, שאר ובכל

מהמוחין. בלבד הארה רק מתגלה (המלכות),

'â óã íéôåöøôä øòù íééç õòá áåúëù äî ïééòååðåùì äæå:

ø÷éò éëשל àåäההגדרה ïéçåîä,החב"ד של בכלים לא

àìàאלא ùîî úåðåùàø 'âä êåúáù úéîéðô äîùð úðéçá
ïéçåî úåðåùàø 'âä àø÷ðùשמאירה והנשמה האור בגלל
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קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÚÂרואה כאלו הנולד את הרואה חכם איזהו ארז"ל
ועז"נ כו', מאין היש והתהוות הולדת ממש בעין
משא"כ ממש, והרגשה ראי' בבחי' יראה עליהם וה'
בנפש ממש והרגשה קירוב בבחי' זו והבנה השכלה כשאין
והשגה שכל לו שיש והגם בהמה, זרע בשם זו בחי' נק'
שכל והגם והרגשה, דעת בבחי' אינו מ"מ באלקות גדולה

והאמונ מאמינים בני מאמינים מןישראל למעלה היא ה
ג"כ וצ"ל מקיף בבחי' שהיא עטרה נק' היא מ"מ הדעת
ועבדהו הוא ואז אביך אלקי את דע כמ"ש דעת בבחי'
עי"ז רואה כאלו מורגשת והשגה הדעת ע"י כי שלם, בלב
מישראל כאו"א על (והחיוב כלל מסתיר העולם אין
להשיג בכחו שיש מה כל והכרה השגה בבחי' להשיג
רוחני שהוא הנפש שמשיג וכמו ערכו לפי כ"א ברוחניות
אין חושית וראי' הדעת מבחי' הבאה האהבה וגם ג"כ),
לראי'. שמיעה דומה אינו כי כו' היראה וכן אלי' ערוך
בא אתה ואי דברים בשלשה הסתכל כמארז"ל ראיה ופי'
כמו השכל בעין ראי' בבחי' דוקא הסתכל עבירה, לידי

או טוב דבר איזה עליו שיבוא ורואה בחכמתו המבין אדם
הנה ההוא הדבר שיבוא הזמן שרחוק אע"פ ח"ו, היפוכה
הובא כאלו בעיניו מיד רואה הוא שכלו הסתכלות מפני
הוא, טוב אם מאד ושמח הוא, רע אם מאד ומתיירא עליו,
הנה לבוא ההוא הדבר שיכול מאחרים שמיעה בחי' אבל
והיינו מהדבר השמחה או כ"כ היראה עליו יפול לא מזה
והגם כ"כ, אצלו גמור בהתגלות הדבר זה שאין מפני
שראיית לראיה, שמיעה דומה אינו מ"מ בו שמתבונן
ששמע כמו שהוא כלל אצלו מתחדש אינו כי הגם הדבר
התפעלותו ערך על שאת ביתר מתפעל כשרואה הנה כבר,
ראי' ע"י במוחו שנעשה ההנחה כי כו', ששמע ממה שהי'
אין כי שמיעה, שע"י מההנחה נעלה היותר באופן הוא
כך לו סיפר שלא מפני לראי' שמיעה דומה שאינו הפי'
שהוא, כמו הדבר לצייר יכולים הלא כי בראי', שהוא כמו
לידי לבוא יכול אינו ולכן מרחוק הוא שמיעה כי אלא
ע"י כמו כ"כ ג"כ גילוי לידי בא אינו וממילא כ"כ עומק

מקרוב. שהיא ראי'

dpal lwn awri el gwie

a"lxz `vie 't c"qa
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.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äøàä ¯ äæî äèîì ,úåéîöò ¯ ïéçåîá
íå÷î ìëîהעליון הכח הארת שרק במשל שהתבאר כפי

בספירות בגילוי גם כך הכח עצם ולא התחתון בכח מאיר

ïéàùהעליונות ãáì ïéçåîä úøàä úðéçá àåä äæ ìë éøä
àá÷åðå ïéôðà øéòæá íéùáìúî ïéçåîä úåîöò úðéçáשהם

ולמלכות המידות לששת הקבליים úðéçáהשמות íà éë
ìéòì øàáúðù åîëå ,'åë ãáì ïéçåîä úøàäå úåéðåöéç
ïéçåîä úåéðåöéç úðéçá ïä úåãîáù ïéçåîä úðéçáã ìùîá
.'åë ãáì éùòîä ìëù úðéçá àåä ìâøå ãéáù ìëùäå ãáì
ïéôðà øéòæã ïéçåîä úðéçáã äìòîì àîâåãä àåä ïë åîëå

àá÷åðåובספירת העליונות במידות שמתגלים כפי המוחין –

ãáì,המלכות, äøàä íà éë ïéçåîä úåîöò úðéçá äæ ïéà
òãåðëåזו היא בחינה, כל של התחתונה והדרגה הסוף שרק

שזה וכפי ממנה. שלמטה לדרגה ראש ונעשית שמתגלית

הקבלה של הבינהב'אותיות' שבין המעבר על כשמדברים

ãåñéלמידות: ãåä çöðãהתחתונות הדרגות בלבדשהם

àîéàãומקור אם שהיא (כיון אימא הנקראת הבינה של -

ïéçåîהמידות) íéùòð- חב"ד – הראש ïéôðàכלומר øéòæì
ב המעבר על כשמדברים הוא וכן המידות. המידות– ין

ãåñéלמלכות ãåä çöðå בלבד: התחתונות הדרגות היינו

ïéôðà øéòæã,המידות של -ïéçåî íéùòð,ראש חב"ד,

àá÷åðì.נוקבא בקבלה שנקראת זאת,åלמלכות למרות

הז"אבתוך של ÷úååöהנה"י 'å úðéçáî äøàä äæá ùéשזה

המידות לששת הבינהàîéàãהכינוי ø÷של åäæ ìáà ,'åë
ïéçåîä úåîöòå ,'åë ïéçåîã úåéðåöéç úåâéøãîå äøàä-

השכל à÷åãעיקר úåðåùàø 'âá ïä.'åëבכוחות כלומר

ודעת, בינה חכמה הראשונים הכוחות ג' שזה בלבד השכל

והנוקבא (המידות) אנפין הזעיר הדרגות, שאר ובכל

מהמוחין. בלבד הארה רק מתגלה (המלכות),

'â óã íéôåöøôä øòù íééç õòá áåúëù äî ïééòååðåùì äæå:

ø÷éò éëשל àåäההגדרה ïéçåîä,החב"ד של בכלים לא

àìàאלא ùîî úåðåùàø 'âä êåúáù úéîéðô äîùð úðéçá
ïéçåî úåðåùàø 'âä àø÷ðùשמאירה והנשמה האור בגלל

חיים.åë',בהם העץ לשון כאן עד
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

úåðåùàø 'âäã åðééäåחב"דïéçåîä øåà éåìéâì íéìë ïä
íéìë úðéçáá íúåéäì ïéçåîä úåäîå úåîöò àåä íùù
úðéçá àåäù úåéîéðô úðéçáá øåàä íù ùáìúîå äæ øåàì

,'åë íéìëä ìà éåìéâäשעיקר חיים, בעץ שם שמחדש והיינו

ולא בהם, שמאירה האלקית ההארה הוא המוחין של הענין

לכללות קוראים שאנו וזה שלהם) הכלים (היינו עצמם הם

כלים שהם בגלל הוא ופנימיות נשמה בחינת ראשונות הג'

בהם. המתלבש לאור

היות 'חיוהי' למוחין קורא שהאר"י מקודם שלמדנו וכפי

בגילוי, האור בהם ומאיר ועדינים זכים שם לעומתåוהכלים

íéìëáéåìéâáזאת úåãîä øåà úðéçá øéàî úåãîãולא

המוחין אור àåäדרגת ïéçåîä úðéçáî íäá ùéù äîå
.'åë ãáì ïúøàäå ïéçåîä úåéðåöéç úðéçáכאן שרואים הרי

בלבד הארה מאיר מהמוחין ולמטה הדרגות שמכל

המוחין. אור עצמות ולא מהמוחין

äæ ìëåזכים שהם המוחין של הכלים בין חלוקה כזאת שיש

המידות של כלים לבין האור לעצמות וכלים ועדינים

בלבד הארה מאיר ששם úåøåàäùוהמלכות éðôî àåä
éìëä úåéäì êéøö ïë ìòå éîéðô úåùáìúä úðéçáá íéàá
éìëäá úåùáìúä úðéçáá øåàä úåéäì øåàä úâéøãî éôë

.'åë
.øåöé÷

ïåéìòä íãà úðéçá àåä úåìéöà äðä ,äìòîì äæî àîâåãäå
äîëç 'åë àðéîé àòåøã ãñç íéìëá íéùáìúîä úåøåà ïäå
,à÷åã úåðåùàø 'âá àåä ïéçåîä øåà úåùáìúäã 'åë àçåî

,úåãîä éìëá úåãîä øåàå
úåëìî úðéçáá íâå úåãîá ïéçåîä úåùáìúä ïë íâ ùéå
úåîöòå ,ãáì äøàä åäæ ,úéùàøá äùòîã äîëç ïéðò àåäå

.'åë øåàä ìà íéìë ïäù à÷åã úåðåùàø 'âá ïä ïéçåîä

a"xrz ,zereayd bgc 'a lil
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

d"txz'd mixn`nd xtq

יּובןp‰Â‰ו) הּנפׁש, ּדכחֹות הּזה הּמׁשל אריכּות ּככל ¿ƒ≈ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדכתיב למּטה, הּנׁשמה ּבירידת יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּבעבֹודת

ו) כז, יׁשרׁש(יׁשעיה יׂשראל15"הּבאים ּופרח יציץ יעקב ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
ז"ל ּכמאמרם הּגלּות זמן על ּדקאי ּתנּובה", תבל פני ְְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּומלאּו

ב) קמה, ׁשּיבֹואּו(ׁשּבת יעקב ׁשל אֹותן – וגֹו' יׁשרׁש "הּבאים ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ציצין ׁשעֹוׂשין ׁשּבבבל חכמים ּתלמידי אּלּו – רׁש"י ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלבבל,

ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור לּתֹורה". הּׁשיריםּופרחין (ׁשיר ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָ

ב) ּבּזהרה, ואיתא וגֹו', ער" ולּבי יׁשנה יׁשנה16"אני "אני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
חי הּוא הרי הּיׁשן ּדאדם לׁשנה, נמׁשל ׁשהּגלּות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבגלּותא",
הּכחֹות יׁשן ׁשהּוא ׁשּבׁשעה אּלא ּבהקיץ, ּכמֹו האברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
חֹולם הּוא ואז ּבגלּוי, מאירים אינם ּומּדֹות ּדׂשכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָּפנימּיים
וכן אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ּדברים ּכּמה הם ּדהחלֹומֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָחלֹום,
ּגּלּוי מאיר היה הּבית ּבזמן ּדהּנה לׁשנה. נדמה הּגלּות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ׁשּכתּוב ּוכמֹו עליֹונה, ּבמדרגה היּו יׂשראל וכל ּבעֹולם, ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹור

כג) לד, ּפני(ׁשמֹות את זכּור ּכל יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ה נּסיםהאדן עׂשרה ּוכמֹו ּבמּוחׁש, אלקּות רֹואין ׁשהיּו 17וי'", ְְֱֲֲִִִֶָָָָָָָָֹֹ

והיּו ּפרטּיים, הּנּסים וכן הּמקּדׁש, ּבבית לאבֹותינּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנעׂשּו
אבל טֹובֹות. מּדֹות ּובעלי הּתֹורה ּבידיעת ּגדֹולה הּׂשגה ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבעלי

הּמה מּזעיר ּומעט והּלבבֹות, הּמחֹות נתמעטּו הּגלּות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹּבזמן
המדּמה ּבכח רק הּוא ּככּלם ורּבם ועבֹודה, ּבתֹורה ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹֻֻהעֹוסקים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ב)ּבלבד קכו, ּכחלמים"(ּתהּלים ּכמֹו18"היינּו , ְְְְְְִִִִִֶָָָֹ
הּוא כן ּכמֹו הפכים, ענינים אֹו אֹותּיֹות צרּופי הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָׁשהחלֹום
ה' יׂשראל "ׁשמע אֹומרים הּתפּלה ּבעת אׁשר הּגלּות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּבזמן

הּוא ּדאחד אחד", ה' והז'19אלקינּו העֹולם רּוחֹות ד' אׁשר ְְֱֲֵֶֶֶַָָָָֹ
סֹוף אין ׁשהּוא הא' אל ּומיחדים ּבטלים והארץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻרקיעים
ּומּיד ותכף ּכבֹודֹו, הארץ ּכל ּומלא עֹולם, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹאּלּופֹו

עיניו זרֹות20ּכׁשּפֹותח מחׁשבֹות ּומחּׁשב היה ּכלא היה הרי ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
הּתפּלה לאחר ׁשּכן ּומּכל ּבתכלית, הּמה לה' לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאׁשר
נׁשּכח העֹולם, ּבעניני ּכׁשּנכנס הינּו לגמרי, ועֹובר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשחֹולף
אמירת ּבעת לֹו ׁשהיה והּבּטּול ההתּפעלּות לגמרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּלּבֹו
מחּדּוׁשיו זה וגּסּות, ּביׁשּות נֹופל הּוא הרי ולפעמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ"אחד",
הפ ׁשהּוא וכּו', הּגׁשמּיים מעניניו לב ּבגבהּות וזה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה,
לגמרי האלקּות על ׁשֹוכח ההיא ּובּׁשעה לגמרי, ְְְְֱִִֵֵֵַַַַַַָָָֹהּבּטּול
חלֹום החֹולם ּכדגמת ּדזהּו וגּסּותֹו, עצמֹו יׁשּות רק ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַֻּומרּגיׁש
יׁשנה "אני וזהּו אחד, ּבנֹוׂשא הפכים ב' להיֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָּדיכֹול
ּבזמן הּוא נפׁש הּמסירת ּדבחינת ער", "ולּבי אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבגלּותא".
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יֹותר ׁשּבנקל ּוכמֹו הּבית, מּבזמן יֹותר הרּבה ּבנקל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּגלּות
ראׁשֹו, על רֹותחים מים מּלתת רֹותחים ּבמים העקב ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלהכניס

ּבנפׁשֹוּדעכׁשיו לעֹורר מּיׂשראל ואחד אחד לכל יֹותר ּבנקל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבמסירּות אנֹוׁשי וׂשכל מּטעם ׁשּלמעלה לאלקּות ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהאהבה
הּגלּות, ּבזמן ּגם יׁשנֹו הּלב נקּדת ּדעצם מּמׁש, ּבפעל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻנפׁש
מנּגדים יׁש ּדכאׁשר ּדוקא, המנּגד ידי על ּבהתּגּלּות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻּובאה
עצם מתעֹורר אז הּנה והּמצות, הּתֹורה קּיּום את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹונעים
ואחד אחד לכל ׁשּיׁש ּפׁשּוטה האמּונה והּוא הּלב, ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻנקּדת
ּבֹו ּולדבקה ּבתכלית, מרע סּור ולהיֹות אחד, ּבה' ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמּיׂשראל
זה ּפי ועל מּמׁש. ּבפעל ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ידי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹיתּבר
קּיּום ּומעּכבים הּמֹונעים וקֹוצים חֹוחים ׁשּיׁש עכׁשו ּדגם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיּובן
ּכל יכֹול מקֹום מּכל הּבית, מּבזמן יֹותר הרּבה ּומצוֹות ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתֹורה
ׁשּיׁש נפׁש ּדמסירּות ּבכח והינּו ּומצוֹות, הּתֹורה לקּים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחד
ּפׁשּוטים אנׁשים מעלת יּובן ּובזה הּבית. מּבזמן יֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעכׁשו
והינּו לה', נפׁשם למסר יֹותר ּכח ּבהם יׁש ּדוקא הם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהם
ודעת מּטעם למעלה מּמׁש ּבפעל טֹוב ועׂשה מרע סּור ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹלהיֹות
להתּפּלל ׁשּצריכים יֹודע רק ּדבר, מּׁשּום מתּפעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואינֹו
ּבניו לחּנ ּבתמימּות, הּמצות לקּים ּתהּלים, לאמר ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹּבצּבּור,
ּתֹורה ולֹומדי אלקים יראי ידי ּולחּזק ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּבדרכי
האנׁשים ּגם א ה'. ּבעיני מאד יקר זה אׁשר ּוממֹונֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבגּופֹו
ליל ולא ׂשכלם, להּניח צריכים עּתה הּנמצאים מחין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹּבעלי
ּפי על וׁשלֹום חס להּטֹות יכֹולים ּכי ודעת, הּטעם ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָאחרי

להתנהג עּתה ׁשּצריכים לֹומר והּמקֹום הּזמן רּוח לפי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָׂשכלם
האמת מהּדר וׁשלֹום חס לנטֹות יכֹול לביני ּוביני ּכזה, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאפן
ולזאת ּבאחרֹונה. יהיה מרה וׁשלֹום חס ּכי עד מעט, ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹמעט
חס לנטֹות ׁשּלא מּמׁש נפׁש ּבמסירּות נפׁשם על לעמד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹצריכים
הּתֹורה ּכי יּו"ד. ׁשל ּכקּוצֹו אפּלּו ערּו הּׁשלחן מן ְְְֲִִִֶַַָָָָֻוׁשלֹום

יבֹוׁש ולא זמן, ּובכל עת ּבכל נצחית הּמלעיגים21היא מן ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹ
ויעמד הּׁשֹוׁשּנה, את העֹוקצים הּקֹוצים החֹוחים, הם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעליו,

סלקאחזק ועֹוד יעמדטריחא22ּבדרּכֹו והּוא יכלּו והם יֹותר, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹ
ליל ׁשּלא ּדמׁשיחא, ּבעקבֹות הּזה, ּבּזמן העּקר וזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלעד,
ּומצוֹות הּתֹורה לקּים אם ּכי ודעת, והּטעם הּׂשכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאחרי
אין ּכי להיֹות יׂשראל, ּבאלקי ּפׁשּוטה ואמּונה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹּבתמימּות
ּכל אּדרּבה, אּלא ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּוא ּברּו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁש

ּבעבֹודת23הּבא להצליחֹו רב ּבסּיּוע לֹו מסּיעין לּטהר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָ
רּבה ּבמדרׁש ּכדאיתא מרּבה, ּבברכה לֹו אׁשר ּובכל ְְְְְְֱֲִִִִִֶַָָָָָָָָֹֻהאלקים

כא) ּפרׁשה –(ּבּמדּבר ּכחן לפי אּלא ּבּקׁש לא מהם "ּכׁשּבּקׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּכתית ז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואּתה
– ּכחֹו לפי הּוא להם ּוכׁשהאיר ּתמיד; נר להעלת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמאֹור
ולילה ,הּדר לנחתם ענן ּבעּמּוד יֹומם לפניהם הל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוהוי'

ולילה". יֹומם ללכת להם להאיר אׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָּבעּמּוד
.¯ev˜נפׁש ּבהּמסירּות ער לּבי אבל ּבגלּותא", יׁשנה "אני ƒְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

אחד וכל הּבית. מּבזמן יֹותר הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוהּתקף
לֹו. מאיר הוי' לּטהר והּבא עּמֹו, ְֲִִִֵֵַָָָָֹּכחֹו
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שם.21) רמ"א בתחילתו, חיים אורח חלק טור
שמות22) צדק להצמח - התורה אור ב. קפט, ב חלק זוהר ראה

ואילך. סז עמוד
א.23) קד, שבת

הריח).ט. מתחזק העקיצות (על־ידי ריח עולה

•
mixeaic ihewl

רז"ל אמרו דהנה הוא, הענין עומדין27וביאור אין

ענין מהו להבין וצריך ראש, כובד מתוך אלא להתפלל

דוקא, התפלה קודם להיות צריך זה ואשר ראש, דכובד

ראש כובד פירש ורש"י לתפלה, הכנה דוקא דזהו כלומר

מדות הן ושפלות הכנעה הלא וצ"ל ושפלות, הכנעה �

במדות הנה כי חסידות, מדות הם הפנימי ותוכנן טובות,

להרחיקם שצריכים רעות מדות ישנן דרגות, כמה ישנן

וישנן וכו', והגאוה הכעס השקר כמו לגמרי ולדחותם

צריכים ושיעור במדה מהם מקצת אשר כאלה מדות

רז"ל כמאמר אחד28להיות בו שיהא צריך חכם תלמיד

שלא גאוה, מעט בו שיהא (צריך שבשמינית משמונה

מתקבלין דבריו ויהיו בו, משתוללין הראש קלי יהיו

אביי ולדעת רב, לדעת זהו רש"י) כרחם, בעל עליהם

בשמתא וכאמרו דגאוה, ולא בההן גדולה זהירות צריכים

לי' סבירא בר"י נחמן ורב בי', דלית ובשמתא בי' דאית

דעות בהלכות וכמבואר מקצתה, ולא מינה ,29דלא

כההיא פנימית, עבודה והיא בלאווין, מנאה והסמ"ג

ענו שהי' מדריגה מבעלי החסידים באחד דהוה עובדא

תלמיד הנה תורה פי על הלא אותו ושאלו ביותר, ושפל

כי והשיב שבשמינית, שמונה בו להיות צריך חכם

מצד או הת"ח מצד אם להתחיל, צד מאיזה לידע צריכים

דין לבית יבוא דכאשר וצייר שבשמינית. השמונה
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יֹותר ׁשּבנקל ּוכמֹו הּבית, מּבזמן יֹותר הרּבה ּבנקל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּגלּות
ראׁשֹו, על רֹותחים מים מּלתת רֹותחים ּבמים העקב ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלהכניס

ּבנפׁשֹוּדעכׁשיו לעֹורר מּיׂשראל ואחד אחד לכל יֹותר ּבנקל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבמסירּות אנֹוׁשי וׂשכל מּטעם ׁשּלמעלה לאלקּות ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהאהבה
הּגלּות, ּבזמן ּגם יׁשנֹו הּלב נקּדת ּדעצם מּמׁש, ּבפעל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻנפׁש
מנּגדים יׁש ּדכאׁשר ּדוקא, המנּגד ידי על ּבהתּגּלּות ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻּובאה
עצם מתעֹורר אז הּנה והּמצות, הּתֹורה קּיּום את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמֹונעים
ואחד אחד לכל ׁשּיׁש ּפׁשּוטה האמּונה והּוא הּלב, ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻנקּדת
ּבֹו ּולדבקה ּבתכלית, מרע סּור ולהיֹות אחד, ּבה' ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמּיׂשראל
זה ּפי ועל מּמׁש. ּבפעל ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ידי על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹיתּבר
קּיּום ּומעּכבים הּמֹונעים וקֹוצים חֹוחים ׁשּיׁש עכׁשו ּדגם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיּובן
ּכל יכֹול מקֹום מּכל הּבית, מּבזמן יֹותר הרּבה ּומצוֹות ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּתֹורה
ׁשּיׁש נפׁש ּדמסירּות ּבכח והינּו ּומצוֹות, הּתֹורה לקּים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחד
ּפׁשּוטים אנׁשים מעלת יּובן ּובזה הּבית. מּבזמן יֹותר ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעכׁשו
והינּו לה', נפׁשם למסר יֹותר ּכח ּבהם יׁש ּדוקא הם ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהם
ודעת מּטעם למעלה מּמׁש ּבפעל טֹוב ועׂשה מרע סּור ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹלהיֹות
להתּפּלל ׁשּצריכים יֹודע רק ּדבר, מּׁשּום מתּפעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואינֹו
ּבניו לחּנ ּבתמימּות, הּמצות לקּים ּתהּלים, לאמר ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹּבצּבּור,
ּתֹורה ולֹומדי אלקים יראי ידי ּולחּזק ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּבדרכי
האנׁשים ּגם א ה'. ּבעיני מאד יקר זה אׁשר ּוממֹונֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבגּופֹו
ליל ולא ׂשכלם, להּניח צריכים עּתה הּנמצאים מחין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹּבעלי
ּפי על וׁשלֹום חס להּטֹות יכֹולים ּכי ודעת, הּטעם ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָאחרי

להתנהג עּתה ׁשּצריכים לֹומר והּמקֹום הּזמן רּוח לפי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָׂשכלם
האמת מהּדר וׁשלֹום חס לנטֹות יכֹול לביני ּוביני ּכזה, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבאפן
ולזאת ּבאחרֹונה. יהיה מרה וׁשלֹום חס ּכי עד מעט, ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֹמעט
חס לנטֹות ׁשּלא מּמׁש נפׁש ּבמסירּות נפׁשם על לעמד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹצריכים
הּתֹורה ּכי יּו"ד. ׁשל ּכקּוצֹו אפּלּו ערּו הּׁשלחן מן ְְְֲִִִֶַַָָָָֻוׁשלֹום

יבֹוׁש ולא זמן, ּובכל עת ּבכל נצחית הּמלעיגים21היא מן ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹ
ויעמד הּׁשֹוׁשּנה, את העֹוקצים הּקֹוצים החֹוחים, הם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעליו,

סלקאחזק ועֹוד יעמדטריחא22ּבדרּכֹו והּוא יכלּו והם יֹותר, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָֹ
ליל ׁשּלא ּדמׁשיחא, ּבעקבֹות הּזה, ּבּזמן העּקר וזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלעד,
ּומצוֹות הּתֹורה לקּים אם ּכי ודעת, והּטעם הּׂשכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָאחרי
אין ּכי להיֹות יׂשראל, ּבאלקי ּפׁשּוטה ואמּונה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹּבתמימּות
ּכל אּדרּבה, אּלא ּברּיֹותיו, עם ּבטרּוניא ּבא הּוא ּברּו ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁש

ּבעבֹודת23הּבא להצליחֹו רב ּבסּיּוע לֹו מסּיעין לּטהר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָ
רּבה ּבמדרׁש ּכדאיתא מרּבה, ּבברכה לֹו אׁשר ּובכל ְְְְְְֱֲִִִִִֶַָָָָָָָָֹֻהאלקים

כא) ּפרׁשה –(ּבּמדּבר ּכחן לפי אּלא ּבּקׁש לא מהם "ּכׁשּבּקׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ
ּכתית ז זית ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואּתה
– ּכחֹו לפי הּוא להם ּוכׁשהאיר ּתמיד; נר להעלת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמאֹור
ולילה ,הּדר לנחתם ענן ּבעּמּוד יֹומם לפניהם הל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹוהוי'

ולילה". יֹומם ללכת להם להאיר אׁש ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָּבעּמּוד
.¯ev˜נפׁש ּבהּמסירּות ער לּבי אבל ּבגלּותא", יׁשנה "אני ƒְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

אחד וכל הּבית. מּבזמן יֹותר הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוהּתקף
לֹו. מאיר הוי' לּטהר והּבא עּמֹו, ְֲִִִֵֵַָָָָֹּכחֹו

] 'b [mFi][zWxRd"txz ,xI` `"i ,xn` ¨¨©¡Ÿ¦¨

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

שם.21) רמ"א בתחילתו, חיים אורח חלק טור
שמות22) צדק להצמח - התורה אור ב. קפט, ב חלק זוהר ראה

ואילך. סז עמוד
א.23) קד, שבת

הריח).ט. מתחזק העקיצות (על־ידי ריח עולה

•
mixeaic ihewl

רז"ל אמרו דהנה הוא, הענין עומדין27וביאור אין

ענין מהו להבין וצריך ראש, כובד מתוך אלא להתפלל

דוקא, התפלה קודם להיות צריך זה ואשר ראש, דכובד

ראש כובד פירש ורש"י לתפלה, הכנה דוקא דזהו כלומר

מדות הן ושפלות הכנעה הלא וצ"ל ושפלות, הכנעה �

במדות הנה כי חסידות, מדות הם הפנימי ותוכנן טובות,

להרחיקם שצריכים רעות מדות ישנן דרגות, כמה ישנן

וישנן וכו', והגאוה הכעס השקר כמו לגמרי ולדחותם

צריכים ושיעור במדה מהם מקצת אשר כאלה מדות

רז"ל כמאמר אחד28להיות בו שיהא צריך חכם תלמיד

שלא גאוה, מעט בו שיהא (צריך שבשמינית משמונה

מתקבלין דבריו ויהיו בו, משתוללין הראש קלי יהיו

אביי ולדעת רב, לדעת זהו רש"י) כרחם, בעל עליהם

בשמתא וכאמרו דגאוה, ולא בההן גדולה זהירות צריכים

לי' סבירא בר"י נחמן ורב בי', דלית ובשמתא בי' דאית

דעות בהלכות וכמבואר מקצתה, ולא מינה ,29דלא

כההיא פנימית, עבודה והיא בלאווין, מנאה והסמ"ג

ענו שהי' מדריגה מבעלי החסידים באחד דהוה עובדא

תלמיד הנה תורה פי על הלא אותו ושאלו ביותר, ושפל

כי והשיב שבשמינית, שמונה בו להיות צריך חכם

מצד או הת"ח מצד אם להתחיל, צד מאיזה לידע צריכים

דין לבית יבוא דכאשר וצייר שבשמינית. השמונה
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ואחר שלו, חכם התלמיד במהות תחלה ויעיינו שלמעלה,

לת"ח, להיות שצריך שבשמינית השמונה חלק בגודל כך

שמונה החלק מאתנו ידרש מעלה של הב"ד כאשר והי'

המדה אותה יחסר לא אשר בטוח הוא שבשמינית,

יהי' שלמעלה בב"ד העיון התחלת אם אמנם הדרושה,
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הדבר: וזה
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בביתו. בכבוד וארוחה אכסניא על נוסף במיטב שכרו ויתן תרגומו
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י. קיא, תהלים (20

תקס"ז. נפטר (21

תקס"ט. נפטר (22

ואילך] כו ע' בהערה. יט [ע' .000 ע' לקמן ראה (23

(האג, ישרה דרך תקל"ז). (ברלין, השמים עמודי מח"ס (24

הנ"ל אוקלידוס ספר ומתרגם תקמ"ד). (פראג, המדה קנה תקל"ט).

.257 ע' תש"ח השיחות ספר וראה .18 הערה

הכסף גביע גביעי מח"ס ריבלין זלמן בנימין ר' (25

תרנ"ח). ווארשא, (שקלאוו,תקס"ד.

תקפ"ב). (ווילנא, מנשה אלפי מח"ס תקכ"זֿתקצ"א. (26

תקפ"א. נפטר (27

תקס"ז. זלקווא, תקנ"ז. ברין, (28

תצ"חֿתקע"ג. (29
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מאוד וייטב מענדעלסאן של לתרגומו ביאורו את ויגמור מענדעלסאן בבית המדקדק לו ישב ָָכשנה

ומענדעלסאן רש"ד של הפרטי רכושו הוא התרגום ביאור הנה ביניהם כמדובר אבל מענדעלסאן ָָבעיני

הביאור זכות את ויקנה עמו יתפשר זמן איזה עוד בביתו רש"ד כשיתעכב כי .30קוה

1

2

3

נדפס תקמ"ג ובשנת דובנא). (של והביאור מענדעלסאן) (של מהתרגום דוגמא – לתרופה" "עלים באמסטרדם נדפס תקל"ח בשנת (30

והביאור. התרגום עם תורה חומשי חמשה – שלום" "נתיבות בברלין

•
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תרצ"ו אייר דר"ח ב' ב"ה

אטוואצק

במכתבי כאמור אייר, חודש דראש מא' המכתב על במענה

ביארתי: הנה העבר,

רק היא האמיתית, אברהם אלקי עם עמנו, תחיית א.

מעשיות. המצוות בקיום

לב תום יופי היא בפשטות מעשיות המצוות קיום ב.

ומדע. חכמה דבר כל על העולה הנצחי, היהודי סבא, ישראל

הרוחני מזונם הממלאים הספרות וחכמי ישראל רבני ג.

מאמרים לייחד צריכים באשכנז, יחיו ישראל ובנות בני של

זאת. לבאר מיוחדים

נשמת היא הנה הכללית החסידות כמו חב"ד חסידות ד.

אפשר אי כן גוף בלא לנשמה אפשר שאי וכשם והדת, התורה

מעשיות. המצוות שמירת בלא לחסידות

חב"דֿ די וויכטיג, עס איסט פילאייכט השאלה: ובדבר

בריינגען. צו דייטשלאנד נאך לעהרע

היא חב"ד, החסידות תורת כי העבר, במכתבי כאמור הנה

ולב במוח אם כי ומקום, בזמן תלוי' בלתי שכלית, תורה ככל

המלמד הכשרת דרושה לראש לכל אבל והלומדה, המלמדה

שאי וכשם מעשיות, המצוות בקיום שמים, ביראת והלומד

כן טבעו, באויר רק החי ועפרו גבעול בלי שושן לפרח אפשר

מעשיות. מצוות בלא לחב"ד אפשר אי

חסידות תורת לימוד מביא הי' רב תועלת כי אפונה, לא

מדע כל אבל זו, מדע לידע עצמם יתנו אשר לאלו חב"ד

אל להגיע אפשר אז רק ואז, תנאיו, ישמרו כי דורש וחכמה

במלואה. המטרה

בכל הנני מוכן - יתברך השם בעזרת - כי להגיד, הנני ובזה

לשואלי ולענות חב"ד, בהיכלי לכנוס להחפצים להמצא עת

להושיט במאד לי יקר כי חב"ד, החסידות תורת בעניני דבר

שלובי וללכת חב"ד, חסידות תורת למדע להשואפים עזרה יד

והי' שאמר מי את לראות הקדש, אל לגשת הבא כל עם זרוע

חיוני. רגש מתוך ה' את ולעבוד מוחשית, הכרה מתוך העולם,

בברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א סיון, - בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע להמצטרך לו.

זה איש הישראלי  איך  והתמי',  מובנת הפליאה   - יוכל להתנהג  לא  בדרך חסידות  ובמ"ש אשר 

ובפרט בן ישיבה, שולל מעצמו דרך בעבודת השם איזה שתהי', ובפרט שנפסק הדין, כל האומר שמועה 

זו נאה וכו' מאבד וכו' ]ז.א. שגם הוא אומר, ששתיהם שמועות הן, אלא שאומר שבשבילו אין זה נאה 

)עיין היטב עירובין ס"ד ע"א([, וחבל שלא חלי ולא מרגיש, אשר סגנון האמור, הוא סגנונו של היצר וכו' 
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ycew zegiyn zecewp

שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה

ואין להאריך בדבר הפשוט, ובפרט ע"פ זכות מוצאו שהוא מגזע אחב"י הספרדים שמאז ומקדם התעסקו 

בלימוד פנימיות התורה, וזרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי.

כן מ"ש שלא מצא חבר, והיצר אינו מסור בידו, לא מצא דרך וכו' - כל הנ"ל הן מפיתויי היצר, 

וכמבואר הענינים בספרי מוסר ובספרי חסידות בארוכה, איך שהמלך זקן וכסיל בא בערמומיות לכל אחד 

ומנסה בכמה דרכים שונים ומשונים.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא, יזכור את האמור, אשר האמת הוא, אשר עומד הוא בקרן אורה, 

ז.א. בד' אמות של תורה, ועליו לנצל חלק יפה זה במילואו, ז.א. ללמוד בהתמדה ושקידה נגלה דתורה 

מבלי  השי"ת  ולעבוד  בהידור  המצות  ולקיים  החסידות  בתורת  נתגלתה  שבדורנו  התורה,  ופנימיות 

להתבלבל בפיתויי היצר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בבדידות  שחי  חדשים  כמה  זה  ואשר  עליו  עבר  מאשר  ר"פ  כותב  בו  א',  מיום  למכתבו  במענה 

מוחלטת, ולכן עלה בדעתו שכדאי להתקבל בישיבה בחו"ל וכו'.

ואם לקולי ישמע, יסיח דעתו לגמרי מלהיות בבדידות וכן מלעזוב אה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו 

בב"א, כי אם יעשה כל מה שביכולתו להשתלב בקבוץ דתי וכיו"ב, כוונתי לשלב ענין של פרנסה עם אוירה 

דתית דוקא. ולאט לאט יחזור למנוחת נפשו ולהכנה בחיים טובים שהרי בורא עולם משגיח על כאו"א 

בהשגחה פרטית, ובמשך הזמן יתברר ג"כ בהנוגע לבנין בית בישראל, אם הענין אודותו כותב או וכו' כיון 

שאינו ברור כ"כ במכתבו מצבו עתה.

ויהי רצון שישכח על המרירות שלו לגמרי, וכשיחקור יראה שאצל כו"כ ישנם מאורעות מעין אלו 

שכותב אודותם, ובכל זה מחזקים מעמד ולא עוד אלא שבמשך זמן לא ארוך מתבססים בחיים ועוזרים 

גם לאחרים נחשלים, ואין לך סיפוק גדול יותר בכגון זה, והשם יתברך יצליחו שיהי' כל זה בהקדם ממה 

שמשער.

תקותי חזקה שמכאן ולהבא חי על פי הוראות תורתנו תורת חיים בחיי היום יומים, והרי זהו 

הצנור והכלי לקבלת ברכות השי"ת באופן דמוסיף והולך.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת 

הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

אגרות קודש
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שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו - השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כך שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע - הגשמי בגוף להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאותן גם מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כך ועל בגוף. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "אף

מתעוררים לפעמים כי במוחש רואים לכן חזי". מזלייהו חזי

הן אלה הרהורים פתאומיים. תשובה הרהורי האדם אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שום וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיון [ואולם

אלאֿאםֿ כלאֿהיתה; לחלוף סופה למטה, האדם של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אותם את האדם ינצל כן

מצוות ובקיום תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כרך (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיון

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדיף בתורה,

שבהעדר החיסרון את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראים ולכן ועבודתו ה' מתורת "הרחוקים - ל"בריות" (גם)

הזקן רבנו (כביאור בעלמא" בריות להן4בשם וקוראת - (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוקן העדר על בתוכחה לייסרן

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתוך

יהודי כל בנשמת יש כן כמו המצוות. כל את לקיים הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרים" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צורך אין זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצריך מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיון

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מן - נשמתן אור על מכסות

בהן שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות להם "אוי - אותן ומייסרת

(123 עמ' טו, כרך (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירים ובדרךֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בשם משתמשים לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בשם התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

ענין לבטא לוי בן יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופן לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכן עדן" לגן חי ש"נכנס

אצל גם מצאנו עדן") לגן חי ("נכנס הראשון הענין את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית ענין מבואר

הוא - גופו בזיכוך היתה אליהו עבודת שעיקר מכך, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגוף שגם כך כדי עד גופו את זיכך

שבגןֿעדן. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי בן יהושע רבי בעניננו: גם נבין זה לפי

שלו גופו את רק לא עדן. לגן חי נכנס כי עד גופו בזיכוך

לגמרי שנשללה עד סביבו, העולם כל את גם אלא זיכך,

צורך היה לא ולכן העולם על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. עםשרבי תורה לומד היה לוי בן ע

אףֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שרץ ראתן" "בעלי חולים

"היזהרו יוחנן, רבי וכאזהרת מהם התרחקו האמוראים ששאר

תורה הפיץ לוי בן יהושע שרבי נמצא ראתן". בעלי מזבובי

ביותר. השפלים במקומות גם

ושל שלו החומר בזיכוך היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד גם לכן העולם,

ואת הגוף חומר את לזכך שבכוחה שבתורה המיוחדת

זאת לאלוקות. "כלי" להיות שיוכלו כדי העולם, חומריות

מהר יוצאת קול "בת באומרו לוי בן יהושע רבי מדגיש

חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה ששם כלומר חרב", שנקראת

ושבעולם. שבאדם החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי בן יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרים ספר לב.4)ראה פרק תניא

ב.5) עז, ואילך.6)כתובות קנו עמ' (המשך) תרס"ו ר"ה של שם.7)יו"ט נ''א.8)בגמרא פרק סוף שמותֿרבה
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:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàøìåììàéîìL ïBòîL ¦§¥¾¡¦−¤§¥«§¦§¾§ª«¦¥−

:écLéøeö-ïaæ:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäéì ¤¦«©¨«¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«
ç:øreö-ïa ìàðúð øëùOéìè-ïa áàéìà ïìeáæì §¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«¦§ª¾¡¦−̈¤

:ïìçéãeäénr-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì ¥«Ÿ¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®
:øeöäãt-ïa ìàéìîb äMðîìàé-ïa ïãéáà ïîéðáì ¦§©¤¾©§¦¥−¤§¨«§¦̧§¨¦½£¦−̈¤

:éðòãbáé:écLénr-ïa øæréçà ïãìâéìàérât øLàì ¦§Ÿ¦«§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«§¨¥¾©§¦¥−
:ïøër-ïaãé:ìàeòc-ïa óñéìà ãâìåèéìzôðì ¤¨§¨«§¾̈¤§¨−̈¤§¥«§©̧§¨¦½

:ïðér-ïa òøéçàæèälàáéúëø÷éàééø÷äãrä éàeø÷ £¦©−¤¥¨«¥µ¤§¥´¨«¥½̈
:íä ìàøNé éôìà éLàø íúBáà úBhî éàéNð(ìàøùé) §¦¥−©´£¨®¨¥²©§¥¬¦§¨¥−¥«

æéeáwð øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬¦§−
:úBîLaçéLãçì ãçàa eìéä÷ä äãrä-ìk úàå §¥«§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤

øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìr eãìéúiå éðMä©¥¦½©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL:íúìbìâì ¥À¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«

èéøaãîa íã÷ôiå äLî-úà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
:éðéññ ¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(221 'nr g zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים האֹור כ)ּכתב לכלל(פסוק הּבאים מּכל אחד היה "לא : ְִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ

וזה . . ּכח ּגּבֹורי ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻהּמסּפר

על יתּבר הּנפלאֹות ּבאדֹון ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנס

ׁשעם ּומּכיון הּטבע; לחּקי מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻידי

מסּור והיה סיני הר מעמד ׁשל הרׁשם ּתחת עדין עמד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

זה. נּסי למעמד זכה הּתֹורה, לחּקי ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻונתּון

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

àëóìà íéraøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî LîçåôáëíúãìBz ïBòîL éðáì ©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬

úBîL øtñîa åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§ªÀ̈§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéâëärLz ïBòîL ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯
ìLe óìà íéMîçå:úBàî Lôãëãâ éðáì ©«£¦¦²¤−¤§¬¥«¦§¥´½̈

úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥À
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äëLLå óìà íéraøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàîôåëíúãìBz äãeäé éðáì ¥−©«£¦¦«¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
äðL íéøNr:àáö àöé ìk äìrîåæëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

:úBàî LLå óìà íéráLå äraøà äãeäé ähîìô §©¥´§®̈©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«
çëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®

àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬
:àáöèëíéMîçå äraøà øëùOé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²

:úBàî òaøàå óìàôìíúãìBz ïìeáæ éðáì ¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬
ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧

:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNràìíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−
:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL ïìeáæ ähîìô §©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

áìíúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìrîåâìíéøôà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥À
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®

ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìïã éðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´½̈
úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ

Nr ïaî:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«
èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´®̈§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬

:úBàîôîúéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´

iyily - a - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ
:àáö àöéàîíéraøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²

:úBàî Lîçå óìàôáîíúãìBz éìzôð éða ¤−¤©«£¥¬¥«§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬
íúáà úéáì íúçtLîìïaî úîL øtñîa §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧

:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrâîíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−
ìL éìzôð ähîìòaøàå óìà íéMîçå äL §©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàîôãîïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà ¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ
-úéáì ãçà-Léà Léà øNr íéðL ìàøNé éàéNðe§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«

:eéä åéúáàäîúéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå £Ÿ−̈¨«©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´
àáö àöé-ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî íúáà£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈

:ìàøNéaåîóìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiå §¦§¨¥«©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤
ìLe:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLæîíiåìäå §´¤£¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−

:íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîìôçîøaãéå §©¥´£Ÿ®̈¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà äBäéèîàì éåì ähî-úà Cà §−̈¤¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ

:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå ã÷ôú¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«
ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´

ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
k-úàå:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì §¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

àðïkLnä úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä rñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷éáðéða eðçå ¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«§¨−§¥´

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàå eäðçî-ìr Léà ìàøNé¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«
âðóö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤

úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãr-ìr©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤
:úeãrä ïkLîãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¦§©¬¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:eNr ïk äLî-úà äBäéô §¨²¤¤−¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t,א) ¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא)

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

הּדבר. ּבטעם עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָולכאֹורה

ו'ׂשרי עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָואי

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר א)מאֹות'. טו, הּמֹורה(ש"ב , ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

זֹו. קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה ְֲִֶַָָעל

éùéìùáà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
áéða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNéâíéðçäå ¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«§©«Ÿ¦Æ

àéNðå íúàáöì äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ
:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáìãíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî LLå óìà íéráLå äraøàäåéìr íéðçäå ©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈
:øreö-ïa ìàðúð øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈§©§¥−¤¨«

åòaøàå óìà íéMîçå äraøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîæáàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî ¥«©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈
:ïìç-ïaçóìà íéMîçå äráL åéã÷ôe Bàáöe ¤¥«Ÿ§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤

:úBàî òaøàåèúàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk §©§©¬¥«¨©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧
úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà íéðîLe óìà¤¹¤§Ÿ¦¬¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−

äðLàø íúàáöì:eòqéñéïáeàø äðçî ìâc §¦§Ÿ®̈¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²
-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz¥−̈¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤

:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî LîçåáéàéNðå ïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ

:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáìâéBàáöe ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«§¨−
ìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe:úBàî L §ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãé:ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«
åèLLå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬

:íéMîçå úBàîæèúàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk ¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧
íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå ãçàå óìà¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−

:eòqé íiðLe íúàáöìñæéäðçî ãrBî-ìäà òñðå §¦§Ÿ®̈§¦¦−¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬
Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä CBúa íiåìä©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬

Bãé-ìr:íäéìâãìñçéíéøôà äðçî ìâc ©¨−§¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦
-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné íúàáöì§¦§Ÿ−̈®̈¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤

:ãeäénrèéLîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
:úBàîëäMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå ¥«§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½

:øeöäãt-ïa ìàéìîbàëíéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©§¦¥−¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄
ìLe:íéúàîe óìà íéLáëîéða ähîeéðáì àéNðå ï §¦²¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëäðôö ïã äðçî ìâc §¦§Ÿ®̈§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«
åë:úBàî òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«
æëøLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½

:ïøër-ïa ìàérâtçëãçà íäéã÷ôe Bàáöe ©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®¤¨¯



קצט iyily - a - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ
:àáö àöéàîíéraøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²

:úBàî Lîçå óìàôáîíúãìBz éìzôð éða ¤−¤©«£¥¬¥«§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬
íúáà úéáì íúçtLîìïaî úîL øtñîa §¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧

:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrâîíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−
ìL éìzôð ähîìòaøàå óìà íéMîçå äL §©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàîôãîïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà ¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ
-úéáì ãçà-Léà Léà øNr íéðL ìàøNé éàéNðe§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«

:eéä åéúáàäîúéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå £Ÿ−̈¨«©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´
àáö àöé-ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî íúáà£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈

:ìàøNéaåîóìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiå §¦§¨¥«©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤
ìLe:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úLæîíiåìäå §´¤£¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−

:íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîìôçîøaãéå §©¥´£Ÿ®̈¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬
:øîàl äLî-ìà äBäéèîàì éåì ähî-úà Cà §−̈¤¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ

:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå ã÷ôú¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«
ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´

ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
k-úàå:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì §¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

àðïkLnä úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä rñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷éáðéða eðçå ¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«§¨−§¥´

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàå eäðçî-ìr Léà ìàøNé¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«
âðóö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤

úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãr-ìr©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤
:úeãrä ïkLîãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¦§©¬¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯

:eNr ïk äLî-úà äBäéô §¨²¤¤−¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t,א) ¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא)

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

הּדבר. ּבטעם עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָולכאֹורה

ו'ׂשרי עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָואי

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר א)מאֹות'. טו, הּמֹורה(ש"ב , ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

זֹו. קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה ְֲִֶַָָעל

éùéìùáà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
áéða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNéâíéðçäå ¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«§©«Ÿ¦Æ

àéNðå íúàáöì äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ
:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáìãíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî LLå óìà íéráLå äraøàäåéìr íéðçäå ©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈
:øreö-ïa ìàðúð øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈§©§¥−¤¨«

åòaøàå óìà íéMîçå äraøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîæáàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî ¥«©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈
:ïìç-ïaçóìà íéMîçå äráL åéã÷ôe Bàáöe ¤¥«Ÿ§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤

:úBàî òaøàåèúàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk §©§©¬¥«¨©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧
úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà íéðîLe óìà¤¹¤§Ÿ¦¬¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−

äðLàø íúàáöì:eòqéñéïáeàø äðçî ìâc §¦§Ÿ®̈¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²
-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz¥−̈¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤

:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî LîçåáéàéNðå ïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ

:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáìâéBàáöe ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«§¨−
ìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe:úBàî L §ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãé:ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«
åèLLå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬

:íéMîçå úBàîæèúàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk ¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧
íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå ãçàå óìà¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−

:eòqé íiðLe íúàáöìñæéäðçî ãrBî-ìäà òñðå §¦§Ÿ®̈§¦¦−¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬
Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä CBúa íiåìä©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬

Bãé-ìr:íäéìâãìñçéíéøôà äðçî ìâc ©¨−§¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦
-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné íúàáöì§¦§Ÿ−̈®̈¨§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤

:ãeäénrèéLîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
:úBàîëäMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå ¥«§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½

:øeöäãt-ïa ìàéìîbàëíéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©§¦¥−¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄
ìLe:íéúàîe óìà íéLáëîéða ähîeéðáì àéNðå ï §¦²¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´

:éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëäðôö ïã äðçî ìâc §¦§Ÿ®̈§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨

:écLénr-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«
åë:úBàî òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬¥«
æëøLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½

:ïøër-ïa ìàérâtçëãçà íäéã÷ôe Bàáöe ©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®¤¨¯



iyingר ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:úBàî Lîçå óìà íéraøàåèëéìzôð ähîe §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−©§¨¦®
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðåìBàáöe §¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«§¨−

ìL íäéã÷ôe:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äL §ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
àìäráLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯

eòñé äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−
:íäéìâãìôáìúéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà §¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´

úBàî-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬
ìLe óìà:íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà úL ¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−©«£¦¦«

âìøLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà äBäé äeöãììëk ìàøNé éða eNriå ¦¨¬§−̈¤¤«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ

äBäé äeö-øLàïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî-úà £¤¦¨̧§¹̈¤¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´
:åéúáà úéa-ìr åéúçtLîì Léà eòñðô ¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈©¥¬£Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

e�ÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬

ּכדי אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ּבימֹות(רש"י)ׁשּיּוכלּו ּגם מיל מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הּקּב"ה לבין יהּודי ּבין הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהחל.

להּמׁש צריכה הּׁשּבת ּביֹום ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ(ּבין

ה'עּובדין על להׁשּפיע צריכה הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָֹֻּגם

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ְְֶַַָֹּדחל'

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà äBäéá-éða úBîL älàå §¨²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬§¥

:øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà©«£−Ÿ©§´Ÿ¨®̈©«£¦¾¤§¨−̈§¦«¨¨«
â-øLà íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®£¤

:ïäëì íãé àlîãäBäé éðôì àeäéáàå áãð úîiå ¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§¿̈
íéðáe éðéñ øaãîa äBäé éðôì äøæ Là íáø÷äa§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³§¨Æ§¦§©´¦©½¨¦−
ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìà ïäëéå íäì eéä-àì«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ

:íäéáàôä:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéååáø÷ä £¦¤«©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ
ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî-úà¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®

:Búà eúøLåæúøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ
úãár-úà ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬

:ïkLnäç-úàå ãrBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå ©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤
:ïkLnä úãár-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

èíðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨®̈§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änäéåéða-úàå ïøäà-úàå ¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ

:úîeé áøwä øfäå íúpäk-úà eøîLå ã÷ôzô ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®§©¨¬©¨¥−¨«

àé:øîàl äLî-ìà äBäé øaãéåáéézç÷ì äpä éðàå ©§©¥¬§−̈¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦
øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤

:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»
íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
äîäa-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©§¥¨®

:äBäé éðà eéäé éìô ¦¬¦«§−£¦¬§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆

B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

. . ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

והינּו, ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָהיּו

ּבהׁשּפעה ׁשעסק ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשּדין

ללמד עליו - זקנה לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹעל

לּתֹורה. יהּודי ועֹוד יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ְְְְְִִִִִֵַַָָָּתֹורה

éùéîçãé:øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥³§¨Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ
åèíúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®

:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìkæèíúà ã÷ôiå ¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«©¦§¬ŸŸ¨²
:äeö øLàk äBäé ét-ìr äLîæé-éðá älà-eéäiå ¤−©¦´§¨®©«£¤−ª¨«©¦«§¥¬¤§¥«

:éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåìçéúBîL älàå ¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥²¤§¬
:érîLå éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éðaèéúä÷ éðáe §¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈

:ìàéfrå ïBøáç øäöéå íøîr íúçtLîìëéðáe §¦§§Ÿ®̈©§¨´§¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯
úçtLî íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ

:íúáà úéáì éåläàëéðálä úçtLî ïBLøâì ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½
:épLøbä úçtLî íä älà érîMä úçtLîe¦§©−©©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

áëäìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úráL íäéã÷tâëúçtLî §ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëáà-úéá àéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬¥«−̈
:ìàì-ïa óñéìà épLøbìäëïBLøâ-éða úøîLîe ©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤§¥¥«§Æ

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàaçút Cñîe eä §´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©
:ãrBî ìäàåëøöçä çút Cñî-úàå øöçä érì÷å ¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½

åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìrå ïkLnä-ìr øLà£¤¯©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈
:Búãár ìëìñæëéîøîrä úçtLî úä÷ìå §−Ÿ£«Ÿ̈«§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ

úçtLîe éðøáçä úçtLîe éøäöiä úçtLîe¦§©´©©¦§¨¦½¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©
:éúäwä úçtLî íä älà éìàéfräçëøtñîa ¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ

LLå íéôìà úðîL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´
:Lãwä úøîLî éøîL úBàîèëúä÷-éða úçtLî ¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈

iriay ,iyy - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:äðîéz ïkLnä Cøé ìr eðçéìáà-úéá àéNðe ©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈
:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîìàìízøîLîe §¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«¦§©§À̈

Lãwä éìëe úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä̈«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ§¥´©½Ÿ¤
:Búãár ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLàáìàéNðe £¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«§¦Æ

éøîL úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−
:Lãwä úøîLîâìéìçnä úçtLî éøøîì ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½

:éøøî úçtLî íä älà éLenä úçtLîe¦§©−©©¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«
ãìäìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨

:íéúàîe íéôìà úLLäìáà-úéá àéNðe ¥¬¤£¨¦−¨¨«¦§¦³¥«¨Æ
Cøé ìr ìéçéáà-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤£¦¨®¦©´¤¤̄

:äðôö eðçé ïkLnäåìéøøî éða úøîLî úc÷ôe ©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼
ïkLnä éLø÷åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe ©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©ª¨´©«£¨®̈§¨̧¥½̈
:Búãár ìëåæìíäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå §−Ÿ£«Ÿ̈«§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®

:íäéøúéîe íúãúéåçìïkLnä éðôì íéðçäå ¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈
øæî | ãrBî-ìäà éðôì äîã÷ïøäàå | äLî äç ¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ

éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´
:úîeé áøwä øfäå ìàøNéèìíiåìä éãe÷t-ìk ¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«¨§¥¸©«§¦¦¹

äLî ã÷t øLàíúçtLîì äBäé ét-ìr ïøäàå £¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§−̈§¦§§Ÿ®̈
:óìà íéøNrå íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìkñ ¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»

ÔÈ�n‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות הּספירֹותÓÈÏLÓ‰מבאר ּכל את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ְִֶַָ

זה אין אבל בי"ע; ּבעֹולמֹות ּגם אֹורם את ממׁשיכה ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבכ

עצמֹו'), מּתיר חבּוׁש ו'אין ּבהם מתלּבׁשת היא (ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּכחּה

ּכאן: ואף ּבּה. ׁשּמאיר הּספירֹות אֹור מּכח ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה È�ÙÏיֹוכבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿≈

זֹו. ְִָּכניסה

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà äBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz äBäé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§½̈©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
:ìàøNé éðáa øBëa-ìk-úà Búà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§−̈Ÿ®¤¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

âîLãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

:íéúàîe íéráLåôãîäLî-ìà äBäé øaãéå §¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§−̈¤¤¬
:øîàläîéðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´

éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬
:äBäé éðà íiåìäåîìMä ééeãt úàåíéráMäå äL ©«§¦¦−£¦¬§¨«§¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−

:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìr íéôãrä íéúànäå§©¨®̈¦¨«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«
æîì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤

:ì÷Mä äøb íéøNr çwz Lãwäçîóñkä äzúðå ©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤
:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìe ïøäàìèîäLî çwiå §©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½

:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«
ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©®̈¤£¦¨̧

ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî Làðïziå §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤©¦¥̧
äBäé ét-ìr åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−©¦´§®̈

:äLî-úà äBäé äeö øLàkô ©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È�·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

נכנסּו והלוּים לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

נֹועד ׁשּלא מי אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּתחּתיהם;

ׁשבט לעבֹודת ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלּה

לוי, ׁשבט לעבֹודת להּגיע יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָזבּולּון,

ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשרּות

קדׁשים". קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . ְְֲֳִִִֵֶֶַָָָֹאיׁש

éòéáùãà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
áéåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
úBNrì àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈¨¨Æ©¨½̈©«£¬

:ãrBî ìäàa äëàìîãìäàa úä÷-éða úãár úàæ §¨−̈§¬Ÿ¤¥«²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤
:íéLãwä Lã÷ ãrBîärñða åéðáe ïøäà àáe ¥®−Ÿ¤©¢¨¦«¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©

ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøt úà eãøBäå äðçnä©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ
:úãräå-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìr eðúðå ¨«¥ª«§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤

:åéca eîNå äìrîìî úìëz ìéìkæïçìL | ìrå §¦²§¥−¤¦§®̈§¨§¨−©¨«§©´ª§©´
úørwä-úà åéìr eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
íçìå Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤§¤¬¤

:äéäé åéìr ãéîzäçúrìBz ãâa íäéìr eNøôe ©¨¦−¨¨¬¦«§¤«¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL̈¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−¤©¨«

èøBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå§¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
î-úàå äéúøð-úàå-ìk úàå äéúzçî-úàå äéç÷ì §¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨



רי iriay ,iyy - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:äðîéz ïkLnä Cøé ìr eðçéìáà-úéá àéNðe ©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈
:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîìàìízøîLîe §¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«¦§©§À̈

Lãwä éìëe úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä̈«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ§¥´©½Ÿ¤
:Búãár ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLàáìàéNðe £¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«§¦Æ

éøîL úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−
:Lãwä úøîLîâìéìçnä úçtLî éøøîì ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½

:éøøî úçtLî íä älà éLenä úçtLîe¦§©−©©¦®¥¬¤¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«
ãìäìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨

:íéúàîe íéôìà úLLäìáà-úéá àéNðe ¥¬¤£¨¦−¨¨«¦§¦³¥«¨Æ
Cøé ìr ìéçéáà-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤£¦¨®¦©´¤¤̄

:äðôö eðçé ïkLnäåìéøøî éða úøîLî úc÷ôe ©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼
ïkLnä éLø÷åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe ©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈§©ª¨´©«£¨®̈§¨̧¥½̈
:Búãár ìëåæìíäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå §−Ÿ£«Ÿ̈«§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®

:íäéøúéîe íúãúéåçìïkLnä éðôì íéðçäå ¦¥«Ÿ−̈¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈
øæî | ãrBî-ìäà éðôì äîã÷ïøäàå | äLî äç ¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ

éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL åéðáe¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´
:úîeé áøwä øfäå ìàøNéèìíiåìä éãe÷t-ìk ¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«¨§¥¸©«§¦¦¹

äLî ã÷t øLàíúçtLîì äBäé ét-ìr ïøäàå £¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§−̈§¦§§Ÿ®̈
:óìà íéøNrå íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìkñ ¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»

ÔÈ�n‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות הּספירֹותÓÈÏLÓ‰מבאר ּכל את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ְִֶַָ

זה אין אבל בי"ע; ּבעֹולמֹות ּגם אֹורם את ממׁשיכה ׁשהיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבכ

עצמֹו'), מּתיר חבּוׁש ו'אין ּבהם מתלּבׁשת היא (ׁשהרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּכחּה

ּכאן: ואף ּבּה. ׁשּמאיר הּספירֹות אֹור מּכח ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה È�ÙÏיֹוכבד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿≈

זֹו. ְִָּכניסה

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà äBäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz äBäé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§½̈©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
:ìàøNé éðáa øBëa-ìk-úà Búà äBäé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§−̈Ÿ®¤¨§−¦§¥¬¦§¨¥«

âîLãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

:íéúàîe íéráLåôãîäLî-ìà äBäé øaãéå §¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§−̈¤¤¬
:øîàläîéðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´

éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬
:äBäé éðà íiåìäåîìMä ééeãt úàåíéráMäå äL ©«§¦¦−£¦¬§¨«§¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−

:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìr íéôãrä íéúànäå§©¨®̈¦¨«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«
æîì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤

:ì÷Mä äøb íéøNr çwz Lãwäçîóñkä äzúðå ©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤
:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìe ïøäàìèîäLî çwiå §©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½

:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«
ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©®̈¤£¦¨̧

ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî Làðïziå §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤©¦¥̧
äBäé ét-ìr åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−©¦´§®̈

:äLî-úà äBäé äeö øLàkô ©«£¤²¦¨¬§−̈¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È�·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

נכנסּו והלוּים לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

נֹועד ׁשּלא מי אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּתחּתיהם;

ׁשבט לעבֹודת ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלּה

לוי, ׁשבט לעבֹודת להּגיע יכֹול העֹולם, ּבעניני התעּסקּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָזבּולּון,

ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט "ולא הרמּב"ם: ּובלׁשֹון לה'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשרּות

קדׁשים". קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . ְְֲֳִִִֵֶֶַָָָֹאיׁש

éòéáùãà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
áéåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®

:íúáà úéáì íúçtLîìâìL ïaîäðL íéL §¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«¦¤̧§¦³¨¨Æ
úBNrì àávì àa-ìk äðL íéMîç-ïa ãrå äìrîå̈©½§¨§©−¤£¦¦´¨®̈¨¨Æ©¨½̈©«£¬

:ãrBî ìäàa äëàìîãìäàa úä÷-éða úãár úàæ §¨−̈§¬Ÿ¤¥«²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤
:íéLãwä Lã÷ ãrBîärñða åéðáe ïøäà àáe ¥®−Ÿ¤©¢¨¦«¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©

ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøt úà eãøBäå äðçnä©©«£¤½§¦¾¥−¨´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ
:úãräå-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìr eðúðå ¨«¥ª«§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤

:åéca eîNå äìrîìî úìëz ìéìkæïçìL | ìrå §¦²§¥−¤¦§®̈§¨§¨−©¨«§©´ª§©´
úørwä-úà åéìr eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈¤©§¨³Ÿ
íçìå Cñpä úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´©¨®¤§¤¬¤

:äéäé åéìr ãéîzäçúrìBz ãâa íäéìr eNøôe ©¨¦−¨¨¬¦«§¤«¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå éðL̈¦½§¦´Ÿ½§¦§¥−´®̈©§¨−¤©¨«

èøBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa | eç÷ìå§¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
î-úàå äéúøð-úàå-ìk úàå äéúzçî-úàå äéç÷ì §¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ¨



xihtnרב - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìkédúà eðúðå §¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«§¨«§³Ÿ¨Æ
-ìr eðúðå Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©§¨«§−©

:èBnäàéúìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî | ìrå ©«§©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa Búà eqëå§¦´Ÿ½§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

áéíá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´
äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

:èBnä-ìr eðúðå Lçz øBòâéçaænä-úà eðMãå ´®̈©§¨«§−©©«§¦§−¤©¦§¥®©
:ïîbøà ãâa åéìr eNøôeãé-ìk-úà åéìr eðúðå ¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«§¨«§´Â¨Â̈¤¨

-úà úzçnä-úà íäa åéìr eúøLé øLà åéìk¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À¤©©§³Ÿ¤
çaænä éìk ìk ú÷øænä-úàå íériä-úàå úâìænä©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©

:åécá eîNå Lçz øBò éeñk åéìr eNøôeåèälëå ¨«§´¨À̈§²¬©−©§¨¬©¨«§¦¨´
Lãwä éìk-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨§¥´©Ÿ»¤»
úàNì úä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnä rñða¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ¨¥½
úä÷-éðá àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬§¥«§−̈

:ãrBî ìäàaæèïäkä ïøäà-ïa | øærìà úc÷ôe §¬Ÿ¤¥«§ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À
ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e øBànä ïîL¤³¤©¨Æ§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤
Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t äçLnä©¦§¨®§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤

:åéìëáeôæéïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå §¥¨«©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìçééúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà ¥«Ÿ©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®

:íiåìä CBzîèéeúîé àìå eéçå íäì eNr | úàæå ¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½
eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´

:BàOî-ìàå Búãár-ìr Léà Léà íúBàë-àìå À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«§«Ÿ
ôôô :eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé̈¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ È�a L‡¯ ˙‡ ‡N�(ב (ד, »…∆…¿≈¿»

העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת È�a ÔÈ�Óאת ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

ּבטל לא ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד -ÈÂÏ È�a ÔÈ�Óעצמם ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֶֶַָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְְִִֵֶַָ

"ממלכת ּכנגד - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻלהיֹותם

(ׂשרים). ˜‰˙ּכהנים" È�a ÔÈ�Ó- הּקדׁשים" "קדׁש נאמר ּבהם , ֲִִָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֳִֶֶֶַַָָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ְֶֶָּכנגד

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

øéèôîæé:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äBäé øaãéå©§©¥´§½̈¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
çéCBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−

:íiåìäèéeúîé àìå eéçå íäì eNr | úàæå ©«§¦¦«§Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½
eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´

:BàOî-ìàå Búãár-ìr Léà Léà íúBàë-àìå À̈¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«§«Ÿ
ôôô :eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé̈¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

.ïîéñ å"äé÷ìç ,íé÷åñô è"ð÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôäá ÷øô òùåä
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:äzrî æà éì áBè ék ïBLàøä éLéà-ìàéïâcä dì ézúð éëðà ék ärãé àì àéäå ¤¦¦´¨«¦½¦´¬¦²−̈¥¨«¨§¦Æ´Ÿ¨«§½̈¦³¨«Ÿ¦Æ¨©´¦½̈©¨−̈
äæå dì éúéaøä óñëå øäöiäå LBøézäå:ìraì eNr áàéBzra éðâã ézç÷ìå áeLà ïëì §©¦´§©¦§¨®§¤̧¤¦§¥¬¦¨²§¨−̈¨¬©¨«©¨¥´¨½§¨«©§¦³§¨¦Æ§¦½

:dúåør-úà úBqëì ézLôe éøîö ézìväå BãrBîa éLBøéúåáédúìáð-úà älâà äzrå §¦«¦−§«£®§¦©§¦Æ©§¦´¦§¦½§©−¤¤§¨¨«§©¨²£©¤¬¤©§ª−̈
:éãiî äpìévé-àì Léàå äéáäàî éðérìâéìëå dzaLå dLãç dbç dNBNî-ìk ézaLäå §¥¥´§©«£¤®¨§¦−«Ÿ©¦¤¬̈¦¨¦«§¦§©¦Æ¨§½̈©−̈¨§¨´§©©¨®§−Ÿ

:dãrBîãééáäàî éì-eðúð øLà éì änä äðúà äøîà øLà dúðàúe dðôb éúnLäå «£¨«©«£¦Ÿ¦À©§¨Æ§¥´¨½̈£¤´¨«§À̈¤§¨¬¥̧¨Æ¦½£¤¬¨«§¦−§©«£¨®
:äãOä úiç íúìëàå øréì íézîNååèøéè÷z øLà íéìraä éîé-úà äéìr ézã÷ôe §©§¦´§©½©©«£¨−̈©©©¬©¨¤«¨«©§¦´¨¤À¨¤§¥³©§¨¦Æ£¤´©§¦´
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:íîLa ãBò eøëfé-àìå äétî íéìraäëäãOä úiç-ír àeää íBia úéøa íäì ézøëå ©§¨¦−¦¦®¨§«Ÿ¦¨«§¬−¦§¨«§¨«©¦̧¨¤³§¦Æ©´©½¦©©³©¨¤Æ



רג
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
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:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
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ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øáãîá úùøôì äøèôäá ÷øô òùåä

áàøîàé-øLà íB÷îa äéäå øôqé àìå ãné-àì øLà íiä ìBçk ìàøNé-éða øtñî äéäå§Â¨Â̈¦§©³§¥«¦§¨¥Æ§´©½̈£¤¬«Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨¥®§Â¨Â̈¦§º£¤¥«¨¥³
:éç-ìû éða íäì øîàé ízà énr-àì íäìáeîNå åcçé ìàøNé-éðáe äãeäé-éða eöa÷ðå ¨¤Æ«Ÿ©¦´©¤½¥«¨¥¬¨¤−§¥¬¥¨«§Â¦§§Â§¥«§¨³§¥«¦§¨¥Æ©§½̈§¨¬
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רד
íézákLäå õøàä-ïî øBaLà äîçìîe áøçå úL÷å äîãàä Nîøå íéîMä óBò-írå§¦´©¨©½¦§¤−¤¨«£¨¨®§¤̧¤§¤³¤¦§¨¨Æ¤§´¦¨½̈¤§¦§©§¦−

:çèáìàëézNøàåézNøàå íìBòì éì C:íéîçøáe ãñçáe ètLîáe ÷ãöa éì C ¨¤«©§¥«©§¦¬¦−§¨®§¥«©§¦¬¦Æ§¤¤́§¦§½̈§¤−¤§©«£¦«
áëézNøàå:ýåýé-úà zrãéå äðeîàa éì C §¥«©§¦¬¦−¤«¡¨®§¨©−©§¤§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
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úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦
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eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר 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
5:385:368:348:339:069:0510:1610:1619:3619:4020:0220:0719:2020:18באר שבע )ק(

5:345:318:318:309:039:0210:1410:1419:3919:4320:0620:1019:1320:22חיפה )ק( 

5:345:318:328:309:039:0210:1410:1319:3819:4220:0420:0819:0120:18ירושלים )ק( 

5:385:358:338:329:069:0410:1610:1619:3719:4120:0420:0819:2120:20תל אביב )ק(

5:044:588:248:228:568:5310:1410:1320:3820:4521:1421:2220:2621:41אוסטריה וינה )ק(

7:147:199:119:149:439:4610:3410:3617:1917:1517:4617:4316:5817:54אוסטרליה מלבורן )ח(

5:155:098:308:279:029:0010:1910:1820:3320:4021:0721:1420:2121:18אוקראינה אודסה )ק(

4:404:347:597:568:318:289:499:4720:1120:1820:4720:5419:5920:58אוקראינה דונייצק )ק(

4:504:448:098:068:418:3810:009:5820:2320:3120:5921:0720:1121:11אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:095:028:318:289:049:0010:2310:2120:5521:0321:3321:4120:4421:45אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:004:538:238:208:558:5210:1510:1320:5020:5821:2821:3720:3821:41אוקראינה קייב )ק(

5:445:388:588:559:309:2710:4710:4520:5621:0321:2921:3620:4421:55איטליה מילאנו )ק(

5:596:008:338:349:039:0310:0510:0618:2218:2218:4418:4418:0418:48אקוואדור קיטו )ח(

7:427:469:419:4410:1410:1611:0611:0817:5817:5518:2418:2117:3718:33ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:458:5010:4010:4311:1111:1412:0112:0318:3818:3419:0619:0218:1619:06ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:465:428:508:489:229:2110:3610:3520:2120:2620:5020:5520:0720:59ארה״ב בולטימור )ק(

5:305:268:388:369:099:0810:2410:2320:1520:2120:4520:5120:0221:05ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:315:278:388:369:109:0810:2410:2320:1520:2020:4520:5020:0121:06ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:025:579:129:109:439:4110:5910:5720:5721:0221:2821:3420:4321:49ארה״ב דטרויט )ק(

6:226:209:169:159:489:4710:5810:5820:1420:1720:3920:4319:5920:54ארה״ב היוסטן )ק(

5:435:408:438:429:159:1310:2610:2619:5620:0020:2320:2719:4120:39ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:306:289:199:189:529:5111:0011:0020:0520:0820:3020:3319:5020:44ארה״ב מיאמי )ק(

5:265:228:338:319:059:0310:2010:1820:1120:1620:4120:4719:5721:04ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:205:158:318:299:029:0010:1710:1620:1520:2020:4520:5120:0121:05ארה״ב שיקאגו )ק(

6:416:429:049:059:339:3410:3210:3318:1818:1718:4018:4017:5918:44בוליביה לה פאס )ח(

5:425:359:069:039:389:3510:5910:5721:3721:4522:1522:2421:2522:50בלגיה אנטוורפן )ק(

5:425:359:079:049:399:3610:5910:5721:3721:4422:1522:2421:2522:47בלגיה בריסל )ק(

4:364:288:118:078:438:3810:0610:0321:1021:1921:5422:0621:0022:10בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:316:348:448:459:159:1610:1110:1217:3517:3317:5917:5717:1618:04ברזיל ס.פאולו )ח(

6:166:188:298:319:009:029:579:5817:2317:2117:4617:4517:0317:52ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:564:498:238:208:558:5110:1610:1420:5821:0621:3721:4720:4722:10בריטניה לונדון )ק(

4:564:488:278:248:598:5510:2110:1921:1621:2421:5822:0821:0522:36בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:594:518:278:248:598:5610:2110:1821:0821:1621:4821:5820:5722:02גרמניה ברלין )ק(

5:275:208:518:489:239:1910:4210:4021:1721:2521:5522:0421:0622:08גרמניה פרנקפורט )ק(

6:346:378:478:499:179:199:549:5517:3417:3217:5817:5617:1418:00דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:005:598:438:439:169:1510:2210:2219:1019:1219:3319:3618:5419:40הודו בומביי )ח(

5:555:548:398:399:119:1110:1810:1819:0719:0919:3019:3318:5119:37הודו פונה )ח(

4:574:518:158:128:478:4410:0510:0320:2420:3120:5921:0620:1221:10הונגריה בודפשט )ק(

5:395:348:468:449:189:1610:3210:3120:2320:2820:5320:5920:0921:03טורקיה איסטנבול )ק(

6:076:049:109:099:439:4110:5610:5520:3620:4121:0521:1020:2221:14יוון אתונה )ק(



רה לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר 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
5:385:368:348:339:069:0510:1610:1619:3619:4020:0220:0719:2020:18באר שבע )ק(

5:345:318:318:309:039:0210:1410:1419:3919:4320:0620:1019:1320:22חיפה )ק( 

5:345:318:328:309:039:0210:1410:1319:3819:4220:0420:0819:0120:18ירושלים )ק( 

5:385:358:338:329:069:0410:1610:1619:3719:4120:0420:0819:2120:20תל אביב )ק(

5:044:588:248:228:568:5310:1410:1320:3820:4521:1421:2220:2621:41אוסטריה וינה )ק(

7:147:199:119:149:439:4610:3410:3617:1917:1517:4617:4316:5817:54אוסטרליה מלבורן )ח(

5:155:098:308:279:029:0010:1910:1820:3320:4021:0721:1420:2121:18אוקראינה אודסה )ק(

4:404:347:597:568:318:289:499:4720:1120:1820:4720:5419:5920:58אוקראינה דונייצק )ק(

4:504:448:098:068:418:3810:009:5820:2320:3120:5921:0720:1121:11אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:095:028:318:289:049:0010:2310:2120:5521:0321:3321:4120:4421:45אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:004:538:238:208:558:5210:1510:1320:5020:5821:2821:3720:3821:41אוקראינה קייב )ק(

5:445:388:588:559:309:2710:4710:4520:5621:0321:2921:3620:4421:55איטליה מילאנו )ק(

5:596:008:338:349:039:0310:0510:0618:2218:2218:4418:4418:0418:48אקוואדור קיטו )ח(

7:427:469:419:4410:1410:1611:0611:0817:5817:5518:2418:2117:3718:33ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:458:5010:4010:4311:1111:1412:0112:0318:3818:3419:0619:0218:1619:06ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

5:465:428:508:489:229:2110:3610:3520:2120:2620:5020:5520:0720:59ארה״ב בולטימור )ק(

5:305:268:388:369:099:0810:2410:2320:1520:2120:4520:5120:0221:05ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:315:278:388:369:109:0810:2410:2320:1520:2020:4520:5020:0121:06ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:025:579:129:109:439:4110:5910:5720:5721:0221:2821:3420:4321:49ארה״ב דטרויט )ק(

6:226:209:169:159:489:4710:5810:5820:1420:1720:3920:4319:5920:54ארה״ב היוסטן )ק(

5:435:408:438:429:159:1310:2610:2619:5620:0020:2320:2719:4120:39ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:306:289:199:189:529:5111:0011:0020:0520:0820:3020:3319:5020:44ארה״ב מיאמי )ק(

5:265:228:338:319:059:0310:2010:1820:1120:1620:4120:4719:5721:04ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:205:158:318:299:029:0010:1710:1620:1520:2020:4520:5120:0121:05ארה״ב שיקאגו )ק(

6:416:429:049:059:339:3410:3210:3318:1818:1718:4018:4017:5918:44בוליביה לה פאס )ח(

5:425:359:069:039:389:3510:5910:5721:3721:4522:1522:2421:2522:50בלגיה אנטוורפן )ק(

5:425:359:079:049:399:3610:5910:5721:3721:4422:1522:2421:2522:47בלגיה בריסל )ק(

4:364:288:118:078:438:3810:0610:0321:1021:1921:5422:0621:0022:10בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:316:348:448:459:159:1610:1110:1217:3517:3317:5917:5717:1618:04ברזיל ס.פאולו )ח(

6:166:188:298:319:009:029:579:5817:2317:2117:4617:4517:0317:52ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

4:564:498:238:208:558:5110:1610:1420:5821:0621:3721:4720:4722:10בריטניה לונדון )ק(

4:564:488:278:248:598:5510:2110:1921:1621:2421:5822:0821:0522:36בריטניה מנצ׳סטר )ק(

4:594:518:278:248:598:5610:2110:1821:0821:1621:4821:5820:5722:02גרמניה ברלין )ק(

5:275:208:518:489:239:1910:4210:4021:1721:2521:5522:0421:0622:08גרמניה פרנקפורט )ק(

6:346:378:478:499:179:199:549:5517:3417:3217:5817:5617:1418:00דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:005:598:438:439:169:1510:2210:2219:1019:1219:3319:3618:5419:40הודו בומביי )ח(

5:555:548:398:399:119:1110:1810:1819:0719:0919:3019:3318:5119:37הודו פונה )ח(

4:574:518:158:128:478:4410:0510:0320:2420:3120:5921:0620:1221:10הונגריה בודפשט )ק(

5:395:348:468:449:189:1610:3210:3120:2320:2820:5320:5920:0921:03טורקיה איסטנבול )ק(

6:076:049:109:099:439:4110:5610:5520:3620:4121:0521:1020:2221:14יוון אתונה )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר בערים שונות בעולם  רו
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
5:215:158:378:349:099:0610:2710:2520:4220:4921:1621:2420:3021:28מולדובה קישינב )ק(

6:526:509:419:4010:1010:1011:1811:1820:1520:1720:3820:4119:5920:45מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:407:459:289:3110:0110:0410:4910:5117:1217:0717:4117:3716:4917:41ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:065:038:007:598:318:309:419:4018:5518:5819:2019:2418:4019:28נפאל קטמנדו )ח(

6:536:539:239:239:559:5610:5710:5819:0919:1019:3119:3218:5219:36סינגפור סינגפור )ח(

4:284:217:577:548:298:259:509:4820:3720:4621:1721:2720:2621:31פולין ורשא )ק(

6:176:188:368:379:099:1010:0710:0817:5217:5218:1518:1517:3418:19פרו לימה )ח(

5:595:549:159:129:469:4411:0311:0221:1521:2221:4921:5621:0322:13צרפת ליאון )ק(

5:585:529:199:169:519:4811:1011:0821:3721:4422:1322:2121:2522:42צרפת פריז )ק(

5:355:358:128:128:428:429:469:4618:1118:1218:3318:3417:5318:38קולומביה בוגוטה )ח(

5:435:388:558:539:269:2410:4210:4120:4620:5221:1821:2420:3321:40קנדה טורונטו )ק(

5:145:098:298:269:008:5810:1710:1620:2820:3421:0121:0820:1521:26קנדה מונטריאול )ק(

5:375:348:348:339:089:0610:1910:1819:4719:5120:1420:1919:3220:23קפריסין לרנקה )ק(

5:024:538:428:389:129:0810:3710:3421:5022:0022:3722:4921:4123:21רוסיה מוסקבה )ח(

5:365:308:538:509:259:2210:4310:4121:0021:0621:3421:4220:4721:46רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:385:328:578:559:289:2510:4610:4521:0821:1421:4221:5020:5522:08שוייץ ציריך )ק(

5:485:478:278:268:598:5910:0410:0418:4118:4319:0419:0618:2519:10תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc - dcp(iying meil)

zvxzn .ixnbl dxedh `ide dyibxd `ly oeik dtebn mcd `a
:`xnbdíéîúëa éànL äãBî ,ééaà øîà,d`nhyàîòè éàî± ¨©©©¥¤©©¦§¨¦©©£¨

ixdy ,mrhd dnä÷qòúð àì øBtöa`a df mcy dlzpy ,ef dy` §¦Ÿ¦§©§¨
e ,xetivdn dlíéçaè ìL ÷eLamb,äøáò àìdklklzdy dlzpy §¤©¨¦Ÿ¨§¨

ok m`e ,my `vnpd mcdnéúà àëéäî íc éàä`ed okidn df mc ± ©¨¥¥¨¨¥
oi` ,mc d`exd dy`a la` ,d`nhn okle ,dtebn jgxk lr ,`a
,lenz`n `vi `l ok`y xnel xazqne ,lenz`n `viy xnel gxkd

.dyibxn dzid `vei did m`y
:lldl i`ny oia zwelgnd zxaq iyily ote`a zx`an `xnbdéà¦

àîéà úéòa,xn`z dvxz m`e ±éànLc déîòè eðééäenrh edf ± ¨¥¥¨©§©§¥§©©
,'dzry dic' xaeqd i`ny lyíc äåäc àúéà íàcok` m`y ± §¦¦¨©£¨¨

,lenz`n mc didéúà äåä àøwéòî`ly oeike ,ok iptl `vei did ± ¥¦¨¨£¨¨¥
.okl mcew xewndn `vi `l i`ce eiykr cr dz`x

:`xnbd zl`eyìläårxtnl d`nhy xaeqd lld ly enrh dn ± §¦¥
`vi mcdy okziy xaeq lld :`xnbd daiyn .ef `xaqk xne` epi`e

e oevigd zial lenz`n xewndneäeãéîòä íçøä úéa éìúBk`ly §¥¥¨¤¤¤¡¦
.lenz`n xewndn `vi `ly di`x oi`e ,eiykr cr uegl `vi

:`xnbd dywn,éànLåmgxd zia ilzek `ny yyeg epi` recn §©©
y xaeq i`ny :`xnbd zvxzn .mcd z` ecinrdíçøä úéa éìúBk§¥¥¨¤¤

íc éî÷Bî àì`vei mcd did m`e ,mcd z` micinrn mpi` ± Ÿ§¥¨

.uegl `vei dide akrzn did `l lenz`n xewndn
:`xnbd dywnøîéîì àkéà éàî CBîa úLnLîdy`a ± §©¤¤§©¦¨§¥©

dn ,dlra mr zynyny drya otb xnva mewn eze` z` d`lnnd
z`vln mcd z` akir jendy xn`p `l recn ,xnel jl yi

:`xnbd zvxzn .rxtnl d`nhneéànL äãBî ,ééaà øîà̈©©©¥¤©©
CBîa úLnLîa:sqep uexiz .wtqn rxtnl d`nhny,øîà àáø ¦§©¤¤§¨¨¨©

õéåk õéåëî äòéæ ábà énð CBîdrifd zngn ueekzn jend mb ± ©¦©©¥¨¦§¨¨¦
did `l lenz`n xewndn `vei mcd did m`e ,mewn eze`ay

:`xnbd dtiqen .uegl `vei dide akrzn÷eçc CBîa àáø äãBîe¤¨¨§¨
jendy xyt` f`y ,otb xnv daxd mewn eze`a dwgcy dy`a ±

.i`nyl rxtnl d`nhne ,z`vln mcd z` akir
dy`y xaeqd i`ny ly enrha mixe`ia dyly d`iad `xnbd
.a .dxdh zwfga dy`d z` micinrny .` :dzry dic mc dz`xy
mc dz`x m`y .b .dyibxn dzid lenz`n d`ex dzid m`y
z` `xnbd zx`an dzr .akrzn did `le uegl `vei did lenz`n

:`xnbd zl`ey .el` mixe`ia oiay miweligdéðä ïéa àkéà éàîe©¦¨¥¨¥
éàäì éðLéìàðLéì Cmipexg`d el` zepeyl oia yi welig dne ± ¦§¥§©¦§¨

did dligzn'ye 'zybxn dy`'y meyn i`ny ly enrha ex`iay
.'dzwfg lr dy` cnrd' meyn enrha dx`iay oeyld oial '`vei
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רז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc - dcp(iying meil)

zvxzn .ixnbl dxedh `ide dyibxd `ly oeik dtebn mcd `a
:`xnbdíéîúëa éànL äãBî ,ééaà øîà,d`nhyàîòè éàî± ¨©©©¥¤©©¦§¨¦©©£¨

ixdy ,mrhd dnä÷qòúð àì øBtöa`a df mcy dlzpy ,ef dy` §¦Ÿ¦§©§¨
e ,xetivdn dlíéçaè ìL ÷eLamb,äøáò àìdklklzdy dlzpy §¤©¨¦Ÿ¨§¨

ok m`e ,my `vnpd mcdnéúà àëéäî íc éàä`ed okidn df mc ± ©¨¥¥¨¨¥
oi` ,mc d`exd dy`a la` ,d`nhn okle ,dtebn jgxk lr ,`a
,lenz`n `vi `l ok`y xnel xazqne ,lenz`n `viy xnel gxkd

.dyibxn dzid `vei did m`y
:lldl i`ny oia zwelgnd zxaq iyily ote`a zx`an `xnbdéà¦

àîéà úéòa,xn`z dvxz m`e ±éànLc déîòè eðééäenrh edf ± ¨¥¥¨©§©§¥§©©
,'dzry dic' xaeqd i`ny lyíc äåäc àúéà íàcok` m`y ± §¦¦¨©£¨¨

,lenz`n mc didéúà äåä àøwéòî`ly oeike ,ok iptl `vei did ± ¥¦¨¨£¨¨¥
.okl mcew xewndn `vi `l i`ce eiykr cr dz`x

:`xnbd zl`eyìläårxtnl d`nhy xaeqd lld ly enrh dn ± §¦¥
`vi mcdy okziy xaeq lld :`xnbd daiyn .ef `xaqk xne` epi`e

e oevigd zial lenz`n xewndneäeãéîòä íçøä úéa éìúBk`ly §¥¥¨¤¤¤¡¦
.lenz`n xewndn `vi `ly di`x oi`e ,eiykr cr uegl `vi

:`xnbd dywn,éànLåmgxd zia ilzek `ny yyeg epi` recn §©©
y xaeq i`ny :`xnbd zvxzn .mcd z` ecinrdíçøä úéa éìúBk§¥¥¨¤¤

íc éî÷Bî àì`vei mcd did m`e ,mcd z` micinrn mpi` ± Ÿ§¥¨

.uegl `vei dide akrzn did `l lenz`n xewndn
:`xnbd dywnøîéîì àkéà éàî CBîa úLnLîdy`a ± §©¤¤§©¦¨§¥©

dn ,dlra mr zynyny drya otb xnva mewn eze` z` d`lnnd
z`vln mcd z` akir jendy xn`p `l recn ,xnel jl yi

:`xnbd zvxzn .rxtnl d`nhneéànL äãBî ,ééaà øîà̈©©©¥¤©©
CBîa úLnLîa:sqep uexiz .wtqn rxtnl d`nhny,øîà àáø ¦§©¤¤§¨¨¨©

õéåk õéåëî äòéæ ábà énð CBîdrifd zngn ueekzn jend mb ± ©¦©©¥¨¦§¨¨¦
did `l lenz`n xewndn `vei mcd did m`e ,mewn eze`ay

:`xnbd dtiqen .uegl `vei dide akrzn÷eçc CBîa àáø äãBîe¤¨¨§¨
jendy xyt` f`y ,otb xnv daxd mewn eze`a dwgcy dy`a ±

.i`nyl rxtnl d`nhne ,z`vln mcd z` akir
dy`y xaeqd i`ny ly enrha mixe`ia dyly d`iad `xnbd
.a .dxdh zwfga dy`d z` micinrny .` :dzry dic mc dz`xy
mc dz`x m`y .b .dyibxn dzid lenz`n d`ex dzid m`y
z` `xnbd zx`an dzr .akrzn did `le uegl `vei did lenz`n

:`xnbd zl`ey .el` mixe`ia oiay miweligdéðä ïéa àkéà éàîe©¦¨¥¨¥
éàäì éðLéìàðLéì Cmipexg`d el` zepeyl oia yi welig dne ± ¦§¥§©¦§¨

did dligzn'ye 'zybxn dy`'y meyn i`ny ly enrha ex`iay
.'dzwfg lr dy` cnrd' meyn enrha dx`iay oeyld oial '`vei
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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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור
או חג ערב של הראשונה, הנרות הדלקת לפני צדקה נותנים לזה, זה סמוכים ושבת חג כאשר הבדלה. לאחרי עד שם

שלאחריו. היום עבור גם - שבת ערב
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שבת במוצאי הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני – להדליק יש

החג. בליל קודש

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השבת. כניסת

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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מברכים: כן ואחרי - השבת כניסת מלפני הדלוקה מאש העברה ידי על - הנרות את מדליקים
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