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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' סיון, בו כותב אודות הצעת נכבדות ושהיא יראת שמים וכו'.

ובמ"ש אודות החילוק בגיל, אין זה נוגע בנדון דידן כלל וכלל.

ובמ"ש שאין לו הרגש וכו', עליו לבחון השינוי שחל בין פעם הראשונה שנפגשו ולאחר כמה פעמים 

שנפגשו, ובאם חלה הזזה לקירוב, הרי זה נותן מקום לומר, שיגדל השינוי הלוך וטוב.

והשם יתברך המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, ינחהו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÔÈ·‰Ï1יציאת ּבין ממּצע ׁשהּוא העמר, ספירת ענין ¿»ƒְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
הּׁשבּועֹות, ּבחג ּתֹורה למּתן הּפסח ּבחג ְְְְִִֶַַַַַַַַָָמצרים

ׁשּכתּוב (מּמחרת2ּכמֹו הּׁשּבת מּמחרת לכם ּוספרּתם ְְְֳֳִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
חג3הּפסח הּוא החמּׁשים ויֹום גֹו', יֹום חמּׁשים גֹו' ( ְֲֲִִִִֶַַַַ

העמר. ספירת ענין הּוא ּביניהם והממּצע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּׁשבּועֹות,
ענין ענינים. ב' נאמרּו העמר ּבספירת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוהענין

ּׁשּכתּוב מה הּוא ּתהיינה,2הא' ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע ְְִִֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּכתּוב מה הּוא הב' וענין ּתמימֹות, להיֹות 4ׁשּצריכים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
ואיתא ּבּקמה, חרמׁש מהחל ל ּתסּפר ׁשבּועֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשבעה

על5ּבראׁשֹונים ּדקאי ּבקֹומה, אּלא ּבּקמה אלּֿתקרי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכדי חרמׁש להניף ׁשּצרי והינּו, כּו', קֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּצּיּור
ׁשּבכל (הּלאֿטֹובים) הענינים ּכל את ּולהכרית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹלהחרים

קֹומה' מצרים6ה'צּיּור יציאת ּבין להיֹות צרי זה וענין . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּומּתן מצרים יציאת ּבין ההפרׁש ּדהּנה, ּתֹורה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָלמּתן
ּבדר הּגּלּויים ּכל היּו מצרים ׁשּביציאת הּוא, ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָּתֹורה
ּביציאת ׁשהרי למּטה, מּלמעלה ּדלעילא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאתערּותא

נאמר ענין7מצרים אצלם היה ׁשּלא ועריה, ערֹום ואּת ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
האמּונה, ענין רק היתה מעלתם וכל ּכלל, ְְְְֱֲֲִַַַָָָָָָָָָָהעבֹודה
ּולהמׁשי לעֹורר ּבער זה ואין קטנּות, ּבבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשהּוא

ּביצ ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכלאת אּלא מצרים, יאת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּצד ׁשּלא למּטה, מלמעלה ּבדר אז היּו ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹההמׁשכֹות
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(1" בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק dpxעל ixg`דש"פ משכני [ד"ה "

ואילך)]. קעב ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה טו.2)אחריֿקדושים כג, עה"פ.3)אמור ופרש"י תו"כ ואילך. ב סה, ט.4)מנחות טז, ראה

קכד,5) זח"ג וראה ס"ד. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראשונים. בשם הכ"ג פ"ז ומוספין תמידין הל' משנה כסף פסחים. סוף רא"ש

ועוד. קד).6)רע"א. ע' תרע"ו (סה"מ תרע"ו שבועות חג ועשית ד"ה ג. יז, ד. טז, ד. טו, במדבר לקו"ת ז.7)ראה טז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÔÈ·‰Ï1המשמעות שלאת החסידות, תורת לפי ÈÙÒ¯˙הפנימית, ÔÈ�Ú ¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
ÚvÓÓ ‡e‰L ,¯ÓÚ‰ומחבר המקשר ÌÈ¯ˆÓאמצעי ˙‡ÈˆÈ ÔÈa »…∆∆¿À»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ

·e˙kL BÓk ,˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰¯Bz ÔzÓÏ ÁÒt‰ ‚Áa2בתורה ¿««∆«¿««»¿««»¿∆»
לחג אחד מצד הפסח חג בין מקשרת שהיא העומר ספירת מצוות אודות

נאמר שהרי שני מצד השבועות

˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe¿«¿∆»∆ƒ»√»
) ˙aM‰ז"ל חכמינו ודרשו ««»

היינו השבת" ש"ממחרת

ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ3הבא והיום ƒ»√»«∆«
חג של הראשון היום לאחר

היינו בניסן, בט"ו שחל הפסח

שבו היום הוא בניסן ט"ז יום

העומר ספירת ‚B'מתחילה (
ÌBÈÂ ,'B‚ ÌBÈ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿

ÌÈMÓÁ‰ספירת לאחר «¬ƒƒ
ותשעה ארבעים במשך העומר

שבועות) שבעה (שהם ‰e‡יום
ÚvÓÓ‰Â ,˙BÚe·M‰ ‚Á««»¿«¿À»

Ì‰È�Èaוחג הפסח חג בין ≈≈∆
ÈÙÒ¯˙השבועות ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«¿ƒ«

.¯ÓÚ‰»…∆
‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
e¯Ó‡� ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«»…∆∆∆¿

ÔÈ�Úבתורה .ÌÈ�È�Ú '·ƒ¿»ƒƒ¿»
·e˙kM ‰Ó ‡e‰ '‡‰2 »«∆»
˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L∆««»¿ƒ
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,‰�ÈÈ‰zƒ¿∆»∆¿ƒƒƒ¿

˙BÓÈÓzשבועות היינו ¿ƒ
יבואר המאמר ובהמשך שלמים,

הרוחנית המשמעות מהי

"תמימות" המושג של הפנימית

‰Ó ‡e‰ 'a‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»««
·e˙kM4בהמשך בתורה ∆»

העומר ספירת על הציווי

CÏ ¯tÒz ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿»»
a LÓ¯Á ÏÁ‰ÓÌÈ�BL‡¯a ‡˙È‡Â ,‰Ów5‰Ówa È¯˜zŒÏ‡ ≈»≈∆¿≈«»»¿ƒ»»ƒƒ«ƒ¿ƒ«»»

È‡˜c ,‰ÓB˜a ‡l‡מכוון e�È‰Â,שהכתוב ,'eÎ ‰ÓB˜ ¯eiv‰ ÏÚ ∆»¿»¿»≈««ƒ»¿«¿
˙È¯Î‰Ïe ÌÈ¯Á‰Ï È„k LÓ¯Á ÛÈ�‰Ï CÈ¯vLלחלוטין ‡˙ולאבד ∆»ƒ¿»ƒ∆¿≈¿≈¿«¬ƒ¿«¿ƒ∆

'‰ÓB˜ ¯eiˆ'‰ ÏÎaL (ÌÈ·BËŒ‡l‰) ÌÈ�È�Ú‰ Ïk6המידות כי »»ƒ¿»ƒ«…ƒ∆¿»«ƒ»
שעומדת מוכנה תבואה כמו עצמית ישות של תחושה בעלות הן עצמן מצד

ידי על העצמית הישות את ולהכניע לבטל היא האדם ועבודת בתוקף וניצבת

בכל להיות צריך והדבר המידות 'עמידת' את ומבטל ש'קוצר' חרמש הנפת

בהרחבה שיבואר כפי המידות, פרטי בכל היינו ה'קומה', של והדמות ה'ציור'

המאמר. בהמשך BÈ‰Ï˙להלן CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ�ÚÂהזו הזמן ÔÈaבתקופת ¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿««

‰¯Bzהתוכני הקשר בגלל »
ואיבוד ביטול של הפנימי

לשני הבלתיֿרצויים הדברים

ומתן מצרים יציאת העניינים,

ומבאר. שהולך כפי תורה,

L¯Ù‰‰ ,‰p‰cההבדלÔÈa ¿ƒ≈«∆¿≈≈
‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ««»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ,‡e‰∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÌÈÈelb‰ Ïk eÈ‰האלוקיים »»«ƒƒ
‡˙e¯Ú˙‡מלמעלה C¯„a¿∆∆ƒ¿¬»

מלמעלה, התעוררות דלעילא

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓהתגלות ƒ¿«¿»¿«»
ישראל בני אל מלמעלה אלוקית

לא מצידם שהם בעוד למטה

נחות במצב היו ועדיין התעוררו

ÈˆÈa‡˙ביותר È¯‰L∆¬≈ƒƒ«
¯Ó‡� ÌÈ¯ˆÓ7הנביא בדברי ƒ¿«ƒ∆¡«

היו ישראל כנסת שעה שבאותה

של È¯ÚÂ‰במצב ÌB¯Ú z‡Â¿«¿≈¿∆¿»
אומהמצוות לבושים כל ללא

לא כי רוחנית מבחינה עיטורים

מצד וזכויות מעלות להם היו

כיוון ‰È‰עצמם, ‡lL∆…»»
‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¿«»¬»

רוחנית ה' ÏÎÂעבודת ,ÏÏk¿»¿»
ÔÈ�Ú ˜¯ ‰˙È‰ Ì˙ÏÚÓ«¬»»»¿»«ƒ¿«
˙�ÈÁ·a ‡e‰L ,‰�eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿ƒ«

,˙e�Ë˜התורה לימוד לעומת «¿
המצוות וקיום והשגה בהבנה

דרגה נחשבת כשלעצמה האמונה

'קטנות' בחינת C¯Úaנמוכה ‰Ê ÔÈ‡Âמדי קטן בלבד האמונה של הערך ¿≈∆¿∆∆
בשביל כמובן) רוחנית, הקדושֿברוךBÚÏֿ¯¯(מבחינה של העליון הרצון את ¿≈

גילויCÈLÓ‰Ïeהוא לידי ולהביא למטה ‰‰BÎLÓ˙מלמעלה של‡˙ ¿«¿ƒ∆««¿»
העליונים האלוקיים ‡l‡ונתגלוeÎLÓpLהאורות ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ∆ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C¯„a Ê‡ eÈ‰ ˙BÎLÓ‰‰ Ïkהתעוררות כל ללא »««¿»»»¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
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ה

,izewgaÎxda zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,oeiq ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÔÈ·‰Ï1יציאת ּבין ממּצע ׁשהּוא העמר, ספירת ענין ¿»ƒְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
הּׁשבּועֹות, ּבחג ּתֹורה למּתן הּפסח ּבחג ְְְְִִֶַַַַַַַַָָמצרים

ׁשּכתּוב (מּמחרת2ּכמֹו הּׁשּבת מּמחרת לכם ּוספרּתם ְְְֳֳִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
חג3הּפסח הּוא החמּׁשים ויֹום גֹו', יֹום חמּׁשים גֹו' ( ְֲֲִִִִֶַַַַ

העמר. ספירת ענין הּוא ּביניהם והממּצע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהּׁשבּועֹות,
ענין ענינים. ב' נאמרּו העמר ּבספירת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוהענין

ּׁשּכתּוב מה הּוא ּתהיינה,2הא' ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע ְְִִֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּכתּוב מה הּוא הב' וענין ּתמימֹות, להיֹות 4ׁשּצריכים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
ואיתא ּבּקמה, חרמׁש מהחל ל ּתסּפר ׁשבּועֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשבעה

על5ּבראׁשֹונים ּדקאי ּבקֹומה, אּלא ּבּקמה אלּֿתקרי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכדי חרמׁש להניף ׁשּצרי והינּו, כּו', קֹומה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּצּיּור
ׁשּבכל (הּלאֿטֹובים) הענינים ּכל את ּולהכרית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹלהחרים

קֹומה' מצרים6ה'צּיּור יציאת ּבין להיֹות צרי זה וענין . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּומּתן מצרים יציאת ּבין ההפרׁש ּדהּנה, ּתֹורה. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָלמּתן
ּבדר הּגּלּויים ּכל היּו מצרים ׁשּביציאת הּוא, ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָּתֹורה
ּביציאת ׁשהרי למּטה, מּלמעלה ּדלעילא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאתערּותא

נאמר ענין7מצרים אצלם היה ׁשּלא ועריה, ערֹום ואּת ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
האמּונה, ענין רק היתה מעלתם וכל ּכלל, ְְְְֱֲֲִַַַָָָָָָָָָָהעבֹודה
ּולהמׁשי לעֹורר ּבער זה ואין קטנּות, ּבבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשהּוא

ּביצ ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכלאת אּלא מצרים, יאת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּצד ׁשּלא למּטה, מלמעלה ּבדר אז היּו ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹההמׁשכֹות
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(1" בכתי"ק: שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין – חב"ד חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק dpxעל ixg`דש"פ משכני [ד"ה "

ואילך)]. קעב ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה טו.2)אחריֿקדושים כג, עה"פ.3)אמור ופרש"י תו"כ ואילך. ב סה, ט.4)מנחות טז, ראה

קכד,5) זח"ג וראה ס"ד. סתפ"ט או"ח אדה"ז שו"ע ראשונים. בשם הכ"ג פ"ז ומוספין תמידין הל' משנה כסף פסחים. סוף רא"ש

ועוד. קד).6)רע"א. ע' תרע"ו (סה"מ תרע"ו שבועות חג ועשית ד"ה ג. יז, ד. טז, ד. טו, במדבר לקו"ת ז.7)ראה טז, יחזקאל
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ÔÈ·‰Ï1המשמעות שלאת החסידות, תורת לפי ÈÙÒ¯˙הפנימית, ÔÈ�Ú ¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
ÚvÓÓ ‡e‰L ,¯ÓÚ‰ומחבר המקשר ÌÈ¯ˆÓאמצעי ˙‡ÈˆÈ ÔÈa »…∆∆¿À»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ

·e˙kL BÓk ,˙BÚe·M‰ ‚Áa ‰¯Bz ÔzÓÏ ÁÒt‰ ‚Áa2בתורה ¿««∆«¿««»¿««»¿∆»
לחג אחד מצד הפסח חג בין מקשרת שהיא העומר ספירת מצוות אודות

נאמר שהרי שני מצד השבועות

˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe¿«¿∆»∆ƒ»√»
) ˙aM‰ז"ל חכמינו ודרשו ««»

היינו השבת" ש"ממחרת

ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓ3הבא והיום ƒ»√»«∆«
חג של הראשון היום לאחר

היינו בניסן, בט"ו שחל הפסח

שבו היום הוא בניסן ט"ז יום

העומר ספירת ‚B'מתחילה (
ÌBÈÂ ,'B‚ ÌBÈ ÌÈMÓÁ¬ƒƒ¿

ÌÈMÓÁ‰ספירת לאחר «¬ƒƒ
ותשעה ארבעים במשך העומר

שבועות) שבעה (שהם ‰e‡יום
ÚvÓÓ‰Â ,˙BÚe·M‰ ‚Á««»¿«¿À»

Ì‰È�Èaוחג הפסח חג בין ≈≈∆
ÈÙÒ¯˙השבועות ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«¿ƒ«

.¯ÓÚ‰»…∆
‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
e¯Ó‡� ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«»…∆∆∆¿

ÔÈ�Úבתורה .ÌÈ�È�Ú '·ƒ¿»ƒƒ¿»
·e˙kM ‰Ó ‡e‰ '‡‰2 »«∆»
˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L∆««»¿ƒ
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL ,‰�ÈÈ‰zƒ¿∆»∆¿ƒƒƒ¿

˙BÓÈÓzשבועות היינו ¿ƒ
יבואר המאמר ובהמשך שלמים,

הרוחנית המשמעות מהי

"תמימות" המושג של הפנימית

‰Ó ‡e‰ 'a‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»««
·e˙kM4בהמשך בתורה ∆»

העומר ספירת על הציווי

CÏ ¯tÒz ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿»»
a LÓ¯Á ÏÁ‰ÓÌÈ�BL‡¯a ‡˙È‡Â ,‰Ów5‰Ówa È¯˜zŒÏ‡ ≈»≈∆¿≈«»»¿ƒ»»ƒƒ«ƒ¿ƒ«»»

È‡˜c ,‰ÓB˜a ‡l‡מכוון e�È‰Â,שהכתוב ,'eÎ ‰ÓB˜ ¯eiv‰ ÏÚ ∆»¿»¿»≈««ƒ»¿«¿
˙È¯Î‰Ïe ÌÈ¯Á‰Ï È„k LÓ¯Á ÛÈ�‰Ï CÈ¯vLלחלוטין ‡˙ולאבד ∆»ƒ¿»ƒ∆¿≈¿≈¿«¬ƒ¿«¿ƒ∆

'‰ÓB˜ ¯eiˆ'‰ ÏÎaL (ÌÈ·BËŒ‡l‰) ÌÈ�È�Ú‰ Ïk6המידות כי »»ƒ¿»ƒ«…ƒ∆¿»«ƒ»
שעומדת מוכנה תבואה כמו עצמית ישות של תחושה בעלות הן עצמן מצד

ידי על העצמית הישות את ולהכניע לבטל היא האדם ועבודת בתוקף וניצבת

בכל להיות צריך והדבר המידות 'עמידת' את ומבטל ש'קוצר' חרמש הנפת

בהרחבה שיבואר כפי המידות, פרטי בכל היינו ה'קומה', של והדמות ה'ציור'

המאמר. בהמשך BÈ‰Ï˙להלן CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ�ÚÂהזו הזמן ÔÈaבתקופת ¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿««

‰¯Bzהתוכני הקשר בגלל »
ואיבוד ביטול של הפנימי

לשני הבלתיֿרצויים הדברים

ומתן מצרים יציאת העניינים,

ומבאר. שהולך כפי תורה,

L¯Ù‰‰ ,‰p‰cההבדלÔÈa ¿ƒ≈«∆¿≈≈
‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ««»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ,‡e‰∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÌÈÈelb‰ Ïk eÈ‰האלוקיים »»«ƒƒ
‡˙e¯Ú˙‡מלמעלה C¯„a¿∆∆ƒ¿¬»

מלמעלה, התעוררות דלעילא

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓהתגלות ƒ¿«¿»¿«»
ישראל בני אל מלמעלה אלוקית

לא מצידם שהם בעוד למטה

נחות במצב היו ועדיין התעוררו

ÈˆÈa‡˙ביותר È¯‰L∆¬≈ƒƒ«
¯Ó‡� ÌÈ¯ˆÓ7הנביא בדברי ƒ¿«ƒ∆¡«

היו ישראל כנסת שעה שבאותה

של È¯ÚÂ‰במצב ÌB¯Ú z‡Â¿«¿≈¿∆¿»
אומהמצוות לבושים כל ללא

לא כי רוחנית מבחינה עיטורים

מצד וזכויות מעלות להם היו

כיוון ‰È‰עצמם, ‡lL∆…»»
‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ÌÏˆ‡∆¿»ƒ¿«»¬»

רוחנית ה' ÏÎÂעבודת ,ÏÏk¿»¿»
ÔÈ�Ú ˜¯ ‰˙È‰ Ì˙ÏÚÓ«¬»»»¿»«ƒ¿«
˙�ÈÁ·a ‡e‰L ,‰�eÓ‡‰»¡»∆ƒ¿ƒ«

,˙e�Ë˜התורה לימוד לעומת «¿
המצוות וקיום והשגה בהבנה

דרגה נחשבת כשלעצמה האמונה

'קטנות' בחינת C¯Úaנמוכה ‰Ê ÔÈ‡Âמדי קטן בלבד האמונה של הערך ¿≈∆¿∆∆
בשביל כמובן) רוחנית, הקדושֿברוךBÚÏֿ¯¯(מבחינה של העליון הרצון את ¿≈

גילויCÈLÓ‰Ïeהוא לידי ולהביא למטה ‰‰BÎLÓ˙מלמעלה של‡˙ ¿«¿ƒ∆««¿»
העליונים האלוקיים ‡l‡ונתגלוeÎLÓpLהאורות ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ∆ƒ¿¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C¯„a Ê‡ eÈ‰ ˙BÎLÓ‰‰ Ïkהתעוררות כל ללא »««¿»»»¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
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xnerdו zxitq oipr oiadl

אחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ּכן ּגם וזהּו ּכלל. 8עבֹודתם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּמדרׁש אחֹותי9ּבדברי ּבּתי ׁשּקראּה עד מחּבבּה זז לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יֹותר (ּובכללּות הּסּכֹות ּבחג הּוא אּמי ׁשּבחינת ְְְִִִִִִֵֶַַַָֻאּמי,
הּׁשבּועֹות, ּבחג הּוא אחֹותי ּובחינת ּתׁשרי), חדׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּבכל
הּפסח ׁשּבחג והינּו, הּפסח, ּבחג הּוא ּבּתי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַּובחינת
ׁשּכל לפי מקּבל, ּבחינת ּבת, ּבבחינת הם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׂשראל
עצמּה. מּצד ּדלעילא אתערּותא ּבדר היּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָההמׁשכֹות
ימׁשכּו ההמׁשכֹות ׁשּכל היא הּכּונה ּתכלית ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻאמנם
ּתֹורה, ּבמּתן נתחּדׁש זה וענין ּדוקא, עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָעלֿידי
ּדקּיּום העבֹודה עלֿידי ההמׁשכֹות ּכל את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּממׁשיכים
עלֿידי היא ּתֹורה למּתן וההכנה ּדוקא. ּומצֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָהּתֹורה
מעין העמר ּבספירת להיֹות צריכים ׁשּלכן העמר, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹספירת
ּבדר העבֹודה ענין ׁשהּוא ּתֹורה, ׁשּבמּתן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהענינים
מען לכם, ּוספרּתם נאמר ועלֿזה למעלה, ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמּלמּטה
מהחל היא והעבֹודה טאן, אליין עּפעס אנהֹויּבן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדארף
ּובפרטּיּות קֹומה. הּצּיּור ּבכל ּבקֹומה, ּבּקמה, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָחרמׁש

ּבחּוקֹותי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו זה הרי (ׁשּקֹורין10יֹותר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּׁשבּועֹות חג קדם הּגאֹונים ּתּקנת ואֹול11עלּֿפי ( ְִִֵֶַַַַַַָָָֹ

קֹומֹות ב' קֹוממּיּות, האלקית12אתכם ּדנפׁש הּקֹומה , ְְְֱִִֶֶֶֶַָָֹ
והיינּו הּבהמית, ּדנפׁש ּכל13והּקֹומה את ׁשּמברר , ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּדנפׁש הּברּור ועלֿידי הּבהמית, ּדנפׁש קֹומה' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָה'צּיּור
ּבּנפׁש ּגם וחּיּות אֹור ּכח ּתֹוספת נעׂשה ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹהּבהמית
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גו'8) וידבר ד"ה ואילך. קלח ע' תרנ"ד סה"מ ואילך. א'תשעג ע' שמע"צ ב'תתקיח; ס"ע ח כרך רנח. ע' א כרך בא אוה"ת: ראה

תשמ"ז. תברכו ספ"ג.9)כה שהש"ר פקודי. ס"פ יג.10)שמו"ר ב.11)כו, לא, מגילה תוס' ובחדא"ג12)ראה א עה, ב"ב ראה

א. ק, סנהדרין שם. שם.13)מהרש"א במדבר לקו"ת וראה הנ"ל. שבועות חג ועשית ד"ה ראה
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ישראל בני ÏÏkלמטה,מצד Ì˙„B·Ú „vÓ ‡lLעבודה הייתה ולא ∆…ƒ«¬»»¿»
האורות התגלות את לגרום בכוחה שהיה ישראל בני של כלשהי רוחנית

מלמעלה. האלוקיים

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡a˙pM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ8החסידות È¯·„aבתורת ¿∆«≈«∆ƒ¿»≈¿»«≈¿ƒ¿≈
L¯„n‰9צאינה" הכתוב (על «ƒ¿»

שלמה במלך ציון בנות וראינה

אמו") לו שעטרה …Ï‡בעטרה
d·aÁÓ ÊÊוהאהבה החיבה »≈«¿»

לבני הקדושֿברוךֿהוא של

הקורא לחתן נמשלה ישראל

חיבה של שונים בלשונות לכלה

È˙BÁ‡ Èza d‡¯wL „Ú«∆¿»»ƒƒ¬ƒ
,Èn‡משלושת אחד וכל ƒƒ

ושייכות קשר מבטא הביטויים

וחיבה אהבה של שונה

Èn‡ ˙�ÈÁaLהקשר ∆¿ƒ«ƒƒ
הקדושֿברוךֿהוא של והשייכות

מכונים הם שבו ישראל לבני

‰Bkq˙"אמי" ‚Áa ‡e‰¿««À
ÏÎa ¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e)ƒ¿»≈¿»

È¯Lz L„Áבחג רק ולא …∆ƒ¿≈
האהבה החודש בכל כי הסוכות

הקדושֿברוךֿהוא של והחיבה

בגילוי יותר היא ישראל לבני

השנה),מאשר ימות בכל

‡e‰ È˙BÁ‡ ˙�ÈÁ·eהביטוי ¿ƒ«¬ƒ
לקשר משל הוא "אחותי"

הקדושֿברוךֿהוא של ולשייכות

שהוא כפי ישראל »¿Áa‚לבני
Èza ˙�ÈÁ·e ,˙BÚe·M‰«»¿ƒ«ƒƒ
משל שהוא כפי "בתי" הביטוי

ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא של ולשייכות ‰ÁÒt,לקשר ‚Áa ‡e‰¿««∆«
,Ïa˜Ó ˙�ÈÁa ,˙a ˙�ÈÁ·a Ì‰ Ï‡¯NÈ ÁÒt‰ ‚ÁaL ,e�È‰Â¿«¿∆¿««∆«ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ««¿ƒ«¿«≈
מקבל. בחינת היא ונקבה משפיע בחינת הוא שזכר וחסידות בקבלה כמובא

יותר "בתי" בביטוי מודגשת מהזכר מקבלת שהנקבה זו תכונה ובענייננו,

שבני מודגש הפסח בחג שדווקא לכך והטעם ו"אמי" "אחותי" בביטוי מאשר

הוא "מקבל" בבחינת הם ‰‰BÎLÓ˙ישראל ÏkL ÈÙÏוהגילויים ¿ƒ∆»««¿»
הפסח בחג ÏÈÚÏc‡העליונים ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a eÈ‰התעוררות »¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»

dÓˆÚמלמעלה „vÓהאדם עבודת מצד דלתתא" "אתערותא בעקבות ולא ƒ««¿»
גורם שיהיו מבלי ההשפעה של "מקבל" בחינת רק היו ישראל ובני

ההשפעה. להתעוררות

˙BÎLÓ‰‰ ÏkL ‡È‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎz Ì�Ó‡האורות של והגילויים »¿»«¿ƒ««»»ƒ∆»««¿»

העליונים Âc˜‡האלוקיים ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ eÎLÓÈ,התחתונים מצד À¿¿«¿≈¬»«¿»
˙BÎLÓ‰‰ Ïk ˙‡ ÌÈÎÈLÓnL ,‰¯Bz ÔzÓa LcÁ˙� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿««»∆«¿ƒƒ∆»««¿»

מלמעלה האלוקיים האורות ‰Bz¯‰והתגלות Ìei˜c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿ƒ«»
˙BˆÓeעבודתם ומצד התחתונים ידי Bz¯‰על ÔzÓÏ ‰�Î‰‰Â .‡˜Âc ƒ¿«¿»¿«¬»»¿««»

˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¿ƒ«
ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÎlL ,¯ÓÚ‰»…∆∆»≈¿ƒƒ
¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«»…∆
ÔzÓaL ÌÈ�È�Ú‰ ÔÈÚÓ≈≈»ƒ¿»ƒ∆¿««

,‰¯Bzהעומר ספירת כאמור כי »
בין 'ממוצע' מצריםהיא יציאת

בה להיות צריך ולכן תורה ומתן

הדברים, שני של ודוגמא מעין

הכנה תהיה העומר שספירת וכדי

צריך תורה מעיןלמתן בה להיות

תורה מתן של ∆e‰L‡העבודה
C¯„a ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úƒ¿«»¬»¿∆∆
‰ÊŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿«∆

,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe ¯Ó‡�עם ∆¡«¿«¿∆»∆
כלומר "לכם", על ∆ÔÚÓדגש

ÒÚtÚ ÔaÈB‰�‡ Û¯‡c«¿»¿¿¿∆∆
,Ô‡Ë ÔÈÈÏ‡בעצמכם אתם «≈»

משהו לעשות להתחיל צריכים

בגילויים להסתפק ולא לבד,

‰È‡מלמעלה ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ
,‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó≈»≈∆¿≈«»»
¯eiv‰ ÏÎa ,‰ÓB˜a¿»¿»«ƒ

,‰ÓB˜שבספירת לעיל כמובא »
בבירור מסתפקים לא העומר

מתקנים אלא מסויים פרט ותיקון

על לפרטיהן המידות כל את

הישות של והכנעה ביטול

e˙kL·העצמית. BÓk ‰Ê È¯‰ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eבתורה˙L¯Ùa ƒ¿»ƒ≈¬≈∆¿∆»¿»»«
È˙B˜eÁ·10‚Á Ì„˜ ÌÈ�B‡b‰ ˙�wz ÈtŒÏÚ ÔÈ¯BwL) ¿«∆ƒ«ƒ«»««¿ƒ…∆«
˙BÚe·M‰11˙BÓB˜ '· ,˙eiÓÓB˜ ÌÎ˙‡ CÏB‡Â בתורה,12) נאמר «»»≈∆¿∆¿ƒ

ויקיימו תורה ילמדו הקדושֿברוךֿהוא, של חוקיו את יקיימו ישראל בני שאם

ז"ל: חכמינו ואמרו קוממיות" אתכם "ואולך – רבות בברכות יתברכו מצוות,

(והביטוי הראשון אדם של קומות כשתי אמה, מאתיים אומר: מאיר "רבי

ששתי מפרשים החסידות ובתורת "קומות") נאמר כאילו נדרש "קוממיות"

היינו ‰ÈÓ‰a˙,קומות LÙ�c ‰ÓBw‰Â ˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ‰ÓBw‰«»¿∆∆»¡…ƒ¿«»¿∆∆««¬ƒ
והגבהה עליה תהיה ובשתיהן קומות שתי הן e�ÈÈ‰Â13¯¯·nLשיחד , ¿«¿∆¿»≈

העומר ספירת של הרוחנית LÙ�cבעבודה '‰ÓB˜ ¯eiˆ'‰ Ïk ˙‡∆»«ƒ»¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�c ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚÂ ,˙ÈÓ‰a‰שלה הפרטים בכל ««¬ƒ¿«¿≈«≈¿∆∆««¬ƒ
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i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

עלֿידי ּבאה האלקית ּבּנפׁש ׁשההֹוספה וכיון ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאלקית,
ּדנפׁש הּקֹומה ּגם הּנה לכן הּבהמית, ּבּנפׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבֹודתֹו

ענין הּוא זההאלקית ׁשּגם היינּו, עבֹודתֹו, מּצד ׁשּבא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
להתּפאר ידיו מעׂשה ּבבחינת הּוא14הּוא זה וענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשלֹום לעׂשֹות ענינּה הּתֹורה ׁשהרי הּתֹורה, לקּבלת ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָהכנה
מּטה ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל נמׁש15ּבפמליא ׁשּמּזה , ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּבהמית ונפׁש האלקית נפׁש ּבין הּׁשלֹום למּטה ,16ּגם ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּקֹומֹות ּבב' העמר ּדספירת העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹולכן
ּבמּתן זֹוכים ועלֿידיֿזה הּבהמית, ונפׁש האלקית ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּדנפׁש
עלֿידי ּבאֹות ׁשּׁשּתיהן ּבאפן הּקֹומֹות לב' ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּתֹורה
ממּצע ׁשהּוא העמר ספירת ענין ּכללּות וזהּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודתֹו.
ׁשהיּו הענינים ׁשאֹותם ּתֹורה, ּומּתן מצרים יציאת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבין
ּבספירת הּנה ּדלעילא, אתערּותא ּבדר מצרים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּביציאת
מּלמּטה עבֹודה ּבדר העבֹודה ּבהם נעׂשית ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעמר
הענינים אֹותם אחרּֿכ נמׁשכים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה,
היא העמר ּדספירת העבֹודה ּוכללּות ּתֹורה. ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבמּתן
ה'צּיּור ּבכל הּברּור ענין ׁשהּוא ּבּקמה, חרמׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהחל
הּמּדֹות, ּבברּור היא והעבֹודה הּקֹומֹות, ּובב' ְְְֲִִֵַַָָָקֹומה',
הם ׁשבּועֹות ׁשבעה ,ל ּתסּפר ׁשבּועֹות ׁשבעה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָׁשּזהּו
ז' מּכל ּכלּולה מּדה ׁשּכל וכיון הּמּדֹות, ׁשבעת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכנגד
ּבכל יֹום, מ"ט העמר ספירת להיֹות צריכה לכן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהּמּדֹות,

מּזֹו. זֹו ׁשּכלּולֹות ּכפי הּמּדֹות ְְְִִִֵֶַָּפרטי

מז'e‡·e¯ב) ּכלּולה ּומּדה מּדה ׁשּכל אי ,17הענין ≈ְְִִִִֵֶָָָָָָ
ּכמֹו האהבה, ענין הּוא החסד מּדת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהּנה,

חסד.18ׁשּכתּוב מׁשכּתי ּכן על אהבּתי עֹולם אהבת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּבחסד חסד ׁשּיׁש הּמּדֹות, מּכל ּכלּולה החסד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּומּדת
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כא.14) ס, ישעי' – הכתוב לשון ב.15)ע"פ צט, ואילך.16)סנהדרין ד פה, מטות לקו"ת משכני17)ראה ד"ה ראה – לקמן בהבא

.1 שבהערה ב.18)תרנ"ה לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

,˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ˙eiÁÂ ¯B‡ Ák ˙ÙÒBz ‰NÚ�היא שגם «¬∆∆∆…«¿«««∆∆»¡…ƒ
לכן קודם שהייתה מכפי יותר גבוהה לדרגה ÙÒB‰‰L‰מתעלית ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»»

הכוח, והחיותשל B˙„B·Úהאור È„ÈŒÏÚ ‰‡a ˙È˜Ï‡‰ LÙpaשל «∆∆»¡…ƒ»»«¿≈¬»
‰ÓBw‰האדם Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaותוספת ההתעלות «∆∆««¬ƒ»≈ƒ≈««»

הרוחני ∆∆¿LÙ�cהגובה
˙È˜Ï‡‰ֿהקדוש שכמובן אף »¡…ƒ

את בה הנותן הוא ברוךֿהוא

בכל הנוספת, וההתעלות הכוח

vÓ„זאת ‡aL ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆»ƒ«
B˙„B·Ú,האדם ‰e�ÈÈ,של ¬»«¿

˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿ƒ«
ÂÈ„È ‰NÚÓהאדם של «¬≈»»

¯‡t˙‰Ï14. ¿ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈ�ÚÂהאדם עבודת ¿ƒ¿»∆

בנפש הן התעלות שגורמת

האלוקית בנפש והן הבהמית

˙Ïa˜Ï ‰�Î‰ ‡e‰¬»»¿«»«
‰¯Bz‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰«»∆¬≈«»
ÌBÏL ˙BNÚÏ d�È�Úƒ¿»»«¬»
‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»
‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙ·e15, ¿»«¿»∆«»

שהלומד ז"ל חכמינו כדברי

גם שלום" "משים לשמה ִֵתורה

למטה וגם ∆fnL∆ƒ‰למעלה
ÌBÏM‰ ‰hÓÏ Ìb CLÓ�ƒ¿»«¿«»«»

˙È˜Ï‡‰ LÙ� ÔÈaשהיא ≈∆∆»¡…ƒ
מעלה" של "פמליא בדוגמת

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â16שהיא ¿∆∆««¬ƒ
מטה", של "פמליא בדוגמת

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«»…∆
והשפעתה שפעולתה כזה באופן

LÙ�cתהיה ˙BÓBw‰ '·a¿«¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ
בשתיהן והגבהה עילוי שתפעל

יחד, ÌÈÎBÊגם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ
˙BÓBw‰ '·Ï ‰¯Bz ÔzÓaהאלוקית בנפש הן התעלות היינו האמורות, ¿««»¿«

הבהמית בנפש B˙„B·Úוהן È„ÈŒÏÚ ˙B‡a Ô‰ÈzML ÔÙ‡aשל ¿…∆∆¿≈∆»«¿≈¬»
ישהאדם, יציאתוכך בעת שהיו הגילויים מאשר יותר וגדולה תוקף להם

האדם. עבודת ללא מלמעלה, רק שהיו מצרים

ÚvÓÓ ‡e‰L ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk e‰ÊÂומקשר ÔÈaהמחבר ¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»…∆∆¿À»≈
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈ�È�Ú‰ Ì˙B‡L ,‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ««»∆»»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ÌÈ¯ˆÓאורות והיו מלמעלה התעוררות ƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ידי על ולהמשיך לגלות מסוגל שהאדם מאורות למעלה ביותר, עליונים

Ì‰aעבודתו, ˙ÈNÚ� ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒa ‰p‰עצמם‰„B·Ú‰מצד ƒ≈ƒ¿ƒ«»…∆«¬≈»∆»¬»
�ÌÈÎLÓהאדם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú C¯„a¿∆∆¬»ƒ¿«»¿«¿»∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ

ÌÈ�È�Ú‰ Ì˙B‡ CkŒ¯Á‡««»»»ƒ¿»ƒ
עדיין היו מצרים שביציאת

Bz¯‰ב"קטנות" ÔzÓaוכעת ¿««»
"גדלות". בבחינת הם

˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»¬»ƒ¿ƒ«
LÓ¯Á ÏÁ‰Ó ‡È‰ ¯ÓÚ‰»…∆ƒ≈»≈∆¿≈
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰Ówa«»»∆ƒ¿«
¯eiˆ'‰ ÏÎa ¯e¯a‰«≈¿»«ƒ

'‰ÓB˜,הפרטים בכל היינו »
לעיל, ‰BÓBw˙כמבואר '··e¿«

בנפש והן הבהמית בנפש הן

‰È‡האלוקית ‰„B·Ú‰Â ,¿»¬»ƒ
˙Bcn‰ ¯e¯·aשבנפש ¿≈«ƒ

המשמעותe‰fLהאדם, ∆∆
הציווי של «¿Ú·Lƒ‰הפנימית

,CÏ ¯tÒz ˙BÚe·L»ƒ¿»»
„‚�k Ì‰ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»≈¿∆∆
ÔÂÈÎÂ ,˙Bcn‰ ˙Ú·Lƒ¿««ƒ¿≈»
'Ê ÏkÓ ‰ÏeÏk ‰cÓ ÏkL∆»ƒ»¿»ƒ»

,˙Bcn‰,החסד במידת כי «ƒ
וגבורה שבחסד חסד יש למשל,

וכו' שבחסד ותפארת שבחסד

חסד יש הגבורה במידת וכן

שבגבורה וגבורה שבגבורה

וכו' שבגבורה ≈«ÔÎÏותפארת
˙¯ÈÙÒ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«

¯ÓÚ‰שהם שבועות שבעה »…∆
והתיקון שהבירור כדי יֹום, מ"ט

העומר ספירת בימי הנפש של

‰Bcn˙יהיה ÈË¯t ÏÎa¿»¿»≈«ƒ
.BfÓ BÊ ˙BÏeÏkL ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ
CÈ‡ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»≈

‰cÓe ‰cÓ ÏkL,הוד נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות משבע אחת כל ∆»ƒ»ƒ»
מלכות ÊÓ'יסוד, ‰ÏeÏk17מלכות" עד שבחסד" מ"חסד המידות ¿»ƒ
Úשבמלכות", ‡e‰ „ÒÁ‰ ˙cÓ ,‰p‰·e˙kL BÓk ,‰·‰‡‰ ÔÈ�18 ƒ≈ƒ««∆∆ƒ¿«»«¬»¿∆»

„ÒÁ CÈzÎLÓ Ôk ÏÚ CÈz·‰‡ ÌÏBÚ והאהבה‡‰·˙ שהחסד הרי «¬«»¬«¿ƒ«≈¿«¿ƒ∆∆
אחד. עניין ÏkÓהם ‰ÏeÏk „ÒÁ‰ ˙cÓeשבע LiLשאר ,˙Bcn‰ ƒ««∆∆¿»ƒ»«ƒ∆≈

.'eÎÂ „ÒÁaL ‰¯e·b „ÒÁaL „ÒÁמשמעות את ומבאר והולך ∆∆∆¿∆∆¿»∆¿∆∆¿
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ז i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

עלֿידי ּבאה האלקית ּבּנפׁש ׁשההֹוספה וכיון ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאלקית,
ּדנפׁש הּקֹומה ּגם הּנה לכן הּבהמית, ּבּנפׁש ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבֹודתֹו

ענין הּוא זההאלקית ׁשּגם היינּו, עבֹודתֹו, מּצד ׁשּבא ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
להתּפאר ידיו מעׂשה ּבבחינת הּוא14הּוא זה וענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשלֹום לעׂשֹות ענינּה הּתֹורה ׁשהרי הּתֹורה, לקּבלת ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָהכנה
מּטה ׁשל ּובפמליא מעלה ׁשל נמׁש15ּבפמליא ׁשּמּזה , ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּבהמית ונפׁש האלקית נפׁש ּבין הּׁשלֹום למּטה ,16ּגם ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּקֹומֹות ּבב' העמר ּדספירת העבֹודה להיֹות צריכה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹולכן
ּבמּתן זֹוכים ועלֿידיֿזה הּבהמית, ונפׁש האלקית ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּדנפׁש
עלֿידי ּבאֹות ׁשּׁשּתיהן ּבאפן הּקֹומֹות לב' ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּתֹורה
ממּצע ׁשהּוא העמר ספירת ענין ּכללּות וזהּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודתֹו.
ׁשהיּו הענינים ׁשאֹותם ּתֹורה, ּומּתן מצרים יציאת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבין
ּבספירת הּנה ּדלעילא, אתערּותא ּבדר מצרים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּביציאת
מּלמּטה עבֹודה ּבדר העבֹודה ּבהם נעׂשית ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעמר
הענינים אֹותם אחרּֿכ נמׁשכים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה,
היא העמר ּדספירת העבֹודה ּוכללּות ּתֹורה. ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹּבמּתן
ה'צּיּור ּבכל הּברּור ענין ׁשהּוא ּבּקמה, חרמׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָמהחל
הּמּדֹות, ּבברּור היא והעבֹודה הּקֹומֹות, ּובב' ְְְֲִִֵַַָָָקֹומה',
הם ׁשבּועֹות ׁשבעה ,ל ּתסּפר ׁשבּועֹות ׁשבעה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָׁשּזהּו
ז' מּכל ּכלּולה מּדה ׁשּכל וכיון הּמּדֹות, ׁשבעת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכנגד
ּבכל יֹום, מ"ט העמר ספירת להיֹות צריכה לכן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהּמּדֹות,

מּזֹו. זֹו ׁשּכלּולֹות ּכפי הּמּדֹות ְְְִִִֵֶַָּפרטי

מז'e‡·e¯ב) ּכלּולה ּומּדה מּדה ׁשּכל אי ,17הענין ≈ְְִִִִֵֶָָָָָָ
ּכמֹו האהבה, ענין הּוא החסד מּדת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָהּנה,

חסד.18ׁשּכתּוב מׁשכּתי ּכן על אהבּתי עֹולם אהבת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּבחסד חסד ׁשּיׁש הּמּדֹות, מּכל ּכלּולה החסד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּומּדת
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כא.14) ס, ישעי' – הכתוב לשון ב.15)ע"פ צט, ואילך.16)סנהדרין ד פה, מטות לקו"ת משכני17)ראה ד"ה ראה – לקמן בהבא

.1 שבהערה ב.18)תרנ"ה לא, ירמי'
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,˙È˜Ï‡‰ LÙpa Ìb ˙eiÁÂ ¯B‡ Ák ˙ÙÒBz ‰NÚ�היא שגם «¬∆∆∆…«¿«««∆∆»¡…ƒ
לכן קודם שהייתה מכפי יותר גבוהה לדרגה ÙÒB‰‰L‰מתעלית ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»»

הכוח, והחיותשל B˙„B·Úהאור È„ÈŒÏÚ ‰‡a ˙È˜Ï‡‰ LÙpaשל «∆∆»¡…ƒ»»«¿≈¬»
‰ÓBw‰האדם Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaותוספת ההתעלות «∆∆««¬ƒ»≈ƒ≈««»

הרוחני ∆∆¿LÙ�cהגובה
˙È˜Ï‡‰ֿהקדוש שכמובן אף »¡…ƒ

את בה הנותן הוא ברוךֿהוא

בכל הנוספת, וההתעלות הכוח

vÓ„זאת ‡aL ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆»ƒ«
B˙„B·Ú,האדם ‰e�ÈÈ,של ¬»«¿

˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰Ê ÌbL∆«∆ƒ¿ƒ«
ÂÈ„È ‰NÚÓהאדם של «¬≈»»

¯‡t˙‰Ï14. ¿ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈ�ÚÂהאדם עבודת ¿ƒ¿»∆

בנפש הן התעלות שגורמת

האלוקית בנפש והן הבהמית

˙Ïa˜Ï ‰�Î‰ ‡e‰¬»»¿«»«
‰¯Bz‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰«»∆¬≈«»
ÌBÏL ˙BNÚÏ d�È�Úƒ¿»»«¬»
‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa¿»«¿»∆«¿»
‰hÓ ÏL ‡ÈÏÓÙ·e15, ¿»«¿»∆«»

שהלומד ז"ל חכמינו כדברי

גם שלום" "משים לשמה ִֵתורה

למטה וגם ∆fnL∆ƒ‰למעלה
ÌBÏM‰ ‰hÓÏ Ìb CLÓ�ƒ¿»«¿«»«»

˙È˜Ï‡‰ LÙ� ÔÈaשהיא ≈∆∆»¡…ƒ
מעלה" של "פמליא בדוגמת

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â16שהיא ¿∆∆««¬ƒ
מטה", של "פמליא בדוגמת

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«»…∆
והשפעתה שפעולתה כזה באופן

LÙ�cתהיה ˙BÓBw‰ '·a¿«¿∆∆
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ¿∆∆««¬ƒ
בשתיהן והגבהה עילוי שתפעל

יחד, ÌÈÎBÊגם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ
˙BÓBw‰ '·Ï ‰¯Bz ÔzÓaהאלוקית בנפש הן התעלות היינו האמורות, ¿««»¿«

הבהמית בנפש B˙„B·Úוהן È„ÈŒÏÚ ˙B‡a Ô‰ÈzML ÔÙ‡aשל ¿…∆∆¿≈∆»«¿≈¬»
ישהאדם, יציאתוכך בעת שהיו הגילויים מאשר יותר וגדולה תוקף להם

האדם. עבודת ללא מלמעלה, רק שהיו מצרים

ÚvÓÓ ‡e‰L ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Ú ˙eÏÏk e‰ÊÂומקשר ÔÈaהמחבר ¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ«»…∆∆¿À»≈
˙‡ÈˆÈa eÈ‰L ÌÈ�È�Ú‰ Ì˙B‡L ,‰¯Bz ÔzÓe ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ««»∆»»ƒ¿»ƒ∆»ƒƒ«

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ÌÈ¯ˆÓאורות והיו מלמעלה התעוררות ƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ידי על ולהמשיך לגלות מסוגל שהאדם מאורות למעלה ביותר, עליונים

Ì‰aעבודתו, ˙ÈNÚ� ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒa ‰p‰עצמם‰„B·Ú‰מצד ƒ≈ƒ¿ƒ«»…∆«¬≈»∆»¬»
�ÌÈÎLÓהאדם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰„B·Ú C¯„a¿∆∆¬»ƒ¿«»¿«¿»∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ

ÌÈ�È�Ú‰ Ì˙B‡ CkŒ¯Á‡««»»»ƒ¿»ƒ
עדיין היו מצרים שביציאת

Bz¯‰ב"קטנות" ÔzÓaוכעת ¿««»
"גדלות". בבחינת הם

˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎe¿»»¬»ƒ¿ƒ«
LÓ¯Á ÏÁ‰Ó ‡È‰ ¯ÓÚ‰»…∆ƒ≈»≈∆¿≈
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰Ówa«»»∆ƒ¿«
¯eiˆ'‰ ÏÎa ¯e¯a‰«≈¿»«ƒ

'‰ÓB˜,הפרטים בכל היינו »
לעיל, ‰BÓBw˙כמבואר '··e¿«

בנפש והן הבהמית בנפש הן

‰È‡האלוקית ‰„B·Ú‰Â ,¿»¬»ƒ
˙Bcn‰ ¯e¯·aשבנפש ¿≈«ƒ

המשמעותe‰fLהאדם, ∆∆
הציווי של «¿Ú·Lƒ‰הפנימית

,CÏ ¯tÒz ˙BÚe·L»ƒ¿»»
„‚�k Ì‰ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»≈¿∆∆
ÔÂÈÎÂ ,˙Bcn‰ ˙Ú·Lƒ¿««ƒ¿≈»
'Ê ÏkÓ ‰ÏeÏk ‰cÓ ÏkL∆»ƒ»¿»ƒ»

,˙Bcn‰,החסד במידת כי «ƒ
וגבורה שבחסד חסד יש למשל,

וכו' שבחסד ותפארת שבחסד

חסד יש הגבורה במידת וכן

שבגבורה וגבורה שבגבורה

וכו' שבגבורה ≈«ÔÎÏותפארת
˙¯ÈÙÒ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«

¯ÓÚ‰שהם שבועות שבעה »…∆
והתיקון שהבירור כדי יֹום, מ"ט

העומר ספירת בימי הנפש של

‰Bcn˙יהיה ÈË¯t ÏÎa¿»¿»≈«ƒ
.BfÓ BÊ ˙BÏeÏkL ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ
CÈ‡ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (·≈»ƒ¿»≈

‰cÓe ‰cÓ ÏkL,הוד נצח, תפארת, גבורה, חסד, המידות משבע אחת כל ∆»ƒ»ƒ»
מלכות ÊÓ'יסוד, ‰ÏeÏk17מלכות" עד שבחסד" מ"חסד המידות ¿»ƒ
Úשבמלכות", ‡e‰ „ÒÁ‰ ˙cÓ ,‰p‰·e˙kL BÓk ,‰·‰‡‰ ÔÈ�18 ƒ≈ƒ««∆∆ƒ¿«»«¬»¿∆»

„ÒÁ CÈzÎLÓ Ôk ÏÚ CÈz·‰‡ ÌÏBÚ והאהבה‡‰·˙ שהחסד הרי «¬«»¬«¿ƒ«≈¿«¿ƒ∆∆
אחד. עניין ÏkÓהם ‰ÏeÏk „ÒÁ‰ ˙cÓeשבע LiLשאר ,˙Bcn‰ ƒ««∆∆¿»ƒ»«ƒ∆≈

.'eÎÂ „ÒÁaL ‰¯e·b „ÒÁaL „ÒÁמשמעות את ומבאר והולך ∆∆∆¿∆∆¿»∆¿∆∆¿
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לא ׁשהאהבה היינּו ׁשּבחסד חסד וכּו'. ׁשּבחסד ְְְְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּגבּורה
אּלא ּבהעלם, ׁשהיא הּטבע מּצד ׁשהיא ּכפי רק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּתהיה
ּכאׁשר החסד ּבאיׁש ּוכמֹו ּובתקף, ּבגּלּוי ׁשּבאה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּכפי
ּבאהבת כן ּוכמֹו לזּולתֹו. להטיב ּבגּלּוי ּבאה החסד ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדת
הּנה עצמית, אהבה טבעית, אהבה ׁשהיא לּבן, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאב
ּבגּלּוי ּבאה לבנֹו ׁשאהבתֹו הּוא ׁשּבחסד חסד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָענין
ּבא עצמֹו ׁשהחסד הּוא ׁשּבחסד ּגבּורה וענין ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּובתקף.
לענין הּכּונה ׁשאין והינּו, ּגבּורה. ׁשל ּבענין ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבהתלּבׁשּות
ׁשהיא ּכפי הּגבּורה ׁשּספירת ּבחסד, הּגבּורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָהתּכּללּות
היא הּכּונה אּלא ּבחסד, ּכלּולה היא עצמּה ּבפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמּדה
מּדת ׁשּמּצד היינּו, החסד, מּדת מעצמּות ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָלגבּורה
ענין היא ׁשּבגּלּוי ּפעּלה אצלֹו נעׂשית והאהבה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהחסד
ּוכמֹו החסד. מּדת מעצמּות היא זֹו ׁשּגבּורה ּגבּורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל
מּדת מּצד ּבאה זֹו ׁשּׂשנאה האהּוב, אֹויבי את ׁשּׂשֹונא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמי
ׁשּמּצד לאהּוב, אהבתֹו ּגדלה ּכ ׁשּכל עצמּה, ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאהבה
לבנֹו האב ּבאהבת כן ּוכמֹו אֹויביו. את ׂשֹונא הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָזה

מּוסר ׁשֹוחרֹו החסד,19ׁשאֹוהבֹו מּצד היא זֹו ּגבּורה הרי , ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָ
לפי הּגבּורה, ענין ּכן ּגם יגּדל אהבתֹו ׁשּתגּדל ּככל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָולכן
החסד מּדת מּכלל אּלא הּגבּורה, מּדת מּכלל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאין
ׁשּבחסד ּתפארת וענין ּגבּורה. ׁשל ּבענין ׁשּבאה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּכפי
לעֹוׂשיה ּתפארת ּתפארת, ׁשל ּבאפן ּבא ׁשהחסד ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהיינּו

האדם מן לֹו הּדגמא20ותפארת אחר ּבמקֹום וכּמבאר , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
ּגם לּכל, ׁשּמטיב ּבאפן הּוא החסד ׁשּלפעמים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלזה,
מן לֹו ּתפארת זה אין ׁשאז ּכלל, הבחנה ללא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלרׁשעים,
ּכאׁשר ורק לעֹוׂשיה, ּתפארת זה אין ּובמילא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאדם,
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החסד במידת המידות כל של ‰e�ÈÈההתכללות „ÒÁaL „ÒÁ∆∆∆¿∆∆«¿
‡È‰L Ú·h‰ „vÓ ‡È‰L ÈÙk ˜¯ ‰È‰z ‡Ï ‰·‰‡‰L∆»«¬»…ƒ¿∆«¿ƒ∆ƒƒ««∆«∆ƒ

,ÌÏÚ‰aתישאר הזו שהתחושה ייתכן אהבה של רגש רק הוא החסד עוד כל ¿∆¿≈
והחסד האהבה כאשר הוא שבחסד" "חסד ואילו ביטוי תקבל ולא בהעלם

בהעלם ÈÙkאינם ‡l‡∆»¿ƒ
‰‡aLהחסד אלÈel‚aמידת ∆»»¿ƒ

בפועל מעשה באמצעות הזולת

Û˜˙·eנעלמת תחושה כי ¿…∆
ואיננה כך כל מורגשת איננה

יש כאשר כמו כך כל חזקה

שלה, ונרגשת ניכרת פעולה

¯L‡k „ÒÁ‰ LÈ‡a BÓÎe¿¿ƒ«∆∆«¬∆
„ÒÁ‰ ˙cÓאמנם שהיא ƒ««∆∆

הוא ולכן שלו העיקרית המידה

היא אבל החסד" "איש נקרא

כאשר יותר ובתוקף יותר חזקה

ÈË‰Ï·היא Èel‚a ‰‡a»»¿ƒ¿≈ƒ
˙·‰‡a ÔÎ BÓÎe .B˙ÏeÊÏ¿»¿≈¿«¬«
‰·‰‡ ‡È‰L ,ÔaÏ ·‡‰»»«≈∆ƒ«¬»
˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡ ,˙ÈÚ·Ëƒ¿ƒ«¬»«¿ƒ

מכך מהותוהנובעת שמעצם

באב, קשור ÔÈ�Úהבן ‰p‰ƒ≈ƒ¿«
‡e‰ „ÒÁaL „ÒÁ∆∆∆¿∆∆

B�·Ï B˙·‰‡Lשקיימת ∆«¬»ƒ¿
טבעי Èel‚aבאופן ‰‡a»»¿ƒ

Û˜˙·eומהותה עניינה כל שאז ¿…∆
הופכתהוא והיא שאת ֶֶביתר

שבחסד". ל"חסד סתם מ"חסד"

‡e‰ „ÒÁaL ‰¯e·b ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«¿»∆¿∆∆
‡a BÓˆÚ „ÒÁ‰L∆«∆∆«¿»
ÏL ÔÈ�Úa ˙eLaÏ˙‰a¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»∆

‰¯e·b.ומבאר שהולך כפי ¿»
ÔÈ�ÚÏ ‰�ek‰ ÔÈ‡L ,e�È‰Â¿«¿∆≈««»»¿ƒ¿«

˙eÏlk˙‰מידת‰¯e·b‰ ƒ¿«¿«¿»
dÓˆÚ È�Ùa ‰cÓ ‡È‰L ÈÙk ‰¯e·b‰ ˙¯ÈÙqL ,„ÒÁaולא ¿∆∆∆¿ƒ««¿»¿ƒ∆ƒƒ»ƒ¿≈«¿»

החסד ממידת e·‚Ï¯‰חלק ‡È‰ ‰�ek‰ ‡l‡ ,„ÒÁa ‰ÏeÏk ‡È‰ƒ¿»¿∆∆∆»««»»ƒƒ¿»
„ÒÁ‰ ˙cÓ ˙eÓˆÚÓ ‡È‰Lנטייה ולא ממנה נפרד בלתי וחלק ∆ƒ≈«¿ƒ««∆∆

לחסד, שסותרת Â‰‡‰·‰ו'תנועה' „ÒÁ‰ ˙cÓ „vnL ,e�ÈÈ‰«¿∆ƒ«ƒ««∆∆¿»«¬»
Èel‚aL ‰lÚt BÏˆ‡ ˙ÈNÚ�חוץכלפי,‰¯e·b ÏL ÔÈ�Ú ‡È‰ «¬≈∆¿¿À»∆¿ƒƒƒ¿»∆¿»

BÊ ‰¯e·bLהיא גבורהשבעצם של כפעולה שנראית אלא ‰È‡חסד ∆¿»ƒ
,·e‰‡‰ È·ÈB‡ ˙‡ ‡�BOL ÈÓ BÓÎe .„ÒÁ‰ ˙cÓ ˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ««∆∆¿ƒ∆≈∆¿≈»»
האוייבים את שונא הוא הדברים מטבע אזי באמת, מישהו אוהב אדם כאשר

אהובו BÊשל ‰‡�OLהגבורה מידת של כביטוי שנראית פעולה אמנם היא ∆ƒ¿»

היא זאת dÓˆÚובכל ‰·‰‡‰ ˙cÓ „vÓ ‰‡aשל ביטוי היא ובעצם »»ƒ«ƒ«»«¬»«¿»
הגבורה, מידת של ולא האהבה e‰‡Ï·מידת B˙·‰‡ ‰Ï„b Ck ÏkL∆»»»¿»«¬»»»

נובע אהובו כלפי שלו והאהבה,והיחס מהחסד ‰e‡כולו ‰Ê „vnL∆ƒ«∆
ÂÈ·ÈB‡ ˙‡ ‡�BNאבל לאהובו ומתנגדת סותרת ומציאותם שהנהגתם ≈∆¿»

נפרד בלתי חלק היא הזו השנאה

היא וכן והאהבה מהחסד

שבחסד". "גבורה מוגדרת

ÔÎ BÓÎeנוספת דוגמא קיימת ¿≈
שבחסד ‰‡·לגבורה ˙·‰‡a¿«¬«»»

B¯ÁBL B·‰B‡L B�·Ïƒ¿∆¬¬
¯ÒeÓ19BÊ ‰¯e·b È¯‰ , »¬≈¿»

בנו את מחנך האב כאשר

הוא הדבר מוסר, דברי באמצעות

מידת של ביטוי שנראית פעולה

דבר של לאמיתו אבל הגבורה

ואהבה מחסד נובעת זו הרי

את רק מייסר שהוא (והראייה

בניהם את ולא עליו האהוב בנו

אחרים הזו)של È‰ƒ‡והגבורה
ÏÎk ÔÎÏÂ ,„ÒÁ‰ „vÓƒ««∆∆¿»≈¿»

B˙·‰‡ Ïc‚zLהאב של ∆ƒ¿««¬»
ÔÈ�Úלבן Ôk Ìb Ïc‚Èƒ¿««≈ƒ¿«

‰¯e·b‰לחינוכו יתמסר והוא «¿»
אותו, לייסר ירבה הצורך ובמידת

˙cÓ ÏÏkÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»ƒ«
ÏÏkÓ ‡l‡ ,‰¯e·b‰«¿»∆»ƒ¿»
‰‡aL ÈÙk „ÒÁ‰ ˙cÓƒ««∆∆¿ƒ∆»»

‰¯e·b ÏL ÔÈ�Úaולכן ¿ƒ¿»∆¿»
את תגדיל ואהבה בחסד תוספת

והאהבה, מהחסד שנובע המוסר

שם על רק גבורה נקרא והדבר

שלו. החיצוני הביטוי אופן

„ÒÁaL ˙¯‡Ùz ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«ƒ¿∆∆∆¿∆∆
‡a „ÒÁ‰L e�ÈÈ‰ופועל «¿∆«∆∆»

Ùz‡¯˙,ומתגלה ÏL ÔÙ‡aאבות בפרקי ז"ל חכמינו לשון דרך על ¿…∆∆ƒ¿∆∆
שהיא דרך היא ה' את לעבוד הישרה" ÈNBÚÏ‰שה"דרך ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆¿∆»

Ì„‡‰ ÔÓ BÏ ˙¯‡Ù˙Â20,‰ÊÏ ‡Ó‚c‰ ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ , ¿ƒ¿∆∆ƒ»»»¿«¿…»¿»«≈«À¿»¿∆
ÌÈÓÚÙlLמידת של והפעולה ÈËnL·ההתגלות ÔÙ‡a ‡e‰ „ÒÁ‰ ∆ƒ¿»ƒ«∆∆¿…∆∆≈ƒ

ÏÏk ‰�Á·‰ ‡ÏÏ ,ÌÈÚL¯Ï Ìb ,ÏkÏלקבל ראוי הטובה מקבל האם «…«»¿»ƒ¿…«¿»»¿»
לא, או החסד ‰‡„Ìאת ÔÓ BÏ ˙¯‡Ùz ‰Ê ÔÈ‡ Ê‡Lאכן זו כי ∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ»»»

ו"תפארת", יופי עם פעולה לא אבל החסד מידת של ‡ÔÈפעולה ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈
‰ÈNBÚÏ ˙¯‡Ùz ‰Êהחסד לאיש תפארת מוסיפה לא הזו והפעולה ∆ƒ¿∆∆¿∆»

אותה, Á·‰a�‰שעושה ‡e‰ „ÒÁ‰ ¯L‡k ˜¯Âלאחר היא והנתינה ¿««¬∆«∆∆««¿»»
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האדם, מן לֹו ּתפארת זה הרי ּבהבחנה, הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהחסד
היינּו ׁשּבחסד נצח וענין לעֹוׂשיה. ּתפארת ּגם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובמילא
מתעֹורר הּוא הרי האהּוב לּדבר אהבתֹו ּגדל ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּצד

הּנ ועּכּוביםּבמּדת הּמניעֹות ּכל על להתּגּבר צח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָ
אל ּולהתקרב אֹותם, לנּצח לאהּוב, ּבינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמפסיקים
למּדת ּכאן הּכּונה ואין עליו. האהּוב הּדבר אֹו ְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָהאהּוב
אֹור התּגּלּות ללא עצמּה, מּצד ׁשהיא ּכפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹהּנצח
הרּגׁש מּמּנּו ׁשּנסּתּלק לאחרי ׁשּגם והינּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהאהבה,
עֹומד זה מּצד הּנה ּבעלמא, רׁשם ונׁשאר ׁשּבּלב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאהבה
מּדת ׁשאז לנּצחֹו, ּומעּכב מֹונע ּכל נגד ועקׁשנּות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבתקף

(ּכּידּוע ערבֹות בּדי מּכלל היא והֹוד21הּנצח ׁשּנצח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
וריח טעם ּבהם ׁשאין ערבֹות), ּבּדי ׁשאין22נקראים לפי , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אמנם ּבלבד. ּפעל ׁשל ענין רק אּלא ההרּגׁש, ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכאן
מּדת מּכלל ׁשהּוא ׁשּבחסד, הּנצח לענין היא ּכאן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכּונה
ׁשּמּצד נצח, ׁשל ּבענין ּבא עצמֹו ׁשהחסד מּמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחסד
ּככל ולכן כּו', ּבנּצחֹון עֹומד הּוא הרי אהבתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹּגדל
העמידה ּגם ּתגּדל ּכ יֹותר, ּגדֹולה היא ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהאהבה
ּב'ּפרּדס' ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ׁשּבחסד הֹוד וענין 23ּבּנּצחֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

להׁשּפיל הּגבּורה ּבמּדת מתלּבׁש ּבהיֹותֹו הֹוד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשּנקרא
ׁשאין אּלא עליֹון, אֹוהבי ּולהּציל מלחמֹות ּולנּצח ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹויביו
ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו אם ּכי עצמּה, ההֹוד מּדת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה
ׁשּמּצד עצמּה, האהבה מּמּדת ׁשהיא ׁשּבחסד, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּגבּורה
הּוא כן ּוכמֹו אֹוהבֹו, לאֹויבי ׂשֹונא הּוא הרי ְְְֲֲֲֵֵֵֵַָאהבתֹו
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ט i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

האדם, מן לֹו ּתפארת זה הרי ּבהבחנה, הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהחסד
היינּו ׁשּבחסד נצח וענין לעֹוׂשיה. ּתפארת ּגם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובמילא
מתעֹורר הּוא הרי האהּוב לּדבר אהבתֹו ּגדל ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמּצד

הּנ ועּכּוביםּבמּדת הּמניעֹות ּכל על להתּגּבר צח ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָ
אל ּולהתקרב אֹותם, לנּצח לאהּוב, ּבינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמפסיקים
למּדת ּכאן הּכּונה ואין עליו. האהּוב הּדבר אֹו ְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָהאהּוב
אֹור התּגּלּות ללא עצמּה, מּצד ׁשהיא ּכפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹהּנצח
הרּגׁש מּמּנּו ׁשּנסּתּלק לאחרי ׁשּגם והינּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהאהבה,
עֹומד זה מּצד הּנה ּבעלמא, רׁשם ונׁשאר ׁשּבּלב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאהבה
מּדת ׁשאז לנּצחֹו, ּומעּכב מֹונע ּכל נגד ועקׁשנּות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבתקף

(ּכּידּוע ערבֹות בּדי מּכלל היא והֹוד21הּנצח ׁשּנצח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
וריח טעם ּבהם ׁשאין ערבֹות), ּבּדי ׁשאין22נקראים לפי , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

אמנם ּבלבד. ּפעל ׁשל ענין רק אּלא ההרּגׁש, ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכאן
מּדת מּכלל ׁשהּוא ׁשּבחסד, הּנצח לענין היא ּכאן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכּונה
ׁשּמּצד נצח, ׁשל ּבענין ּבא עצמֹו ׁשהחסד מּמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחסד
ּככל ולכן כּו', ּבנּצחֹון עֹומד הּוא הרי אהבתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹּגדל
העמידה ּגם ּתגּדל ּכ יֹותר, ּגדֹולה היא ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהאהבה
ּב'ּפרּדס' ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ׁשּבחסד הֹוד וענין 23ּבּנּצחֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

להׁשּפיל הּגבּורה ּבמּדת מתלּבׁש ּבהיֹותֹו הֹוד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשּנקרא
ׁשאין אּלא עליֹון, אֹוהבי ּולהּציל מלחמֹות ּולנּצח ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹויביו
ּבענין לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו אם ּכי עצמּה, ההֹוד מּדת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָזה
ׁשּמּצד עצמּה, האהבה מּמּדת ׁשהיא ׁשּבחסד, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּגבּורה
הּוא כן ּוכמֹו אֹוהבֹו, לאֹויבי ׂשֹונא הּוא הרי ְְְֲֲֲֵֵֵֵַָאהבתֹו
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‰·‰‡‰ Lb¯‰ epnÓƒ∆∆¿≈»«¬»

·laLבעבר L�Â‡¯שהיה ∆«≈¿ƒ¿«
‡ÓÏÚa ÌL¯רגש לא אך …∆¿«¿»

וגלוי, Ê‰ניכר „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«∆
בלבד, האהבה רושם של בכוחו

Û˜˙aהאדם „ÓBÚ≈¿…∆
Ú�BÓ Ïk „‚� ˙e�L˜ÚÂ¿«¿»∆∆»≈«

BÁv�Ï ·kÚÓeהמניעות למרות לאהובו ולהתקרב עליו להתגבר ¿«≈¿«¿
שלÊ‡Lוהעיכובים, גלוי מרגש כתוצאה פועלת לא הנצח מידת כאשר ∆»

מהרושם אלא B·¯Ú˙בלבדאהבה Èc· ÏÏkÓ ‡È‰ Áˆp‰ ˙cÓƒ««≈«ƒƒ¿»«≈¬»
Úe„ik)21ובחסידות בקבלה B‰Â„כמבואר ÁˆpLשבאותהספירות «»«∆≈«¿

גבורה חסד שהם המידות עיקר B·¯Ú˙),ותפארתלאחר Èca ÌÈ‡¯˜�ƒ¿»ƒ«≈¬»
ÁÈ¯Â ÌÚË Ì‰a ÔÈ‡L22,ארבעת שמבין הידועים המדרש כדברי ∆≈»∆««»≈«

עם ההתאחדות את (ומסמלות ריח וללא טעם ללא הן הערבות המינים,

ריח) ומצוות, טעם, תורה, בהם שאין Ô‡kהיהודים ÔÈ‡L ÈÙÏבמידות ¿ƒ∆≈»
והוד Ïa·„נצח ÏÚt ÏL ÔÈ�Ú ˜¯ ‡l‡ ,Lb¯‰‰ ÔÈ�Úשלעומת ƒ¿««∆¿≈∆»«ƒ¿»∆…«ƒ¿«

שברגש, והעומק וריח.העושר טעם חסר הוא כשלעצמו בפועל המעשה

‡È‰ Ô‡k ‰�ek‰ Ì�Ó‡אלא עצמה הנצח למידת ‰Áˆpלא ÔÈ�ÚÏ »¿»««»»»ƒ¿ƒ¿««≈«
LnÓ „ÒÁ‰ ˙cÓ ÏÏkÓ ‡e‰L ,„ÒÁaLנפרדומהווה בלתי חלק ∆¿∆∆∆ƒ¿»ƒ««∆∆«»

היינו a‡ממנה, BÓˆÚ „ÒÁ‰Lומתגלה �ˆÁ,ופועל ÏL ÔÈ�Úa ∆«∆∆«¿»¿ƒ¿»∆≈«
,'eÎ ÔBÁv�a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰ B˙·‰‡ Ï„b „vnLלעיל כאמור ∆ƒ«…∆«¬»¬≈≈¿ƒ»

‡È‰ ‰·‰‡‰L ÏÎk ÔÎÏÂ¿»≈¿»∆»«¬»ƒ
Ìb Ïc‚z Ck ,¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈»ƒ¿««

ÔBÁvpa ‰„ÈÓÚ‰והאדם »¬ƒ»«ƒ»
מניעות על גם להתגבר מוכן

לנצח כדי קשים ועיכובים

ביטוי לידי האהבה את ולהביא

ממידת כחלק זה וכל וגילוי,

החסד.

„ÒÁaL „B‰ ÔÈ�ÚÂכאשר ¿ƒ¿«∆¿∆∆
ההוד ממידת כלולה החסד מידת

ההוד שמידת באופן ופועלת

ביטוי לידי BÓkבאה ‡e‰¿
'Òc¯t'a ·e˙kL23 ∆»««¿≈

‡¯˜pLהחסד ‰B„מידת ∆ƒ¿»
˙cÓa LaÏ˙Ó B˙BÈ‰aƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«

‰¯e·b‰בקבלה מבואר «¿»
עשר כללי שבאופן וחסידות

לשלושה נחלקות הספירות

מידת שעיקרו ימין קו 'קוים'.

מידת שעיקרו שמאל החסד,

מידת שעיקרו ואמצע הגבורה,

כך: היא והחלוקה התפארת.

בימין, נצח) חסד, (חכמה, חח"נ

הוד) גבורה, (בינה, בג"ה

תפארת, (דעת, דת"י בשמאל,

מידת – ולענייננו באמצע. יסוד)

ומכאן הגבורה בקו היא ההוד

חסד בין שווה וצד דמיון שיש

הוא כאשר בהוד מלובש שהחסד ומבאר שהולך כפי שבהוד, לחסד שבגבורה

מנת על BÓÁÏÓ˙בא Áv�Ïe ÂÈ·ÈB‡ ÏÈtL‰Ïנעשה לא הדבר אבל ¿«¿ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»
כשלעצמה הוד של פעולה הסיבהבתור כי החסד מידת של ביטוי בתור אלא

אהבה של 'תנועה' מתוך היא מלחמות ולנצח אויבים להשפיל הפעולה של

ÔBÈÏÚוחסד È·‰B‡ ÏÈv‰Ïeוהמונעים מהאויבים אותם ולשחרר ¿«ƒ¬≈∆¿
BÓkומעכבים, Ì‡ Èk ,dÓˆÚ „B‰‰ ˙cÓ ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈∆ƒ«««¿»ƒƒ¿

„ÒÁaL ‰¯e·b‰ ÔÈ�Úa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pLעצמה הגבורה מידת זו שאין ∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿»∆¿∆∆
נפרדÈ‰L‡אלא, בלתי ‡‰·˙Bחלק „vnL ,dÓˆÚ ‰·‰‡‰ ˙cnÓ ∆ƒƒƒ«»«¬»«¿»∆ƒ««¬»

B·‰B‡ È·ÈB‡Ï ‡�BN ‡e‰ È¯‰של ביטוי אינה שהשנאה נמצא כן ואם ¬≈≈¿¿≈¬
והאהבה, החסד מידת של דווקא אלא הגבורה B‰a„מידת ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈¿
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xnerdי zxitq oipr oiadl

האהבה, מּדת מּצד ּבאה כּו' ׁשהּמלחמה ׁשּבחסד, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבהֹוד
הּוא, ׁשּבחסד להֹוד ׁשּבחסד ּגבּורה ּבין ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָוההפרׁש
ּגם הּוא וההֹוד ּבלבד, ּבּלב ׂשנאה היא ְְְְִִִֵֶַַַַַָָׁשהּגבּורה
אהבתֹו ׁשּמּצד היינּו ׁשּבחסד יסֹוד וענין ּבפעל. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמלחמה
ּכ אהבתֹו ׁשּתגּדל וכל האהּוב, עם מתקּׁשר הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהרי
היינּו ׁשּבחסד מלכּות וענין ההתקּׁשרּות. ּגם ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַּתגּדל

מד הּוא הרי אהבתֹו ׁשּמדּברׁשּמּצד אֹו אהבה, ּדברי ּבר ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּוכמֹו האהּוב, עם ּביחד להיֹות ּבכדי אחרים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּגם

הּמּגיד הרב הּפסּוק24ׁשּכתב אלימה,25על וּיבֹואּו ִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
מחמת עּמֹו מדּברים אחרים ּדּבּורים אפילּו ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָׁשּלפעמים
ּבענינים הּבנֹות עּמֹו ׁשּדּברּו ׁשאּול ּגּבי ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהאהבה,

כו' יפיֹו מּצד .26אחרים ְֲִִֵַָ

האלקית.p‰Â‰ג) ּבּנפׁש ּגם יׁשנם הּנ"ל הּמּדֹות ּפרטי ¿ƒ≈ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
היא האלקית ּדנפׁש החסד מּדת ְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּדהּנה,
חסד הּמּדֹות. מּכל ּכלּולה זֹו ּומּדה לאלקּות, ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹהאהבה
ּבנפׁשֹו. ּבהתּגּלּות היא לאלקּות ׁשהאהבה היינּו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבחסד
לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו זה הרי יֹותר ּובפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹּובעמק
הּטבע, מּצד ׁשהיא ּכפי אינּה האהבה ׁשּבחסד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבחסד
חסד ׁשענין האלקית, ּבּנפׁש כן ּוכמֹו ּבתקף, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא
והינּו, ּבתקף, היא להוי' ׁשאהבתֹו הּוא ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבחסד

לבב ּבכל רק לא היא ּבכל27ׁשהאהבה ּגם אּלא , ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדהּנה27נפש הּמּדֹות28. ּכל ּכמֹו היא האהבה , ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

ּכל ׁשּלא להיֹות יכֹול אבל אֹוהב, ׁשהּלב ּבּלב, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמקֹומם
לאהבֹות ּגם מקֹום ּבֹו נׁשאר אּלא מהאהבה, ממּלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּלב
ׁשּנרּגׁשת ּבלבד זֹו ׁשּלא הּוא לבב ּבכל וענין ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹזרֹות.
מהאהבה, ממּלא הּוא הּלב ׁשּכל אם, ּכי ּבלּבֹו, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהאהבה
האהבה אמנם, ּכלל. זּולתֹו ּדבר לאהב ׁשּי ׁשאינֹו ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹעד
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‰ÓÁÏn‰L ,„ÒÁaLהשונאים על cÓ˙וההתגברות „vÓ ‰‡a 'eÎ ∆¿∆∆∆«ƒ¿»»»»ƒ«ƒ«
ממידת‰‡‰·‰ הפוכה נפשית ונטייה 'תנועה' זוהי שלכאורה למרות ולכן »«¬»

החסד, ממידת בחלק מדובר למעשה e·b¯‰ההבדלL¯Ù‰‰Âהחסד, ÔÈa ¿«∆¿≈≈¿»
„ÒÁaL „B‰Ï „ÒÁaLשל 'תנועה' באותה מדובר כללי שבאופן למרות ∆¿∆∆¿∆¿∆∆

בגורמים ומלחמה התגברות

והאהבה החסד את המונעים

‡È‰ ‰¯e·b‰L ,‡e‰∆«¿»ƒ
„·Ïa ·la ‰‡�Nכאמור ƒ¿»«≈ƒ¿«

היא שבחסד שגבורה לעיל

האהוב, אויבי את ששונא

„B‰‰ÂשבחסדÌb ‡e‰ ¿««
ÏÚÙa ‰ÓÁÏÓכנגד ƒ¿»»¿…«

גם זאת ובכל לחסד, המתנגדים

ממידת נפרד בלתי חלק זה

לעיל. כמבואר החסד,

e�ÈÈ‰ „ÒÁaL „BÒÈ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»¿∆¿∆∆«¿
‡e‰ È¯‰ B˙·‰‡ „vnL∆ƒ««¬»¬≈
,·e‰‡‰ ÌÚ ¯M˜˙Óƒ¿«≈ƒ»»
היסוד שמידת בחסידות כמבואר

(והמידה ההתקשרות כוח היא

למעבר הפתח נפתח שדרכה

והמקבל) מהמשפיע ההשפעה

B˙·‰‡ Ïc‚zL ÏÎÂ¿»∆ƒ¿««¬»
י חזק וביטוי גילוי ותרבעקבות

החסד מידת Ìbשל Ïc‚z Ck»ƒ¿««
˙e¯M˜˙‰‰של פעולה שהיא «ƒ¿«¿

היסוד. מידת

„ÒÁaL ˙eÎÏÓ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿««¿∆¿∆∆
ספירת בחסידות כמבואר

הדיבור בחינת היא המלכות

הוא עניינה עיקר כי העליון

עניין את ולהשפיע להעביר

ממנה שלמעלה הספירות

כמו ממנה שלמטה לבחינות

מצד תוכן בו שאין באדם הדיבור

אל להעביר עניינו אלא עצמו

והרגש, השכל ענייני את הזולת

שבחסד ‡‰·˙Bומלכות „vnL e�ÈÈ‰החסד ממידת ‰e‡שנובעת È¯‰ «¿∆ƒ««¬»¬≈
‰·‰‡ È¯·c ¯a„Óאבל המלכות ממידת נובעת הדיבור פעולת ואמנם ¿«≈ƒ¿≈«¬»

מידת של נוסף ביטוי נחשב ובעצם שבחסד מלכות הוא הדיבור זה במקרה

עצמה, ‡ÌÈ¯Áהחסד ÌÈ¯·c Ìb ¯a„nL B‡דווקא אהבהלאו דברי ∆¿«≈«¿»ƒ¬≈ƒ
אלא עצמו הדיבור לא היא הדיבור מטרת ÌÚאבל „ÁÈa ˙BÈ‰Ï È„Îaƒ¿≈ƒ¿¿««ƒ

·e‰‡‰,שבחסד מלכות של פעולה זו כאן ‰¯·שאף ·˙kL BÓÎe »»¿∆»«»«

„Èbn‰24ממעזריטש˜eÒt‰ ÏÚ25ÌÈÓÚÙlL ,‰ÓÈÏ‡ e‡B·iÂ ««ƒ««»«»≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ
BnÚ ÌÈ¯a„Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯eac eÏÈÙ‡האהוב ‰‡‰·‰,עם ˙ÓÁÓ ¬ƒƒƒ¬≈ƒ¿«¿ƒƒ≈¬«»«¬»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È�Úa ˙B�a‰ BnÚ e¯acL Ïe‡L Èab BÓkדברי ולא ¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
הייתה לדיבור הסיבה אבל ÂÎ'אהבה BÈÙÈ „vÓ26יוכלו כך שבתוך כדי ƒ«»¿

כזה באופן דיבור וגם בו, להביט

המלכות למידת ביטוי איננו

מלכות לבחינת שייך אלא עצמה

שבחסד.

˙Bcn‰ ÈË¯t ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿»≈«ƒ
Ï"p‰ועד שבחסד מחסד ««

שבחסד Ìbמלכות Ì�LÈ∆¿»«
˙È˜Ï‡‰ LÙpaשהולך כפי «∆∆»¡…ƒ

‰ÒÁ„ומפרט. ˙cÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ««∆∆
‡È‰ ˙È˜Ï‡‰ LÙ�c¿∆∆»¡…ƒƒ

האדם‰‡‰·‰ של »«¬»
‰cÓe ,˙e˜Ï‡Ï‰ÏeÏk BÊ ∆¡…ƒ»¿»

„ÒÁ .˙Bcn‰ ÏkÓƒ»«ƒ∆∆
‰·‰‡‰L e�ÈÈ‰ „ÒÁaL∆¿∆∆«¿∆»«¬»
˙elb˙‰a ‡È‰ ˙e˜Ï‡Ï∆¡…ƒ¿ƒ¿«

BLÙ�aונרגשת ניכרת והיא ¿«¿
גלוי. ∆…¿ÓÚ·e˜כרגש

‰Ê È¯‰ ¯˙BÈ ˙eiÓÈ�Ù·eƒ¿ƒƒ≈¬≈∆
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰·‰‡‰ „ÒÁaL „ÒÁaL∆¿∆∆∆¿∆∆»«¬»

d�È‡רק„vÓ ‡È‰L ÈÙk ≈»¿ƒ∆ƒƒ«
Û˜˙a ‡l‡ ,Ú·h‰וביתר «∆«∆»¿…∆

LÙpaשאת, ÔÎ BÓÎe¿≈«∆∆
„ÒÁ ÔÈ�ÚL ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆ƒ¿«∆∆
B˙·‰‡L ‡e‰ „ÒÁaL∆¿∆∆∆«¬»

Û˜˙a ‡È‰ 'ÈÂ‰Ïוחזקה «¬»»ƒ¿…∆
רגיל, אהבה רגש מאשר יותר

‡Ï ‡È‰ ‰·‰‡‰L ,e�È‰Â¿«¿∆»«¬»ƒ…
E··Ï ÏÎa ˜¯27‡l‡ , «¿»¿»¿∆»
E˘Ù� ÏÎa Ìb27והולך «¿»«¿¿

"בכל האהבה מעלת את ומבאר

לבבך" "בכל האהבה על נפשך"

יותר. ובחוזק בתוקף היא וכיצד

‰p‰c28·l‰L ,·la ÌÓB˜nL ˙Bcn‰ Ïk BÓk ‡È‰ ‰·‰‡‰ , ¿ƒ≈»«¬»ƒ¿»«ƒ∆¿»«≈∆«≈
,‰·‰‡‰Ó ‡lÓÓ ·l‰ Ïk ‡lL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ï·‡ ,·‰B‡≈¬»»ƒ¿∆…»«≈¿À»≈»«¬»

˙B¯Ê ˙B·‰‡Ï Ìb ÌB˜Ó Ba ¯‡L� ‡l‡.'ה אהבת ÔÈ�ÚÂשאינן ∆»ƒ¿»»«¿«¬»¿ƒ¿«
BaÏa ‰·‰‡‰ ˙Lb¯pL „·Ïa BÊ ‡lL ‡e‰ E··Ï ÏÎaשהרי ¿»¿»¿∆…ƒ¿«∆ƒ¿∆∆»«¬»¿ƒ

לבבך", "בכל שאינה חלשה באהבה גם שקיים דבר הוא הרגש התגלות עצם

CiL B�È‡L „Ú ,‰·‰‡‰Ó ‡lÓÓ ‡e‰ ·l‰ ÏkL ,Ì‡ Èkƒƒ∆»«≈¿À»≈»«¬»«∆≈«»
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i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

הּגּוף. אברי ּבׁשאר ולא ּבלבד, ּבּלב היא לבב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּדבכל
היא ׁשהאהבה ,נפׁש ּדבכל האהבה היא מּזה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּולמעלה
הּלב, ּכל את ממּלאת ׁשהיא ּבלבד זֹו ׁשּלא ּכ ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹולה
הּגּוף, אברי לׁשאר ּגם מתּפּׁשטת ׁשהיא זאת, עֹוד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלא

מצוה לדבר רץ האהבה29ּוכמֹו התּפּׁשטּות מּצד ׁשּזהּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּתחּתֹון, הּיֹותר ּבאבר ׁשהּוא ׁשּברגל ההּלּו ּכח ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעד
אּלא) מצוה, לדבר הֹול רק (לא הּוא הרי זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמּצד
אהבה ויׁש ּכלל. ׁשּבאיןֿערֹו ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָרץ
ׁשּמתּבּטל עד אהבתֹו ּגדלה ּכ ׁשּכל יֹותר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגדֹולה
אהבתֹו, ּגדל מּצד לגמרי (זי פארלירט (ער ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹמּמציאּותֹו
וצמא רעב ׁשהּוא ׁשֹוכח לּתֹורה אהבתֹו ּגדל ׁשּמּצד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּוכמֹו
מּצד מּמציאּותֹו ׁשּנתּבּטל לפי והינּו ּגּופֹו, צרכי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּוׁשאר
ּבאה ׁשהאהבה היינּו ׁשּבחסד ּגבּורה וענין האהבה. ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּגדל
ׁשּמּדת זה ׁשאין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּגבּורה. ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבענין
ּכי ּבחסד, ּכלּולה ּבפניֿעצמּה מּדה ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּגבּורה
הּׂשנאה ּוכמֹו החסד, מּכלל היא הּגבּורה ׁשּגם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָאם

ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ׂשנאתים30לאֹויבי ׂשנאה ּתכלית ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכ להוי' אהבתֹו ׁשּתגּדל ּככל ולכן לי, היּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלאֹויבים
היינּו ׁשּבחסד ותפארת הוי'. לאֹויבי ׂשנאתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּתגּדל
אֹותֹו, ּומפארת ׁשּמיּפה יפי, ׁשל ּבאפן היא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהאהבה
ׁשּבחסד ונצח האדם. מן לֹו ותפארת לעֹוׂשיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּתפארת
ּכל נגד עֹומד הּוא הרי להוי' אהבתֹו ׁשּמּצד ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיינּו
ּומתּגּבר מאלקּות, אֹותֹו הּמרחקים ועּכּובים ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַֹהּמניעֹות
אֹו אליו האלקּות את לקרב ׁשּיּוכל ּכדי ּומנּצחם, ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליהם
אהבתֹו ׁשּמּצד היינּו ׁשּבחסד והֹוד לאלקּות. ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלהתקרב
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סי"ג.29) שם אדה"ז שו"ע סי"ב. ס"צ או"ח שו"ע כב.30)ראה קלט, תהלים
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Ì�Ó‡ .ÏÏk B˙ÏeÊ ¯·c ·‰‡Ï,שני E··Ïמצד ÏÎ·c ‰·‰‡‰ ∆¡…»»»¿»»¿»»«¬»ƒ¿»¿»¿
‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe .Ûeb‰ È¯·‡ ¯‡La ‡ÏÂ ,„·Ïa ·la ‡È‰ƒ«≈ƒ¿«¿…ƒ¿»≈¿≈«¿«¿»ƒ∆ƒ
BÊ ‡lL Ck Ïk ‰ÏB„b ‡È‰ ‰·‰‡‰L ,ELÙ� ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»«¿¿∆»«¬»ƒ¿»»»∆…
‡È‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,·l‰ Ïk ˙‡ ˙‡lÓÓ ‡È‰L „·Ïaƒ¿«∆ƒ¿«≈∆»«≈∆»…∆ƒ

¯‡LÏ Ìb ˙ËMt˙Óƒ¿«∆∆«ƒ¿»
Ûeb‰ È¯·‡השפעה לה ויש ≈¿≈«

כ וההתנהלותעל ההתנהגות ל

האדם, למשלBÓÎeשל ¿
יהיה Ï„·¯שהאדם ı»̄ƒ¿«

‰ÂˆÓ29„vÓ e‰fL , ƒ¿»∆∆ƒ«
‰·‰‡‰ ˙eËMt˙‰כדי עד ƒ¿«¿»«¬»

ממלאת שהיא בלבד זו שלא כך

היא אלא כולו הלב כל את

ופועלת ומתרחבת מתפשטת

הגוף אברי Ákבכל „Ú«…«
‡e‰L Ï‚¯aL Cel‰‰«ƒ∆»∆∆∆
,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ¯·‡a»≈∆«≈«¿

‰Ê „vnLשהאהבה בגלל ∆ƒ«∆
אליו עד ‰e‡מגיעה È¯‰¬≈

¯·„Ï CÏB‰ ˜¯ ‡Ï)…«≈ƒ¿«
,‡˜Âc ı¯ (‡l‡ ,‰ÂˆÓƒ¿»∆»»«¿»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿≈¬

ÏÏkשונה דבר היא ריצה שכן ¿»
עד רגילה הליכה מאשר לחלוטין

כאשר ורק דמיון ביניהם שאין

גם מגיעה שבלב ה' אהבת

לדבר רץ האדם אזי לרגלים

ÏB„b‰מצווה ‰·‰‡ LÈÂ .¿≈«¬»¿»
,¯˙BÈלידי באה היא שגם ≈

שבחסד, חסד של במצב ביטוי

בחוזק היא האהבה כאשר היינו

רב Ï„b‰ובתוקף Ck ÏkL∆»»»¿»
B˙·‰‡ֿלקדוש האדם של «¬»
Ïha˙nLברוךֿהוא „Ú«∆ƒ¿«≈

CÈÊ Ë¯ÈÏ¯‡Ù ¯Ú) B˙e‡ÈˆnÓשלו ה'אני' את È¯Ó‚Ïמאבד ומגיע) ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈
וזאת ה' במציאות רק חש והוא משלו מציאות לו אין כאילו בו »vÓƒ„למצב

BÓÎe ,B˙·‰‡ Ï„bאת לשכוח לו גורמת לה' האהבה כיצד לדבר, דוגמא …∆«¬»¿
היא האישית BzÏ¯‰מציאותו B˙·‰‡ Ï„b „vnLלעסוק לו הגורמת ∆ƒ«…∆«¬»«»

הוא הרי מאד גדולה במסירות התורה ÓˆÂ‡בלימוד ·Ú¯ ‡e‰L ÁÎBL≈«∆»≈¿»≈
Ï„b „vÓ B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙pL ÈÙÏ e�È‰Â ,BÙeb ÈÎ¯ˆ ¯‡Le¿»»¿≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ«…∆

שם‰‡‰·‰ לא הוא הרי כלל, בעיניו נחשבת לא האישית שמציאותו וכיוון »«¬»
ההכרחיים. גופו לצרכי אפילו לב

„ÒÁaL ‰¯e·b ÔÈ�ÚÂהאלוקית בנפש שהיא L‰‡‰·‰כפי e�ÈÈ‰ ¿ƒ¿«¿»∆¿∆∆«¿∆»«¬»

‰‡aגילוי ÔÈ‡Lלידי ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe .‰¯e·b ÏL ÔÈ�Úa »»¿ƒ¿»∆¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈
‰ÏeÏk dÓˆÚŒÈ�Ùa ‰cÓ ‡È‰L ÈÙk ‰¯e·b‰ ˙cnL ‰Ê∆∆ƒ««¿»¿ƒ∆ƒƒ»ƒ¿≈«¿»¿»

‡È‰ ‰¯e·b‰ ÌbL Ì‡ Èk ,„ÒÁa„ÒÁ‰ ÏÏkÓפעולה זו אין ולכן ¿∆∆ƒƒ∆««¿»ƒƒ¿»«∆∆
שנראית בצורה בא שהחסד אלא החסד, מידת של אלא הגבורה מידת של

גבורה, של ¿BÓÎeכפעולה
‰‡�O‰את האוהב האדם של «ƒ¿»

BÓkה' ,'ÈÂ‰ È·ÈB‡Ï¿¿≈¬»»¿
·e˙kL30‰‡�N ˙ÈÏÎz ∆»«¿ƒƒ¿»

,ÈÏ eÈ‰ ÌÈ·ÈB‡Ï ÌÈ˙‡�N¿≈ƒ¿¿ƒ»ƒ
B˙·‰‡ Ïc‚zL ÏÎk ÔÎÏÂ¿»≈¿»∆ƒ¿««¬»

'ÈÂ‰Ïיותר חזקה Ckותהיה «¬»»»
'ÈÂ‰ È·ÈB‡Ï B˙‡�N Ïc‚zƒ¿«ƒ¿»¿¿≈¬»»
היא האהבה זה שבמקרה וכיוון

שגם מובן השנאה, את הגורמת

החסד ממידת חלק היא השנאה

שבחסד. גבורה והיא

e�ÈÈ‰ „ÒÁaL ˙¯‡Ù˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿∆∆«¿
ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿…∆∆
˙¯‡ÙÓe ‰tÈnL ,ÈÙÈ…ƒ∆¿«»¿»∆∆

,B˙B‡לאהבה שהודות כך

ומקבל מתעלה האוהב האדם

רוחניים ותפארת יופי תוספת

ה' שעבודת ז"ל חכמינו כלשון

גורמת ∆∆¿Ùzƒ‡¯˙כראוי
‰ÈNBÚÏהעושה האדם מצד ¿∆»

ÔÓעצמו BÏ ˙¯‡Ù˙Â¿ƒ¿∆∆ƒ
Ì„‡‰.הזולת מצד »»»

e�ÈÈ‰ „ÒÁaL Áˆ�Â¿≈«∆¿∆∆«¿
B˙·‰‡ „vnLהאדם של ∆ƒ««¬»

„‚� „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰ 'ÈÂ‰Ï«¬»»¬≈≈∆∆
ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈ�n‰ Ïk»«¿ƒ¿ƒƒ
B˙B‡ ÌÈ˜Á¯n‰«¿«¬ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯ab˙Óe ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…ƒ¿«≈¬≈∆
ÏÎeiL È„k ,ÌÁv�Óe¿«¿»¿≈∆«

˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ï B‡ ÂÈÏ‡ ˙e˜Ï‡‰ ˙‡ ·¯˜Ïבחסידות כמבואר ¿»≈∆»¡…≈»¿ƒ¿»≈∆¡…
אופנים: בשני להיות יכולה לאלוקות האדם של וההתחברות שההתקרבות

ובדרך האדם, על מאיר עליון אלוקי שאור היינו למטה, מלמעלה בדרך

לאלוקות. ומתקרב ומתעדן מזדכך מצידו שהאדם היינו למעלה, מלמטה

ההתקרבות. על ועיכובים מניעות של מצב יתכן האופנים בשני ובענייננו,

כיוון הרי התקרבות, ונוצרת אותם ומנצח עליהם מתגבר האדם וכאשר

מהאהבה, נובעים עליהם וההתגברות והמעכבים המונעים נגד שההתייצבות

שבחסד. נצח של פעולה זו הרי

‰Úe�˙a ‡e‰ „ÓBÚ 'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡ „vnL e�ÈÈ‰ „ÒÁaL „B‰Â¿∆¿∆∆«¿∆ƒ««¬»«¬»»≈ƒ¿»
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הּגּוף. אברי ּבׁשאר ולא ּבלבד, ּבּלב היא לבב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּדבכל
היא ׁשהאהבה ,נפׁש ּדבכל האהבה היא מּזה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּולמעלה
הּלב, ּכל את ממּלאת ׁשהיא ּבלבד זֹו ׁשּלא ּכ ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹולה
הּגּוף, אברי לׁשאר ּגם מתּפּׁשטת ׁשהיא זאת, עֹוד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלא

מצוה לדבר רץ האהבה29ּוכמֹו התּפּׁשטּות מּצד ׁשּזהּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּתחּתֹון, הּיֹותר ּבאבר ׁשהּוא ׁשּברגל ההּלּו ּכח ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעד
אּלא) מצוה, לדבר הֹול רק (לא הּוא הרי זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמּצד
אהבה ויׁש ּכלל. ׁשּבאיןֿערֹו ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָרץ
ׁשּמתּבּטל עד אהבתֹו ּגדלה ּכ ׁשּכל יֹותר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגדֹולה
אהבתֹו, ּגדל מּצד לגמרי (זי פארלירט (ער ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹמּמציאּותֹו
וצמא רעב ׁשהּוא ׁשֹוכח לּתֹורה אהבתֹו ּגדל ׁשּמּצד ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּוכמֹו
מּצד מּמציאּותֹו ׁשּנתּבּטל לפי והינּו ּגּופֹו, צרכי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּוׁשאר
ּבאה ׁשהאהבה היינּו ׁשּבחסד ּגבּורה וענין האהבה. ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּגדל
ׁשּמּדת זה ׁשאין לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּגבּורה. ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבענין
ּכי ּבחסד, ּכלּולה ּבפניֿעצמּה מּדה ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּגבּורה
הּׂשנאה ּוכמֹו החסד, מּכלל היא הּגבּורה ׁשּגם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָאם

ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', ׂשנאתים30לאֹויבי ׂשנאה ּתכלית ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
ּכ להוי' אהבתֹו ׁשּתגּדל ּככל ולכן לי, היּו ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלאֹויבים
היינּו ׁשּבחסד ותפארת הוי'. לאֹויבי ׂשנאתֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּתגּדל
אֹותֹו, ּומפארת ׁשּמיּפה יפי, ׁשל ּבאפן היא ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהאהבה
ׁשּבחסד ונצח האדם. מן לֹו ותפארת לעֹוׂשיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּתפארת
ּכל נגד עֹומד הּוא הרי להוי' אהבתֹו ׁשּמּצד ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיינּו
ּומתּגּבר מאלקּות, אֹותֹו הּמרחקים ועּכּובים ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַַֹהּמניעֹות
אֹו אליו האלקּות את לקרב ׁשּיּוכל ּכדי ּומנּצחם, ְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליהם
אהבתֹו ׁשּמּצד היינּו ׁשּבחסד והֹוד לאלקּות. ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלהתקרב
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Ì�Ó‡ .ÏÏk B˙ÏeÊ ¯·c ·‰‡Ï,שני E··Ïמצד ÏÎ·c ‰·‰‡‰ ∆¡…»»»¿»»¿»»«¬»ƒ¿»¿»¿
‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe .Ûeb‰ È¯·‡ ¯‡La ‡ÏÂ ,„·Ïa ·la ‡È‰ƒ«≈ƒ¿«¿…ƒ¿»≈¿≈«¿«¿»ƒ∆ƒ
BÊ ‡lL Ck Ïk ‰ÏB„b ‡È‰ ‰·‰‡‰L ,ELÙ� ÏÎ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»«¿¿∆»«¬»ƒ¿»»»∆…
‡È‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,·l‰ Ïk ˙‡ ˙‡lÓÓ ‡È‰L „·Ïaƒ¿«∆ƒ¿«≈∆»«≈∆»…∆ƒ

¯‡LÏ Ìb ˙ËMt˙Óƒ¿«∆∆«ƒ¿»
Ûeb‰ È¯·‡השפעה לה ויש ≈¿≈«

כ וההתנהלותעל ההתנהגות ל

האדם, למשלBÓÎeשל ¿
יהיה Ï„·¯שהאדם ı»̄ƒ¿«

‰ÂˆÓ29„vÓ e‰fL , ƒ¿»∆∆ƒ«
‰·‰‡‰ ˙eËMt˙‰כדי עד ƒ¿«¿»«¬»

ממלאת שהיא בלבד זו שלא כך

היא אלא כולו הלב כל את

ופועלת ומתרחבת מתפשטת

הגוף אברי Ákבכל „Ú«…«
‡e‰L Ï‚¯aL Cel‰‰«ƒ∆»∆∆∆
,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ¯·‡a»≈∆«≈«¿

‰Ê „vnLשהאהבה בגלל ∆ƒ«∆
אליו עד ‰e‡מגיעה È¯‰¬≈

¯·„Ï CÏB‰ ˜¯ ‡Ï)…«≈ƒ¿«
,‡˜Âc ı¯ (‡l‡ ,‰ÂˆÓƒ¿»∆»»«¿»
CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿≈¬

ÏÏkשונה דבר היא ריצה שכן ¿»
עד רגילה הליכה מאשר לחלוטין

כאשר ורק דמיון ביניהם שאין

גם מגיעה שבלב ה' אהבת

לדבר רץ האדם אזי לרגלים

ÏB„b‰מצווה ‰·‰‡ LÈÂ .¿≈«¬»¿»
,¯˙BÈלידי באה היא שגם ≈

שבחסד, חסד של במצב ביטוי

בחוזק היא האהבה כאשר היינו

רב Ï„b‰ובתוקף Ck ÏkL∆»»»¿»
B˙·‰‡ֿלקדוש האדם של «¬»
Ïha˙nLברוךֿהוא „Ú«∆ƒ¿«≈

CÈÊ Ë¯ÈÏ¯‡Ù ¯Ú) B˙e‡ÈˆnÓשלו ה'אני' את È¯Ó‚Ïמאבד ומגיע) ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈
וזאת ה' במציאות רק חש והוא משלו מציאות לו אין כאילו בו »vÓƒ„למצב

BÓÎe ,B˙·‰‡ Ï„bאת לשכוח לו גורמת לה' האהבה כיצד לדבר, דוגמא …∆«¬»¿
היא האישית BzÏ¯‰מציאותו B˙·‰‡ Ï„b „vnLלעסוק לו הגורמת ∆ƒ«…∆«¬»«»

הוא הרי מאד גדולה במסירות התורה ÓˆÂ‡בלימוד ·Ú¯ ‡e‰L ÁÎBL≈«∆»≈¿»≈
Ï„b „vÓ B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙pL ÈÙÏ e�È‰Â ,BÙeb ÈÎ¯ˆ ¯‡Le¿»»¿≈¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒƒ«…∆

שם‰‡‰·‰ לא הוא הרי כלל, בעיניו נחשבת לא האישית שמציאותו וכיוון »«¬»
ההכרחיים. גופו לצרכי אפילו לב

„ÒÁaL ‰¯e·b ÔÈ�ÚÂהאלוקית בנפש שהיא L‰‡‰·‰כפי e�ÈÈ‰ ¿ƒ¿«¿»∆¿∆∆«¿∆»«¬»

‰‡aגילוי ÔÈ‡Lלידי ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe .‰¯e·b ÏL ÔÈ�Úa »»¿ƒ¿»∆¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈
‰ÏeÏk dÓˆÚŒÈ�Ùa ‰cÓ ‡È‰L ÈÙk ‰¯e·b‰ ˙cnL ‰Ê∆∆ƒ««¿»¿ƒ∆ƒƒ»ƒ¿≈«¿»¿»

‡È‰ ‰¯e·b‰ ÌbL Ì‡ Èk ,„ÒÁa„ÒÁ‰ ÏÏkÓפעולה זו אין ולכן ¿∆∆ƒƒ∆««¿»ƒƒ¿»«∆∆
שנראית בצורה בא שהחסד אלא החסד, מידת של אלא הגבורה מידת של

גבורה, של ¿BÓÎeכפעולה
‰‡�O‰את האוהב האדם של «ƒ¿»

BÓkה' ,'ÈÂ‰ È·ÈB‡Ï¿¿≈¬»»¿
·e˙kL30‰‡�N ˙ÈÏÎz ∆»«¿ƒƒ¿»

,ÈÏ eÈ‰ ÌÈ·ÈB‡Ï ÌÈ˙‡�N¿≈ƒ¿¿ƒ»ƒ
B˙·‰‡ Ïc‚zL ÏÎk ÔÎÏÂ¿»≈¿»∆ƒ¿««¬»

'ÈÂ‰Ïיותר חזקה Ckותהיה «¬»»»
'ÈÂ‰ È·ÈB‡Ï B˙‡�N Ïc‚zƒ¿«ƒ¿»¿¿≈¬»»
היא האהבה זה שבמקרה וכיוון

שגם מובן השנאה, את הגורמת

החסד ממידת חלק היא השנאה

שבחסד. גבורה והיא

e�ÈÈ‰ „ÒÁaL ˙¯‡Ù˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿∆∆«¿
ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰·‰‡‰L∆»«¬»ƒ¿…∆∆
˙¯‡ÙÓe ‰tÈnL ,ÈÙÈ…ƒ∆¿«»¿»∆∆

,B˙B‡לאהבה שהודות כך

ומקבל מתעלה האוהב האדם

רוחניים ותפארת יופי תוספת

ה' שעבודת ז"ל חכמינו כלשון

גורמת ∆∆¿Ùzƒ‡¯˙כראוי
‰ÈNBÚÏהעושה האדם מצד ¿∆»

ÔÓעצמו BÏ ˙¯‡Ù˙Â¿ƒ¿∆∆ƒ
Ì„‡‰.הזולת מצד »»»

e�ÈÈ‰ „ÒÁaL Áˆ�Â¿≈«∆¿∆∆«¿
B˙·‰‡ „vnLהאדם של ∆ƒ««¬»

„‚� „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰ 'ÈÂ‰Ï«¬»»¬≈≈∆∆
ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈ�n‰ Ïk»«¿ƒ¿ƒƒ
B˙B‡ ÌÈ˜Á¯n‰«¿«¬ƒ
Ì‰ÈÏÚ ¯ab˙Óe ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…ƒ¿«≈¬≈∆
ÏÎeiL È„k ,ÌÁv�Óe¿«¿»¿≈∆«

˙e˜Ï‡Ï ·¯˜˙‰Ï B‡ ÂÈÏ‡ ˙e˜Ï‡‰ ˙‡ ·¯˜Ïבחסידות כמבואר ¿»≈∆»¡…≈»¿ƒ¿»≈∆¡…
אופנים: בשני להיות יכולה לאלוקות האדם של וההתחברות שההתקרבות

ובדרך האדם, על מאיר עליון אלוקי שאור היינו למטה, מלמעלה בדרך

לאלוקות. ומתקרב ומתעדן מזדכך מצידו שהאדם היינו למעלה, מלמטה

ההתקרבות. על ועיכובים מניעות של מצב יתכן האופנים בשני ובענייננו,

כיוון הרי התקרבות, ונוצרת אותם ומנצח עליהם מתגבר האדם וכאשר

מהאהבה, נובעים עליהם וההתגברות והמעכבים המונעים נגד שההתייצבות

שבחסד. נצח של פעולה זו הרי

‰Úe�˙a ‡e‰ „ÓBÚ 'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡ „vnL e�ÈÈ‰ „ÒÁaL „B‰Â¿∆¿∆∆«¿∆ƒ««¬»«¬»»≈ƒ¿»
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ולכּבׁש אֹויביו להׁשּפיל ּדהֹוד, ּבתנּועה הּוא עֹומד ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹלהוי'
היינּו ׁשּבחסד יסֹוד וענין עליֹון. אֹוהבי ּולהּציל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָמלחמֹות
וכאׁשר ּבאלקּות, מתקּׁשר הּוא הרי להוי' אהבתֹו ְְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּצד
ּבענינים להתקּׁשר ׁשּי אינֹו אזי ּבאלקּות ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמתקּׁשר

הּידּוע וכּמאמר אֹויּבן,31אחרים, צּוגעּבּונּדן מ'איז אז ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָ
ה ׁשּבחסד מלכּות וענין אּונטן. ניט מען יינּופאלט ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַ

ּבהדר אהבה, ּדברי מדּבר הּוא הרי להוי' אהבתֹו ְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּמּצד
ּתֹורה ּדּבּורי ּוכמֹו אחרים, ענינים ּגם אֹו כּו', ְְְֲִִִִֵֵַָָּגאֹונֹו
ׁשהיא אי החסד ּבמּדת ׁשּנתּבאר ּוכׁשם כּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּומצֹות
וגם ויראה, הּגבּורה ּבמּדת ּגם הּוא ּכן מּכּלם, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻּכלּולה
הּמּדֹות. ז' מּכל ּכלּולה מהן אחת ׁשּכל הּמּדֹות, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשאר

‰p‰Âּבּנפׁש הּמּדֹות התּכּללּות ענין ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
והינּו, הּבהמית, ּבּנפׁש ּכן ּגם הּוא ּכן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹהאלקית,
לעניני האהבה ׁשהיא הּבהמית, ׁשּבּנפׁש החסד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמּדת
ׁשּבחסד, חסד הּמּדֹות, מּכל ּגם ּכלּולה היא ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהעֹולם,
ּדנפׁש הּמּדֹות ּבׁשאר הּוא כן ּוכמֹו וכּו'. ׁשּבחסד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּגבּורה
ּבזה, והענין מּכּלן. ּכלּולה מהן אחת ׁשּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּבהמית,
האלקית, ּבּנפׁש ּדבׁשלמא לֹומר, מקֹום היה ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָֹּדלכאֹורה
ׁשל ּבאפן ׁשהּוא הּתּקּון, מעֹולם ׁשּׁשרׁשּה ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכיון
מּזֹו, זֹו ּכלּולֹות האלקית ּדנפׁש הּמּדֹות לכן ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹהתּכּללּות,
ּבׁשם ׁשּנקראת היא, ּכן ׁשּכׁשמּה הּבהמית, נפׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאבל
ּפרּוד, ׁשל ּבאפן ׁשהּוא הּתהּו, מעֹולם ׁשּׁשרׁשּה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבהמה,
הּוא, הענין א הּמּדֹות. התּכּללּות ענין ּבּה אין ּכן ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאם

התּכּללּות32ּכּידּוע ענין היה ּבתהּו ׁשּגם ּדעה ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
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„B‰cופועל לעיל, כמבואר הגבורה, למידת דומה מידה ÏÈtL‰Ïשהיא ¿¿«¿ƒ
ÔBÈÏÚ È·‰B‡ ÏÈv‰Ïe ˙BÓÁÏÓ LaÎÏÂ ÂÈ·ÈB‡הפעולות כל וגם ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»¿«ƒ¬≈∆¿

כמבואר החסד, מידת של ביטוי הם והוד גבורה של כפעולות הנראות הללו

לעיל.

„ÒÁaL „BÒÈ ÔÈ�ÚÂכפי ¿ƒ¿«¿∆¿∆∆
בעבודת ביטוי לידי בא שהוא

האלוקית הנפש של האהבה

¿»‰e�ÈÈלהקדושֿברוךֿהוא
È¯‰ 'ÈÂ‰Ï B˙·‰‡ „vnL∆ƒ««¬»«¬»»¬≈
,˙e˜Ï‡a ¯M˜˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈∆¡…
˙e˜Ï‡a ¯M˜˙Ó ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈∆¡…
¯M˜˙‰Ï CiL B�È‡ ÈÊ‡¬«≈«»¿ƒ¿«≈
¯Ó‡nÎÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È�Úa¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿««¬»

Úe„i‰31ÊÈ‡'Ó Ê‡ «»««¿ƒ
ËÏ‡Ù ,ÔaÈB‡ Ôc�eaÚ‚eˆ∆¿¿¿¿«¿

ÔË�e‡ ËÈ� ÔÚÓכאשר ∆ƒ¿¿
נופלים לא למעלה, קשורים

למטה.

„ÒÁaL ˙eÎÏÓ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿««¿∆¿∆∆
B˙·‰‡ „vnL e�ÈÈ‰«¿∆ƒ««¬»
¯a„Ó ‡e‰ È¯‰ 'ÈÂ‰Ï«¬»»¬≈¿«≈
B�B‡b ¯„‰a ,‰·‰‡ È¯·cƒ¿≈«¬»«¬«¿

'eÎבמעלתו שבח דברי שהם

הקדושֿברוךֿהוא, של והדרתו

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È�Ú Ìb B‡«ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
˙BˆÓe ‰¯Bz È¯eac BÓÎe¿ƒ≈»ƒ¿

'eÎנובע בהם הדיבור שגם

לה'. האהבה ממידת

¯‡a˙pL ÌLÎeלעיל ¿≈∆ƒ¿»≈
‡CÈבאריכות „ÒÁ‰ ˙cÓa¿ƒ««∆∆≈

ÌlkÓ ‰ÏeÏk ‡È‰Lויש ∆ƒ¿»ƒÀ»
והיא המידות שבע כל את בה

בשבעה ביטוי לידי ובאה פועלת

שבמלכות, מלכות עד שבחסד מחסד שונים cÓa˙אופנים Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿ƒ«
‰‡¯ÈÂ ‰¯e·b‰,שבגבורה חסד בה ויש המידות מכל כלולה היא שגם «¿»¿ƒ¿»

הלאה, וכן שבגבורה ‰Bcn˙,גבורה ¯‡La Ì‚Âהגבורה מידת שאחרי ¿«ƒ¿»«ƒ
וכו' נצח תפארת, ‰Bcn˙.שהם 'Ê ÏkÓ ‰ÏeÏk Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿»ƒ»«ƒ

,˙È˜Ï‡‰ LÙpa ˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÔÈ�Ú ¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ«∆∆»¡…ƒ
˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ôk Ìb ‡e‰ Ôkלעומת "זה הן הנפשות שתי שהרי ≈«≈«∆∆««¬ƒ

שבע יש הבהמית לנפש גם כך מידות שבע יש האלוקית שלנפש וכשם זה"

התכלל יש האלוקית שבנפש וכשם בנפשמידות גם כך בזו, זו המידות של ות

È‰L‡הבהמית, ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL „ÒÁ‰ ˙cnL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ««∆∆∆«∆∆««¬ƒ∆ƒ
„ÒÁ ,˙Bcn‰ ÏkÓ Ìb ‰ÏeÏk ‡È‰ ,ÌÏBÚ‰ È�È�ÚÏ ‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ¿¿≈»»ƒ¿»«ƒ»«ƒ∆∆

'eÎÂ „ÒÁaL ‰¯e·b ,„ÒÁaLלמבואר מקביל באופן היא ופעולתה ∆¿∆∆¿»∆¿∆∆¿
של והמטרה העיקרי המניע שכאשר היינו האלוקית, דנפש המידות לגבי לעיל

כדי שונות פעולות ועשיית העולם לענייני האהבה רגש היא אתהאדם למלא

וגורם אחרים באופנים ומתגלה מתפשט הרגש כאשר גם אזי הזה הרצון

מידות או גבורה של לעניינים

בפעולות מדובר עדיין אחרות,

החסד. מידת ÔÎשל BÓÎe¿≈
LÙ�c ˙Bcn‰ ¯‡La ‡e‰ƒ¿»«ƒ¿∆∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆»««≈∆

.ÔlkÓ ‰ÏeÏk¿»ƒÀ»
של ההתכללות עניין אמנם,

דורש הבהמית בנפש המידות

Êa‰,ביאור: ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÌB˜Ó ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»»»
LÙpa ‡ÓÏL·c ,¯ÓBÏ«¿ƒ¿»»«∆∆
dL¯ML ÔÂÈk ,˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»∆»¿»
‡e‰L ,Ôewz‰ ÌÏBÚÓ≈»«ƒ∆
ÔÎÏ ,˙eÏlk˙‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿«¿»≈
˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆»¡…ƒ
LÙ� Ï·‡ ,BfÓ BÊ ˙BÏeÏk¿ƒ¬»∆∆
Ôk dÓLkL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆ƒ¿»≈
ÌLa ˙‡¯˜pL ,‡È‰ƒ∆ƒ¿≈¿≈
ÌÏBÚÓ dL¯ML ,‰Ó‰a¿≈»∆»¿»≈»
ÏL ÔÙ‡a ‡e‰L ,e‰z‰«…∆¿…∆∆
da ÔÈ‡ Ôk Ì‡ ,„e¯t≈ƒ≈≈»
˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ
עולם שישנו בחסידות מבואר

מרובים האורות בו עליון רוחני

מכך וכתוצאה מועטים והכלים

ולא נקלטים לא האורות

על יתר מאירים אלא 'מתיישבים'

עולם נקרא זה ועולם המידה

שבהם מהעולמות בשונה התוהו,

שההארה היינו 'תיקון' בחינת ונקראים בכלים 'מתיישבים' כן האורות

המידות התוהו שבעולם מבואר ועוד כראוי. ומסודרת מתוקנת היא וההתגלות

מבלי נפשו, עצם מצד שהם כפי האדם של למידות (בדומה רב בתוקף הם

בשונה לזולתה מקום נותנת לא מידה וכל השכל) ידי על נשלטות שיהיו

כך מחברתה כלולה מידה שכל בכך שמתאפיינות התיקון עולם של מהמידות

'גבורה בהם יש שונים, 'קוין' שני הן למשל, והגבורה, שהחסד שלמרות

שעניין לעיל האמור פשר מה לתמוה יש זה ולפי שבגבורה'. ו'חסד שבחסד'

הבהמית?. בנפש גם קיים ההתכללות

Úe„ik ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡32ÔÈ�Ú ‰È‰ e‰˙a ÌbL ‰Úc LiL «»ƒ¿»«»«∆≈≈»∆«¿…»»ƒ¿«
‡l‡ ,˙Bcn‰ ˙eÏlk˙‰הוא ותיקון תוהו בין eÏlk˙‰‰L˙ההבדל ƒ¿«¿«ƒ∆»∆«ƒ¿«¿
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יֹותר, ולא מּיּו"ד רק היתה ׁשההתּכּללּות אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמּדֹות,
כּו', מּיּו"ד ויּו"ד מּיּו"ד, היא ההתּכּללּות ׁשּבתּקּון ְְְְְְִִִִִֶַַַוהינּו,
היא ההתּכּללּות ּבתהּו אבל ּפרצּוף, ּבׁשם נקראֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹׁשאז
וכיון ספירה. ּבׁשם נקראֹות ׁשאז יֹותר, ולא מּיּו"ד ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹרק
ּבּנפׁש ּגם לכן מּיּו"ד, התּכּללּות יׁש ּבתהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּגם
מּכל ּכלּולה מּדה ּכל הּנה מּתהּו ׁשּׁשרׁשּה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבהמית

ִַהּמּדֹות.

e‰ÊÂ'קֹומה ּב'צּיּור העבֹודה ׁשהיא העמר ספירת ענין ¿∆ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
האלקית, ּדנפׁש קֹומה' ּוב'צּיּור הּבהמית ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹּדנפׁש
ּכלּולה מּדה ׁשּכל ּכיון קֹומה, ּבצּיּור היא נפׁש ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהרי

להיֹו צריכה ולכן הּמּדֹות, ּבכללּותמּכל הּברּור עבֹודת ת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשּנפׁש עלֿידיֿזה והינּו הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּקֹומה
לזּככּה לבררּה הּבהמית ּבּנפׁש מתלּבׁשת ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאלקית
ועלֿידיֿזה האלקית, הּנפׁש עם ּולייחדּה ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּולהעלֹותּה
האלקית ּדנפׁש הּקֹומה ּבכללּות ּגם אֹור ּתֹוספת ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעׂשה

ַַּכּנ"ל.

ּביציאתp‰Â‰ד) ׁשהיּו הענינים ׁשאֹותם לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
צריכה ּדלעילא, אתערּותא ּבדר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמצרים
למעלה, מּלמּטה העמר ּבספירת העבֹודה ּבהם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלהיֹות
וכיון ּתֹורה. ּבמּתן הענינים אֹותם נמׁשכים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָואחרּֿכ
ּדנפׁש הּקֹומֹות ּבב' היא העמר ּדספירת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהעבֹודה
ּומקּבל, מׁשּפיע ּבבחינת ׁשהם הּבהמית, ונפׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהאלקית
ּבּה ׁשּיׁש מצרים, מיציאת היא עלֿזה ּכח' ה'ּנתינת ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלכן
ׁשּכללּות היֹות ּדעם והינּו, ּומקּבל. מׁשּפיע ענין ּכן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָּגם
ּדלעילא, אתערּותא ּבדר הם מצרים ּדיציאת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּגּלּויים
החלּוקֹות ב' ּגּופא ּבזה יׁש מּכלֿמקֹום למּטה, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָמּלמעלה
מצרים ּדיציאת הענינים ב' ׁשהם ּומקּבל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּדמׁשּפיע

יםֿסּוף. ְִַַּוקריעת

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

eiÓ"„בתוהו ˜¯ ‰˙È‰מכל כלולה הייתה הספירות מעשר אחת שכל »¿»«ƒ
eiÓ"„,הספירות ‡È‰ ˙eÏlk˙‰‰ Ôew˙aL ,e�È‰Â ,¯˙BÈ ‡ÏÂ¿…≈¿«¿∆¿ƒ«ƒ¿«¿ƒƒ

'eÎ „"eiÓ „"eÈÂעשר מכל כלול למשל, עצמו, שבחסד חסד שגם כך ¿ƒ
גם זו, בהתכללות כלולה שהיא כפי מהעשר אחת וכל כלולההבחינות היא

ÌLaמעשר, ˙B‡¯˜� Ê‡L∆»ƒ¿»¿≈
Ûeˆ¯tבחינות בו שיש שלם «¿

ושונות, e‰˙aרבות Ï·‡¬»¿…
˜¯ ‡È‰ ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«
Ê‡L ,¯˙BÈ ‡ÏÂ „"eiÓƒ¿…≈∆»
‰¯ÈÙÒ ÌLa ˙B‡¯˜�ƒ¿»¿≈¿ƒ»

LÈאחת. e‰˙a ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿…≈
,„"eiÓ ˙eÏlk˙‰,לפחות ƒ¿«¿ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ìb ÔÎÏ»≈««∆∆««¬ƒ
Ïk ‰p‰ e‰zÓ dL¯ML∆»¿»ƒ…ƒ≈»
˙Bcn‰ ÏkÓ ‰ÏeÏk ‰cÓƒ»¿»ƒ»«ƒ
(למרות מסוימת במידה לפחות

ובנפש בתיקון שההתכללות

אחר). באופן אכן היא האלוקית

¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆
‰„B·Ú‰ ‡È‰L'ה עבודת ∆ƒ»¬»

˜ÓB‰'רוחנית ¯eiˆ'aבכל ¿ƒ»
גבוהות הכי מהדרגות הפרטים

שביחד נמוכות הכי הדרגות עד

קומה של ודמות 'ציור' מהוות

‰ÈÓ‰a˙שלמה LÙ�c¿∆∆««¬ƒ
'‰ÓB˜ ¯eiˆ'·eבכל ¿ƒ»

‰‡È˜Ï˙,הדרגות LÙ�c¿∆∆»¡…ƒ
LÙ� Ïk È¯‰Lדרגתה תהיה ∆¬≈»∆∆

תהיה eiˆa¯אשר ‡È‰ƒ¿ƒ
‰ÓB˜נפש ואין שלם »

בלבד, אחד מפרט שמורכבת

‰ÏeÏk ‰cÓ ÏkL ÔÂÈk≈»∆»ƒ»¿»
˙Bcn‰ ÏkÓהן וביחד ƒ»«ƒ

קומה של 'ציור' מרכיבות

ˆ¯ÎÈ‰שלימה, ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»
¯e¯a‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««≈
LÙ�c ‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«»¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰אף יישאר שלא כדי ««¬ƒ
בלתי ממנה ‰‡È˜Ï˙מבורר,חלק LÙpL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ e�È‰Â¿«¿«¿≈∆∆∆∆»¡…ƒ

d˙BÏÚ‰Ïe dÎkÊÏ d¯¯·Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ¿»¿»¿«¿»¿«¬»
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÚ d„ÁÈÈÏeשל הבירור שפעולת בחסידות כמבואר ¿«¬»ƒ«∆∆»¡…ƒ

היינו 'התלבשות', בדרך היא האלוקית הנפש ידי על הבהמית הנפש

מלמעלה 'מקיף' כללי אור בהארת רק ולא ופנימית קרובה בצורה בהתעסקות

ועידון זיכוך מהרע, הטוב הפרדת שעניינו בירור – שונות דרגות בזה ויש

לקדושה הבהמית הנפש של העלאה הבהמית, הנפש של טובות הלא המידות

לקדושה הפיכתה ידי על האלוקית הנפש עם שלה להתאחדות ועד

LÙ�c ‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎa Ìb ¯B‡ ˙ÙÒBz ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆∆∆«ƒ¿»«»¿∆∆
Ï"pk ˙È˜Ï‡‰לנפש מביא הבהמית הנפש שבירור לעיל שהוסבר כפי »¡…ƒ««

וחיות. כוח תוספת וכן אור תוספת האלוקית

ÌÈ�È�Ú‰ Ì˙B‡L ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Â האלוקיים„) האורות והתגלות ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆»»ƒ¿»ƒ
ÈˆÈa‡˙העליונים eÈ‰L∆»ƒƒ«

‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏcמלמעלה התעוררות ƒ¿≈»

הקדושֿברוךֿהוא מאת והארה

בני מצד והכנה פעולה ללא

Ì‰aהאדם, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»∆
עצמם עניינים «¬«‰B·Ú„‰באותם
האדם של »ÈÙÒaƒ¿ƒ¯˙הרוחנית

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ¯ÓÚ‰»…∆ƒ¿«»¿«¿»
מצד פעולה שתחילתו בתהליך

של התקרבות והמשכו האדם

לאלוקות, «»»¿CkŒ¯Á‡Âהאדם
ÌÈ�È�Ú‰ Ì˙B‡ ÌÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰¯Bz ÔzÓaהמעלה בתוספת ¿««»
שתחילת מכך שנובעת

ההמשכה ועיקר ההתעוררות

מעבודת כתוצאה היא וההתגלות

B·Ú‰L„‰האדם. ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¬»
'·a ‡È‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿
˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ˙BÓBw‰«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âבכל היינו ¿∆∆««¬ƒ
של ה'ציור' ובשלימות הפרטים

הנפשות, ÈÁ·a�˙שתי Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«
Ïa˜Óe ÚÈtLÓכיוון «¿ƒ«¿«≈

המשפיע, האלוקית, שהנפש

הבהמית, בנפש מתלבשת

אותה, ולזכך לברר כדי המקבל,

‰ÊŒÏÚ 'Ák ˙�È˙p'‰ ÔÎÏ»≈«¿ƒ«…««∆
עםהעב העומר ספירת של ודה

הוא ביניהן שהיחס הנפשות שתי

ומקבל משפיע È‰ƒ‡של
da LiL ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓƒƒ«ƒ¿«ƒ∆≈»
ÚÈtLÓ ÔÈ�Ú Ôk Ìb«≈ƒ¿««¿ƒ«
˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â .Ïa˜Óe¿«≈¿«¿¿ƒ¡
‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÌÈÈelb‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒƒƒƒ«ƒ¿«ƒ≈¿∆∆ƒ¿¬»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ,‡ÏÈÚÏcשיציאת מאחר השאלה: נשאלת כן ואם ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿«»
הרי למטה ישראל בני מצד פעולה כל ללא מלמעלה התגלות הייתה מצרים

לעבודה מצרים יציאת בין הדמיון ומהו 'מקבל' כל זה בהליך היה לא לכאורה

הבהמית? הנפש עם האלוקית הנפש Ùeb‡של ‰Êa LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆»
עצמם מצרים יציאת ‰B˜eÏÁ˙בענייני וחלוקים·' השונים העניינים שני «¬

מזה ÌÈ¯ˆÓזה ˙‡ÈˆÈc ÌÈ�È�Ú‰ '· Ì‰L ,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc¿«¿ƒ«¿«≈∆≈»ƒ¿»ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜e.להלן שיתבאר כפי ¿ƒ««
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יֹותר, ולא מּיּו"ד רק היתה ׁשההתּכּללּות אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמּדֹות,
כּו', מּיּו"ד ויּו"ד מּיּו"ד, היא ההתּכּללּות ׁשּבתּקּון ְְְְְְִִִִִֶַַַוהינּו,
היא ההתּכּללּות ּבתהּו אבל ּפרצּוף, ּבׁשם נקראֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹׁשאז
וכיון ספירה. ּבׁשם נקראֹות ׁשאז יֹותר, ולא מּיּו"ד ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹרק
ּבּנפׁש ּגם לכן מּיּו"ד, התּכּללּות יׁש ּבתהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּגם
מּכל ּכלּולה מּדה ּכל הּנה מּתהּו ׁשּׁשרׁשּה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּבהמית

ִַהּמּדֹות.

e‰ÊÂ'קֹומה ּב'צּיּור העבֹודה ׁשהיא העמר ספירת ענין ¿∆ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
האלקית, ּדנפׁש קֹומה' ּוב'צּיּור הּבהמית ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹּדנפׁש
ּכלּולה מּדה ׁשּכל ּכיון קֹומה, ּבצּיּור היא נפׁש ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהרי

להיֹו צריכה ולכן הּמּדֹות, ּבכללּותמּכל הּברּור עבֹודת ת ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשּנפׁש עלֿידיֿזה והינּו הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּקֹומה
לזּככּה לבררּה הּבהמית ּבּנפׁש מתלּבׁשת ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאלקית
ועלֿידיֿזה האלקית, הּנפׁש עם ּולייחדּה ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּולהעלֹותּה
האלקית ּדנפׁש הּקֹומה ּבכללּות ּגם אֹור ּתֹוספת ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעׂשה

ַַּכּנ"ל.

ּביציאתp‰Â‰ד) ׁשהיּו הענינים ׁשאֹותם לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
צריכה ּדלעילא, אתערּותא ּבדר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמצרים
למעלה, מּלמּטה העמר ּבספירת העבֹודה ּבהם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹלהיֹות
וכיון ּתֹורה. ּבמּתן הענינים אֹותם נמׁשכים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָואחרּֿכ
ּדנפׁש הּקֹומֹות ּבב' היא העמר ּדספירת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהעבֹודה
ּומקּבל, מׁשּפיע ּבבחינת ׁשהם הּבהמית, ונפׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהאלקית
ּבּה ׁשּיׁש מצרים, מיציאת היא עלֿזה ּכח' ה'ּנתינת ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלכן
ׁשּכללּות היֹות ּדעם והינּו, ּומקּבל. מׁשּפיע ענין ּכן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָּגם
ּדלעילא, אתערּותא ּבדר הם מצרים ּדיציאת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּגּלּויים
החלּוקֹות ב' ּגּופא ּבזה יׁש מּכלֿמקֹום למּטה, ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָמּלמעלה
מצרים ּדיציאת הענינים ב' ׁשהם ּומקּבל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּדמׁשּפיע

יםֿסּוף. ְִַַּוקריעת
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eiÓ"„בתוהו ˜¯ ‰˙È‰מכל כלולה הייתה הספירות מעשר אחת שכל »¿»«ƒ
eiÓ"„,הספירות ‡È‰ ˙eÏlk˙‰‰ Ôew˙aL ,e�È‰Â ,¯˙BÈ ‡ÏÂ¿…≈¿«¿∆¿ƒ«ƒ¿«¿ƒƒ

'eÎ „"eiÓ „"eÈÂעשר מכל כלול למשל, עצמו, שבחסד חסד שגם כך ¿ƒ
גם זו, בהתכללות כלולה שהיא כפי מהעשר אחת וכל כלולההבחינות היא

ÌLaמעשר, ˙B‡¯˜� Ê‡L∆»ƒ¿»¿≈
Ûeˆ¯tבחינות בו שיש שלם «¿

ושונות, e‰˙aרבות Ï·‡¬»¿…
˜¯ ‡È‰ ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ«
Ê‡L ,¯˙BÈ ‡ÏÂ „"eiÓƒ¿…≈∆»
‰¯ÈÙÒ ÌLa ˙B‡¯˜�ƒ¿»¿≈¿ƒ»

LÈאחת. e‰˙a ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿…≈
,„"eiÓ ˙eÏlk˙‰,לפחות ƒ¿«¿ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ìb ÔÎÏ»≈««∆∆««¬ƒ
Ïk ‰p‰ e‰zÓ dL¯ML∆»¿»ƒ…ƒ≈»
˙Bcn‰ ÏkÓ ‰ÏeÏk ‰cÓƒ»¿»ƒ»«ƒ
(למרות מסוימת במידה לפחות

ובנפש בתיקון שההתכללות

אחר). באופן אכן היא האלוקית

¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆
‰„B·Ú‰ ‡È‰L'ה עבודת ∆ƒ»¬»

˜ÓB‰'רוחנית ¯eiˆ'aבכל ¿ƒ»
גבוהות הכי מהדרגות הפרטים

שביחד נמוכות הכי הדרגות עד

קומה של ודמות 'ציור' מהוות

‰ÈÓ‰a˙שלמה LÙ�c¿∆∆««¬ƒ
'‰ÓB˜ ¯eiˆ'·eבכל ¿ƒ»

‰‡È˜Ï˙,הדרגות LÙ�c¿∆∆»¡…ƒ
LÙ� Ïk È¯‰Lדרגתה תהיה ∆¬≈»∆∆

תהיה eiˆa¯אשר ‡È‰ƒ¿ƒ
‰ÓB˜נפש ואין שלם »

בלבד, אחד מפרט שמורכבת

‰ÏeÏk ‰cÓ ÏkL ÔÂÈk≈»∆»ƒ»¿»
˙Bcn‰ ÏkÓהן וביחד ƒ»«ƒ

קומה של 'ציור' מרכיבות

ˆ¯ÎÈ‰שלימה, ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»
¯e¯a‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿¬««≈
LÙ�c ‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«»¿∆∆

˙ÈÓ‰a‰אף יישאר שלא כדי ««¬ƒ
בלתי ממנה ‰‡È˜Ï˙מבורר,חלק LÙpL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ e�È‰Â¿«¿«¿≈∆∆∆∆»¡…ƒ

d˙BÏÚ‰Ïe dÎkÊÏ d¯¯·Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ¿»¿»¿«¿»¿«¬»
˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ ÌÚ d„ÁÈÈÏeשל הבירור שפעולת בחסידות כמבואר ¿«¬»ƒ«∆∆»¡…ƒ

היינו 'התלבשות', בדרך היא האלוקית הנפש ידי על הבהמית הנפש

מלמעלה 'מקיף' כללי אור בהארת רק ולא ופנימית קרובה בצורה בהתעסקות

ועידון זיכוך מהרע, הטוב הפרדת שעניינו בירור – שונות דרגות בזה ויש

לקדושה הבהמית הנפש של העלאה הבהמית, הנפש של טובות הלא המידות

לקדושה הפיכתה ידי על האלוקית הנפש עם שלה להתאחדות ועד

LÙ�c ‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎa Ìb ¯B‡ ˙ÙÒBz ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆∆∆«ƒ¿»«»¿∆∆
Ï"pk ˙È˜Ï‡‰לנפש מביא הבהמית הנפש שבירור לעיל שהוסבר כפי »¡…ƒ««

וחיות. כוח תוספת וכן אור תוספת האלוקית

ÌÈ�È�Ú‰ Ì˙B‡L ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Â האלוקיים„) האורות והתגלות ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆»»ƒ¿»ƒ
ÈˆÈa‡˙העליונים eÈ‰L∆»ƒƒ«

‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿∆∆ƒ¿¬»
‡ÏÈÚÏcמלמעלה התעוררות ƒ¿≈»

הקדושֿברוךֿהוא מאת והארה

בני מצד והכנה פעולה ללא

Ì‰aהאדם, ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»∆
עצמם עניינים «¬«‰B·Ú„‰באותם
האדם של »ÈÙÒaƒ¿ƒ¯˙הרוחנית

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ¯ÓÚ‰»…∆ƒ¿«»¿«¿»
מצד פעולה שתחילתו בתהליך

של התקרבות והמשכו האדם

לאלוקות, «»»¿CkŒ¯Á‡Âהאדם
ÌÈ�È�Ú‰ Ì˙B‡ ÌÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰¯Bz ÔzÓaהמעלה בתוספת ¿««»
שתחילת מכך שנובעת

ההמשכה ועיקר ההתעוררות

מעבודת כתוצאה היא וההתגלות

B·Ú‰L„‰האדם. ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¬»
'·a ‡È‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿
˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ˙BÓBw‰«¿∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âבכל היינו ¿∆∆««¬ƒ
של ה'ציור' ובשלימות הפרטים

הנפשות, ÈÁ·a�˙שתי Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«
Ïa˜Óe ÚÈtLÓכיוון «¿ƒ«¿«≈

המשפיע, האלוקית, שהנפש

הבהמית, בנפש מתלבשת

אותה, ולזכך לברר כדי המקבל,

‰ÊŒÏÚ 'Ák ˙�È˙p'‰ ÔÎÏ»≈«¿ƒ«…««∆
עםהעב העומר ספירת של ודה

הוא ביניהן שהיחס הנפשות שתי

ומקבל משפיע È‰ƒ‡של
da LiL ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÓƒƒ«ƒ¿«ƒ∆≈»
ÚÈtLÓ ÔÈ�Ú Ôk Ìb«≈ƒ¿««¿ƒ«
˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â .Ïa˜Óe¿«≈¿«¿¿ƒ¡
‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÌÈÈelb‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒƒƒƒ«ƒ¿«ƒ≈¿∆∆ƒ¿¬»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ,‡ÏÈÚÏcשיציאת מאחר השאלה: נשאלת כן ואם ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿«»
הרי למטה ישראל בני מצד פעולה כל ללא מלמעלה התגלות הייתה מצרים

לעבודה מצרים יציאת בין הדמיון ומהו 'מקבל' כל זה בהליך היה לא לכאורה

הבהמית? הנפש עם האלוקית הנפש Ùeb‡של ‰Êa LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆»
עצמם מצרים יציאת ‰B˜eÏÁ˙בענייני וחלוקים·' השונים העניינים שני «¬

מזה ÌÈ¯ˆÓזה ˙‡ÈˆÈc ÌÈ�È�Ú‰ '· Ì‰L ,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc¿«¿ƒ«¿«≈∆≈»ƒ¿»ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜e.להלן שיתבאר כפי ¿ƒ««
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ÔÈ�Ú‰Âּכתיב33ּבזה מצרים ּביציאת ּדהּנה אצּבע34, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ
ׁשּביציאת והינּו, מלכּות, ּבחינת ׁשהּוא ְְְְֱִִִִֶֶַַַַֹאלקים,

ּכמאמר מלכּות, מּבחינת הּגּלּוי עּקר היה נגלה35מצרים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָ
מלכּות ּבחינת ּגּלּוי ׁשּזהּו הּמלכים, מלכי מל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעליהם
מל) ּדבחינת הּגּלּוי ּגם ׁשהיה היֹות ועם ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָּדאיןֿסֹוף.
מּכלֿמקֹום, אנּפין, זעיר ּבחינת הּקּב"ה, הּמלכים) ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָמלכי
ּוכמאמר מלכּות, מּבחינת היה הּגּלּוי עּקר 36הּנה ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָ

ּבחינת היא ּדׁשכינה ׁשכינה, ּגּלּוי זה ּגדֹול ְְְְִִִִִִֶַָָָָּובמֹורא
ׁשהיה לפי היינּו ּגדֹול, ּובמֹורא ׁשּכתּוב ּומה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָהּמלכּות.
מלכּות ּבחינת ּבגדלּות, ׁשהיא ּכפי הּמלכּות ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַּגּלּוי

ּכתיב יםֿסּוף ּבקריעת אמנם הּגדֹולה37ּדאיןֿסֹוף. הּיד ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ
זעיר ּבחינת ּגּלּוי ׁשהּוא הּיד), ּכל אּלא אצּבע, רק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ(לא
ּכמֹו הּמלכּות, התּגּלּות ּגם ׁשהיה היֹות ועם ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָאנּפין.

עּקר38ׁשּכתּוב מּכלֿמקֹום, הּמלכּות, ּבחינת ים, ּבקע ְְִִִֶַַַַַָָָָָ
ׁשּבׁשניהם והינּו, אנּפין. זעיר מּבחינת היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּגּלּוי
מּבחינת הּגּלּוי היה יםֿסּוף) ּובקריעת מצרים ְְְִִִִִִִִִַַַַַַָָ(ּביציאת
זעירֿ יחּוד ענין והּוא הּמלכּות, ּומּבחינת אנּפין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַזעיר
ּביניהם, הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום א ונּוקבא, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאנּפין
ּובקריעת הּמלכּות, מּבחינת העּקר היה מצרים ְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַָָָָׁשּביציאת
'זעיר והרי אנּפין. זעיר מּבחינת העּקר היה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָיםֿסּוף
היה זה ּכל אמנם, ּומקּבל. מׁשּפיע הם ּומלכּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָאנּפין'
הענינים נסּתּלקּו ואחרּֿכ למּטה, מּלמעלה ּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבדר
הּטעם וזהּו עבֹודה. עלֿידי אֹותם ׁשּימׁשיכּו ּבכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָכּו',
ּדפסח, הראׁשֹונים הּימים אחרי ההּלל את ּגֹומרין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאין
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ואילך).33) רמז ע' תרע"ג (סה"מ תרע"ג וספרתם סד"ה ראה – לקמן טו.34)בהבא ח, זו".35)וארא "מצה פיסקא שם)36הגש"פ

חזקה". "ביד לא.37)פיסקא יד, יג.38)בשלח עח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Êa ÔÈ�Ú‰Â33·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰p‰c שבזמן34, בתורה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ
והם הצליחו, ולא כינים לברוא ניסו מצרים חרטומי גם כינים, מכת שהייתה

היא זו שמכה לפרעה eÎÏÓ˙,אמרו ˙�ÈÁa ‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡ Úaˆ‡∆¿«¡…ƒ∆¿ƒ««¿
Èelb‰ ¯wÚ ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ,e�È‰Âהאלוקי האור של ¿«¿∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»»ƒ««ƒ

,˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿
¯Ó‡Ók35שאומרים כפי ¿«¬»

יציאת שּבעת פסח של ְֵֶבהגדה

Ì‰ÈÏÚמצרים ‰Ï‚�בני על ƒ¿»¬≈∆
ÈÎÏÓישראל CÏÓ∆∆«¿≈

,ÌÈÎÏn‰כך על והטעם «¿»ƒ
כאן מכּונה ְֶשהקדושֿברוךֿהוא

מלכי "מלך בתואר דווקא

ענין את המדגיש המלכים"

מפני הוא Èelbהמלכות e‰fL∆∆ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿¿≈
עניין שעיקר בחסידות כמבואר

'ציור' עם העליונות הספירות

לעשרה ברורה וחלוקה והגדרה

מעולם מתחיל שונים כוחות

ב אבל ומטה, כלהאצילות עצם

האור של פעולה וכל התגלות

עשר באמצעות היא האלוקי

שבדרגות אלא הללו הספירות

בהעלם הוא הדבר עליונות יותר

"עשר נקראות (והספירות

באור גם ולכן הגנוזות") ספירות

והגדרה 'ציור' בו שאין סוף אין

מלכות בחינת יש אחרת או כזו

È‰L‰דאיןֿסוף. ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆»»
CÏÓ) ˙�ÈÁ·c Èelb‰ Ìb««ƒƒ¿ƒ«∆∆
,‰"aw‰ (ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«»»

ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁaפנים ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המידות ששת היינו קטנות,

(כפי המלכות מספירת איןשלמעלה לכאורה כן ואם סוף) באין "גנוזות" שהן

המלכות, עניין את דווקא ‰Èelbלהדגיש ¯wÚ ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈ƒ««ƒ
מצרים eÎÏÓ˙ביציאת ˙�ÈÁaÓ ‰È‰בתור היה המידות שאר של והגילוי »»ƒ¿ƒ««¿

העיקר, על נוסף שמוסיפיםÓ‡ÓÎe36¯דבר פסחכפי של בהגדה ואומרים ¿«¬«
הייתה מצרים שיציאת בתורה ÈÎL�‰,שהאמור Èelb ‰Ê ÏB„b ‡¯BÓ·e¿»»∆ƒ¿ƒ»

,ÏB„b ‡¯BÓ·e ·e˙kL ‰Óe .˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�ÈÎLcƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿«∆»¿»»
זה בשם דווקא נקרא המלכות מספירת שהגילוי לכך ÈÙÏהסיבה e�ÈÈ‰«¿¿ƒ

˙�ÈÁa ,˙eÏ„‚a ‡È‰L ÈÙk ˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa Èelb ‰È‰L∆»»ƒ¿ƒ«««¿¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ«
ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓהאצילות בעולם שהיא כפי המלכות מספירת בשונה «¿¿≈

הוא עניינה וכל משלה ותוכן מציאות שום לה אין כיצד מודגש שם ומטה

שמעליה. מהספירות וההשפעות האורות את ולמסור «¿«‡Ì�Óלהעביר
·È˙k ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜a37‡l‡ ,Úaˆ‡ ˜¯ ‡Ï) ‰ÏB„b‰ „i‰ ƒ¿ƒ««¿ƒ«»«¿»…«∆¿«∆»

ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁa Èelb ‡e‰L ,(„i‰ Ïkכל התגלות ששתהיינו »«»∆ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
העליונות. הספירות של המידות

‰È‰L ˙BÈ‰ ÌÚÂים בקריעת ¿ƒ¡∆»»
‰eÎÏn˙,סוף ˙elb˙‰ Ìb«ƒ¿«««¿

·e˙kL BÓk38,ÌÈ Ú˜a ¿∆»»«»
ŒÏkÓ ,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«««¿ƒ»
‰È‰ Èelb‰ ¯wÚ ,ÌB˜Ó»ƒ««ƒ»»

ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁaÓבחינת ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המלכות של והגילוי המידות

מיציאת בשונה לעיקר, כתוספת

היה הגילוי עיקר שבה מצרים

שהולך כפי המלכות, מבחינת

Ì‰È�LaLומבאר. ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿≈∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa)ƒƒ«ƒ¿«ƒ
‰È‰ (ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜·eƒ¿ƒ««»»
¯ÈÚÊ ˙�ÈÁaÓ Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«¿≈
,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁaÓe ÔÈt�‡«¿ƒƒ¿ƒ«««¿
Œ¯ÈÚÊ „eÁÈ ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ¿≈

‡·˜e�Â ÔÈt�‡,כלל בדרך «¿ƒ¿¿»
הבאה לדרגה מדרגה ההשפעה

הסוף שרק באופן היא אחריה

אחת דרגה של והחיצוניות

יש כאשר אבל הבאה אל עוברים

מדרגה ועמוקה פנימית השפעה

"יחוד", קרוי הדבר לדרגה

שתי של התאחדות, כלומר

השפעה ובענייננו, הדרגות,

(ז"א, המידות מבחינת פנימית

לבחינת המשפיע) לזכר שנמשלו

לנקבה (שנמשלה המלכות

מצרים ביציאת הן הגילוי אופן היה וזה ומלכות" ז"א "יחוד נקראת המקבלת)

סוף ים בקריעת ‰L¯Ùוהן LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡הבדל,Ì‰È�Èa «ƒ»»≈∆¿≈≈≈∆
˙ÚÈ¯˜·e ,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁaÓ ¯wÚ‰ ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿ƒ«
'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ' È¯‰Â .ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁaÓ ¯wÚ‰ ‰È‰ ÛeÒŒÌÈ«»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ«¬≈¿≈«¿ƒ

Ïa˜Óe ÚÈtLÓ Ì‰ ˙eÎÏÓeלמרות מצרים, ביציאת גם שבעצם ונמצא «¿≈«¿ƒ«¿«≈
ומקבל. משפיע של עניין היה כן מלמעלה, גילוי הוא Ïkשעיקרה ,Ì�Ó‡»¿»»

e˜lzÒ� CkŒ¯Á‡Â ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ Èelb C¯„a ‰È‰ ‰Ê∆»»¿∆∆ƒƒ¿«¿»¿«»¿««»ƒ¿«¿
'eÎ ÌÈ�È�Ú‰,למעלה ועלו ‡Ì˙Bוחזרו eÎÈLÓiL È„Îaמחדש »ƒ¿»ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ.האדם ‰‰Ïlמצד ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÌÚh‰ e‰ÊÂ «¿≈¬»¿∆«««∆≈¿ƒ∆««≈
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ּבכדי כּו', ּומסּתּלקים מתמעטים ׁשהענינים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָלפי
עבֹודה עלֿידי אֹותם ספירת39ׁשּימׁשיכּו ענין וזהּו . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ועלֿזה למעלה, מּלמּטה היא העבֹודה ׁשאז ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהעמר,
מּלׁשֹון ּוספרּתם רּבנּו ּופרׁש לכם, ּוספרּתם ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָנאמר

ונפׁש40הארה האלקית ּדנפׁש הּקֹומֹות ּבב' להאיר והינּו , ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה ּכן ּגם וזהּו (ּכּנ"ל). ּומקּבל מׁשּפיע ׁשהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּבהמית,
מחרת על ּדקאי הּׁשּבת, מּמחרת לכם ּוספרּתם ְְְֳֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּכתּוב
ּבענין העמר ּדספירת העבֹודה על הּכח ּכי, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּפסח,
האירּו הּפסח ׁשּבחג זה מּצד הּוא ּומקּבל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַמׁשּפיע

ּומקּבל ּדמׁשּפיע ׁשעלֿהענינים למּטה, מּלמעלה ּבדר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
עבֹודה. עלֿידי להמׁשיכם הּכח נּתן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹידיֿזה

‰p‰Âּבדר היא העמר ּדספירת ׁשהעבֹודה היֹות עם ¿ƒ≈ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹ
יׁשנּה אז ּגם מּכלֿמקֹום, למעלה, ְְְְִִֶַַַָָָָָָמּלמּטה
ּבקטנּות, ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ּבבחינת רק לא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹההמׁשכה
היא ׁשהּמלכּות ּכפי היינּו, ּבגדלּות, ׁשהיא ּכמֹו ּגם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָאּלא
הּצמצּום, לפני ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכפי ועד הּמֹוחין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָמּצד
אנּפין, זעיר ּבבחינת ּגם כן ּוכמֹו יֹותר. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּולמעלה
ׁשהּוא ּכמֹו אנּפין' ּב'זעיר רק לא היא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשההמׁשכה
ּכפי והינּו ּבגדלּות, ׁשהּוא ּכמֹו ּגם אּלא ְְְְְְְְִֶֶַַַַָּבקטנּות,
ּכפי יֹותר ּולמעלה הּמֹוחין, מּצד הּוא אנּפין' ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָׁשה'זעיר
ׁשּבתֹות ׁשבע ּׁשּכתּוב מה וזהּו כּו'. ׁשרׁשֹו מּצד ְְִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
מה עלּֿדר הּוא הּתמימּות ּדענין ּתהיינה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָּתמימֹות

ּבּגמרא הּפסּוק41ּׁשּכתּוב להביא42על ּתמימה, ׁשנה ְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
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ÁÒÙc ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈÓi‰ È¯Á‡בחוץ) הראשונים הימים בשני ורק «¬≈«»ƒ»ƒƒ¿∆«
הלל ואומרים ההלל את גומרים בלבד, הראשון ביום ישראל ובארץ לארץ,

eÎ'שלם ÌÈ˜lzÒÓe ÌÈËÚÓ˙Ó ÌÈ�È�Ú‰L ÈÙÏ שבהם) ובימים ¿ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ
יותר פחותים שהגילויםה'גילוים' לכך והסיבה שלם, הלל אומרים לא

ועולים וחוזרים מתמעטים

גילוי למנוע כדי לא היא למעלה

אלא eÎÈLÓiLאור È„Îaƒ¿≈∆«¿ƒ
Ì˙B‡מחדשÈ„ÈŒÏÚ »«¿≈
‰„B·Ú39יהיו הגילויים ואז ¬»

נעלים. יותר עוד

,¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆
‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L∆»»¬»ƒ
‰ÊŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿«∆
,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe ¯Ó‡�∆¡«¿«¿∆»∆

e�a¯ L¯ÙeהזקןÌz¯ÙÒe ≈≈«≈¿«¿∆
‰¯‡‰ ÔBLlÓ40כשם ƒ¿∆»»

נקראות העליונות שהספירות

מאירות, שהן על זה בשם

e�È‰Âהרוחנית העבודה ¿«¿
a·'שנועדה ¯È‡‰Ï¿»ƒ¿

˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ˙BÓBw‰«¿∆∆»¡…ƒ
Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â¿∆∆««¬ƒ∆≈
(Ï"pk) Ïa˜Óe ÚÈtLÓ«¿ƒ«¿«≈««
הנפש זו עבודה ובאמצעות

כי אור תוספת מקבלת הבהמית

אותה מזככת האלוקית הנפש

תוספת מקבלת האלוקית והנפש

דבר של בסופו כי אור

הבהמית הנפש עם ההתעסקות

וחיות. אור בה מוסיפה

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
ÌÎÏבתורה Ìz¯ÙÒe¿«¿∆»∆

,˙aM‰ ˙¯ÁnÓהשבת יום ממחרת הכוונה שאין ז"ל חכמינו ואמרו ƒ»√«««»
אלא בשבוע, שביעי יום מכווןÈ‡˜cכפשוטו, ÁÓ¯˙הביטוי ÏÚ ¿»≈«»√«

,ÁÒt‰ובכל הפסח חג חל בשבוע יום באיזה הבדל ללא בניסן, ט"ז הוא «∆«
הפסח חג לאחר מיד מתחילה העומר ספירת ‰B·Ú„‰אופן ÏÚ Ák‰ ,Èkƒ«…««»¬»
,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ÔÈ�Úa ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc,לעיל vÓ„כמבואר ‡e‰ ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿««¿ƒ«¿«≈ƒ«

C¯„a Ïa˜Óe ÚÈtLÓc ÌÈ�È�Ú‰ e¯È‡‰ ÁÒt‰ ‚ÁaL ‰Ê∆∆¿««∆«≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«≈¿∆∆
ÌÎÈLÓ‰Ï Ák‰ Ôz� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓכך אחר ƒ¿«¿»¿«»∆«¿≈∆ƒ»«…«¿«¿ƒ»

B·Ú„‰מחדש È„ÈŒÏÚ.למעלה מלמטה «¿≈¬»
‰hÓlÓ C¯„a ‡È‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¡∆»¬»ƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿∆∆ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ,וההתגלות ההתעוררות מאופני אחד שלכל בחסידות מבואר ¿«¿»

מלמעלה בדרך השני. לעומת יתרון יש למעלה, ומלמטה למטה מלמעלה

מסוגל לא מצידו שהאדם נעלה אור שנמשך בכך בעיקר הוא היתרון למטה

היא שההתעוררות בעיקר הוא היתרון למעלה מלמטה ובדרך ולעורר להמשיך

היא העומר ספירת של העבודה ולעניננו, ובתֿקיימא. יותר ועמוקה פנימית

לכאורה ולכן למעלה מלמטה

אור המשכת לפעול ביכלתה

אבל בלבד נמוכה «ŒÏkÓƒמדרגה
d�LÈ Ê‡ Ìb ,ÌB˜Ó»«»∆¿»
˙�ÈÁ·a ˜¯ ‡Ï ‰ÎLÓ‰‰««¿»»…«ƒ¿ƒ«
‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒ
BÓk Ìb ‡l‡ ,˙e�Ë˜a¿«¿∆»«¿
,e�ÈÈ‰ ,˙eÏ„‚a ‡È‰L∆ƒ¿«¿«¿
„vÓ ‡È‰ ˙eÎÏn‰L ÈÙk¿ƒ∆««¿ƒƒ«
‡È‰L ÈÙk „ÚÂ ,ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¿ƒ∆ƒ
,ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ dL¯La¿»¿»ƒ¿≈«ƒ¿

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe,כלל בדרך ¿«¿»≈
הספירות של הרגיל הסדר לפי

מהמוחין והשפעה הארה יש

אל ודעת) בינה חכמה (הספירות

ושאר החסד (ספירת המידות

המלכות. אל ומהמידות המידות)

לדרגה ומדרגה לספירה ומספירה

עד ומתמעטת הולכת ההארה

רק יש עצמה המלכות שבספירת

גם ישנו אבל מצומצמת, הארה

סדר לפי שלא השפעה של אופן

מאירים עצמם שהמוחין אלא זה

שבמלכות ההארה ואזי במלכות

אופן ויש גדלות, בבחינת היא

גדול במלכות המאיר האור שבו

שהמלכות כפי והוא יותר עוד

כפי סוף, אין באור בשרשה היא

בהעלם שלפחות לעיל גםשנזכר בוודאי ושם באיןֿסוף קיימות הספירות

ו"גדלות". סוף" "אין בבחינת היא ÈÚÊ¯המלכות ˙�ÈÁ·a Ìb ÔÎ BÓÎe¿≈«ƒ¿ƒ«¿≈
,ÔÈt�‡המידות‰ÎLÓ‰‰L שהיא, למרות האדם, עבודת ידי שעל «¿ƒ∆««¿»»

למעלה, e�Ë˜a˙,מלמטה ‡e‰L BÓk 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿«¿
‡e‰ 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'‰L ÈÙk e�È‰Â ,˙eÏ„‚a ‡e‰L BÓk Ìb ‡l‡∆»«¿∆¿«¿¿«¿¿ƒ«¿≈«¿ƒ

ÔÈÁBn‰ „vÓנרגשים והפנימיות, העומק כל עם עצמם, שהמוחין כפי ƒ««ƒ
eÎ'במידות BL¯L „vÓ ‡e‰L ÈÙk ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeהאור שם ¿«¿»≈¿ƒ∆ƒ«»¿

שאת. ביתר מאיר (המידות) ז"א שבבחינת

ÔÈ�Úc ,‰�ÈÈ‰z ˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»∆««»¿ƒƒ¿∆»¿ƒ¿«
‡¯Óba ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ ˙eÓÈÓz‰41˜eÒt‰ ÏÚ42 «¿ƒ«∆∆«∆»«¿»»««»
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טו i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay

ּבכדי כּו', ּומסּתּלקים מתמעטים ׁשהענינים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָלפי
עבֹודה עלֿידי אֹותם ספירת39ׁשּימׁשיכּו ענין וזהּו . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ועלֿזה למעלה, מּלמּטה היא העבֹודה ׁשאז ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהעמר,
מּלׁשֹון ּוספרּתם רּבנּו ּופרׁש לכם, ּוספרּתם ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָנאמר

ונפׁש40הארה האלקית ּדנפׁש הּקֹומֹות ּבב' להאיר והינּו , ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מה ּכן ּגם וזהּו (ּכּנ"ל). ּומקּבל מׁשּפיע ׁשהם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַהּבהמית,
מחרת על ּדקאי הּׁשּבת, מּמחרת לכם ּוספרּתם ְְְֳֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּׁשּכתּוב
ּבענין העמר ּדספירת העבֹודה על הּכח ּכי, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּפסח,
האירּו הּפסח ׁשּבחג זה מּצד הּוא ּומקּבל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַמׁשּפיע

ּומקּבל ּדמׁשּפיע ׁשעלֿהענינים למּטה, מּלמעלה ּבדר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
עבֹודה. עלֿידי להמׁשיכם הּכח נּתן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹידיֿזה

‰p‰Âּבדר היא העמר ּדספירת ׁשהעבֹודה היֹות עם ¿ƒ≈ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹ
יׁשנּה אז ּגם מּכלֿמקֹום, למעלה, ְְְְִִֶַַַָָָָָָמּלמּטה
ּבקטנּות, ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ּבבחינת רק לא ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָֹההמׁשכה
היא ׁשהּמלכּות ּכפי היינּו, ּבגדלּות, ׁשהיא ּכמֹו ּגם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָאּלא
הּצמצּום, לפני ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכפי ועד הּמֹוחין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָמּצד
אנּפין, זעיר ּבבחינת ּגם כן ּוכמֹו יֹותר. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּולמעלה
ׁשהּוא ּכמֹו אנּפין' ּב'זעיר רק לא היא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשההמׁשכה
ּכפי והינּו ּבגדלּות, ׁשהּוא ּכמֹו ּגם אּלא ְְְְְְְְִֶֶַַַַָּבקטנּות,
ּכפי יֹותר ּולמעלה הּמֹוחין, מּצד הּוא אנּפין' ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָׁשה'זעיר
ׁשּבתֹות ׁשבע ּׁשּכתּוב מה וזהּו כּו'. ׁשרׁשֹו מּצד ְְִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
מה עלּֿדר הּוא הּתמימּות ּדענין ּתהיינה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָּתמימֹות

ּבּגמרא הּפסּוק41ּׁשּכתּוב להביא42על ּתמימה, ׁשנה ְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
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ד.39) יד, צו לקו"ת ועוד.40)ראה ב. לה, אמור לקו"ת ח41)ראה יט, עה"פ לתהלים אור) (יהל אוה"ת וראה אֿב. לא, ערכין

סז). ל.42)(ע' כה, בהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÁÒÙc ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈÓi‰ È¯Á‡בחוץ) הראשונים הימים בשני ורק «¬≈«»ƒ»ƒƒ¿∆«
הלל ואומרים ההלל את גומרים בלבד, הראשון ביום ישראל ובארץ לארץ,

eÎ'שלם ÌÈ˜lzÒÓe ÌÈËÚÓ˙Ó ÌÈ�È�Ú‰L ÈÙÏ שבהם) ובימים ¿ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ
יותר פחותים שהגילויםה'גילוים' לכך והסיבה שלם, הלל אומרים לא

ועולים וחוזרים מתמעטים

גילוי למנוע כדי לא היא למעלה

אלא eÎÈLÓiLאור È„Îaƒ¿≈∆«¿ƒ
Ì˙B‡מחדשÈ„ÈŒÏÚ »«¿≈
‰„B·Ú39יהיו הגילויים ואז ¬»

נעלים. יותר עוד

,¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»…∆
‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L∆»»¬»ƒ
‰ÊŒÏÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿«∆
,ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe ¯Ó‡�∆¡«¿«¿∆»∆

e�a¯ L¯ÙeהזקןÌz¯ÙÒe ≈≈«≈¿«¿∆
‰¯‡‰ ÔBLlÓ40כשם ƒ¿∆»»

נקראות העליונות שהספירות

מאירות, שהן על זה בשם

e�È‰Âהרוחנית העבודה ¿«¿
a·'שנועדה ¯È‡‰Ï¿»ƒ¿

˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ˙BÓBw‰«¿∆∆»¡…ƒ
Ì‰L ,˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â¿∆∆««¬ƒ∆≈
(Ï"pk) Ïa˜Óe ÚÈtLÓ«¿ƒ«¿«≈««
הנפש זו עבודה ובאמצעות

כי אור תוספת מקבלת הבהמית

אותה מזככת האלוקית הנפש

תוספת מקבלת האלוקית והנפש

דבר של בסופו כי אור

הבהמית הנפש עם ההתעסקות

וחיות. אור בה מוסיפה

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
ÌÎÏבתורה Ìz¯ÙÒe¿«¿∆»∆

,˙aM‰ ˙¯ÁnÓהשבת יום ממחרת הכוונה שאין ז"ל חכמינו ואמרו ƒ»√«««»
אלא בשבוע, שביעי יום מכווןÈ‡˜cכפשוטו, ÁÓ¯˙הביטוי ÏÚ ¿»≈«»√«

,ÁÒt‰ובכל הפסח חג חל בשבוע יום באיזה הבדל ללא בניסן, ט"ז הוא «∆«
הפסח חג לאחר מיד מתחילה העומר ספירת ‰B·Ú„‰אופן ÏÚ Ák‰ ,Èkƒ«…««»¬»
,Ïa˜Óe ÚÈtLÓ ÔÈ�Úa ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc,לעיל vÓ„כמבואר ‡e‰ ƒ¿ƒ«»…∆¿ƒ¿««¿ƒ«¿«≈ƒ«

C¯„a Ïa˜Óe ÚÈtLÓc ÌÈ�È�Ú‰ e¯È‡‰ ÁÒt‰ ‚ÁaL ‰Ê∆∆¿««∆«≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«≈¿∆∆
ÌÎÈLÓ‰Ï Ák‰ Ôz� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓכך אחר ƒ¿«¿»¿«»∆«¿≈∆ƒ»«…«¿«¿ƒ»

B·Ú„‰מחדש È„ÈŒÏÚ.למעלה מלמטה «¿≈¬»
‰hÓlÓ C¯„a ‡È‰ ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¡∆»¬»ƒ¿ƒ«»…∆ƒ¿∆∆ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ,וההתגלות ההתעוררות מאופני אחד שלכל בחסידות מבואר ¿«¿»

מלמעלה בדרך השני. לעומת יתרון יש למעלה, ומלמטה למטה מלמעלה

מסוגל לא מצידו שהאדם נעלה אור שנמשך בכך בעיקר הוא היתרון למטה

היא שההתעוררות בעיקר הוא היתרון למעלה מלמטה ובדרך ולעורר להמשיך

היא העומר ספירת של העבודה ולעניננו, ובתֿקיימא. יותר ועמוקה פנימית

לכאורה ולכן למעלה מלמטה

אור המשכת לפעול ביכלתה

אבל בלבד נמוכה «ŒÏkÓƒמדרגה
d�LÈ Ê‡ Ìb ,ÌB˜Ó»«»∆¿»
˙�ÈÁ·a ˜¯ ‡Ï ‰ÎLÓ‰‰««¿»»…«ƒ¿ƒ«
‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒ
BÓk Ìb ‡l‡ ,˙e�Ë˜a¿«¿∆»«¿
,e�ÈÈ‰ ,˙eÏ„‚a ‡È‰L∆ƒ¿«¿«¿
„vÓ ‡È‰ ˙eÎÏn‰L ÈÙk¿ƒ∆««¿ƒƒ«
‡È‰L ÈÙk „ÚÂ ,ÔÈÁBn‰«ƒ¿«¿ƒ∆ƒ
,ÌeˆÓv‰ È�ÙÏ dL¯La¿»¿»ƒ¿≈«ƒ¿

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe,כלל בדרך ¿«¿»≈
הספירות של הרגיל הסדר לפי

מהמוחין והשפעה הארה יש

אל ודעת) בינה חכמה (הספירות

ושאר החסד (ספירת המידות

המלכות. אל ומהמידות המידות)

לדרגה ומדרגה לספירה ומספירה

עד ומתמעטת הולכת ההארה

רק יש עצמה המלכות שבספירת

גם ישנו אבל מצומצמת, הארה

סדר לפי שלא השפעה של אופן

מאירים עצמם שהמוחין אלא זה

שבמלכות ההארה ואזי במלכות

אופן ויש גדלות, בבחינת היא

גדול במלכות המאיר האור שבו

שהמלכות כפי והוא יותר עוד

כפי סוף, אין באור בשרשה היא

בהעלם שלפחות לעיל גםשנזכר בוודאי ושם באיןֿסוף קיימות הספירות

ו"גדלות". סוף" "אין בבחינת היא ÈÚÊ¯המלכות ˙�ÈÁ·a Ìb ÔÎ BÓÎe¿≈«ƒ¿ƒ«¿≈
,ÔÈt�‡המידות‰ÎLÓ‰‰L שהיא, למרות האדם, עבודת ידי שעל «¿ƒ∆««¿»»

למעלה, e�Ë˜a˙,מלמטה ‡e‰L BÓk 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿«¿
‡e‰ 'ÔÈt�‡ ¯ÈÚÊ'‰L ÈÙk e�È‰Â ,˙eÏ„‚a ‡e‰L BÓk Ìb ‡l‡∆»«¿∆¿«¿¿«¿¿ƒ«¿≈«¿ƒ

ÔÈÁBn‰ „vÓנרגשים והפנימיות, העומק כל עם עצמם, שהמוחין כפי ƒ««ƒ
eÎ'במידות BL¯L „vÓ ‡e‰L ÈÙk ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏeהאור שם ¿«¿»≈¿ƒ∆ƒ«»¿

שאת. ביתר מאיר (המידות) ז"א שבבחינת

ÔÈ�Úc ,‰�ÈÈ‰z ˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»∆««»¿ƒƒ¿∆»¿ƒ¿«
‡¯Óba ·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ ˙eÓÈÓz‰41˜eÒt‰ ÏÚ42 «¿ƒ«∆∆«∆»«¿»»««»
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חדׁש ּגם לרּבֹות ּבאה ּתמימה ׁשּתבת והינּו העּבּור, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹחדׁש
ׁשנת להׁשוֹות ּכדי הֹוספה ׁשל ענין ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָהעּבּור,
ּׁשּכתּוב ּבמה ּגם הּוא כן ּוכמֹו החּמה. לׁשנת ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָהּלבנה
ּבבחינת ההֹוספה על ׁשּקאי ּתמימֹות, ׁשּבתֹות ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשבע
ּגם וזהּו ּגדלּות. ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו ּומלכּות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַזעירֿאנּפין
מּמחרת ולא ּדוקא, הּׁשּבת מּמחרת ּׁשּכתּוב מה ְְֳֳִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכן
ׁשּלמעלה ּבחינה על מֹורה הּׁשּבת מחרת ּכי ְְְֳִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח,

.43מהׁשּתלׁשלּות ְְְִֵַ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהעמר ּדספירת העבֹודה ׁשּכללּות מּובן ¿«ƒ∆ְְֲִִֶֶַָָָָָֹ
ּומלכּות. זעירֿאנּפין ּבבחינת העבֹודה ְְְְֲִִִִֵַַַָָהיא
למימני מצוה ענין ּכן ּגם ׁשּזהּו ּבדרֿאפׁשר לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָויׁש

ׁשבּועי למימני ּומצוה זעיר44ֿיֹומי הם ּוׁשבּועי ּדיֹומי , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵָ
ּבבחינת העמר ּדספירת העבֹודה ועלֿידי ּומלכּות. ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹאנּפין
ּבחג הענינים אֹותם ממׁשיכים ּומלכּות, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָזעירֿאנּפין

ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הוי'45הּׁשבּועֹות, אנכי ּתֹורה ּבמּתן ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּומלכּות. זעירֿאנּפין הּוא אלקי ּדהוי' ,ְְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָֹֹאלקי

יציאתe‰ÊÂה) ּבין ממּצע ׁשהּוא העמר ספירת ענין ¿∆ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשהאירּו הענינים ׁשאֹותם ּתֹורה, למּתן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמצרים
העבֹודה ּבהם להיֹות צריכה מצרים, ּביציאת עצמם ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָמּצד
ועלֿידיֿזה העמר, ּבספירת למעלה מּלמּטה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבדר
מה ּכן ּגם וזהּו ּתֹורה. מּתן ּבׁשעת אּלּו ענינים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָממׁשיכים

חדריו,46ׁשּכתּוב הּמל הביאני נרּוצה, אחרי מׁשכני ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדיציאת הּזמן על קאי מׁשכני ,ּב ונׂשמחה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָנגילה
והּוא ּכלל, מּדעּתֹו ׁשּלא ּדבר הּמֹוׁש אדם ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹמצרים,
מּלמעלה ּדלעילא אתערּותא ּבדר הּמׁשיכה ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָענין
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ב.43) לו, ד. לה, אמור לקו"ת ב.44)ראה סו, ב.45)מנחות כ, ע'46)יתרו ח"א שה"ש באוה"ת משכני ד"ה וראה ד. א, שה"ש

ואילך. נט
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‰‡a ‰ÓÈÓz ˙·zL e�È‰Â ,¯eaÚ‰ L„Á ‡È·‰Ï ,‰ÓÈÓz ‰�L»»¿ƒ»¿»ƒ…∆»ƒ¿«¿∆≈«¿ƒ»»»
˙BÂL‰Ï È„k ‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰L ,¯eaÚ‰ L„Á Ìb ˙Ba¯Ï¿««…∆»ƒ∆ƒ¿»∆»»¿≈¿«¿

‰nÁ‰ ˙�LÏ ‰�·l‰ ˙�Lנועדה מעוברות בשנים אדר חודש תוספת כי ¿««¿»»ƒ¿«««»
יום עשר אחד שהוא החמה, לשנת הלבנה שנת בין שנוצר הפער את להשלים

בחודש יחול הפסח שחג (כדי

ופעם בחורף פעם ולא האביב

להשיג שכדי ונמצא בקיץ)

יש שלמות, היינו "תמימות",

הרגיל. על בהוספה ¿BÓÎeצורך
·e˙kM ‰Óa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿«∆»
,˙BÓÈÓz ˙B˙aL Ú·L∆««»¿ƒ

È‡wLתמימות המושג ∆»≈
מלאה שלמות של במשמעות

‰‰ÙÒB‰מכוון ÏÚ««»»
ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
Ì‰L BÓk ˙eÎÏÓe«¿¿∆≈

˙eÏ„b ˙�ÈÁ·aהתוספת כי ƒ¿ƒ««¿
את שמביאה היא מהרגיל יותר

והתמימות. Ìbהשלמות e‰ÊÂ¿∆«
˙¯ÁnÓ ·e˙kM ‰Ó Ôk≈«∆»ƒ»√«
‡ÏÂ ,‡˜Âc ˙aM‰««»«¿»¿…

,ÁÒt‰ ˙¯ÁnÓאף ƒ»√««∆«
על מדבר הכתוב שלמעשה

ראשון יום על ולא הפסח מחרת

השבת לאחר הבא Èkƒבשבוע
ÏÚ ‰¯BÓ ˙aM‰ ˙¯ÁÓ»√«««»∆«
‰ÏÚÓlL ‰�ÈÁa¿ƒ»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó43כמבואר ≈ƒ¿«¿¿
העבודה אודות תורה בלקוטי

העומר ספירת של הרוחנית

מאכל השעורים, מן בא שהעומר

הקודש חיות למעלה וכן בהמה

בחינת הם העליונה שבמרכבה

הנפש שורש למעלה, בהמה

הכהן וכאשר למטה הבהמית

"לפני הבהמית הנפש את ומברר מעלה הוא העומר את למעלהמניף הוי'",

של ההשתלשלות מסדר שלמעלה "מקיפים" אורות נמשכים ידי ועל הוי' משם

ה"פנימיים". האורות

ÚÂ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒc ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏבאופן שהיא ¿«ƒ∆»∆¿»»¬»ƒ¿ƒ«»…∆
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העמר, ּדספירת הּזמן על קאי נרּוצה אחרי ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלמּטה.
העבֹודה על ׁשּמֹורה רּבים, לׁשֹון נרּוצה נאמר ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָועלֿזה
ּומה הּבהמית. ונפׁש האלקית ּדנפׁש הּקֹומֹות ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָֹּבב'
ּתֹורה, ּדמּתן הּזמן על קאי חדריו הּמל הביאני ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּׁשּכתּוב

ּכּמאמר ּבהּקּב"ה, מתקּׁשרים הּתֹורה יׂשראל47ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ואֹורייתא ּבאֹורייתא ְְְְְְְְְִִִַַַָָָמתקּׁשרין

ּבעצמּות ּב ,ּב ונׂשמחה נגילה .48ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

א.47) עג, ובכ"מ.48)זח"ג סז. ע' שם אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

שיהיה מבלי ואפילו לזה הכנה של פעולה יעשה מצידו והתחתון שהמטה

לכך. ‰ÓÚ¯מודע ˙¯ÈÙÒc ÔÓf‰ ÏÚ È‡˜ ‰ˆe¯� EÈ¯Á‡כאשר «¬∆»»»≈««¿«ƒ¿ƒ«»…∆
מלמטה, האדם עבודת הוא מצדÊŒÏÚÂ‰העיקר האדם של העבודה על ¿«∆

למעלה מלמטה »¡∆�‡Ó¯עצמו,
,ÌÈa¯ ÔBLÏ ‰ˆe¯�»»¿«ƒ
'·a ‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆«»¬»¿
˙È˜Ï‡‰ LÙ�c ˙BÓBw‰«¿∆∆»¡…ƒ
‰Óe .˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Â¿∆∆««¬ƒ«
CÏn‰ È�‡È·‰ ·e˙kM∆»¡ƒ«ƒ«∆∆

ÂÈ¯„Áקירוב שמשמעו ¬»»
ועמוק פנימי ≈̃«‡Èוחיבור

ÔzÓcמכוון ÔÓf‰ ÏÚ««¿«¿««

¯Ó‡nk ,‰"aw‰a ÌÈ¯M˜˙Ó ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz47 »∆«¿≈«»ƒ¿«¿ƒ¿«»»««¬«
Œ‡L„e˜aהזוהר ‡˙ÈÈ¯B‡Â ‡˙ÈÈ¯B‡a ÔÈ¯M˜˙Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»¿¿»

‡e‰ŒCÈ¯aֿבקדושֿברוך מקושרת והתורה בתורה מתקשרים ישראל בני ¿ƒ
היא שהתורה ונמצא הוא,

הקדושֿברוךֿהוא בין המקשרת

ישראל, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ובני
וההתקשרות ההתקרבות בזכות

עם ישראל בני של הפנימית

«ÏÈ‚�»ƒ‰הקדושֿברוךֿהוא
Ca ,Ca ‰ÁÓN�Â¿ƒ¿¿»»»

C˙eÓˆÚa48בעצמותו ¿«¿»
הקדושֿברוךֿהוא. של ומהותו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מה' אייר עם המצורף אליו המגבית שערך לטובת כולל 

חב"ד אשר באה"ק ת"ו.

גודל הקורת רוח  וכו' בכל זה אביע ת"ח על  וכו'  ואף שלדכוותי' בודאי אין צורך בהבעת תודה 

והנחת רוח שגרם לי בפרטיות, נוסף על גודל הענין והמצוה, אשר אף שנח"ר פרטי שלא בערך הוא לענין 

המצוה שבדבר, עלי להביע רגשותי בהנוגע לי, ובפרט שדוקא ענינים טובים ומשמחים אין מצוים כ"כ, 

שזהו עוד מגדיל היוקר כל מאורע כהאמור, ובפרט הנעשה באתערותא של הפועל עצמו מבלי שיעוררוהו 

עד"ז.

האריז"ל,  דבר  וידוע  עולם,  זיותני  נולדו  בו  זיו,  בחדש  ונמצאים  ניסן  מחדש  אנו  שבאים  וכיון 

חירות  והכללים, בתכ"י,  ענינים הפרטים  בכל  יתוסף  הנה  ונעשים,  גם(  )ה"ה  נזכרים  שכשהימים האלו 

ועשיותיהם רק  בתניא, שכל אבריהם  וכמובא  והארות מעשה אבותינו,  זיו  בעולם,  זיו  וגאולה להרבות 

לרצון העליון לבדו כל ימיהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה.
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מוגה בלתי

בתחילת‡ נאמר1. רש"י2הסדרה ומפרש להוי'". שבת הארץ ושבתה גו' סיני בהר משה אל הוי' "וידבר :
כהנים' 'תורת נאמרו3בשם שמיטה מה אלא מסיני, נאמרו המצוות כל והלא סיני הר אצל שמיטה ענין "מה :

מסיני". ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו כולן אף מסיני, ודקדוקיה כללותיה
במצוה להכתב יכול היה הלימוד הרי דוקא, שמיטה במצות הוא סיני" "בהר הלימוד מדוע להבין: וצריך

ו הפרטים), נמנים (שבה מסיני?dze`nאחרת נאמרו דקדוקיהן שכל המצוות כל על למדים היינו מצוה

"והשביעית – מתןֿתורה) (לאחר משפטים בפרשת בכללות נאמרה שמיטה שמצות כיון לומר: יש בפשטות
ונטשתה" שנאמרו4תשמטנה מצוות עוד ישנן כי מספיק, זה אין אבל פרט. בדרך ונשנית חוזרת בהר ובפרשת ,
משפטים. בפרשת

נבחרה ומדוע כללית, מצוה להיות צריכה היתה – המצוות כל על למדים שממנה מצוה יוקשה: וביותר
ואפילו נוהג; שהיובל בזמן רק נוהגת הגבלות: וכמה כמה בה ויש פרטית, מצוה היא שלכאורה שמיטה, מצות

מדרבנן רק הפוסקים רוב לדעת זה הרי – הזה בזמן גם שנוהגת הגבלה5להדעות גם בה ויש בזמן. הגבלה זוהי .
בחוץֿלארץ ולא דוקא ישראל בארץ .6במקום:

לקמן. שיתבאר כפי ידוע, במובן כללית מצוה היא שמיטה שמצות לומר, בהכרח ולכן

נאמר· הכתוב בהמשך הכתוב7. הוצרך למה ולכאורה, גו'". כרמך תזמור שנים ושש שדך תזרע שנים "שש :
גו'"? שנים "שש לומר שהוצרך אסור, שיהיה תיתי מהיכי רשות, של ענין אלא ציווי זה שאין כיון – זאת לומר
"ובשנה רק לא היא המצוה שמיטה. מצות בענין נכלל גו'" שדך תזרע שנים "שש שגם לומר, ובהכרח

שבתון" שבת מהמצוה.8השביעית חלק הוא גו'" תזרע שנים "שש גם אלא ,

אופנים: בשני הוא זה ענין

זהו ההכנהdpkdא) עלֿידי זה הרי – שבתון" שבת השביעית "ובשנה לקיים שיוכלו בכדי שמיטה: למצות
גו'". תזרע שנים ד"שש

זהו שלאחריֿזהzilkzdב) בכדי – היא השביעית שבשנה ד"שבתון" הכוונה תכלית שמיטה: מצות של
גו'". תזרע שנים "שש יהיה

לא‚ וכרמך תזרע לא "שדך – לארץ שבתון להיות צריך השביעית שבשנה הוא, כפשוטו השמיטה ענין .

שעליו וכו' לחם עושים שמהם הארץ מלאכות עניני בכל "שבתון" להיות צריך השביעית בשנה וגו'". תזמור
האדם. יחיה

השנים" לשלש התבואה את ועשת גו' ברכתי את "וצויתי התורה: עונה כך על – נאכל" מה תאמרו .9"וכי

הצרכים הארציים, הענינים מכל ייפרד שנים לשבע שאחת מיהודי תובעים הוא: שמיטה מצות ענין תוכן
על לגמרי ויסמוך האדם, יחיה שעליו הלחם עם הקשורות הארץ מלאכות עם עסק לו יהיה שלא הארציים,

מהטבע. למעלה פרנסתו לו שיתן הקב"ה,

עבודת בשביל העולם, עניני עם להתעסק יהודי צריך – בכמות – הזמן רוב הזמנים. כל עבור סדר זה אין
"הטבע" בגימטריא "אלקים", שם עלֿידי העולם התהוות ענין זהו והרי עלֿפי10הבירורים. יעסוק שהאדם בכדי ,

הטבע. עניני את ויזכך יברר ועלֿידיֿזה הטבע, בעניני תורה
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(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"ח עד מכאן
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 273 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני
בהר.2) ר"פ
עה"פ.3)
יא.4) כג,
רמב"ם5) א. לו, גיטין ובתוס' ברש"י הובא השולח. בפ' ירושלמי

וראה – בתחלתו סשל"א יו"ד הב"י (לפי' ה"ט פ"י ויובל שמיטה הל'
פד. מצוה חינוך שם. טויו"ד ה"ב). פ"ט שם כס"מ

שם.6) וחינוך טור הכ"ה. פ"ד שם רמב"ם ב. לו, קידושין
ג.7) כה,
ד.8) שם,
כֿכא.9) שם,
(10– והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay zgiy

צריכה הזמנים מן בזמן הנה לבררו, שצריך הגם העולם. מן ש"יצא" מיהודי תובעים מסויימים בזמנים אבל
העולם. מן למעלה עצמו את להעמיד התנועה להיות

בזה:„ זה תלויים אלו ענינים שני .

ויהיה הוה היה להוי'", שבת הארץ "ושבתה מהעולם, למעלה עצמו את להעמיד התנועה שתהיה כדי
תורה.11כאחד עלֿפי העולם בעניני העסק עלֿידי זה הרי – "הטבע" בגימטריא אלקים משם למעלה ,

הוא נזהר שבשדה הוא, גו'" שדך "תזרע שהפירוש – גו'" שדך תזרע שנים ש"שש הראשון, האופן וזהו
הוא – וכו' כלאים כמו ערוך, שולחן עלֿפי הענינים השביעית".dpkdבכל ל"ובשנה

את מעמיד לזמן שמזמן עלֿידיֿזה דוקא זה הרי העולם, בעניני הבירור להיות שיוכל בכדי השני: האופן
ווערט ("ער נגרר שאינו בלבד זו לא הרי העולם, אל כשבא גם ואז, מהעולם. לגמרי למעלה בעבודתו עצמו

לאלקות. כלי גופא מהעולם עושה הוא – אדרבה אלא בתוכו, אריינגעשלעּפט") ַניט

החיים' 'עץ בקונטרס שכתוב ההרגש,12וכמו להיות צריך כדבעי, תתאה" "יחודא במדריגת לאחוז שכדי ,

עילאה". "יחודא של עלֿכלֿפנים, בכללות

הוא גו'" שדך "תזרע השני: האופן גםzilkzdוזהו ישנה כאשר אלא העולם, בירור שיהיה איֿאפשר אבל ,

מהעולם. ההפשטה תנועת

החול.‰ ימי וששת השבת בענין גם מצינו כזה באופן .

תעבוד" ימים "ששת הבירורים, עבודת ישנה השבוע ימי נאמר13בששת ולכן אסור. בורר – בשבת אבל ,

אלקים" "ויכל לשבת מהטבע14בנוגע שלמעלה הוי' שם ומאיר אלקים, דשם ההעלמות שמסתיימים ושני15– .
בזה. זה כאמור, תלויים, וחול דשבת אלו ענינים

Â,מהעולם למעלה האדם עומד ואז דחול", ב"עובדין אסור – שבת שבת: על בשמיטה מעלה יש באמת .

שנמצא והיינו, דחול", "עובדין עניני שאר לעשות מותר – בשמיטה מהֿשאיןֿכן עמו. קשר לו jezaואין

שבת הארץ "ושבתה ואףֿעלֿפיֿכן להוי'"iedl'העולם, "שבת אלא אלקים, שבשם הבירורים עבודת לא :"

לגמרי. מהעולם שלמעלה הוי' שם את הוא ממשיך – גופא בעולם העולם. בתוך שנמצא אף מהעולם, שלמעלה
בארץ וביטול שביתה – הארץ" "ושבתה הבעלֿשםֿטוב: תורת עלֿפי הפירוש עלֿדרך מחדירים16וזהו ;

גופא. הארציים בענינים שביתה

Êבשבת שנאמר כשם ה' "לשם להוי'": "שבת הפסוק על רש"י בפירוש שכתוב מה כן גם יובן ובזה .
.17בראשית"

"עובדין לעשות לו מותר שבשמיטה כיון מובן: לעיל האמור לפי אבל – רש"י? כאן מחדש מה לכאורה,
"הוי'" של ענין אינו בשמיטה והזריעה החרישה שאיסור לחשוב מקום היה – העולם עם להתעסק דחול",
בירור שענינם גו'", תזרע שנים ד"שש המצוות ועלֿדרך הבירורים, עבודת של ענין אלא מהעולם, שלמעלה

מהעולם; למעלה לא גופא, בעולם

הארץ שביתת של ענין זהו בראשית". בשבת שנאמר כשם הוי' "לשם של ענין שזהו רש"י, אומר כך על
לעשות ההיתר ואילו בראשית. בשבת שהוא כשם מהעולם, הפשטה זוהי האדם; חיות עיקר לחם, תצא שממנה
שלמעלה הוי' אור את מחדירים גופא דחול" שב"עובדין – נוספת מעלה זו הרי – אחרים דחול" "עובדין

לגמרי .18מהעולמות

Áשל התוכן זהו כללית: מצוה היא שמיטה שמצות כן גם יובן עלֿפיֿזה .lkשמיטה שבמצות אלא המצוות,
בגילוי. זה הרי
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ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
(פב,11) פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

א).
ואילך.12) פ"ז
(13117 ע' לעיל .8 הערה 189 ע' ח"א לקו"ש וראה ט. כ, יתרו

וש"נ. .7 הערה

ובכ"מ.14) ג. מב, (בהר) פרשתנו לקו"ת וראה ב. ב, בראשית
(15.270 ע' ח"א לקו"ש ראה
בהר.16) ר"פ יוסף יעקב תולדות ראה
ואילך.17) 108 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
(18.108 ע' ח"א לקו"ש גם ראה



יט i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay zgiy

צריכה הזמנים מן בזמן הנה לבררו, שצריך הגם העולם. מן ש"יצא" מיהודי תובעים מסויימים בזמנים אבל
העולם. מן למעלה עצמו את להעמיד התנועה להיות

בזה:„ זה תלויים אלו ענינים שני .

ויהיה הוה היה להוי'", שבת הארץ "ושבתה מהעולם, למעלה עצמו את להעמיד התנועה שתהיה כדי
תורה.11כאחד עלֿפי העולם בעניני העסק עלֿידי זה הרי – "הטבע" בגימטריא אלקים משם למעלה ,

הוא נזהר שבשדה הוא, גו'" שדך "תזרע שהפירוש – גו'" שדך תזרע שנים ש"שש הראשון, האופן וזהו
הוא – וכו' כלאים כמו ערוך, שולחן עלֿפי הענינים השביעית".dpkdבכל ל"ובשנה

את מעמיד לזמן שמזמן עלֿידיֿזה דוקא זה הרי העולם, בעניני הבירור להיות שיוכל בכדי השני: האופן
ווערט ("ער נגרר שאינו בלבד זו לא הרי העולם, אל כשבא גם ואז, מהעולם. לגמרי למעלה בעבודתו עצמו

לאלקות. כלי גופא מהעולם עושה הוא – אדרבה אלא בתוכו, אריינגעשלעּפט") ַניט

החיים' 'עץ בקונטרס שכתוב ההרגש,12וכמו להיות צריך כדבעי, תתאה" "יחודא במדריגת לאחוז שכדי ,

עילאה". "יחודא של עלֿכלֿפנים, בכללות

הוא גו'" שדך "תזרע השני: האופן גםzilkzdוזהו ישנה כאשר אלא העולם, בירור שיהיה איֿאפשר אבל ,

מהעולם. ההפשטה תנועת

החול.‰ ימי וששת השבת בענין גם מצינו כזה באופן .

תעבוד" ימים "ששת הבירורים, עבודת ישנה השבוע ימי נאמר13בששת ולכן אסור. בורר – בשבת אבל ,

אלקים" "ויכל לשבת מהטבע14בנוגע שלמעלה הוי' שם ומאיר אלקים, דשם ההעלמות שמסתיימים ושני15– .
בזה. זה כאמור, תלויים, וחול דשבת אלו ענינים

Â,מהעולם למעלה האדם עומד ואז דחול", ב"עובדין אסור – שבת שבת: על בשמיטה מעלה יש באמת .

שנמצא והיינו, דחול", "עובדין עניני שאר לעשות מותר – בשמיטה מהֿשאיןֿכן עמו. קשר לו jezaואין

שבת הארץ "ושבתה ואףֿעלֿפיֿכן להוי'"iedl'העולם, "שבת אלא אלקים, שבשם הבירורים עבודת לא :"

לגמרי. מהעולם שלמעלה הוי' שם את הוא ממשיך – גופא בעולם העולם. בתוך שנמצא אף מהעולם, שלמעלה
בארץ וביטול שביתה – הארץ" "ושבתה הבעלֿשםֿטוב: תורת עלֿפי הפירוש עלֿדרך מחדירים16וזהו ;

גופא. הארציים בענינים שביתה

Êבשבת שנאמר כשם ה' "לשם להוי'": "שבת הפסוק על רש"י בפירוש שכתוב מה כן גם יובן ובזה .
.17בראשית"

"עובדין לעשות לו מותר שבשמיטה כיון מובן: לעיל האמור לפי אבל – רש"י? כאן מחדש מה לכאורה,
"הוי'" של ענין אינו בשמיטה והזריעה החרישה שאיסור לחשוב מקום היה – העולם עם להתעסק דחול",
בירור שענינם גו'", תזרע שנים ד"שש המצוות ועלֿדרך הבירורים, עבודת של ענין אלא מהעולם, שלמעלה

מהעולם; למעלה לא גופא, בעולם

הארץ שביתת של ענין זהו בראשית". בשבת שנאמר כשם הוי' "לשם של ענין שזהו רש"י, אומר כך על
לעשות ההיתר ואילו בראשית. בשבת שהוא כשם מהעולם, הפשטה זוהי האדם; חיות עיקר לחם, תצא שממנה
שלמעלה הוי' אור את מחדירים גופא דחול" שב"עובדין – נוספת מעלה זו הרי – אחרים דחול" "עובדין

לגמרי .18מהעולמות

Áשל התוכן זהו כללית: מצוה היא שמיטה שמצות כן גם יובן עלֿפיֿזה .lkשמיטה שבמצות אלא המצוות,
בגילוי. זה הרי
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ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,
(פב,11) פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

א).
ואילך.12) פ"ז
(13117 ע' לעיל .8 הערה 189 ע' ח"א לקו"ש וראה ט. כ, יתרו

וש"נ. .7 הערה

ובכ"מ.14) ג. מב, (בהר) פרשתנו לקו"ת וראה ב. ב, בראשית
(15.270 ע' ח"א לקו"ש ראה
בהר.16) ר"פ יוסף יעקב תולדות ראה
ואילך.17) 108 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
(18.108 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
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בתניא מבאר הזקן מ19אדמו"ר מסירתֿנפש ענין כן גם הוא והתפילה ומצות התורה בצאתהש"עסק כמו מש
כלומר, והתפילה", התורה באותיות ומלובשת מיוחדת מחשבתה אלא הגוף בצרכי מהרהרת שאינה כו' הגוף מן
מהגוף, הנפש יציאת לאחר כבר עומד הוא כאילו ההרגש להיות צריך והתפילה, ומצוות התורה עסק שבשעת

אשא" נפשי הוי' .20"אליך

שבכל הדקדוקים כל ועם ומקום, בזמן הגבלותיה עם כתיקונה, יקיים מצוה שכל ממנו תובעים גיסא, לאידך
העולם. הגבלות הם שהם מצוה,

גופא זו ובתנועה וגשמיות, מגוף הפשטה נפש', ד'מסירת התנועה את לקחת יש הוא: המצוות שענין כלומר,
בגבול. בליֿגבול המשכת ודקדוקיה; פרטיה בכל המצוה את לקיים

רק ונרגש בהעלם, הוא זה ענין מצוות שבסתם בגלוי,ote`aאלא הוא זה ענין בשמיטה אבל המצוות. קיום
עצמה. במצוה ונרגש

Ë"טוריא מכל "דמכיך סיני, מהר הוא ואלקות) (גשמיות אלו הפכים ב' לחיבור שהכח – השיחה המשך .21,

בעבודה ושפלות דהגבהה ההפכים ב' קבל22חיבור "משה וזהו סיני"; "בהר שמיטה במצות דוקא נאמר ולכן ,
מסיני" אלו23תורה הפכים ב' היו עצמו שבמשה לפי הוא משה עלֿידי היתה התורה שקבלת שהטעם ,24–

ואילך 276 עמוד א חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי .25הוגה

***

È.העומר ספירת ענין להבין המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

‡Èמתןֿתורה נוסף26. שהרי "שלישי", עם קשורה שהתורה מובן ומזה השלישי. חודש סיון, בחודש היה
ו הענינים, שכל מתןֿתורהלכך עם השלישי דחודש הקישור הרי פרטית, בהשגחה הם ומצוות, תורה עניני בפרט

yxetnז"ל רבותינו תליתאי".27בדברי בירחא . . תליתאי לעם תליתאי "אוריאן –
את בעולם ולגלות להמשיך הוא התורה ענין שכל ובפרט דוקא? "שלישי" בחודש המעלה מהי מובן: ואינו

ד"הוי' "תורהcg`"28הענין בשלשה?zg`"29עלֿידי ולא באחדות, היא התורה מעלת הרי כן, ואם ,

היא השלישי דחודש השייכות מזו: "xwiraיתירה ז"ל: רבותינו כלשון בירחא`o`ixeלתורה, כו' תליתאי
תליתאי".

שוות שאינן ואף במרה. שנצטוו והמצוות מילה מצות בניֿנח, מצוות כמו מתןֿתורה, קודם גם היו – מצוות
בסיני שניתנו כפי עצמן המצוות לאותן קודם30אפילו גם היה עלֿכלֿפנים בכלל המצוות ענין מכלֿמקום, ,

מתןֿ – היה השלישי שבחודש השבועות בחג החידוש עיקר .dxezלכן.

בתניא מבוארת המצוות על התורה לגבי31מעלת בטלה שמרכבה לאלקות, מרכבה נעשים המצוות שעלֿידי ,

הקב"ה. עם ממש אחדות נעשית תורה עלֿידי אבל הרוכב; עם אחד דבר אינה אבל הרוכב,
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א).19) (נח, פמ"א
קצרות"20) והערות הגהות ב"מ"מ, וראה ד. פו, א. כה, תהלים

רעג). (ע' שם לתניא
יז.21) סח, תהלים ה. ה, שופטים ס' תיב"ע ראה
שפל22) להיות ועי"ז עני להיות אינה שהתכלית בגשמיות, וכמו

צרכיהם כל לישראל שיהי' – היא הקב"ה של כוונתו אלא עצמו, בעיני
והשפלות הביטול בתכלית יהיו ואעפ"כ ("הר"), רויחי ומזוני חיי בבני
עשיר בהיותו שגם – העבודה לכללות בנוגע ועד"ז ("מכיך").
מהגשמיות לעשות עליו גופא בגשמיות העסק בשעת הרי בגשמיות,

שבמצוות). ההפכים ב' (חיבור לאלקות כלי
בתחלתה.23) אבות
(קה"ת24) אבות" לפרקי "ביאורים (ראה במפרשים וכדאיתא

ענין את סיני מהר למד שמשה וש"נ) ואילך. 28 ס"ע ח"א תש"ס)
שעליו לחדש", עתיד ותיק שתלמיד "מה לכל בנוגע ועד"ז הביטול.

מאלו יהיו שחידושיו הוא זוכה ואזי דסיני, הביטול בבחי' להיות
ועוד). ב. יט, מגילה (ראה מסיני למשה שנאמרו

תשט"ז.25) אייר מבה"ח שמיני, ש"פ שיחת עם בשילוב
(באידית),26) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"ד עד מכאן

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 301 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

א.27) פח, שבת
ד.28) ו, ואתחנן
יב,29) בא – הכתוב ועוד.לשון מט.
העיקר30) על לבך ושים ספ"ז: חולין להרמב"ם פיה"מ ראה

כו'. הגדול
ואילך).31) קד ע' והערות (קיצורים שם הצ"צ ובהערות פכ"ג

ופ"ה. פ"ד שם גם וראה

i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay zgiy

דבר נעשים שעלֿידה שהתורה, יתכן איך יותר: עוד מובן אינו בחודש`cgועלֿפיֿזה ניתנה הקב"ה, עם
iyilyd?דוקא

·Èהענין וביאור .32:

באה שהיא ואחדות אמיתית, היא האחדות מתי אבל חסֿושלום. שניות ולא אחדות, אמנם היא התכלית
אם אמיתית. אחדות במדריגת אוחזים ואףֿעלֿפיֿכן אחרת, מציאות אודות יודעים כאשר – מבחןֿנסיון לידי
יודעים לא עדיין אמיתית; היא אוחזים שבה שהאחדות ראיה עדיין אין – אחרת מציאות אודות כלל יודעים לא

אחרת. מציאות אודות לו כשייוודע עמו יהיה מה

אל33וכידוע התקשרותו חזקה כמה עד לנסות שרוצים מלך מבן למטה, הנשמה ירידת ענין על המשל
מתנהג34המלך הוא וכאשר שפלים, אנשים בין רחוק, למקום משם אותו ומוליכים המלך מהיכל אותו מסלקים ,

שהוא רואים אזי – מלך כבן שם המלך.zn`aגם אביו, עם קשור

האחדות את מעכב אינו והדבר הפכי, בענין נתקל והוא שניות, של למקום בא כשאדם בעניננו: הוא וכן
מאוחד. באמת שהוא רואים אזי – אצלו

לגמרי עמה מתחשב שלא ההפכית, המציאות את מבטל הוא א) אופנים: שני ישנם גופא הוא35ובזה ב) ;

לאלקות. כלי גופא זו ממציאות עושה

עדיין הרי – ההפכית המציאות את מבטלים רק כאשר יותר. אמיתית יותר, עמוקה היא הב' באופן האחדות
עד כלֿכך חודרת האחדות כאשר אבל עמה. מתחשבים שאין אלא לאחדות, ומנגדת הסותרת מציאות ישנה

אמיתית. היא האחדות אזי – לאחדות כלי בעצמה נעשית מציאות שכל

‚Èוסיון אייר ניסן, החדשים, בג' הם האמורות התנועות ג' .36:

חודש הוא הקב"ה"oey`xdניסן המלכים מלכי מלך עליהם "שנגלה מצרים, יציאת היא בניסן גילוי37. ,
העם" ברח "כי למטה. שייכות שום לו שאין באלקות.38מלמעלה ונדבקים מהכל בורחים –

חודש הוא העומרipydאייר ספירת סופרים החודש בכל ב"מטה"39. עוסקים הבהמית. דנפש המדות בירור –
אייר, – החודש בשם הרמז גם זהו אלקות. ולא מציאות, עדיין היא המציאות אבל אותו. ומבררים – שניות –

רחל יעקב יצחק אברהם רק40ראשיֿתיבות: הוא המרכבה שענין המרכבה, רגלי ד' ,lehia.יחוד ולא לרוכב,

דמתןֿתורה החודש הוא חודש41סיון ,iyilydומטה מעלה הענינים, ב' את נוטלים ענין42. מהם ועושים ,
באלקות. וההתכללות האחדות אמיתית – משניהם למעלה שהוא שלישי,

„Èאמנם מבטלים מצוה, מקיימים כאשר אחדות. הוא התורה ענין כי השלישי, בחודש תורה ניתנה ולכן .
מיוחד האדם שכל הרי – בתורה אבל עמה. אחד דבר נעשים אין אבל המצוה, בשביל הפרטית המציאות 43את

ד הענין וזהו הקב"ה. של ורצונו חכמתו ועושהiyilyעם הקב"ה, של חכמתו ואת שלו שכלו את נוטל הוא :

חד" "כולא – אחד דבר .44משניהם
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בתחלתה32) דאשתקד סיון מבה"ח במדבר, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 16 ע' ח"כ (תו"מ

ע'33) חי"ט תו"מ גם וראה ואילך. שפ ס"ע תרס"ו המשך ראה
וש"נ. .53
בלתי34) (מהנחה המלך אל התקשרותו תוקף את לגלות וגם
מוגה).
עם35) וההתעסקות הוי', אחדות תנועות: ב' אצלו יש זה ובאופן

באלקות; בהתקשרותו לעמוד שיוכל כדי לבטלו, כדי העולם מציאות
רק בו יש שאז העולם, ממציאות כלל יודע שאינו במצב משא"כ

מוגה). בלתי (מהנחה הוי' אחדות – אחת תנועה
ואילך.36) 263 ס"ע ח"א לקו"ש גם ראה
זו".37) "מצה פיסקא פסח של הגדה
ספל"א.38) תניא וראה ה. יד, בשלח
ימי39) בכל אינה העומר שספירת וסיון, ניסן בחודש משא"כ

מוגה). בלתי (מהנחה החודש
סק"כ.40) סקכ"ו לאה"ע ב"ש פד. א, מאו"א
בתו"א41) וכמבואר סיון, מר"ח היא דמ"ת הענין התחלת שהרי

השלישי "בחודש (ובפרש"י)) א יט, (יתרו הכתוב בפירוש ג) סז, (יתרו
דספירת העבודה שלאחרי סיני", מדבר באו (ר"ח) הזה ביום גו'
כבר כאילו הוא סיון) (ר"ח בו הג' ביום הז' "בשבוע הנה העומר,
– חג"ת – הראשונות ג' בירור נעשה שכבר (כיון השבוע כל נכנסה
מוכנים ישראל אז ונעשו המלכות) שבספירת המדות עיקרי שהם

מוגה). בלתי (מהנחה כו'" לקבל ועומדים
נתחדש42) שבמ"ת ועוד) ג. פי"ב, (שמו"ר במדרש וכדאיתא

מוגה). בלתי (מהנחה כו' סוריא ובני רומי דבני היחוד
וכו'.43) יחוד והוא ב): (ט, פ"ה תניא ראה
א.44) עג, זח"ג ראה



כי i"gyz'd oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay zgiy

דבר נעשים שעלֿידה שהתורה, יתכן איך יותר: עוד מובן אינו בחודש`cgועלֿפיֿזה ניתנה הקב"ה, עם
iyilyd?דוקא

·Èהענין וביאור .32:

באה שהיא ואחדות אמיתית, היא האחדות מתי אבל חסֿושלום. שניות ולא אחדות, אמנם היא התכלית
אם אמיתית. אחדות במדריגת אוחזים ואףֿעלֿפיֿכן אחרת, מציאות אודות יודעים כאשר – מבחןֿנסיון לידי
יודעים לא עדיין אמיתית; היא אוחזים שבה שהאחדות ראיה עדיין אין – אחרת מציאות אודות כלל יודעים לא

אחרת. מציאות אודות לו כשייוודע עמו יהיה מה

אל33וכידוע התקשרותו חזקה כמה עד לנסות שרוצים מלך מבן למטה, הנשמה ירידת ענין על המשל
מתנהג34המלך הוא וכאשר שפלים, אנשים בין רחוק, למקום משם אותו ומוליכים המלך מהיכל אותו מסלקים ,

שהוא רואים אזי – מלך כבן שם המלך.zn`aגם אביו, עם קשור

האחדות את מעכב אינו והדבר הפכי, בענין נתקל והוא שניות, של למקום בא כשאדם בעניננו: הוא וכן
מאוחד. באמת שהוא רואים אזי – אצלו

לגמרי עמה מתחשב שלא ההפכית, המציאות את מבטל הוא א) אופנים: שני ישנם גופא הוא35ובזה ב) ;

לאלקות. כלי גופא זו ממציאות עושה

עדיין הרי – ההפכית המציאות את מבטלים רק כאשר יותר. אמיתית יותר, עמוקה היא הב' באופן האחדות
עד כלֿכך חודרת האחדות כאשר אבל עמה. מתחשבים שאין אלא לאחדות, ומנגדת הסותרת מציאות ישנה

אמיתית. היא האחדות אזי – לאחדות כלי בעצמה נעשית מציאות שכל

‚Èוסיון אייר ניסן, החדשים, בג' הם האמורות התנועות ג' .36:

חודש הוא הקב"ה"oey`xdניסן המלכים מלכי מלך עליהם "שנגלה מצרים, יציאת היא בניסן גילוי37. ,
העם" ברח "כי למטה. שייכות שום לו שאין באלקות.38מלמעלה ונדבקים מהכל בורחים –

חודש הוא העומרipydאייר ספירת סופרים החודש בכל ב"מטה"39. עוסקים הבהמית. דנפש המדות בירור –
אייר, – החודש בשם הרמז גם זהו אלקות. ולא מציאות, עדיין היא המציאות אבל אותו. ומבררים – שניות –

רחל יעקב יצחק אברהם רק40ראשיֿתיבות: הוא המרכבה שענין המרכבה, רגלי ד' ,lehia.יחוד ולא לרוכב,

דמתןֿתורה החודש הוא חודש41סיון ,iyilydומטה מעלה הענינים, ב' את נוטלים ענין42. מהם ועושים ,
באלקות. וההתכללות האחדות אמיתית – משניהם למעלה שהוא שלישי,

„Èאמנם מבטלים מצוה, מקיימים כאשר אחדות. הוא התורה ענין כי השלישי, בחודש תורה ניתנה ולכן .
מיוחד האדם שכל הרי – בתורה אבל עמה. אחד דבר נעשים אין אבל המצוה, בשביל הפרטית המציאות 43את

ד הענין וזהו הקב"ה. של ורצונו חכמתו ועושהiyilyעם הקב"ה, של חכמתו ואת שלו שכלו את נוטל הוא :

חד" "כולא – אחד דבר .44משניהם
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בתחלתה32) דאשתקד סיון מבה"ח במדבר, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 16 ע' ח"כ (תו"מ

ע'33) חי"ט תו"מ גם וראה ואילך. שפ ס"ע תרס"ו המשך ראה
וש"נ. .53
בלתי34) (מהנחה המלך אל התקשרותו תוקף את לגלות וגם
מוגה).
עם35) וההתעסקות הוי', אחדות תנועות: ב' אצלו יש זה ובאופן

באלקות; בהתקשרותו לעמוד שיוכל כדי לבטלו, כדי העולם מציאות
רק בו יש שאז העולם, ממציאות כלל יודע שאינו במצב משא"כ

מוגה). בלתי (מהנחה הוי' אחדות – אחת תנועה
ואילך.36) 263 ס"ע ח"א לקו"ש גם ראה
זו".37) "מצה פיסקא פסח של הגדה
ספל"א.38) תניא וראה ה. יד, בשלח
ימי39) בכל אינה העומר שספירת וסיון, ניסן בחודש משא"כ

מוגה). בלתי (מהנחה החודש
סק"כ.40) סקכ"ו לאה"ע ב"ש פד. א, מאו"א
בתו"א41) וכמבואר סיון, מר"ח היא דמ"ת הענין התחלת שהרי

השלישי "בחודש (ובפרש"י)) א יט, (יתרו הכתוב בפירוש ג) סז, (יתרו
דספירת העבודה שלאחרי סיני", מדבר באו (ר"ח) הזה ביום גו'
כבר כאילו הוא סיון) (ר"ח בו הג' ביום הז' "בשבוע הנה העומר,
– חג"ת – הראשונות ג' בירור נעשה שכבר (כיון השבוע כל נכנסה
מוכנים ישראל אז ונעשו המלכות) שבספירת המדות עיקרי שהם

מוגה). בלתי (מהנחה כו'" לקבל ועומדים
נתחדש42) שבמ"ת ועוד) ג. פי"ב, (שמו"ר במדרש וכדאיתא

מוגה). בלתי (מהנחה כו' סוריא ובני רומי דבני היחוד
וכו'.43) יחוד והוא ב): (ט, פ"ה תניא ראה
א.44) עג, זח"ג ראה



i"gyz'dכב oeiq ycegd mikxan ,izewegaÎxda zyxt zay zgiy

מסיני" תורה קבל ש"משה מה כן גם כי23וזהו דוקא, "מסיני" – התורה אבל במרה, גם ניתנו המצוות :

טוריא" מכל "דמכיך הוא סיני של ההפכים21ענינו ב' איחוד דוקא.45, בתורה נתגלה זה ואיחוד ,

***

ÂËבמאמר לעיל דובר עצרת46. קודם בחוקותי פרשת קריאת כדי47בענין במדבר, פרשת קורין ולאחריה ,
למתןֿתורה התוכחה בין .48להפסיק

אלו: פרשיות ב' בקריאת הסדר בביאור לומר ויש

תורה' ב'לקוטי מבואר – בחוקותי לפרשת רק49בנוגע אינם האמת "לפי התוכחה עניני שכל בארוכה,
הרי – האלקית לנפש בנוגע אבל הרע, ויצר הבהמית לנפש בנוגע רק הם – הברכה דהיפך הענינים ברכות".

ברכות. עניני הם

בנפש עליה תוספת נעשית היצרֿהרע, ודחיית הבהמית דנפש המדות בירור שעלֿידי – בזה הענין ותוכן
במאמר שנתבאר וכמו "קוממיות"46האלקית. קומות50בענין ב' ב'51, ישנן הבהמית נפש בירור שעלֿידי ,

האלקית. נפש בקומת עלֿידיֿזה שנעשית והעליה עצמה, הבהמית נפש קומת הקומות:

שנתבאר כמו למתןֿתורה, הכנה הוא ד"קוממיות" שהענין כיון מתןֿתורה, קודם זו פרשה קורין ולכן
הקומות.46במאמר ב' להיות צריכים דמתןֿתורה הענין שבשביל

באה במדבר שפרשת כיון הוא הטעם שבפשטות [דאף דוקא במדבר בפרשת ביניהם שמפסיקין והטעם
שייכות לה יש במדבר פרשת שגם לומר בהכרח ולכן בפנימיות, תוכן לו יש ענין כל הרי בחוקותי, פרשת לאחרי

הידוע52למתןֿתורה ע"פ – ענין53] עלֿידי היא דמתןֿתורה לגילוי שההכנה במדבר, ניתנה שהתורה בטעם
להיות צריך שתחילה הצמיחה, מענין ועלֿדרךֿמשל מסירותֿנפש. והביטול, ההפקרות ענין שהוא המדבר,

הצמיחה. להיות יכולה לאחריֿזה ורק הגרעין, רקבון

בירור ענינה – בחוקותי פרשת במדבר: פרשת ולאחריֿזה בחוקותי, פרשת תחילה – הפרשיות סדר וזהו
שהאדם דהיינו ודעת, טעם עלֿידי נעשה זה שבירור העומר), דספירת הענין (בדוגמת הבהמית דנפש המדות
ודעת, מטעם שלמעלה ומסירותֿנפש ביטול – במדבר פרשת באה ולאחריֿזה מציאות; בבחינת עדיין הוא

למתןֿתורה הכנה שהוא האמיתי כל54הביטול על ובפנימיות בשמחה התורה את לקבל הולכים שעלֿידיֿזה ,

כולה. השנה
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וש"נ.45) ס"ט. לעיל ראה
ז).46) ע' (לעיל בתחלתו
ב.47) לא, מגילה
העמוד.48) בסוף שם תוס' ראה
ואילך.49) סע"א מח, (בחוקותי) פרשתנו
יג.50) כו, (בחוקותי) פרשתנו

שם.51) מהרש"א ובחדא"ג א עה, ב"ב ראה
וש"נ.52) .22 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ועוד.53) ז. פ"א, במדב"ר סע"א. נה, נדרים א. נד, עירובין ראה
הם54) במדבר) ופ' בחוקותי (פ' אלו ענינים שב' שאמר כמדומה

) לנשמע נעשה והקדמת העומר דספירת ההכנות ב' ).l"endע"ד
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בחקותי "אם הפסוק מן רש"י מצטט פרשתנו בתחילת

ואת אומר כשהוא המצוות, קיום זה "יכול ומפרש: תלכו"

תשמרו מקיים1מצותי אני מה הא אמור, המצוות קיום הרי

בתורה". עמלים שתהיו תלכו, בחקותי אם

כהנים" ב"תורת הוא זה רש"י לפירוש אך2המקור

כאשר רק חז"ל דרשות את בפירושו מביא שרש"י כיוון

פעמים כאמור הפסוקים, של פשוטם לצורך לכך הכרח יש

הכרחי כהנים" מ"תורת זה שפירוש לומר, הכרחי רבות,

הפסוקים. פשט להבנת

זה "יכול בהרחבה לצטט רש"י צריך מדוע מובן בכך

בעצם מסתפק ואינו אומר...", כשהוא המצוות קיום

yexitdל"עמלים היא הכוונה תלכו" בחקותי שב"אם

שזוהי למחשבה מקום היה שאז מפני zernyndבתורה",

dheytd" eklzשל izewga,הם בחקותי כי כך, זה ואין ,"

כלל, ולומרzeevnבדרך להקדים רש"י מוכרח לפיכך .

היא המלה שמשמעות היא הראשונה הסברא – "יכול"

בפסוק, מוזכר המצוות שקיום כיוון אך המצוות", "קיום

לקיום הכוונה אין תלכו" בחקותי "אם שבמילים מובן

בתורה". ל"עמלים אלא המצוות,

להבין: צריך אך

אומר, רש"י ב"בחקותי"o`kyא) הכוונה אין

לצטט איפוא, צריך, היה הוא ל"תורה", אלא ל"מצוות",

אומר כשהוא המצות, אלו "יכול ולפרש בחקותי" "אם את

מכך. יותר ולא אמורין", מצוות הרי מצותי ואת

כהנים ב"תורת מתחזק: זה קושי לפירושב) המקור ,"

ורש"י המצוות", אלו "יכול נאמר אכן אתdpynרש"י,

" וכותב המצוות".meiwהלשון,

נוסף לדבר מתכוון שרש"י לומר אפוא, הכרח, ג)

meiwa:המצוותmilnr"תשמרו מצותי מ"ואת להבין: ויש .

לתורה, אלא למצוות, הכוונה אין שב"בחקותי" רק מוכח

ל" היא שהכוונה ההוכחה מנין dxezaאך milnr"3?

עמלים "הוו רש"י: מפרש תשמרו" מצותי "ואת על ד)

סתירה זוהי לכאורה, ולקיים". לשמור מנת על בתורה

תשמרו מצותי ואת אומר "כשהוא לפניֿכן רש"י לדברי

מצוותי שב"ואת יוצא שמהם אמור", המצוות קיום הרי

באופן לפרט ולא המצוות, לקיום היא הכוונה תשמרו"

התורה ?4לימוד

.·
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הוא: לכך ההסבר

ובןֿחמש המצוות, מתרי"ג אחד הוא תורה תלמוד

מברך הוא תורה לימוד שעל מכך גם זאת יודע למקרא

קדשנו "אשר בקר שאיeizeevnaמדי מובן, זה לפי ."

ללימוד היא הכוונה תלכו" שב"בחקותי לפרש אפשר

"הרי השאלה: שוב ונשארת במצוות, נכלל זה כי התורה,

בחקותי אם מקיים אני מה הא אמור, המצוות קיום

תלכו"?

הכוונה אין תלכו" שב"בחקותי רש"י מוכיח מכך

התורה, בלימוד נוסף לפרט אלא סתם, התורה ללימוד

זה פרט בלי גם כי תשמרו", מ"מצוותי ללמדו שאיֿאפשר

במילה מובא והוא תורה, תלמוד של המצוה את מקיימים

תורה. לימוד – "תשמרו" סתם ולא "תלכו",
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דפוסים1) ובכמה שלפנינו. הדפוסים וברוב דרש"י, ראשון בדפוס כ"ה

" "ועשיתםebe'מוסיף אומר כשהוא רש"י כת"י ובכמה דרש"י שני ובדפוס ."

וברוב ברא"ם וכ"ה כשהואiyxtnאותם". פרש"י): (מקור ובתו"כ רש"י.

.4 הערה לקמן וראה אותם. ועשיתם תשמרו מצותי ואת אומר

(2" "eidzyבפרש"י בתו"כ – בתורה" עמלים *zeidl,"בתורה עמלין

" נוכח ללשון רש"י "תלכו".eidzyמשנה הכתוב ללשון מתאים עמלים"

מל'3) היא רש"י שהוכחת פי' (ועוד) לדוד ומשכיל דוד דברי בגו"א,

"eklzרק שמתאים "dxez lnraנוסף] אבל** מצות) – קיום – בעשיית (ולא

רש"י: מל' אדרבא ברמז] אפילו בפירושו זו הוכחה נזכר שלא dfלזה leki

zevnd meiw'כו מקיים אני מה הא אמור המצות קיום הרי אומר.. כשהוא

" שבפשטות א) eklzמוכח: izewega'פי ,"zevnd meiwוכמש"כ תורה, ולא ,

גם) אלא לתורה רק (לא הוא תלכו" ש"בחקותי ההוכחה ב) כאן. ברע"ב

milnr."'כו אמור המצות ש"קיום מזה הוא בתורה

ב"ועשיתם4) נאמר המצות שקיום מפרש רש"י) מפרשי (וברוב ברא"ם

"עמלים ביהיו תרווייהו תשמרו" מצותי ואת תלכו בחקותי ו"אם אותם",

אל קמריי מנתבתורה" על בעמלים מינייהו וחד עמלים בסתם מינייהו דחד א

(כנ"ל תשמרו" מצותי "ואת בפרש"י גרסתו לפי הוא זה אבל ולקיים. לשמור

.(1 הערה

להעתיק לרש"י דהו"ל א) אי"מ: ופי', שלפניו הגירסא לפי גם לזה נוסף

שהרי ב"וגו'"), לרמזם עכ"פ (או תשמרו" מצותי "ואת גם פירושו בתחילת

[ובפרט התורה בלימוד הוא תשמרו" מצותי "ואת שגם ולפרש להוכיח בא

exnyzדב"ואת izevnב"אם מאשר המצות" קיום זה "יכול יותר שייך "

eklz izwegaהוא תשמרו" מצותי "ואת דגם מנ"ל ב) ,["milnraלשמור ע"מ

ולקיים. לשמור ע"מ (סתם) לימוד ולא ולקיים

.m"`xa d"ke .ediy :i"yx i"zkn '`e oey`x qetca (*

."mda zkll" d"c ,my i"yxt d`x la` (my i"yxt d`xe .b ,gi ixg`) "eklz `l mdizewegae" 'iyrl rbepa eklz 'l epivn ixd :cere (**
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בחקותי "אם הפסוק מן רש"י מצטט פרשתנו בתחילת

ואת אומר כשהוא המצוות, קיום זה "יכול ומפרש: תלכו"

תשמרו מקיים1מצותי אני מה הא אמור, המצוות קיום הרי

בתורה". עמלים שתהיו תלכו, בחקותי אם

כהנים" ב"תורת הוא זה רש"י לפירוש אך2המקור

כאשר רק חז"ל דרשות את בפירושו מביא שרש"י כיוון

פעמים כאמור הפסוקים, של פשוטם לצורך לכך הכרח יש

הכרחי כהנים" מ"תורת זה שפירוש לומר, הכרחי רבות,

הפסוקים. פשט להבנת

זה "יכול בהרחבה לצטט רש"י צריך מדוע מובן בכך

בעצם מסתפק ואינו אומר...", כשהוא המצוות קיום

yexitdל"עמלים היא הכוונה תלכו" בחקותי שב"אם

שזוהי למחשבה מקום היה שאז מפני zernyndבתורה",

dheytd" eklzשל izewga,הם בחקותי כי כך, זה ואין ,"

כלל, ולומרzeevnבדרך להקדים רש"י מוכרח לפיכך .

היא המלה שמשמעות היא הראשונה הסברא – "יכול"

בפסוק, מוזכר המצוות שקיום כיוון אך המצוות", "קיום

לקיום הכוונה אין תלכו" בחקותי "אם שבמילים מובן

בתורה". ל"עמלים אלא המצוות,

להבין: צריך אך

אומר, רש"י ב"בחקותי"o`kyא) הכוונה אין

לצטט איפוא, צריך, היה הוא ל"תורה", אלא ל"מצוות",

אומר כשהוא המצות, אלו "יכול ולפרש בחקותי" "אם את

מכך. יותר ולא אמורין", מצוות הרי מצותי ואת

כהנים ב"תורת מתחזק: זה קושי לפירושב) המקור ,"

ורש"י המצוות", אלו "יכול נאמר אכן אתdpynרש"י,

" וכותב המצוות".meiwהלשון,

נוסף לדבר מתכוון שרש"י לומר אפוא, הכרח, ג)

meiwa:המצוותmilnr"תשמרו מצותי מ"ואת להבין: ויש .

לתורה, אלא למצוות, הכוונה אין שב"בחקותי" רק מוכח

ל" היא שהכוונה ההוכחה מנין dxezaאך milnr"3?

עמלים "הוו רש"י: מפרש תשמרו" מצותי "ואת על ד)

סתירה זוהי לכאורה, ולקיים". לשמור מנת על בתורה

תשמרו מצותי ואת אומר "כשהוא לפניֿכן רש"י לדברי

מצוותי שב"ואת יוצא שמהם אמור", המצוות קיום הרי

באופן לפרט ולא המצוות, לקיום היא הכוונה תשמרו"

התורה ?4לימוד
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הוא: לכך ההסבר

ובןֿחמש המצוות, מתרי"ג אחד הוא תורה תלמוד

מברך הוא תורה לימוד שעל מכך גם זאת יודע למקרא

קדשנו "אשר בקר שאיeizeevnaמדי מובן, זה לפי ."

ללימוד היא הכוונה תלכו" שב"בחקותי לפרש אפשר

"הרי השאלה: שוב ונשארת במצוות, נכלל זה כי התורה,

בחקותי אם מקיים אני מה הא אמור, המצוות קיום

תלכו"?

הכוונה אין תלכו" שב"בחקותי רש"י מוכיח מכך

התורה, בלימוד נוסף לפרט אלא סתם, התורה ללימוד

זה פרט בלי גם כי תשמרו", מ"מצוותי ללמדו שאיֿאפשר

במילה מובא והוא תורה, תלמוד של המצוה את מקיימים

תורה. לימוד – "תשמרו" סתם ולא "תלכו",
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דפוסים1) ובכמה שלפנינו. הדפוסים וברוב דרש"י, ראשון בדפוס כ"ה

" "ועשיתםebe'מוסיף אומר כשהוא רש"י כת"י ובכמה דרש"י שני ובדפוס ."

וברוב ברא"ם וכ"ה כשהואiyxtnאותם". פרש"י): (מקור ובתו"כ רש"י.

.4 הערה לקמן וראה אותם. ועשיתם תשמרו מצותי ואת אומר

(2" "eidzyבפרש"י בתו"כ – בתורה" עמלים *zeidl,"בתורה עמלין

" נוכח ללשון רש"י "תלכו".eidzyמשנה הכתוב ללשון מתאים עמלים"

מל'3) היא רש"י שהוכחת פי' (ועוד) לדוד ומשכיל דוד דברי בגו"א,

"eklzרק שמתאים "dxez lnraנוסף] אבל** מצות) – קיום – בעשיית (ולא

רש"י: מל' אדרבא ברמז] אפילו בפירושו זו הוכחה נזכר שלא dfלזה leki

zevnd meiw'כו מקיים אני מה הא אמור המצות קיום הרי אומר.. כשהוא

" שבפשטות א) eklzמוכח: izewega'פי ,"zevnd meiwוכמש"כ תורה, ולא ,

גם) אלא לתורה רק (לא הוא תלכו" ש"בחקותי ההוכחה ב) כאן. ברע"ב

milnr."'כו אמור המצות ש"קיום מזה הוא בתורה

ב"ועשיתם4) נאמר המצות שקיום מפרש רש"י) מפרשי (וברוב ברא"ם

"עמלים ביהיו תרווייהו תשמרו" מצותי ואת תלכו בחקותי ו"אם אותם",

אל קמריי מנתבתורה" על בעמלים מינייהו וחד עמלים בסתם מינייהו דחד א

(כנ"ל תשמרו" מצותי "ואת בפרש"י גרסתו לפי הוא זה אבל ולקיים. לשמור

.(1 הערה

להעתיק לרש"י דהו"ל א) אי"מ: ופי', שלפניו הגירסא לפי גם לזה נוסף

שהרי ב"וגו'"), לרמזם עכ"פ (או תשמרו" מצותי "ואת גם פירושו בתחילת

[ובפרט התורה בלימוד הוא תשמרו" מצותי "ואת שגם ולפרש להוכיח בא

exnyzדב"ואת izevnב"אם מאשר המצות" קיום זה "יכול יותר שייך "

eklz izwegaהוא תשמרו" מצותי "ואת דגם מנ"ל ב) ,["milnraלשמור ע"מ

ולקיים. לשמור ע"מ (סתם) לימוד ולא ולקיים

.m"`xa d"ke .ediy :i"yx i"zkn '`e oey`x qetca (*

."mda zkll" d"c ,my i"yxt d`x la` (my i"yxt d`xe .b ,gi ixg`) "eklz `l mdizewegae" 'iyrl rbepa eklz 'l epivn ixd :cere (**
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בלי שגם כך התורה, בלימוד להוסיף ניתן אופן באיזה

תלמוד מצות בקיום – ב"תשמרו" פגם אין זו תוספת

הרי התורה, לימוד בזמן הוספה עלֿידי בכמות, אם תורה?

"והיה שבמצות כשם כ"תשמרו", קיום של אופן אותו זהו

ארוך אם ובין קצר זמן זה אם בין – ידיך" על לאות לך

ה לך". "והיה אותו שב"זהו לומר אפוא, איןeklz"5כרח,

לתוספת אלא "תשמרו", לסתם שלzeki`aהכוונה הקיום

– תורה ב"מצוותיmilnrלימוד נכלל שאינו דבר בתורה,

את מקיימים עמל ללא לימוד עלֿידי שגם מפני תשמרו",

"תשמרו".

.‚
˜ÂÒÙ· ¯„Ò‰ ÏÚ È˘Â˜‰

"מצוותי אם בפסוק: הענינים סדר תמוה זה לפי אך

של באופן תורה תלמוד מצות קיום את כולל תשמרו"

בפסוק להיכתב צריך היה זה הרי "למיגרס", רגיל, לימוד

בפשטות: הלימוד סדר שזהו כיון תלכו", "בחקותי לפני

" לימוד –qxbnlתחילה בתורה העמל כך אחר ורק ,"

בעיון לפני6לימוד ובעיון לעומק ללמוד ואיֿאפשר ,

כתוב אפוא, מדוע, "למגרס". של באופן mcewשלומדים

תשמרו"? מצותי "ואת אחרֿכך ורק תלכו" "בחקותי

התורה לימוד הוא תלכו" ש"בחקותי אומרים היו אם

mzqמובן היה המצוות, מעשה הוא תשמרו" ו"מצוותי

כתוב לידיmcewמדוע מביא "תלמוד כי תורה, לימוד על

שמובן7מעשה" כפי ,zehytaלעשות מה לדעת שכדי

הכוונה תלכו" ב"בחקותי אם אך תחילה. ללמוד יש וכיצד,

ל" תורהlnrהיא לימוד שדווקא לומר איֿאפשר תורה",

תשמרו", מצוותי ל"ואת תנאי הוא כזה

דוקא צורך אין יעשון" אשר המעשה את "לידע כדי כי

די ההלכה את לדעת כדי תורה". "עמל של לימוד באופן

וכדומה הלכה בספרי "למיגרס" .8בלימוד

להיות צריך למיגרס לימוד רק שלא רש"י, מוכיח מכך

"עמלים של באופן הלימוד גם אלא ולקיים, לשמור כדי

ולקיים. לשמור בכוונה להיות צריך בתורה"

שנאמר "כמו רש"י אומר כך אותם9ועל ולמדתם

כולל סוג, בכל התורה שלימוד לעשותם", ושמרתם

ולקיים".10"עמלים לשמור מנת על להיות צריך בתורה",

עמלים "הוו רש"י של שהסברו מובן, זה לפי

לדבריו סתירה איננו תשמרו" ל"מצוותי בקשר בתורה..."

המצוות, לקיום היא הכוונה תשמרו" שב"מצוותי כן לפני

תשמרו", מצוותי "ואת על איננו כאן רש"י של פירושו כי

תלכו" בחקותי "אם המילים על מפרש11אלא תחילה :

אלו מילים "שתהיוonvrlykרש"י היא שמשמעותן ,

שהן לכך הטעם את מסביר הוא כך ואחר בתורה", עמלים

"עמלים של הענין כי תשמרו", מצוותי "ואת לפני כתובות

ולקיים" לשמור מנת "על להיות צריך .12בתורה"

.„
ÌÈ˜ÂÁÏ ‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰˘ ÌÈ¯È·ÒÓ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó

„¯Ù�· ÌÈËÙ˘ÓÏÂ
להבין: יש עדיין אך

נראה, המצוות" קיום זה "יכול רש"י של מלשונו

תלכו" שב"בחקותי להסביר היה צריך פשוט שבאופן

המאוחרות המילים מפני ורק המצוות, לקיום היא הכוונה

אמור", המצוות קיום ש"הרי תשמרו", מצותי "ואת יותר

היא הכוונה תלכו" בחקותי שב"אם לומר מוכרחים

"milnrldxeza."

מובן: לא כך, אם

חוקים עדות, מצוות: של שונים סוגים שישנם ידוע,

כפי המלך, גזירת שהן המצוות הם החוקים ומשפטים.

אחרי בפרשת רש"י פירש אפוא13שכבר ומתעוררת .

המצוות הם "בחקותי" בפשטות, להסביר ניתן השאלה:

של תשמרו"14"חוקים"מהסוג ו"מצותי השכל מן הנעלים

שמובנות המצוות lkydהן jxca.משפטים –

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

יב)i"yxtnלהעיר5) (כו, ובפרשתנו א). יז, (לך לפני התהלך עה"פ

בתוככם. והתהלכתי

א.6) יט, ע"ז א. סג, שבת ראה

א.7) כז, מגילה א. יז, ב"ק ב. מ, קדושין

לאדה"ז8) ת"ת (הל' הלכות בפסקי השיטות מב' ההלכה) (ע"ד להעיר

בלי פסוקה הלכה מתוך לפסוק שאפשר הרמב"ם דעת סק"א): קו"א פ"ב

גם אבל דוקא. הטעמים לידע שצריך וכו' הרא"ש ודעת הטעמים, ידיעת

אינו הטעמים ידיעת ולהעירmilnrשיהי'gxkenבשביל דוקא. בתורה

בסופה. מהוריות

כו'.9) שנאמר כמו פרש"י: סיום ליתא ראשון ובדפוס א. ה, ואתחנן

גו'10) החוקים אל ישראל שמע זה לפני נאמר כבר שם שבכתוב להעיר

סתם. הידיעה היינו –

שמעתיק11) אלא תלכו", בחוקותי "אם לפירושו בהמשך בא שזה היינו

jezaבחקותי" מקדים למה לבאר תשמרו" מצותי "ואת הכתוב ל' פירושו

– עד"ז וכבכ"מ – בזה הבחין לא הזעצער" ו"הבחור בפנים. כנ"ל תלכו",

בפ"ע. בד"ה והפרידו

לעיל12) (ראה אותם" ועשיתם תשמרו מצותי "ואת בכתוב הלשון וכפל

חיזוק ולתוס' אחד בהמשך בא כי פשש"מ, ע"פ קושיא אינה (4 הערה

"ועשיתם בהל' גם (וכיו"ב)),`mze(וכמודגש מצותי" את "ועשיתם ולא ,"

כפל יומתק ועפ"ז ה. שם, ובפרש"י דֿה. יח, אחרי וראה כמ"פ. שמצינו וכמו

ולקיים". "לשמור בפרש"י הל'

עשה, מצות – "ועשיתם" מל"ת תשמרו" מצותי "ואת י"ל ההלכה ע"ד

כמו הוא – הפשט ע"ד אבל ובכ"מ. יקר. כלי לתו"כ. בק"א שכתב וכמו

כאן: לפשש"מ מתאים – לעשותם" "ושמרתם לראי' רש"י שמביאו בכתוב

זה.`mzeועשיתם לפני האמורים "מצותי" –

ד.13) שם,

כאן.14) מספורנו להעיר
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התורה רצתה שלו כך, על לענות ניתן פשוט באופן

משתמשת היתה לא היא המשפטים, של לסוג להתכוון

את הכולל "מצותי", בביטויlkבביטוי אלא המצוות,

בפסוק שמוצאים כפי החוקים15"משפטי", "אלה

של שונים סוגים מפרטים שכאשר והתורות", והמשפטים

שבכלֿזאת וכיוון "משפטים", בשם משתמשים מצוות

לכל היא שהכוונה הוכחה זוהי "מצותי" הביטוי כאן נמצא

.16המצוות

ישנו כי זה, בתירוץ די אין לכאורה, פסוקokÎiptlאך,

אברהם שמע אשר "עקב סוגיהן: לפי המצוות את המונה

ותורתי" חוקתי מצותי משמרתי וישמור –17בקולי

מפרש נכתבוi"yxושם לא שאילו דברים – "מצותי :

כלומר להצטוות", הן דבריםmihtynראויין – חקותי .

– "ותורתי עליהם". משיבין ואומותֿהעולם שיצרֿהרע

הכוונה רבים בלשון שב"תורתי" שבעלֿפה", תורה להביא

– שבעלֿפה ולתורה שבכתב לתורה היא

סתם, "מצוות" בפסוק כתוב כאשר שאף רואים, מכך

המצוות. סוגי לשני היא הכוונה "חוקים" זה ליד כתוב אם

כאן גם כך לפרש היה ניתן כך, ?18ואם

.‰
'‰ ÈÈÂÂÈˆ ÏÎ Ì‰ ‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ¯Á‡Ï "˙ÂÂˆÓ"

ציווי מלשון היא "מצוות" המילה הוא: לכך ההסבר

הם אלה –iieeivששם ומובן, למצוותdfה'. רק מתאים

xg`lyכל19מתןֿתורה על הקדושֿברוךֿהוא ציוה שאז ,

לגבי ציווי של מציאות היתה לא כן לפני ואילו המצוות,

שמע "אשר נאמר שעליהן המצוות .mdxa`"...20סוג

אבינו, אברהם לגבי הנאמר "מצותי" מתןiptlהביטוי

זמן לפני זה כי ה' ציווי לגבי איפוא אמור אינו תורה,

הציווי.

היא הכוונה שב"מצוותי" שם להסביר הכרחי לכן

ש" zeehvdlלענינים oiie`x"f` xakהשכל הם21לפי .

מפני "מצוות", עליהםlkydyנקראים .22מצווה

" הביטוי הוא כן תורה.izevnלא מתן לאחר בעניננו, "

ציווי שהן מפני המצוות, כל על כבר חל "מצוות" הביטוי

"בחקותי"23ה' את לשלול בא שהוא לפרש אין ולכן ,

של לסוג רק מכוון והוא ה' ציוויי הם שאף פסוק, שבאותו

הכוונה תשמרו" שב"מצותי לומר הכרח כאן משפטים.

ל"עמלים מכוון תלכו" "בחקותי ולפיכך המצוות, לכל היא

בתורה".

.Â
ÌÈÏÓÚ" ˙‡ ÚÈ·‰Ï ‰Á¯ÎÂÓ "È˙Â˜Á·" ‰ÏÓ‰

"‰¯Â˙·
הענינים של פנימיותם לפי לעיל האמור לכל ההסבר

הוא:

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

מו.15) כו, פרשתנו

כאן.16) במלבי"ם כתב וכן

ה.17) כו, תולדות

כל18) את "לשמור נאמר ב) (ו, בואתחנן שגם eizevneלהעיר eizewg,"

החוקים המצוה "וזאת שלפנ"ז להפסוק בהמשך בא הר"ז שם אבל

ואכ"מ. כח. ה, שם ועד"ז והמשפטים",

(19.22 הערה לקמן ראה

קודם20) גם שהייתה – "תורתי" dhnlמשא"כ dpzipy.

שעתידין21) ע"ש אז כן שנקראו – הפשט) ע"ד גדול (הכי לדוחק וא"צ

להצטוות.

(22– "מצותי" פרש"י לא למה להקשות נחdeehvpyאין בני מצות כז'

ובחזקו שם. ספורנו ע"ד(ראה מילהhytdני מצות או ב"נ), מצות שבע הן ..

אברהם "שמע במ"ש (וגם אברהם שנצטוה שם) וחזקוני "ilewa(כברשב"ם

כי שנצטווה), מצות ולא אותו" "שנסיתי פרש"י

– שלפנ"ז להברכות הטעם מבאר גו'" בקולי אברהם שמע אשר ב"עקב

המעלות מפני שהוא – הארץ גויי כל בזרעך והתברכו עד ואברכך.. עמך ואהי'

לז' דהכוונה לפרש א"א וא"כ גו'", אברהם שמע "אשר אברהם של מיוחדות

מ)אנשי כו"כ (ועכ"פ כל כי דוקא, אברהם מעלת אינה שהרי וכו', נח בני מצות

א' על שעברו זה על שכם אנשי את שענשו מזה גם וכדמוכח קיימום. דורו

ז: לד, וישלח ובפרש"י מלכים. מהל' ספ"ט רמב"ם (ראה ב"נ מצות מז'

155 ,151 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה העריות. מן עצמם גדרו שהאומות

כיון מילה מצות שקיים בזה וחידוש מעלה אין זה ומטעם וש"נ). ואילך.

deehvpy.רבים ל' ה"ז – "שמצותי" ע"ז נוסף – סכ"א). אגה"ק (וראה ע"ז

שלא ומעצמו* קיימם אברהם שרק בדברים הפסוק כל מפרש ולכן

אברהם ב"שמע וגם דברilewaנצטווה, (לא מפרש ,"deehvpy(אלא

"iziqipyk.שם רש"י מפרשי וראה אותו".

מה,23) בחוקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' דמצוה הפנימי בפי' גם וכ"ה

דנברא וחיבור הצוותא המצות, דכל הכללי התוכן זהו מ"ת שלאחר ובכ"מ) ג.

מ"ת לפני משא"כ ואילך), 31 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה ובורא

ג. פי"ב, (שמו"ר למטה ירדו לא דעליונים הגזירה ביטול לפני שהי' מכיון

ו דנברא וחיבור הצוותא הי' לא הרי טו), וארא דלאxea`תנחומא ופשיטא –

[המתורגם] לקו"ש (ראה העולם ישוב בשביל רק הוא שענינם נח בני מצות בז'

ואילך). 159 ע' ח"ה

"מצותי תולדות בפ' פירש שלא שבפרש"י תורה" של ב"יינה הטעם וזהו

דנברא וחיבור צוותא מל' מצותי לומר א"א מ"ת לפני כי ב"נ", מצות ז' –

ובורא.

"oebk" f"d ± "minc zkitye lfb oebk" izevn d"ca i"yx y"ny l"v f"tre (*`nbeceoi` la` ,"zeehvdl od oiie`xy" dfl (zhlea ikd)" dfy ezpeekizevn.(mydn eehvp xak) "

."gp ipa zevn 'f ± izevn" xeviwa yxtl i"yxl l"ed k"l`c ,`ed gxken d"`lae

f"r wxc ± n"y eheyt t"r ± l"qc rnyn (jli`e c ,h) gp t"dr i"yxtn xy` xirdleyexita p"a eehvp" iptn 'id ,'eke leand xecce oiw ypere .oie`xylkydy ,"zeehvdl

.onvr exicbdy dfa e` ,a"eike ,zigyd ,qng ,rx ,oeer `xwp okle ± df aiign

my 'ldn xirdle ± .hytd c"r epi` ik ,(fh ,a ziy`xa) 'eb `"d evie t"dr (a ,ep 'dpq) l"fxc `iad `l mb okle .n"y eheyta ± f"r myd ieeiv epivn `ly ± f"r gxkdde

.icigid xewnd `ed l"pd aezkc rnyn (zevnd 'f) "ilin ipdpn"

oiirei"yxtzyxta (ck ,a) t"drw"dex :x"dc`'ekgp ipalk z`e :(b ,ck) mihtyn i"yxtae .bl ,al glyie d`xe ,'ekmihtynd.n"k`e .'ek p"a eehvpy zeevn 'f .
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התורה רצתה שלו כך, על לענות ניתן פשוט באופן

משתמשת היתה לא היא המשפטים, של לסוג להתכוון

את הכולל "מצותי", בביטויlkבביטוי אלא המצוות,

בפסוק שמוצאים כפי החוקים15"משפטי", "אלה

של שונים סוגים מפרטים שכאשר והתורות", והמשפטים

שבכלֿזאת וכיוון "משפטים", בשם משתמשים מצוות

לכל היא שהכוונה הוכחה זוהי "מצותי" הביטוי כאן נמצא

.16המצוות

ישנו כי זה, בתירוץ די אין לכאורה, פסוקokÎiptlאך,

אברהם שמע אשר "עקב סוגיהן: לפי המצוות את המונה

ותורתי" חוקתי מצותי משמרתי וישמור –17בקולי

מפרש נכתבוi"yxושם לא שאילו דברים – "מצותי :

כלומר להצטוות", הן דבריםmihtynראויין – חקותי .

– "ותורתי עליהם". משיבין ואומותֿהעולם שיצרֿהרע

הכוונה רבים בלשון שב"תורתי" שבעלֿפה", תורה להביא

– שבעלֿפה ולתורה שבכתב לתורה היא

סתם, "מצוות" בפסוק כתוב כאשר שאף רואים, מכך

המצוות. סוגי לשני היא הכוונה "חוקים" זה ליד כתוב אם

כאן גם כך לפרש היה ניתן כך, ?18ואם

.‰
'‰ ÈÈÂÂÈˆ ÏÎ Ì‰ ‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ¯Á‡Ï "˙ÂÂˆÓ"

ציווי מלשון היא "מצוות" המילה הוא: לכך ההסבר

הם אלה –iieeivששם ומובן, למצוותdfה'. רק מתאים

xg`lyכל19מתןֿתורה על הקדושֿברוךֿהוא ציוה שאז ,

לגבי ציווי של מציאות היתה לא כן לפני ואילו המצוות,

שמע "אשר נאמר שעליהן המצוות .mdxa`"...20סוג

אבינו, אברהם לגבי הנאמר "מצותי" מתןiptlהביטוי

זמן לפני זה כי ה' ציווי לגבי איפוא אמור אינו תורה,

הציווי.

היא הכוונה שב"מצוותי" שם להסביר הכרחי לכן

ש" zeehvdlלענינים oiie`x"f` xakהשכל הם21לפי .

מפני "מצוות", עליהםlkydyנקראים .22מצווה

" הביטוי הוא כן תורה.izevnלא מתן לאחר בעניננו, "

ציווי שהן מפני המצוות, כל על כבר חל "מצוות" הביטוי

"בחקותי"23ה' את לשלול בא שהוא לפרש אין ולכן ,

של לסוג רק מכוון והוא ה' ציוויי הם שאף פסוק, שבאותו

הכוונה תשמרו" שב"מצותי לומר הכרח כאן משפטים.

ל"עמלים מכוון תלכו" "בחקותי ולפיכך המצוות, לכל היא

בתורה".

.Â
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הענינים של פנימיותם לפי לעיל האמור לכל ההסבר

הוא:
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מו.15) כו, פרשתנו

כאן.16) במלבי"ם כתב וכן

ה.17) כו, תולדות

כל18) את "לשמור נאמר ב) (ו, בואתחנן שגם eizevneלהעיר eizewg,"

החוקים המצוה "וזאת שלפנ"ז להפסוק בהמשך בא הר"ז שם אבל

ואכ"מ. כח. ה, שם ועד"ז והמשפטים",

(19.22 הערה לקמן ראה

קודם20) גם שהייתה – "תורתי" dhnlמשא"כ dpzipy.

שעתידין21) ע"ש אז כן שנקראו – הפשט) ע"ד גדול (הכי לדוחק וא"צ

להצטוות.

(22– "מצותי" פרש"י לא למה להקשות נחdeehvpyאין בני מצות כז'

ובחזקו שם. ספורנו ע"ד(ראה מילהhytdני מצות או ב"נ), מצות שבע הן ..

אברהם "שמע במ"ש (וגם אברהם שנצטוה שם) וחזקוני "ilewa(כברשב"ם

כי שנצטווה), מצות ולא אותו" "שנסיתי פרש"י

– שלפנ"ז להברכות הטעם מבאר גו'" בקולי אברהם שמע אשר ב"עקב

המעלות מפני שהוא – הארץ גויי כל בזרעך והתברכו עד ואברכך.. עמך ואהי'

לז' דהכוונה לפרש א"א וא"כ גו'", אברהם שמע "אשר אברהם של מיוחדות

מ)אנשי כו"כ (ועכ"פ כל כי דוקא, אברהם מעלת אינה שהרי וכו', נח בני מצות

א' על שעברו זה על שכם אנשי את שענשו מזה גם וכדמוכח קיימום. דורו

ז: לד, וישלח ובפרש"י מלכים. מהל' ספ"ט רמב"ם (ראה ב"נ מצות מז'

155 ,151 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה העריות. מן עצמם גדרו שהאומות

כיון מילה מצות שקיים בזה וחידוש מעלה אין זה ומטעם וש"נ). ואילך.

deehvpy.רבים ל' ה"ז – "שמצותי" ע"ז נוסף – סכ"א). אגה"ק (וראה ע"ז

שלא ומעצמו* קיימם אברהם שרק בדברים הפסוק כל מפרש ולכן

אברהם ב"שמע וגם דברilewaנצטווה, (לא מפרש ,"deehvpy(אלא

"iziqipyk.שם רש"י מפרשי וראה אותו".

מה,23) בחוקותי (לקו"ת וחיבור צוותא מל' דמצוה הפנימי בפי' גם וכ"ה

דנברא וחיבור הצוותא המצות, דכל הכללי התוכן זהו מ"ת שלאחר ובכ"מ) ג.

מ"ת לפני משא"כ ואילך), 31 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה (ראה ובורא

ג. פי"ב, (שמו"ר למטה ירדו לא דעליונים הגזירה ביטול לפני שהי' מכיון

ו דנברא וחיבור הצוותא הי' לא הרי טו), וארא דלאxea`תנחומא ופשיטא –

[המתורגם] לקו"ש (ראה העולם ישוב בשביל רק הוא שענינם נח בני מצות בז'

ואילך). 159 ע' ח"ה

"מצותי תולדות בפ' פירש שלא שבפרש"י תורה" של ב"יינה הטעם וזהו

דנברא וחיבור צוותא מל' מצותי לומר א"א מ"ת לפני כי ב"נ", מצות ז' –

ובורא.

"oebk" f"d ± "minc zkitye lfb oebk" izevn d"ca i"yx y"ny l"v f"tre (*`nbeceoi` la` ,"zeehvdl od oiie`xy" dfl (zhlea ikd)" dfy ezpeekizevn.(mydn eehvp xak) "

."gp ipa zevn 'f ± izevn" xeviwa yxtl i"yxl l"ed k"l`c ,`ed gxken d"`lae

f"r wxc ± n"y eheyt t"r ± l"qc rnyn (jli`e c ,h) gp t"dr i"yxtn xy` xirdleyexita p"a eehvp" iptn 'id ,'eke leand xecce oiw ypere .oie`xylkydy ,"zeehvdl

.onvr exicbdy dfa e` ,a"eike ,zigyd ,qng ,rx ,oeer `xwp okle ± df aiign

my 'ldn xirdle ± .hytd c"r epi` ik ,(fh ,a ziy`xa) 'eb `"d evie t"dr (a ,ep 'dpq) l"fxc `iad `l mb okle .n"y eheyta ± f"r myd ieeiv epivn `ly ± f"r gxkdde

.icigid xewnd `ed l"pd aezkc rnyn (zevnd 'f) "ilin ipdpn"

oiirei"yxtzyxta (ck ,a) t"drw"dex :x"dc`'ekgp ipalk z`e :(b ,ck) mihtyn i"yxtae .bl ,al glyie d`xe ,'ekmihtynd.n"k`e .'ek p"a eehvpy zeevn 'f .
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בחקותי שב"אם רש"י של לפירושו ההכרח אמנם,

מן נובע איננו בתורה", ל"עמלים היא הכוונה תלכו"

ואת אומר "כשהוא ההמשך מן אלא "בחקותי", הביטוי

יש בכלֿזאת אך אמור". המצוות קיום הרי תשמרו מצותי

בביטוי גם נרמז בתורה" "עמלים של שהענין לומר

תלכו". "בחקותי

"ותורה[שה נאמר נאמרוxe`"24רי התורה עניני כל :

הוא, דברים של ופירושם דבר, כל המאיר בהיר באופן

שבכתב התורה (ובמיוחד שהתורה נכתבה25כמובן, (

לא "בחקותי" המילה אם ומואר. ברור שתוכנה באופן

הביטויllkהיתה במקומה כתוב היה תורה, על מורה

כוונת את בבהירות המביע "בתורותי" או "בתורתי"

מובן, "בחקותי" בביטוי דוקא בחרה שהתורה מכך התורה.

"עמלים של הענין מודגש בו "].dxezaשדוקא

.Ê
‰˜È˜Á ÔÈ·Ï ‰˜ÂÁ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

המשמשת "בחקותי" המילה מבטאת כיצד להבין כדי

תורה, עמל של הענין את התורה, לימוד ענין לצורך כאן

המילה במשמעות מסויים פרט להסביר תחילה, יש,

בקשר משמשת היא כאשר כדלהלן.zeevnl"חוקים", ,

לכל יש כולן, את הכולל מצוות, השם שמלבד ידוע,

וחוקים משפטים, עדות, פרטי: שם מצוות של .26סוג

מסויימים: לענינים עדות המהוות המצוות הן – "עדות"

שבת, (כגון: וכדומה מצרים ליציאת וארץ, שמים לבריאת

ניתנה ש"אלמלא המצוות הם – "משפטים" תפילין);

שהן המצוות הן ו"חוקים" השכל. לפי מובנות היו תורה"

ולא כמשפטים לא בשכל מובנות אינן הן המלך: גזירת

חקקתי". חוקה גזרתי "גזרה אלא כעדות,

בניֿאדם, מוסכמות עלֿידי נוצרה שלא הקודש, בלשון

בשכל מובנות שאינן המצוות אם הביטויים. כל מדוייקים

של משמעות יש "חוקה" וללשון חוקים, בשם נקראות

תורה" ב"לקוטי כמוסבר "בחקותי",27חקיקה, המילה על

מהשכל שלמעלה "חוקה" בין תוכני קשר שיש לומר יש

החקיקה. ענין לבין

הוא: לכך ההסבר

שבחקיקה הוא, כתיבה לבין חקיקה בין הכללי ההבדל

הואדרושים דיבור בכתיבה. מאשר ומאמצים כח יותר

זוטא אינה28מעשה אך שלם, מעשה היא כתיבה בלבד,

שהן שהמצוות מובן, בכך כחקיקה. רב ומאמץ כח דורשת

כיוון – חקיקה מלשון – חוקים נקראות בלבד מלך גזירת

ואף שכלי באופן מובן שאינו דבר של להגיוןcbepשקיום

דבר קיום מאשר יותר הרבה קשה עבודה הוא ולשכל

בשכל .29המובן

של במשמעות "בחקותי" שהביטוי גם מובן זה לפי

מכוון תורה כיlnrlלימוד רגיל, ללימוד ולא התורה,

קשה, עבודה מביעה – חקיקה מלשון – .lnrחוקה

"חקיקה", של קשה בעבודה בתורה, עמלים וכאשר

כלב30נחקקים לבו אם ואף התורה, לומד בלב הדברים

אבנים – בתורה העמל עלֿידי שלו לבֿהאבן נחקק האבן

מים .31שחקו

.Á
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שעמל והעובדה מאד, מדוייקים בתורה הענינים כל

שלמעלה למצוות גם המשמש ביטוי חוקה, נקרא התורה

חוקה, נקרא תורה שעמל לכך שהסיבה מוכיחה, מהשכל,

מפני גם אלא כדלעיל, קשה, עבודה שזוהי מפני רק אינה

מהשכל שלמעלה לענינים שייך :32שעמלֿתורה

עלֿידי להיות צריך תורהֿשבעלֿפה שלימוד למרות

על33הבנה לברך איֿאפשר הנלמד את מבינים אין ואם ,

ברכתֿהתורה את בענין34כך עמלֿתורה תלוי זאת בכל ,

שלמעלה ב"בחקותי" דוקא ואדרבה: השכל, שמעל

בתורה". "עמלים מתבטא – מהשכל
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כג.24) ו, משלי

(סנהדרין25) הושיבני במחשכים נאמר שעלי' בבלי בתלמוד לא שהיא

א). כד,

ובכ"מ.26) ה'ש"ת, בחקותי אם וד"ה עדות ויקם בד"ה בארוכה נתבאר

פרשתנו.27) ריש

ב.28) ג, כריתות א. סה, סנהדרין ראה

מבואר29) – פ"ב שם עדות ויקם בד"ה ועד"ז – ד) מז, (פרשתנו בלקו"ת

(הנעשית לחקיקה אלו מצות aehשייכות oa`daעל שנעשית הפעולה מצד (

(minxebyידם, קיום שגם מבואר, וכאן בנפה"ב. אלוzlertחקיקה מצות (

דוגמת zlert.277היא ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש וראה החקיקה,

מובן30) ומזה פרטיהם. לכל הדיוק בתכלית הם שבתורה הענינים כל

לימוד בנוגע "חקיקה" מל' (גם) הוא שפירושו "בחקותי", הכתוב שלשון

– שבחקיקה האדם לעבודת בנוגע בין הוא בנוגעlnrהתורה, ובין תורה,

(וכמו שבו האבן לב את חוקקת תורה שהעמל – בהאב"ט החקיקה לפעולת

בנוגע שלפנ"ז בהערה דחוקים).zevnlשנתבאר

ב.31) פ"ו, אדר"נ ראה

כאן.32) ובאוה"ח בפרש"י, גו"א ראה

תושבע"פ33) דא תלכו בחוקותי דאם א) (קיג, פרשתנו זהר ראה

הוא בתורה שעמלים יד) (בפסוק להט"ז דוד ובדברי שם). (ובלקולוי"צ

בתחלתו. עה"פ מאוה"ח ולהעיר תושבע"פ,

א.34) יט, מע"ז ולהעיר ב. ה, ויקרא לקו"ת ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל'
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ענינים בשני :35וזאת

בשכל מהמובן יותר להיות צריך בתורה" "עמל ו.א)

ב) אמיתי. עמל זה אין לשכל, הדרוש כפי רק לומדים אם

בשכלו המובנים הענינים שגם להכרה מביא בתורה העמל

כמאמר לשכל, מעל בעצם שלא36הם הידיעה תכלית :

חכמת – התורה לגבי הוא כך ה' לגבי שהוא שכשם נדעך,

הרמב"ם שכתב כמו אחד. וחכמתו שהוא ולכן37ה', ,

בוראו38"כשם להשיג נברא שכל שום ביכולת כך39שאין

כנאמר חכמתו", להשיג יכול "ונעלמה40אינו :ipirnכל

חי".

התורה את מבין שהוא חושב אדם אם elna`כלומר,

dpaenֿכבוד כמאמר בתורה, בעמל לפגם הוכחה זוהי ,

אדמו"ר מוריֿחמי הם41קדושת המובנים הענינים שגם ,

כחוקים.

" בביטוי השימוש מובן זה תלכו"izewgaלפי

רק איננה הכוונה אם גם תורה, לימוד של במשמעות

העדות כולל הענינים כל ללימוד אלא החוקים, ללימוד

מגיעים42והמשפטים בתורה עמל שבאמצעות מפני ,

חוקים. הם המשפטים שגם להכרה
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בנוגע35) – הראשון בנוגעzcearlענין – והשני' תורה, d`vezdlהעמל

.30 ,29 הערות לעיל וראה מזה.

ב.36) קצא, של"ה ספ"ל. מ"ב עיקרים פ"ב. ח"ז עולם בחינות ראה

פס"ח.37) ח"א מו"נ ג"כ וראה ספ"ה. תשובה הל' ה"י. פ"ב יסוה"ת הל'

פ"ח. פרקים שמונה פ"כ. ח"ג שם

פ"ח.38) שם פ"ד. היחוה"א שער ראה

ובכ"מ.39) ה"ח. פ"ב ה"י. פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

זמירות.40) דוד סד"ה קו"א תניא וראה כא. כח, איוב

שגדול41) מכיון אבל המצות, קיום בענין – .57 ע' ש"ת עדות ויקם ד"ה

הוא דמשפטים המצות שקיום שזה לומר, צריך מעשה, לידי שמביא תלמוד

בתורה, שרשם מצד הוא דחוקים כמובאופן הוא דמשפטים הלימוד שגם

דחוקים. הלימוד

סוג42) לגבי (בכמות) קטן הוא שבתורה חוקים דסוג שמצות ובפרט,
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הרי תשמרו"), מצותי ב"ואת היא נכללת סתם התורה לימוד דאילו בתורה",

ההלכות לידיעת בנוגע (ולא וכו' התורה בטעמי עיקר הוא בתורה העמל ענין

דוקא. המשפטים בחלק וזהו עצמם),
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב דאגתו על מה שמתרחש לפעמים ענינים בלתי רצוים, ומעוצב הוא מזה 

וכו'.

והנה כבר מלתו אמורה ומבוארת בספר תניא קדישא ובכ"מ בתורת החסידות, אשר מרה שחורה 

אפילו גם עצבות הרי זה מפיתויי יצר הרע ואחד מתכסיסי מלחמתו למנוע את האדם מלעבוד השי"ת, ואף 

שברור שצריכים להיות במרירות מענין בלתי רצוי, מבואר שם )עיין במפתח-ענינים מקומות המצוינים - 

בתניא( החילוק שבין מרירות לעצבות, ואיך שאפילו למרירות זמנים קבועים לזה.

אלא שמובן וגם פשוט שעליו להתחרט בחרטה על העבר ולהחליט בתוקף הדרוש בקבלה טובה 

על להבא, לבחור בחיים וטוב תורתנו תורת חיים עלי' נאמר לקח טוב נתתי לכם, וכשאדם מקדש עצמו 

)אפילו( מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, ויקבע שיעורי לימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות 

ובהוספה בהלימוד בימי הש"ק ויום טוב.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין, ושמירת התקנה דשלשת השיעורים 

דחומש תהלים ותניא הידועים ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה, ומובן שכל 

זה צ"ל בלי נדר, וכן אשר יבדקו את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין.

המצפה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כח

נישואין

בהיקש  ולומדים  בגירושין,  נאמר   — שטר  קנין 
לקידושין1.

וגירושין  גבורה,  על  רומז  שטר  דהנה  הוא,  והענין 
את  להמתיק  היא  והכוונה  כמובן.  מגבורות,  רק  הם 

הגבורות, שיהיו בקדושה, גבורות ממותקות.
- רחמים, כדי  ושטר נאמר בין כסף - חסד, לביאה 

שיהיה ממותק משני הצדדים.

)ליקוטים ואגרות עמ' רד(

בקידושין נאמרו בתורה רק קידושי כסף וביאה2, מה 
שאין כן קדושי שטר ילפינן בהיקש מגירושין3.

קו  ודין,  גבורה  הוא  התהו  עולם  כי  הוא,  והענין 
הימין  קו  ורחמים,  חסד  הוא  התיקון  ועולם  השמאל, 

והאמצעי.
לכן גירושין, פירוד איש ואשה, בחינת עולם התהו, 
הוא בשטר דוקא, ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה4, כי 
שטר הוא בקו השמאל, גבורה. מה שאין כן בקידושין, 
חיבור איש ואשה, בחינת עולם התיקון, נאמר בפירוש 
קו  שטר,  ולא  האמצעי,  קו  וביאה,  הימין,  קו  כסף, 

השמאל.
בעולם התיקון  כי  קידושי שטר,  גם  יש  זה  כל  ועם 
יהיה  לא  כן  לא  אם  כי  השמאל,  קו  גם  להיות  צריך 

שלימות.
כי  ביאה5,  קידושי  הוא  בפירוש  שנאמר  מה  ועיקר 
בחינת אמת6, שמטתו  יעקב,  קו האמצעי,  הוא  העיקר 
שלימה7. מה שאין כן כסף, קו הימין, נלמד ממה שאמר 

אברהם, חסד, קו הימין, נתתי כסף השדה8.
)ליקוטים ואגרות עמ' שטו(

בנין עדי עד9.

מתן  של  העדיים,  הכתרים,  על  רומז   — עד  עדי 

1( קידושין ה, א.
2( תצא כד, א. קידושין ב, א. ד, ב. 

3( קידושין ה, א.
4( שם ג, ב.

5( כי יקח איש אשה ובעלה )תצא כד, א(.
6( מיכה ז, כ.

7( פסחים נו, ב.
8( חיי שרה כג, יג. קידושין ב, א.

9( נוסח ברכת אשר יצר את האדם בצלמו.

תורה10. וכמאמר רז"ל11 ביום חתונתו, זו מתן תורה12.
)ליקוטים ואגרות עמ' ר(

ואל יבריחו ואל יעלימו, לא זה מזו ולא זו מזה13.

זה וזו — רומזות על יחוד ז"א ומלכות.
שהרי בתיבת זה, שהיא לשון זכר, כתיב ה', המורה 

על נקבה,
ו', המורה על  נקבה, כתיב  זו, שהיא לשון  ובתיבת 

זכר.
וכמו כן:

זה — היא לשון זכר, אבל מספרה י"ב, זמן הגדלות 
לנקבה, י"ב שנה.

זו — היא לשון נקבה, אבל מספרה י"ג, זמן הגדלות 
לזכר, י"ג שנה.

 — ואדני  הוי'  והשילובים של  היחודים  שני  והיינו 
שילוב אדני בהוי' ושילוב הוי' באדני14.

ומיחוד ז"ה וז"ו נעשה כ"ה יהיה זרעך15.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכ(

כמו  התיקון,  עולם  ענין  הוא  ואשה  איש  נישואי 
שכתוב16 לא לתהו בראה לשבת יצרה.

ותיבת שבת מורה על יחוד ז"א ומלכות.
ש' — ז"א, כי השלשה קוים באות שי"ן רומזים על 

חג"ת. 
בת — מלכות.

וזהו היפך עולם התהו, שלא היתה שם בחינת נישואי 
איש ואשה, כי במלכי תהו לא נזכרו נשותיהם.

)בשבעה מלכי תהו הראשונים לא נזכר שם נשותיהם, 
והתחלת נישואי איש ואשה היא במלך השמיני, הדר, 
מקור עולם התיקון, שבו נאמר17 ושם אשתו מהיטבאל(.
)ליקוטים ואגרות עמ' רטו, עמ' שטו(

10( שבת פח, א.
11( שיר השירים ג, יא. משנה סוף תענית.

12( ועיין לקוטי תורה פקודי ו, ב. 
13( נוסח התנאים.

14( שער היחוד והאמונה פ"ז.
15( לך לך טו, ה.

16( ישעיה מה, יח.
17( שם, לט.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כט
חוברת ט 

הרבנית חוזרת לביתה
בכל המקומות האפשריים  דרך מוסקבה, שם התרוצצתי שוב  נסעתי משם  אלול  בתחילת חודש 
כשבידי מסמכים ובקשות לקיצור תקופת גלותו של בעלי, וכן עסקתי מעט בארגון משלוח חבילות מזון 

עבורו. לאחר מכן חזרתי הביתה.

יחסם של תושבי העיר לבואי היה ידידותי ומתוך כבוד רב, ברמה הגבוהה ביותר. אפילו נוצרים באו 
להתעניין בכל מה שעבר עלינו. לעשות זאת בגלוי אסור היה, אולם בחשאי שולמה משכורתו של בעלי 

במשך כל התקופה. מקום ישיבתו של בעלי בבית הכנסת גודר, ואיש לא הורשה לגשת אליו.

בזמן שהיה בעלי בעיר, והתפלל בבית הכנסת - היו תמיד חילוקי דעות בינו ובין הקהל בעניין נוסח 
התפילה, התקיעות בלחש1, הקפות בשני לילות החג2 וכדומה. אולם עכשיו - לא היתה כל דעה אחרת; 
הכל נעשה כאילו בעלי נמצא במקום, ואפילו מתנגדיו הגדולים לשעבר הכריזו שכל מה שהרב רצה - כך 
יהיה. לימים, כשסיפרתי זאת לבעלי, היה זה לו לנחת רוח; הוא נהנה מכך הנאה רבה. הקהל והחזן אף 

ניגנו את כל ה"תנועות" שבתפילה ואת כל ניגוני שמחת תורה שבעלי נהג לנגן.

הדברים הגיעו לידי כך שאפילו השלטונות שאלו מספר אנשים ממתפללי בית הכנסת מדוע הם 
חולקים לו כבוד כה רב. הנ.ק.וו.ד. שלח לזמן אותם כאילו בעניין אחר, אולם הנושא העיקרי שעליו 

דובר היה זה.

הכל התעניינו בנעשה עמי, ובאמת ובתמים ביקשו לסייע לי ולהקל עלי; אולם בפועל הם פחדו 
להתקרב אל החצר שבה התגוררתי, וכל העת הייתי לבדי, עד השעה שרחל היתה שבה מעבודתה.

כולם - מלבד שני ידידים קרובים, אברכים משלנו, שנהגו להתגנב לביתי כמעט מדי יום ביומו אחרי 
העבודה - הם עשו זאת בסביבות השעה 11 12 בלילה, כדי שבני משפחותיהם לא יידעו על כך - כדי 
להיוודע מה נשמע. אח, כמה יקרים היו ביקוריהם בעיניי! בצאתם מן הבית הם נהגו תמיד ללכת דרך 
עשרה רחובות צדדיים, כדי שלא יבחינו מאין הם באים, ותמיד נראה היה להם שעוקבים אחריהם; 

למרות כל זאת הם חזרו ובאו למחרת.

לעיתים קרובות למדי קרה שמספר אנשים התאספו למפגש חברתי, ושוחחו במיוחד על אודות הרב, 
על עבודתו והשפעתו הציבורית, ועל נאומיו ודרישותיו מהציבור. כמעט תמיד היו לו מתנגדים, אך הסוף 

היה שכולם התבטלו בפניו, והפכו ממתנגדים לידידים טובים.

פעם אחת, זוכרת אני, יצאתי לרחוב בשעה מאוחרת בלילה, וניגש אלי אחד ממכרינו, מהחוגים 
החופשיים בתכלית, התבונן סביבו אם מישהו מבחין בכך שהוא משוחח עמי, ולאחר שבדק ומצא שאין 
שם איש, שאל אותי: הזוכרת את שהשתתפנו בארוחה רשמית בביתו של עסקן ציבורי מסויים, ושם פנה 
ד"ר פרידמן - הלה היה מהחוגים הלא חסידיים, מרצה באוניברסיטה ובעל סמיכה להוראה, שהחשיב 
עצמו כלמדן גדול - בשאלה אל הרב: מדוע נאמר3 "שמרה נפשי כי חסיד אני", שמשמעות הדברים 
שחסיד זקוק לשמירה? השיב לו הרב: משום שלמתנגד גם שמירה לא תעזור... אותו ד"ר, יחד עם כל 

שאר הנוכחים, הריעו לרב למשמע התשובה.

 - יום הכיפורים, ה'תשכ"ו )תורת מנחם  וראה ר"ד בעת הסעודה דמוצאי  נזר או"ח ח"ב סתמ"ה–ז.  וראה שו"ת אבני  1( כמ"ש אדה"ז בסידורו. 
התוועדויות תשכ"ו ח"א ע' 46(. וש"נ.

2( ראה סידור אדמו"ר הזקן. וראה ספר "תולדות חג שמחת–תורה" )ירושלים, תשנ"ח( ע' 277 ואילך. וש"נ. וראה גם לקמן ע' 000.
3( תהלים פו, ב.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בחוקותיל

ואף  יעקוב  בריתי  את  וזכרתי   – מב  כו, 
את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר 

והארץ אזכר

מה  בו  דרשו  כבר  בראשונה,  יעקב  בכאן  שהזכיר  מה  ג. 
שדרשו.

והנראה לי כבר רמזתי בהשלשה בתים הם כנגד אברהם 
מצפים  שאנו  הג'  והבית  יעקב,  ויצא  בפרשת  ויעקב  יצחק 
שאינה עתידה ליחרב, היא כנגד יעקב שקראו בית )פסחים 
בו,  שאנו  הד'  הגלות  זה  ולכן  וגו',  יעקב  בית  כאומרו  פח.(, 

עתידין אנו להגאל ממנו בזכות יעקב.
על  להורות  בוא"ו,  מלא  יעקוב  שם  בכאן  כי  תמצא  ולכן 
הגאולה העתידה שהיא באלף הששי כנגד הוא"ו, וכבר נתנו 

סימן בזה כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה ששים ושש.
שלקחה  אליהו  של  וא"ו  היא  הוא"ו  שזאת  אמרו  ולזה 
יעקב ממנו ערבות עד שלחו, כאומרו הנה אנכי שולח לכם 

את אליה הנביא.
צרור המור

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' אייר, בו כותבת אודות מחשבות אשר לפעמים מבלבלות אותה, והתחלתן היו 

לפני כמה שנים, ושואלת דעתי בזה.

ומובן וגם פשוט שברור הוא שאין בהן כל ממש ומציאות כלל וכלל, ובודאי גם היא עצמה נוכחה 

בזה, שהרי מאז התחילו המחשבות ראתה חסדי השי"ת וברכתו בפועל במוחש בבנין בית בישראל על יסודי 

התורה והמצוה, והרי זהו מהענינים הכי יסודים והם עיקר בחיי איש ואשה הישראלים, אלא שבענינים 

התלוים במחשבה, העצה הכי ראשונה היא היסח הדעת, והיסח הדעת אין ענינו ללחום עם המחשבה בלתי 

רצוי' אלא להפנות את המחשבה לענין אחר, ומה טוב להפנות המחשבה לעניני יהדות, שאז מעט אור דוחה 

הרבה חשך, ודלא כמו שכותבת שהיא משתדלת להתגבר על המחשבה, שהרי מלחמה בענין האמור הוא 

היפך היסח הדעת.

ומהנכון אשר יבדקו את המזוזות בדירתם וכן את התפילין של בעלה שי' באם לא נבדקו במשך 

שנים עשר חדש האחרונים, והיא תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל להפריש לצדקה קודם הדלקת 

הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב, וכן תעשה גם בכל יום חול קודם שתאמר איזה תפלה בבקר, ומובן 

שכל זה צריך להיות בלי נדר.

ומנהיגו  עולם  בורא  יתברך  בהשם  בטחון  דבר  על  במחשבה  שההתרגלות  ופשוט,  מובן  וגם 

]שההתחזקות בזה צ"ל מבלי כל קשור בהמחשבות בלתי רצויות, שצריך להסיח דעת מהן, כי אם מהשקפת 

עולם יהודית מסורתית[, מוסיפה בברכות השי"ת והצלחתו בכל הדרוש.

מזכירה במכתבה שעבדה בשטח ההוראה כבוגרת דסמינר, ותקותי שמנצלת כשרונותי' בזה גם 

עתה, באם אין זמנה בידה למשרה מלאה או עכ"פ חלקית, הנה עכ"פ מזמן לזמן ולעתים תכופות בהפצת 

היהדות המסורתית בכלל ובתוככי הנוער והקטנים ביחוד, שהרי דרישת והכרח השעה היא בזו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



לי אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' אייר, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו, ואיך שהסתדר עתה, ומסיים 

שרואה  בשעה  בה  קישוים,  בכמה  נתקל  ומצות,  תורה  בעניני  בדרגות  לעלות  כשרצונו  זה  מדוע  בתמי' 

בחורים חפשים שחייהם בלי קישוים, בלי יגיעה והשתדלות וכו'.

והמענה על זה נמצא במכתבו עצמו, בתארו הסתדרותו אשר צריך ללמוד המקצוע שלו ג-ד שנים, 

ועתה בעבודה מעשית כמו כל פועל אחר בהתאם לידיעותיו, משתכר רק 110 ל"י לחדש, במלות אחרות, 

וידיעות, ואז גם הפעולה משתפרת  פעולה עצמה אינה מספיקה אלא שזקוקה להכנה מתאימה בלימוד 

ומשתלמת בהרבה יותר.

והטעם פשוט, שככל שיגדל ההישג צריכה להיות ההכנה גדולה יותר ורחבה יותר, וככל שיקטן 

ההישג או בענין שאין בו כל הישג, תקטן ההכנה או שאין זקוקים כלל להכנה.

ועל דרך זה בהנוגע לחיים מחוסרי תוכן, אין זקוקים להכנה להם, שהרי כל התענוג שיש בהם, 

לאחרי עבור רגע ואינו, ומה פלא שאין זקוק בזה להכנה, ז.א. כל איש אשר יתבונן בעתידו אפילו לשעה 

בעתיד הקרוב  חייו  ישתפרו  כיון שעי"ז  איזה שנים,  ככל הדרוש בהכנה הכי טובה במשך  ישתדל  קלה, 

ובעתיד בכלל פי כו"כ במשך עשיריות ועשיריות שנים, וכפתגם הקצר והשנון של חכמנו ז"ל, לפום צערא 

והשתדלות  היגיעה  שבהכפלת  ז.א.  וההשתדלות,  היגיעה  הצער,  של  כמה  פי  הוא  שהאגרא  אלא  אגרא, 

מתגדל השכר והתועלת פי כמה וכמה.

לנצל  שעליו  האמיתית,  למסקנא  ולבוא  בתוכנם,  שיתבונן  תספיקנה  המעטות  ששורתי  תקותי 

השנים האלו ומרץ העלומים והבחרות להכנה הדרושה לכל עתידו, בכדי שיהי' מאושר הן בגשמיות והן 

ברוחניות, ורק דרך אחת מובילה לזה, הכנה נפשית לימוד תורתנו תורת חיים וקיום מצותי' עליהן נאמר 

וחי בהם, שזהו קיום הבקשה העדוד והציווי: ובחרת בחיים, בחיים אמיתים ומאושרים בעולמנו גם זה.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  ח"י סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק בעל מדות וכו' מו"ה חיים שמעון זאב שי'

שלום וברכה!

לאחרי השתיקה הכי ארוכה נתקבל מכתבו מפסח שני, שהוא ממוצע בין פסח ראשון וזמן מתן 

ועד למשהו, בחג השבועות שתי הלחם  כי בפסח ראשון חמץ אסור  תורתנו במהלך הגאולה האמיתית, 

חמץ תאפינה, מצוה מן התורה, ופסח שני חמץ ומצה עמו בבית, מצה חובה, חמץ רשות, ממוצע בין שני 

הענינים, כמובן ג"כ מזוה"ק חלק ב' קפ"ג ע"ב.

בו כותב אודות קביעות זמן נשואי בנם שליט"א בזה הקיץ הבע"ל. ויהי רצון שאיך שיקבעו הזמן 

בדיוק, יעלה ליפה ויהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים...

בברכה לבשו"ט תכה"י.
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i"yx£È�ÈÒ ¯‰a∑אּלא מּסיני?! נאמרּו הּמצֹות ּכל והלא סיני? הר אצל ׁשמּטה ענין נאמרּו,מה ּׁשמּטה מה ¿«ƒ«ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

מּסיני,ּכללֹותיה ודקּדּוקיה ונראה,ּפרטֹותיה ּכהנים. ּבתֹורת ׁשנּויה ּכ מּסיני; ודקּדּוקיהן ּכללֹותיהן נאמרּו ּכּלן אף ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
ּתֹורה ּבמׁשנה מֹואב ּבערבֹות ׁשּנׁשנית קרקעֹות ׁשמּטת מצינּו ׁשּלא לפי ּפרּוׁשּה: ׁשּכ ׁשּכללֹותיה,לי למדנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

מּסיני נאמרּו ּכּלן למׁשה,ּופרטֹותיה ׁשּנדּבר ּדּבּור ּכל על ּכאן ולּמד הּכתּוב ּכּלם,ּובא היּו ּכללֹותיהן,ׁשּמּסיני ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ
מֹואב,ודקּדּוקיהן ּבערבֹות ונׁשנּו .וחזרּו ְְְְְְְְִִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(276 'nr fi zegiy ihewl)

ודקּדּוקיה ּופרטֹותיה א)ּכללֹותיה כה, ּונטׁשּתּה"ּכללֹותיה(רש"י ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית יא)– כג, תזרעּפרטֹותיה.(מׁשּפטים "לא – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹ

תזמר" לא . ד). לּכל"ּדקּדּוקיה.(פסוק יהיה הפקר אּלא קציר, ּכׁשאר ּבֹו מחזיק להיֹות תקצֹור, "לא וברש"י)– ה זהּו(פסוק אְך . ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

חֹוזר אינֹו אּלּו חלּוקֹות ׁשּמפרט לאחר ולכן, ׁשניהם. ּכֹולל 'ּדקּדּוק' והן 'ּפרט' הן יֹותר, ּובכללּות ּבּלׁשֹון; ּכׁשּמדּיקים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבפרטּיּות,

ודקּדּוקיהן". "ּכללּותיהן ּבהמׁשְך ּכֹותב אּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעליהן,

ã ycew zegiyn zecewp ã(273 'nr ` zegiy ihewl)

לאמר סיני ּבהר מׁשה אל ה' א)וידּבר ּכּלן(כה, אף . . ּׁשמּטה מסּמלת(רש"י)מה היא ּכי זה, עּקרֹון מלּמדת ׁשמּטה ּדוקא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

מלאכה ּבּה לעׂשֹות (מּתר החּלין מן ּפריׁשּות ּבּה אין אְך ׁשּבת; לקדּׁשת ּבדֹומה ּגדֹולה, קדּׁשה יׁש זֹו ּבמצוה ּדהּנה, הּתֹורה. ּכל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻֻאת

הּגׁשמּיים הּפרטים על להקּפיד חֹובה זאת עם ויחד רּוחנית, ּדבקּות מּתֹוְך לקּימּה יׁש ּכְך: מצוה ּבכל ואף אדמה). עבֹודת ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאינּה

רמב"ןהּׁשֹונים. ִַ
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ענין מה סיני. ּבהר מׁשה אל ה' וידּבר ְְְִִֵֶֶַַַַַָ(א)

ּכל נאמרּו והלא סיני, הר לענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹׁשמּטה

נאמרּו ּׁשמּטה מה אּלא מּסיני, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָהּמצֹות

ּכּלן אף מּסיני, ודקּדּוקיה ּופרטיה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכללֹותיה

מּסיני. ודקּדּוקיהן ּופרטיהן ּכללֹותיהן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָנאמרּו

(ּכאן). ּכהנים ּבתֹורת ׁשנּויה ְְֲִַָָָֹּכ

‰‡¯�Âמצינּו ׁשּלא לפי ּפרּוׁשֹו, ׁשּכ לי ¿ƒ¿∆ְִִִֵֶֶָָֹ

ּבערבֹות ׁשּנׁשנית קרקעֹות ְְְְְִִֵֶַַַָׁשמּטת

נאמרּו ּכּלן ּופרטיה ׁשּכללֹותיה למדנּו ְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמֹואב,

ּדּבּור ּכל על ּכאן ולּמד הּכתּוב ּובא ְִִִִֵַַַָָָָמּסיני,

ּכללֹותיהן היּו ׁשּמּסיני למׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּנדּבר

לׁשֹון מֹואב. ּבערבֹות ונׁשנּו וחזרּו ְְְְְְְְְִִֵֶַָָודקּדּוקיהן,

ִַרּׁש"י.

B�È‡Âּכׁשמּטה מצֹות ׁשהרּבה ּכלל, ּבעיני נכֹון ¿≈ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבהןׁש ונדע מֹואב, ּבערבֹות נׁשנּו ּלא ְְְְִֵֶֶַַָָֹ

ּבאהל אֹו מּסיני ּופרטיהן ּכללֹותיהן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמרּו

ׁשּנׁשנּו הּדּברֹות ׁשאר ׁשהקׁשּו מּנין ועֹוד, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻמֹועד.

ּכללֹותיהן היּו ולא לּׁשמּטה, מֹואב ְְְְְִֵֶַַָָָָֹּבערבֹות

ראּוי היה וכן מֹואב. ּבערבֹות ּופרטיהם ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמּסיני

ּפרטיהם, לבאר נׁשנּו הּנׁשנֹות ּכי לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָיֹותר

ּכללֹותיה. אּלא ּבסיני נאמרּו לא ְְְִִֶֶֶֶַָָָֹּכי

Ï·‡ּפרּוׁשּה ּכהנים ּבתֹורת הּׁשנּויה הּבריתא ¬»ְְְֲִֵַַַַָָָָֹ

מּסיני ּכללֹותיה נאמרּו ׁשהּׁשמּטה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּברּור,

כג (ׁשמֹות הּמׁשּפטים ואּלה ּבפרׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּדכתיב

אביני ואכלּו ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה והּׁשביעת ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹיא):

ּכלל, ּבדר הּׁשמיטה ּדיני ואּלּו וגֹו', ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָעּמ

נאמרּו עֹוד סיני ּבהר ּכי ואמר חזר ְְְְִִֶֶַַַַָָָּובכאן

הּזאת. ּבּפרׁשה נזּכרּו ּכּלם ׁשהרי ּפרטיה, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּכל

הּמצֹות אּלה ּכתיב: לד) כז (להּלן הענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָּוּבסֹוף

ּבהר יׂשראל ּבני אל מׁשה את ה' צּוה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאׁשר

הּנזּכרת, הּׁשמּטה אל הּמצוֹות ּכל להּקיׁש ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָסיני,

והּכל ּופרט ּבכלל ׁשּנאמרּו ּכן היּו ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּכּלן

ִִַמּסיני.

ÔÎÂ,הּמצֹות אּלה ּכהנים, ּבתֹורת ׁשם ׁשנּו ¿≈ְְֲִִֵֶַַָָֹ

מעּתה. ּדבר עֹוד לחּדׁש רּׁשאי נביא ְִֵֵֵַַַַָָָָאין

לׁשלחֹו. הּׁשליח ּכדאי מׁשה, את ה' צּוה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָאׁשר

ּגרמה. יׂשראל זכּות יׂשראל, ּבני אל מׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאת

ּבתֹורת ּכאן עד מּסיני. נאמרּו ׁשּכּלם סיני, ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֻּבהר

ׁשם ׁשּנצטּוה מֹואב, ערבֹות ענין אבל ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹּכהנים.

וזה לי נראה ּכ לּבנים. הּתֹורה לבאר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמׁשה

ופרח. ְֶַַָּכפּתֹור

ÔÈ�ÚÂרּבי אמר ּבכאן, ׁשּנכּתב הּזאת הּפרׁשה ¿ƒ¿«ְְִִֶַַַַַָָָָָֹ

ּבפרׁשת הּכתּובה הּברית זאת ּכי ְְְְִִַַַַָָָָָֹאברהם

על ּוכׁשּקּבלּו ז), כד (ׁשמֹות הּמׁשּפטים ְְְְְִִִֵֶֶַַָואּלה

ואמר הּברית נכרתה אז ונׁשמע נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָנפׁשם

הּזה, ּבּמקֹום והזּכירּה הּזאת. הּפרׁשה ּכל ְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹלהן

העריֹות על אמר ּכאׁשר ּכי הארץ, ּתנאי ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּבר

הארץ אֹותם ּתקיא ּבעבּורם כח),ּכי יח (לעיל ְֲִִֵֶַָָָָָ

הארץ ׁשּבתֹות על ּבחּקתי אם ּבפרׁשת אמר ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכן

הּׁשּבתֹות. להזּכיר ּתחּלה והצר לד), כו ְְְְְְִִַַַַַָָָֻ(להּלן

ÈÙÏeּכי נכֹון, ּבסדר ּכאן נכּתבה ּכי ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִִֵֶַָָָ

לקּבל ׁשם ּבעלתֹו סיני, ּבהר ְְֲִֵֵַַַַָֹּפרּוׁש

ּבתחּלת ּכי הענין, ּובאּור ׁשנּיֹות. ְְְִִִִִֵַָָלּוחֹות

הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשל הראׁשֹונים יֹום ְִִִִֶַָָָארּבעים

ואת ה' ּדברי ּכל את הּברית ּבספר מׁשה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּכתב

הּברית ּדם וּיזרק ׁשם, הּנאמרים הּמׁשּפטים ְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָָֹּכל

ּבעגל ּוכׁשחטאּו ח). כד (ׁשמֹות העם ְְְֵֶֶַָָָָעל

ההיא הּברית נתּבּטלה ּכאּלּו הּלּוחֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָונׁשּתּברּו

הּקדֹוׁש ּוכׁשּנתרּצה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֶֶַַַָָָָאצל

ּבברית צּוהּו ׁשנּיֹות ּבלּוחֹות למׁשה הּוא ְְְְִִִִֶָָּברּו

ּכרת אנכי הּנה י): לד (ׁשם ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחדׁשה,

ׁשּנאמרּו החמּורֹות הּמצֹות ׁשם והחזיר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָּברית,

הראׁשֹונה, ּבּברית הּמׁשּפטים ואּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבסדר

הּדברים את ל ּכתב כז): ּפסּוק (ׁשם ְְְְִֶַַָָָָָואמר

אּת ּכרּתי האּלה הּדברים ּפי על ּכי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהאּלה

יׂשראל. ואת ְְְִִֵֶָּברית

‰ˆ¯Âעליהם להחמיר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ¿»»ְְֲִֵֶַַָָ

עליהם ׁשּתהיה הּׁשנית הּזאת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבּברית

ּכל על ּכראׁשֹונה וׁשּתהיה ּובקללֹות, ְְְְִִִֶֶַָָָָָּבאלֹות

ּכמֹו הּמׁשּפטים, ּכל ועל הראׁשֹונֹות ְְְְִִִִַַַָָָהּמצֹות

ּכל את ג): כד (ׁשם הראׁשֹונה ּבּברית ְֱִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר

אמר ּולפיכ הּמׁשּפטים, ּכל ואת ה' ְְְְִִִִֵֵַַָָָָּדברי

אּלה מו): כו (להּלן הּתֹוכחֹות ּבסֹוף ְְְֵֵֶַַָָּבכאן

ּבינֹו ה' נתן אׁשר והּתֹורֹות והּמׁשּפטים ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻהחּקים

הּוא מׁשה, ּביד סיני ּבהר יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּובין

ׁשּנאמרּו והּמׁשּפטים הּמצֹות ּכל אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָרֹומז

ואּל ּבסדר הראׁשֹונה ׁשהיּוּבּברית הּמׁשּפטים ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּזאת. ּבּברית ְִַַָֹֻּכּלן

‰p‰Âהּׁשביעית נאמרה הראׁשֹון הּברית ּבספר ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

(ׁשמֹות ׁשּנאמר ׁשהזּכרּתי, ּכמֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָּבכלל

וכּו', ּונטׁשּתּה ּתׁשמטּנה והּׁשביעת יא): ְְְְְְְִִִֶַַָָכג

ּבפרטיה נאמרה הּׁשנית הּזאת ּבּברית ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹועּתה

הראׁשֹונה הּברית ּובעת וענׁשיה. ְְְְֳִִִֵֶֶַָָָָָָודקּדּוקיה

מׁשה נצטּוה ראׁשֹונים יֹום ּבארּבעים ְְְִִִִֶֶַַָָׁשהּוא

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּוכׁשּנתרּצה הּמׁשּכן, ְְְִִֶַַַַָָָָעל

ויצּום מׁשה ירד ׁשנּיה ּברית להם לכרת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוצּוהּו

(ׁשם סיני ּבהר אֹותֹו ה' צּוה אׁשר ּכל ְֲִִֶֶַַָָָאת
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ואז מּכללם, הּמׁשּכן מעׂשה והיה לד), ְְְְֲִִֵַַָָָָָָלד

ואמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהקהיל

הּדברים אּלה א): לה (ׁשמֹות ּכבּתחּלה ְְְְִִֵֶֶַַָָָלהם

הּמׁשּכן. ּבמלאכת אתם לעׂשת ה' צּוה ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר

מּיד מּלפניו ויצאּו ּבׂשמחה, הּדבר קּבלּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָוהּנה

והׁשלימּו הּמׁשּכן ועׂשּו הּנדבה ונתנּו ּכּלם ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָֻּובאּו

ְְַמלאכּתֹו.

¯L‡ÎÂ'ה וידּבר מׁשה אל וּיקרא מּיד הּוקם, ¿«¬∆ְְִִֵֶֶַַַַָָ

וצּוהּו א), א (וּיקרא מֹועד מאהל ְְִִֵֵֵֶַָָָֹאליו

הּכל צּוה ּומׁשה ּכהנים, ּתֹורת ּובכל ְְֲִִֶַַַָָָָֹֹּבּקרּבנֹות

מּיד. יׂשראל ּבני ּכל ואל ּבניו ואל אהרן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאל

הּׁשם אֹותי צּוה עֹוד להם: אמר הׁשלים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוכאׁשר

ולכרת והּיֹובל הּׁשמּטה לכם לפרׁש סיני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבהר

חדׁשה ּברית והּמׁשּפטים הּמצֹות ּכל על ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָלכם

ּובׁשבּועה. ְְִָָָּבאלה

‡ÏÂחצי ויזרק זבחים ׁשּיזּבח עּתה הצר ¿…ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֻ

הּמזּבח על הּדם וחצי העם על ְֲִִֵַַַַַַַָָָָהּדם

עליהם קּבלּו אבל ּבראׁשֹונה, עׂשה ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָּכאׁשר

וזה אּלה. ּובקללֹות ּבאלֹות הראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָהּברית

ּבהר יׂשראל ּבני ּובין ּבינֹו ה' נתן אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָטעם:

להם הּנֹותן הּוא ּכי , מו) כו (להּלן ְִִֵֶַַַָָסיני

הּתנאים ּפי על להם מחל ּכי הּזאת, ְְִִִִֶַַַַַָָָֹהּברית

תּׂשא ּכי ּבסֹוף ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו (ׁשמֹותהאּלּו, ְְְְִִִֵֵֶַָָ

כז). לד

ÔÎÂעליהם ׁשּקּבלּו היה, ּכן מֹואב ערבֹות ּברית ¿≈ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

והיא ההם, ּובּקללֹות ּבאלֹות ְְְִֵַַַָָָהּתֹורה

אּלה סט) כח (ּדברים ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָהּברית,

את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹדברי

אׁשר הּברית מּלבד מֹואב ּבארץ יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּבני

הארץ ׁשּבתנאי אמרּו ואמת ּבחרב. אּתם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרת

(להּלן ּבּתֹוכחֹות יזּכיר ּכאׁשר והּיֹובל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָהּׁשמּטה

הּזאת ּבּברית נתחּדׁשּו ּכן ועל לדֿלה), ְְְְִִֵַַַַֹכו

ִֵַהּׁשנית.

ּבׁשּבת ׁשּנאמר ּכׁשם ה', לׁשם לה'. ׁשּבת ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָ(ב)

ּכ לא ורּבֹותינּו רּׁש"י. לׁשֹון ְְְִִֵֵַַָֹּבראׁשית.

הּמֹועדים ּגם הּׁשּבתֹות ּכל ּכי ּבמדרׁשם, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָנתּכּונּו

"לה'", מהם ּבאחד יאמר ולא הן, ה' ְְְֵֵֵֶֶַַָֹֹלׁשם

ׁשּבתֹון, לכם יהיה כד): כג (לעיל אמר ְְֲִֵֶֶַַָָָָאבל

ׁשּבתֹון ׁשּבת לב): (ׁשם הּכּפּורים ּביֹום ְְִִַַַַַָָָואמר

לכם. ֶָהּוא

ÔBLÏeׁשּבת (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת הּבריתא ¿ְְֲִַַַַָָָָֹ

ּכ ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשּנאמר ּכׁשם ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָלה',

"ׁשּבת ּפרּוׁש אבל לה'. ׁשּבת ּבּׁשביעית ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָנאמר

(ׁשמֹות ּבראׁשית ּבׁשּבת האמּור "אלהי ְְְֱִֵֶַַַָָֹלה'

תעׂשה לא ּכן ועל וּיּנפׁש ׁשבת ּבֹו ּכי י), ְֲִִֵֶַַַַַָָֹכ

ּבּׁשמּטה, נאמר כן ּכי אמרּו ּולכ מלאכה, ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָּכל

ּבּׁשנים. ׁשביעית היא ְִִִִִַָּכי

‰p‰Âמּסֹודֹות ּגדֹול ּבסֹוד אֹותנּו עֹוררּו ּבכאן ¿ƒ≈ְְְִָָָ

ׁשּכתב: אברהם רּבי לֹו רמז ּכבר ְְִֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה,

עֹו ימֹות וסֹוד הּׁשּבת, ּכיֹום לה' ׁשּבת לםוטעם ְְְְַַַַַַָָָ

ּׁשאני מה לׁשמע אזנ וכף הּזה. ּבּמקֹום ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹרמּוז

,אׁשמיע אׁשר ּבלׁשֹון מּמּנּו להׁשמיע ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָרּׁשאי

ּבראׁשית ּבסדר ּכתבּתי ּכבר ּתתּבֹונן. ּתזּכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָואם

הם ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ּכי ג) ב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶ(ּבראׁשית

אלהי לה' ׁשּבת הּׁשביעי ויֹום עֹולם, ְְְֱִִֶַַַָָֹימֹות

הּגדֹול, לּׁשם ׁשּבת יהיה בֹו ּכי י) כ ְְִִֵֶַַַָָ(ׁשמֹות

מה ּבּׁשביעי מ"ד): פ"ז (ּתמיד ׁשּׁשנינּו ְְִִִִֶֶַָָּכמֹו

לעתיד הּׁשּבת ליֹום ׁשיר מזמֹור אֹומרים, ְְְִִִִֶַַָָָהיּו

והּנה העֹולמים. לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלבא

ּבראׁשית, ּבמעׂשה ּברא לאׁשר רמז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּימים

ימי ּכל ּבבריאת יהיה לאׁשר ירמזּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשנים

ָעֹולם.

ÏÚÂמּכל יֹותר ּבׁשמּטה הּכתּוב החמיר ּכן ¿«ְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּכמֹו עליה, הּגלּות וחּיב לאוין ְְִִֵֵֶַַָָָָָחּיבי

אז ׁשּנאמר: כח), יח (לעיל ּבעריֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָׁשהחמיר

לד). כו (להּלן ׁשּבתתיה את הארץ ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹּתרצה

הּׁשּמה ימי ּכל רּבֹות, ּפעמים הענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוהחזיר

ּתעזב והארץ ונאמר: לה), ׁשם (ׁשם ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָֹּתׁשּבת

וכן מג). ׁשם (ׁשם ׁשּבתתיה את ותרץ ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמהם

עּנּוי על ּבאה ּגלּות מ"ט): פ"ה (אבֹות ִִַָָָָָׁשנינּו

מּפני הארץ, ׁשמּטת ועל הּדין עּוּות ועל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּדין

ּבראׁשית ּבמעׂשה מֹודה אינֹו ּבּה הּכֹופר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכל

ּגלּות וגזר הּנביא החמיר וכן הּבא. ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּובעֹולם

ׁשּנאמר הּׁשביעית, ּבּׁשנה עבדים ׁשּלּוח ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָעל

את ברית ּכרּתי אנכי יגֿיד): לד ְְְִִִִֶַָָָֹ(ירמיה

ּגם ּכי וגֹו', ׁשנים ׁשבע מּקץ וגֹו' ְְֲִִִֵֵֶֶַַָאבֹותיכם

כּו'. ּכּיֹובל ׁשביעית ְְִִֵֶֶַּבעבד

Ï·Bi‰Âּכי ויכּלּו, עד מּבראׁשית עֹוד יּודע ¿«≈ְְִִִִֵַַַָֻ

ה ּבּיֹובל אחּזתֹויׁשּובּו אל איׁש ּכל ֲִֵֶַַָָֹֻ

הּמאמין מֹוסד הּוא ּכי מׁשּפחּתֹו, אל ְְְֲִִִִֶַַַָואיׁש

ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּנאמר: וזה ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָיחריׁש,

היא ּכי י), (ּפסּוק ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ְְִִֶֶָָָָָ(ּכאן),

(ּבראׁשית הראׁשֹון ּבּפסּוק הּנרמזת החּיים ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָארץ

כו (להּלן אזּכר והארץ נאמר: ׁשּבּה א), ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָֹא

רמזּו לזה וׁשּמא ּפעמים. זה זכרּתי ּוכבר ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמב),

ׁשערי חמּׁשים ּבאמרם: כא:) (ר"ה ְְֲֲִִֵֵַַָָרּבֹותינּו

חּוץ למׁשה נמסרּו וכּלם ּבעֹולם נבראּו ְְְְְְִִִֶָָָָֻּבינה

והּנה אחד, ּבית ׁשער ׁשמּטה ּכל ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחד,

חּוץ סֹוף, ועד מּתחּלה ההויה ּכל ְְֲִִִַַָָָָהֹודיעּוהּו

קדׁש. הּיֹובל ִֵֶַֹמן

לֹומר הּכתּוב ּדר .ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ְִִֵֶֶֶַַַָָָ(ג)

מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים ׁשׁשת ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכן,

ּובּיֹום מעׂשי ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ט), כ ְֲֲִֵֶֶֶַַַָ(ׁשמֹות

רּבֹותינּו ּדר ועל יב). כג (ׁשם ּתׁשּבת ְְְִִִֵֶֶַַַָֹהּׁשביעי

ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ה"א): פ"ח ּכלאים ְְְְִִִִִֵַַַָ(ירּוׁשלמי

מּכלל הּבא לאו והּוא ּבּׁשביעית, ולא ְְְְִִִֶַַַָָָֹׂשד

ּבּׁשביעית הּזֹורע ונמצא עׂשה, ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָעׂשה

תעׂשה. ּובלא זה ּבעׂשה ְֲֲֵֵֶֶַַֹעֹובר

L¯„Óe'ר י): כג ׁשמֹות (מכילתא אּגדה ƒ¿»ְְְִַָָָ

עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶָָיׁשמעאל

ּבׁשבּוע אחת ׁשמיטה עֹוׂשין מקֹום ׁשל ְְְִִֶַַַָָָרצֹונֹו

עֹוׂשין ּוכׁשאין ּתזרע, ׁשנים ׁשׁש ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחד,

ּבׁשבּוע ׁשמּטין ארּבע עֹוׂשין מקֹום ׁשל ְְְְִִִֶַַַָָרצֹונֹו

ׁשנה נרה ׁשנה, וזֹורעּה ׁשנה נרה ּכיצד ְְֵֶָָָָָָָָָָָָָאחד,

אחד. ּבׁשבּוע ׁשמּטין ארּבע נמצאּו ׁשנה, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָוזֹורעּה
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ואז מּכללם, הּמׁשּכן מעׂשה והיה לד), ְְְְֲִִֵַַָָָָָָלד

ואמר יׂשראל ּבני עדת ּכל את מׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהקהיל

הּדברים אּלה א): לה (ׁשמֹות ּכבּתחּלה ְְְְִִֵֶֶַַָָָלהם

הּמׁשּכן. ּבמלאכת אתם לעׂשת ה' צּוה ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹאׁשר

מּיד מּלפניו ויצאּו ּבׂשמחה, הּדבר קּבלּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָוהּנה

והׁשלימּו הּמׁשּכן ועׂשּו הּנדבה ונתנּו ּכּלם ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָֻּובאּו

ְְַמלאכּתֹו.

¯L‡ÎÂ'ה וידּבר מׁשה אל וּיקרא מּיד הּוקם, ¿«¬∆ְְִִֵֶֶַַַַָָ

וצּוהּו א), א (וּיקרא מֹועד מאהל ְְִִֵֵֵֶַָָָֹאליו

הּכל צּוה ּומׁשה ּכהנים, ּתֹורת ּובכל ְְֲִִֶַַַָָָָֹֹּבּקרּבנֹות

מּיד. יׂשראל ּבני ּכל ואל ּבניו ואל אהרן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאל

הּׁשם אֹותי צּוה עֹוד להם: אמר הׁשלים ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָוכאׁשר

ולכרת והּיֹובל הּׁשמּטה לכם לפרׁש סיני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבהר

חדׁשה ּברית והּמׁשּפטים הּמצֹות ּכל על ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָלכם

ּובׁשבּועה. ְְִָָָּבאלה

‡ÏÂחצי ויזרק זבחים ׁשּיזּבח עּתה הצר ¿…ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֻ

הּמזּבח על הּדם וחצי העם על ְֲִִֵַַַַַַַָָָָהּדם

עליהם קּבלּו אבל ּבראׁשֹונה, עׂשה ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָּכאׁשר

וזה אּלה. ּובקללֹות ּבאלֹות הראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָהּברית

ּבהר יׂשראל ּבני ּובין ּבינֹו ה' נתן אׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָטעם:

להם הּנֹותן הּוא ּכי , מו) כו (להּלן ְִִֵֶַַַָָסיני

הּתנאים ּפי על להם מחל ּכי הּזאת, ְְִִִִֶַַַַַָָָֹהּברית

תּׂשא ּכי ּבסֹוף ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו (ׁשמֹותהאּלּו, ְְְְִִִֵֵֶַָָ

כז). לד

ÔÎÂעליהם ׁשּקּבלּו היה, ּכן מֹואב ערבֹות ּברית ¿≈ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ

והיא ההם, ּובּקללֹות ּבאלֹות ְְְִֵַַַָָָהּתֹורה

אּלה סט) כח (ּדברים ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָהּברית,

את לכרת מׁשה את ה' צּוה אׁשר הּברית ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹדברי

אׁשר הּברית מּלבד מֹואב ּבארץ יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָּבני

הארץ ׁשּבתנאי אמרּו ואמת ּבחרב. אּתם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכרת

(להּלן ּבּתֹוכחֹות יזּכיר ּכאׁשר והּיֹובל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָהּׁשמּטה

הּזאת ּבּברית נתחּדׁשּו ּכן ועל לדֿלה), ְְְְִִֵַַַַֹכו

ִֵַהּׁשנית.

ּבׁשּבת ׁשּנאמר ּכׁשם ה', לׁשם לה'. ׁשּבת ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָ(ב)

ּכ לא ורּבֹותינּו רּׁש"י. לׁשֹון ְְְִִֵֵַַָֹּבראׁשית.

הּמֹועדים ּגם הּׁשּבתֹות ּכל ּכי ּבמדרׁשם, ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָנתּכּונּו

"לה'", מהם ּבאחד יאמר ולא הן, ה' ְְְֵֵֵֶֶַַָֹֹלׁשם

ׁשּבתֹון, לכם יהיה כד): כג (לעיל אמר ְְֲִֵֶֶַַָָָָאבל

ׁשּבתֹון ׁשּבת לב): (ׁשם הּכּפּורים ּביֹום ְְִִַַַַַָָָואמר

לכם. ֶָהּוא

ÔBLÏeׁשּבת (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת הּבריתא ¿ְְֲִַַַַָָָָֹ

ּכ ּבראׁשית ּבׁשּבת ׁשּנאמר ּכׁשם ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָלה',

"ׁשּבת ּפרּוׁש אבל לה'. ׁשּבת ּבּׁשביעית ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָנאמר

(ׁשמֹות ּבראׁשית ּבׁשּבת האמּור "אלהי ְְְֱִֵֶַַַָָֹלה'

תעׂשה לא ּכן ועל וּיּנפׁש ׁשבת ּבֹו ּכי י), ְֲִִֵֶַַַַַָָֹכ

ּבּׁשמּטה, נאמר כן ּכי אמרּו ּולכ מלאכה, ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָּכל

ּבּׁשנים. ׁשביעית היא ְִִִִִַָּכי

‰p‰Âמּסֹודֹות ּגדֹול ּבסֹוד אֹותנּו עֹוררּו ּבכאן ¿ƒ≈ְְְִָָָ

ׁשּכתב: אברהם רּבי לֹו רמז ּכבר ְְִֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה,

עֹו ימֹות וסֹוד הּׁשּבת, ּכיֹום לה' ׁשּבת לםוטעם ְְְְַַַַַַָָָ

ּׁשאני מה לׁשמע אזנ וכף הּזה. ּבּמקֹום ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹרמּוז

,אׁשמיע אׁשר ּבלׁשֹון מּמּנּו להׁשמיע ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָרּׁשאי

ּבראׁשית ּבסדר ּכתבּתי ּכבר ּתתּבֹונן. ּתזּכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָואם

הם ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ּכי ג) ב ְְְִִִֵֵֵֵֵֶ(ּבראׁשית

אלהי לה' ׁשּבת הּׁשביעי ויֹום עֹולם, ְְְֱִִֶַַַָָֹימֹות

הּגדֹול, לּׁשם ׁשּבת יהיה בֹו ּכי י) כ ְְִִֵֶַַַָָ(ׁשמֹות

מה ּבּׁשביעי מ"ד): פ"ז (ּתמיד ׁשּׁשנינּו ְְִִִִֶֶַָָּכמֹו

לעתיד הּׁשּבת ליֹום ׁשיר מזמֹור אֹומרים, ְְְִִִִֶַַָָָהיּו

והּנה העֹולמים. לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלבא

ּבראׁשית, ּבמעׂשה ּברא לאׁשר רמז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּימים

ימי ּכל ּבבריאת יהיה לאׁשר ירמזּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשנים

ָעֹולם.

ÏÚÂמּכל יֹותר ּבׁשמּטה הּכתּוב החמיר ּכן ¿«ְְִִִִֵֵֶַָָָ

ּכמֹו עליה, הּגלּות וחּיב לאוין ְְִִֵֵֶַַָָָָָחּיבי

אז ׁשּנאמר: כח), יח (לעיל ּבעריֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָׁשהחמיר

לד). כו (להּלן ׁשּבתתיה את הארץ ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹּתרצה

הּׁשּמה ימי ּכל רּבֹות, ּפעמים הענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוהחזיר

ּתעזב והארץ ונאמר: לה), ׁשם (ׁשם ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָֹּתׁשּבת

וכן מג). ׁשם (ׁשם ׁשּבתתיה את ותרץ ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמהם

עּנּוי על ּבאה ּגלּות מ"ט): פ"ה (אבֹות ִִַָָָָָׁשנינּו

מּפני הארץ, ׁשמּטת ועל הּדין עּוּות ועל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּדין

ּבראׁשית ּבמעׂשה מֹודה אינֹו ּבּה הּכֹופר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכל

ּגלּות וגזר הּנביא החמיר וכן הּבא. ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּובעֹולם

ׁשּנאמר הּׁשביעית, ּבּׁשנה עבדים ׁשּלּוח ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָעל

את ברית ּכרּתי אנכי יגֿיד): לד ְְְִִִִֶַָָָֹ(ירמיה

ּגם ּכי וגֹו', ׁשנים ׁשבע מּקץ וגֹו' ְְֲִִִֵֵֶֶַַָאבֹותיכם

כּו'. ּכּיֹובל ׁשביעית ְְִִֵֶֶַּבעבד

Ï·Bi‰Âּכי ויכּלּו, עד מּבראׁשית עֹוד יּודע ¿«≈ְְִִִִֵַַַָֻ

ה ּבּיֹובל אחּזתֹויׁשּובּו אל איׁש ּכל ֲִֵֶַַָָֹֻ

הּמאמין מֹוסד הּוא ּכי מׁשּפחּתֹו, אל ְְְֲִִִִֶַַַָואיׁש

ׁשּבת הארץ וׁשבתה ׁשּנאמר: וזה ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָָיחריׁש,

היא ּכי י), (ּפסּוק ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם ְְִִֶֶָָָָָ(ּכאן),

(ּבראׁשית הראׁשֹון ּבּפסּוק הּנרמזת החּיים ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָארץ

כו (להּלן אזּכר והארץ נאמר: ׁשּבּה א), ְְְֱֶֶֶֶַַָָָָֹא

רמזּו לזה וׁשּמא ּפעמים. זה זכרּתי ּוכבר ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמב),

ׁשערי חמּׁשים ּבאמרם: כא:) (ר"ה ְְֲֲִִֵֵַַָָרּבֹותינּו

חּוץ למׁשה נמסרּו וכּלם ּבעֹולם נבראּו ְְְְְְִִִֶָָָָֻּבינה

והּנה אחד, ּבית ׁשער ׁשמּטה ּכל ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחד,

חּוץ סֹוף, ועד מּתחּלה ההויה ּכל ְְֲִִִַַָָָָהֹודיעּוהּו

קדׁש. הּיֹובל ִֵֶַֹמן

לֹומר הּכתּוב ּדר .ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ְִִֵֶֶֶַַַָָָ(ג)

מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים ׁשׁשת ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכן,

ּובּיֹום מעׂשי ּתעׂשה ימים ׁשׁשת ט), כ ְֲֲִֵֶֶֶַַַָ(ׁשמֹות

רּבֹותינּו ּדר ועל יב). כג (ׁשם ּתׁשּבת ְְְִִִֵֶֶַַַָֹהּׁשביעי

ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ה"א): פ"ח ּכלאים ְְְְִִִִִֵַַַָ(ירּוׁשלמי

מּכלל הּבא לאו והּוא ּבּׁשביעית, ולא ְְְְִִִֶַַַָָָֹׂשד

ּבּׁשביעית הּזֹורע ונמצא עׂשה, ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָעׂשה

תעׂשה. ּובלא זה ּבעׂשה ְֲֲֵֵֶֶַַֹעֹובר

L¯„Óe'ר י): כג ׁשמֹות (מכילתא אּגדה ƒ¿»ְְְִַָָָ

עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל אֹומר ְְְִִִֵֵֵֶָָיׁשמעאל

ּבׁשבּוע אחת ׁשמיטה עֹוׂשין מקֹום ׁשל ְְְִִֶַַַָָָרצֹונֹו

עֹוׂשין ּוכׁשאין ּתזרע, ׁשנים ׁשׁש ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחד,

ּבׁשבּוע ׁשמּטין ארּבע עֹוׂשין מקֹום ׁשל ְְְְִִִֶַַַָָרצֹונֹו

ׁשנה נרה ׁשנה, וזֹורעּה ׁשנה נרה ּכיצד ְְֵֶָָָָָָָָָָָָָאחד,

אחד. ּבׁשבּוע ׁשמּטין ארּבע נמצאּו ׁשנה, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָוזֹורעּה
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(å)Eúîàìå Ecáòìe Eì äìëàì íëì õøàä úaL äúéäåÂ§¨«§Â̈©©̧¨¨³¤¨¤Æ§¨§½̈§−§©§§´§©«£¨¤®
:Cnò íéøbä EáLBúìe EøéëNìå§¦§¦«§Æ§¨´§½©¨¦−¦¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â∑אףֿעלּֿפעלי ׁשאסרּתים אסרּתים,י ּבהנאה ולא ּבאכילה ּתנהג,לא ׁשּלא אּלא ¿»¿»««»»∆¿ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
הּבית ּכבעל ּבּה,ּבהם ׁשוים יהיּו הּכל ותֹוׁשב,אּלא ּוׂשכיר ÏÎ‡Ï‰.אּתה ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL∑(ת"כ)הּׁשבּות מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ««»»∆»∆¿»¿»ִַָ

הּׁשמּור מן אֹוכל אּתה ואי אֹוכל E˙Ó‡ÏÂ.אּתה Ec·ÚÏe EÏ∑(ת"כ)ׁשּנאמר יא)לפי כג עּמ"(שמות אביני "ואכלּו :, ְִִֵֵַַַָָָ¿¿«¿¿¿«¬»∆ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹ
"ולאמת ּולעבּד ל" לֹומר: ּתלמּוד לעׁשירים? ּבאכילה אסּורים יהיּו אמּורים,יכֹול ּוׁשפחֹות ועבדים ּבעלים הרי ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

E·LB˙Ïe.ּכאן E¯ÈÎNÏÂ∑(ת"כ)הנכרים רמב"ן.אף ָ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ְִַַָ

(æ)dúàeáz-ìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå§¦̧§¤§§½§©«©¨−£¤´§©§¤®¦«§¤¬¨§«¨−̈
:ìëàì¤«¡«Ÿ

i"yx£‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ∑אֹוכלת חּיה ׁשּכן,אם ּכל לא "ולבהמּת"?,ּבהמה לֹומר ּתלמּוד מה !עלי ׁשּמזֹונֹותיה ¿ƒ¿∆¿¿¿««»ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשדה מן אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל לחּיה: ּבהמה הּׂשדה,מּקיׁש מן לחּיה ּכלה הּבית. מן לבהמּת ּכּלה,האכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּבית מן ו)לבהמּת תענית רמב"ן.(ת"כ. ְְְִִִֶַַ

CÏו ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏ ‡Ú¯‡ ˙hÓL È‰˙e¿≈¿ƒ««¿»¿¿≈«»
ÔÈ¯È„c C·˙B˙Ïe C¯È‚‡ÏÂ C˙Ó‡Ïe Cc·ÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬ƒ»¿»»¿»¿ƒ

:CnÚƒ»

ÏÎז ‡‰z CÚ¯‡· Èc ‡˙ÈÁÏe C¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«¿»¿≈»
:ÏÎÈÓÏ dzÏÏÚ¬«¿«¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מן ּבלֹוקח אמּורים דברים ּבּמה סעּדֹות, ְְְֲִִִֵֶַַָָֻׁשלׁש

ּכחצי אפּלּו המׁשּמר מן ּבלֹוקח אבל ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָֻֻהּמפקר,

הּמפקר, מן ׁשהּלֹוקח מּפני והּטעם, אסּור. ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאּסר

מן להביאם אדם ּבני ׁשּדר ּדברים ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכלֹומר

הּמקֹום מן ׁשהביאם ׁשּידּוע אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָההפקר,

ׁשאם אּלא מּמּנּו, לֹוקח הּוא ּבהּתר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּמפקר,

ּבּיֹום לבֹו מּסעּדתֹו יֹותר ּבדמים לֹו ְְְְִִֵֶַַָָֻירּבה

סחֹורה, ּבהן יעׂשה ׁשּמא הארץ ּבעם ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָחֹוׁשׁשין

ּבכחצי אפּלּו להּׁשמר ׁשּדרּכן ּדברים לֹוקח ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל

מּמּנּו. לּקח ואסּור ׁשמרן ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְִִִִֶֶַָָָָָאּסר

לא אּסר מּכחצי ּופחֹות ּבפרּוטה ּבלֹוקח ְְֲִִִִֵַַָָָָֹהא

מקֹום ּבכל ללּקטן אדם ּבני ׁשּדר מּפני ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָּגזרּו,

ׁשבּוע. ׁשני ּבׁשאר ְְֲִִֵַַָָואפּלּו

‰ÊÂמֹוכר ׁשהיה ּגֹוי קכב.): (יבמֹות ׁשאמרּו ¿∆ְְֵֶֶָָָָ

ערלה ׁשל הּללּו ּפרֹות ואמר ּבּׁשּוק ְְֵֵֶַַַָָָָּפרֹות

נתּכּון לא ּכלּום, אמר לא הם, עזיקה ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹהם,

ּבׁשם רּׁש"י ּופרׁש מקחֹו. להׁשּביח אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָזה

לֹו וגדר מעּזק מּפרּדס עזיקה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻהראׁשֹונים

מא היּו ואם ׁשביעית, ׁשנה והיא מיניםסביב ְְְֲִִִִִִִַָָָָ

יׂשראל, ׁשרּבּה ּבעיר מּמּנּו לּקח אסּור היה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻלֹו

ׂשדהּו, לֹו ּומׁשּמר ליׂשראל אריס הּוא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָׁשּמא

ּומֹוכר, לּקט יׂשראל מּׁשל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶָָאֹו

אֹו ידֹו, על ּומֹוכר יׂשראל ׁשל ׁשהּפרֹות ְִֵֵֵֶֶַַָָאֹו

להפקיע יׂשראל ּבארץ לעּכּו"ם קנין אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמא

ּכיׂשראל. עליו וגזרּו הּׁשביעית ְְְְְִִִִֵֵַָָָָּדיני

ÏkÓeהּׂשדה ּפרֹות חכמים אסרּו לא מקֹום ƒ»ְֲִֵֶַָָָָֹ

יקחּו ׁשּלא אּלא אדם, לכל ְְְִֶֶַָָָָָֹֻהמׁשּמר

ּכהנים ּבתֹורת ׁשנּו ּולכ המׁשּמר. מן ְְְֲִִֵַַַָָָֹאֹותם

הּׁשמּור מן תבצר, לא נזיר עּנבי ואת ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ(ּכאן):

מן ּבֹוצר אּתה אבל ּבֹוצר אּתה אי ֲִִֵֵֶַַָָָָָּבארץ

מּכאן הּבֹוצרים, ּכדר תבצר, לא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֻהּמפקר,

אֹותן קֹוצצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים ְְְְִִִִֵֵֶָָאמרּו

ּדֹור אבל ּבּגת ענבים ּדֹורכין ואין ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָּבמקצע

לא הּנזיר ענבי ּכתיב מּדלא ּופרּוׁשֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹּבערבה.

אֹותם תבצר לא לדרׁש ,נזיר ּוכתיב ְְְְְִִִִִֶָֹֹֹֹתבצר

הענּיים עם אֹותם ּתבצר אבל ,ׁשּל נזיר ְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹּכדר

לעצמֹו יׁשמרם ׁשּלא לֹומר ּבֹוצרים, ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹּכדר

וינהג ּכהפקר, הענּיים עם אֹותם ילקט ְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָֹֹאבל

לדרכן נֹוהגין ׁשהענּיים ּכדר ּכן ּגם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבהם

ֲֵַָּבערבה.

È�z˜Âהארץ ׁשּבת והיתה ו) ּפסּוק (להּלן התם ¿»»ƒְְְֶַַַָָָָָָָָ

אּתה ּבארץ הּׁשבּות מן לאכלה, ְְְִֶֶַַָָָָָָלכם

מּכאן הּׁשמּור, מן אֹוכל אּתה אי אבל ֲִִִֵֵַַָָָָאֹוכל,

ּבית ׁשּנּטיבה, ׂשדה ב): ד (ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶַָָָאמרּו

ּבּׁשביעית, ּפרֹותיה אֹוכלין אין אֹומרים ְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּמאי

ׁשאמרה ּכיון ּכלֹומר, אֹוכלין, אֹומרין הּלל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּובית

הּׁשמּור, ולא לאכלה לנּו הּׁשבּות ׁשּיהא ְְְְְֵֶַַָָָָָֹּתֹורה

ּובית נאסרין, עצמן ׁשהּפרֹות ׁשּמאי ּבית ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו

ּבא ׁשּלא נאסרין, הּפרֹות ׁשאין סֹוברין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּלל

ׁשּלא לנּו לאסר אּלא לנּוהּכתּוב ויהיּו נׁשמר, ְְְֱִִֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ׁשאין ׁשאמרּו הענין וכן הּׁשבּות. מן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּפרֹות

הענבים דֹורכין ולא ּבמקצע הּתאנים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹקֹוצצין

ׁשּלא ּכדי מּדבריהם, ואסמכּתא ּגדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבּגת,

אֹותם ויגזלּו הּפרֹות, ואספת ׁשּמּור לידי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹיבאּו

ּבּבריתֹות ּכאן הּׁשנּוי הענין וזה הענּיים. ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָמן

ׁשּבגמרא ּבּסגיֹות ּומחּור טֹוב ּדר והּוא ְְְְִֶֶֶַַָָָָֻֻהּללּו.

יׂשּכיל הּבקי והחכם וירּוׁשלמית, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבבלית

ְְִָוימצא.

ּבעבּור לאכלה. לכם הארץ ׁשּבת והיתה ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָ(ו)

לארץ,ׁשאמר יהיה ׁשּבתֹון ׁשּבת ד) (ּבּפסּוק ְְִֶֶֶַַַַָָָָָ

לאכלה, לכם הּנזּכרת הּׁשביתה ׁשּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאמר

והחּיה, והּבהמה ועבּד אּתה ּכּלכם, ּבּה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻותחיּו

מעצמּה הארץ ּתֹוציא מאׁשר ּכּלכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּתחיּו

הארץ", "ׁשּבת ּתּקרא ׁשהּׁשנה אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשביתתּה.

והּטעם סתם, וׁשּבת ה' ׁשּבת הּיֹום יּקרא ְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכאׁשר

תאכל. לא הּׁשּבת ּכי הּׁשּבת, ּתבּואת ְִֵֵַַַַַַָָָֹעל

ּבהמה אֹוכלת חּיה אם ולחּיה. ולבהמּת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ(ז)

ּתלמּוד ּומה ,עלי ׁשּמזֹונֹותיה ׁשּכן ּכל ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹלא

זמן ּכל לחּיה, ּבהמה הּקיׁש ,ולבהמּת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלֹומר

לבהמּת מאכיל אּתה הּׂשדה מן אֹוכלת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשחּיה

לבהמּת ּכלה הּׂשדה מן לחּיה ּכלה הּבית, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמן

(ּכאן). ּכהנים מּתֹורת רּׁש"י לׁשֹון הּבית. ְֲִִִִִַַַַָֹמן

ׁשּיכּלה וענינֹו, מהּו. הרב ּפרׁש לא הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּכּלּוי

ּבעּור והּוא להפקירן, מּביתֹו זמן אחר ְְְְִִִֵֵַַַַַָהּפרֹות

מקֹום. ּבכל חכמים ׁשהזּכירּו ְְְֲִִִִִֶָָָׁשביעית

ÔÈ‡Âהּבעּור זמן אחר הּפרֹות ׁשּיהיּו הענין ¿≈ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

מחּיב ויהא ּובאכילה ּבהנאה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָֻאסּורין

(סֹוף ּבּמׁשנה חכמים מנּו ולא ּתמּורה)לאּבדם, ְְְְְֲִִַַָָָָָֹ

מן ולא הּנׂשרפים מן לא ׁשביעית ְְְִִִִִִֵַָֹֹּפרֹות

לבערם צרי ׁשהּוא אּלא ואינֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּנקּברים,

ּכענין: אדם, ּולכל לענּיים ּולהפקירם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמרׁשּותֹו

יג). כו (ּדברים הּבית מן הּקדׁש ְְִִִִִֶַַַַָֹּבערּתי

ÔÎÂאֹוכלין הענּיים מ"ח) פ"ט (ׁשביעית ׁשנינּו ¿≈ְְֲִִִִִִָָ

ר' ּדברי העׁשירים לא אבל הּבעּור ְֲֲִִִִֵַַַָָֹאחר

ואחד ענּיים אחד אֹומר יֹוסי רּבי ְְֲִִִִֵֶֶַָָָיהּודה,

ענּיים, ּופרּוׁש הּבעּור. אחר אֹוכלין ְֲֲִִִִִִֵַַַעׁשירים

מן אחרים ׁשל מּׂשדֹות הּפרֹות ׁשּלקטּו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכל

ׁשּלקטּו עצמן הּׂשדֹות ּבעלי ועׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָההפקר,

יהּודה ורּבי ּבהפקרם. ׁשּלהם הּׂשדֹות מן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותן

יֹוסי ורּבי חׁשד, מּפני מּדבריהם להם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאסרן

ּכדבריו. והלכה ְֲִִַַָָָָמּתיר,

e�LÂ:(ה"אֿה"ד פ"ח (ׁשביעת ּבּתֹוספּתא ¿»ְְִִֶַָ

מחּזרין ּדין ּבית ׁשלּוחי היּו ְְְִִִֵֵַָָָּבראׁשֹונה

לתֹו ּפרֹות ׁשּמביא מי ּכל עירֹות, ּפתחי ְְֲִִִֵֵֵֶַָָעל

מזֹון לֹו ונֹותנין מּמּנּו אֹותן נֹוטלין היּו ְְְְִִִֶָָָידֹו

לאֹוצר אֹותֹו מכניסין והּׁשאר סעּדֹות, ְְְְִִַַָָָָֻׁשלׁש

ִֶָׁשּבעיר.

ÚÈb‰ׂשֹוכרין ּדין ּבית ׁשלּוחי ּתאנים, זמן ƒƒ«ְְְְִִִֵֵֵַ

אֹותם ועֹוׂשים אֹותן ועֹודרים ְְְֲִִִָָּפֹועלים

ּדין ּבית ׁשלּוחי זיתים, זמן הּגיע וכּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָּדבלה

אֹותן ועֹוטנין אֹותן ּומֹוסקין ּפֹועלים ְְְְֲִִִִָָׂשֹוכרין

ּומכניסין ּבחבּיֹות אֹותן וכֹונסין הּבד, ְְְְִִִִֵֶַַַָָּבבית

ׁשּבעיר. ּבאֹוצר ִֶָָָָאֹותם

ÚÈb‰ׂשֹוכרים ּדין ּבית ׁשלּוחי ענבים, זמן ƒƒ«ְְְֲִִִֵֵַָ

אֹותם ודֹורכים אֹותם ּובֹוצרים ְְְֲִִִָָּפֹועלים
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והיא זרעּת לא אפּלּו .קציר ספיח את ְְְְְֲִִִִֵַַָָֹ(ה)

ׁשּנפ הּזרע מן הּקציר,צמחה ּבׁשעת ל ְְִִִֶֶַַַַַָָָָ

מחזיק להיֹות תקצֹור, לא ספיח. קרּוי ְְְְִִִִַַָָֹוהּוא

,נזיר לּכל. יהיה הפקר אּלא קציר ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבֹו

ולא אדם מּבני אֹותם והפרׁשּת ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהנזרּת

אּלא ּבֹוצר אינ אֹותם תבצר, לא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹהפקרּתם.

רּׁש"י. לׁשֹון ההפקר. ְְִִֵֶַַמן

‰�ek‰Âׁשהּׁשֹומר סֹובר ׁשהּוא ּבזה, לרב ¿««»»ְֵֵֶֶֶַַָ

הּפרֹות אין ּבּׁשביעית ּופרֹותיו ְִִֵֵֵֵַַָָׂשדהּו

יבמֹות ּבמּסכת ּבפרּוׁשיו ּכתב וכן ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָנאסרין.

(לט: סּכה ּובמּסכת עזיקה) ׁשל ד"ה ְֲִֶֶֶַָָֻ(קכב.

ּבראיֹות הּתֹורה ּבדין הּזה הּדבר וכן אבל). ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָד"ה

(ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ׁשּׁשנּויה וזֹו ְְְְֲִֶַָָֹּברּורֹות.

ּבארץ הּׁשמּור מן תבצר, לא נזיר עּנבי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹואת

הּמפקר, מן אּתה ּבֹוצר אבל ּבֹוצר אּתה ְֲִֵֵֵַַַָָָָֻאין

אֹותם תבצר לא נזירּות ענבי לֹומר הרב ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹיפרׁש

עם ותבצרם הּכל ּתפקיר אבל ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹּבנזירּותם,

ֲִִָהענּיים.

ÔBÎp‰Âספיח ּכמֹו נזיר ׁשעּנבי הּכתּוב ּבפרּוׁש ¿«»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

תקצֹור, לא ּכמֹו תבצר ולא ,ְְְְְְִִִֹֹֹקציר

ּבׁשניהם, הּדין לכּפל הּפרׁשה ּבכל הענין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹּכי

ותזמר ׂשד ּתזרע ּבּכרם, ויזהיר ּבּׂשדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹיזהיר

לא וכרמ תזרע לא ׂשד ג) (ּפסּוק ְְְְְְִֶַַָָָֹֹּכרמ

את ּתזרע ׁשנים וׁשׁש וכן: ד), (ּפסּוק ְְְְִִִֵֵֶַָָֹתזמר

ּתעׂשה ּכן ּונטׁשּתּה, ּתׁשמטּנּה והּׁשביעית ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָארצ

יאֿיב). כג (ׁשמֹות ְְְְַלכרמ

Le¯Ùeמּבלי ּבּׂשדה מאליו הּצֹומח ּכי הּכתּוב, ≈ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ספיח יּקרא לדעת ּוזריעה ְְְֲִִִִֵַַַָָָחריׁשה

ׁשעברה, הּׁשנה קציר אל נסּפח ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָקציר,

א), יד (יׁשעיה יעקב ּבית על ונסּפחּו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָֹמּגזרת:

אֹותֹו זמר ולא חפר ולא עבדֹו ׁשּלא ְְְְֶֶֶַַַָָָֹֹֹוהּגפן

ו הּזירֹו ּכי "נזיר" ּכאּלּויּקרא מּמּנּו הפריׁשֹו ְְְִִִִִִִִִֵֶָָ

ּבגּלּוליהם מעלי נזרּו אׁשר מּגזרת: ׁשּלֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינֹו

מּקדׁשי ויּנזרּו וכן: מּמּני. ּפרׁשּו ה), יד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ(יחזקאל

(ּכאן) אנקלּוס ואמר ב). כב (לעיל יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵַָָָֻבני

ולּׁשית. לׁשמיר אֹותם ׁשהּנחּת ,"ׁשבק"ְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ÔÎzÈÂהּוא אׁשר ׁשהּכרם ּביׂשראל הּמנהג ּכי ¿ƒ»≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשמיר ועֹולה יעבד ולא יּזמר לא ְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֹבתה

ּכרם ׁשהּוא ּכלֹומר "נזיר", לֹו יקראּו ְְְִִִֶֶֶַַָָוׁשית

לחים ּובענבים ּביין אסּור ׁשהּנזיר מּפני ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּנזיר,

הּׂשער יקראּו ּכן ּכי ּכרמֹו, עֹובד ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָויבׁשים

(ירמיה והׁשליכי נזר ּגזי הּנזיר, ׁשם על ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹהאר

ׁשהם והּכלל .נזיר ענבי טעם וזה כט), ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָז

הּכרם. עבֹודת מּבלי ְְֲִִִֶֶַַַהּצֹומחים

‰p‰Âמאליו הּנֹולד הּספיח ּכי הּכתּוב אמר ¿ƒ≈ִִֵֵַַַַַָָָָָ

הּצֹומחים והענבים אֹותם, יקצר לא ְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹּבּׂשדה

ּופרּוׁש אֹותן, יבצר לא עבֹודה מּבלי ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹּבּכרם

לצר לבּד אּתה אֹותן ּתקצר ׁשּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹֹהּלאוים,

ּתהיה אבל ,לעצמ אֹותן ּתבצר ולא ,ְְְְְְְְֲִִֶַַָָֹֹעצמ

ותהיה והּזמירה, הּזריעה מן לארץ ׁשּבתֹון ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָׁשנת

מן ּבׁשביתתּה ּתֹוציא אׁשר ּכל הארץ, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשּבת

ל לאכלּה, יחד לכּלכם והּנזיר, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻהּספיח

ולּבהמה. ולחּיה ְְְְֲִֵֶַַַַָָולענּיי

ÂÈLÎÚÂּבתֹורת הּׁשנּיֹות הּבריתֹות לפרׁש אׁשּוב ¿«¿»ְְְְֵַַַַָָָֻ

מטעֹות. ׁשהם לפי הּזה, ּבענין ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹּכהנים

ולא נזרע לא הן (כ): ּבּפסּוק (ּבת"כ) ׁשם ְְְִֵַָָָָֹֹׁשנּו

אֹוספין, מה זֹורעין אין אם ּתבּואתנּו: את ְְְֱִִִֵֵֶֶָָֹנאסף

סמכּו מּכאן עקיבא רּבי ׁשהןאמר לּספיחין ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּבפרק ּבּגמרא לזֹו ויׁשנּה ּבּׁשביעית. ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאסּורין

ּבתֹורת וקּתני נא:). (ּפסחים ׁשּנהגּו ְְְֲִִֶַַָָָָמקֹום

אסּורין ספיחים אין אֹומרים וחכמים ְְֲֲֲִִִִִִֵַָֹּכהנים:

לּמה ּכן אם סֹופרים, מּדברי אּלא ּתֹורה ְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָמּדברי

אל לנּו אמרּת נאסף, ולא נזרע לא הן ְְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹנאמר

לקּיּום מכניסין ואין אֹוספין ּׁשאנּו ּומה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָּתזרעּו,

הּבעּור מן אֹוכלין אנּו מה ּבערּוהּו, לנּו ְְֲִִִַַַָָָָָאמרּת

ּכאן. עד .ֵַָָָואיל

È¯‰אּלא הּספיחים אּסּור אין חכמים לדברי ¬≈ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

לאסרן ּבהן ׁשּגזרּו ּכלֹומר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָמּדבריהם,

ספיחים ויאמרּו יזרעּו ׁשּלא חׁשד מּׁשּום ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָֹֹלגמרי

ה"א): פ"ה (ב"ב ּבירּוׁשלמי אמרּו ּולכ ְְְִִֵַָָהם.

מן חּוץ אסּורין הּספיחים ּכל יּנאי, רּבי ְֲִִִִִַַַַַָָאמר

ּכרם ּבׂשדה ניר ּבׂשדה ּבּור ּבׂשדה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָהעֹולים

ׂשדה עליה, מׁשּגח ּדלא ּבּור ׂשדה זרע. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבׂשדה

ׁשּלא ּכרם ׂשדה חקליּה, מתקני ּבעי ּדהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹניר

ּבקּיּומֹו. רֹוצה ׁשאינֹו זרע ׂשדה ּכרמֹו, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַֹלאסר

ÔÓeּכהנים ּבתֹורת ׁשם ׁשנּו הּזה הּמחלקת ƒְְֲִֶֶַַַַָָֹֹ

תקצֹור, לא קציר ספיח את ְְְְִִִֵַָֹ(ּכאן):

ּבּׁשביעית. אסּורין ׁשּיהיּו לּספיחין סמכּו ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָמּכאן

תקצר ּדלא עקיבא רּבי ּכדברי מׁשנתם ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹֹׁשנּו

אֹותם תעׂשה ׁשּלא חכמים ּכדברי אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹּכלל,

,לעצמ ּבציר אֹותם תעׂשה ולא לעצמ ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָֹקציר

נאסף לא וכן הפקר. מנהג ּבהם נהג ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא

אל נאסף ׁשּלא כ) ּפסּוק (להּלן ּתבּואתנּו ְְֱֵֶֶֶֶַָָָֹֹאת

ּכי והּספיחים, האילן ּפרֹות ּבהפקירםּבּתינּו ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

נּוכל לא ּובבעּור ולּבהמה ולחּיה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹלענּיים

ּבהן. ְִֶָלחיֹות

ÔÈÁÈÙq‰Âּבּזמן הּגדלים הם האסּורים האּלּו ¿«¿ƒƒְְֲִִֵֵֵַַַָָ

ׁשהביאה ּכל ּבתבּואה ְִִֵֶָָָָָהאסּור,

ׁשּצמחּו ּכל הירקֹות וכן ּבּׁשביעית, ְְְְְִִִֵֶַַָָָׁשליׁש

רּבי לדברי הּתֹורה מן אסּורין ְְְֲִִִִִִֵַַַָּבּׁשביעית

סֹופרים, מּדברי אסּורין חכמים ּולדברי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵָָעקיבא,

ׁשהזּכירּו ׂשדֹות ּבאֹותן העֹולים מן ְְִִִִֶָָָחּוץ

הירקֹות אבל למעלה. ׁשּכתבנּו ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָּבירּוׁשלמי

ּבהן יׁש ּבּׁשביעית, ונלקטּו ּבּׁשּׁשית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָׁשּצמחּו

להפסד ּדיניה, לכל ׁשביעית קדּׁשת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֻמּׁשּום

ׁשּגדלּו ּפי על ואף ּולבעּור, ולסחֹורה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָּולקרּבנֹות

אחר הֹולכים ׁשאנּו מּפני ּבּׁשּׁשית, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָלגמרי

אבל לׁשביעית, ּבין למעׂשר ּבין ּבירק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָלקיטה

ספיחי ׁשאינם ספיחים, מּׁשּום ּבהם ְְִִִִֵֵֵֶֶָָאין

הֹוסיפּו ואפּלּו צמחּו, ּבּׁשּׁשית ׁשהרי ְְֲֲִִִִִִֵֶַַָׁשביעית,

ספיחים. ּדין ּבהם אין ְְִִִִִֵֶַָּבּׁשביעית

Ì‰·eהאֹומר מ"ד): פ"ח (ׁשביעית ׁשנינּו »∆ְִִִֵָָ

ירק לי ּולקט זה איסר היל ְִִֵֵֶַַַָָֹלּפֹועל

יהא לא מ"ג): פ"ז (ׁשם ׁשנינּו וכן וכּו', ְְְִֵֵַָָֹהּיֹום

לֹוקט אבל ּבּׁשּוק, ּומֹוכר ׁשּבּה ירקֹות ְֲֵֵֵֶַָָָלֹוקט

פ"ט (ׁשם נמי ּותנן ידֹו. על מֹוכר ּובנֹו ְְֵֵַָָָָהּוא

עד: מתניתין וכּלּה והּירּבּוזין הּפיגם ְְְְִִִֵַַַַַָָֻמ"א):

ּבהם ּכּיֹוצא ׁשאין ּבּׁשביעית אדם מּכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָונּקחים

ְִָנׁשמר.

LÈÂּבזה ּכּיֹוצא וכל הּנזּכרים ׁשאּלּו אֹומרים ¿≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

הם אבל לזרען, אדם ּבני ּדר ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאין

אּסּור ּבהן אין ּובּנהרֹות, ּבהרים יֹוצאים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמאליהן

ּבּׁשביעית, ׁשּצמחּו ּפי על אף ּכלל ְְְְִִִִִֶַַַָָספיחים

לזרעם. יבאּו ׁשּלא ּכדי ּבּנזרעים אּלא ּגזרּו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

ענין וזהּו מירּוׁשלמי. הּגמרא מן זה נראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָוכן

מקֹום. ּבכל חכמים ׁשהזּכירּו ְְְֲִִִִִֶַָָָהּספיחים

ÔÎÂׂשדהּו ׁשֹומר אדם יהא ׁשּלא הּתֹורה מן ¿≈ְִֵֵֵֶַָָָָֹ

רֹוצה ואפּלּו ּבּׁשביעית ענּיים ּבפני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַונֹועל

הּׂשדה יהא אּלא לקיטה, ּבׁשעת אֹותן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלהפקיר

ׁשנּו ּכ לענּיים. ּומפקר מזּמן הּׁשנה ְְֲִִַַָָָָָָָֻֻּכל

יא) כג (ׁשמֹות עּמּבמכילתא אביני ואכלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּיאכלּו לא ּתֹורה אמרה מה מּפני וכי ְְְְִִֵֶָָָָָֹֹ(ׁשם),

לענּיים, ּומחּלקּה מכניסּה אני הרי ענּיים, ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָאֹותּה

ּונטׁשּתּה, ּתׁשמטּנה והּׁשביעית לֹומר ְְְְְְְִִִֶַַַַָָּתלמּוד

ׁשּגדרּו אּלא ּפרצֹות, ּבּה ּפֹורץ ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָמּגיד

עֹולם. ּתּקּון מּפני ְֲִִִֵָָחכמים

¯„b‰Âּפרצֹות יפרצּו ׁשּלא חכמים, ׁשּגדרּו ¿«»≈ְְְְֲִִֶֶָָָֹ

הּוא ׁשּיהא לא אבל ּובּכרם, ְֲֵֶֶֶֶַַָָֹּבּׂשדה

ּדברי על לעבר הּפרֹות ּומכניס ׂשדהּו ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָֹמׁשּמר

ּפרֹות לּקח ׁשּלא ׁשּגזרּו אּלא עֹוד ולא ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹּתֹורה.

ׁשּׁשנינּו זהּו ,ּבכ החׁשּוד מן ולא המׁשּמר ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻמן

אדם מּכל ונלקחין מ"א) פ"ט ְְְִִִִִָָָָ(ׁשביעית

נׁשמר. ּבהן ּכּיֹוצא ׁשאין ְְִִִֵֵֶֶַַָָּבּׁשביעית

e¯Ó‡Âּדמי מֹוסרים ׁשאין (לט.) סּכה ּבמּסכת ¿»¿ְְְִֵֵֶֶֶַָֻ

מּמזֹון יֹותר הארץ לעם ׁשביעית ְְִִִֵֵֶַָָָּפרֹות
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i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â∑אףֿעלּֿפעלי ׁשאסרּתים אסרּתים,י ּבהנאה ולא ּבאכילה ּתנהג,לא ׁשּלא אּלא ¿»¿»««»»∆¿ְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
הּבית ּכבעל ּבּה,ּבהם ׁשוים יהיּו הּכל ותֹוׁשב,אּלא ּוׂשכיר ÏÎ‡Ï‰.אּתה ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL∑(ת"כ)הּׁשבּות מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹ««»»∆»∆¿»¿»ִַָ

הּׁשמּור מן אֹוכל אּתה ואי אֹוכל E˙Ó‡ÏÂ.אּתה Ec·ÚÏe EÏ∑(ת"כ)ׁשּנאמר יא)לפי כג עּמ"(שמות אביני "ואכלּו :, ְִִֵֵַַַָָָ¿¿«¿¿¿«¬»∆ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹ
"ולאמת ּולעבּד ל" לֹומר: ּתלמּוד לעׁשירים? ּבאכילה אסּורים יהיּו אמּורים,יכֹול ּוׁשפחֹות ועבדים ּבעלים הרי ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

E·LB˙Ïe.ּכאן E¯ÈÎNÏÂ∑(ת"כ)הנכרים רמב"ן.אף ָ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿ְִַַָ

(æ)dúàeáz-ìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå§¦̧§¤§§½§©«©¨−£¤´§©§¤®¦«§¤¬¨§«¨−̈
:ìëàì¤«¡«Ÿ

i"yx£‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ∑אֹוכלת חּיה ׁשּכן,אם ּכל לא "ולבהמּת"?,ּבהמה לֹומר ּתלמּוד מה !עלי ׁשּמזֹונֹותיה ¿ƒ¿∆¿¿¿««»ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּׂשדה מן אֹוכלת ׁשחּיה זמן ּכל לחּיה: ּבהמה הּׂשדה,מּקיׁש מן לחּיה ּכלה הּבית. מן לבהמּת ּכּלה,האכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּבית מן ו)לבהמּת תענית רמב"ן.(ת"כ. ְְְִִִֶַַ

CÏו ÏÎÈÓÏ ÔBÎÏ ‡Ú¯‡ ˙hÓL È‰˙e¿≈¿ƒ««¿»¿¿≈«»
ÔÈ¯È„c C·˙B˙Ïe C¯È‚‡ÏÂ C˙Ó‡Ïe Cc·ÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬ƒ»¿»»¿»¿ƒ

:CnÚƒ»

ÏÎז ‡‰z CÚ¯‡· Èc ‡˙ÈÁÏe C¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿«¿»¿≈»
:ÏÎÈÓÏ dzÏÏÚ¬«¿«¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מן ּבלֹוקח אמּורים דברים ּבּמה סעּדֹות, ְְְֲִִִֵֶַַָָֻׁשלׁש

ּכחצי אפּלּו המׁשּמר מן ּבלֹוקח אבל ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָֻֻהּמפקר,

הּמפקר, מן ׁשהּלֹוקח מּפני והּטעם, אסּור. ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאּסר

מן להביאם אדם ּבני ׁשּדר ּדברים ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּכלֹומר

הּמקֹום מן ׁשהביאם ׁשּידּוע אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָההפקר,

ׁשאם אּלא מּמּנּו, לֹוקח הּוא ּבהּתר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּמפקר,

ּבּיֹום לבֹו מּסעּדתֹו יֹותר ּבדמים לֹו ְְְְִִֵֶַַָָֻירּבה

סחֹורה, ּבהן יעׂשה ׁשּמא הארץ ּבעם ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָחֹוׁשׁשין

ּבכחצי אפּלּו להּׁשמר ׁשּדרּכן ּדברים לֹוקח ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל

מּמּנּו. לּקח ואסּור ׁשמרן ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְִִִִֶֶַָָָָָאּסר

לא אּסר מּכחצי ּופחֹות ּבפרּוטה ּבלֹוקח ְְֲִִִִֵַַָָָָֹהא

מקֹום ּבכל ללּקטן אדם ּבני ׁשּדר מּפני ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָּגזרּו,

ׁשבּוע. ׁשני ּבׁשאר ְְֲִִֵַַָָואפּלּו

‰ÊÂמֹוכר ׁשהיה ּגֹוי קכב.): (יבמֹות ׁשאמרּו ¿∆ְְֵֶֶָָָָ

ערלה ׁשל הּללּו ּפרֹות ואמר ּבּׁשּוק ְְֵֵֶַַַָָָָּפרֹות

נתּכּון לא ּכלּום, אמר לא הם, עזיקה ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹהם,

ּבׁשם רּׁש"י ּופרׁש מקחֹו. להׁשּביח אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָזה

לֹו וגדר מעּזק מּפרּדס עזיקה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻהראׁשֹונים

מא היּו ואם ׁשביעית, ׁשנה והיא מיניםסביב ְְְֲִִִִִִִַָָָָ

יׂשראל, ׁשרּבּה ּבעיר מּמּנּו לּקח אסּור היה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻלֹו

ׂשדהּו, לֹו ּומׁשּמר ליׂשראל אריס הּוא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָׁשּמא

ּומֹוכר, לּקט יׂשראל מּׁשל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶָָאֹו

אֹו ידֹו, על ּומֹוכר יׂשראל ׁשל ׁשהּפרֹות ְִֵֵֵֶֶַַָָאֹו

להפקיע יׂשראל ּבארץ לעּכּו"ם קנין אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמא

ּכיׂשראל. עליו וגזרּו הּׁשביעית ְְְְְִִִִֵֵַָָָָּדיני

ÏkÓeהּׂשדה ּפרֹות חכמים אסרּו לא מקֹום ƒ»ְֲִֵֶַָָָָֹ

יקחּו ׁשּלא אּלא אדם, לכל ְְְִֶֶַָָָָָֹֻהמׁשּמר

ּכהנים ּבתֹורת ׁשנּו ּולכ המׁשּמר. מן ְְְֲִִֵַַַָָָֹאֹותם

הּׁשמּור מן תבצר, לא נזיר עּנבי ואת ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ(ּכאן):

מן ּבֹוצר אּתה אבל ּבֹוצר אּתה אי ֲִִֵֵֶַַָָָָָּבארץ

מּכאן הּבֹוצרים, ּכדר תבצר, לא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֻהּמפקר,

אֹותן קֹוצצין אין ׁשביעית ׁשל ּתאנים ְְְְִִִִֵֵֶָָאמרּו

ּדֹור אבל ּבּגת ענבים ּדֹורכין ואין ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָּבמקצע

לא הּנזיר ענבי ּכתיב מּדלא ּופרּוׁשֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹּבערבה.

אֹותם תבצר לא לדרׁש ,נזיר ּוכתיב ְְְְְִִִִִֶָֹֹֹֹתבצר

הענּיים עם אֹותם ּתבצר אבל ,ׁשּל נזיר ְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹּכדר

לעצמֹו יׁשמרם ׁשּלא לֹומר ּבֹוצרים, ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹּכדר

וינהג ּכהפקר, הענּיים עם אֹותם ילקט ְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָֹֹאבל

לדרכן נֹוהגין ׁשהענּיים ּכדר ּכן ּגם ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבהם

ֲֵַָּבערבה.

È�z˜Âהארץ ׁשּבת והיתה ו) ּפסּוק (להּלן התם ¿»»ƒְְְֶַַַָָָָָָָָ

אּתה ּבארץ הּׁשבּות מן לאכלה, ְְְִֶֶַַָָָָָָלכם

מּכאן הּׁשמּור, מן אֹוכל אּתה אי אבל ֲִִִֵֵַַָָָָאֹוכל,

ּבית ׁשּנּטיבה, ׂשדה ב): ד (ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶַָָָאמרּו

ּבּׁשביעית, ּפרֹותיה אֹוכלין אין אֹומרים ְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּמאי

ׁשאמרה ּכיון ּכלֹומר, אֹוכלין, אֹומרין הּלל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָּובית

הּׁשמּור, ולא לאכלה לנּו הּׁשבּות ׁשּיהא ְְְְְֵֶַַָָָָָֹּתֹורה

ּובית נאסרין, עצמן ׁשהּפרֹות ׁשּמאי ּבית ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמרּו

ּבא ׁשּלא נאסרין, הּפרֹות ׁשאין סֹוברין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּלל

ׁשּלא לנּו לאסר אּלא לנּוהּכתּוב ויהיּו נׁשמר, ְְְֱִִֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ׁשאין ׁשאמרּו הענין וכן הּׁשבּות. מן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּפרֹות

הענבים דֹורכין ולא ּבמקצע הּתאנים ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹקֹוצצין

ׁשּלא ּכדי מּדבריהם, ואסמכּתא ּגדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבּגת,

אֹותם ויגזלּו הּפרֹות, ואספת ׁשּמּור לידי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹיבאּו

ּבּבריתֹות ּכאן הּׁשנּוי הענין וזה הענּיים. ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָמן

ׁשּבגמרא ּבּסגיֹות ּומחּור טֹוב ּדר והּוא ְְְְִֶֶֶַַָָָָֻֻהּללּו.

יׂשּכיל הּבקי והחכם וירּוׁשלמית, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבבלית

ְְִָוימצא.

ּבעבּור לאכלה. לכם הארץ ׁשּבת והיתה ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָ(ו)

לארץ,ׁשאמר יהיה ׁשּבתֹון ׁשּבת ד) (ּבּפסּוק ְְִֶֶֶַַַַָָָָָ

לאכלה, לכם הּנזּכרת הּׁשביתה ׁשּתהיה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאמר

והחּיה, והּבהמה ועבּד אּתה ּכּלכם, ּבּה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻותחיּו

מעצמּה הארץ ּתֹוציא מאׁשר ּכּלכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּתחיּו

הארץ", "ׁשּבת ּתּקרא ׁשהּׁשנה אֹו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשביתתּה.

והּטעם סתם, וׁשּבת ה' ׁשּבת הּיֹום יּקרא ְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכאׁשר

תאכל. לא הּׁשּבת ּכי הּׁשּבת, ּתבּואת ְִֵֵַַַַַַָָָֹעל

ּבהמה אֹוכלת חּיה אם ולחּיה. ולבהמּת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ(ז)

ּתלמּוד ּומה ,עלי ׁשּמזֹונֹותיה ׁשּכן ּכל ְְֵֶֶֶֶַַָָָֹלא

זמן ּכל לחּיה, ּבהמה הּקיׁש ,ולבהמּת ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָלֹומר

לבהמּת מאכיל אּתה הּׂשדה מן אֹוכלת ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשחּיה

לבהמּת ּכלה הּׂשדה מן לחּיה ּכלה הּבית, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמן

(ּכאן). ּכהנים מּתֹורת רּׁש"י לׁשֹון הּבית. ְֲִִִִִַַַַָֹמן

ׁשּיכּלה וענינֹו, מהּו. הרב ּפרׁש לא הּזה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוהּכּלּוי

ּבעּור והּוא להפקירן, מּביתֹו זמן אחר ְְְְִִִֵֵַַַַַָהּפרֹות

מקֹום. ּבכל חכמים ׁשהזּכירּו ְְְֲִִִִִֶָָָׁשביעית

ÔÈ‡Âהּבעּור זמן אחר הּפרֹות ׁשּיהיּו הענין ¿≈ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

מחּיב ויהא ּובאכילה ּבהנאה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָֻאסּורין

(סֹוף ּבּמׁשנה חכמים מנּו ולא ּתמּורה)לאּבדם, ְְְְְֲִִַַָָָָָֹ

מן ולא הּנׂשרפים מן לא ׁשביעית ְְְִִִִִִֵַָֹֹּפרֹות

לבערם צרי ׁשהּוא אּלא ואינֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהּנקּברים,

ּכענין: אדם, ּולכל לענּיים ּולהפקירם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמרׁשּותֹו

יג). כו (ּדברים הּבית מן הּקדׁש ְְִִִִִֶַַַַָֹּבערּתי

ÔÎÂאֹוכלין הענּיים מ"ח) פ"ט (ׁשביעית ׁשנינּו ¿≈ְְֲִִִִִִָָ

ר' ּדברי העׁשירים לא אבל הּבעּור ְֲֲִִִִֵַַַָָֹאחר

ואחד ענּיים אחד אֹומר יֹוסי רּבי ְְֲִִִִֵֶֶַָָָיהּודה,

ענּיים, ּופרּוׁש הּבעּור. אחר אֹוכלין ְֲֲִִִִִִֵַַַעׁשירים

מן אחרים ׁשל מּׂשדֹות הּפרֹות ׁשּלקטּו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָּכל

ׁשּלקטּו עצמן הּׂשדֹות ּבעלי ועׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָההפקר,

יהּודה ורּבי ּבהפקרם. ׁשּלהם הּׂשדֹות מן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותן

יֹוסי ורּבי חׁשד, מּפני מּדבריהם להם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאסרן

ּכדבריו. והלכה ְֲִִַַָָָָמּתיר,

e�LÂ:(ה"אֿה"ד פ"ח (ׁשביעת ּבּתֹוספּתא ¿»ְְִִֶַָ

מחּזרין ּדין ּבית ׁשלּוחי היּו ְְְִִִֵֵַָָָּבראׁשֹונה

לתֹו ּפרֹות ׁשּמביא מי ּכל עירֹות, ּפתחי ְְֲִִִֵֵֵֶַָָעל

מזֹון לֹו ונֹותנין מּמּנּו אֹותן נֹוטלין היּו ְְְְִִִֶָָָידֹו

לאֹוצר אֹותֹו מכניסין והּׁשאר סעּדֹות, ְְְְִִַַָָָָֻׁשלׁש

ִֶָׁשּבעיר.

ÚÈb‰ׂשֹוכרין ּדין ּבית ׁשלּוחי ּתאנים, זמן ƒƒ«ְְְְִִִֵֵֵַ

אֹותם ועֹוׂשים אֹותן ועֹודרים ְְְֲִִִָָּפֹועלים

ּדין ּבית ׁשלּוחי זיתים, זמן הּגיע וכּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָּדבלה

אֹותן ועֹוטנין אֹותן ּומֹוסקין ּפֹועלים ְְְְֲִִִִָָׂשֹוכרין

ּומכניסין ּבחבּיֹות אֹותן וכֹונסין הּבד, ְְְְִִִִֵֶַַַָָּבבית

ׁשּבעיר. ּבאֹוצר ִֶָָָָאֹותם

ÚÈb‰ׂשֹוכרים ּדין ּבית ׁשלּוחי ענבים, זמן ƒƒ«ְְְֲִִִֵֵַָ

אֹותם ודֹורכים אֹותם ּובֹוצרים ְְְֲִִִָָּפֹועלים
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(é)øBøc íúàø÷e äðL íéMîçä úðL úà ízLc÷å§¦©§¤À¥´§©³©«£¦¦Æ¨½̈§¨¤¬§²
Léà ízáLå íëì äéäz àåä ìáBé äéáLé-ìëì õøàä−̈¤§¨«§¤®¨¥¬¦Æ¦«§¤´¨¤½§©§¤À¦ µ

:eáLz BzçtLî-ìà Léàå Búfçà-ìà¤£ª¨½§¦¬¤¦§©§−¨ª«
i"yx£ÌzLc˜Â∑(ת"כ)"!הּׁשנה "מקּדׁשת ואֹומרים: ּדין ּבבית אֹותּה מקּדׁשין B¯c¯.ּבכניסתּה Ì˙‡¯˜e∑לעבדים, ¿ƒ«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ¿»∆¿ֲִַָ

ּב נרצע מּׁשּנמּכר,ּבין ׁשנים ׁשׁש לֹו ּכלּו ׁשּלא ט)ין וכּו'(ר"ה ּביֿדירא ּכמדּיר "ּדרֹור"? לׁשֹון מהּו יהּודה: רּבי ,אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אחרים ּברׁשּות ואינֹו רֹוצה ׁשהּוא מקֹום ּבכל ‰Â‡.ׁשּדר Ï·BÈ∑לּה ׁשם ּבנקיבת ׁשנים מּׁשאר מבּדלת זאת ׁשנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ≈ƒְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשמּה,לבּדּה "יֹובל" ּׁשמּה? ׁשֹופר,ּומה ּתקיעת ׁשם ‡B˙fÁ‡ŒÏ.על LÈ‡ Ìz·LÂ∑לבעליהן חֹוזרֹות .ׁשהּׂשדֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָ¿«¿∆ƒ∆¬À»ְְֲֵֶֶַַָ
e·Lz BzÁtLÓŒÏ‡ LÈ‡Â∑הּנרצע את .לרּבֹות ¿ƒ∆ƒ¿«¿»Àְְִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .1466 'r b"g b"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור י)ּוקראתם (כה, ְְְְֶֶֶָָָָָֹ
ּביֹותר, חׁשּוב הּוא הּמגּורים מקֹום ּכלֹומר: ּדירתָך". על ותֹוסיף ּוממׁשּתיְך ממיכלְך "ּפחֹות יהּודה: רּבי ׁשל מאמרֹו מּובא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבּגמרא

ׁשהאפׁשרּות יהּודה רּבי מפרׁש ּכאן ּגם לכן מגּוריו. מקֹום את לׁשּפר ּכדי ּוׁשתּיה אכילה ּבצרכי למעט לאדם ׁשּכדאי ּכְך ּכדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָעדי

ּתכּונה על "ּדרֹור" ּבׁשם נקראת עצמּה ׁשהחרּות ּכְך ּכדי עד ּבן־חֹורין, ׁשל ּביֹותר החׁשּובה ּתכּונתֹו היא הּמגּורים מקֹום את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלבחר

רמב"ןזֹו.

(àé)eòøæú àì íëì äéäz äðL íéMîçä úðL àåä ìáBé¥´¦À§©²©«£¦¦¬¨¨−¦«§¤´¨¤®´Ÿ¦§½̈
:äéøæð-úà eøöáú àìå äéçéôñ-úà eøö÷ú àìå§³Ÿ¦§§Æ¤§¦¤½¨§¬Ÿ¦§§−¤§¦¤«¨

i"yx£‰�L ÌÈMÓÁ‰ ˙�L ‡Â‰ Ï·BÈ∑"'וגֹו "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד ּב'ראׁשֿהּׁשנה',מה ּכדאיתא ≈ƒ¿««¬ƒƒ»»ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכהנים' המׁשּמרים∑‡˙È¯Ê�Œ‰.ּוב'תֹורת הענבים ּבּׁשביעית,את ׁשּנאמר ּכׁשם הּמפקרים, מן אּתה ּבֹוצר ּכ,אבל ְֲִַֹ∆¿ƒ∆»ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשמּטה – מ"ט ׁשנת לזֹו: זֹו סמּוכֹות קדֹוׁשֹות ׁשנים ׁשּתי נמצאּו ּבּיֹובל, יֹובל,נאמר – החמּׁשים .ּוׁשנת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

Ôe¯˜˙Âי ÔÈ�L ÔÈLÓÁ ˙�L ˙È ÔeLc˜˙e¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡È‰ ‡Ï·BÈ ‡‰·˙È ÏÎÏ ‡Ú¯‡a ‡˙e¯Á≈»¿«¿»¿»»¿»»≈»ƒ
¯·‚e dz�ÒÁ‡Ï ¯·b Ôe·e˙˙e ÔBÎÏ È‰z¿≈¿¿¿«¿«¬«¿≈¿«

:Ôe·e˙z d˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒ≈¿

ÔBÎÏיא È‰z ÔÈ�L ÔÈLÓÁ ˙�L ‡È‰ ‡Ï·BÈ≈»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈¿
‡ÏÂ ‡‰zk ˙È Ôe„ˆÁ˙ ‡ÏÂ ÔeÚ¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»«¿¿»«»»¿»

:‡‰˜·L ˙È ÔeÙË˜ƒ̇¿¿»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ויעבירּנּו ללמד ּבקי אצל ויל ּבידֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיטלּנּו

רּבן לנּו והּתיר הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ְְְִִִִַַַַַָָָארּבע

לזה ואין ּבלבד, ּדין ּבבית זּכאי ּבן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָיֹוחנן

ּכלל. הּכתּוב ּבענין ְְְִִַַָָָעּקר

‰Óeּבעׂשֹור ּתקיעה ּכאן). (ּבת"כ ּׁשהזּכירּו «ְְְִִִֶֶָָָ

ּבכל נעׂשית ׁשהיא לֹומר ׁשּבת, ְֲִֵֶַַַָָָּדֹוחה

ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום הּדחּיה ּכי הּכּפּורים, ְְִִִִִִֶַַַָָיֹום

היא, אחת ּבחל להיֹות וׁשחל ּבׁשּבת ְְְְְִִִֶַַַָָֹלהיֹות

ּבין מלאכה לכל ּכׁשּבת הּכּפּורים ְְְִִֵֶַַָָָָׁשּיֹום

רצה מקֹום ּומּכל המלאכֹות. לכל ּבין ְְְִֵַָָָָָָָָלהֹוצאה

הּכּפּורים ּביֹום ׁשֹופר ׁשּתקיעת ללּמדּנּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָהרב

ׁשֹופר ּתעבירּו ׁשּפרּוׁש מקֹום, ּבכל ְֲֲִֵֵֶַַָָָנעׂשית

לתקע, חּיב יחיד ׁשּכל ללּמד ארצכם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבכל

הּספירה. ּכמֹו ּבלבד ּדין ּבבית הּתקיעה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָואין

הּׁשנים מּׁשאר נבּדלת זֹו ׁשנה היא. יֹובל ְְִִִִֵֶֶַָָָָ(י)

יֹובל ּׁשמּה ּומה לבּדּה, ׁשם ְְְִִֵֵַַַָָּבנקיבת

רּׁש"י. לׁשֹון ׁשֹופר. ּתקיעת ׁשם על ְְְִִֵַַַָָׁשמּה,

הּיבל ּבמׁש מּלׁשֹון: המפרׁשים, ּדעת ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹוכן

ו (יהֹוׁשע הּיֹובלים ׁשֹופרֹות יג), יט ְְְְִַַֻ(ׁשמֹות

ד).

B�È‡Âמה ּכי לכם, ּתהיה ּבעבּור לי, מחּור ¿≈ְְֲִִִֶֶַַָָֻ

ּתהיה היא "ּתקיעה ּבּׁשנה ׁשּיאמר ְְִִִֶֶַַַַָָָֹּטעם

היא יֹובל הּכתּוב יאמר ואּולי וׁשבּתם". ְְְִֵֶֶַַַַָָֹלכם

לכם ותהיה לּה, ׁשּקראתי הּזה ּבּׁשם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנקּובה

להזּכיר ּבּה ׁשּתתקעּו ּבּתקיעה ידּועה ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻלכּלכם

אל ואיׁש אחּזתֹו אל איׁש ּבּה ׁשּתׁשּובּו ְְֲִִִֶֶֶָָָָָֻענינּה

ׁשנהמ החמּׁשים ׁשנת היא יֹובל וכן: ׁשּפחּתֹו. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

יֹובל לכם ׁשּתהיה יא), (ּפסּוק לכם ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּתהיה

ּבּׁשם ידּועה ּכלֹומר ּתקצרּו, ולא ּתזרעּו ְְְְְְְִִֵֶַַָֹֹׁשּלא

ּככה. ּבּה ְִָָָלהיֹות

ÏÎÂׁשֹופרֹות" ּפרּוׁש ּכי ּבעיני. נכֹון אינּנּו זה ¿»ְְִֵֵֵֶֶַָ

ּתרּגּום וגם האילים, קרני ְְְְִִֵֵַַַַָהּיֹובלים"

(ר"ה ּבּגמרא וכן ּדכרּיא, ּדקרן ׁשֹופרּיא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָיֹונתן:

ּדדיכרא ליׁשנא יֹובלא ּדהאי מׁשמע מאי ְְְְְְִִַַַַָָָכו.):

יֹובלא, לדיכרא קֹורין ּבערבי ׁשּכן ְְְֲִִִֵֶַָָָהּוא,

להיֹותֹו מיחד אין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִֵַַָָֻוהּׁשֹופר

ועל ּבֹו. ּכׁשרין הּׁשֹופרֹות ּכל אבל ְְֲִִֵֵַַַָָָָמהאיל,

מצותֹו הּתּנאין וכל כו:) (ׁשם מׁשנתנּו ְְְִִִֵַַַַָָָָָּדעת

ׁשנת הּׁשנה ּתּקרא לּמה ּכן אם יעלים, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשל

ּכטעם יֹובל ּכי אמר אברהם ורּבי ְְְִִִֵַַַַַַָָָָהאיל.

ִַׁשּלּוח.

ÈÙÏeהּתקיעה על יֹובל הּכתּוב קראֹו לא ּדעּתי ¿ƒְְְִִֵַַַַָָָֹ

הּזה הּׁשם הזּכיר לא ּכי הּדרֹור, על ְְִִִֵֶַַַַַֹרק

ּתרּועה, ׁשֹופר והעברּת ׁשאמר: הראׁשֹון ְְְֲִֶַַַַַָָָָָּבּכתּוב

יׁשביה, לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם אמר: ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

ׁשּירצּו, מקֹום ּבכל לדּור חֹורין ּבני ּכּלם ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻׁשּיהיּו

אחּזתֹו אל איׁש ּכל יּובל ׁשּבּה היא, יֹובל ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻואמר:

לגּור מרחֹוק רגליו יֹובילּוהּו מׁשּפחּתֹו, ְְְְִִֵֶַַָָָואל

ז). כג ְְַָ(יׁשעיה

eLnzL�Âיּובל רּבים, ּבענינים הּזה ּבּלׁשֹון ¿ƒ¿«¿ְְִִִֶַַַַָָ

ז), יח (יׁשעיה צבאֹות לה' ְְְַַַָָׁשי

יז (ירמיה ׁשרׁשיו יׁשּלח יּובל ועל ְְְְְִַַַַַָָָָָואמר:

מים יבלי ּפלגים הםח), כה), ל (יׁשעיה ְְְְִִִֵֵַָָָ

הארץ ונתנה הּמים, יּובלּו ׁשּׁשם ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָהעמּקים

ּבּגפנים יבּול ואין ד), כו (להּלן ְְְְְִֵַַָָָיבּולּה

ׁשּיּקרא ּכמֹו ּכן, ּגם הבאה ענין יז), ג ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ(חבּקּוק

(ּבּמדּבר מהרה והֹול ּבארמית, וכן ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּתבּואה.

ּבפריע. ואֹוביל ּתרּגּומֹו: יא) ְְְִִִַַיז

‰È‰ÈÂהיא הבאה לכם ּתהיה היא יֹובל ּפרּוׁש ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵֵֶֶָָָ

ותׁשּובּו ּתבאּו ּכי לכּלכם, ּכן ְְְְְִִֵֶֶָָֹֻותהיה

ואמר: וחזר מׁשּפחּתֹו. אל ואיׁש אחּזתֹו אל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻאיׁש

(ּפסּוק לכם ּתהיה ׁשנה החמּׁשים ׁשנת היא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָיֹובל

לּיֹובל, ׁשנה החמּׁשים ׁשנת לכם ׁשּתהיה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָיא),

אבל תקצרּו, ולא תזרעּו ולא אחר, לדבר ְְְְְְְֲִִֵַָָָֹֹֹלא

להיתּה אחּזתֹו, אל איׁש ותׁשּובּו קדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶָָָֹֹֻּתהיה

ּכׁשמּה. יֹובל ְְְִֵֶָֻלכּלכם

ÏÚÂודֹור הל ּדֹור מּלׁשֹון: ּדרֹור האמת, ּדר ¿«ְְְֱִֵֶֶֶָֹ

אל ׁשּיׁשּוב יֹובל וכן ד), א (קהלת ְֵֵֶֶֶֶָָֹּבא

לכם. ּתהיה והיא ׁשרׁשיו, ׁשם אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָהּיֹובל

izewegaÎxda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k oey`x meil inei xeriy

(ç)òáL íéðL òáL íéðL úúaL òáL Eì zøôñå§¨«©§¨´§À¤ µ©©§´Ÿ¨¦½¤¬©¨¦−¤´©
íéòaøàå òLz íéðMä úúaL òáL éîé Eì eéäå íéîòt§¨¦®§¨´§À§¥Æ¤ µ©©§´Ÿ©¨¦½¥¬©§©§¨¦−

:äðL̈¨«
i"yx£ÌÈ�L ˙˙aL∑:לֹומר ּתלמּוד אחריהם? יֹובל ויעׂשה ׁשמּטה רצּופֹות ׁשנים ׁשבע יעׂשה יכֹול ׁשנים, ׁשמּטֹות «¿…»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבזמּנּה ּוׁשמּטה ׁשמּטה ּכל אֹומר: הוי ּפעמים, ׁשבע ׁשנים B‚Â'.(ת"כ)ׁשבע Ú·L ÈÓÈ EÏ eÈ‰Â∑ל ,מּגיד ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ¿»¿¿≈∆«¿ְִַ
ׁשמּטֹות עׂשית ׁשּלא הּׁשמּטֹות,ׁשאףֿעלּֿפי ׁשנֹות חׁשּבֹון ל יעלה מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ׁשנה. מ"ט לסֹוף יֹובל עׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מ"ט .למסּפר ְְִַ

(è)Lãçì øBNòa éòáMä Lãça äòeøz øôBL zøáòäå§©«£©§º̈©³§¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¤«¨−©®Ÿ¤
:íëöøà-ìëa øôBL eøéáòz íéøtkä íBéa§Æ©¦ª¦½©«£¦¬¨−§¨©§§¤«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑ו)לׁשֹון לו ּבּמחנה"(שמות קֹול הכרזה,"וּיעבירּו ‰ÌÈ¯tk.לׁשֹון ÌBÈa∑(ת"כ)ּביֹום" ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿«¬«¿»ְְְֲֲִֶַַַַַָָ¿«ƒÀƒְְֱִֶֶַַַ
עׂשֹור,הּכּפרים" ּתקיעת :ל לֹומר אּלא לחֹודׁש? ּבעׂשֹור נאמר למה ּכן אם לחדׁש? ּבעׂשֹור ׁשהּוא יֹודע איני ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ארצכם ּבכל ׁשּבת ּדֹוחה ארצכם,לחדׁש ּבכל ׁשּבת ּדֹוחה ראׁשֿהּׁשנה ּתקיעת ּבלבד,ואין ּדין ּבבית רמב"ן.אּלא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ÔÈ�Lח Ú·L ÔÈ�Lc ÔÈhÓL Ú·L CÏ È�Ó˙Â¿ƒ¿≈»¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈhÓL Ú·L ÈÓBÈ CÏ ÔB‰ÈÂ ÔÈ�ÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ»≈¿«¿ƒƒ

:ÔÈ�L ÚL˙Â ÔÈÚa¯‡ ÔÈ�Lcƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÚÈ·L‡‰ט ‡Á¯Èa ‡·aÈ ¯ÙBL ¯·Ú˙Â¿«¬«««»»¿«¿»¿ƒ»»
Ôe¯aÚz ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿»¿ƒ«»««¿

:ÔBÎÚ¯‡ ÏÎa ‡¯ÙBL»»¿»«¿¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותם ּומכניסין ּבחבּיֹות אֹותם וכֹונסים ְְְִִִִֶַַַָָָּבּגת

ּבערבי מהן להן ּומחּלק ׁשּבעיר, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאֹוצר

ּביתֹו. לפי ואחד אחד ּכל ְְִֵֶֶַָָָָׁשּבתֹות

ÚÈb‰הּבעּור אחר אֹוכלין ענּיים הּבעּור, ׁשעת ƒƒ«ְְֲִִִִִַַַַַ

ר' יהּודה. ר' ּדברי עׁשירים, לא ְְֲֲִִִֵָָֹאבל

עׁש ואחד ענּיים אחד אֹומר אֹוכליןיֹוסי ירים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָ

אֹוכלין עׁשירים אֹומר ׁשמעֹון ר' הּבעּור. ְְֲִִִִִֵַַַאחר

ּפרֹות לֹו ׁשּיׁש מי הּבעּור. אחר האֹוצר ִִִֵֵֶַַַָָמן

מהן מחּלק הּבעּור, ׁשעת והּגיע ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַׁשביעית

על ּומּניח ּומֹוציא ולמיּדעיו ולקרֹוביו ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻלׁשכניו

מי ּכל יׂשראל ּבית אחינּו ואֹומר ּביתֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָּפתח

לתֹו ּומכניס וחֹוזר ויּטל, יבא לּטל ְְְְִִִִֵֶַָָֹֹֹׁשּצרי

זה ּכל ׁשּיכלּו. ׁשעה עד והֹול ואֹוכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָּביתֹו

ּבּתֹוספּתא. ְֶַָָׁשנּו

e�„ÓÏÂהּפרֹות לבער אּלא ּבעּור ׁשאין מפרׁש ¿»«¿ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּתּקנֹות להם ועׂשּו ּולהפקירם, ְְְְִֵֶַַָָָָמרׁשּותֹו

אֹוצר עֹוׂשין ּדין ּבית היּו ּבראׁשֹונה ְִִִִִֵֵֶָָָָמּדבריהם,

היּו הּפרֹות יציאת מּתחּלת ועיר, עיר ְְְִִִִִֵַַַָָָּבכל

אֹותן ּומכניסין מביאיהן מּיד אֹותם ְְְִִִִִֵֶַַָָנֹוטלין

הּמין, אֹותֹו ּכל לקיטת זמן ּוכׁשּיבא ְְְִִֶַַַָָָָֹלאֹוצר,

ּבית הּגיע, הּבציר ועת קציר זמן ׁשּבא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכגֹון

ולֹוקטים ּומֹוסקין ּובֹוצרין ּפֹועלים ׂשֹוכרים ְְְְְֲִִִִִִּדין

ּובבית ּבּגת ּומֹוסקין ודֹורכים הּמין, אֹותֹו ְְְְִִִֵַַַָּכל

ׁשּלהן, לאֹוצר ונֹותנים הּׁשנים, ׁשאר ּכדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּבד

אינן ּדין ּבית לאֹוצר המכּנסים הּפרֹות ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֻואּלּו

מן הם מבערין ׁשּכבר אחר ּבעּור ְְְִִִִִֵֶַַָָֹצריכין

לאחר מּתרין עׁשירים ואחד ענּיים ואחד ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֻהּבית,

ּולאכלן. ּדין ּבית מּיד מהם לקּבל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּבעּור

ÏÎÂמּפני ּדין, ּבית ׁשל והּטרח הּתּקנה זֹו ¿»ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ

מהם לעׂשֹות אֹו לעּכבם יבאּו ׁשּלא ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֹחׁשד

ּדין, ּבית ולא ּבעיר אֹוצר ּוכׁשאין ְְְִִֵֵֶָָָֹסחֹורה.

הּוא ההפקר, מן אֹותם המלּקט ּביד ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָוהּפרֹות

ּומפקירם הּבעּור, ּבׁשעת הּבית מן לבערם ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָצרי

וזֹו לעֹולם. והֹולכין ואֹוכלין ּביתֹו ּפתח ְְְְְְִִֵֶַַָעל

(ׁשביעית ּבמּׁשהּו ּבמינּה ׁשאֹוסרת ׁשביעית ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָהיא

(נח.), נדרים ּבמּסכת ׁשּמזּכר ּכמֹו לבעּור ז) ְְְְְִִֶֶֶַָָֻז

מּביתֹו. ּבבעּור הּתר לּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶָמּפני

È˙‡ˆÓeּפסחים ּבמּסכת ׁשּכתב רּׁש"י לׁשֹון »»ƒְְְִִֶֶֶַַַָָ

ּבעּורם וזהּו מּׁשּום): ד"ה ְִִֶָ(נב:

ּובהמה. אדם רגלי ּדריסת ּבמקֹום ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּמפקירם

ּגםאּו מפקירם ׁשּיהא ׁשּצרי הרב חׁשב ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָלי

עּמ אביני ואכלּו ּבהם: לקּים ולּבהמה, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלחּיה

ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת יא), כג ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָ(ׁשמֹות

נאסרין אינן מקֹום ּומּכל והפליג. ְְֱִִִִֵֶָָָָָ(ּכאן),

(ׁשביעית ּבּתֹוספּתא ׁשנּו ּוכבר ּכלל. ְְְְֲִִִֶַַָָָָָּבאכילה

ׁשני, מעׂשר ּכבעּור ׁשביעית ׁשּבעּור ה"ג) ְְֲִִִִִֵֵֶַפ"ז

אכילה. ּבאּסּור חּלּוק ּבהם ׁשּיהא ְְֲִִִֵֶֶָָֹלא

·¯‰Â(ה"ג פ"ז ויֹובל ׁשמּטה (הל' מׁשה רּבי ¿»«ְְְִִִֵֶַָ

ׁשהּבעּור סבּורין החכמים מן ְְְֲִִִִֵֶַַַָוהרּבה

וזֹורה מפּזר אֹו ׂשרפה ּוטעּונין לגמרי, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָאֹוסר

ׁשּנתּבאר. ּכמֹו ּכן ואינֹו לּים. מטיל אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָלרּוח

Ï·‡לאכלן ּכדי הּבעּור אחר ּבביתֹו עּכבם אם ¬»ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

היא וזֹו לגמרי, ּבאכילה הן ְְְֲֲִִִֵֵַַָאסּורין

הּבעּור לאחר טעם ּבנֹותן ׁשאֹוסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַׁשביעית

ואפׁשר מּתירין. לּה ׁשאין ז) ז ְְְִִִִֵֶֶַָָ(ׁשביעית

אפּלּו ואּולי הּוא. מּדבריהם הּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָׁשהאּסּור

והּבריתֹות סֹופרים. מּדברי חמר ּכּלֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֻהּבעּור

אסמכּתא הּבעּור ּבענין ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְְֲִִִַַַַַַָֹֻהּׁשנּיֹות

ְִַָָמּדרּבנן.

ÏÚÂׁשלׁשה הּכֹובׁש מׁשנת יפה ּתתּפרׁש זֹו ּדר ¿«ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

פ"ט (ׁשביעית וכּו' אחת ּבחבית ְְְִִִִֶַַָָּכבׁשים

(ׁשם לּׁשביעית ארצֹות ׁשלׁש מׁשנת: וכן ְְְֲִִִֵַַָָָמ"ה),

מארץ ּבבל עֹולי ׁשהחזיקּו ּכל ּדקּתני מ"א), ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָפ"ו

ּכל נעּבד, ולא נאכל לא ּכזיב עד ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹיׂשראל

ועד הּנהר ועד מּכזיב מצרים עֹולי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהחזיקּו

ּבאכילה הקּלּו נעּבד. לא אבל נאכל ְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאמנה

העבֹודה. מן יֹותר הּבעּור ְֲִִֵַַַָָלאחר

¯kÊ‰Âּבר חד פ"ט): סֹוף (ׁשביעית ּבירּוׁשלמי ¿À¿«ְְִִִִַַַ

לאתתיה אמר ׁשמיטתא, על חׁשיד הוה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָנׁש

חׁשיד ּגברא ההּוא ליּה אמרה חלתא, ְְְְִִֵַַַַָָָָָאּפקין

לּה אמר חלתא, אּפקין ואמרּת ׁשמיטתא ְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָעל

ּגמליאל מּדרּבן ׁשביעית ּתֹורה ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָחּלה

ּפרֹות לעּכב חׁשּוד היה ריקה אֹותֹו ְֲֵֵֵֵַַָָָָָוחבריו.

ׁשאּסּור ואמר הּבעּור, אחר ּולאכלן ְְְְִִִִֶַַַַָָָׁשביעית

אכילת ואּסּור והּבעּור הּתֹורה, מן הּטבל ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָאכילת

ּגמליאל רּבן מן הּבעּור אחר ׁשביעית ְְִִִִִֵֵַַַַַַָהּפרֹות

האכילה ואּסּור הּתֹורה מן ׁשהּבעּור אֹו ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָוחבריו.

יאכל ׁשּלא אּלא חֹוׁשׁש היה ולא ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמּדבריהם,

נראה ּדבריו חכמים ׁשהזּכירּו וכיון ּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָאּסּורי

ּכדברי סבר רׁשע אֹותֹו ׁשּמא אֹו אמת. ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהם

ׁשמּטֹות ּבׁשּתי ב:): (מו"ק ּדאמר ׁשמעֹון ְְְְִִִִֵַַָרּבי

אף ּדרּבנן הּזה ּבּזמן ּוׁשביעית מדּבר, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּכתּוב

ּדאֹוריתא. ׁשחּלה ּפי ְְִֶַַַָָעל

ּביֹום ׁשּנאמר מּמׁשמע הּכּפרים. ּביֹום ְְְֱִִִֶֶַַַַֻ(ט)

ּבעשֹור ׁשהּוא יֹודע איני ִִִֵֵֶֶַַָהּכּפּורים,

לחדׁש, ּבעׂשֹור נאמר לּמה ּכן אם ְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלחדׁש,

ּבכל ׁשּבת ּדֹוחה לחדׁש ּבעׂשֹור ּתקיעת ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

ׁשּבת ּדֹוחה הּׁשנה ראׁש ּתרּועת ואין ְְְְֵֶַַַַָָָָֹארצכם

לׁשֹון ּבלבד. ּדין ּבבית אּלא ארצכם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָּבכל

ִַרּׁש"י.

‰p‰Âלפניו והּכל ּבּתלמּוד ּבקיאּותֹו מּפני הרב ¿ƒ≈ְְְְְִִֵַַַַָָָֹ

וסֹותם חֹוׁשׁש אינֹו ערּו ְְְֵֵֵָָֻּכׁשלחן

ׁשּידּוע אדם, ּבני לׁשאר מטעֹות והן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּבריתֹות,

הּתקיעֹות ּכי כט:) (ר"ה ּבּגמרא ּוברּור ְְִִַַָָָהּוא

ואפּלּו הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשל ְֲִִִֶַַַָָָֹֻּכּלן,

חכמה ׁשהיא לפי ּבׁשּבת הן מּתרֹות רׁשּות, ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשל

ּבׁשּבת ּתֹורה ּבדין היּו ותֹוקעין מלאכה, ְְְְְְִִֵַָָָָָָואינּה

הּכּפּו יֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש מקֹום.ׁשל ּבכל רים ְְִִֶֶַַָָָָֹ

ÔÈ�ÚÂיֹוחנן רּבן ּתּקנת ּדין, ּבבית הּתקיעה ¿ƒ¿«ְְִִֵַַַַָָָָָ

הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב היא זּכאי ְִִִֵֶֶַַַַָָּבן

ּבתקיעת חּיבין ׁשהּכל מּפני ּבּה ׁשּגזרּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלפי

ׁשּמא ׁשֹופר, ּבתקיעת ּבקיאין הּכל ואין ְְְִִִִֵֶַַָָָֹׁשֹופר
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(é)øBøc íúàø÷e äðL íéMîçä úðL úà ízLc÷å§¦©§¤À¥´§©³©«£¦¦Æ¨½̈§¨¤¬§²
Léà ízáLå íëì äéäz àåä ìáBé äéáLé-ìëì õøàä−̈¤§¨«§¤®¨¥¬¦Æ¦«§¤´¨¤½§©§¤À¦ µ

:eáLz BzçtLî-ìà Léàå Búfçà-ìà¤£ª¨½§¦¬¤¦§©§−¨ª«
i"yx£ÌzLc˜Â∑(ת"כ)"!הּׁשנה "מקּדׁשת ואֹומרים: ּדין ּבבית אֹותּה מקּדׁשין B¯c¯.ּבכניסתּה Ì˙‡¯˜e∑לעבדים, ¿ƒ«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ¿»∆¿ֲִַָ

ּב נרצע מּׁשּנמּכר,ּבין ׁשנים ׁשׁש לֹו ּכלּו ׁשּלא ט)ין וכּו'(ר"ה ּביֿדירא ּכמדּיר "ּדרֹור"? לׁשֹון מהּו יהּודה: רּבי ,אמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אחרים ּברׁשּות ואינֹו רֹוצה ׁשהּוא מקֹום ּבכל ‰Â‡.ׁשּדר Ï·BÈ∑לּה ׁשם ּבנקיבת ׁשנים מּׁשאר מבּדלת זאת ׁשנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ≈ƒְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשמּה,לבּדּה "יֹובל" ּׁשמּה? ׁשֹופר,ּומה ּתקיעת ׁשם ‡B˙fÁ‡ŒÏ.על LÈ‡ Ìz·LÂ∑לבעליהן חֹוזרֹות .ׁשהּׂשדֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָ¿«¿∆ƒ∆¬À»ְְֲֵֶֶַַָ
e·Lz BzÁtLÓŒÏ‡ LÈ‡Â∑הּנרצע את .לרּבֹות ¿ƒ∆ƒ¿«¿»Àְְִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .1466 'r b"g b"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

יׁשביה לכל ּבארץ ּדרֹור י)ּוקראתם (כה, ְְְְֶֶֶָָָָָֹ
ּביֹותר, חׁשּוב הּוא הּמגּורים מקֹום ּכלֹומר: ּדירתָך". על ותֹוסיף ּוממׁשּתיְך ממיכלְך "ּפחֹות יהּודה: רּבי ׁשל מאמרֹו מּובא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבּגמרא

ׁשהאפׁשרּות יהּודה רּבי מפרׁש ּכאן ּגם לכן מגּוריו. מקֹום את לׁשּפר ּכדי ּוׁשתּיה אכילה ּבצרכי למעט לאדם ׁשּכדאי ּכְך ּכדי ְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָעדי

ּתכּונה על "ּדרֹור" ּבׁשם נקראת עצמּה ׁשהחרּות ּכְך ּכדי עד ּבן־חֹורין, ׁשל ּביֹותר החׁשּובה ּתכּונתֹו היא הּמגּורים מקֹום את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלבחר

רמב"ןזֹו.

(àé)eòøæú àì íëì äéäz äðL íéMîçä úðL àåä ìáBé¥´¦À§©²©«£¦¦¬¨¨−¦«§¤´¨¤®´Ÿ¦§½̈
:äéøæð-úà eøöáú àìå äéçéôñ-úà eøö÷ú àìå§³Ÿ¦§§Æ¤§¦¤½¨§¬Ÿ¦§§−¤§¦¤«¨

i"yx£‰�L ÌÈMÓÁ‰ ˙�L ‡Â‰ Ï·BÈ∑"'וגֹו "וקּדׁשּתם ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד ּב'ראׁשֿהּׁשנה',מה ּכדאיתא ≈ƒ¿««¬ƒƒ»»ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכהנים' המׁשּמרים∑‡˙È¯Ê�Œ‰.ּוב'תֹורת הענבים ּבּׁשביעית,את ׁשּנאמר ּכׁשם הּמפקרים, מן אּתה ּבֹוצר ּכ,אבל ְֲִַֹ∆¿ƒ∆»ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשמּטה – מ"ט ׁשנת לזֹו: זֹו סמּוכֹות קדֹוׁשֹות ׁשנים ׁשּתי נמצאּו ּבּיֹובל, יֹובל,נאמר – החמּׁשים .ּוׁשנת ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

Ôe¯˜˙Âי ÔÈ�L ÔÈLÓÁ ˙�L ˙È ÔeLc˜˙e¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿
‡È‰ ‡Ï·BÈ ‡‰·˙È ÏÎÏ ‡Ú¯‡a ‡˙e¯Á≈»¿«¿»¿»»¿»»≈»ƒ
¯·‚e dz�ÒÁ‡Ï ¯·b Ôe·e˙˙e ÔBÎÏ È‰z¿≈¿¿¿«¿«¬«¿≈¿«

:Ôe·e˙z d˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒ≈¿

ÔBÎÏיא È‰z ÔÈ�L ÔÈLÓÁ ˙�L ‡È‰ ‡Ï·BÈ≈»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈¿
‡ÏÂ ‡‰zk ˙È Ôe„ˆÁ˙ ‡ÏÂ ÔeÚ¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»«¿¿»«»»¿»

:‡‰˜·L ˙È ÔeÙË˜ƒ̇¿¿»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ויעבירּנּו ללמד ּבקי אצל ויל ּבידֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיטלּנּו

רּבן לנּו והּתיר הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ְְְִִִִַַַַַָָָארּבע

לזה ואין ּבלבד, ּדין ּבבית זּכאי ּבן ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָיֹוחנן

ּכלל. הּכתּוב ּבענין ְְְִִַַָָָעּקר

‰Óeּבעׂשֹור ּתקיעה ּכאן). (ּבת"כ ּׁשהזּכירּו «ְְְִִִֶֶָָָ

ּבכל נעׂשית ׁשהיא לֹומר ׁשּבת, ְֲִֵֶַַַָָָּדֹוחה

ׁשחל הּכּפּורים ּביֹום הּדחּיה ּכי הּכּפּורים, ְְִִִִִִֶַַַָָיֹום

היא, אחת ּבחל להיֹות וׁשחל ּבׁשּבת ְְְְְִִִֶַַַָָֹלהיֹות

ּבין מלאכה לכל ּכׁשּבת הּכּפּורים ְְְִִֵֶַַָָָָׁשּיֹום

רצה מקֹום ּומּכל המלאכֹות. לכל ּבין ְְְִֵַָָָָָָָָלהֹוצאה

הּכּפּורים ּביֹום ׁשֹופר ׁשּתקיעת ללּמדּנּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָהרב

ׁשֹופר ּתעבירּו ׁשּפרּוׁש מקֹום, ּבכל ְֲֲִֵֵֶַַָָָנעׂשית

לתקע, חּיב יחיד ׁשּכל ללּמד ארצכם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבכל

הּספירה. ּכמֹו ּבלבד ּדין ּבבית הּתקיעה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָואין

הּׁשנים מּׁשאר נבּדלת זֹו ׁשנה היא. יֹובל ְְִִִִֵֶֶַָָָָ(י)

יֹובל ּׁשמּה ּומה לבּדּה, ׁשם ְְְִִֵֵַַַָָּבנקיבת

רּׁש"י. לׁשֹון ׁשֹופר. ּתקיעת ׁשם על ְְְִִֵַַַָָׁשמּה,

הּיבל ּבמׁש מּלׁשֹון: המפרׁשים, ּדעת ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹוכן

ו (יהֹוׁשע הּיֹובלים ׁשֹופרֹות יג), יט ְְְְִַַֻ(ׁשמֹות

ד).

B�È‡Âמה ּכי לכם, ּתהיה ּבעבּור לי, מחּור ¿≈ְְֲִִִֶֶַַָָֻ

ּתהיה היא "ּתקיעה ּבּׁשנה ׁשּיאמר ְְִִִֶֶַַַַָָָֹּטעם

היא יֹובל הּכתּוב יאמר ואּולי וׁשבּתם". ְְְִֵֶֶַַַַָָֹלכם

לכם ותהיה לּה, ׁשּקראתי הּזה ּבּׁשם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנקּובה

להזּכיר ּבּה ׁשּתתקעּו ּבּתקיעה ידּועה ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֻלכּלכם

אל ואיׁש אחּזתֹו אל איׁש ּבּה ׁשּתׁשּובּו ְְֲִִִֶֶֶָָָָָֻענינּה

ׁשנהמ החמּׁשים ׁשנת היא יֹובל וכן: ׁשּפחּתֹו. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

יֹובל לכם ׁשּתהיה יא), (ּפסּוק לכם ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּתהיה

ּבּׁשם ידּועה ּכלֹומר ּתקצרּו, ולא ּתזרעּו ְְְְְְְִִֵֶַַָֹֹׁשּלא

ּככה. ּבּה ְִָָָלהיֹות

ÏÎÂׁשֹופרֹות" ּפרּוׁש ּכי ּבעיני. נכֹון אינּנּו זה ¿»ְְִֵֵֵֶֶַָ

ּתרּגּום וגם האילים, קרני ְְְְִִֵֵַַַַָהּיֹובלים"

(ר"ה ּבּגמרא וכן ּדכרּיא, ּדקרן ׁשֹופרּיא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָיֹונתן:

ּדדיכרא ליׁשנא יֹובלא ּדהאי מׁשמע מאי ְְְְְְִִַַַַָָָכו.):

יֹובלא, לדיכרא קֹורין ּבערבי ׁשּכן ְְְֲִִִֵֶַָָָהּוא,

להיֹותֹו מיחד אין הּכּפּורים ּביֹום ְְְְִִִֵַַָָֻוהּׁשֹופר

ועל ּבֹו. ּכׁשרין הּׁשֹופרֹות ּכל אבל ְְֲִִֵֵַַַָָָָמהאיל,

מצותֹו הּתּנאין וכל כו:) (ׁשם מׁשנתנּו ְְְִִִֵַַַַָָָָָּדעת

ׁשנת הּׁשנה ּתּקרא לּמה ּכן אם יעלים, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשל

ּכטעם יֹובל ּכי אמר אברהם ורּבי ְְְִִִֵַַַַַַָָָָהאיל.

ִַׁשּלּוח.

ÈÙÏeהּתקיעה על יֹובל הּכתּוב קראֹו לא ּדעּתי ¿ƒְְְִִֵַַַַָָָֹ

הּזה הּׁשם הזּכיר לא ּכי הּדרֹור, על ְְִִִֵֶַַַַַֹרק

ּתרּועה, ׁשֹופר והעברּת ׁשאמר: הראׁשֹון ְְְֲִֶַַַַַָָָָָּבּכתּוב

יׁשביה, לכל ּבארץ ּדרֹור ּוקראתם אמר: ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

ׁשּירצּו, מקֹום ּבכל לדּור חֹורין ּבני ּכּלם ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻׁשּיהיּו

אחּזתֹו אל איׁש ּכל יּובל ׁשּבּה היא, יֹובל ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻואמר:

לגּור מרחֹוק רגליו יֹובילּוהּו מׁשּפחּתֹו, ְְְְִִֵֶַַָָָואל

ז). כג ְְַָ(יׁשעיה

eLnzL�Âיּובל רּבים, ּבענינים הּזה ּבּלׁשֹון ¿ƒ¿«¿ְְִִִֶַַַַָָ

ז), יח (יׁשעיה צבאֹות לה' ְְְַַַָָׁשי

יז (ירמיה ׁשרׁשיו יׁשּלח יּובל ועל ְְְְְִַַַַַָָָָָואמר:

מים יבלי ּפלגים הםח), כה), ל (יׁשעיה ְְְְִִִֵֵַָָָ

הארץ ונתנה הּמים, יּובלּו ׁשּׁשם ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָהעמּקים

ּבּגפנים יבּול ואין ד), כו (להּלן ְְְְְִֵַַָָָיבּולּה

ׁשּיּקרא ּכמֹו ּכן, ּגם הבאה ענין יז), ג ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ(חבּקּוק

(ּבּמדּבר מהרה והֹול ּבארמית, וכן ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָּתבּואה.

ּבפריע. ואֹוביל ּתרּגּומֹו: יא) ְְְִִִַַיז

‰È‰ÈÂהיא הבאה לכם ּתהיה היא יֹובל ּפרּוׁש ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵֵֶֶָָָ

ותׁשּובּו ּתבאּו ּכי לכּלכם, ּכן ְְְְְִִֵֶֶָָֹֻותהיה

ואמר: וחזר מׁשּפחּתֹו. אל ואיׁש אחּזתֹו אל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻאיׁש

(ּפסּוק לכם ּתהיה ׁשנה החמּׁשים ׁשנת היא ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָיֹובל

לּיֹובל, ׁשנה החמּׁשים ׁשנת לכם ׁשּתהיה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָיא),

אבל תקצרּו, ולא תזרעּו ולא אחר, לדבר ְְְְְְְֲִִֵַָָָֹֹֹלא

להיתּה אחּזתֹו, אל איׁש ותׁשּובּו קדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶָָָֹֹֻּתהיה

ּכׁשמּה. יֹובל ְְְִֵֶָֻלכּלכם

ÏÚÂודֹור הל ּדֹור מּלׁשֹון: ּדרֹור האמת, ּדר ¿«ְְְֱִֵֶֶֶָֹ

אל ׁשּיׁשּוב יֹובל וכן ד), א (קהלת ְֵֵֶֶֶֶָָֹּבא

לכם. ּתהיה והיא ׁשרׁשיו, ׁשם אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָהּיֹובל
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(åè)øtñîa Eúéîò úàî äð÷z ìáBiä øçà íéðL øtñîa§¦§©³¨¦Æ©©´©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®§¦§©¬
:Cì-økîé úàeáú-éðL§¥«§−Ÿ¦§¨¨«

i"yx£‰�˜z Ï·Bi‰ ¯Á‡ ÌÈ�L ¯tÒÓa∑ּכׁשּתמּכר להזהיר: ּבא האֹונאה על אפניו: על הּמקרא ליּׁשב ּפׁשּוטֹו ,זהּו ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ƒ¿∆ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
קרקע ּתקנה לעׂשֹות,ּדע,אֹו ראּויה ׁשהיא הּׂשדה ּותבּואֹות הּׁשנים ּולפי הּיֹובל, עד יׁש ׁשנים הּמֹוכר,ּכּמה ימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
הּקֹונה יקרים,ויקנה ּבדמים מֹוכרּה וזה מעטֹות ׁשנים יׁש ואם הּיֹובל, ּבׁשנת לֹו להחזירּה סֹופֹו נתאּנה,ׁשהרי הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

הרּבה ּתבּואֹות מּמּנה ואכל מרּבֹות ׁשנים יׁש ואם הּזמן,לֹוקח, לפי לקנֹותּה צרי לפיכ מֹוכר; נתאּנה וזהּו,הרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"ּבמסּפר ימּכרֿל"ׁשּנאמר: ורּבֹותינּו,ׁשניֿתבּואת לֹו. ּתמּכר הּלֹוקח ּביד עֹומדת ׁשּתהא הּתבּואֹות ׁשני מנין לפי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

כ)דרׁשּו מּכאן(ערכין ׁשנים,: מּׁשּתי ּפחֹות לגאל רּׁשאי אינֹו ׂשדהּו מּיֹום,ׁשהּמֹוכר הּלֹוקח ּביד ׁשנים ׁשּתי ׁשּתעמד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשנים,ליֹום ׁשּתי ּבאֹותן ּתבּואֹות ׁשלׁש יׁש מּפׁשּוטֹו,ואפּלּו יֹוצא אינֹו ּו"ׁשני" ּבקמֹותיה, לֹו ׁשּמכרּה ,ּכלֹומר,ּכגֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשנים ּומעּוט ׁשּדפֹון; ׁשל ולא ּתבּואֹות ׁשל ׁשנים .ׁשנים,מסּפר ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ

(æè)éôì|íéðMä èòî éôìe Búð÷î äaøz íéðMä áø §¦´´Ÿ©¨¦À©§¤Æ¦§¨½§¦Æ§´Ÿ©¨¦½
:Cì øëî àeä úàeáz øtñî ék Búð÷î èéòîz©§¦−¦§¨®¦µ¦§©´§½Ÿ¬Ÿ¥−¨«

i"yx£B˙�˜Ó ‰a¯z∑ּביקר B˙�˜Ó.ּתמּכרּנה ËÈÚÓz∑ּבדמיה .ּתמעיט «¿∆ƒ¿»ְְְִֶֶָֹ«¿ƒƒ¿»ְְִֶַָָ

(æé)éäìàî úàøéå Búéîò-úà Léà eðBú àìåéðà ék E §³ŸÆ¦´¤£¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙ÈÓÚŒ˙‡ LÈ‡ e�B˙ ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּדברים אֹונאת על הזהיר עצה,ּכאן יּׂשיאּנּו ולא חברֹו את איׁש יקניט ׁשּלא ¿…ƒ∆¬ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לֹו הֹוגנת "ויראת,ׁשאינּה נאמר: לכ לרעה? נתּכּונּתי אם יֹודע מי ּתאמר: ואם יֹועץ. ׁשל והנאתֹו ּדרּכֹו לפי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מחׁשבֹות הּיֹודע ;"לּלב,מאלהי הּמסּור ּדבר ּכל יֹודע. ּבלּבֹו,הּוא ׁשהּמחׁשבה מי אּלא מּכיר ּבֹו:,ׁשאין נאמר ְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"מאלהי ."ויראת ְֱֵֵֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr fk zegiy ihewl)

לֹו הֹוגנת ׁשאינּה עצה יׂשיאנּו יז)ולא כה, (רש"י ְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
אֹונאת ּבכלל זה והרי לי, לּמה רש"י) לֹו, הֹוגנת ׁשאינּה עצה ּתּתן לא ּבדבר הּסּומא (לפני מכׁשֹול" ּתּתן לא עּור "לפני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,

עליו "לעבר אֹומרים חּדּוׁש ּכׁשאין ורק ּדין, חּדּוׁש למצא להׁשּתּדל ׁשּיׁש ואף לאוין. ּבׁשני עליו לעבר ׁשהּוא לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדברים.

(ׁשּלא חברֹו את יקניט ׁשּלא וגם הגּונה ׁשאינּה עצה ּגם ּכֹוללת ּדברים אֹונאת ואּלּו הּלאו, אֹותֹו זהּו אם רק הּוא – לאוין" ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשני

עּור"). ל"לפני ְְִִֵֵַָׁשּיְך

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr fk zegiy ihewl)

עמיתֹו את איׁש תֹונּו יז)ולא (כה, ְֲִִֶֹ
לֹו הֹוגנת ׁשאינּה עצה יׂשיאנּו (רש"י)ולא ְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

עצה "ּומׂשיאֹו רׁש"י נקט ּבּדרְך", עּור "מׁשּגה לגּבי ּתבא, ּפרׁשרעהּבפרׁשת ולכן ּדברים, ּבאֹונאת מיירי ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ארּורים מי"א אחד ׁשהּוא עּור", ּב"מׁשּגה ואּלּו הּׁשֹואל). לטֹובת לא הּיֹועץ, להנאת היא (העצה העצה ּבנתינת רק הּוא ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהחּסרֹון

רעה. היא עצמּה ׁשהעצה ּפרׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבּתֹורה,

C¯·Áטו ÔÓ ÔaÊz ‡Ï·BÈ ¯˙a ‡i�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿«»»«≈»ƒ¿≈ƒ«¿»
:CÏ ÔaÊÈ ‡zÏÏÚ È�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿≈¬«¿»¿«∆»

ÌeÙÏeטז È‰B�È·Ê ÈbÒz ‡i�L ˙e‡È‚Ò ÌeÙÏ¿¿ƒ¿«»«¿≈¿ƒƒ¿
‡zÏÏÚ ÔÈ�Ó È¯‡ È‰B�È·Ê ¯ÚÊz ‡i�L ˙e¯ÚÊ¿≈¿«»«¿≈¿ƒƒ¬≈ƒ¿«¬«¿»

:CÏ ÔaÊÓ ‡e‰¿«∆»

È˙יז ¯·b Ôe�B˙ ‡ÏÂC‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â d¯·Á ¿»¿«»«¿≈¿ƒ¿«≈¡»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קרקעֹות למֹוכר רּבים, לׁשֹון ממּכר, תמּכרּו ְְְְְְְִִִִֵַַָָוכי

הּיחיד ,עמית מּיד קנה אֹו מּטלטלין, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּולמֹוכר

לכּלן: ואמר ליד, מּיד הּמּטלטלין הּמֹוכר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמהם

רּבה הּמּטלטלין והפריׁש ׁשּיחד וכיון ּתֹונּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָאל

וזה הּתׁשלּומין. ּבחזרת והיא אֹונאה, ּדין ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבהן

רּבֹותינּו ׁשּקּבלּו הּמדרׁשים ּכפי נכֹון ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדבר

הּתֹורה. ְְִֵַָּברמזי

ÈÏe‡Âאזהרה הּלאו ּכי אסמכּתא, זה ּכל יהיה ¿«ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

וחזרת ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּבין

ּבקרקעֹות, ולא ּבמּטלטלין קּבלה ּבידם ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹהּממֹון

ּכסף, לכל הּׁשוה ּדבר יד:): (ב"ק ׁשאמרּו ְְְֶֶֶֶַָָָָָּכמֹו

ּכפי ׁשתּות על ויתר ּבׁשתּות ּכּלם הּׁשעּורים ְְְְִִִִִֶֶַַָֻּכי

מן הּקרקעֹות יֹוציאּו לא ולּמה אדם, ּבני ְְְִִֵֵַַָָָָָֹּדעֹות

הּבית ּבעל ּכלי מּמּנּו הֹוציאּו והם הּזה, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּדין

מן ּבלֹוקח אּלא ׁשנּו לא נא.): (ב"מ ְְְִֵֶַָָָֹואמרּו

אֹונאה, לֹו אין הּבית מּבעל ּבלֹוקח אבל ְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָהּתּגר

ּכלי ימּכרּו ׁשּלא ּבּתים ּבעלי ׁשּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמּפני

ְִַָּתׁשמיׁשן.

Ì‚Âמסּפר ׁשּידעּו יזהיר הּכתּוב ּכי לֹומר יּתכן ¿«ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ויקנּו ימּכרּו ּולפיהם הּיֹובל, עד ְְְְְִִִִֵֶַַַָהּׁשנים

ּבמסּפר להטעֹותֹו אחיו את איׁש ּבהם יֹונּו ְְְְְִִִֶֶַָָָֹולא

ׁשהיא ּבּה ׁשּיחׁשב ּבמכירה להטעֹותֹו ְְְְִִִֶֶַַָָֹאֹו

ׁשניהם ידעּו אבל ,ּבכ ויטעהּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָלחלּוטין

היא הּמכירה ּכי הּמסּפר, לזה זה ְְְִִִִִֶֶַַָָָויֹודיעּו

יׁש ּבקרקעֹות ׁשּגם הּיֹובל, עד הּׁשנים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבמסּפר

ּבפחֹות ואפּלּו ּובמנין ּבמּדה ּבּטֹועים ְְְְֲִִִִַַָָָָָאֹונאה

ּבמּטלטלין. ׁשּכן וכל ְְְְְִִִֵֶַָמּׁשתּות,

izewegaÎxda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k oey`x meil inei xeriy

(áé)eìëàz äãOä-ïî íëì äéäz Lã÷ àåä ìáBé ék¦µ¥´¦½−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¦̧©¨¤½«Ÿ§−
:dúàeáz-úà¤§«¨¨«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z L„˜∑(ת"כ)"ּתהיה" לֹומר: ּתלמּוד לחּלין? היא ּתצא יכֹול ּכהקּדׁש, ּדמיה ּתהא,ּתֹופסת .ּבהויתּה …∆ƒ¿∆»∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
eÏÎ‡z ‰„O‰ŒÔÓ∑(ת"כ)הּבית מן אֹוכל אּתה הּׂשדה הּׂשדה,עלֿידי מן לחּיה ּכלה מן,ׁשאם לבער צרי אּתה ƒ«»∆…¿ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבּׁשביעית,הּבית ׁשּנאמר ּבּיֹובל,ּכׁשם נאמר רמב"ן.ּכ ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

(âé):Búfçà-ìà Léà eáLz úàfä ìáBiä úðLa¦§©¬©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−¤£ª¨«

i"yx£B˙fÁ‡ŒÏ‡ LÈ‡ e·Lz∑ּבנֹו ועמד ׂשדהּו הּמֹוכר לרּבֹות אּלא אלֿאחּזתֹו"? איׁש "וׁשבּתם נאמר: ּכבר והרי »Àƒ∆¬À»ְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּבּיֹובל,ּוגאלּה לאביו .ׁשחֹוזרת ְְִֵֶֶֶַָָָ

(ãé)Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòì økîî eøkîú-éëå§¦«¦§§³¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´£¦¤®
:åéçà-úà Léà eðBz-ìà©−¦¬¤¨¦«

i"yx£'B‚Â e¯kÓ˙ŒÈÎÂ∑ּפׁשּוטֹו מֹוכר,לפי ּכׁשאּתה מּנין ּדרׁשה: יׁש ועֹוד ּתלמּוד,ּכמׁשמעֹו. ?חבר ליׂשראל מכר ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לקנֹותלֹומר: ּבאת ׁשאם ּומּנין מכר. "לעמית – ממּכר "אֹו,"וכיֿתמּכרּו לֹומר: ּתלמּוד ?חבר מּיׂשראל קנה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

"עמית מּיד – נח),(ת"כ∑‡e�BzŒÏ.קנה ממֹוןב"מ אֹונאת רמב"ן.זֹו ֲִִֶַָֹ«ַָָ

ÔÓיב ÔBÎÏ È‰˙ ‡L„e˜ ‡È‰ ‡Ï·BÈ È¯‡¬≈≈»ƒ¿»¿≈¿ƒ
:dzÏÏÚ ˙È ÔeÏÎÈz ‡Ï˜Á«¿»≈¿»¬«¿«

b·¯יג Ôe·e˙z ‡„‰ ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»»»¿¿«
:dz�ÒÁ‡Ï¿«¬«¿≈

ÈÓ„‡יד ÔaÊ˙ B‡ C¯·ÁÏ ÔÈ�È·Ê ÔaÊ˙ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ»
:È‰BÁ‡ ˙È ¯·b Ôe�B˙ ‡Ï C¯·Á„¿«¿»»¿«»¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתאכלּו הּׂשדה ידי על ּתאכלּו. הּׂשדה מן ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹ(יב)

אּתה הּׂשדה מן לחּיה ּכלה ׁשאם הּבית, ִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמן

ּבּׁשביעית. ׁשּנאמר ּכׁשם הּבית מן לבער ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָצרי

מחּבר. הּפסּוק יהיה לא ּכן ואם רּׁש"י. ְְְְִִִֵֶַַָָֹֻלׁשֹון

היא יֹובל ּכי תקצרּו ולא תזרעּו לא יאמר ְְְְֲִִִִֵַָָֹֹֹאבל

את ּתאכלּו הּׂשדה ּומן לכם, ּתהיה ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֹקדׁש

מן אמר: אברהם ורּבי הּבית. מן לא ְְְִִִִַַַַַָָָָָֹּתבּואתּה,

מעצמּה הּׂשדה ּׁשּתֹוציא מּמה ּתאכלּו, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׂשדה

הּׁשמּטה. ּבׁשנת ּכּכתּוב ּכּלכם, ְְְְִִֶַַַָָֹֻּתאכלּו

ÈzÚ„Ïeּבּׁשנה תבצרּו ולא תקצרּו לא יאמר: ¿«¿ƒְְְְְִִַַָָֹֹֹ

לכם, ּתהיה וקדׁש היא יֹובל ּכי ְְִִִֵֶֶֶַָֹֹהּזאת

ׁשּתצאּו ותאכלּו, הּתבּואה ּתביאּו הּׂשדה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹמן

ולא ללקט והאביֹוניםהּׂשדה הענּיים עם כל ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָֹֹ

קציר עת לכם ׁשּיהיה לא והּבהמה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהחּיה

האֹוצרֹות ואל הּבית אל לכם ותאספּו ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָּובציר

הּׁשנים. ׁשאר ְְִִַַָָּכתבּואת

‰Óeאמרּו מּכאן (ּכאן): ּכהנים ּבתֹורת ׁשּׁשנּו «ְְֲִִֶַָָָָֹ

אחת, ּבחבית ּכבׁשים ׁשלׁשה ְְִִֵֶַַַָָָהּכֹובׁש

ורּבי הראׁשֹון. על אֹוכלין אֹומר אליעזר ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָרּבי

ּגמליאל רּבן האחרֹון. על אף אֹומר ְְֲִֵֵַַַַַַָָֻיהֹוׁשע

מינֹו יבער הּׂשדה מן מינֹו ׁשּכלה ּכל ְִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹומר

אֹומר ׁשמעֹון רּבי ּכדבריו. והלכה הּבית, ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָמן

מּפני מדרׁש, זה וכל לבעּור. אחד ירק ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָּכל

וסמ ותאכלּו", ּתביאּו הּׂשדה "מן אמר ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

ּבֹו. אּלא יאכלּו ׁשּלא ּבּׂשדה, ְֲִֶֶֶַָָָָֹֹהאכילה

ÔÎzÈÂרּבי היה ּולכ מּדבריהם, סמ ׁשהּוא ¿ƒ»≈ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

מקל ּגמליאל ורּבן ּבֹו, מקל ְְְִֵֵֵֵֵַַַָֻיהֹוׁשע

ז). (ּפסּוק למעלה זה ּכתבּתי ּוכבר ְְְְְֲִֶַַַָָָָּבטעמֹו,

הּבעּור ׁשּמצות ּגמליאל, רּבן לדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפׁשר

מּתחּלה ׁשּנבלע ּכיון הּטעם אבל הּתֹורה, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמן

הּוא. ְָֹמבער

ׁשנים ּבמסּפר ממֹון. אֹונאת זֹו ּתֹונּו. אל ְְִִַַַָָָ(יד)

אפניו, על מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו הּיֹובל, ְְֳִֵֶַַַַָָָאחר

ּתקנה אֹו ּכׁשּתמּכר להזהיר. ּבא האֹונאה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹעל

ּולפי הּיֹובל, עד יׁש ׁשנים ּכּמה ּדע ְְִִֵֵַַַַַַָָקרקע,

סֹופֹו ׁשהרי הּקֹונה, ויקנה הּמֹוכר ימּכר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשנים

ׁשנים יׁש ואם הּיֹובל, ּבׁשנת לֹו ְְְְִִִִֵֵַַַָלהחזיר

נתאּנה הרי יקרים ּבדמים מֹוכרּה וזה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָמּועטֹות

מּמּנּה ויאכל מרּבֹות ׁשנים יׁש ואם ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֻלֹוקח,

וזהּו הּזמן. לפי לקנתּה צרי הרּבה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּתבּואֹות

,ל ימּכר תבּואת ׁשני ּבמסּפר (ּכאן): ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר

ּביד עֹומדת ׁשּתהא הּתבּואֹות ׁשני מנין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַלפי

לֹו. ּתמּכר ְִֵַַֹהּלֹוקח

e�È˙Ba¯Âׁשהּמֹוכר מּכאן כט:) (ערכין ּדרׁשּו ¿«≈ְֲִִֵֶַָָָ

מׁשּתי ּפחֹות לגאל מּתר אינֹו ְְִִֵֵֵָָָֹֻׂשדהּו

ׁשּתיׁשנים, ּבאֹותן ּתבּואֹות ׁשלׁש יׁש אפּלּו ְְְֲִִֵֵָָָ

ׁשל ׁשנים מסּפר מּפׁשּוטֹו, יֹוצא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָׁשנים,

ׁשּתים. ׁשנים ּומעּוט ׁשּדפֹון, ׁשל ולא ְְְִִִִֶַָָֹּתבּואֹות

רּׁש"י. ְִַלׁשֹון

˙Ó‡·eאבל הּמקרא. ּביּׁשּוב הּנכֹון ׁשהּוא ∆¡∆ְְֲִִֶַַָָָ

אֹונאה ׁשאין נו.) (ב"מ אמרּו ְֵֵֶַָָָרּבֹותינּו

ּדבר ,עמית מּיד קנה אֹו ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹלּקרקעֹות,

ּפׁשּוטֹו ּכפי הּזה והּמקרא ליד, מּיד ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּנקנה

הּוא. ּבקרקעֹות הרב לדברי מדרׁשֹו ְְְְְְִִִֵַַָָָּולפי

Ï·‡מקראֹות להּטֹות נצטר ּכרחנּו על ¬»ְְְְִִֵֵַַָָָ

עֹומד ּפסּוק ּכל ׁשּיהיה ונאמר ְְְִִֵֶֶַָָָֹמּפׁשּוטן,

אֹו לעמית ממּכר תמּכרּו וכי יאמר: ְְְְְְֲִִִִֶַַַָֹּבעצמֹו.

אל ליד, מּיד הּנקנה ּדבר ,עמית מּיד ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹקנה

ּבמסּפר ויאמר: ויחזר אחיו, את איׁש ְְְְְִִִֶַַַָֹֹּתֹונּו

הּתבּואֹות, מאּתֹו ּתקנה היֹובל אחר ְְִִִֵֵֶַַַַָׁשנים

הּׁשנים ּכפי ,ל ימּכרם הּתבּואֹות ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָּוכמסּפר

לֹו ּתׁשיבּנּו ּפנים ּכל על ּכי ותמעיט ְְְְִִִִֶֶַַַָָּתרּבה

ּבֹו ׁשּיּזהרּו ּבּיֹובל אזהרה זה וכל ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּבּיֹובל.

תֹונּו ולא יז): (ּבפסּוק ואמר וחזר ְְְְְַַָָָָֹלעֹולם.

ּבדברים. עמיתֹו, את ְֲִִִִֶָאיׁש

È�‡Âאת המאּנה ׁשּוּדאי סברא, עֹוד חֹוׁשב «¬ƒְְֵֶֶֶַַַַָָ

ּבמּטלטלים ּבין ּבלאו, עֹובר לדעת ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָחברֹו

ּתֹונּו אל הּכתּוב: ּדּבר ׁשּבהן ּבקרקעֹות, ְְִֵֵֶֶַַַָָָּבין

הּיֹובל, אחר ׁשנים ּבמסּפר אחיו את ְְִִִִֵֶַַַַָָאיׁש

ולא הּׁשנים לפי וימּכרּו ׁשּיקנּו מזהיר ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹׁשהּוא

חּדׁשּו רּבֹותינּו אבל אחיו. את איׁש ְֲִִִֵֶַָָיֹונּו

מּקח ּובּטּול הּמּקח, ּבׁשתּות ּתׁשלּומים ְְְִִִִִַַָָָָּבאֹונאה

הּקרקעֹות, מעטּו ּבלבד ּומּזה מּׁשתּות, ְְְְֲִִִִֵֶַַַָּביֹותר

ּביתר אפּלּו ּבהם ׁשהאֹונאה מּׁשתּותלפי ְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָ

ּבפחֹות ּבמּטלטלים מחילה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֶַָָָמחילה,

ּכן להֹונֹות אסּור ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֶַַָמּׁשתּות,

ממּכרם לבּטל אדם ּבני ּדר אין אבל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלדעת,

ּכזֹו. מּועטת אֹונאה ְִֵֶֶָָָמּפני

eL¯„Âוכי הּכתּוב: ׁשאמר מּפני חכמים ¿»¿ְְֲִִִֵֶַַָָָ

ּדבר קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְֲִִִֶַָָָָֹתמּכרּו

אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ליד מּיד ְְִִִִֶֶַַָָָהּנקנה

ּבמּטלטלים מיחד ּדין ּבאֹונאה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻלמדנּו

הּממֹון, חזרת והּוא ּבקרקעֹות, נֹוהג ְְְֲֵֵֶַַַָָָׁשאינֹו

אמר: ּולכ ּבכּלן. נֹוהגת הּלאו אזהרת ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָֻאבל
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(åè)øtñîa Eúéîò úàî äð÷z ìáBiä øçà íéðL øtñîa§¦§©³¨¦Æ©©´©¥½¦§¤−¥¥´£¦¤®§¦§©¬
:Cì-økîé úàeáú-éðL§¥«§−Ÿ¦§¨¨«

i"yx£‰�˜z Ï·Bi‰ ¯Á‡ ÌÈ�L ¯tÒÓa∑ּכׁשּתמּכר להזהיר: ּבא האֹונאה על אפניו: על הּמקרא ליּׁשב ּפׁשּוטֹו ,זהּו ¿ƒ¿«»ƒ«««≈ƒ¿∆ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
קרקע ּתקנה לעׂשֹות,ּדע,אֹו ראּויה ׁשהיא הּׂשדה ּותבּואֹות הּׁשנים ּולפי הּיֹובל, עד יׁש ׁשנים הּמֹוכר,ּכּמה ימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ
הּקֹונה יקרים,ויקנה ּבדמים מֹוכרּה וזה מעטֹות ׁשנים יׁש ואם הּיֹובל, ּבׁשנת לֹו להחזירּה סֹופֹו נתאּנה,ׁשהרי הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

הרּבה ּתבּואֹות מּמּנה ואכל מרּבֹות ׁשנים יׁש ואם הּזמן,לֹוקח, לפי לקנֹותּה צרי לפיכ מֹוכר; נתאּנה וזהּו,הרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
"ּבמסּפר ימּכרֿל"ׁשּנאמר: ורּבֹותינּו,ׁשניֿתבּואת לֹו. ּתמּכר הּלֹוקח ּביד עֹומדת ׁשּתהא הּתבּואֹות ׁשני מנין לפי ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

כ)דרׁשּו מּכאן(ערכין ׁשנים,: מּׁשּתי ּפחֹות לגאל רּׁשאי אינֹו ׂשדהּו מּיֹום,ׁשהּמֹוכר הּלֹוקח ּביד ׁשנים ׁשּתי ׁשּתעמד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשנים,ליֹום ׁשּתי ּבאֹותן ּתבּואֹות ׁשלׁש יׁש מּפׁשּוטֹו,ואפּלּו יֹוצא אינֹו ּו"ׁשני" ּבקמֹותיה, לֹו ׁשּמכרּה ,ּכלֹומר,ּכגֹון ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשנים ּומעּוט ׁשּדפֹון; ׁשל ולא ּתבּואֹות ׁשל ׁשנים .ׁשנים,מסּפר ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ

(æè)éôì|íéðMä èòî éôìe Búð÷î äaøz íéðMä áø §¦´´Ÿ©¨¦À©§¤Æ¦§¨½§¦Æ§´Ÿ©¨¦½
:Cì øëî àeä úàeáz øtñî ék Búð÷î èéòîz©§¦−¦§¨®¦µ¦§©´§½Ÿ¬Ÿ¥−¨«

i"yx£B˙�˜Ó ‰a¯z∑ּביקר B˙�˜Ó.ּתמּכרּנה ËÈÚÓz∑ּבדמיה .ּתמעיט «¿∆ƒ¿»ְְְִֶֶָֹ«¿ƒƒ¿»ְְִֶַָָ

(æé)éäìàî úàøéå Búéîò-úà Léà eðBú àìåéðà ék E §³ŸÆ¦´¤£¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙ÈÓÚŒ˙‡ LÈ‡ e�B˙ ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּדברים אֹונאת על הזהיר עצה,ּכאן יּׂשיאּנּו ולא חברֹו את איׁש יקניט ׁשּלא ¿…ƒ∆¬ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
לֹו הֹוגנת "ויראת,ׁשאינּה נאמר: לכ לרעה? נתּכּונּתי אם יֹודע מי ּתאמר: ואם יֹועץ. ׁשל והנאתֹו ּדרּכֹו לפי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מחׁשבֹות הּיֹודע ;"לּלב,מאלהי הּמסּור ּדבר ּכל יֹודע. ּבלּבֹו,הּוא ׁשהּמחׁשבה מי אּלא מּכיר ּבֹו:,ׁשאין נאמר ְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"מאלהי ."ויראת ְֱֵֵֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr fk zegiy ihewl)

לֹו הֹוגנת ׁשאינּה עצה יׂשיאנּו יז)ולא כה, (רש"י ְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
אֹונאת ּבכלל זה והרי לי, לּמה רש"י) לֹו, הֹוגנת ׁשאינּה עצה ּתּתן לא ּבדבר הּסּומא (לפני מכׁשֹול" ּתּתן לא עּור "לפני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹוקׁשה,

עליו "לעבר אֹומרים חּדּוׁש ּכׁשאין ורק ּדין, חּדּוׁש למצא להׁשּתּדל ׁשּיׁש ואף לאוין. ּבׁשני עליו לעבר ׁשהּוא לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדברים.

(ׁשּלא חברֹו את יקניט ׁשּלא וגם הגּונה ׁשאינּה עצה ּגם ּכֹוללת ּדברים אֹונאת ואּלּו הּלאו, אֹותֹו זהּו אם רק הּוא – לאוין" ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּבׁשני

עּור"). ל"לפני ְְִִֵֵַָׁשּיְך

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr fk zegiy ihewl)

עמיתֹו את איׁש תֹונּו יז)ולא (כה, ְֲִִֶֹ
לֹו הֹוגנת ׁשאינּה עצה יׂשיאנּו (רש"י)ולא ְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

עצה "ּומׂשיאֹו רׁש"י נקט ּבּדרְך", עּור "מׁשּגה לגּבי ּתבא, ּפרׁשרעהּבפרׁשת ולכן ּדברים, ּבאֹונאת מיירי ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ." ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ארּורים מי"א אחד ׁשהּוא עּור", ּב"מׁשּגה ואּלּו הּׁשֹואל). לטֹובת לא הּיֹועץ, להנאת היא (העצה העצה ּבנתינת רק הּוא ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹׁשהחּסרֹון

רעה. היא עצמּה ׁשהעצה ּפרׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּבּתֹורה,

C¯·Áטו ÔÓ ÔaÊz ‡Ï·BÈ ¯˙a ‡i�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿«»»«≈»ƒ¿≈ƒ«¿»
:CÏ ÔaÊÈ ‡zÏÏÚ È�L ÔÈ�Óa¿ƒ¿«¿≈¬«¿»¿«∆»

ÌeÙÏeטז È‰B�È·Ê ÈbÒz ‡i�L ˙e‡È‚Ò ÌeÙÏ¿¿ƒ¿«»«¿≈¿ƒƒ¿
‡zÏÏÚ ÔÈ�Ó È¯‡ È‰B�È·Ê ¯ÚÊz ‡i�L ˙e¯ÚÊ¿≈¿«»«¿≈¿ƒƒ¬≈ƒ¿«¬«¿»

:CÏ ÔaÊÓ ‡e‰¿«∆»

È˙יז ¯·b Ôe�B˙ ‡ÏÂC‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â d¯·Á ¿»¿«»«¿≈¿ƒ¿«≈¡»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קרקעֹות למֹוכר רּבים, לׁשֹון ממּכר, תמּכרּו ְְְְְְְִִִִֵַַָָוכי

הּיחיד ,עמית מּיד קנה אֹו מּטלטלין, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּולמֹוכר

לכּלן: ואמר ליד, מּיד הּמּטלטלין הּמֹוכר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמהם

רּבה הּמּטלטלין והפריׁש ׁשּיחד וכיון ּתֹונּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָאל

וזה הּתׁשלּומין. ּבחזרת והיא אֹונאה, ּדין ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבהן

רּבֹותינּו ׁשּקּבלּו הּמדרׁשים ּכפי נכֹון ְְְִִִִֵֶַַָָָָּדבר

הּתֹורה. ְְִֵַָּברמזי

ÈÏe‡Âאזהרה הּלאו ּכי אסמכּתא, זה ּכל יהיה ¿«ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ

וחזרת ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָּבין

ּבקרקעֹות, ולא ּבמּטלטלין קּבלה ּבידם ְְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹהּממֹון

ּכסף, לכל הּׁשוה ּדבר יד:): (ב"ק ׁשאמרּו ְְְֶֶֶֶַָָָָָּכמֹו

ּכפי ׁשתּות על ויתר ּבׁשתּות ּכּלם הּׁשעּורים ְְְְִִִִִֶֶַַָֻּכי

מן הּקרקעֹות יֹוציאּו לא ולּמה אדם, ּבני ְְְִִֵֵַַָָָָָֹּדעֹות

הּבית ּבעל ּכלי מּמּנּו הֹוציאּו והם הּזה, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּדין

מן ּבלֹוקח אּלא ׁשנּו לא נא.): (ב"מ ְְְִֵֶַָָָֹואמרּו

אֹונאה, לֹו אין הּבית מּבעל ּבלֹוקח אבל ְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָהּתּגר

ּכלי ימּכרּו ׁשּלא ּבּתים ּבעלי ׁשּדר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמּפני

ְִַָּתׁשמיׁשן.

Ì‚Âמסּפר ׁשּידעּו יזהיר הּכתּוב ּכי לֹומר יּתכן ¿«ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ויקנּו ימּכרּו ּולפיהם הּיֹובל, עד ְְְְְִִִִֵֶַַַָהּׁשנים

ּבמסּפר להטעֹותֹו אחיו את איׁש ּבהם יֹונּו ְְְְְִִִֶֶַָָָֹולא

ׁשהיא ּבּה ׁשּיחׁשב ּבמכירה להטעֹותֹו ְְְְִִִֶֶַַָָֹאֹו

ׁשניהם ידעּו אבל ,ּבכ ויטעהּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָלחלּוטין

היא הּמכירה ּכי הּמסּפר, לזה זה ְְְִִִִִֶֶַַָָָויֹודיעּו

יׁש ּבקרקעֹות ׁשּגם הּיֹובל, עד הּׁשנים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבמסּפר

ּבפחֹות ואפּלּו ּובמנין ּבמּדה ּבּטֹועים ְְְְֲִִִִַַָָָָָאֹונאה

ּבמּטלטלין. ׁשּכן וכל ְְְְְִִִֵֶַָמּׁשתּות,
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(áë)äàeázä-ïî ízìëàå úðéîMä äðMä úà ízòøæe§©§¤À¥µ©¨¨´©§¦¦½©«£©§¤−¦©§¨´
ãò ïLé|eìëàz dúàeáz àBa-ãò úòéLzä äðMä ¨¨®©´©¨¨´©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−

:ïLé̈¨«
i"yx£˙ÚÈLz‰ ‰�M‰ „Ú∑ּתׁשיעית ׁשל הּסּכֹות חג הּבית,עד לתֹו ׁשמינית ׁשל ּתבּואתּה ּבא עת ׁשּכל,ׁשהיא ««»»«¿ƒƒְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ׁשנים: לארּבע לעׂשֹות צריכה ׁשהיתה ּופעמים לּבית, האסיף עת הּוא ּובתׁשרי ּבּגרנֹות, ּבּׂשדה היּו הּקיץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָימֹות
זה ּומקרא והּיֹובל; הּׁשביעית רצּופֹות: ׁשנים ׁשּתי קרקע מעבֹודת ּבטלין ׁשהן הּׁשביעית, הּׁשמּטה ׁשּלפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּׁשּׁשית

ּכּלן הּׁשמּטֹות ּבׁשאר .נאמר ְְֱִִֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr f zegiy ihewl)

והּיֹובל הּׁשביעית . . לארּבע לעׂשֹות צריכה ׁשהיתה כב)ּופעמים כה, ׁשמים,ׁשמּטה(רש"י מלכּות על קּבלת ׁשל עבֹודה היא - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יׁשּותֹו.הּיׁשּבּטּול את ׁשּמבּטל אּלא ּומציאּות', 'יׁש הּוא העֹובד ּכלֹומר, .- ּבּטּוליֹובל ּדחירּו', 'עלמא הּבינה, ּבספירת הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

"ּבמציאּות נאמר לכן איןלׁשלׁש. 'יֹובל' ּבדרּגת ואּלּו 'ׁשמּטה', ּבדרּגת רק קּים ּנאכל") ("מה קׁשיא לתרץ הּצרְך ׁשּכן הּׁשנים", ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ּכלל. לקׁשיא מקֹום ְְְְְִִַָָָָֻמּלכּתחּלה

(âë)íéøâ-ék õøàä éì-ék úúîöì øënú àì õøàäå§¨À̈¤³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤¦«¥¦¯
:éãnò ízà íéáLBúå§«¨¦²©¤−¦¨¦«

i"yx£¯În˙ ‡Ï ı¯‡‰Â∑(ת"כ)ּבּיֹובל לּבעלים ׂשדֹות חזרת על 'לאו' ּכֹובׁשּה,לּתן הּלֹוקח יהא ∑ÓˆÏ˙˙.ׁשּלא ¿»»∆…ƒ»≈ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹƒ¿ƒÀ
עֹולמית,לפסיקה ּפסּוקה ‰‡¯ı.למכירה ÈÏŒÈk∑(ת"כ)ּבּה עינ ּתרע ׁשּל,אל .ׁשאינּה ְְְִִִִִָָָָƒƒ»»∆ְְֵֵֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .2066 'r c"g d"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

עּמדי אּתם ותֹוׁשבים ּגרים כג)ּכי (כה, ְִִִִִֵֶַָָ
לארץ הּכניסה לפני אְך הּזאת", הארץ את נתּתי "לזרעָך הּקּב"ה הבטחת לאחר יׂשראל ּבני ׁשל למעמדם מתיחס "ּגרים" ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּבּטּוי

למעמדם מתיחס "ּתֹוׁשבים", הּבּטּוי ּבלבד. חלקּיֹות ּבארץ ׁשּזכּיֹותיהם "ּגרים", ּבבחינת ּבני־יׂשראל היּו זה ּבׁשלב ּבפעל; ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוכּבּוׁשּה

עליה. הּבעלּות את וקּבלּו אֹותּה ּכבׁשּו לארץ, ׁשּנכנסּו לאחר יׂשראל ּבני רמב"ןׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãë)ñ :õøàì eðzz älàb íëúfçà õøà ìëáe§−Ÿ¤´¤£ª©§¤®§ª¨−¦§¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ÏÎ·e∑(ת"כ)עברי ועבד ּבּתים ראׁשֹון,לרּבֹות ּבפרק ּבקּדּוׁשין מפרׁש זה כא)ודבר ּולפי(דף . ¿…∆∆¬À«¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלאחריו,ּפׁשּוטֹו לּפרׁשה ׁשנים,סמּו ׁשּתי לאחר לגאלּה רּׁשאי אחּזתֹו קרֹובֹו,ׁשהּמֹוכר אֹו הּוא הּלֹוקח,אֹו ואין ְְְְְְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
לעּכב רמב"ן.יכֹול ְֵַָ

ÔÓכב ÔeÏÎÈ˙Â ‡˙�ÈÓ˙ ‡zL ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«»¿ƒ≈»¿≈¿ƒ
ÏÚÓ „Ú ‡˙ÚÈL˙ ‡zL „Ú ‡˜ÈzÚ ‡zÏÏÚ¬«¿»«ƒ»««»¿ƒ≈»«≈«

:‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈz dzÏÏÚ¬«¿«≈¿«ƒ»

„ÈÏÈכג È¯‡ ÔÈËeÏÁÏ ÔacÊ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â¿«¿»»ƒ¿«««¬ƒ¬≈ƒƒ
:ÈÓ„˜ Ôez‡ ÔÈ·˙B˙Â ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈«»ƒ¿»ƒ«√»»

Ôe�zzכד ‡�˜¯t ÔBÎz�ÒÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e¿…«¿»«¬«¿¿À¿»»ƒ¿
:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

על לאו לּתן לצמתת. תּמכר לא והארץ ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻ(כג)

יהא ׁשּלא ּבּיֹובל, לּבעלים הּׂשדֹות ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹחזרת

יזהיר לּמה ּכן ואם רּׁש"י. לׁשֹון ּכֹובׁשּה. ְְְְִִִֵֵַַַָָָלֹוקח

ואּולי לצמיתּות". תּקנה "לא והראּוי ְְְְִִִִֶַַָָָָֹּבּמכירה,

יּמכרּו לא וכן: לצמתת, לכם תּמכר לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹֻיאמר,

ּבּלֹוקח אזהרה מב) ּפסּוק (להּלן עבד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָממּכרת

ּפׁשּוטֹו. ּכפי ּבּיֹובל, ְְִִֵֶֶַׁשּיֹוציאּנּו

ÔÎzÈÂ,ּבּמֹוכר לאו לצמתת תּמכר לא ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ

הריני לֹומר לחלּוטין ימּכרּנּה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹׁשּלא

על ואף הּיֹובל, אחרי ּגם לעֹולמים ל ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמֹוכרּה

אֹו לּמֹוכר הּכתּוב הזהיר מפקיעּה, ׁשהּיֹובל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּפי

ואם לצמיתּות. ממּכרם יעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹלׁשניהם

להם יֹועיל ולא הּזה, ּבּלאו יעברּו ּכן ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹאמרּו

מׁשה רּבי הרב ּפרׁשֹו וכ ּביֹובל. ּתחזר ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּכי

ה"א). פי"א ויֹובל ׁשמּטה ְְְִִֵָ(הל'

ÌÚh‰Âׁשאם אדם ּבני ּבדעֹות ּבּידּוע ּכי ּבזה, ¿«««ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ממּכר הּיֹובליעׂשּו עד ׁשנים ּכמסּפר מּתחּלה ם ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

ּתקׁשה לחלּוטין יקנה ואם הענין, ּבעיניהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיקל

ׁשאמרּו ּכענין ויהיה מאד. החזרה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּבעיניו

תעביד, לא רחמנא ּדאמר ּבמאי ד:), ְְְְֲִַַַַָָָָֹ(ּתמּורה

אהּורמנא ּדעבר מּׁשּום ולקי מהני לא עבד ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹאי

ְְַָּדמלּכא.

ÔBÎp‰Âאבל עליו, ללקֹות לאו זה ׁשאין ּבעיני ¿«»ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

הּיֹובל ּביניכם הנהיגּו יאמר, טעם, ְִֵֵֵֶַַַַַֹהּוא

רֹוצה ואיני הארץ לי ּכי ּבעיניכם, יקׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָואל

היא וזֹו הּממּכרים. ּכׁשאר לצמיתּות ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָׁשּתּמכר

לצמיתּות, (ּכאן), ּכהנים ּבתֹורת ְְֲִִִַַָָָָֹּכּונתם

ּכי ּבּה. עינ ּתרע אל הארץ, לי ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלחלּוטין.

עּקר. עצמכם ּתעׂשּו אל אּתם, ותֹוׁשבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּגרים

ּכׁשהיא ּכרּבֹו, ׁשּיהא לעבד ּדּיֹו עּמדי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאּתם

ׁשּלכם. היא הרי ֲִִֵֶֶֶָׁשּלי

ı¯‡‰ ÈÏ Èk ÌÚËÂ:ּכמֹו האמת, ּדר על ¿««ƒƒ»»∆ְֱֶֶֶַָ

ׁשרמזּו וזהּו ב), כה (ׁשמֹות ּתרּומה לי ְְְְְְִִֶֶָָויקחּו

הּיֹובל יהיה ּכי ּכרּבֹו, ׁשּיהא לעבד ּדּיֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכאן

יבין. והּמׂשּכיל ּבעֹולם. ְְִִֵַַָָָנֹוהג

ועבד ּבּתים לרּבֹות אחּזתכם. ארץ ּובכל ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָֹֻ(כד)

ּבפרק ּבקּדּוׁשין מפרׁש זה ודבר ְְְְְִִִִֶֶֶָָָֹעברי,

(כא.). ּפרׁשהראׁשֹון על סמּו ּפׁשּוטֹו ּולפי ְְִִַָָָָ

ׁשּתי לאחר לגאלּה רּׁשאי ׁשהּמֹוכר אחריו, ְְְֲֳֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשל

יכֹול הּלֹוקח ואין קרֹובֹו אֹו הּוא אֹו ְְִֵֵַַַָָהּׁשנים

ׁשּיכלל ּבעיני נכֹון ואינֹו רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹלעּכב.

ּתּתנּו אחּזתכם ארץ ּובכל הּיֹובל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻּבפרׁשת

ימּו ּכי ּכיצד, הּׁשנּיה ּבּפרׁשה ויאמר ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻּגאּלה,

וגֹו'. ְִָאחי

ÔBÎp‰Â,אחּזתכם ארץ ּובכל ׁשּיאמר, ּבעיני ¿«»ְְְֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֻ

לאחּזה, לכם נֹותן אני אׁשר ֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָֻהארץ

ּגאּלה ואמר הּיֹובל. ׁשל הּזאת הּגאּלה ְְְְִֵֶַַַַָָָֹֻֻּתּתנּו

כ), מח (יׁשעיה יעקב עבּדֹו ה' ּגאל ְְְְֲַַַַָָֹּכמֹו.

izewegaÎxda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(çé)íúéNòå eøîLz éètLî-úàå éúwç-úà íúéNòå©«£¦¤Æ¤ªŸ©½§¤¦§¨©¬¦§§−©«£¦¤´
:çèáì õøàä-ìò ízáLéå íúàŸ¨®¦«©§¤¬©¨−̈¤¨¤«©

i"yx£ÁË·Ï ı¯‡‰ŒÏÚ Ìz·LÈÂ∑ׁשמּטה ּגֹולים,ׁשּבעֹון לד)ׁשּנאמר,יׂשראל כו ּת(ויקרא "אז ׁשּבתתיה": את הארץ רצה ƒ«¿∆«»»∆»∆«ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבבל ּגלּות ׁשל ׁשנה וׁשבעים אתֿׁשּבתתיה"; ׁשּבּטלּו,"והרצת ׁשמּטֹות ׁשבעים רמב"ן.היּו,ּכנגד ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ß xii` a"k ipy mei ß

(èé)çèáì ízáLéå òáNì ízìëàå déøt õøàä äðúðå§¨«§¨³¨¨̧¤Æ¦§½̈©«£©§¤−¨®©¦«©§¤¬¨¤−©
:äéìò̈¤«¨

i"yx£‰ÈÏÚ ÁË·Ï Ìz·LÈÂ 'B‚Â ı¯‡‰ ‰�˙�Â∑ּבּצרת מּׁשנת ּתדאגּו Ú·NÏ.ׁשּלא ÌzÏÎ‡Â∑הּמעים ּבתֹו אף ¿»¿»»»∆¿ƒ«¿∆»∆«»∆»ְְֲִִֶֶַַֹֹ«¬«¿∆»«ְִֵַַַ
ּברכה ּבֹו .ּתהא ְְֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(744 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּפריּה הארץ יט)ונתנה (כה, ְְְִֶָָָָָ
הּפרֹות את ּתּתן ׁשהארץ לפרׁש, הּפסּוקׁשּלּהיׁש על חז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכפי ׁשּנתקלקלה. לפני הּבריאה, ּבתחּלת ּכחּה ּכפי - ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(הּיבּול יבּולּה" הארץ ּפרֹותׁשּלּה"ונתנה ועֹוׂשה נזרעת . . הראׁשֹון אדם ּבימי ׁשעֹוׂשה ּכדרְך אּלא עכׁשו, עֹוׂשה ׁשהיא ּכדרְך "לא :( ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

יֹומּה". ֶָּבן

(ë)òøæð àì ïä úòéáMä äðMa ìëàp-äî eøîàú éëå§¦´«Ÿ§½©Ÿ©−©¨¨´©§¦¦®¥µ´Ÿ¦§½̈
:eðúàeáz-úà óñàð àìå§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤§«¨¥«

i"yx£ÛÒ‡� ‡ÏÂ∑הּבית מאליהם∑‡˙e�˙‡e·zŒ.אל הּבאים ּוספיחין האילן ּופרֹות יין .ּכגֹון ¿…∆¡…ִֶַַ∆¿»≈ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(189 'nr fk zegiy ihewl)

הּׁשביעית ּבּׁשנה ּנאכל מה תאמרּו כ)וכי (כה, ְְְִִִַַַַָָֹֹ
ו עלמא ּדהוי ׁשנין אלפי ׁשית ּכנגד הם הּׁשביעית' ו'הּׁשנה ׁשנים' ׁשּלנּו,'ׁשׁש הּדֹור יכֹול ּכיצד - הּׁשאלה ונׁשאלת הּׁשביעי. האלף ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשנה ּו'זריעת ּברכתי את אּתן ּבכם, הּתלּוי ּכל את ּתעׂשּו ׁשאם ה', הבטחת ּבאה ּכְך על הּגאּלה? את להביא והחלׁש, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻהּירּוד

ׁשנים. ׁשׁש ּבמׁשְך נעבדה ׁשהרי ּכחּוׁשה, ׁשה'ּׂשדה' אף הּגאּלה, את ותביא מּטרתּה את ּתּׂשיג רמב"ןהּׁשּׁשית' ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

(àë)úNòå úéMMä äðMa íëì éúëøa-úà éúéeöå§¦¦³¦¤¦§¨¦Æ¨¤½©¨−̈©¦¦®§¨¨Æ
ì äàeázä-úàìL:íéðMä L ¤©§½̈¦§−©¨¦«

i"yx£LÏLÏÌÈ�M‰∑הּׁשּׁשית ראׁשֿהּׁשנה,למקצת ועד ולּׁשמינית,מּניסן ּבמרחׁשון,ולּׁשביעית ּבּׁשמינית ׁשּיזרעּו ƒ¿…«»ƒְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבניסן .ויקצרּו ְְְְִִָ

Ôe¯Ëzיח È�Èc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿»«¿»ƒ«ƒ¿
:ÔˆÁ¯Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ Ôe·˙È˙Â ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿¿≈¿««¿»¿»¿»

ÚaNÓÏיט ÔeÏÎÈ˙Â da‡ ‡Ú¯‡ Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»ƒ«¿≈¿¿ƒ¿»
:dÏÚ ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¬»¬«

ÚÈ·L˙‡כ ‡zLa ÏeÎÈ� ‡Ó Ôe¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈¿»≈¿«»¿ƒ≈»
:‡�zÏÏÚ ˙È LB�Î� ‡ÏÂ Ú¯Ê� ‡Ï ‡‰»»ƒ¿«¿»ƒ¿»¬«¿»»

È˙L˙˙‡כא ‡zLa ÔBÎÏ È˙k¯a ˙È „wÙ‡Â«¬«≈»ƒ¿¿ƒ¿¿«»¿ƒ≈»
:ÔÈ�L ˙Ï˙Ï ‡zÏÏÚ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬«¿»ƒ¿«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתׁשמרּו. מׁשּפטי ואת חּקתי את ועׂשיתם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֻ(יח)

והיֹובל הּׁשמּטה מּפני ּבחּקים, ְְְְְִִִִֵֵַַַָֻיזהיר

והּמׁשּפטים, החּקים, מּכלל ׁשהם לפי ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּנזּכרים

ּביֹובל והעבדים הּממּכרים חזרת ּדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָמּפני

ְָָָוהאֹונאה.

,ÁË·Ï ı¯‡‰ ÏÚ Ìz·LÈÂ ¯Ó‡Âׁשּבעֹון ¿»«ƒ«¿∆«»»∆»∆«ֲֶַ

ה (אבֹות ּגֹולים יׂשראל ויֹובל ְְְִִִֵֵָָָׁשמּטה

הארץ ונתנה הּבא): (ּבּפסּוק ואמר וחזר ְְְְֶַַַַָָָָָָָָט).

ּתצטרכּו ׁשּלא עליה, לבטח ויׁשבּתם וגֹו' ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּפריּה

אחרת ּבארץ לגּור ּבּׁשביעית מּמּנּה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלצאת

לחם. חסר ְִֵֶֶֶֹמּפני

הּׁשביעת. ּבּׁשנה ּנאכל מה תאמרּו וכי ְְְִִִַַַַָָֹֹ(כֿכב)

מה הּׁשביעית ּבּׁשנה תאמרּו וכי מסרס, ְְְְְִִִַַַָָָֹֹּכמֹו

ּכי הּׁשמינית, ּבעבּור להם הּדאגה ּכי ְְֲִִִִֶַַַַָָָֹּנאכל,

מּתׁשרי, והּיֹובל הּׁשמּטה ׁשנת ׁשּתחּלת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכיון

ּבכל ּכּמנהג ּבּׁשביעית, יאכלּו הּׁשּׁשית ְְְְִִִִִִֵַַַָָֹמּפרֹות

ּבחג ׁשהּוא הּקציר אחרי עד לאכל ְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּׁשנים

מלאכת ּכלֹות עד ּכן, אחרי וגם ְְְֲֵֵֶֶַַַַָהּׁשבּועֹות,

ּולהבר. לזרֹות ְְְִֵַָהּתבּואֹות

ÏÚÂהּתבּואה את ועׂשת ּבּפרּוׁש הּנכֹון ּכן ¿«ְְֵֵֶַַַָָָָ

הּיֹובל, ׁשנת ּבעבּור הּׁשנים, ְְֲִִֵַַַַָלׁשלׁש

הּׁשמּטה ׁשנת לכל הּׁשּׁשית והּיֹובלׁשּתעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

יאכלּו. יׁשן ּכּלם ּכי הּיֹובל, ׁשאחרי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻוהּׁשנה

הּׁשביעית ּבּׁשנה ּתפחדּו ּכי הּכתּוב: ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָוהבטיח

ּבּׁשנה ּברכתי את אצּוה אני ּנאכל, מה ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלאמר

הּׁשנים לׁשלׁש הּתבּואה ׁשּתעׂשה ְְֲִִִֶֶַַַַָָָהּׁשּׁשית

ּכדי ּברכה ּתֹוספת והיא אחריהם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּבאים

והּיֹובל. ּבּׁשמּטה ּגם ְְְִִֵֶַַַַָׁשּתסּפיק

,˙È�ÈÓM‰ ‰�M‰ ˙‡ ÌzÚ¯Êe ¯Ó‡Âלֹומר ¿»«¿«¿∆≈«»»«¿ƒƒַ

הארץ, ּכמנהג הּׁשמינית ּבּׁשנה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשּתזרעּו

עד ּכי לקצר, ולא ולזרע לחרׁש ּתמהרּו ְְְְְְְֲִִִַַַַֹֹֹֹֹולא

לּבית ּתבּואתּה ּבחגּבא הּׁשנים אסף ּבעת ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

(ּכאן): ּכהנים ּובתֹורת יׁשן. ּתאכלּו ְְֲִַַָָָֹֹֻהּסּכֹות

ּולמֹוצאי ולּׁשביעית לּׁשּׁשית הּׁשנים, ְְְְִִִִִִֵַַַָָלׁשלׁש

לּׁשביעית הּׁשנים, לׁשלׁש אחר, ּדבר ְְְִִִִִִֵַַַָָָׁשביעית.

יֹובל. ּולמֹוצאי ְְֵֵֵַָולּיֹובל



מי izewegaÎxda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(áë)äàeázä-ïî ízìëàå úðéîMä äðMä úà ízòøæe§©§¤À¥µ©¨¨´©§¦¦½©«£©§¤−¦©§¨´
ãò ïLé|eìëàz dúàeáz àBa-ãò úòéLzä äðMä ¨¨®©´©¨¨´©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−

:ïLé̈¨«
i"yx£˙ÚÈLz‰ ‰�M‰ „Ú∑ּתׁשיעית ׁשל הּסּכֹות חג הּבית,עד לתֹו ׁשמינית ׁשל ּתבּואתּה ּבא עת ׁשּכל,ׁשהיא ««»»«¿ƒƒְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ׁשנים: לארּבע לעׂשֹות צריכה ׁשהיתה ּופעמים לּבית, האסיף עת הּוא ּובתׁשרי ּבּגרנֹות, ּבּׂשדה היּו הּקיץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָימֹות
זה ּומקרא והּיֹובל; הּׁשביעית רצּופֹות: ׁשנים ׁשּתי קרקע מעבֹודת ּבטלין ׁשהן הּׁשביעית, הּׁשמּטה ׁשּלפני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּׁשּׁשית

ּכּלן הּׁשמּטֹות ּבׁשאר .נאמר ְְֱִִֶַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr f zegiy ihewl)

והּיֹובל הּׁשביעית . . לארּבע לעׂשֹות צריכה ׁשהיתה כב)ּופעמים כה, ׁשמים,ׁשמּטה(רש"י מלכּות על קּבלת ׁשל עבֹודה היא - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יׁשּותֹו.הּיׁשּבּטּול את ׁשּמבּטל אּלא ּומציאּות', 'יׁש הּוא העֹובד ּכלֹומר, .- ּבּטּוליֹובל ּדחירּו', 'עלמא הּבינה, ּבספירת הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

"ּבמציאּות נאמר לכן איןלׁשלׁש. 'יֹובל' ּבדרּגת ואּלּו 'ׁשמּטה', ּבדרּגת רק קּים ּנאכל") ("מה קׁשיא לתרץ הּצרְך ׁשּכן הּׁשנים", ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

ּכלל. לקׁשיא מקֹום ְְְְְִִַָָָָֻמּלכּתחּלה

(âë)íéøâ-ék õøàä éì-ék úúîöì øënú àì õøàäå§¨À̈¤³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤¦«¥¦¯
:éãnò ízà íéáLBúå§«¨¦²©¤−¦¨¦«

i"yx£¯În˙ ‡Ï ı¯‡‰Â∑(ת"כ)ּבּיֹובל לּבעלים ׂשדֹות חזרת על 'לאו' ּכֹובׁשּה,לּתן הּלֹוקח יהא ∑ÓˆÏ˙˙.ׁשּלא ¿»»∆…ƒ»≈ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹƒ¿ƒÀ
עֹולמית,לפסיקה ּפסּוקה ‰‡¯ı.למכירה ÈÏŒÈk∑(ת"כ)ּבּה עינ ּתרע ׁשּל,אל .ׁשאינּה ְְְִִִִִָָָָƒƒ»»∆ְְֵֵֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .2066 'r c"g d"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

עּמדי אּתם ותֹוׁשבים ּגרים כג)ּכי (כה, ְִִִִִֵֶַָָ
לארץ הּכניסה לפני אְך הּזאת", הארץ את נתּתי "לזרעָך הּקּב"ה הבטחת לאחר יׂשראל ּבני ׁשל למעמדם מתיחס "ּגרים" ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהּבּטּוי

למעמדם מתיחס "ּתֹוׁשבים", הּבּטּוי ּבלבד. חלקּיֹות ּבארץ ׁשּזכּיֹותיהם "ּגרים", ּבבחינת ּבני־יׂשראל היּו זה ּבׁשלב ּבפעל; ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוכּבּוׁשּה

עליה. הּבעלּות את וקּבלּו אֹותּה ּכבׁשּו לארץ, ׁשּנכנסּו לאחר יׂשראל ּבני רמב"ןׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(ãë)ñ :õøàì eðzz älàb íëúfçà õøà ìëáe§−Ÿ¤´¤£ª©§¤®§ª¨−¦§¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ÏÎ·e∑(ת"כ)עברי ועבד ּבּתים ראׁשֹון,לרּבֹות ּבפרק ּבקּדּוׁשין מפרׁש זה כא)ודבר ּולפי(דף . ¿…∆∆¬À«¿∆ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּלאחריו,ּפׁשּוטֹו לּפרׁשה ׁשנים,סמּו ׁשּתי לאחר לגאלּה רּׁשאי אחּזתֹו קרֹובֹו,ׁשהּמֹוכר אֹו הּוא הּלֹוקח,אֹו ואין ְְְְְְְֲֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
לעּכב רמב"ן.יכֹול ְֵַָ

ÔÓכב ÔeÏÎÈ˙Â ‡˙�ÈÓ˙ ‡zL ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«»¿ƒ≈»¿≈¿ƒ
ÏÚÓ „Ú ‡˙ÚÈL˙ ‡zL „Ú ‡˜ÈzÚ ‡zÏÏÚ¬«¿»«ƒ»««»¿ƒ≈»«≈«

:‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈz dzÏÏÚ¬«¿«≈¿«ƒ»

„ÈÏÈכג È¯‡ ÔÈËeÏÁÏ ÔacÊ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â¿«¿»»ƒ¿«««¬ƒ¬≈ƒƒ
:ÈÓ„˜ Ôez‡ ÔÈ·˙B˙Â ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡Ú¯‡«¿»¬≈«»ƒ¿»ƒ«√»»

Ôe�zzכד ‡�˜¯t ÔBÎz�ÒÁ‡ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e¿…«¿»«¬«¿¿À¿»»ƒ¿
:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

על לאו לּתן לצמתת. תּמכר לא והארץ ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻ(כג)

יהא ׁשּלא ּבּיֹובל, לּבעלים הּׂשדֹות ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹחזרת

יזהיר לּמה ּכן ואם רּׁש"י. לׁשֹון ּכֹובׁשּה. ְְְְִִִֵֵַַַָָָלֹוקח

ואּולי לצמיתּות". תּקנה "לא והראּוי ְְְְִִִִֶַַָָָָֹּבּמכירה,

יּמכרּו לא וכן: לצמתת, לכם תּמכר לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹֻיאמר,

ּבּלֹוקח אזהרה מב) ּפסּוק (להּלן עבד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָממּכרת

ּפׁשּוטֹו. ּכפי ּבּיֹובל, ְְִִֵֶֶַׁשּיֹוציאּנּו

ÔÎzÈÂ,ּבּמֹוכר לאו לצמתת תּמכר לא ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ

הריני לֹומר לחלּוטין ימּכרּנּה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹׁשּלא

על ואף הּיֹובל, אחרי ּגם לעֹולמים ל ְְְְֲִֵֵַַַַַָָמֹוכרּה

אֹו לּמֹוכר הּכתּוב הזהיר מפקיעּה, ׁשהּיֹובל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּפי

ואם לצמיתּות. ממּכרם יעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹלׁשניהם

להם יֹועיל ולא הּזה, ּבּלאו יעברּו ּכן ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹאמרּו

מׁשה רּבי הרב ּפרׁשֹו וכ ּביֹובל. ּתחזר ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּכי

ה"א). פי"א ויֹובל ׁשמּטה ְְְִִֵָ(הל'

ÌÚh‰Âׁשאם אדם ּבני ּבדעֹות ּבּידּוע ּכי ּבזה, ¿«««ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ממּכר הּיֹובליעׂשּו עד ׁשנים ּכמסּפר מּתחּלה ם ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ

ּתקׁשה לחלּוטין יקנה ואם הענין, ּבעיניהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיקל

ׁשאמרּו ּכענין ויהיה מאד. החזרה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹּבעיניו

תעביד, לא רחמנא ּדאמר ּבמאי ד:), ְְְְֲִַַַַָָָָֹ(ּתמּורה

אהּורמנא ּדעבר מּׁשּום ולקי מהני לא עבד ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹאי

ְְַָּדמלּכא.

ÔBÎp‰Âאבל עליו, ללקֹות לאו זה ׁשאין ּבעיני ¿«»ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

הּיֹובל ּביניכם הנהיגּו יאמר, טעם, ְִֵֵֵֶַַַַַֹהּוא

רֹוצה ואיני הארץ לי ּכי ּבעיניכם, יקׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָואל

היא וזֹו הּממּכרים. ּכׁשאר לצמיתּות ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָׁשּתּמכר

לצמיתּות, (ּכאן), ּכהנים ּבתֹורת ְְֲִִִַַָָָָֹּכּונתם

ּכי ּבּה. עינ ּתרע אל הארץ, לי ּכי ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלחלּוטין.

עּקר. עצמכם ּתעׂשּו אל אּתם, ותֹוׁשבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָּגרים

ּכׁשהיא ּכרּבֹו, ׁשּיהא לעבד ּדּיֹו עּמדי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאּתם

ׁשּלכם. היא הרי ֲִִֵֶֶֶָׁשּלי

ı¯‡‰ ÈÏ Èk ÌÚËÂ:ּכמֹו האמת, ּדר על ¿««ƒƒ»»∆ְֱֶֶֶַָ

ׁשרמזּו וזהּו ב), כה (ׁשמֹות ּתרּומה לי ְְְְְְִִֶֶָָויקחּו

הּיֹובל יהיה ּכי ּכרּבֹו, ׁשּיהא לעבד ּדּיֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכאן

יבין. והּמׂשּכיל ּבעֹולם. ְְִִֵַַָָָנֹוהג

ועבד ּבּתים לרּבֹות אחּזתכם. ארץ ּובכל ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָֹֻ(כד)

ּבפרק ּבקּדּוׁשין מפרׁש זה ודבר ְְְְְִִִִֶֶֶָָָֹעברי,

(כא.). ּפרׁשהראׁשֹון על סמּו ּפׁשּוטֹו ּולפי ְְִִַָָָָ

ׁשּתי לאחר לגאלּה רּׁשאי ׁשהּמֹוכר אחריו, ְְְֲֳֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשל

יכֹול הּלֹוקח ואין קרֹובֹו אֹו הּוא אֹו ְְִֵֵַַַָָהּׁשנים

ׁשּיכלל ּבעיני נכֹון ואינֹו רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹלעּכב.

ּתּתנּו אחּזתכם ארץ ּובכל הּיֹובל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻּבפרׁשת

ימּו ּכי ּכיצד, הּׁשנּיה ּבּפרׁשה ויאמר ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻּגאּלה,

וגֹו'. ְִָאחי

ÔBÎp‰Â,אחּזתכם ארץ ּובכל ׁשּיאמר, ּבעיני ¿«»ְְְֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֻ

לאחּזה, לכם נֹותן אני אׁשר ֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָֻהארץ

ּגאּלה ואמר הּיֹובל. ׁשל הּזאת הּגאּלה ְְְְִֵֶַַַַָָָֹֻֻּתּתנּו

כ), מח (יׁשעיה יעקב עבּדֹו ה' ּגאל ְְְְֲַַַַָָֹּכמֹו.



izewegaÎxdaמב zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(ì)úéaä í÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãò ìàbé-àì íàå§¦´«Ÿ¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈©©̧¦
åéúøãì Búà äðwì úúéîvì äîç Bì-øLà øéòa-øLà£¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−§«ŸŸ¨®

:ìáia àöé àì¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«
i"yx£˙˙ÈÓvÏ 'B‚Â ˙Èa‰ Ì˜Â∑קֹונה ׁשל ּבכחֹו ועמד מֹוכר ׁשל מּכחֹו ÓÁ‰[.יצא ‡ÏŒ¯L‡∑"אמרּו"לֹו קריּנן, ¿»««ƒ¿«¿ƒÀְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ¬∆……»ְֵַָָ

עכׁשו לֹו ׁשאין ּפי על אף לברכה: זכרֹונם ו"עיר",רּבֹותינּו לכן. קדם לֹו והיתה היא,הֹואיל לכּתב,נקבה והצר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבפנים,"לּה" "לא" לכּתב ׁשּצרי מּתֹו זה],אּלא על נֹופל זה ּבּמסרת; "לֹו" Ï·ia.ּתּקנּו ‡ˆÈ ‡Ï∑רב אמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ…≈≈«…≈ַַָ

ׁשנתֹו ּבתֹו יֹובל ּבֹו ּפגע אם [אף] יצא,ספרא: .לא ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ai zegiy ihewl)

תמימה ל)ׁשנה העּבּור(כה, חדׁש ג)להביא ט, ענינים.(ערכין ׁשני יׁש ׁשּבתמימּות חּסרֹון;א.והינּו, ּבלי ׁשלמּות ּכפׁשּוטּה, ּתמימּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

מּום. לבעל ּבנּגּוד 'ׁשנהב.ּתמים ׁשל הּתמימּות וזֹוהי זֹו. מעלה ּבלי ּגם חסר הּדבר ׁשאין אף ּבּדבר, מעלה הּמֹוסיפה ּתמימּות ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

'ּתמימּות'. ּבּה מֹוסיף העּבּור חדׁש אבל 'ׁשנה', נקראת היא הּנֹוסף החדׁש ּבלי ּגם ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּתמימה':

ã ycew zegiyn zecewp ã(45 'nr l zegiy ihewl)

תמימה ל)ׁשנה העּבּור(כה, חדׁש ג)להביא ט, נֹוספת,(ערכין ׁשלמּות ב. וחּסרֹון. מּום ׁשלילת א. ענינים. ׁשני מצינּו ּב'תמים' ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ל'ׁשלם': ּתמים ּבין ההבּדל ׁשּזהּו לֹומר ויׁש 'ּתמים'. ׁשהּוא אּלא ּדבר, ּבֹו חסר ׁשּלא רק החּסרֹון.ׁשלםׁשּלא העּדר -ּתמים- ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

היא מלאים וכסלו חׁשון ּכאׁשר ׁשנה: לגּבי ׁשּמצינּו ּדרְך ועל יתרה. היאׁשלמהּתמימּות מעּברת ּוכׁשהיא .תמימה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(àì)äãN-ìò áéáñ äîç íäì-ïéà øLà íéøöçä ézáe¨¥´©«£¥¦À£¤̧¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬
:àöé ìáiáe Bl-äéäz älàb áLçé õøàä̈−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·e∑"פצחּיא" חֹומה,ּכתרּגּומֹו: מאין ּפתּוחֹות יהֹוׁשע,עירֹות ּבספר הרּבה כח)ויׁש יג "הערים(יהושע : »≈«¬≈ƒְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
טז)וחצריהם"; כה ּובטירתם"(בראשית LÁÈ·."ּבחצריהם ı¯‡‰ ‰„NŒÏÚ∑הּיֹובלהרי עד הּנגאלים ּכּׂשדֹות הן ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ«¿≈»»∆≈»≈ְֲִִֵֵֵַַַַָָ

נגאלּו לא אם – לּבעלים ּבּיֹובל BlŒ‰È‰z.ויֹוצאין ‰l‡b∑(ת"כ)ׂשדֹות מּכח ּכחֹו יפה ּובזה ירצה, אם ,מּיד ְְְְֲִִִִֵַַָֹ¿À»ƒ¿∆ְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשנים ׁשּתי עד נגאלֹות אין Èˆ‡.ׁשהּׂשדֹות Ï·i·e∑ּבחּנם. ְְֲִִֵֵֶַַָָ«…≈≈≈ְִָ

(áì)äéäz íìBò úlàb íúfçà éøò éza íiåìä éøòå§¨¥Æ©«§¦¦½¨¥−¨¥´£ª¨¨®§ª©¬−̈¦«§¤¬
:íiåìì©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ È¯ÚÂ∑להם ׁשּנּתנּו עיר ּוׁשמֹונה ÌÏBÚ.ארּבעים ˙l‡b∑מכרּו אם ׁשנים, ׁשּתי לפני אפּלּו מּיד ּגֹואל ¿»≈«¿ƒƒְְְִִִֶֶֶַָָ¿À«»ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָ
הערים סביבֹות אּמה ּבאלּפים להם הּנתּונֹות מּׂשדֹותיהם חֹומה,ׂשדה ּבעיר ּבית מכרּו אם ואינֹו,אֹו לעֹולם ּגֹואלין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשנה לסֹוף .חלּוט ְָָָ

(âì)Búfçà øéòå úéa-økîî àöéå íiåìä-ïî ìàâé øLàå©«£¤³¦§©Æ¦©«§¦¦½§¨¨¯¦§©©²¦§¦¬£ª¨−
:ìàøNé éða CBúa íúfçà àåä íiåìä éøò ézá ék ìáia©Ÿ¥®¦´¨¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ£ª¨½̈§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌiÂÏ‰ŒÔÓ Ï‡‚È ¯L‡Â∑מהם עיר אֹו ּבית יקנה Ï·ia.ואם ‡ˆÈÂ∑עיר ׁשל אֹו ּבית ׁשל ממּכר ויׁשּוב,אֹותֹו «¬∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒְְִִִִֵֶֶַ¿»»«…≈ְְִִִֶֶַָָ
ׁשּמכרֹו יׂשראל,לּלוי ׁשל חֹומה ערי ּבּתי ּכׁשאר חלּוט יהיה זֹו,ולא מכירה.,ּו'גאּלה' ׁשּנאמר:לׁשֹון לפי אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ללוּים" ּתהיה עֹולם הלוּיים,"ּגאּלת ּבערי ּבית ׁשּקנה יׂשראל ּבלֹוקח אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ׁשּקנה,יכֹול לוי אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
מןֿהלוּים" יגאל "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד חלּוט? יהיה לוי,מּלוי מּיד הּגֹואל עֹולם,אף ּגאּלת ÈÂˆ‡.ּגֹואל ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ¿»»

˙ÈaŒ¯kÓÓ∑ּגאלּה לא ואם אחרת, מצוה זֹו ּבּיֹובל,הרי יׂשראל,יֹוצאה ׁשל ּכבית ׁשנה לסֹוף נחלט Èk.ואינֹו ƒ¿««ƒְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ
Ì˙fÁ‡ ‡È‰ ÌiÂÏ‰ È¯Ú Èza∑ּוכרמים ׂשדֹות נחלת להם היה ּומגרׁשיהם,לא לׁשבת ערים להם,אּלא הם לפיכ »≈»≈«¿ƒƒƒ¬À»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׂשדֹות ּכׂשדֹות,ּבמקֹום גאּלה להם מהם,ויׁש נחלתם ּתפקע ׁשּלא רמב"ן.ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻ

zL‡ל dÏ ÌÏLÓ „Ú ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»««ƒ¿«≈«»
dÏ Èc ‡z¯˜· È„ ‡˙Èa Ìe˜ÈÂ ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿«¿»ƒ≈
‡Ï È‰B¯„Ï d˙È Ô·Ê È„Ï ÔÈËeÏÁÏ ‡¯eL»«¬ƒ¿ƒ¿«»≈¿»ƒ»

:‡Ï·BÈa ˜BtÈƒ¿≈»

ÛwÓלא ¯eL ÔB‰Ï ˙ÈÏ Èc ‡iÁˆÙ Èz·e»≈«¿«»ƒ≈¿««
‡�˜¯t ·MÁ˙È ‡Ú¯‡ Ï˜Á ÏÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿«¬««¿»ƒ¿«»À¿»»

:˜BtÈ ‡Ï·BÈ·e dÏ È‰z¿≈≈¿≈»ƒ

Ô˜¯tלב ÔB‰z�ÒÁ‡ ÈÂ¯˜ Èza È‡ÂÈÏ ÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈≈»≈»≈ƒ¿≈«¬«¿¿À¿«
:È‡ÂÈÏÏ È‰˙ ÌÏÚ»»¿≈¿≈»≈

Èa˙‡לג ÔÈ·Ê ˜BtÈÂ È‡ÂÈÏ ÔÓ ˜B¯ÙÈ È„Â¿ƒƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ¿ƒ≈»
ÈÂ¯˜ Èz· È¯‡ ‡Ï·BÈa dz�ÒÁ‡ ‡z¯˜Â¿«¿»«¬«¿≈¿≈»¬≈»≈ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a ÔB‰z�ÒÁ‡ ‡È‰ È‡ÂÈÏ≈»≈ƒ«¬«¿¿¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבפׁשּוטֹו הּנראה הלוּים. מן יגאל ואׁשר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַ(לג)

ּגאּלת לב): (ּפסּוק אמר ּכי זה, ּפסּוק ְִֶֶַַָָָֻׁשל

לעֹולם, ולגאל מּיד לגאל ללוּים, ּתהיה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹעֹולם

ו הּקרֹובים, יגאלּו אם ּבהם ּפרׁש אםולא לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

ואׁשר ואמר: חזר לפיכ יֹובל, ּבהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָינהג

הּוא ׁשּיגאל הּגֹואל יהיה הלוּים, מן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַיגאל

izewegaÎxda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(äë)éçà Ceîé-ékåéìà áøwä Bìàâ àáe Búfçàî øëîe E ¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³«Ÿ£Æ©¨´Ÿ¥½̈
:åéçà økîî úà ìàâå§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«

i"yx£¯ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈŒÈk∑(ת"כ)עני,מלּמד ּדחק מחמת אּלא ׂשדהּו למּכר רּׁשאי אדם ולא∑B˙fÁ‡Ó.ׁשאין ƒ»»ƒ»«ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ≈¬À»ְֹ
לעצמֹו ׂשדה ׁשּיׁשּיר ארץ ּדר ּתֹורה למדה ‡ÂÈÁ.ּכּלה, ¯kÓÓ ˙‡ Ï‡‚Â∑(ת"כ)לעּכב יכֹול הּלֹוקח .ואין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ¿»«≈ƒ¿«»ƒְְֵֵֵַַַָ

(åë)éãk àöîe Bãé äâéOäå ìàb Bl-äéäé àì ék Léàå§¦¾¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®§¦¦´¨¨½¨¨−§¥¬
:Búlàâ§ª¨«

i"yx£Ï‡b BlŒ‰È‰È ‡Ï Èk LÈ‡Â∑(ת"כ שם. ׁשּיּוכל(קידושין ּגֹואל אּלא ּגֹואלים? לֹו ׁשאין ּביׂשראל אדם ל יׁש וכי ¿ƒƒ…ƒ¿∆…≈ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ממּכרֹו .לגאל ְְִִָֹ

(æë)øLà Léàì óãòä-úà áéLäå Bøkîî éðL-úà áMçå§¦©Æ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−£¤´
:Búfçàì áLå Bì-øëî̈«©®§¨−©«£ª¨«

i"yx£B¯kÓÓ È�LŒ˙‡ ·MÁÂ∑היית עתיד ;וכ ּבכ ?ל מכרּתיה ּובכּמה ;וכ ּכ הּיֹובל? עד היּו ׁשנים ּכּמה ¿ƒ«∆¿≈ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹובל ארּבע,להחזירּה אֹו ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה אכלּת – ׁשנה ּכל ׁשל חׁשּבֹון ּכפי הּתבּואֹות מסּפר קֹונה ,נמצאת ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וזהּו: הּׁשאר. את וטל החׁשּבֹון מן ּדמיהן את ‡˙Û„Ú‰Œהֹוצא ·ÈL‰Â∑ׁשאכל האכילה על הּמּקח ויּתנם,ּבדמי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ¿≈ƒ∆»…≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
BÏŒ¯ÎÓ.לּלֹוקח ¯L‡ LÈ‡Ï∑לגאלּה ׁשּבא הּזה .הּמֹוכר ֵַַ»ƒ¬∆»«ְֳֵֶֶַַָָָ

(çë)ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc Bãé äàöî-àì íàå§¦̧Ÿ¨«§¹̈¨À¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ
ñ :Búfçàì áLå ìáia àöéå ìáBiä úðL ãò Búà äðwä©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¨−©«£ª¨«

i"yx£BÏ ·ÈL‰ Èc∑(ל לחצאין,מּכאן(ערכין ּגֹואל ‰Ï·Bi.ׁשאינֹו ˙�L „Ú∑(ת"כ)ּכלּום ׁשנה אֹותּה לתֹו יּכנס ,ׁשּלא ≈»ƒֲִִֵֵֶַָָ«¿««≈ְְִֵֶָָָָֹ
ּבתחּלתֹו מׁשּמט .ׁשהּיֹובל ְְִִֵֵֶַַָ

ß xii` b"k iyily mei ß

(èë)Búlàb äúéäå äîBç øéò áLBî-úéa økîé-ék Léàå§¦À¦«¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ§ª¨½
:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðL íz-ãò©−Ÿ§©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«

i"yx£‰ÓBÁŒ¯ÈÚ ·LBÓŒ˙Èa∑(ת"כ)ּבןֿנּון יהֹוׁשע מימֹות חֹומה הּמּקפת עיר ּבתֹו B˙l‡b.ּבית ‰˙È‰Â∑לפי ≈«ƒ»ְְִִִִֶֶַַַָֻֻ¿»¿»¿À»ְִ
ׁשּירצה זמן ּכל ואיל ׁשנים מּׁשּתי לגאלּה ׁשּיכֹול ּבׂשדה לגאלּה,ׁשּנאמר יכֹול אינֹו הראׁשֹונים ׁשנים ׁשּתי ּובתֹו, ְְְְְְְְְֱֳֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

חּלּוף ׁשהּוא ּבזה לפרׁש ראׁשֹונה,הצר ּבׁשנה לגאל רֹוצה ּגֹואלּה,ּגֹואלּה,ׁשאם אינֹו מּכאן È‰Â˙‰.ּולאחר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ¿»¿»
B˙l‡b∑ּבית ימים∑ÌÈÓÈ.ׁשל קרּויים ׁשלמה ׁשנה נה)וכן,ימי כד ימים"(בראשית אּתנּו הּנערה "ּתׁשב רמב"ן.: ¿À»ִֶַ»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָ

È˙ÈÈÂכה dz�ÒÁ‡Ó ÔaÊÈÂ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È¯‡¬≈ƒ¿«¿«»ƒ«≈≈«¬«¿≈¿≈≈
:È‰eÁ‡ È�È·Ê ˙È ˜B¯ÙÈÂ dÏ ·È¯˜c d˜È¯Ù»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ≈¬ƒ

d„Èכו ˜a„˙Â ˜È¯t dÏ È‰È ‡Ï È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈»¿≈≈»ƒ¿«¿≈¿≈
:d�˜¯t ˙qÓk ÁkLÈÂ¿«¿«¿ƒ«À¿»≈

BÓ˙¯‡כז ˙È ·˙ÈÂ È‰B�È·Ê È�L ˙È ·MÁÈÂƒ«≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»
Èc ¯·‚Ï:dz�ÒÁ‡Ï ·e˙ÈÂ dÏ ÔaÊ ƒ¿«ƒ«∆≈ƒ¿«¬«¿≈

È‰ÈÂכח dÏ ·˙‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿≈¿ƒ«¬≈≈ƒ≈
‡Ï·BÈ„ ‡zL „Ú d˙È Ô·Êc ‡„Èa È‰B�È·Ê¿ƒƒƒ»ƒ¿«»≈««»¿≈»

:dz�ÒÁ‡Ï ·e˙ÈÂ ‡Ï·BÈa ˜BtÈÂ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬«¿≈

Ù˜Ó‡כט ‡z¯˜ ·˙BÓ ˙Èa ÔaÊÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿«≈≈««¿»«¿»
È‰B�È·Ê„ ‡zL ÌÏLÓ „Ú d�˜¯Ù È‰˙e ¯eL¿≈À¿»≈«ƒ¿««»ƒ¿ƒƒ

:d�˜¯Ù È‰z ÔcÚa ÔcÚƒ»¿ƒ»¿≈À¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וגאלּתי וכן: ּבֹו, הּמחזיקים מּיד עבּדֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָׁשהֹוציא

ּתּתנּו זה אף ו), ו (ׁשמֹות נטּויה ּבזרֹוע ְְְְְִִֶֶֶַַָאתכם

מּיד ארצי לגאל רֹוצה ׁשאני לארץ, ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֻּגאּלה

ּבחלק להם אני נתּתיה ׁשּלא ּבּה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמחזיקים

ֲָָֻאחּזתם.

C¯ˆ‰Âהארץ לי ּכי ׁשאמר: ּבעבּור ּכן, לֹומר ¿À¿«ֲִִֵֶֶַַַָָָ

היא, לֹו הארץ ּכל והּנה כג), ְִִֵֶָָָָ(ּפסּוק

אחּזתנּו ּבארץ הּיֹובל ׁשּינהג ּופרׁש חזר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלפיכ

ׁשהיא ּובכל, ואמר לארץ. ּבחּוצה לא ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹּבלבד

ּובכל הּירּדן ּבעבר ּגם אחּזתנּו, ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻּתנהג

הּמקּדׁש ׁשם אׁשר ה' ּבארץ לא האחּזה, ְְְֲֲִֶֶֶַָָָָֹֻמקֹום

ְִַּבלבד.

חֹומה. עיר מֹוׁשב ּבית ימּכר ּכי ואיׁש ְְִִִִֵַָֹ(כט)

קׁשה אדם ׁשל ּביתֹו ׁשּממּכר ְֲִֵֶֶֶַַָָָּבעבּור

ׁשּימּכרּנּו, ּבעת מּמּנּו ויבֹוׁש מאד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָֹּבעיניו

הראׁשֹונה. הּׁשנה ּבתֹו ׁשּיגאלּנּו הּתֹורה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָרצתה

יצא ּומּמּנּו נעּבד, לׂשדה האדם ּכי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובעבּור

אבל ּבּיֹובל. הּׂשדה ׁשּיצא רצה למחיתֹו, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחם

ׁשנה ועמד ּדירתֹו ׁשּׁשּנה הּיאּוׁש לאחר ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּבית,

מחיתֹו ּתמעט לא ּכי לֹו, יּזיק לא אחר, ְְְִִִִִֵַַַַָֹֹּבבית

לׁשמירת עׂשּויים החצרים ּובּתי יחלט. ְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָאם

ועל האדמה, לעֹובדי מֹוׁשב ולהיֹותם ְְְְְֲִֵַַָָָָָָהּׂשדֹות

הארץ. ּכׂשדה ּדינם ְִִֵֵֶָָָּכן
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(ì)úéaä í÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãò ìàbé-àì íàå§¦´«Ÿ¦¨¥À©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈©©̧¦
åéúøãì Búà äðwì úúéîvì äîç Bì-øLà øéòa-øLà£¤¨¦¹£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−§«ŸŸ¨®

:ìáia àöé àì¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«
i"yx£˙˙ÈÓvÏ 'B‚Â ˙Èa‰ Ì˜Â∑קֹונה ׁשל ּבכחֹו ועמד מֹוכר ׁשל מּכחֹו ÓÁ‰[.יצא ‡ÏŒ¯L‡∑"אמרּו"לֹו קריּנן, ¿»««ƒ¿«¿ƒÀְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ¬∆……»ְֵַָָ

עכׁשו לֹו ׁשאין ּפי על אף לברכה: זכרֹונם ו"עיר",רּבֹותינּו לכן. קדם לֹו והיתה היא,הֹואיל לכּתב,נקבה והצר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבפנים,"לּה" "לא" לכּתב ׁשּצרי מּתֹו זה],אּלא על נֹופל זה ּבּמסרת; "לֹו" Ï·ia.ּתּקנּו ‡ˆÈ ‡Ï∑רב אמר ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ…≈≈«…≈ַַָ

ׁשנתֹו ּבתֹו יֹובל ּבֹו ּפגע אם [אף] יצא,ספרא: .לא ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ai zegiy ihewl)

תמימה ל)ׁשנה העּבּור(כה, חדׁש ג)להביא ט, ענינים.(ערכין ׁשני יׁש ׁשּבתמימּות חּסרֹון;א.והינּו, ּבלי ׁשלמּות ּכפׁשּוטּה, ּתמימּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

מּום. לבעל ּבנּגּוד 'ׁשנהב.ּתמים ׁשל הּתמימּות וזֹוהי זֹו. מעלה ּבלי ּגם חסר הּדבר ׁשאין אף ּבּדבר, מעלה הּמֹוסיפה ּתמימּות ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

'ּתמימּות'. ּבּה מֹוסיף העּבּור חדׁש אבל 'ׁשנה', נקראת היא הּנֹוסף החדׁש ּבלי ּגם ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּתמימה':

ã ycew zegiyn zecewp ã(45 'nr l zegiy ihewl)

תמימה ל)ׁשנה העּבּור(כה, חדׁש ג)להביא ט, נֹוספת,(ערכין ׁשלמּות ב. וחּסרֹון. מּום ׁשלילת א. ענינים. ׁשני מצינּו ּב'תמים' ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ל'ׁשלם': ּתמים ּבין ההבּדל ׁשּזהּו לֹומר ויׁש 'ּתמים'. ׁשהּוא אּלא ּדבר, ּבֹו חסר ׁשּלא רק החּסרֹון.ׁשלםׁשּלא העּדר -ּתמים- ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

היא מלאים וכסלו חׁשון ּכאׁשר ׁשנה: לגּבי ׁשּמצינּו ּדרְך ועל יתרה. היאׁשלמהּתמימּות מעּברת ּוכׁשהיא .תמימה, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

(àì)äãN-ìò áéáñ äîç íäì-ïéà øLà íéøöçä ézáe¨¥´©«£¥¦À£¤̧¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬
:àöé ìáiáe Bl-äéäz älàb áLçé õøàä̈−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·e∑"פצחּיא" חֹומה,ּכתרּגּומֹו: מאין ּפתּוחֹות יהֹוׁשע,עירֹות ּבספר הרּבה כח)ויׁש יג "הערים(יהושע : »≈«¬≈ƒְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
טז)וחצריהם"; כה ּובטירתם"(בראשית LÁÈ·."ּבחצריהם ı¯‡‰ ‰„NŒÏÚ∑הּיֹובלהרי עד הּנגאלים ּכּׂשדֹות הן ְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ«¿≈»»∆≈»≈ְֲִִֵֵֵַַַַָָ

נגאלּו לא אם – לּבעלים ּבּיֹובל BlŒ‰È‰z.ויֹוצאין ‰l‡b∑(ת"כ)ׂשדֹות מּכח ּכחֹו יפה ּובזה ירצה, אם ,מּיד ְְְְֲִִִִֵַַָֹ¿À»ƒ¿∆ְִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשנים ׁשּתי עד נגאלֹות אין Èˆ‡.ׁשהּׂשדֹות Ï·i·e∑ּבחּנם. ְְֲִִֵֵֶַַָָ«…≈≈≈ְִָ

(áì)äéäz íìBò úlàb íúfçà éøò éza íiåìä éøòå§¨¥Æ©«§¦¦½¨¥−¨¥´£ª¨¨®§ª©¬−̈¦«§¤¬
:íiåìì©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ È¯ÚÂ∑להם ׁשּנּתנּו עיר ּוׁשמֹונה ÌÏBÚ.ארּבעים ˙l‡b∑מכרּו אם ׁשנים, ׁשּתי לפני אפּלּו מּיד ּגֹואל ¿»≈«¿ƒƒְְְִִִֶֶֶַָָ¿À«»ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָ
הערים סביבֹות אּמה ּבאלּפים להם הּנתּונֹות מּׂשדֹותיהם חֹומה,ׂשדה ּבעיר ּבית מכרּו אם ואינֹו,אֹו לעֹולם ּגֹואלין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ׁשנה לסֹוף .חלּוט ְָָָ

(âì)Búfçà øéòå úéa-økîî àöéå íiåìä-ïî ìàâé øLàå©«£¤³¦§©Æ¦©«§¦¦½§¨¨¯¦§©©²¦§¦¬£ª¨−
:ìàøNé éða CBúa íúfçà àåä íiåìä éøò ézá ék ìáia©Ÿ¥®¦´¨¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ£ª¨½̈§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌiÂÏ‰ŒÔÓ Ï‡‚È ¯L‡Â∑מהם עיר אֹו ּבית יקנה Ï·ia.ואם ‡ˆÈÂ∑עיר ׁשל אֹו ּבית ׁשל ממּכר ויׁשּוב,אֹותֹו «¬∆ƒ¿«ƒ«¿ƒƒְְִִִִֵֶֶַ¿»»«…≈ְְִִִֶֶַָָ
ׁשּמכרֹו יׂשראל,לּלוי ׁשל חֹומה ערי ּבּתי ּכׁשאר חלּוט יהיה זֹו,ולא מכירה.,ּו'גאּלה' ׁשּנאמר:לׁשֹון לפי אחר: ּדבר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

ללוּים" ּתהיה עֹולם הלוּיים,"ּגאּלת ּבערי ּבית ׁשּקנה יׂשראל ּבלֹוקח אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ׁשּקנה,יכֹול לוי אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
מןֿהלוּים" יגאל "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד חלּוט? יהיה לוי,מּלוי מּיד הּגֹואל עֹולם,אף ּגאּלת ÈÂˆ‡.ּגֹואל ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ¿»»

˙ÈaŒ¯kÓÓ∑ּגאלּה לא ואם אחרת, מצוה זֹו ּבּיֹובל,הרי יׂשראל,יֹוצאה ׁשל ּכבית ׁשנה לסֹוף נחלט Èk.ואינֹו ƒ¿««ƒְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹƒ
Ì˙fÁ‡ ‡È‰ ÌiÂÏ‰ È¯Ú Èza∑ּוכרמים ׂשדֹות נחלת להם היה ּומגרׁשיהם,לא לׁשבת ערים להם,אּלא הם לפיכ »≈»≈«¿ƒƒƒ¬À»»ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ׂשדֹות ּכׂשדֹות,ּבמקֹום גאּלה להם מהם,ויׁש נחלתם ּתפקע ׁשּלא רמב"ן.ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻ

zL‡ל dÏ ÌÏLÓ „Ú ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»««ƒ¿«≈«»
dÏ Èc ‡z¯˜· È„ ‡˙Èa Ìe˜ÈÂ ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿«¿»ƒ≈
‡Ï È‰B¯„Ï d˙È Ô·Ê È„Ï ÔÈËeÏÁÏ ‡¯eL»«¬ƒ¿ƒ¿«»≈¿»ƒ»

:‡Ï·BÈa ˜BtÈƒ¿≈»

ÛwÓלא ¯eL ÔB‰Ï ˙ÈÏ Èc ‡iÁˆÙ Èz·e»≈«¿«»ƒ≈¿««
‡�˜¯t ·MÁ˙È ‡Ú¯‡ Ï˜Á ÏÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿«¬««¿»ƒ¿«»À¿»»

:˜BtÈ ‡Ï·BÈ·e dÏ È‰z¿≈≈¿≈»ƒ

Ô˜¯tלב ÔB‰z�ÒÁ‡ ÈÂ¯˜ Èza È‡ÂÈÏ ÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈≈»≈»≈ƒ¿≈«¬«¿¿À¿«
:È‡ÂÈÏÏ È‰˙ ÌÏÚ»»¿≈¿≈»≈

Èa˙‡לג ÔÈ·Ê ˜BtÈÂ È‡ÂÈÏ ÔÓ ˜B¯ÙÈ È„Â¿ƒƒ¿ƒ≈»≈¿ƒ¿ƒ≈»
ÈÂ¯˜ Èz· È¯‡ ‡Ï·BÈa dz�ÒÁ‡ ‡z¯˜Â¿«¿»«¬«¿≈¿≈»¬≈»≈ƒ¿≈
:Ï‡¯NÈ È�a B‚a ÔB‰z�ÒÁ‡ ‡È‰ È‡ÂÈÏ≈»≈ƒ«¬«¿¿¿¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבפׁשּוטֹו הּנראה הלוּים. מן יגאל ואׁשר ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַ(לג)

ּגאּלת לב): (ּפסּוק אמר ּכי זה, ּפסּוק ְִֶֶַַָָָֻׁשל

לעֹולם, ולגאל מּיד לגאל ללוּים, ּתהיה ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹֹעֹולם

ו הּקרֹובים, יגאלּו אם ּבהם ּפרׁש אםולא לא ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

ואׁשר ואמר: חזר לפיכ יֹובל, ּבהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָינהג

הּוא ׁשּיגאל הּגֹואל יהיה הלוּים, מן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַיגאל
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(çì)íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤´¤¦§¨®¦
ñ :íéäìàì íëì úBéäì ïòðk õøà-úà íëì úúì̈¥³¨¤Æ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡ˆB‰Œ¯L‡∑ּבכֹור לׁשאינֹו ּבכֹור ּבין ּברּבית,והבחנּתי ליׂשראל מעֹות הּמלוה מן ונפרע יֹודע אני אף ¬∆≈ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מצרים" מארץ אתכם "אׁשרֿהֹוצאתי אחר: ּדבר הם'. נכרי 'ׁשל מצֹותי,ואֹומר: עליכם ׁשּתקּבלּו מנת אפּלּו,על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עליכם ּכבדֹות ÔÚ�k.הן ı¯‡Œ˙‡ ÌÎÏ ˙˙Ï∑מצֹותי ׁשּתקּבלּו ÌÈ‰Ï‡Ï.ּבׂשכר ÌÎÏ ˙BÈ‰Ï∑(ת"כ)הּדר ׁשּכל ְֲֵֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿««ְְְְִִֶַַַƒ¿»∆≈…ƒֶַָָ
יׂשראל לאלהים,ּבארץ לֹו מּמּנה,אני הּיֹוצא אלילים,וכל עבֹודת .ּכעֹובד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr g zegiy ihewl)

עליכם ּכבדֹות הן לח)ואפּלּו כה, היא(רש"י ּומּדּוע ּכּלן, הּתֹורה מצֹות ּכל לקּיּום הּיסֹוד היא מצרים יציאת הרי הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻ

עליכם". ּכבדֹות הן "ואפּלּו מֹוסיף זֹו ׁשאלה לתרץ ּוכדי ּדוקא. רּבית אּסּור לגּבי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמזּכרת

ß xii` c"k iriax mei ß

(èì)éçà Ceîé-éëåúãáò Ba ãáòú-àì Cì-økîðå Cnò E §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ−£¬Ÿ©
:ãáò̈«¤

i"yx£„·Ú ˙„·Ú∑ּגנאי ׁשל הּמרחץ,עבֹודה לבית אחריו ּכליו יֹולי ׁשּלא ּכעבד: ּבּה נּכר לֹו,ׁשּיהא ינעל ולא ¬…«»∆ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.מנעליו ְִָָ

(î):Cnò ãáòé ìáiä úðL-ãò Cnò äéäé áLBúk øéëNk§¨¦¬§¨−¦«§¤´¦¨®©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«
i"yx£·LB˙k ¯ÈÎNk∑אּמנּותעבֹו ּומלאכת קרקע ּבֹו,דת התנהג ׂשכירים ‰Ï·i.ּכׁשאר ˙�L „Ú∑ּבֹו ּפגע אם ¿»ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ«¿««…≈ִַָ

ׁשנים ׁשׁש לפני מֹוציאֹו,יֹובל רמב"ן.הּיֹובל ְִִִֵֵֵֵַָ

(àî)BzçtLî-ìà áLå Bnò åéðáe àeä Cnòî àöéå§¨¨Æ¥«¦½̈−¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½
:áeLé åéúáà úfçà-ìàå§¤£ª©¬£Ÿ¨−¨«

i"yx£BnÚ ÂÈ�·e ‡e‰∑נמּכר הּוא אם ׁשמעֹון: רּבי מּכאן,אמר אּלא מכרן? מי ּבניו,ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב .ׁשרּבֹו »»ƒְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ÂÈ˙·‡ ˙fÁ‡ŒÏ‡Â∑(יב מכות אבֹותיו(ת"כ. ּכבֹוד ּבכ,אל לזלזלֹו .חזקת∑‡fÁ˙.ואין ¿∆¬À«¬…»ְְְְְְֲֵֶַָָ¬À«ְֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr ai zegiy ihewl)

מכרן מי מא)ּבניו כה, "מי(רש"י נאמר ּבּגמרא לבאר:נמּכריםואּלּו ויׁש נמּכרים". ימּכרמי ׁשאב אפׁשרּות ּבכלל אין רז"ל לפי – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

את איׁש ימּכר "וכי הּכתּוב מן ּבּגמרא ׁשּדרׁשּו ּכפי ּבנֹו, מכרןלאמה".ּבּתֹואת מּצדמי ּכי ּבן, למּכר אפׁשר הּפׁשט ּבדרְך – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

את מּמׁש לא ׁשהאב אּלא יעּוד); (ּכגֹון ּבאמה הּמיחדים הּדינים מּצד הּוא "ּבּתֹו" ּׁשּנאמר ּומה לבת, ּבן ּבין הבּדל אין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּסברא

מכרן. ולא ְְְָָֹזכּותֹו

(áî)àì íéøöî õøàî íúà éúàöBä-øLà íä éãáò-ék¦«£¨©´¥½£¤¥¬¦Ÿ¨−¥¤´¤¦§¨®¦¬Ÿ
:ãáò úøkîî eøëné¦¨«§−¦§¤¬¤¨«¤

i"yx£·Ú ÈkÌ‰ È„∑(ת"כ)קֹודם Ú·„.ׁשטרי ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï∑יעמידּנּו ולא למּכר'! עבד יׁש 'ּכאן ּבהכרזה: ƒ¬»«≈ְִֵָ…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּלקח אבן .על ֶֶֶַַַ

Ú¯‡Ó‡לח ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÂ‰ÓÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿««¿∆¡≈

:dÏ‡Ï ÔBÎÏ¿∆¡»

Ï‡לט CÏ ÔacÊÈÂ CnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«»ƒ»¿ƒ¿««»»
ÁÏÙ˙:ÔÈc·Ú ÔÁÏt da ƒ¿«≈»¿««¿ƒ

zL‡מ „Ú CnÚ È‰È ‡·˙B˙Î ‡¯È‚‡k«¬ƒ»¿»»¿≈ƒ»««»
:CnÚ ÁÏÙÈ ‡Ï·BÈ„¿≈»ƒ¿«ƒ»

e˙ÈÂ·מא dnÚ È‰B�·e ‡e‰ CnÚÓ ˜BtÈÂ¿ƒ≈ƒ»¿ƒƒ≈ƒ
:·e˙È È‰B˙‰·‡ ˙�ÒÁ‡Ïe d˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒ≈¿«¬»«¬»»ƒ¿

Ú¯‡Ó‡מב ÔB‰˙È ˙È˜t‡ Èc Ôep‡ Èc·Ú È¯‡¬≈«¿«ƒƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
:ÔÈc·Ú Ôe·Ê Ôe�acÊÈ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿¿«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עּמ יהיה לא ּכתֹוׁשב, ּכׂשכיר וטעם ְְְְְִִִֶַַָָֹ(מ)

ׁשהּוא ׁשנה, ּכׂשכיר אּלא ּכעבד, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָּבבית

עליו, יכּבידּו ולא חֹורין ּבני לעבֹודת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹהּנׂשּכר

לגּור הּבאים הּתֹוׁשבים ׁשּדר ּכתֹוׁשב, ְִִֶֶֶַַָָָָאֹו

את ׁשּיעבדּו הםּבארץ אׁשר הּבית ּבעל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

עם יעקב ּכענין להם, לרצֹון אּתם ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹמתּגֹוררים

אּתה אחי הכי טו): כט (ּבראׁשית ׁשאמר ְֲִִִֵֶַַָָָָָלבן

.ּמׂשּכרּת מה לי הּגידה חּנם ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֻועבדּתני

˙¯B˙·eּׂשכיר מה ּכׂשכיר, (ּכאן): ּכהנים ¿«ְֲִִִַָָָֹ

טו), כד (ּדברים ׂשכרֹו תּתן ְְְִִֵָָּביֹומֹו

מה ּכתֹוׁשב, ׂשכרֹו. תּתן ּביֹומֹו זה ְְְִֵֶַַָָאף

אף יז), כג (ׁשם ּתֹונּנּו לא לֹו ּבּטֹוב ֶַַָָֹּתֹוׁשב

עּמ ,עּמ יהיה ּתֹונּנּו. לא לֹו ּבּטֹוב ְְִִִֶֶֶַָֹזה

נקּיה ּבכסּות עּמ ּבמׁשּתה עּמ ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָּבמאכל

ְוכּו'.

izewegaÎxda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(ãì)àeä íìBò úfçà-ék øëné àì íäéøò Løâî äãNe«£¥²¦§©¬¨«¥¤−´Ÿ¦¨¥®¦«£ª©¬¨²−
:íäì̈¤«

i"yx£¯ÎnÈ ‡Ï Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne∑ּגזּבר ּגאלּה,מכר ולא ׂשדהּו את לוי ּבן הקּדיׁש ּגזּבר,ׁשאם אינּה,ּומכרּה ¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
ּבּיֹובל לּכהנים ּביׂשראל,יֹוצאה ׁשּנאמר כ)ּכמֹו כז עֹוד"(ויקרא לאֿיּגאל אחר לאיׁש אתֿהּׂשדה "ואםֿמכר ּבן,: אבל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לעֹולם ּגֹואל .לוי ְִֵֵָ

(äì)éçà Ceîé-éëåáLBúå øb Ba z÷æçäå Cnò Bãé äèîe E §¦«¨´¨¦½¨¬¨¨−¦¨®§¤«¡©´§¨½¥¯§¨²
:Cnò éçå̈©−¦¨«

i"yx£Ba z˜ÊÁ‰Â∑(ת"כ)ּתּניח להקימֹואל קׁשה ויהיה ויּפל ׁשּירד ּדֹומה?,הּו ּזה למה הּיד, מֹוטת מּׁשעת חּזקהּו אּלא ¿∆¡«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
החמֹור על עֹודהּו החמֹור; ׁשעל לארץ,למּׂשאֹוי נפל ּומעמידֹו; ּבֹו ּתֹופס אֹותֹו,אחד מעמידין אין LB˙Â·.חמּׁשה ¯b∑ ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ≈¿»

נבלֹות ואֹוכל אלילים עבֹודת לעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּכל ּתֹוׁשב? ואיזהּו ּתֹוׁשב, אֹו ּגר הּוא אם רמב"ן.אף ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(åì)éäìàî úàøéå úéaøúå CLð Bzàî çwz-ìàéçå E ©¦©³¥«¦Æ¤´¤§©§¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®§¥¬
éçà:Cnò E ¨¦−¦¨«

i"yx£˙Èa¯˙Â CL�∑רּבנן ׁשּוינהּו לאוין,חד ּבׁשני עליו EÈ‰Ï‡Ó.ולעבר ˙‡¯ÈÂ∑נמׁשכת אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו לפי ∆∆¿«¿ƒְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆ְְְִִֶֶֶֶַָָ
הימּנּו לפרׁש וקׁשה הרּבית אצלֹו,אחר ּבטלֹות ׁשהיּו מעֹותיו ּבׁשביל הּתר לעצמֹו "ויראת,ּומֹורה לֹומר: הצר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

,"סב)מאלהי ּברּבית(ב"מ ליׂשראל להלוֹותם ּכדי ּבנכרי מעֹותיו הּתֹולה אדם,אֹו ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר זה הרי ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
מאלהי",ּומחׁשבּתֹו "ויראת לֹומר: הצר רמב"ן.לכ ְְְְֱֲֵֵֶַַַַָָָֹֻ

(æì)ïzú-àì úéaøîáe CLða Bì ïzú-àì Etñk-úà¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤§©§¦−«Ÿ¦¥¬
:Eìëà̈§¤«

‡ÒÁ�˙לד È¯‡ ÔacÊÈ ‡Ï ÔB‰ÈÂ¯˜ ÁÂ¯ Ï˜ÁÂ«¬«¿«ƒ¿≈»ƒ¿«»¬≈«¬»«
:ÔB‰Ï ‡e‰ ÌÏÚ»»¿

CnÚלה d„È ËeÓ˙e CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«»¿¿≈ƒ»
:CnÚ ÈÁÈÂ ·˙B˙Â ¯ic da Û˜˙˙Â¿«¿≈≈«»¿»ƒ≈ƒ»

ÏÁ„˙Âלו ‡˙Èa¯Â ‡ÈÏeaÁ dpÓ ·q˙ ‡Ï»ƒ«ƒ≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿ƒ¿«
:CnÚ CeÁ‡ ÈÁÈÂ C‰Ï‡Ó≈¡»»ƒ≈»ƒ»

Èa¯·e˙‡לז ‡ÈÏeaÁa dÏ Ôz˙ ‡Ï CtÒk ˙È»«¿»»ƒ≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ»
:CÏÎÈÓ Ôz˙ ‡Ï»ƒ≈≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ממּכר ויצא אליו, הּקרֹוב הּלוי אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָמעצמֹו

ּדעת על הּקֹונה, מּיד ּבּיֹובל אחּזתֹו ועיר ְֲִִִֵֶַַַַַַַָֻּבית

את והׁשיב ממּכרֹו ׁשני את ׁשּיחׁשב יגאל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹּכן

ּגאּלת ותהיה ּבהם, נֹוהג ׁשהּיֹובל לּמד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻהעדף,

כז): ּפסּוק (לעיל ּביׂשראל אמר ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהּלוּים

וגֹו'. ממּכרֹו ׁשני את ְְְְִִֵֶַָוחּׁשב

e�È˙Ba¯Âמדּבר ׁשהּכתּוב לג.) (ערכין אמרּו ¿«≈ְְֲִֵֶַַָָָ

ּדבריהם ּולפי מּלוי. ׁשּקנה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָּבלוי

לפנים היה ּכי הּפסּוק, ּבפרּוׁש לי ְְְִִִִֵֶַָָָָנראה

ׁשּיבא ׂשדהּו למּכר אדם ּכׁשּצרי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹּביׂשראל

הּנקרא והּוא אֹותּה, ויקנה ּבירּׁשתֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָֻהּקֹודם

את ל קנה ז): לב (ירמיה ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָֻּגאּלה,

הּגאּלה מׁשּפט ל ּכי ּבענתֹות אׁשר ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֻׂשדי

ד). (רּות ּבעז ּבענין ׁשם מפרׁש וכן ְְְְְִִֵַַָָֹֹלקנֹות,

ּכאׁשר קדימה, ּדין לֹו ּדנים ׁשהיּו ּבעיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָונראה

(ב"מ מצרא ּדבר ּבדינא רּבֹותינּו לנּו ְְְְִִִֵֵַַָָָהנהיגּו

ּבקנין הראׁשֹון הּגֹואל מן קֹונים והיּו ְְְִִִִֵַַָָקח.),

ח). ׁשם (ׁשם ּבעז ׁשעׂשה ּכמֹו ְֶַָָָָָֹסּודר

‰p‰Âיגאל ּכאׁשר ּכי ּבכאן, הּכתּוב יאמר ¿ƒ≈ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ׁשּיקנה ּכלֹומר קרֹובֹו, הּלוי נחלת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַהּלוי

ההּוא הּממּכר יצא הּגאּלה, ּכדין מּמּנּו ְְְִִִֶַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבּגאּלה ּבהם נֹוהג הּיֹובל ׁשּיהא לּמד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻּביֹובל,

הּדין להזּכיר צרי היה ולא אחרת. ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹּכמכירה

אּלא יׂשראל ּבכלל הם ּכי לבּדּה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבּמכירה

עֹולם. ּבגאּלת ּכחם ְִֶֶַָָָֹֻׁשּיפה

ÔÈc‰Âּג ּגאּלה ׁשל נֹוהג,הּזה הּוא ּביׂשראל ם ¿«ƒְְְִֵֵֶֶַַָָֻ

ּתאמר ׁשּלא ּבּלוּים, הּכתּוב הזּכירֹו ְְֲִִִִֶַַַָָֹֹאבל

ולכן ּכּלֹו, הּלוי לׁשבט אּלא הערים נּתנּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻלא

מּגֹואל ׁשּכן וכל מּלוי, לא אבל מּיׂשראל, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹיצאּו

אמר ּולכ לקנֹות, חּיבנּוהּו ׁשאנחנּו ְְְְֲִִֶַַַָָָקרֹוב

נלמד הּלוי ּומן ּבּיֹובל, ּתצא הּגאּלה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֻׁשאף

רּׁשאין הּלוּים ׁשאין ּכן, ּגם ואפׁשר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביׂשראל.

ולכן מכר, ּבׁשּום ליׂשראל ּבעריהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹלמּכר

ּגאּלה. קנּיתם ּכל ְְִִֵָָָָָֻּתּקרא

והיא ,עּמ ׁשּיחיה .עּמ וחי וטעם ְְְְִִִִֶֶַַַָָ(לה)

נצטּוינּו ׁשּמּמּנּה להחיֹותֹו, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָמצות

אמרּו ּומּכאן עׂשה. ּבמצות נפׁש ּפּקּוח ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָעל

ּבן ּדרׁש זֹו ,עּמ אחי וחי ּכאן): ְִִֵֶַָָָָ(ת"כ

אחד ּוביד ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ׁשנים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּפֹוטירי

מּגיע הּוא ׁשֹותה אם מים, ׁשל קיתֹון ִִִִֵֶֶֶַַַמהם

מתים, ׁשניהם ׁשֹותים ׁשניהם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶליּׁשּוב

וימּותּו, ׁשניהם יׁשּתּו מּוטב ּפֹוטירי, ּבן ְְְִִִֵֶֶַָָָּדרׁש

ׁשּבא עד חברֹו, ׁשל ּבמיתתֹו אחד יראה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹולא

חּיי ,עּמ אחי וחי ולּמד, עקיבא ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָרּבי

(ּבּפסּוק ואמר וחזר .חבר לחּיי ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָקֹודמים

ּולהזהיר. לחּזק ,עּמ אחי וחי ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּבא):

BL¯„Óeב"מ) ,עּמ ּדליחּיי רּבית ליּה אהדר ƒ¿»ְֲִִִִֵֵֵַַָ

קצּוצה, רּבית ּבהחזרת צּוה ְְְִִִַַָָָסב.).

את והׁשיב כג): ה (לעיל ּבגזל ׁשאמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָּכענין

ותֹוׁשב ּגר עׂשה ואנקלּוס ּגזל. אׁשר ְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָֻהּגזלה

ויחי ויתֹותב ידּור הּמצוה, מן הּכל עּמ ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹוחי

(ב"מ ּבּגמרא רּבֹותינּו ּדעת על אבל .ְֲִֵַַַַַָָָָעּמ

אחד ּכל וחי ותֹוׁשב, ּובגר ּבֹו והחזקּת ְְְְְֱֵֶֶַַָָָָעא.):

.עּמ ִֵֶָמהם

ס:) (ב"מ רּבנן ׁשויּוה חד ותרּבית. נׁש ְְְִֶֶַַַַָָָ(לו)

רּׁש"י. לׁשֹון לאוין. ּבׁשני עליו ְְְֲִִִֵַַָָָֹולעבר

ׁשּילוּנּו הּוא הּנׁש ּכי ּבעיני נראה ּפׁשּוטֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַּולפי

ּבכל ׁשקלים חמׁשת ּברּביתֹו לֹו לּתן ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָמנה

ּכנחׁש אחריתֹו ּכי ּבעבּור ּכן ויּקרא ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָׁשנה,

ׁשּילוּנּו הּוא הּתרּבית ועֹולה. ׁשּמבצּבץ ,ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָיּׁש

רּבית לֹו ויּתן יפרעּנּו ואז ּפלֹוני, זמן ְְְְְְִִִִִֵֶַַָעד

הּזמן אחר רּבית ּבֹו ואין ׁשקלים, ְְְֲִִִִֵַַַַָָחמּׁשה

יֹותר יעלה ׁשּלא ,נֹוׁש אינּנּו זה ּכי ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֹההּוא.

אמר ּולכ רּבית. הּוא אבל ההּוא, הּס ְֲִִִַַַַָָָמן

ּבנׁש לֹו תּתן לא ּכסּפ את הּבא): ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ(ּבּפסּוק

להלוֹות הּמנהג ּכי ,אכל תּתן לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּובמרּבית

והאכל ,ּכ יּתן ׁשנה ּבכל ,ּבנׁש הּכסף ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאת

ּבתֹוספת מּגרנֹו יפרעּנּו ואז הּקציר, עד ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָילוּנּו

ָקצּוב.
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(çì)íéøöî õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤´¤¦§¨®¦
ñ :íéäìàì íëì úBéäì ïòðk õøà-úà íëì úúì̈¥³¨¤Æ¤¤´¤§©½©¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡ˆB‰Œ¯L‡∑ּבכֹור לׁשאינֹו ּבכֹור ּבין ּברּבית,והבחנּתי ליׂשראל מעֹות הּמלוה מן ונפרע יֹודע אני אף ¬∆≈ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מצרים" מארץ אתכם "אׁשרֿהֹוצאתי אחר: ּדבר הם'. נכרי 'ׁשל מצֹותי,ואֹומר: עליכם ׁשּתקּבלּו מנת אפּלּו,על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עליכם ּכבדֹות ÔÚ�k.הן ı¯‡Œ˙‡ ÌÎÏ ˙˙Ï∑מצֹותי ׁשּתקּבלּו ÌÈ‰Ï‡Ï.ּבׂשכר ÌÎÏ ˙BÈ‰Ï∑(ת"כ)הּדר ׁשּכל ְֲֵֵֵֶ»≈»∆∆∆∆¿««ְְְְִִֶַַַƒ¿»∆≈…ƒֶַָָ
יׂשראל לאלהים,ּבארץ לֹו מּמּנה,אני הּיֹוצא אלילים,וכל עבֹודת .ּכעֹובד ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr g zegiy ihewl)

עליכם ּכבדֹות הן לח)ואפּלּו כה, היא(רש"י ּומּדּוע ּכּלן, הּתֹורה מצֹות ּכל לקּיּום הּיסֹוד היא מצרים יציאת הרי הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻֻ

עליכם". ּכבדֹות הן "ואפּלּו מֹוסיף זֹו ׁשאלה לתרץ ּוכדי ּדוקא. רּבית אּסּור לגּבי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻמזּכרת

ß xii` c"k iriax mei ß

(èì)éçà Ceîé-éëåúãáò Ba ãáòú-àì Cì-økîðå Cnò E §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©¨®Ÿ©«£¬Ÿ−£¬Ÿ©
:ãáò̈«¤

i"yx£„·Ú ˙„·Ú∑ּגנאי ׁשל הּמרחץ,עבֹודה לבית אחריו ּכליו יֹולי ׁשּלא ּכעבד: ּבּה נּכר לֹו,ׁשּיהא ינעל ולא ¬…«»∆ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
.מנעליו ְִָָ

(î):Cnò ãáòé ìáiä úðL-ãò Cnò äéäé áLBúk øéëNk§¨¦¬§¨−¦«§¤´¦¨®©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«
i"yx£·LB˙k ¯ÈÎNk∑אּמנּותעבֹו ּומלאכת קרקע ּבֹו,דת התנהג ׂשכירים ‰Ï·i.ּכׁשאר ˙�L „Ú∑ּבֹו ּפגע אם ¿»ƒ¿»ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻ«¿««…≈ִַָ

ׁשנים ׁשׁש לפני מֹוציאֹו,יֹובל רמב"ן.הּיֹובל ְִִִֵֵֵֵַָ

(àî)BzçtLî-ìà áLå Bnò åéðáe àeä Cnòî àöéå§¨¨Æ¥«¦½̈−¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½
:áeLé åéúáà úfçà-ìàå§¤£ª©¬£Ÿ¨−¨«

i"yx£BnÚ ÂÈ�·e ‡e‰∑נמּכר הּוא אם ׁשמעֹון: רּבי מּכאן,אמר אּלא מכרן? מי ּבניו,ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב .ׁשרּבֹו »»ƒְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ÂÈ˙·‡ ˙fÁ‡ŒÏ‡Â∑(יב מכות אבֹותיו(ת"כ. ּכבֹוד ּבכ,אל לזלזלֹו .חזקת∑‡fÁ˙.ואין ¿∆¬À«¬…»ְְְְְְֲֵֶַָָ¬À«ְֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr ai zegiy ihewl)

מכרן מי מא)ּבניו כה, "מי(רש"י נאמר ּבּגמרא לבאר:נמּכריםואּלּו ויׁש נמּכרים". ימּכרמי ׁשאב אפׁשרּות ּבכלל אין רז"ל לפי – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

את איׁש ימּכר "וכי הּכתּוב מן ּבּגמרא ׁשּדרׁשּו ּכפי ּבנֹו, מכרןלאמה".ּבּתֹואת מּצדמי ּכי ּבן, למּכר אפׁשר הּפׁשט ּבדרְך – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

את מּמׁש לא ׁשהאב אּלא יעּוד); (ּכגֹון ּבאמה הּמיחדים הּדינים מּצד הּוא "ּבּתֹו" ּׁשּנאמר ּומה לבת, ּבן ּבין הבּדל אין ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּסברא

מכרן. ולא ְְְָָֹזכּותֹו

(áî)àì íéøöî õøàî íúà éúàöBä-øLà íä éãáò-ék¦«£¨©´¥½£¤¥¬¦Ÿ¨−¥¤´¤¦§¨®¦¬Ÿ
:ãáò úøkîî eøëné¦¨«§−¦§¤¬¤¨«¤

i"yx£·Ú ÈkÌ‰ È„∑(ת"כ)קֹודם Ú·„.ׁשטרי ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï∑יעמידּנּו ולא למּכר'! עבד יׁש 'ּכאן ּבהכרזה: ƒ¬»«≈ְִֵָ…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּלקח אבן .על ֶֶֶַַַ

Ú¯‡Ó‡לח ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÂ‰ÓÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÏ ÔzÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿««¿∆¡≈

:dÏ‡Ï ÔBÎÏ¿∆¡»

Ï‡לט CÏ ÔacÊÈÂ CnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«»ƒ»¿ƒ¿««»»
ÁÏÙ˙:ÔÈc·Ú ÔÁÏt da ƒ¿«≈»¿««¿ƒ

zL‡מ „Ú CnÚ È‰È ‡·˙B˙Î ‡¯È‚‡k«¬ƒ»¿»»¿≈ƒ»««»
:CnÚ ÁÏÙÈ ‡Ï·BÈ„¿≈»ƒ¿«ƒ»

e˙ÈÂ·מא dnÚ È‰B�·e ‡e‰ CnÚÓ ˜BtÈÂ¿ƒ≈ƒ»¿ƒƒ≈ƒ
:·e˙È È‰B˙‰·‡ ˙�ÒÁ‡Ïe d˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒ≈¿«¬»«¬»»ƒ¿

Ú¯‡Ó‡מב ÔB‰˙È ˙È˜t‡ Èc Ôep‡ Èc·Ú È¯‡¬≈«¿«ƒƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
:ÔÈc·Ú Ôe·Ê Ôe�acÊÈ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿¿«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עּמ יהיה לא ּכתֹוׁשב, ּכׂשכיר וטעם ְְְְְִִִֶַַָָֹ(מ)

ׁשהּוא ׁשנה, ּכׂשכיר אּלא ּכעבד, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָּבבית

עליו, יכּבידּו ולא חֹורין ּבני לעבֹודת ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹהּנׂשּכר

לגּור הּבאים הּתֹוׁשבים ׁשּדר ּכתֹוׁשב, ְִִֶֶֶַַָָָָאֹו

את ׁשּיעבדּו הםּבארץ אׁשר הּבית ּבעל ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

עם יעקב ּכענין להם, לרצֹון אּתם ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹמתּגֹוררים

אּתה אחי הכי טו): כט (ּבראׁשית ׁשאמר ְֲִִִֵֶַַָָָָָלבן

.ּמׂשּכרּת מה לי הּגידה חּנם ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֻועבדּתני

˙¯B˙·eּׂשכיר מה ּכׂשכיר, (ּכאן): ּכהנים ¿«ְֲִִִַָָָֹ

טו), כד (ּדברים ׂשכרֹו תּתן ְְְִִֵָָּביֹומֹו

מה ּכתֹוׁשב, ׂשכרֹו. תּתן ּביֹומֹו זה ְְְִֵֶַַָָאף

אף יז), כג (ׁשם ּתֹונּנּו לא לֹו ּבּטֹוב ֶַַָָֹּתֹוׁשב

עּמ ,עּמ יהיה ּתֹונּנּו. לא לֹו ּבּטֹוב ְְִִִֶֶֶַָֹזה

נקּיה ּבכסּות עּמ ּבמׁשּתה עּמ ְְְְְְְֲִִִִִֶַָָּבמאכל

ְוכּו'.
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(çî):epìàâé åéçàî ãçà Bl-äéäz älàb økîð éøçà©«£¥´¦§©½§ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«

i"yx£BlŒ‰È‰z ‰l‡b∑הּיֹובל,מּיד ׁשנת עד ׁשּיּטמע ּתּניחהּו הּיֹובל,אל עד לעבדֹו אּלא קנאֹו לא עצמֹו ּכל ,ׁשהרי ¿À»ƒ¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
יצא ּבּיֹובל הּיבל",ׁשהרי ּבׁשנת "ויצא למּטה: ׁשּנאמר מדּבר,ּכמֹו הּכתּוב יד ׁשּתחת קיג)ּובנכרי ,ואףֿעלּֿפיֿכן,(ב"ק ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הׁשם חּלּול מּפני ּבעקיפין עליו תבא לּגאל,לא ּכׁשּבא ּבחׁשּבֹון,אּלא ינּכה,ידקּדק וׁשנה ׁשנה ּבכל הּמּגיע לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּיֹובל עד מּׁשּנמּכר ׁשנה עׂשרים היּו אם ּדמיו: מן הּנכרי מנה,לֹו ּבעׂשרים עבֹודת,ּוקנאֹו הנכרי ׁשּקנה נמצא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מנים ט"ו העבד לֹו ויּתן מנים חמּׁשה לֹו ינּכה לּגאל, ּובא ׁשנים חמׁש אצלֹו זה ׁשהה ואם ּבמנה; וזהּו,ׁשנה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשנים" ּבמסּפר ממּכרֹו ּכסף ."והיה ְְְְִִִֶֶַָָָָ

(èî)BøNa øàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà«Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯§¨²
:ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«

(ð)ìáiä úðL ãò Bì Bøënä úðMî eäð÷-íò áMçå§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®
:Bnò äéäé øéëN éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬¦«

i"yx£BnÚ ‰È‰È ¯ÈÎN ÈÓÈk∑וׁשנה ׁשנה לכל הּמּגיע ּבמנה,חׁשּבֹון ׁשנה ּכל עּמֹו נׂשּכר ּכאלּו לֹו,יחׁשֹוב .וינּכה ƒ≈»ƒƒ¿∆ƒְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(àð)óñkî Búlàb áéLé ïäéôì íéðMa úBaø ãBò-íà¦¬©−©¨¦®§¦¤Æ¨¦´§ª¨½¦¤−¤
:Búð÷î¦§¨«

i"yx£ÌÈ�Ma ˙Ba¯ „BÚŒÌ‡∑הּיֹובל ׁשּפרׁשּתי∑Ô‰ÈÙÏ.עד ּכמֹו .הּכל ƒ««»ƒֵַַ¿ƒ∆ְְִֵֶַַֹ

(áð)Bì-áMçå ìáiä úðL-ãò íéðMa øàLð èòî-íàå§¦§©º¦§©¯©¨¦²©§©¬©Ÿ¥−§¦©®
:Búlàb-úà áéLé åéðL éôk§¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«

(âð)éðéòì Cøôa epcøé-àì Bnò äéäé äðLa äðL øéëNk:E ¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®«Ÿ¦§¤¬§¤−¤§¥¤«
i"yx£EÈ�ÈÚÏ C¯Ùa epc¯ÈŒ‡Ï∑רֹואה ואּתה .ּכלֹומר …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆ְְֶַַָ

(ãð)åéðáe àeä ìáiä úðLa àöéå älàa ìàbé àì-íàå§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ¦§©´©Ÿ¥½−¨¨¬
:Bnò¦«

i"yx£‰l‡a Ï‡bÈ ‡ÏŒÌ‡Â∑נגאל הּוא ּבׁשׁש,"ּבאּלה" נגאל BnÚ(.ואינֹו ÂÈ�·e ‡e‰∑ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב .)הּנכרי ¿ƒ…ƒ»≈¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶָָ»»ƒְְִִַַָָָָ

(äð)éúàöBä-øLà íä éãáò íéãáò ìàøNé-éðá éì-ék¦¦³§¥«¦§¨¥Æ£¨¦½£¨©´¥½£¤¥¬¦
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈŒÈ�· ÈÏŒÈk∑קֹודם ‡ÌÎÈ‰Ï.ׁשטרי '‰ È�‡∑מלמעלה מׁשעּבדן ּכאּלּו מּלמּטה המׁשעּבדן .ּכל ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒְִֵָ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

Á„מח dÏ È‰z ‡�˜¯t ÔacÊÈc ¯˙a»«¿ƒ¿««À¿»»¿≈≈«
:dp˜¯ÙÈ È‰BÁ‡Ó≈¬ƒƒ¿¿ƒ≈

‡·È‰eמט Á‡ ¯· B‡ È‰e·‡ Á‡ B‡«¬ƒ««¬ƒ
d˙ÈÚ¯fÓ d¯Na ·È¯wÓ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈

:˜¯t˙ÈÂ d„È ˜a„˙„ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈¿≈¿ƒ¿»»

cÊ‡cנ ‡zMÓ d�·Ê ÌÚ ·MÁÈÂ„Ú dÏ Ôa ƒ«≈ƒ»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««≈«
ÔÈ�Óa È‰B�È·Ê ÛÒk È‰ÈÂ ‡Ï·BÈ„ ‡zL«»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«

:dnÚ È‰È ‡¯È‚‡ ÈÓBÈk ‡È�L¿«»¿≈¬ƒ»¿≈ƒ≈

È˙È·נא Ô‰ÓeÙÏ ‡i�La ˙ei‚Ò „BÚ Ì‡ƒ¿ƒƒ¿«»¿¿≈»ƒ
:È‰B�È·Ê ÛÒkÓ d�˜¯tÀ¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ

zL‡נב „Ú ‡i�La ¯‡zLÈ ¯ÚÊ Ì‡Â¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ¿«»««»
˙È ·˙È È‰B�L ÌeÙk dÏ ·MÁÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»ƒ«≈≈¿¿ƒ»≈»

:d�˜¯tÀ¿»≈

ÁÏÙÈנג ‡Ï dnÚ È‰È ‡�La ‡�L ¯È‚‡k«¬ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ≈»ƒ¿«
:CÈ�ÈÚÏ eÈL˜a da≈¿«¿¿≈»

zLa‡נד ˜BtÈÂ ÔÈl‡a ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿«»
:dnÚ È‰B�·e ‡e‰ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒƒ≈

‡Ôepנה Èc·Ú ÔÈc·Ú Ï‡¯NÈ È�· ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿«ƒ
ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜Èt‡ Ècƒ¬≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÒeÏ˜�‡Âוהזּכיר הּנכֹון. והּוא לארמאי, ּתרּגם: ¿À¿¿ְְְְְְִִִִֵַַָָ

עּמנּו, הּתֹוׁשב לגר נמּכר ְְִִֵַַַָָָהּכתּוב

עצמֹו, הּגֹוי ׁשהּוא הּגר, מׁשּפחת לעקר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָוהּנמּכר

יב). ד (ּדנּיאל ׁשרׁשֹוהי עּקר מּלׁשֹון: ְְְִִִִֵַָָוהּוא

ׁשהּׂשיגה והּתֹוׁשב ׁשהּגר ּגר, מׁשּפחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואמר:

לעקר ׁשּיּמכר עּמֹו ׁשּמ ּבאח סבב הּוא עּמנּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָידֹו

והיא ּגאּלה, לֹו ׁשּתהיה הּכתּוב וצּוה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֻמׁשּפחּתֹו.

ּכ ואחר אֹותֹו. ׁשּנגאל יׂשראל לכל עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָמצות

קֹודמים. ׁשהם ּבּקרֹובים צּוה מט) ְְְִִִֵֶַָָ(ּבפסּוק

ÌÚËÂוילמד יּטמע ׁשּלא ּכדי ּברּור, הּמצוה ¿««ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

הּגאּלה הּנמּכרים ּבׁשאר ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֻמּמעׂשיהם,

נה): (ּפסּוק ּכאן אמר ּולכ רׁשּות. ְְְִַַָָָָּבּקרֹובים

אף לֹומר הם, עבדי עבדים יׂשראל בני לי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָּכי

ּבמצות חּיבין והעקר ּתֹוׁשב הּגר ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

לעבדים. להם עבדי את יקנּו לא ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהיֹובל,

izewegaÎxda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k iriax meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(238 'nr d zegiy ihewl)

מצרים מארץ אֹותם הֹוצאתי אׁשר הם עבדי מב)ּכי 'עבד'(כה, הּכּנּוי ואּלּו מצרים, יציאת לפני 'ּבנים' נקראּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הרּגׁשת ּבּה מערבת אביו, רצֹון את הּממּלא ּכבן אהבה, מּתֹוְך היא העבֹודה ּכאׁשר ּבינייהּו: ואיּכא מצרים. ּביציאת רק ּבהם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹנתחּדׁש

ּבפני מציאּות אינֹו עבד ּכי מציאּותֹו, הרּגׁשת ּכאן אין רּבֹו, את הּמׁשרת ּכעבד על, קּבלת מּתֹוְך היא העבֹודה ּכאׁשר אְך ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹמציאּותֹו.

האדֹון. ׁשל ּורכּוׁשֹו 'ּכסּפֹו' הּוא מהּותֹו וכל ְְְְֶַַַָָָעצמֹו,

(âî)éäìàî úàøéå Cøôa Bá äcøú-àì:E «Ÿ¦§¤¬−§¨®¤§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤«
i"yx£C¯Ùa B· ‰c¯˙Œ‡Ï∑אינֹו והּוא הּזה!" הּכֹוס את לי "החם לֹו: ּתאמר אל לעּנֹותֹו, ּכדי לצר ׁשּלא מלאכה …ƒ¿∆¿»∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
לאו,צרי אם לצר אם ּבּדבר מּכיר אין ּתאמר: ׁשּמא ׁשאבֹוא!". עד הּגפן ּתחת ׁשהּוא,"עדר לֹו אני ואֹומר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ללב,לצר מסּור הּזה הּדבר "ויראת",הרי נאמר: לכ. ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãî)øLà íéBbä úàî Cì-eéäé øLà Eúîàå Ecáòå§©§§¬©«£¨«§−£¤´¦«§¨®¥¥´©¦À£¤Æ
:äîàå ãáò eð÷z íäî íëéúáéáñ§¦´Ÿ¥¤½¥¤¬¦§−¤¬¤§¨¨«

i"yx£CÏŒeÈ‰È ¯L‡ E˙Ó‡Â Ec·ÚÂ∑אםּֿכן ּתאמר: מֹוׁשל,אם איני ּבעבּדי אׁשּתּמׁש? נֹוחל,ּבּמה איני אּמֹות ,ּבז' ¿«¿¿«¬»¿¬∆ƒ¿»ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻ
הזהרּתני טז)ׁשהרי כ ּכלֿנׁשמה"(דברים תחּיה "לא יׁשּמׁשני?,: מי ‰ÌÈBb.אּלא ˙‡Ó∑לעבדים ל יהיּו ‡L¯.הם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ≈≈«ƒְְֲִִֵַָ¬∆

ÌÎÈ˙·È·Ò∑ארצכם ּגבּול ׁשּבתֹו ּכלֿנׁשמה",ולא תחּיה "לא אמרּתי: ּבהם .ׁשהרי ¿ƒ…≈∆ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(äî)eð÷z íäî íënò íéøbä íéáLBzä éðaî íâå§Â©Â¦§¥̧©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ¥¤´¦§½
eéäå íëöøàa eãéìBä øLà íënò øLà ízçtLnîe¦¦§©§¨Æ£¤´¦¨¤½£¤¬¦−§©§§¤®§¨¬

:äfçàì íëì̈¤−©«£ª¨«
i"yx£ÌÈ·LBz‰ È�aÓ Ì‚Â∑(סז להם(קידושין וילדּו ּבארצכם נׁשים לּׂשא מּסביבֹותיכם האב,ׁשּבאּו אחר הֹול הּבן ¿«ƒ¿≈«»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

תח "לא ּבכלל ּכעבד,ּיה"ואינֹו לקנֹותֹו מּתר אּתה e�˜z.אּלא Ì‰Ó∑ּתקנּו .אֹותם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻ≈∆ƒ¿ְִָ

(åî)äfçà úLøì íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈¦§¥¤³©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈
åéçàa Léà ìàøNé-éða íëéçàáe eãáòz íäa íìòì§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½

ñ :Cøôa Bá äcøú-àì«Ÿ¦§¤¬−§¨«¤
i"yx£ÌÎÈ�·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ�˙‰Â∑"לבניכם "הנחילּום לפרׁש: יּתכן ולא אחריכם; ּבניכם לצר לנחלה ּבהם ,החזיקּו ¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לבניכם' אֹותם 'והנחלּתם לכּתב לֹו היה 'והתחּזקּתם'∑ÌzÏÁ�˙‰Â.ׁשאםּֿכן ÂÈÁ‡a.ּכמֹו LÈ‡∑נׂשיא להביא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ¿ƒ¿««¿∆ְְְְִֶַַƒ¿»ƒְִִָָ
ּבמׁשרתיו ּומל ּבפר,ּבעמֹו לרּדֹות .ׁשּלא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ

(æî)éçà Cîe Cnò áLBúå øb ãé âéOú éëåøkîðå Bnò E §¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬¨¦−¦®§¦§©À
:øb úçtLî ø÷òì Bà Cnò áLBz øâì§¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤¦§©¬©¥«

i"yx£·LB˙Â ¯b „È∑ּתֹוׁשב והּוא ּתֹותב",ּגר "ערל ּתֹוׁשב",ּכתרּגּומֹו: לגר "ונמּכר מֹוכיח: È„.וסֹופֹו ‚ÈO˙ ÈÎÂ «≈¿»ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ¿ƒ«ƒ«
CnÚ ·LB˙Â ¯b∑עּמ ּדּבּוקֹו ׁשּיעׁשיר? לֹו ּגרם BnÚ.מי EÈÁ‡ CÓe∑עּמֹו ּדּבּוקֹו ?ׁשּימּו לֹו ּגרם עלֿידי,מי ≈¿»ƒ»ֲִִִִֶַַָָ»»ƒƒְִִִֵֶַַָָ
מּמעׂשיו b¯.ׁשּלמד ˙ÁtLÓ∑(ע"א ב"מ כ. "לעקר(קידושין אֹומר ּכׁשהּוא ּכֹוכבים, עֹובד לעבֹודת,"זהּו הּנמּכר זה ֲִֶַַָָƒ¿««≈ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּמׁש לּה להיֹות עצמּה לאלהּות,אלילים מים,ולא ולׁשאב עצים לחטב רמב"ן.אּלא ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

C‰Ï‡Ó:מג ÏÁ„˙Â eÈL˜a da ÁÏÙ˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿«¿¿ƒ¿«≈¡»»

iÓÓÚ‡מד ÔÓ CÏ ÔB‰È Èc C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»ƒ¿»ƒ«¿«»
:Ô‰Ó‡Â ÔÈc·Ú Ôe�˜z ÔB‰pÓ ÔBÎÈ�¯ÁÒ· Ècƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

˙i·˙B‡מה È�aÓ Û‡ÂÔBÎnÚ ÔÈ¯È„c ‡iÏ¯Ú ¿«ƒ¿≈»«»»¿«»¿»¿ƒƒ¿
Èc ÔBÎnÚc ÔB‰˙ÈÚ¯fÓe Ôe�˜z ÔB‰pÓƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
:‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ÔBÎÚ¯‡a e„ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿¬ƒ¿¿«¬»»

z¯ÈÏ˙מו ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈ�·Ï ÔB‰˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¬»¿ƒ¿≈«¿≈ƒÀ«
È�a ÔBÎÈÁ‡·e ÔeÁÏÙz ÔB‰a ÌÏÚÏ ‡�ÒÁ‡«¬»»¿»»¿ƒ¿¿¿«≈¿≈
da ÁÏÙ˙ ‡Ï È‰eÁ‡a ¯·b Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿««¬ƒ»ƒ¿«≈

:eÈL˜a¿«¿

CnÚמז ·˙B˙Â Ï¯Ú „È ˜a„˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«»≈¿»ƒ»
·˙Bz Ï¯ÚÏ ÔacÊÈÂ dnÚ CeÁ‡ ÔkÒÓ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿ƒ¿««¿»≈»

:‡¯Bib ˙ÈÚ¯Ê ÈÓ¯‡Ï B‡ CnÚƒ»¿«¿««¿ƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מים. לּה ולׁשאב עצים לּה לחטב אּלא לאלהּות, ולא ׁשּמׁש, לּה להיֹות עצמּה זרה לעבֹודה הּנמּכר זה לעקר, אֹומר ּכׁשהּוא ּגֹוי, זה ּגר. מׁשּפחת ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ(מז)

ּולעקרּה. אחריה לׁשרׁש חּיב ׁשאדם ּבעבּור "עקר", זרה לעבֹודה וקרא ּגר. ּומׁשּפחת לעקר יאמר: ּכן ואם (ּכאן). ּכהנים מּתֹורת רּׁש"י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלׁשֹון



מז izewegaÎxda zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k iriax meil inei xeriy

(çî):epìàâé åéçàî ãçà Bl-äéäz älàb økîð éøçà©«£¥´¦§©½§ª−̈¦«§¤®¤¨¬¥«¤−̈¦§¨¤«

i"yx£BlŒ‰È‰z ‰l‡b∑הּיֹובל,מּיד ׁשנת עד ׁשּיּטמע ּתּניחהּו הּיֹובל,אל עד לעבדֹו אּלא קנאֹו לא עצמֹו ּכל ,ׁשהרי ¿À»ƒ¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
יצא ּבּיֹובל הּיבל",ׁשהרי ּבׁשנת "ויצא למּטה: ׁשּנאמר מדּבר,ּכמֹו הּכתּוב יד ׁשּתחת קיג)ּובנכרי ,ואףֿעלּֿפיֿכן,(ב"ק ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

הׁשם חּלּול מּפני ּבעקיפין עליו תבא לּגאל,לא ּכׁשּבא ּבחׁשּבֹון,אּלא ינּכה,ידקּדק וׁשנה ׁשנה ּבכל הּמּגיע לפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּיֹובל עד מּׁשּנמּכר ׁשנה עׂשרים היּו אם ּדמיו: מן הּנכרי מנה,לֹו ּבעׂשרים עבֹודת,ּוקנאֹו הנכרי ׁשּקנה נמצא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מנים ט"ו העבד לֹו ויּתן מנים חמּׁשה לֹו ינּכה לּגאל, ּובא ׁשנים חמׁש אצלֹו זה ׁשהה ואם ּבמנה; וזהּו,ׁשנה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשנים" ּבמסּפר ממּכרֹו ּכסף ."והיה ְְְְִִִֶֶַָָָָ

(èî)BøNa øàMî-Bà epìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà«Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½«¦§¥¯§¨²
:ìàâðå Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−§¦§¨«

(ð)ìáiä úðL ãò Bì Bøënä úðMî eäð÷-íò áMçå§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−§©´©Ÿ¥®
:Bnò äéäé øéëN éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬¨¦−¦«§¤¬¦«

i"yx£BnÚ ‰È‰È ¯ÈÎN ÈÓÈk∑וׁשנה ׁשנה לכל הּמּגיע ּבמנה,חׁשּבֹון ׁשנה ּכל עּמֹו נׂשּכר ּכאלּו לֹו,יחׁשֹוב .וינּכה ƒ≈»ƒƒ¿∆ƒְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(àð)óñkî Búlàb áéLé ïäéôì íéðMa úBaø ãBò-íà¦¬©−©¨¦®§¦¤Æ¨¦´§ª¨½¦¤−¤
:Búð÷î¦§¨«

i"yx£ÌÈ�Ma ˙Ba¯ „BÚŒÌ‡∑הּיֹובל ׁשּפרׁשּתי∑Ô‰ÈÙÏ.עד ּכמֹו .הּכל ƒ««»ƒֵַַ¿ƒ∆ְְִֵֶַַֹ

(áð)Bì-áMçå ìáiä úðL-ãò íéðMa øàLð èòî-íàå§¦§©º¦§©¯©¨¦²©§©¬©Ÿ¥−§¦©®
:Búlàb-úà áéLé åéðL éôk§¦´¨½̈¨¦−¤§ª¨«

(âð)éðéòì Cøôa epcøé-àì Bnò äéäé äðLa äðL øéëNk:E ¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®«Ÿ¦§¤¬§¤−¤§¥¤«
i"yx£EÈ�ÈÚÏ C¯Ùa epc¯ÈŒ‡Ï∑רֹואה ואּתה .ּכלֹומר …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆ְְֶַַָ

(ãð)åéðáe àeä ìáiä úðLa àöéå älàa ìàbé àì-íàå§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤§¨¨Æ¦§©´©Ÿ¥½−¨¨¬
:Bnò¦«

i"yx£‰l‡a Ï‡bÈ ‡ÏŒÌ‡Â∑נגאל הּוא ּבׁשׁש,"ּבאּלה" נגאל BnÚ(.ואינֹו ÂÈ�·e ‡e‰∑ּבניו ּבמזֹונֹות חּיב .)הּנכרי ¿ƒ…ƒ»≈¿≈∆ְְְְְִִֵֵֵֶָָ»»ƒְְִִַַָָָָ

(äð)éúàöBä-øLà íä éãáò íéãáò ìàøNé-éðá éì-ék¦¦³§¥«¦§¨¥Æ£¨¦½£¨©´¥½£¤¥¬¦
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÈ„·Ú Ï‡¯NÈŒÈ�· ÈÏŒÈk∑קֹודם ‡ÌÎÈ‰Ï.ׁשטרי '‰ È�‡∑מלמעלה מׁשעּבדן ּכאּלּו מּלמּטה המׁשעּבדן .ּכל ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¬»ƒְִֵָ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

Á„מח dÏ È‰z ‡�˜¯t ÔacÊÈc ¯˙a»«¿ƒ¿««À¿»»¿≈≈«
:dp˜¯ÙÈ È‰BÁ‡Ó≈¬ƒƒ¿¿ƒ≈

‡·È‰eמט Á‡ ¯· B‡ È‰e·‡ Á‡ B‡«¬ƒ««¬ƒ
d˙ÈÚ¯fÓ d¯Na ·È¯wÓ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈

:˜¯t˙ÈÂ d„È ˜a„˙„ B‡ dp˜¯ÙÈƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈¿≈¿ƒ¿»»

cÊ‡cנ ‡zMÓ d�·Ê ÌÚ ·MÁÈÂ„Ú dÏ Ôa ƒ«≈ƒ»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««≈«
ÔÈ�Óa È‰B�È·Ê ÛÒk È‰ÈÂ ‡Ï·BÈ„ ‡zL«»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«

:dnÚ È‰È ‡¯È‚‡ ÈÓBÈk ‡È�L¿«»¿≈¬ƒ»¿≈ƒ≈

È˙È·נא Ô‰ÓeÙÏ ‡i�La ˙ei‚Ò „BÚ Ì‡ƒ¿ƒƒ¿«»¿¿≈»ƒ
:È‰B�È·Ê ÛÒkÓ d�˜¯tÀ¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ

zL‡נב „Ú ‡i�La ¯‡zLÈ ¯ÚÊ Ì‡Â¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ¿«»««»
˙È ·˙È È‰B�L ÌeÙk dÏ ·MÁÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»ƒ«≈≈¿¿ƒ»≈»

:d�˜¯tÀ¿»≈

ÁÏÙÈנג ‡Ï dnÚ È‰È ‡�La ‡�L ¯È‚‡k«¬ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ≈»ƒ¿«
:CÈ�ÈÚÏ eÈL˜a da≈¿«¿¿≈»

zLa‡נד ˜BtÈÂ ÔÈl‡a ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿«»
:dnÚ È‰B�·e ‡e‰ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒƒ≈

‡Ôepנה Èc·Ú ÔÈc·Ú Ï‡¯NÈ È�· ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿«ƒ
ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È ˙È˜Èt‡ Ècƒ¬≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÒeÏ˜�‡Âוהזּכיר הּנכֹון. והּוא לארמאי, ּתרּגם: ¿À¿¿ְְְְְְִִִִֵַַָָ

עּמנּו, הּתֹוׁשב לגר נמּכר ְְִִֵַַַָָָהּכתּוב

עצמֹו, הּגֹוי ׁשהּוא הּגר, מׁשּפחת לעקר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָוהּנמּכר

יב). ד (ּדנּיאל ׁשרׁשֹוהי עּקר מּלׁשֹון: ְְְִִִִֵַָָוהּוא

ׁשהּׂשיגה והּתֹוׁשב ׁשהּגר ּגר, מׁשּפחת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואמר:

לעקר ׁשּיּמכר עּמֹו ׁשּמ ּבאח סבב הּוא עּמנּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָידֹו

והיא ּגאּלה, לֹו ׁשּתהיה הּכתּוב וצּוה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֻמׁשּפחּתֹו.

ּכ ואחר אֹותֹו. ׁשּנגאל יׂשראל לכל עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָמצות

קֹודמים. ׁשהם ּבּקרֹובים צּוה מט) ְְְִִִֵֶַָָ(ּבפסּוק

ÌÚËÂוילמד יּטמע ׁשּלא ּכדי ּברּור, הּמצוה ¿««ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

הּגאּלה הּנמּכרים ּבׁשאר ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֻמּמעׂשיהם,

נה): (ּפסּוק ּכאן אמר ּולכ רׁשּות. ְְְִַַָָָָּבּקרֹובים

אף לֹומר הם, עבדי עבדים יׂשראל בני לי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָּכי

ּבמצות חּיבין והעקר ּתֹוׁשב הּגר ׁשאין ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

לעבדים. להם עבדי את יקנּו לא ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהיֹובל,
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ã ycew zegiyn zecewp ã(79 'nr fl zegiy ihewl)

ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי . . ּתלכּו ּבחּקֹותי ג־ד)אם (כו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּבין להפריד נּתן ׁשּלא ּכׁשם חקיקה. מּלׁשֹון ּגם הּוא "ּבחּקֹותי" ּדהּנה לבאר, ויׁש הרּוחני. הּׂשכר הּוא העּקר הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻידּועה

ּבכל ולחּדר האדם עם להתמּזג צריכה היא ּבּלב, חקּוקה להיֹות צריכה הּתֹורה כן ּכמֹו עצמּה, האבן ּובין ּבאבן החקּוקה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאֹות

ּגׁשמי. ׂשכר לֹו ּומביאה הּגׁשמּיים חּייו את ּגם מּקיפּה ׁשהׁשּפעתּה ּבכְך ּבּטּוי לידי ּבא זה ודבר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמהּותֹו.

(ã)äãOä õòå dìeáé õøàä äðúðå ízòa íëéîLâ ézúðå§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦¨®§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬©¨¤−
:Béøt ïzé¦¥¬¦§«

i"yx£ÌzÚa∑כב),(ת"כ לצאתתענית אדם ּבני ּדר ׁשאין ישן(ּכגֹון,ּבׁשעה רש"י רביעית, ׁשּבתֹות)ּבלילי ‰O„‰.ּבלילי ıÚÂ∑ ¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ¿≈«»∆
סרק(ת"כ) אילני ּפרֹות,הן לעׂשֹות רמב"ן.ועתידין ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

(ä)òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©¸¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

i"yx£¯ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑הּבציר עד ּבֹו עסּוקים ואּתם מרּבה הּדיׁש ׁשעת,ׁשּיהא עד ּתעסקּו ּובּבציר ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ
Ú·NÏ.הּזרע ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ)קמעא ּבמעיו,אֹוכל מתּבר .והּוא ֶַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«ְְְְִִֵֵֵָָָ

(å)ézaLäå ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®§¦§©¦º
:íëöøàa øáòú-àì áøçå õøàä-ïî äòø äiç©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ§©§§¤«

i"yx£ÌBÏL Èz˙�Â∑מׁשּתה והרי מאכל הרי ּתאמרּו: ונתּתי,ׁשּמא זאת: ּכל אחר לֹומר ּתלמּוד ּכלּום! אין ׁשלֹום אין אם ¿»«ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
מּכאן ּבארץ; הּכל,ׁשלֹום ּכנגד ׁשקּול אֹומר,ׁשהּׁשלֹום הּוא הּכל"וכן את ּובֹורא ׁשלֹום Ú˙Œ‡Ï·."עֹוׂשה ·¯ÁÂ¯ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ¿∆∆…«¬…
ÌÎˆ¯‡a∑(ת"כ)למלחמה יבֹואּו ׁשּלא לֹומר צרי למדינה,אין מּמדינה ארצכם ּדר לעבר אפּלּו .אּלא ¿«¿¿∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr f zegiy ihewl)

הארץ מן רעה חּיה ו)והׁשּבּתי וכן(כו, 'אתהּפכא'. ּבחינת לטֹוב, הֹופְך עצמֹו ׁשהּמּזיק והינּו יּזיקּו", ׁשּלא "מׁשּביתן אמרּו רז"ל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מצרים' 'יציאת ׁשל ּבׁשלב ׁשּנמצא מי ׁשּכן, אסּור. החמץ ׁשּבפסח אף חמץ, להיֹות חּיבים הּלחם ׁשּׁשּתי הּׁשבּועֹות, ּבחג ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמצינּו

למצוה, עצמֹו ה'חמץ' הֹופְך העמר ספירת ּבעת הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּברּור לאחר אְך והתנּׂשאּות; הגּבהה ה'חמץ', את להרחיק ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹחּיב

ה'". ּבדרכי לּבֹו "וּיגּבּה רמב"ןּבבחינת ְְְְִִִִֵַַַַ

‡¯Ú‡ד Ôz˙Â ÔB‰�cÚa ÔBÎÈ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿≈¿ƒ»¿¿ƒ≈«¿»
:da‡ ÔzÈ ‡Ï˜Á ÔÏ‡Â dzÏÏÚ¬«¿«¿ƒ««¿»ƒ≈ƒ≈

Ú¯ÚÈה ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ Ú¯ÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ú¯Ê ¯· È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ¯‡a ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

È�Óc„ו ˙ÈÏÂ Ôe¯L˙Â ‡Ú¯‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÔÈÏË˜„e ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡zL· ‡˙ÈÁ Ïh·‡Â∆¡«≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ

:ÔBÎÚ¯‡a ÔecÚÈ ‡Ï ‡a¯Áa¿«¿»»¿ƒ¿«¿¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדבר הקּדים ּבעּתם. גׁשמיכם ונתּתי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ(ד)

יאֹות ּכאׁשר ּבעּתם ּבבאם ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּגׁשמים.

והּנהרֹות והּמעינֹות וטֹוב ז האויר ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָיהיה

והּפרֹות לּגּופים, ּבריאּות סּבת זה ויהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַטֹובים,

ונתנה יאמר ּכאׁשר ּבהן, ויתּברכּו ירּבּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻּכּלם

עם והּנה ּפריֹו. יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהארץ

מׂשּכלה ּבהם יהיה ולא האדם, יחלה לא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹזה

ּבהיֹות ּכי ימיהם, וימלאּו ּובבהמּתם, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָועקרה

האדם. ּכימי יתקּימּו ּובריאים ּגדֹולים ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגּופים

ׁשּבּברכֹות. ּגדֹולה היא ְְְִִֵֶַָָוהּנה

‰p‰Âּבגׁשמים הארץ את יענּו הּׁשמים ּכי אמר ¿ƒ≈ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

והם יבּולּה, את ּתענה והארץ ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּבעּתם,

ורמׂש וחּיה ּבהמה הּתנּועה, נפׁש ּובעלי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּצמח

הּכּדּור ּתכלל הארץ ּכי הּדגים, ּגם ְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוף

את אלהים ּברא ּבראׁשית ּכמֹו: ּכּלֹו, ְְְֱִִֵֵַַָָֹֻהּתחּתֹון

ויכּלּו א), א (ּבראׁשית הארץ ואת ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻהּׁשמים

ה' את הללּו וכן: א), ב (ׁשם והארץ ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּׁשמים

ה קמחמן (ּתהּלים ּתהמֹות וכל ּתּנינים ארץ ְְְִִִִִֶַָָָֹ

ּכל והּנה הּכתּוב, הּמקֹומֹות ּברב וכן ְְְְִֵֵַַָָֹז),

הארץ. יבּול ׁשּבּתחּתֹונים ְְִֵֶֶַַַָָהּתֹולדֹות

ּביניכם ׁשלֹום ׁשּיהיה ּבארץ. ׁשלֹום ונתּתי ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ(ו)

הּוא הּׁשלֹום אֹו ּבאחיו. איׁש תּלחמּו ְְֲִִִַָָָֹולא

תעבר לא וחרב הארץ, מן רעה חּיה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיׁשּבית

אֹויביכם את ּתרּדפּו אּתם אבל ּכלל, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּבארצכם

ּדר ועל וינּוסּו. לּמלחמה אליהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָלצאת

והּוא ּבארץ, מחּבר הּׁשלֹום ׁשּיּתן ְְֱִֵֶֶֶַָָָָָֻהאמת,

הּכל. ּכנגד הּׁשקּול הּכל ְְֶֶַַַָֹֹׁשלֹום

.ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ú¯ ‰iÁ ÈzaL‰Â'ר ּדעת על ¿ƒ¿«ƒ«»»»ƒ»»∆ַַַ

העֹולם מן מעבירן ׁשאמר: ְֲִִֶַַָָָָָיהּודה

חּיֹות יבאּו ׁשּלא ּכפׁשּוטֹו, הּוא ּכאן), ְִֶַָָֹֹ(ת"כ

הּטֹובה ּוברבֹות הּׂשבע ּבהיֹות ּכי ּבארצם, ְְְְִִִַַַַָָָֹרעֹות

חּיֹות ּתבאנה לא אדם מלאֹות הערים ְְִִֵֶַָָָָָֹֹוהיֹות

מׁשּביתן ׁשאמר: ׁשמעֹון רּבי ּדעת ועל ְְְִִִִֶַַַַַַַָָּבּיּׁשּוב.

החּיֹות רעת והׁשּבּתי יאמר: (ׁשם) יּזיקּו ְְִִִֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא

יׂשראל ארץ ּתהיה ּכי הּנכֹון, והּוא הארץ. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמן

מּתחּלתֹו העֹולם היה ּכאׁשר הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבעת

ורמׂש חּיה אין הראׁשֹון, אדם ׁשל חטאֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹקדם

אין לג.): (ּברכֹות ׁשאמרּו ּוכמֹו אדם, ְְְִֵֵֶָָָָממית

ממית. חטא אּלא ממית ְִִֵֵֵֶָָערֹוד

‰ÊÂוׁשעׁשע ח): יא (יׁשעיה הּכתּוב ׁשאמר ¿∆ְְְֲִֶַַַַָָָ

ודב ּופרה וכן: ּפתן, חר על ְֵֵֶַָָָָֹֻיֹונק

ּפסּוק (ׁשם ּתבן יאכל ּכּבקר ואריה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּתרעינה

רק הרעֹות, ּבחּיֹות הּטרף היה לא ּכי ִֶֶַַַַָָָָֹז),

להיֹות עליו נגזר ּכי אדם, ׁשל חטאֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָמּפני

ּגם להם טבע הּטרף והּוׂשם לׁשּניהם, ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָטרף

האדם ּבטרפם ּכי ּכּידּוע, זֹו את זֹו ְְְִִֵַַָָָָָָֹלטרף

וכן יֹותר, רעים להיֹות יֹוסיפּו אחת ְְִִִֵֵַַַַָּפעם

לטרף וילמד ג): יט (יחזקאל הּכתּוב ְְְְְִִֵֶַַַָָָאמר

אכל. אדם ֶֶָָָָטרף

‰p‰Âׁשּנתן ּבחּיֹות נאמר עֹולם ׁשל ּבבריאתֹו ¿ƒ≈ְֱִִֶֶֶַַַַָָָ

(ּבראׁשית ּדכתיב לאכלה, העׂשב ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָלהם

ּולכל ל): הּׁשמיםא עֹוף ּולכל הארץ חּית ְְִֶַַַַָָָָָ

את חּיה נפׁש ּבֹו אׁשר הארץ על רֹומׂש ְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּולכל

כן, ויהי הּכתּוב: ואמר לאכלה, עׂשב ירק ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

izewegaÎxda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"kÎ`"k ipyÎoey`x meil inei xeriy

åë(à)eîé÷ú-àì äávîe ìñôe íìéìà íëì eNòú-àìŸ©«£¸¨¤¹¡¦¦À¤³¤©¥¨Æ«Ÿ¨¦´
äéìò úåçzLäì íëöøàa eðzú àì úékNî ïáàå íëì̈¤½§¤´¤©§¦À³Ÿ¦§Æ§©§§¤½§¦§©«£−Ÿ¨¤®¨

:íëéäìà ýåýé éðà ék¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÏÈÏ‡ ÌÎÏ eNÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ)עריֹות מגּלה ורּבי הֹואיל יאמר: ׁשּלא לנכרי, הּנמּכר זה ּכמֹותֹו.,ּכנגד אני אף …«¬»∆¡ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

אלילים עבֹודת עֹובד ורּבי ׁשּבת,הֹואיל מחּלל ורּבי הֹואיל ּכמֹותֹו. אני מקראֹות,אף נאמרּו לכ ּכמֹותֹו; אני אף ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּׁשביעית על ונחׁשד ממֹון חמד ואם הּׁשביעית; על הזהיר ּבּתחּלה הּסדר: על נאמרּו הּללּו הּפרׁשּיֹות ואף ,הּללּו, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ממּכר "וכיֿתמּכרּו לּה: סמ לכ מּטלטליו, למּכר עמית"(,סֹופֹו מּיד קנה "אֹו ּבּה? ּכתיב ליד,מה מּיד הּנקנה ּבֹו)ּדבר חזר לא ;, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבֹו חזר לא אחּזתֹו; מֹוכר ּבֹו,סֹוף חזר לא ּביתֹו; את מֹוכר קׁשֹות,סֹוף האחרֹונֹות אּלּו ּכל – ּברּבית לֹווה סֹוף ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

ּבֹו חזר לא הראׁשֹונֹות; ּבֹו,מן חזר לא עצמֹו; את מֹוכר ליׂשראל,סֹוף ּדּיֹו לנכרי,לא אפּלּו ÈkNÓ˙.אּלא Ô·‡Â∑ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ¿∆∆«¿ƒ
ּכּסּוי כב)ּכמֹו,לׁשֹון לג כּפי"(שמות "וׂשּכתי אבנים,: ּברצּפת הּקרקע ÈÏÚ‰.ׁשּמכּסין ˙BÁzL‰Ï∑לּׁשמים לפי,אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ¿ƒ¿«¬»∆»ְֲִִִַַָ

היא ורגלים ידים ּבפּׁשּוט ּכן,ׁשהׁשּתחואה לעׂשֹות ּתֹורה הּמקּדׁש,ואסרה מן .חּוץ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr fl zegiy ihewl)

ּכמֹותֹו אני אף . . ורּבי א)הֹואיל כו, –(רש"י ׁשאינֹועריֹות לֹומר מקֹום יׁש עבדים, להֹוליד ּכנענית ׁשפחה לֹו מֹוסר ורּבֹו הֹואיל ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּכרּבֹו. נח, לבני הּמּתרֹות העריֹות על –מזהר זרה לֹומרעבֹודה מקֹום יׁש 'ׁשּתּוף', על מצּוה ׁשאינֹו מרּבֹו, צרכיו ּכל ׁשּמקּבל היֹות ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻ

לֹו. ּגם הּתר –ׁשהּדבר ּבׁשּבת.ׁשּבת ּגם לעבד אֹותֹו מחּיב לרּבֹו ׁשּׁשעּבּודֹו לֹומר מקֹום יׁש רגיל, יֹום הּוא הּׁשּבת רּבֹו ׁשאצל ּכיון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(435 'nr hl mgpn zxez)

אלילים לכם תעׂשּו א)לא ּכמֹותֹו(כו, אני אף אלילים, עבֹודת עֹובד ורּבי את(רש"י)הֹואיל לחּקֹות לֹו ׁשּמּתר סבּור העבד ְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

לעינים"). יראה ׁש"האדם מּׁשּום ּכְך על מעניׁשים ּדין ׁשּבית (אּלא זרה עבֹודה ּכאן אין ּכזה ׁשּבאפן אמּונה, ללא ּבמעׂשה, ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹרּבֹו

איזה רק לעׂשֹות "ׁשּלא נפׁשֹו מֹוסר ׁשּיהּודי ּבּתניא, וכּמבאר הּמעׂשה. ּבתחּום אפּלּו עליו ׁשליטה לרּבֹו ׁשאין הּכתּוב, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמלּמדנּו

ּבלּבֹו". ּכלל ּבּה מאמין ׁשאינֹו אף זרה, לעבֹודה להׁשּתחוֹות ּכגֹון אחד, ה' אמּונת נגד לבד רמב"ןמעׂשה ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(á):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È�‡∑:ׂשכר לׁשּלם נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ

סימן. לאחוז"ה סימן. חטי"ל פסוקים, בהרנ"ז פרשת חסלת

åë(â)íúéNòå eøîLz éúåöî-úàå eëìz éúwça-íà¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½©«£¦¤−
:íúàŸ¨«

i"yx£eÎÏz È˙wÁaŒÌ‡∑ּתׁשמרּו "ואתֿמצֹותי אֹומר: ּכׁשהּוא הּמצֹות? קּיּום זה הּמצֹות,"וגֹו'יכֹול קּיּום הרי ƒ¿À…«≈≈ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבּתֹורה עמלים ׁשּתהיּו ּתלכּו"? ּבחּקתי "אם מקּים אני מה הא e¯ÓLz.אמּור! È˙BˆÓŒ˙‡Â∑ּבּתֹורה עמלים הוּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ¿∆ƒ¿«ƒ¿¿ֱֲִֵַָ

ּולקּים לׁשמר מנת ׁשּנאמר,על א)ּכמֹו ה לעׂשתם"(דברים ּוׁשמרּתם אתם "ּולמדּתם :. ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr fi zegiy ihewl)

ּתלכּו ּבחּקתי אם מקּים אני מה . . הּמצֹות קּיּום ג)הרי כו, הם(רש"י החּקים אף ּכי ּולמׁשּפטים, לחּקים ׁשהּכּונה מפרׁש אינֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻֻ

ּתֹולדֹות ּבפרׁשת ּׁשּכתב ּומה ה'. צּוּוי "מצֹותי", ה)ּבכלל היינּו(כו, ׁש"מצֹותי" ותֹורתי", חּקֹותי מצֹותי מׁשמרּתי, "ויׁשמר הּפסּוק על ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁש" ּדבר אּלא צּוּוי, לׁשֹון אינֹו ׁש"מצֹותי" אפֹוא ּומּובן ּתֹורה, מּתן לפני מדּבר ׁשם הּנה - חּקים היינּו ו"חּקֹותי" ראּוימׁשּפטים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻ

הּׂשכל. מּצד אז ּכבר להצטּוֹות"
יוםראשון־שניכ"א־כ"באייר

ְְְִִֵֶַַַָָ

Ï‡א ‡Ó˜Â ÌÏˆÂ ÔÂÚË ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¬»¿∆∆¿»»»
Ôe�z˙ ‡Ï ‡„‚Ò Ô·‡Â ÔBÎÏ ÔeÓÈ˜¿̇ƒ¿¿∆∆»¿»»ƒ¿
ÈÈ ‡�‡ È¯‡ dÏÚ „bÒÓÏ ÔBÎÚ¯‡a¿«¿¬¿ƒ¿À¬«¬≈¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

È·Ïe˙ב Ôe¯Ë˙ ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈
Ù Ù Ù :ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z ÈLc˜Ó«¿¿ƒ¿»¬ƒ¬»¿»

Ôe¯Ëzג È„Bwt ˙ÈÂ ÔeÎ‰z ÈÓÈ˜a Ì‡ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿
:ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנמּכר זה ּכנגד אלילם. לכם תעׂשּו לא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹ(א)

הֹואיל יאמר ׁשּלא מדּבר, הּכתּוב ְְִֵֶַַַָֹֹלגֹוי

עבֹודה אעבד אני אף זרה עבֹודה עֹובד ְֱֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹורּבי

אגּלה אני אף עריֹות מגּלה ורּבי הֹואיל ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָזרה,

אחּלל אני אף ׁשּבת מחּלל ורּבי הֹואיל ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָעריֹות,

אלילם. לכם תעׂשּו לא לֹומר ּתלמּוד ְֱֲִִֶַַַַָָֹׁשּבת,

ׁשּבתת ּכןאת הזהיר ּתיראּו, ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו י ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֹ

(ּכאן). ּכהנים ּתֹורת לׁשֹון הּמצֹות. על ְְֲִִַַַַָָֹהּכתּוב

,dLe¯Ùe,וׁשּבת זרה עבֹודה הּכתּוב ׁשהזּכיר ≈»ְְֲִִֶַַָָָָָ

לגֹוי. הּנמּכר העבד ּבהן ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיּזהר

ויירא ּברגלים ׁשם ׁשּיבא הּמקּדׁש, ְְְִִִֶַָָָָָָָֹּומֹורא

הזּכיר אבל הּמצֹות, לכל הּדין והּוא ְְְְֲִִִִִֶַַָָמּמּנּו.

ּגֹורסין: ויׁש ּכּלן. על ללּמד אבֹות ׁשהן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻאּלה

הּמצֹות ׁשּכל רמזּו ,ּכ הּגרסא ואם ּכאן, ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָהזּכיר

יבין. והּמׂשּכיל והּמקּדׁש, הּׁשּבת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָּבכלל
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ã ycew zegiyn zecewp ã(79 'nr fl zegiy ihewl)

ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי . . ּתלכּו ּבחּקֹותי ג־ד)אם (כו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ּבין להפריד נּתן ׁשּלא ּכׁשם חקיקה. מּלׁשֹון ּגם הּוא "ּבחּקֹותי" ּדהּנה לבאר, ויׁש הרּוחני. הּׂשכר הּוא העּקר הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻידּועה

ּבכל ולחּדר האדם עם להתמּזג צריכה היא ּבּלב, חקּוקה להיֹות צריכה הּתֹורה כן ּכמֹו עצמּה, האבן ּובין ּבאבן החקּוקה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאֹות

ּגׁשמי. ׂשכר לֹו ּומביאה הּגׁשמּיים חּייו את ּגם מּקיפּה ׁשהׁשּפעתּה ּבכְך ּבּטּוי לידי ּבא זה ודבר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמהּותֹו.

(ã)äãOä õòå dìeáé õøàä äðúðå ízòa íëéîLâ ézúðå§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦¨®§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈§¥¬©¨¤−
:Béøt ïzé¦¥¬¦§«

i"yx£ÌzÚa∑כב),(ת"כ לצאתתענית אדם ּבני ּדר ׁשאין ישן(ּכגֹון,ּבׁשעה רש"י רביעית, ׁשּבתֹות)ּבלילי ‰O„‰.ּבלילי ıÚÂ∑ ¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ¿≈«»∆
סרק(ת"כ) אילני ּפרֹות,הן לעׂשֹות רמב"ן.ועתידין ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

(ä)òøæ-úà âéOé øéöáe øéöa-úà Léc íëì âéOäå§¦¦̧¨¤¬©¸¦Æ¤¨¦½¨¦−©¦´¤®̈©
:íëöøàa çèáì ízáLéå òáNì íëîçì ízìëàå©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«

i"yx£¯ÈˆaŒ˙‡ LÈc ÌÎÏ ‚ÈO‰Â∑הּבציר עד ּבֹו עסּוקים ואּתם מרּבה הּדיׁש ׁשעת,ׁשּיהא עד ּתעסקּו ּובּבציר ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ
Ú·NÏ.הּזרע ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ)קמעא ּבמעיו,אֹוכל מתּבר .והּוא ֶַַ«¬«¿∆«¿¿∆»«ְְְְִִֵֵֵָָָ

(å)ézaLäå ãéøçî ïéàå ízáëLe õøàa íBìL ézúðå§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤§©§¤−§¥´©«£¦®§¦§©¦º
:íëöøàa øáòú-àì áøçå õøàä-ïî äòø äiç©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤§¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ§©§§¤«

i"yx£ÌBÏL Èz˙�Â∑מׁשּתה והרי מאכל הרי ּתאמרּו: ונתּתי,ׁשּמא זאת: ּכל אחר לֹומר ּתלמּוד ּכלּום! אין ׁשלֹום אין אם ¿»«ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
מּכאן ּבארץ; הּכל,ׁשלֹום ּכנגד ׁשקּול אֹומר,ׁשהּׁשלֹום הּוא הּכל"וכן את ּובֹורא ׁשלֹום Ú˙Œ‡Ï·."עֹוׂשה ·¯ÁÂ¯ ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ¿∆∆…«¬…
ÌÎˆ¯‡a∑(ת"כ)למלחמה יבֹואּו ׁשּלא לֹומר צרי למדינה,אין מּמדינה ארצכם ּדר לעבר אפּלּו .אּלא ¿«¿¿∆ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr f zegiy ihewl)

הארץ מן רעה חּיה ו)והׁשּבּתי וכן(כו, 'אתהּפכא'. ּבחינת לטֹוב, הֹופְך עצמֹו ׁשהּמּזיק והינּו יּזיקּו", ׁשּלא "מׁשּביתן אמרּו רז"ל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מצרים' 'יציאת ׁשל ּבׁשלב ׁשּנמצא מי ׁשּכן, אסּור. החמץ ׁשּבפסח אף חמץ, להיֹות חּיבים הּלחם ׁשּׁשּתי הּׁשבּועֹות, ּבחג ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמצינּו

למצוה, עצמֹו ה'חמץ' הֹופְך העמר ספירת ּבעת הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּברּור לאחר אְך והתנּׂשאּות; הגּבהה ה'חמץ', את להרחיק ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹחּיב

ה'". ּבדרכי לּבֹו "וּיגּבּה רמב"ןּבבחינת ְְְְִִִִֵַַַַ

‡¯Ú‡ד Ôz˙Â ÔB‰�cÚa ÔBÎÈ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿≈¿ƒ»¿¿ƒ≈«¿»
:da‡ ÔzÈ ‡Ï˜Á ÔÏ‡Â dzÏÏÚ¬«¿«¿ƒ««¿»ƒ≈ƒ≈

Ú¯ÚÈה ‡ÙË˜e ‡ÙË˜ ˙È ‡LÈc ÔBÎÏ Ú¯ÚÈÂƒ»«¿¿»»»¿»»¿»»¿»«
ÚaNÓÏ ÔBÎÓÁÏ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ú¯Ê ¯· È˜Bt‡Ï¿«≈««¿»¿≈¿«¿¿¿ƒ¿«

:ÔBÎÚ¯‡a ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿»¿»¿«¿¬

È�Óc„ו ˙ÈÏÂ Ôe¯L˙Â ‡Ú¯‡a ‡ÓÏL Ôz‡Â¿∆≈¿»»¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ
ÔÈÏË˜„e ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡zL· ‡˙ÈÁ Ïh·‡Â∆¡«≈«¿»ƒ¿»ƒ«¿»¿»¿ƒ

:ÔBÎÚ¯‡a ÔecÚÈ ‡Ï ‡a¯Áa¿«¿»»¿ƒ¿«¿¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּדבר הקּדים ּבעּתם. גׁשמיכם ונתּתי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ(ד)

יאֹות ּכאׁשר ּבעּתם ּבבאם ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהּגׁשמים.

והּנהרֹות והּמעינֹות וטֹוב ז האויר ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָיהיה

והּפרֹות לּגּופים, ּבריאּות סּבת זה ויהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַטֹובים,

ונתנה יאמר ּכאׁשר ּבהן, ויתּברכּו ירּבּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻּכּלם

עם והּנה ּפריֹו. יּתן הּׂשדה ועץ יבּולּה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהארץ

מׂשּכלה ּבהם יהיה ולא האדם, יחלה לא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹזה

ּבהיֹות ּכי ימיהם, וימלאּו ּובבהמּתם, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָועקרה

האדם. ּכימי יתקּימּו ּובריאים ּגדֹולים ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּגּופים

ׁשּבּברכֹות. ּגדֹולה היא ְְְִִֵֶַָָוהּנה

‰p‰Âּבגׁשמים הארץ את יענּו הּׁשמים ּכי אמר ¿ƒ≈ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

והם יבּולּה, את ּתענה והארץ ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָּבעּתם,

ורמׂש וחּיה ּבהמה הּתנּועה, נפׁש ּובעלי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּצמח

הּכּדּור ּתכלל הארץ ּכי הּדגים, ּגם ְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוף

את אלהים ּברא ּבראׁשית ּכמֹו: ּכּלֹו, ְְְֱִִֵֵַַָָֹֻהּתחּתֹון

ויכּלּו א), א (ּבראׁשית הארץ ואת ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻהּׁשמים

ה' את הללּו וכן: א), ב (ׁשם והארץ ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּׁשמים

ה קמחמן (ּתהּלים ּתהמֹות וכל ּתּנינים ארץ ְְְִִִִִֶַָָָֹ

ּכל והּנה הּכתּוב, הּמקֹומֹות ּברב וכן ְְְְִֵֵַַָָֹז),

הארץ. יבּול ׁשּבּתחּתֹונים ְְִֵֶֶַַַָָהּתֹולדֹות

ּביניכם ׁשלֹום ׁשּיהיה ּבארץ. ׁשלֹום ונתּתי ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ(ו)

הּוא הּׁשלֹום אֹו ּבאחיו. איׁש תּלחמּו ְְֲִִִַָָָֹולא

תעבר לא וחרב הארץ, מן רעה חּיה ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּיׁשּבית

אֹויביכם את ּתרּדפּו אּתם אבל ּכלל, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּבארצכם

ּדר ועל וינּוסּו. לּמלחמה אליהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָלצאת

והּוא ּבארץ, מחּבר הּׁשלֹום ׁשּיּתן ְְֱִֵֶֶֶַָָָָָֻהאמת,

הּכל. ּכנגד הּׁשקּול הּכל ְְֶֶַַַָֹֹׁשלֹום

.ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ú¯ ‰iÁ ÈzaL‰Â'ר ּדעת על ¿ƒ¿«ƒ«»»»ƒ»»∆ַַַ

העֹולם מן מעבירן ׁשאמר: ְֲִִֶַַָָָָָיהּודה

חּיֹות יבאּו ׁשּלא ּכפׁשּוטֹו, הּוא ּכאן), ְִֶַָָֹֹ(ת"כ

הּטֹובה ּוברבֹות הּׂשבע ּבהיֹות ּכי ּבארצם, ְְְְִִִַַַַָָָֹרעֹות

חּיֹות ּתבאנה לא אדם מלאֹות הערים ְְִִֵֶַָָָָָֹֹוהיֹות

מׁשּביתן ׁשאמר: ׁשמעֹון רּבי ּדעת ועל ְְְִִִִֶַַַַַַַָָּבּיּׁשּוב.

החּיֹות רעת והׁשּבּתי יאמר: (ׁשם) יּזיקּו ְְִִִֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא

יׂשראל ארץ ּתהיה ּכי הּנכֹון, והּוא הארץ. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמן

מּתחּלתֹו העֹולם היה ּכאׁשר הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבעת

ורמׂש חּיה אין הראׁשֹון, אדם ׁשל חטאֹו ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹקדם

אין לג.): (ּברכֹות ׁשאמרּו ּוכמֹו אדם, ְְְִֵֵֶָָָָממית

ממית. חטא אּלא ממית ְִִֵֵֵֶָָערֹוד

‰ÊÂוׁשעׁשע ח): יא (יׁשעיה הּכתּוב ׁשאמר ¿∆ְְְֲִֶַַַַָָָ

ודב ּופרה וכן: ּפתן, חר על ְֵֵֶַָָָָֹֻיֹונק

ּפסּוק (ׁשם ּתבן יאכל ּכּבקר ואריה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּתרעינה

רק הרעֹות, ּבחּיֹות הּטרף היה לא ּכי ִֶֶַַַַָָָָֹז),

להיֹות עליו נגזר ּכי אדם, ׁשל חטאֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָמּפני

ּגם להם טבע הּטרף והּוׂשם לׁשּניהם, ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָטרף

האדם ּבטרפם ּכי ּכּידּוע, זֹו את זֹו ְְְִִֵַַָָָָָָֹלטרף

וכן יֹותר, רעים להיֹות יֹוסיפּו אחת ְְִִִֵֵַַַַָּפעם

לטרף וילמד ג): יט (יחזקאל הּכתּוב ְְְְְִִֵֶַַַָָָאמר

אכל. אדם ֶֶָָָָטרף

‰p‰Âׁשּנתן ּבחּיֹות נאמר עֹולם ׁשל ּבבריאתֹו ¿ƒ≈ְֱִִֶֶֶַַַַָָָ

(ּבראׁשית ּדכתיב לאכלה, העׂשב ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָלהם

ּולכל ל): הּׁשמיםא עֹוף ּולכל הארץ חּית ְְִֶַַַַָָָָָ

את חּיה נפׁש ּבֹו אׁשר הארץ על רֹומׂש ְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּולכל

כן, ויהי הּכתּוב: ואמר לאכלה, עׂשב ירק ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל



izewegaÎxdaנ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

(àé):íëúà éLôð ìòâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«

i"yx£È�kLÓ Èz˙�Â∑הּמקּדׁש ּבית �ÈLÙ.זה ÏÚ‚˙Œ‡ÏÂ∑'ּגעילה' ּכל ּבכם. קצה רּוחי ּדבר,אין ּפליטת לׁשֹון ¿»«ƒƒ¿»ƒְִֵֶַָ¿…ƒ¿««¿ƒְְְִִִֵֶַָָָָָָָ
ּבדבר כא)ּכמֹו,הּבלּוע א ב ּגּבֹורים"(שמואל מגן נגעל ׁשם "ּכי הּמׁשיחה,: קּבל ּבחלב,לא עֹור ׁשל מגן ׁשּמֹוׁשחין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

חנית אֹו חץ מּכת מעליו להחליק ּכדי העֹור,מבּׁשל יּקב רמב"ן.ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֻ

È¯ÓÈÓיא ˜Á¯È ‡ÏÂ ÔBÎÈ�Èa ÈpkLÓ Ôz‡Â¿∆≈«¿¿ƒ≈≈¿»¿«≈≈¿ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּמקּדׁש. ּבית זה ּבתֹוככם, מׁשּכני ונתּתי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ(יא)

קצה רּוחי אין אתכם, נפׁשי תגעל ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹולא

הּבלּוע ּדבר ּפליטת לׁשֹון ּגעילה ּכל ְְְִִֶַַַָָָָָָּבכם.

ּגּבֹורים מגן נגעל ׁשם ּכי ּכגֹון: ְְְִִִִֵַָָָָּבדבר,

ׁשּמֹוׁשחין הּמׁשיחה קּבל לא כא), א ְְְִִִֵֵֶַָֹ(ׁשמּואלֿב

מּכת מעליו להחליק ּכדי מבּׁשל עֹור ׁשל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמגן

רּׁש"י. לׁשֹון העֹור. יּקב ׁשּלא חנית אֹו ְֲִִִֵֶַָֹֹחץ

‡ÏÂהּקדֹוׁש ׁשּיאמר ּבזה הּטעם מה ידעּתי ¿…ְִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ועׂשתנּו הּמצות ּכל ּבׁשמרנּו ּכי הּוא ְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹּברּו

וכן נפׁשֹו. ּבגעּול אֹותנּו ימאס לא ְְְְְִִֵַַָֹרצֹונֹו

ּגדֹולֹות נאצֹות ועׂשתנּו ּבריתֹו על ְְְְְֲִֵֵַַָָֹּבעברנּו

ולא מאסּתים לא מד): ּפסּוק (להּלן ְְְְִַַַָָָֹֹאמר

(ירמיה הּקללה ּבׁשעת הּנביא ואמר ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּגעלּתים,

ּבצּיֹון אם יהּודה את מאסּת המאס יט): ְְְֲִִֶַָָָָֹיד

.נפׁש ְֲֶַָָּגעלה

Ï·‡ׁשּיּתן אמר הּתֹורה, מּסתרי סֹוד הענין ¬»ְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

יבא מּמּנּה אׁשר והּנפׁש ּבתֹוכנּו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹמׁשּכנֹו

ׁשּמגעילין ּככלי אֹותנּו ּתגעיל לא ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹהּמׁשּכן

ּבגדינּו יהיּו עת ּבכל אבל ּברֹותחין, ְְְְְֲִִֵֵָָָאֹותֹו

ּכדברי ּפליטה הּגעילה ּכי וחדׁשים, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָלבנים

ּתפּלט יגעל ולא עּבר ׁשֹורֹו מּלׁשֹון: ְְְְִִִִֵַַַַֹרּׁש"י,

נפׁשי, ואמר: י). כא (אּיֹוב תׁשּכל ולא ְְְְִִֵַַַָָָֹּפרתֹו

ּבנפׁשֹו אלהים ה' נׁשּבע ח).ּכדר ו (עמֹוס ְְְְֱִִֶֶַַָֹ

ּגעלה עצמּה ּבצּיֹון אם ּבתמיּה: אמר ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָוהּנביא

אֹותּה והׁשלכּת ּביׂשראל ואם עיר ׁשהיא ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָנפׁש

צֹואים ּבגדים לבּוׁשים ּבניה ּכל להיֹות ְְְְִִִִִֶֶָָָָָמּלפני

ְִִָנגאלים.

‰p‰Âהיֹותן עם ּפׁשּוטן, ּכפי האּלה הּברכֹות ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶַָָָָ

הּׂשבע הּמטר ּכענין ּכללּיֹות, ְְְִִַַַַַָָָֹרּבֹות

הּברכֹות ּכמֹו אינן ּורבּיה, ּופרּיה ְְְְְִִֵַַָָָָָוהּׁשלֹום

את ּובר כה): כג (ׁשמֹות ּבקצרה ּכבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבר

ּכי ,מּקרּב מחלה והסרתי מימי ואת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹלחמ

לברכה וׁשּיהיה ּובמׁשּתה, ּבמאכל יבטיח ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשם

יהיּו ּכן ועל ּבגּופנּו, חלי ׁשּום יארע ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֹעד

ונחיה ּכהגן ונֹוליד ּובריאים ׁשלמים הּזרע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּכלי

לא כו): ּפסּוק (ׁשם ׁשאמר ּכמֹו מלאים, ְְִִֵֶַָָָָֹימים

ימי מסּפר את ּבארצ ועקרה מׂשּכלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתהיה

אני ּכי כו): טו (ׁשם ּתחּלה אמר וכן ְְֲֲִִִֵֵַַָָָאמּלא,

.רפא ְֶֹה'

ÌÚh‰Âּפי על אף ההם הּברכֹות ּכי ּבזה, ¿«««ְִִֵֶַַַָָָ

הּנסּתרים הּנּסים מן הם נּסים, ְִִִִִִִֵֵֶַַָׁשהם

ּפרׁשּתי ּכאׁשר מהם מלאה הּתֹורה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל

העֹובד, ליחיד אפּלּו והם א), יז ְְְֲִִִֵֵֵָָ(ּבראׁשית

מצֹות ּכל ׁשֹומר החסיד האיׁש יהיה ּכאׁשר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּכי

והעקרּות החלי מן האל יׁשמרהּו אלהיו, ְְְֱֲִִִֵֵַָָָָֹֹה'

אּלּו אבל ּבטֹובה. ימיו וימּלא ְְֲִִֵֵַַָָָָוהּׁשּכּול

ּבעם, ּכללּיֹות הן הּזאת ׁשּבּפרׁשה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹהּברכֹות

ּולכ צּדיקים, ּכּלם עּמנּו ּכל ּבהיֹות ְְְִִִֵֵַַָָָֻוהן

הארץ, ונתנה "הארץ", ּבכאן ּתמיד ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָיזּכיר

לא הארץ, מן ּבארץ, ׁשלֹום ּבארצכם, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבטח

ּבארצכם. ְְְֲֶַַֹתעבר

¯·Îe,נּסים ּכּלם הּברכֹות אּלה ּכל ּכי ּבארנּו ¿»ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

ויהיה הּגׁשמים ׁשּיבאּו ּבּטבע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹאין

ּבלּבם מר ויבא האֹויבים מן לנּו ְְְִִִֶַָָָָָֹֹהּׁשלֹום

החּקים ּבעׂשֹותנּו חמּׁשה מּפני מאה ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֻלנּוס

זרענּו מּפני הפ הּכל ׁשּיהיה ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹוהּמצֹות,

נּסים ׁשהם ּפי על ואף הּׁשביעית. ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּׁשנה

אבל עּמהם, נֹוהג ּכמנהגֹו ׁשעֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָנסּתרים,

ּבכל לעֹולם ּתמיד היֹותם מּצד מתּפרסמים ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָהם

ה' ויסיר יחיה, האחד הּצּדיק אם ּכי ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָהארץ.

ּבקצת זה ּגם יקרה ימיו, וימּלא מּקרּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמחלה

ועם ּכּלּה אחת ּבארץ ׁשּתהיה אבל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻרׁשעים.

וׁשלוה, וׂשבע, ּבעּתֹו, הּגׁשם ּברּכת ּתמיד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹאחד

האֹויבים, וׁשברֹון ּוגבּורה, ּובריאּות, ְְְְְְִִִָָָוׁשלֹום,

לּכל יּודע העֹולם, ּבכל ּכמֹוהּו ׁשאין ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבענין

(ּדברים אמר ּכן ועל זאת. היתה ה' מאת ְְְִִֵֵֵַַָָָָֹּכי

נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל וראּו י): ְְִִֵֵֶַָָָָָכח

מּמּך. ויראּו ְְִֶֶָָָעלי

CÙ‰Âׁשאמר הארץ ּבענׁש ּבּקללֹות יהיה זה ¿≈∆ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכּברזל, ׁשמיכם את ונתּתי יט): ְְְִֵֶֶֶַַַָָ(ּפסּוק

נט): כח (ּדברים ׁשאמר ּכמֹו החלי ְְְְִִֵֶַַָָָֹוענׁשי

הּמאכל ׁשּיקּלל ונאמנים, רעים ְְֱֲֳִִִֶֶַַַָָָָָֻוחלאים

ּבהיֹותֹו הּנס ויתּפרסם הּגּוף, ויחליא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַוהּמׁשּתה

כא): כט (ׁשם ּכתּוב ּכן על ּבכּלם, קּים ְִֵַַָָָָָֻּתמיד

יקּומּו אׁשר ּבניכם האחרֹון הּדֹור ְְֲֲֵֶֶַַַָָָואמר

רחֹוקה מארץ יבא אׁשר והּנכרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאחריכם

ּתחלאיה, ואת ההיא הארץ מּכֹות את ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֻוראּו

ּכל ּבֹו רבצה אׁשר ההּוא ּבאיׁש יתמהּו ְְְֲִִֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּפעמים יהיה ּכן ּכי יט), ּפסּוק (ׁשם ְְִִִֵֶָָָָָָהאלה

ׁשּיבאּו האּמֹות ּבכל עֹולם ׁשל ּכמנהגֹו ְְְִֶֶַָָָָָֹֻרּבֹות

ההיא ּבארץ רק אחד, ּבאיׁש רעים ְְִִִִִֶֶַַָָָָמקרים

ה' עׂשה מה על הּגֹוים ּכל ויׁשאלּו ְְְְֲִִִֶַַָָָיתמהּו

ּכּלם ּכי כג), ּפסּוק (ׁשם הּזאת לארץ ִֶַָָָָָָָֹֻּככה

ויאמרּו זאת, עׂשתה ה' יד ּכי וידעּו ְְְְְְִִֵַָָֹֹיראּו

ה' ּברית את עזבּו אׁשר על כד): ּפסּוק ְְֲִֶֶַָָָ(ׁשם

אבתם. ֱֲֵָֹֹאלהי

ÏÏk‰Âּבה רּביםּכי והם ׁשלמים יׂשראל יֹות ¿«¿»ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבגּופם לא ּכלל, ּבּטבע ענינם יתנהג ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

ּכי מהם, ּביחיד ולא ּבכללם לא ּבארצם, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹולא

מּקרּבם מחלה ויסיר ּומימם לחמם הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָיבר

ּבדר להׁשּתּמר ולא לרֹופא יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹעד

טו (ׁשמֹות ׁשאמר ּכמֹו ּכלל, הרפּואֹות ְְְְְִֵֶַַָָָמּדרכי

.רפאי ה' אני ּכי ְֲִִֶֹכו):

ÔÎÂּגם הּנבּואה, ּבזמן עֹוׂשים הּצּדיקים היּו ¿≈ְְִִִִַַַַַָָ

ּברֹופאים ידרׁשּו לא ׁשּיחלּו עון יקרם ְְְְֱִִִִֵֶֶָָֹֹּכי

(מלכיםֿב ּבחלֹותֹו חזקּיהּו ּכענין ּבּנביאים, ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָרק

ּגם יב): טז (ד"הֿב הּכתּוב ואמר בֿג). ְַַַָָכ

היה ואּלּו ּברפאים, ּכי ה' את ּדרׁש לא ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹּבחליֹו

ׁשּיזּכיר ּטעם מה ּבהם, נהּוג הרֹופאים ְְְִִֶֶַַַַַָָָּדבר

ּדרׁש ׁשּלא ּבעבּור רק האׁשם אין ְֲִֵֶַַַָָָָָֹהרֹופאים,

אכל לא אדם: יאמר ּכאׁשר הּוא אבל ֲֲֵֶַַַַָָָָֹֹהּׁשם.

אבל חמץ. אם ּכי הּמּצֹות ּבחג מּצה ְְֲִִִֵַַַַָָָּפלֹוני

ּומה ּברֹופאים. ידרׁש לא ּבּנביא הּׁשם ְְִִִֵֵַַַַָָֹהּדֹורׁש

אחר הּׁשם, רצֹון עֹוׂשי ּבבית לרֹופאים ְְְִֵֵֵֵֶַַַָחלק

ואת לחמ את ּובר כה) כג (ׁשמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַׁשהבטיח

אין והרֹופאים ,מּקרּב מחלה והסירֹותי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָמימי

להזהיר והּמׁשקה, הּמאכל על רק ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָמעׂשיהם

עליו. ּולצּוֹות ְִֶַָָמּמּנּו

CÎÂותרּתין עׂשרין ּכל יד.). (הֹוריֹות אמרּו ¿»ְְְְִִֶַָָָ

אמנא אפּלּו יֹוסף רב רּבה ּדמל ְְְֲִִֵַַַָָָֻׁשנין

רּבה (שה"ש להם והּמׁשל קרא. לא ְְֵֵֶַַָָָָָָֹלביתיּה

לאסיא. ּפתיח למצותא ּפתיח ּדלא ּתרעא יז) ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָו

ׁשל ּדרּכם ׁשאין ס.): (ּברכֹות מאמרם ְְְֲֵֶֶַַָָָָוהּוא

לא ׁשאּלּו ׁשּנהגּו, אּלא ּברפּואֹות אדם ְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹּבני

אׁשר ּכפי האדם יחלה ּברפּואֹות ּדרּכם ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָהיה

ויתרּפ חטאֹו ענׁש עליו אבליהיה ה', ּברצֹון א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ

למקרי הּניחם והּׁשם ּברפּואֹות, נהגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָהם

ְִַָהּטבעים.

BÊÂ,ירּפא ורּפא פה.). (ב"ק ּבאמרם ּכּונתם היא ¿ְְְְִֵַַַָָָָָֹ

לא לרּפאֹות, לרֹופא רׁשּות ׁשּנּתנה ְְְְִִֵֶַָָָֹמּכאן

אּלא להתרּפאֹות, לחֹולה רׁשּות ׁשּנּתנה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָאמרּו

נהג ּכי להתרּפאֹות, ּובא החֹולה ׁשחלה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּכיון

ׁשחלקם הּׁשם מעדת היה לא והּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּברפּואֹות,

לא מרפּואתֹו, עצמֹו לאסר לרֹופא אין ְְֱִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבחּיים,

ּבקי ׁשהּוא אחרי ּבידֹו ימּות ׁשּמא חׁשׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָמּפני

הּׁשם ּכי ׁשּיאמר ּבעבּור ולא ההיא, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹּבּמלאכה

נהגּו. ׁשּכבר ּבׂשר, ּכל רֹופא הּוא ְְֲֵֶַָָָָָלבּדֹו

ÏÚÂזה את זה ׁשהּכּו הּנּצים האנׁשים ּכן ¿«ֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ

יׁש יח) כא (ׁשמֹות ּבאגרֹוף אֹו ְְְְֵֶֶֶּבאבן

לא הּתֹורה ּכי הרפּואה, ּתׁשלּומי הּמּכה ְְִֵַַַַַָָָָֹעל

(ּדברים אמרה ּכאׁשר הּנּסים, על ּבדיניה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּתסמ

הארץ, מּקרב אביֹון יחּדל לא ּכי יא): ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹטו

ּדרכי הּׁשם ּברצֹות אבל יהיה, ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּדעּתּה

ּברֹופאים. עסק לֹו אין ְִִֵֵֶָאיׁש

izewegaÎxda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(æ):áøçì íëéðôì eìôðå íëéáéà-úà ízôãøe§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®§¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤
i"yx£·¯ÁÏ ÌÎÈ�ÙÏ∑(ת"כ)רעהּו ּבחרב .איׁש

¯ÈÈ‡·"ÎÈ�˘ÌÂÈ

ƒ¿≈∆∆»∆ְִֵֵֶֶ

(ç)eôcøé äááø íkî äàîe äàî äMîç íkî eôãøå§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈¥¨¬¦¤−§¨¨´¦§®Ÿ
:áøçì íëéðôì íëéáéà eìôðå§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−¤¨«¤

i"yx£ÌkÓ eÙ„¯Â∑(ת"כ)ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם החּלׁשים ¯··‰.מן ‰‡Óe ‰‡Ó ‰MÓÁ∑(ת"כ)ּכ וכי ¿»¿ƒ∆ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ¬ƒ»≈»≈»¿»»ְִָ
החׁשּבֹון לֹומר,הּוא צרי היה לא ירּדפּו?!",והלא אלפים ׁשני מּכם "ּומאה רׁש"י(אּלא: ּבלׁשֹון מדקּדקים ּכפל,יׁש ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

החׁשּבֹון הּוא כ וכי להתחיל,ואריכּות: צרי היה לא ּבראׁשית: ּבפרׁשת רׁש"י ּבלׁשֹון וחׁשּוביהם המפרׁשים ּגדֹולי ּכל מדקּדקים כן ּוכמֹו לֹומר, צרי היה לא ּומה,והלא ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכפל ׁשּגםּֿכן ּפתח? הּמפלג,ּטעם הּגאֹון למֹורי לפרׁש נראה וכאן ּביּׁשּובם, ׁשם נר"ו,ועּין חריף מׁשה רּבי הרב עׂשרת,מֹורנּו אחד ּפרּוׁש ּפרּוׁשים: ׁשני סֹובל 'רבבה' ׁשּמּלת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ב',אלפים ּופרּוׁש החׁשּבֹון'? הּוא ּכ 'וכי רׁש"י: מקׁשה זה מרּבה,רבבה,ועל ודֹו"ק,מסּפר וכּו' לֹומר צרי היה לא והלא ּבאמרֹו: רׁש"י ׁשֹולל הּפרּוׁש וזה רּבּוי, ׁשם ,)על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

הּתֹורה את העֹוׂשין למרּבים הּתֹורה את העֹוׂשין מעטין ּדֹומה אינֹו B‚Â'.אּלא ÌÎÈ·È‡ eÏÙ�Â∑נֹופלין ׁשּיהיּו ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻ¿»¿…¿≈∆¿ְְִִֶ
הארץ ּכדר ׁשּלא .לפניכם ְְִֵֶֶֶֶֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã

ׁשּבכם הּגּבֹורים מן ולא ׁשּבכם, החּלׁשים ח)מן כו, לבאר,(רש"י ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות נראֹות ׁשּבכם" הּגּבֹורים מן "ולא הּתבֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּגּבֹורים ׁשל ּפלּגה ּכאׁשר האֹויב, את להטעֹות ּבראׁש, חּילים ׁשל חּלׁשה קבּוצה ׁשּׁשֹולחים הּוא, הּמלחמה מּתכסיסי אחד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּדהּנה

הּמסּתרים. הּגּבֹורים מן ולא עצמם, החּלׁשים מן יפחד ׁשהּׂשֹונא מלּמדנּו, הּכתּוב ּבמארב. רמב"ןמסּתּתרת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

(è)íëúà éúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−¤§¤®
:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ È˙È�Ùe∑ּכדאיתא וכּו' ּפֹועלים ׁשּׂשכר למל ּדֹומה? הּדבר למה מׁשל ׂשכרכם, לׁשּלם עסקי מּכל אּפנה »ƒƒ¬≈∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּכהנים ‡˙ÌÎ.ּבתֹורת È˙È¯Ù‰Â∑(ת"כ)ּורבּיה ‡˙ÌÎ.ּבפרּיה È˙Èa¯‰Â∑(ת"כ)זקּופה ‡˙È˙È¯aŒ.ּבקֹומה È˙ÓÈ˜‰Â ְֲִַֹ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְִִִָָ¿ƒ¿≈ƒ∆¿∆ְְָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ

ÌÎz‡∑(ת"כ)אֹותּה ׁשהפרּתם הראׁשֹונה ּכּברית לא חדׁשה, ּתּופר,ּברית ׁשּלא חדׁשה ּברית לאׁשּנאמר,אּלא (ירמיה ƒ¿∆ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
חדׁשהלֿלא) ּברית יהּודה ואתּֿבית יׂשראל אתּֿבית "וכרּתי וגֹו'",: כּברית רמב"ן.לא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ß xii` d"k iying mei ß

(é):eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈¨®§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«

i"yx£ÔLB� ÔLÈ ÌzÏÎ‡Â∑(ת"כ)להתיּׁשן וטֹובים מׁשּתּמרין יהיּו יפה,הּפרֹות ׁשנים ׁשלׁש ׁשל הּנֹוׁשן יׁשן ׁשּיהא «¬«¿∆»»»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אׁשּתקד מּׁשל e‡ÈˆBz.לאכל L„Á È�tÓ ÔLÈÂ∑יׁשן מלאֹות והאֹוצרֹות חדׁש מלאֹות הּגרנֹות ּוצריכים,ׁשּיהיּו ְֱִֶֶֶַָֹ¿»»ƒ¿≈»»ƒְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

האֹוצ לפּנֹות אחראּתם למקֹום לתֹוכן,רֹות החדׁש .לתת ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ÔeÏtÈÂז ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ˙È ÔeÙc¯˙Â¿ƒ¿¿»«¬≈¿»≈¿ƒ¿
ÔBÎÈÓ„˜:‡a¯ÁÏ √»≈¿«¿»

ÔBÎpÓח ‰‡Óe ‰‡Ó ‡LÓÁ ÔBÎpÓ ÔeÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÔeÏtÈÂ Ôe˜¯ÚÈ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬≈¿»≈

:‡a¯ÁÏ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿«¿»

Lt‡Âט ÔBÎÏ ‡·ËB‡Ï È¯ÓÈÓ· È�t˙‡Â¿∆¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿»»¿¿«≈
:ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡Â ÔBÎ˙È»¿¿«¿≈»¿«¬≈»¿»ƒƒ¿

˜„Ìי ÔÓ ˜ÈzÚÂ ˜ÈzÚc ‡˜ÈzÚ ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ√»
:ÔepÙz ‡z„Á¬«»¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואחר לעד, ּבהם הּוׂשם אׁשר הּטבע הּוא ְֲִֶֶֶַַַַַַָָּכי

ּכאׁשר הּממית החטא מּפני הּטרף למדּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכ

לבני החּיים ּבעלי ׁשחיטת ּוכׁשהּתר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַֻּפרׁשּתי.

ט (ׁשם האדם על והזהיר הּמּבּול, אחרי ְְֲִִֵַַַַַָָָָֹנח

וגֹו' אדרׁש לנפׁשתיכם ּדמכם את וא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַֹֹה):

החּיה מּיד חּיה נפׁש ולא האדם, נפׁש ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

ּובהיֹות לטרף. מנהגם על נׁשארּו ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָֹחברּתּה,

מנהגם רעת ּתׁשּבת הּׁשלמּות, על יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹארץ

ּבהם הּוׁשם אׁשר הראׁשֹון הּטבע על ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָויעמדּו

ּתֹולדֹות ּבסדר מּזה הזּכרּתי ּוכבר יצירתם. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבעת

ו). ט (ּבראׁשית ְִֵַֹנח

ÏÚÂהּיֹוצא הּגֹואל ימי על הּכתּוב אמר ּכן ¿«ְֵֵֵֵַַַַַָָ

ויחּדל ּבעֹולם הּׁשלֹום ׁשּיׁשּוב יּׁשי, ְְִִֶֶֶַַַַָָָָמּגזע

ּבטבעם היה ּכאׁשר ורמׂש חּיה ּכל ורעת ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּטרף

ׁשּבּקׁש חזקּיהּו על ּבֹו היתה והּכּונה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמּתחּלה.

(סנהדרין מׁשיח לעׂשֹותֹו הּוא ּברּו ְְֲִִֶַַַַָָָהּקדֹוׁש

הּמעׂשה ויהיה ,לכ זכּותם עלתה ולא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹצד.),

לבא. העתיד הּמׁשיח ִִֶַַַָָָֹעל

הבטיח לחרב. לפניכם איביכם ונפלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ(ח)

אֹויביהם את ירּדפּו ּכי ז) (ּבּפסּוק ְְְְְִִִֵֶֶָָּתחּלה

ּבחרּבם, אֹויביכםויּפלּו ונפלּו וכפל: וחזר ְְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָ

ּוגבּורה לב אמץ להם ׁשּיּתן לחרב, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹלפניכם

האֹויבים ּבלב מר ויּתן מאה, חמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹלרּדף

ּבחרב ּכּלם ויּפלּו חמּׁשה, מּפני מאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻׁשּינּוסּו

ולא ּפחּדם, מּפני ׁשּינּוסּו יּתכן ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹהחמּׁשה.

ורּבי מעּוטם. מּפני ּבחרב אֹותם להמית ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיּוכלּו

ּפעם אחר ּפעם ׁשּיּפלּו הּכפל ּכי אמר ְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָאברהם

ּתקּומה. מּבלי ְְִִִָָּתמיד

ּפרי ּפרֹות ּכּלם ׁשּיעׂשּו והפריתי, וטעם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֻ(ט)

וחזר ועקרה. עקר ּבהם יהיה לא ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּבטן,

ולא רּבים ּפרֹות ׁשּיעׂשּו והרּביתי, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹואמר:

רב. עם יהיּו ּולכ ימיהם, וימלאּו ְְְְְְְְִִֵֶַַָָיׁשּכלּו,
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הּמקּדׁש. ּבית זה ּבתֹוככם, מׁשּכני ונתּתי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ(יא)

קצה רּוחי אין אתכם, נפׁשי תגעל ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹולא

הּבלּוע ּדבר ּפליטת לׁשֹון ּגעילה ּכל ְְְִִֶַַַָָָָָָּבכם.

ּגּבֹורים מגן נגעל ׁשם ּכי ּכגֹון: ְְְִִִִֵַָָָָּבדבר,

ׁשּמֹוׁשחין הּמׁשיחה קּבל לא כא), א ְְְִִִֵֵֶַָֹ(ׁשמּואלֿב

מּכת מעליו להחליק ּכדי מבּׁשל עֹור ׁשל ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמגן

רּׁש"י. לׁשֹון העֹור. יּקב ׁשּלא חנית אֹו ְֲִִִֵֶַָֹֹחץ

‡ÏÂהּקדֹוׁש ׁשּיאמר ּבזה הּטעם מה ידעּתי ¿…ְִֶֶַַַַַַַָָָֹ

ועׂשתנּו הּמצות ּכל ּבׁשמרנּו ּכי הּוא ְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹּברּו

וכן נפׁשֹו. ּבגעּול אֹותנּו ימאס לא ְְְְְִִֵַַָֹרצֹונֹו

ּגדֹולֹות נאצֹות ועׂשתנּו ּבריתֹו על ְְְְְֲִֵֵַַָָֹּבעברנּו

ולא מאסּתים לא מד): ּפסּוק (להּלן ְְְְִַַַָָָֹֹאמר

(ירמיה הּקללה ּבׁשעת הּנביא ואמר ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָּגעלּתים,

ּבצּיֹון אם יהּודה את מאסּת המאס יט): ְְְֲִִֶַָָָָֹיד

.נפׁש ְֲֶַָָּגעלה

Ï·‡ׁשּיּתן אמר הּתֹורה, מּסתרי סֹוד הענין ¬»ְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

יבא מּמּנּה אׁשר והּנפׁש ּבתֹוכנּו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹמׁשּכנֹו

ׁשּמגעילין ּככלי אֹותנּו ּתגעיל לא ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹהּמׁשּכן

ּבגדינּו יהיּו עת ּבכל אבל ּברֹותחין, ְְְְְֲִִֵֵָָָאֹותֹו

ּכדברי ּפליטה הּגעילה ּכי וחדׁשים, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָלבנים

ּתפּלט יגעל ולא עּבר ׁשֹורֹו מּלׁשֹון: ְְְְִִִִֵַַַַֹרּׁש"י,

נפׁשי, ואמר: י). כא (אּיֹוב תׁשּכל ולא ְְְְִִֵַַַָָָֹּפרתֹו

ּבנפׁשֹו אלהים ה' נׁשּבע ח).ּכדר ו (עמֹוס ְְְְֱִִֶֶַַָֹ

ּגעלה עצמּה ּבצּיֹון אם ּבתמיּה: אמר ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָוהּנביא

אֹותּה והׁשלכּת ּביׂשראל ואם עיר ׁשהיא ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָנפׁש

צֹואים ּבגדים לבּוׁשים ּבניה ּכל להיֹות ְְְְִִִִִֶֶָָָָָמּלפני

ְִִָנגאלים.

‰p‰Âהיֹותן עם ּפׁשּוטן, ּכפי האּלה הּברכֹות ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶַָָָָ

הּׂשבע הּמטר ּכענין ּכללּיֹות, ְְְִִַַַַַָָָֹרּבֹות

הּברכֹות ּכמֹו אינן ּורבּיה, ּופרּיה ְְְְְִִֵַַָָָָָוהּׁשלֹום

את ּובר כה): כג (ׁשמֹות ּבקצרה ּכבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשּבר

ּכי ,מּקרּב מחלה והסרתי מימי ואת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹלחמ

לברכה וׁשּיהיה ּובמׁשּתה, ּבמאכל יבטיח ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשם

יהיּו ּכן ועל ּבגּופנּו, חלי ׁשּום יארע ׁשּלא ְְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֹעד

ונחיה ּכהגן ונֹוליד ּובריאים ׁשלמים הּזרע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּכלי

לא כו): ּפסּוק (ׁשם ׁשאמר ּכמֹו מלאים, ְְִִֵֶַָָָָֹימים

ימי מסּפר את ּבארצ ועקרה מׂשּכלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָתהיה

אני ּכי כו): טו (ׁשם ּתחּלה אמר וכן ְְֲֲִִִֵֵַַָָָאמּלא,

.רפא ְֶֹה'

ÌÚh‰Âּפי על אף ההם הּברכֹות ּכי ּבזה, ¿«««ְִִֵֶַַַָָָ

הּנסּתרים הּנּסים מן הם נּסים, ְִִִִִִִֵֵֶַַָׁשהם

ּפרׁשּתי ּכאׁשר מהם מלאה הּתֹורה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל

העֹובד, ליחיד אפּלּו והם א), יז ְְְֲִִִֵֵֵָָ(ּבראׁשית

מצֹות ּכל ׁשֹומר החסיד האיׁש יהיה ּכאׁשר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָּכי

והעקרּות החלי מן האל יׁשמרהּו אלהיו, ְְְֱֲִִִֵֵַָָָָֹֹה'

אּלּו אבל ּבטֹובה. ימיו וימּלא ְְֲִִֵֵַַָָָָוהּׁשּכּול

ּבעם, ּכללּיֹות הן הּזאת ׁשּבּפרׁשה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹהּברכֹות

ּולכ צּדיקים, ּכּלם עּמנּו ּכל ּבהיֹות ְְְִִִֵֵַַָָָֻוהן

הארץ, ונתנה "הארץ", ּבכאן ּתמיד ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָיזּכיר

לא הארץ, מן ּבארץ, ׁשלֹום ּבארצכם, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלבטח

ּבארצכם. ְְְֲֶַַֹתעבר

¯·Îe,נּסים ּכּלם הּברכֹות אּלה ּכל ּכי ּבארנּו ¿»ְְִִִֵֵֶַַָָָֻ

ויהיה הּגׁשמים ׁשּיבאּו ּבּטבע ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹאין

ּבלּבם מר ויבא האֹויבים מן לנּו ְְְִִִֶַָָָָָֹֹהּׁשלֹום

החּקים ּבעׂשֹותנּו חמּׁשה מּפני מאה ְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֻלנּוס

זרענּו מּפני הפ הּכל ׁשּיהיה ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹוהּמצֹות,

נּסים ׁשהם ּפי על ואף הּׁשביעית. ְְִִִִִֵֶַַַַָָהּׁשנה

אבל עּמהם, נֹוהג ּכמנהגֹו ׁשעֹולם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָנסּתרים,

ּבכל לעֹולם ּתמיד היֹותם מּצד מתּפרסמים ְְְְְֱִִִִֵַַָָָָהם

ה' ויסיר יחיה, האחד הּצּדיק אם ּכי ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָהארץ.

ּבקצת זה ּגם יקרה ימיו, וימּלא מּקרּבֹו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָמחלה

ועם ּכּלּה אחת ּבארץ ׁשּתהיה אבל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֻרׁשעים.

וׁשלוה, וׂשבע, ּבעּתֹו, הּגׁשם ּברּכת ּתמיד ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹאחד

האֹויבים, וׁשברֹון ּוגבּורה, ּובריאּות, ְְְְְְִִִָָָוׁשלֹום,

לּכל יּודע העֹולם, ּבכל ּכמֹוהּו ׁשאין ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבענין

(ּדברים אמר ּכן ועל זאת. היתה ה' מאת ְְְִִֵֵֵַַָָָָֹּכי

נקרא ה' ׁשם ּכי הארץ עּמי ּכל וראּו י): ְְִִֵֵֶַָָָָָכח

מּמּך. ויראּו ְְִֶֶָָָעלי

CÙ‰Âׁשאמר הארץ ּבענׁש ּבּקללֹות יהיה זה ¿≈∆ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּכּברזל, ׁשמיכם את ונתּתי יט): ְְְִֵֶֶֶַַַָָ(ּפסּוק

נט): כח (ּדברים ׁשאמר ּכמֹו החלי ְְְְִִֵֶַַָָָֹוענׁשי

הּמאכל ׁשּיקּלל ונאמנים, רעים ְְֱֲֳִִִֶֶַַַָָָָָֻוחלאים

ּבהיֹותֹו הּנס ויתּפרסם הּגּוף, ויחליא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַוהּמׁשּתה

כא): כט (ׁשם ּכתּוב ּכן על ּבכּלם, קּים ְִֵַַָָָָָֻּתמיד

יקּומּו אׁשר ּבניכם האחרֹון הּדֹור ְְֲֲֵֶֶַַַָָָואמר

רחֹוקה מארץ יבא אׁשר והּנכרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאחריכם

ּתחלאיה, ואת ההיא הארץ מּכֹות את ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֻוראּו

ּכל ּבֹו רבצה אׁשר ההּוא ּבאיׁש יתמהּו ְְְֲִִֶֶַָָָָֹׁשּלא

ּפעמים יהיה ּכן ּכי יט), ּפסּוק (ׁשם ְְִִִֵֶָָָָָָהאלה

ׁשּיבאּו האּמֹות ּבכל עֹולם ׁשל ּכמנהגֹו ְְְִֶֶַָָָָָֹֻרּבֹות

ההיא ּבארץ רק אחד, ּבאיׁש רעים ְְִִִִִֶֶַַָָָָמקרים

ה' עׂשה מה על הּגֹוים ּכל ויׁשאלּו ְְְְֲִִִֶַַָָָיתמהּו

ּכּלם ּכי כג), ּפסּוק (ׁשם הּזאת לארץ ִֶַָָָָָָָֹֻּככה

ויאמרּו זאת, עׂשתה ה' יד ּכי וידעּו ְְְְְְִִֵַָָֹֹיראּו

ה' ּברית את עזבּו אׁשר על כד): ּפסּוק ְְֲִֶֶַָָָ(ׁשם

אבתם. ֱֲֵָֹֹאלהי

ÏÏk‰Âּבה רּביםּכי והם ׁשלמים יׂשראל יֹות ¿«¿»ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבגּופם לא ּכלל, ּבּטבע ענינם יתנהג ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

ּכי מהם, ּביחיד ולא ּבכללם לא ּבארצם, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹולא

מּקרּבם מחלה ויסיר ּומימם לחמם הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָיבר

ּבדר להׁשּתּמר ולא לרֹופא יצטרכּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹעד

טו (ׁשמֹות ׁשאמר ּכמֹו ּכלל, הרפּואֹות ְְְְְִֵֶַַָָָמּדרכי

.רפאי ה' אני ּכי ְֲִִֶֹכו):

ÔÎÂּגם הּנבּואה, ּבזמן עֹוׂשים הּצּדיקים היּו ¿≈ְְִִִִַַַַַָָ

ּברֹופאים ידרׁשּו לא ׁשּיחלּו עון יקרם ְְְְֱִִִִֵֶֶָָֹֹּכי

(מלכיםֿב ּבחלֹותֹו חזקּיהּו ּכענין ּבּנביאים, ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָרק

ּגם יב): טז (ד"הֿב הּכתּוב ואמר בֿג). ְַַַָָכ

היה ואּלּו ּברפאים, ּכי ה' את ּדרׁש לא ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹּבחליֹו

ׁשּיזּכיר ּטעם מה ּבהם, נהּוג הרֹופאים ְְְִִֶֶַַַַַָָָּדבר

ּדרׁש ׁשּלא ּבעבּור רק האׁשם אין ְֲִֵֶַַַָָָָָֹהרֹופאים,

אכל לא אדם: יאמר ּכאׁשר הּוא אבל ֲֲֵֶַַַַָָָָֹֹהּׁשם.

אבל חמץ. אם ּכי הּמּצֹות ּבחג מּצה ְְֲִִִֵַַַַָָָּפלֹוני

ּומה ּברֹופאים. ידרׁש לא ּבּנביא הּׁשם ְְִִִֵֵַַַַָָֹהּדֹורׁש

אחר הּׁשם, רצֹון עֹוׂשי ּבבית לרֹופאים ְְְִֵֵֵֵֶַַַָחלק

ואת לחמ את ּובר כה) כג (ׁשמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַׁשהבטיח

אין והרֹופאים ,מּקרּב מחלה והסירֹותי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָמימי

להזהיר והּמׁשקה, הּמאכל על רק ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָמעׂשיהם

עליו. ּולצּוֹות ְִֶַָָמּמּנּו

CÎÂותרּתין עׂשרין ּכל יד.). (הֹוריֹות אמרּו ¿»ְְְְִִֶַָָָ

אמנא אפּלּו יֹוסף רב רּבה ּדמל ְְְֲִִֵַַַָָָֻׁשנין

רּבה (שה"ש להם והּמׁשל קרא. לא ְְֵֵֶַַָָָָָָֹלביתיּה

לאסיא. ּפתיח למצותא ּפתיח ּדלא ּתרעא יז) ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָו

ׁשל ּדרּכם ׁשאין ס.): (ּברכֹות מאמרם ְְְֲֵֶֶַַָָָָוהּוא

לא ׁשאּלּו ׁשּנהגּו, אּלא ּברפּואֹות אדם ְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹּבני

אׁשר ּכפי האדם יחלה ּברפּואֹות ּדרּכם ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָהיה

ויתרּפ חטאֹו ענׁש עליו אבליהיה ה', ּברצֹון א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ

למקרי הּניחם והּׁשם ּברפּואֹות, נהגּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָהם

ְִַָהּטבעים.

BÊÂ,ירּפא ורּפא פה.). (ב"ק ּבאמרם ּכּונתם היא ¿ְְְְִֵַַַָָָָָֹ

לא לרּפאֹות, לרֹופא רׁשּות ׁשּנּתנה ְְְְִִֵֶַָָָֹמּכאן

אּלא להתרּפאֹות, לחֹולה רׁשּות ׁשּנּתנה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָאמרּו

נהג ּכי להתרּפאֹות, ּובא החֹולה ׁשחלה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּכיון

ׁשחלקם הּׁשם מעדת היה לא והּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּברפּואֹות,

לא מרפּואתֹו, עצמֹו לאסר לרֹופא אין ְְֱִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבחּיים,

ּבקי ׁשהּוא אחרי ּבידֹו ימּות ׁשּמא חׁשׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָמּפני

הּׁשם ּכי ׁשּיאמר ּבעבּור ולא ההיא, ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹּבּמלאכה

נהגּו. ׁשּכבר ּבׂשר, ּכל רֹופא הּוא ְְֲֵֶַָָָָָלבּדֹו

ÏÚÂזה את זה ׁשהּכּו הּנּצים האנׁשים ּכן ¿«ֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ

יׁש יח) כא (ׁשמֹות ּבאגרֹוף אֹו ְְְְֵֶֶֶּבאבן

לא הּתֹורה ּכי הרפּואה, ּתׁשלּומי הּמּכה ְְִֵַַַַַָָָָֹעל

(ּדברים אמרה ּכאׁשר הּנּסים, על ּבדיניה ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹּתסמ

הארץ, מּקרב אביֹון יחּדל לא ּכי יא): ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹטו

ּדרכי הּׁשם ּברצֹות אבל יהיה, ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּדעּתּה

ּברֹופאים. עסק לֹו אין ְִִֵֵֶָאיׁש
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i"yx£eÒ‡Óz È˙wÁaŒÌ‡Â∑העֹוׂשים ּבאחרים �ÌÎLÙ.מֹואס ÏÚ‚z ÈËtLÓ∑החכמים BNÚ˙.ׂשֹונא ÈzÏ·Ï∑ ¿ƒ¿À…«ƒ¿»ֲִִֵֵַָƒ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ¿ƒ¿ƒ¬
מעׂשֹות אחרים את צּויתים∑‡˙È˙BˆÓŒÏkŒ.מֹונע ׁשּלא [ּבמצֹות] "אתּֿכלֿמצֹותי",ּכֹופר נאמר: נאמר:,לכ ולא ֲֲִֵֵֵֶַ∆»ƒ¿«ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

‡˙È˙È¯aŒ.'אתּֿכלֿהּמצֹות' ÌÎ¯Ù‰Ï∑הּׁשנּיה ּגֹוררת הראׁשֹונה עברֹות: ׁשבע הרי ּבעּקר; הּׁשביעית,ּכֹופר עד ,וכן ְִֶַָ¿«¿¿∆∆¿ƒƒְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
למד לא הן: עׂשה,ואּלּו העֹוׂשים,ולא ּבאחרים החכמים,מֹואס את האחרים,ׂשֹונא את ּבּמצֹות,מֹונע ,ּכֹופר ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבעּקר רמב"ן.ּכֹופר ִֵָָ

(æè)äìäa íëéìò ézã÷ôäå íëì úàf-äNòà éðà-óà©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ
Lôð úáéãîe íéðéò úBlëî úçcwä-úàå úôçMä-úà¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬¥©−¦§¦´Ÿ¨®¤

:íëéáéà eäìëàå íëòøæ ÷éøì ízòøæe§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«
i"yx£ÌÎÈÏÚ Èz„˜Ù‰Â∑עליכם הּבׂשר∑ÙÁL˙.וצּויתי את ׁשּמׁשחף ּבלע"ז,חלי לנפּוח,אנפולי"ש ּדֹומה ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְֲִִִֵֶ«∆∆ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זעּופה ּפניו ּומראית נפיחתֹו ּומבעירֹו∑˜Ác˙.ׁשהּוקּלה ּומחּממֹו הּגּוף את ׁשּמקּדיח כב)ּכמֹו,חלי לב "ּכיֿאׁש(דברים : ְְְִִֶַַָָָָָ«««ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹ
באּפי" �LÙ.קדחה ˙·È„Óe ÌÈ�ÈÚ ˙BlÎÓ∑וירפא ׁשּיקל לראֹות וכלֹות צֹופּיֹות ירפא,העינים ׁשּלא וידאבּו,וסֹוף ְְִַָָ¿«≈«ƒ¿ƒ…»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ממּׁשכה ותֹוחלת ּבאה ׁשאינּה ּתאוה ּכל ּבמֹותֹו. מׁשּפחּתֹו ׁשל עינים',הּנפׁשֹות 'ּכליֹון È¯Ï˜.קרּויה ÌzÚ¯Êe∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿«¿∆»ƒ
ּתצמח ולא ּתצמח,ּתזרעּו איביכם",ואם רמב"ן."ואכלהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֻ

(æé)íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

i"yx£�Ù Èz˙�ÂÈ∑ׁשּלי לכם,ּפנאי להרע עסקי מּכל אני ÌÎÈ‡�N.ּפֹונה ÌÎ· e„¯Â∑ּבכם.,ּכמׁשמעֹו יׁשלטּו ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִֶַָָ

[fi-fh] i"yxit£:BÊ ‰L¯tÓ 'ÌÈ�‰k ˙¯Bz' ˙„b‡˙‡fŒ‰NÚ‡ È�‡ŒÛ‡∑'ּב'אף אּלא מדּבר אני,איני "אף וכן; «»««…¬ƒƒ»»»«¬ƒ∆¡∆…ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבקרי" עמם ÌÎÈÏÚ.אלך Èz„˜Ù‰Â∑אצלכם ּפקּודה ׁשהראׁשֹונה עד לזֹו: מּזֹו אתכם ּפֹוקדֹות הּמּכֹות ,ׁשּיהיּו ְִִֵֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ÔBÎÈÏÚטז ¯ÚÒ‡Â ÔBÎÏ ‡c „aÚ‡ ‡�‡ Û‡«¬»∆¿«»¿¿«¿«¬≈
ÔÎMÁÓ ‡zÁc˜ ˙ÈÂ ‡zÙÁL ˙È ‡zÏ‰a«∆¿»»«∆¿»¿»««¿»¿«¿»
ÔBÎÚ¯Ê Ôe�˜¯Ï ÔeÚ¯Ê˙Â LÙ� ÔÁtÓe ÔÈ�ÈÚ«¿ƒ«¿«¿»¿ƒ¿¿¿≈»«¿¬

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa dpÏÎÈÈÂ¿≈¿À≈«¬≈¿»≈

ÈÏÚaיז Ì„˜ Ôe¯az˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e¯ Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜¯ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡�Ò ÔBÎa Ôec¯ÈÂ ÔBÎÈ··„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

החּקים היֹות ּבעבּור ּתמאסּו. ּבחּקתי ואם ְְְֱֲִִִַַַָֹֻֻ(טו)

ימאסּו להמֹון, טעמם נתּגּלה לא ְְְֲֲִִִֶַַָָָֹמצֹות

ׁשּלא לּׁשם החפץ מה יאמרּו הּכסילים, ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאֹותם

ּותכלת, ׁשׁש ּברקמי המרּקם הּזה הּבגד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻאלּבׁש

האפר. עלינּו ונזרק הּפרה נׂשרף ּכי ּנֹועיל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּומה

והּכל ּבהם חפצים הּכל הּמׁשּפטים ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹאבל

ּבלּתי ּומדינה לעם יּׁשּוב אין אֹותם, ְְְְִִִִִִֵַָָצריכים

מׁשּפט: אדם ׁשּום נפׁש ּתגעל ולא ְְְְִִִֶֶַַָָָֹמׁשּפט,

(ׁשם יּנצּו וכי יב), כא (ׁשמֹות ומת איׁש ְְִִִֵֵַָָָמּכה

והּׁשֹומרים והּבֹור הּׁשֹור ודיני כב), ְְְְִִֵַַַָּפסּוק

ּבעֹוברי נעׂשה אׁשר הּמׁשּפט אבל ּבהם. ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

אֹו העריֹות את יבעל אׁשר ּכאיׁש ְְְֲֲִִִֶֶַַָָהּמצֹות,

ּבזה וידעֹוני, אֹוב יעׂשה אֹו הּׁשּבת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָיחּלל

הרׁשעים. על ּכבד על ׁשהן הּמצֹות מּפני ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיקּוצּו,

נפׁשכם ּתגעל מׁשּפטי את ואם אמר: ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּולכ

הּגעילה ּכי מצֹותי, ּכל את עׂשֹות ְְְְֲִִִִִֶַַָָלבלּתי

הּמצֹות. יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִִֵֶַַַָֹּבּמׁשּפטים

,È˙È¯a ˙‡ ÌÎ¯Ù‰Ï ÌÚËÂהּברית ׁשּתּופר ¿««¿«¿¿∆∆¿ƒƒְִֶַַ

לעצמם להּתיר ּתֹורה ּבלא ויהיּו ְְְְְְְְִִֵַַַָָֹלגמרי,

לנפׁשם. ּתערב ּתאוה וכל ּבפרהסיא, ְְְְְְֱֲֲֶֶַַַַָָָָָעריֹות

ותּבטל, הּברית זאת ׁשּתּופר האמת, ּדר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹועל

מה והּוא ו), (ּפסּוק ּבארץ ׁשלֹום ונתּתי :ְְִֵֶֶַַָָָָָהפ

את הפרּו הּמה אׁשר לא): לא (ירמיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּׁשאמר

את ׁשּבּטלּו ּבעבּור ּכי בם, ּבעלּתי ואנכי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּבריתי

ּבעצמם. ּבם ּבעלּתי ׁשלֹום ְְְְִִִַַָָָָּבריתי

ּדר על לכם, זאת אעׂשה אני אף וטעם ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טז)

אעׂשה זאת אני אף ,ּבהּפּו ּכמֹו ְְֱֱֲִִֶֶֶַָֹהאמת

"אני", ּבּפרׁשה ּתמיד ׁשּמזּכיר וזהּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָלכם.

אתכם והּכיתי כד), (ּפסּוק אני אף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָוהלכּתי

(ּפסּוק אני אף אתכם ויּסרּתי (ׁשם), אני ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּגם

אל אני אף לב), (ּפסּוק אני והׁשּמתי ֲֲֲִִִִֵֵַַָֹכח),

מא). (ּפסּוק ִָָעּמם

BL¯„Ó·eּדי לא הּקנה: ּבן נחניא רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֶֶֶַַַָָֹֻ

אני אף אּלא הּדין, אדּון ֲֲִִִֶֶַַָָׁשאני

ּכֹורת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי והּכלל, וכּו'. ְְְֲִֵֵַַַָָָאיּסר

טע וזה הּזאת. חּטאתיכם,הּברית על ׁשבע ם: ְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

הּברית, אלֹות הן והאלֹות ּכחטאתיכם. ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשבע

אעׂשה, עצמֹו, ּובלׁשֹון הּגבּורה מּפי הּדּבּור ְְְֱִִִִִֶֶַַַָּכי

אׁשר מו): (ּפסּוק אמר ּולכ והּכתי. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָיּסרּתי,

ּבׁשמֹו הּוא ּכי יׂשראל, ּבני ּובין ּבינֹו ה' ְְְִִִֵֵֵֵַָָנתן

הּזאת. הּברית נתן ְִַַַַָָֹהּגדֹול

Ï·‡אם אמר: טו) כח (ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה ¬»ְְְִִִֵַָָָ

לעׂשֹות לׁשמר אלהי ה' ּבקֹול תׁשמע ְְְֱֲִִֶַַֹֹֹלא

ארירה, לׁשֹון ּתמיד ׁשם ויזּכיר מצֹותיו, ּכל ְְְְֲִִִִֶַָָָָָאת

ּכי , טז) ּפסּוק (ׁשם אּתה ארּור ּבהן: ִֶַַָָָָָָּופתח

ּפסּוק (ׁשם ה' יּתן ואמר: מהם, נעּדרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּברכה

קללֹות לא:), (מגּלה רּבֹותינּו מאמר וזהּו ְְְֲִֵֶַַַָָכד).

אמרן ּכי ּומׁשה רּבים, ּבלׁשֹון ּכהנים ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹׁשּבתֹורת

ּבלׁשֹון ּתֹורה וׁשּבמׁשנה אמרן, הּגבּורה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָמּפי

ּכי אמרן, עצמֹו מּפי אמרן ּכי ּומׁשה ְֲֲִִִִִֶַָָָָָיחיד,

ּכל ּובין ּבינּה ׁשליח מׁשה עׂשתה ְְִֵֵֶַַָָָָָָהּגבּורה

ְִֵָיׂשראל.

Ú„Âלגלּות ירמזּו האּלה האלֹות ּכי והבן ¿«ְְְְִִֵֵֶָָָָָ

הּברית ּכל היּו הראׁשֹון ּבּבית ּכי ְִִִִִַַַָָָראׁשֹון,

ּתראה ׁשּכן מּמּנּו. והּגאּלה הּגלּות ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהּזאת,

ואם הּקֹודם) (ּבּפסּוק ׁשאמר: ְִֵֵֶַַַַָָּבּתֹוכחֹות,

נפׁשכם, ּתגעל מׁשּפטי את ואם ּתמאסּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֻּבחּקתי

ּבהם והזּכיר ּבריתי, את להפרכם (ׁשם) ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָואמר:

היּו ּכי ל), (ּפסּוק וגּלּולים וחּמנים ְְִִִִַָָָָּבמֹות

והּוא הרעֹות. ּכל ועֹוׂשים זרה עבֹודה ְְְֲִֵָָָָָָעֹובדי

מקּדׁשיכם את והׁשּמתי לא): (ּפסּוק ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשאמר

לסּלק ּבהם יתרה ניחחכם, ּבריח אריח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא

הּקרּבנֹות וקּבּול מקּדׁשֹו לרצֹוןמהם ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ההּוא. ּבּמקּדׁש ְִַַָלֹו

ÌÈL�Ú‰Â,ורעב ודבר רעה וחּיה חרב עליהם, ¿»√»ƒְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשם היה זה ּכל ּכי ּבּסֹוף, ְִֶַָָָָָוגלּות

נב). (ּפרק ירמיהּו ּבספר ּבפרּוׁש ּבא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָּכאׁשר

ּתרצה אז לדֿלה): (ּפסּוקים ּבּגלּות ְְְִִֶַַָָָואמר

ּתׁשּבת הּׁשּמה ימי ּכל וגֹו' ׁשּבתתיה את ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהארץ

ּכּׁשנים הּגלּות ׁשנֹות ׁשהיּו ׁשבתה, לא אׁשר ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹאת

ּבּגלּות הּכתּוב אמר וכן הּׁשמּטֹות, ּבטלּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאׁשר

ּבפי ה' ּדבר למּלאת כא): לו (ד"הֿב ְְְִַַַֹההּוא

ּכל ׁשּבתֹותיה את הארץ רצתה עד ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָירמיהּו

ּכן ׁשנה. ׁשבעים למּלאת ׁשבתה הּׁשּמה ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹימי

ּדבר ּכן אם אליהם, הּגיע וכן ּבהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהתרה

izewegaÎxda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

(áé)ízàå íéäìàì íëì éúééäå íëëBúa ézëläúäå§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®§©¤−
:íòì éì-eéäz¦«§¦¬§¨«

i"yx£ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â∑מּמּני מזּדעזעים ּתהיּו ולא מּכם ּכאחד ּבגןֿעדן עּמכם מּמּני?,אטּיל ּתיראּו לא יכֹול ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
לאלהים" לכם "והייתי לֹומר: רמב"ן.ּתלמּוד ְְִִִֵֶַַָָֹ

(âé)íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
íëúà CìBàå íëlò úèî øaLàå íéãáò íäì úéäî¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½¨«¥¬¤§¤−

ô :úeiîîB÷«§¦«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡∑ּבי ׁשּתאמינּו אני אּלה,ּכדאי ּכל לעׂשֹות יכֹול מצרים,ׁשאני מארץ אתכם הֹוצאתי ׁשהרי ¬ƒ¡…≈∆ְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּגדֹולים נּסים לכם ויּתיר∑ËÓ˙.ועׂשיתי הּׁשֹור מראׁש ּתצא ׁשּלא הּמֹוסרה המעּכבים העל ראׁשי ּבׁשני יתד ּכמין ְְִִִִִֶָָ……ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ב)ּכמֹו,הּקׁשר כז ּומטֹות"(ירמיה מֹוסרֹות ל "עׂשה ּבלע"ז,: זקּופה∑˜eiÓÓB˙.קביליי"א .ּבקֹומה ְְְֲֵֵֶֶַַַֹ¿ƒְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(314 עמ' כה מנחם (תורת

קֹוממּיּות אתכם יג)ואֹולְך (כו, ְְִֵֶֶָ
זקּופה' 'קֹומה ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש ׁשכינה". רגלי ּדֹוחק ּכאּלּו . . זקּופה ּבקֹומה "המהּלְך הרי וקׁשה, זקּופה". "ּבקֹומה רׁש"י: ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּפרׁש

האלקּות. הגּבהת היא הגּבהתֹו וגם אלקּות ׁשל המציאּות היא מציאּותֹו ּכל ּכלל, לעצמֹו מציאּות אינֹו האדם מחלט: מּבּטּול ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻׁשּבאה

הּמלְך ׁשּיגּדל ּוככל עצמֹו, הּמלְך מציאּות הּוא נעׂשה הּמלְך, עבד היֹותֹו היא מציאּותֹו ׁשּכל מּכיון מלְך": מלְך "עבד ּדרְך ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָועל

הּוא. אף ְִֵַַמתּגּדל

(ãé)úåönä-ìk úà eNòú àìå éì eòîLú àì-íàå§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ
:älàä̈¥«¤

i"yx£ÈÏ eÚÓL˙ ‡ÏŒÌ‡Â∑:אֹומר ּכׁשהּוא הּמצֹות? לקיּום יכֹול חכמים. מדרׁש ולדעת ּבּתֹורה עמלים להיֹות ¿ƒ…ƒ¿¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבּתֹורה. עמלים להיֹות לי"? תׁשמעּו "ואםֿלא מקּים: אני מה הא אמּור! מצֹות קּיּום הרי – וגֹו'" תעׂשּו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ"ולא

ּבנמרֹוד וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו את הּמּכיר זה אּלא "לי" אין "לי"? לֹומר ּתלמּוד ט)ּומה י "ּגּברֿציד(בראשית : ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
ה'" סדֹום,לפני ּבאנׁשי וכן ּבֹו, למרד ּומתּכּון יג)ׁשּמּכירֹו יג רּבֹונם(בראשית את מּכירים – מאד" לה' וחּטאים "רעים : ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּבֹו למרד ˙eNÚ.ּומתּכּונים ‡ÏÂ∑(ת"כ)ּתלמדּו עברֹות,מּׁשּלא ׁשּתי הרי ּתעׂשּו; .לא ְְְִִִַֹ¿…«¬ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַֹֹ

(åè)íëLôð ìòâz éètLî-úà íàå eñàîz éúwça-íàå§¦§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−¦§©´©§§¤®
:éúéøa-úà íëøôäì éúåöî-ìk-úà úBNò ézìáì§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½§©§§¤−¤§¦¦«

dÏ‡Ïיב ÔBÎÏ ÈÂ‰‡Â ÔBÎÈ�Èa Èz�ÈÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ≈≈¿∆¡≈¿∆¡»
:ÌÚÏ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»«¿»

Ú¯‡Ó‡יג ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
¯È� ˙È¯a˙Â ÔÈc·Ú ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓlÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¡≈¿«¿ƒ¿«»ƒƒ
:‡˙e¯ÈÁÏ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â ÔBÎpÓ ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿¿«»ƒ»¿¿≈»

È˙יד Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ¿»«¿¿»
:ÔÈl‡‰ ‡i„ewt Ïk»ƒ«»»ƒ≈

Á¯z˜טו È�Èc ˙È Ì‡Â ÔeˆB˜z ÈÓÈ˜a Ì‡Â¿ƒƒ¿»«¿¿ƒ»ƒ«¿«≈
È„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ‡Ï„ ÏÈ„a ÔBÎLÙ�«¿¿¿ƒ¿»¿∆¿«»»ƒ«

:ÈÓÈ˜ ˙È ÔBÎ˙eÈ�L‡Ï¿«¿»¿»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּתהיה ּבתֹוככם, והתהּלכּתי וטעם ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַ(יב)

מתהּל ּכמל מפרסמת, ּבכם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻהנהגתי

וזה צרּכם. ּכל להם מסּפיק מחנהּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָּבקרב

וכ אמת, והּוא ּכפׁשּוטן, הּברית ּדברי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָּדר

ּבוּדאי. ּבהן ְֲֶֶַַַָיעׂשה

‡ÏÂהּנפׁשֹות קּיּום ׂשכר ּבכאן הּכתּוב הזּכיר ¿…ְְְְִִִַַַָָָ

ּתחּית אחרי הּבא ּובעֹולם הּנׁשמֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָָּבעֹולם

ּכמֹו היצירה ּבדר מחּיב קּיּומן ּכי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהּמתים,

הּוא והענׁש כט). יח (לעיל ּבכריתֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹׁשּפרׁשּתי

יתקּימּו ּכּלם והּׁשאר מהם, החּיבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמכרית

על אבל יצירתם. הּברכֹותּבדר האמת ּדר ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכמֹו ּבעליֹונים, ׁשמים ּברכֹות הם עֹוד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָהאּלה

נפׁשי ּתגעל ולא ּבארץ ׁשלֹום ונתּתי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּפרׁשּתי

לּמּדה רמז ּבתֹוככם, והתהּלכּתי וכן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאתכם,

מׁשּכני ונתּתי מן: ׁשכינה, רּבֹותינּו ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשּקראּו

ׁשֹורה ׁשכינה פו:): (מנחֹות ואֹומרים ְְְְְְִִֶָָָּבתֹוככם,

עּקר יג): (יט רּבה ּבבראׁשית ואמרּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּביׂשראל,

ּגן ּכאן הזּכר והּנה היתה. ּבּתחּתֹונים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻׁשכינה

ליֹודעיו. הּבא והעֹולם ְְְֵֶַָָָָעדן

‰l‡Âרק ּתהיינה לא ּבתׁשלּומין הּברכֹות ¿≈∆ְְְְִִֶַַַָָֹ

אביהן, רצֹון עֹוׂשין יׂשראל ּכל ְְְֲִִִִֵֶָָּבהיֹות

ואין מכֹונתֹו, על ׁשלם וארץ ׁשמים ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּובנין

ּדברי ׁשהם ּכאּלה, ׁשלמֹות ּברכֹות ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּבּתֹורה

ּברּו הּקדֹוׁש ּבין היּו אׁשר והּתנאים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּברית

ּובינינּו. ֵֵהּוא

Ú„Âלּברכֹות מעֹולם יׂשראל הּׂשיגּו לא ּכי ¿«ְְִִִִֵֵַָָָֹ

היחידים ולא הרּבים לא ּבׁשלמּותן, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹהאּלה

ׁשאמרּו ּכמֹו ,לכ זכּותם עלתה ׁשּלא ְְְְְֵֶֶֶָָָָָֹמהם,

חניתֹו את עֹורר והּוא ּדוד: על טז:) ְֲִִֵֶַָ(מו"ק

על מצטער והיה חלל, מאֹות ׁשמֹונה ְְְִֵֵֶַַַָָָָעל

ּבדבר רק לֹו ואמרה קֹול ּבת יצתה ְְְְִִַַַַָָָָָמאתים,

ּכן ועל ה). טו (מלכיםֿא החּתי ְְִִִִֵַַָָאּורּיה

ּבּפסּוקים ׁשּיזּכירּו ז"ל לרּבֹותינּו ְְְְִִִֵֶַַַָּתמצא

ּתינֹוק ׁשּיהא מלּמד לבא, לעתיד ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאּלה

עתיד וכּו' מֹוׁשיט להיֹות עתיד ְְְִִִִִִֵָָָמּיׂשראל

הּצּדיקים עם לטּיל הּוא ּברּו לעתידהּקדֹוׁש ְִִִִֵֶַַַַָָָ

יתקּים אבל נתקּים, לא ּכי ּכאן), (ת"כ ְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹלבא

הּׁשלמּות. ּבזמן ְְִִֵַַָעּמנּו
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i"yx£eÒ‡Óz È˙wÁaŒÌ‡Â∑העֹוׂשים ּבאחרים �ÌÎLÙ.מֹואס ÏÚ‚z ÈËtLÓ∑החכמים BNÚ˙.ׂשֹונא ÈzÏ·Ï∑ ¿ƒ¿À…«ƒ¿»ֲִִֵֵַָƒ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֵַָ¿ƒ¿ƒ¬
מעׂשֹות אחרים את צּויתים∑‡˙È˙BˆÓŒÏkŒ.מֹונע ׁשּלא [ּבמצֹות] "אתּֿכלֿמצֹותי",ּכֹופר נאמר: נאמר:,לכ ולא ֲֲִֵֵֵֶַ∆»ƒ¿«ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

‡˙È˙È¯aŒ.'אתּֿכלֿהּמצֹות' ÌÎ¯Ù‰Ï∑הּׁשנּיה ּגֹוררת הראׁשֹונה עברֹות: ׁשבע הרי ּבעּקר; הּׁשביעית,ּכֹופר עד ,וכן ְִֶַָ¿«¿¿∆∆¿ƒƒְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
למד לא הן: עׂשה,ואּלּו העֹוׂשים,ולא ּבאחרים החכמים,מֹואס את האחרים,ׂשֹונא את ּבּמצֹות,מֹונע ,ּכֹופר ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבעּקר רמב"ן.ּכֹופר ִֵָָ

(æè)äìäa íëéìò ézã÷ôäå íëì úàf-äNòà éðà-óà©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ
Lôð úáéãîe íéðéò úBlëî úçcwä-úàå úôçMä-úà¤©©¤´¤§¤©©©½©§©¬¥©−¦§¦´Ÿ¨®¤

:íëéáéà eäìëàå íëòøæ ÷éøì ízòøæe§©§¤³¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«
i"yx£ÌÎÈÏÚ Èz„˜Ù‰Â∑עליכם הּבׂשר∑ÙÁL˙.וצּויתי את ׁשּמׁשחף ּבלע"ז,חלי לנפּוח,אנפולי"ש ּדֹומה ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְֲִִִֵֶ«∆∆ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

זעּופה ּפניו ּומראית נפיחתֹו ּומבעירֹו∑˜Ác˙.ׁשהּוקּלה ּומחּממֹו הּגּוף את ׁשּמקּדיח כב)ּכמֹו,חלי לב "ּכיֿאׁש(דברים : ְְְִִֶַַָָָָָ«««ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹ
באּפי" �LÙ.קדחה ˙·È„Óe ÌÈ�ÈÚ ˙BlÎÓ∑וירפא ׁשּיקל לראֹות וכלֹות צֹופּיֹות ירפא,העינים ׁשּלא וידאבּו,וסֹוף ְְִַָָ¿«≈«ƒ¿ƒ…»∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ממּׁשכה ותֹוחלת ּבאה ׁשאינּה ּתאוה ּכל ּבמֹותֹו. מׁשּפחּתֹו ׁשל עינים',הּנפׁשֹות 'ּכליֹון È¯Ï˜.קרּויה ÌzÚ¯Êe∑ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿«¿∆»ƒ
ּתצמח ולא ּתצמח,ּתזרעּו איביכם",ואם רמב"ן."ואכלהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֻ

(æé)íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå íëa éðô ézúðå§¨«©¦³¨©Æ¨¤½§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ
:íëúà óãø-ïéàå ízñðå íëéàðN«§¥¤½§©§¤−§¥«Ÿ¥¬¤§¤«

i"yx£�Ù Èz˙�ÂÈ∑ׁשּלי לכם,ּפנאי להרע עסקי מּכל אני ÌÎÈ‡�N.ּפֹונה ÌÎ· e„¯Â∑ּבכם.,ּכמׁשמעֹו יׁשלטּו ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ¿»»∆¿≈∆ְְְְִֶַָָ

[fi-fh] i"yxit£:BÊ ‰L¯tÓ 'ÌÈ�‰k ˙¯Bz' ˙„b‡˙‡fŒ‰NÚ‡ È�‡ŒÛ‡∑'ּב'אף אּלא מדּבר אני,איני "אף וכן; «»««…¬ƒƒ»»»«¬ƒ∆¡∆…ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ּבקרי" עמם ÌÎÈÏÚ.אלך Èz„˜Ù‰Â∑אצלכם ּפקּודה ׁשהראׁשֹונה עד לזֹו: מּזֹו אתכם ּפֹוקדֹות הּמּכֹות ,ׁשּיהיּו ְִִֵֵֶָ¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ÔBÎÈÏÚטז ¯ÚÒ‡Â ÔBÎÏ ‡c „aÚ‡ ‡�‡ Û‡«¬»∆¿«»¿¿«¿«¬≈
ÔÎMÁÓ ‡zÁc˜ ˙ÈÂ ‡zÙÁL ˙È ‡zÏ‰a«∆¿»»«∆¿»¿»««¿»¿«¿»
ÔBÎÚ¯Ê Ôe�˜¯Ï ÔeÚ¯Ê˙Â LÙ� ÔÁtÓe ÔÈ�ÈÚ«¿ƒ«¿«¿»¿ƒ¿¿¿≈»«¿¬

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa dpÏÎÈÈÂ¿≈¿À≈«¬≈¿»≈

ÈÏÚaיז Ì„˜ Ôe¯az˙Â ÔBÎa ÈÊ‚e¯ Ôz‡Â¿∆≈¿ƒ¿¿ƒ«¿√»«¬≈
Ôe˜¯ÈÚ˙Â ÔBÎÈ‡�Ò ÔBÎa Ôec¯ÈÂ ÔBÎÈ··„¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈¿≈ƒ¿

:ÔBÎ˙È ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ¿≈¿»ƒ»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

החּקים היֹות ּבעבּור ּתמאסּו. ּבחּקתי ואם ְְְֱֲִִִַַַָֹֻֻ(טו)

ימאסּו להמֹון, טעמם נתּגּלה לא ְְְֲֲִִִֶַַָָָֹמצֹות

ׁשּלא לּׁשם החפץ מה יאמרּו הּכסילים, ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹֹאֹותם

ּותכלת, ׁשׁש ּברקמי המרּקם הּזה הּבגד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻאלּבׁש

האפר. עלינּו ונזרק הּפרה נׂשרף ּכי ּנֹועיל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּומה

והּכל ּבהם חפצים הּכל הּמׁשּפטים ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹאבל

ּבלּתי ּומדינה לעם יּׁשּוב אין אֹותם, ְְְְִִִִִִֵַָָצריכים

מׁשּפט: אדם ׁשּום נפׁש ּתגעל ולא ְְְְִִִֶֶַַָָָֹמׁשּפט,

(ׁשם יּנצּו וכי יב), כא (ׁשמֹות ומת איׁש ְְִִִֵֵַָָָמּכה

והּׁשֹומרים והּבֹור הּׁשֹור ודיני כב), ְְְְִִֵַַַָּפסּוק

ּבעֹוברי נעׂשה אׁשר הּמׁשּפט אבל ּבהם. ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

אֹו העריֹות את יבעל אׁשר ּכאיׁש ְְְֲֲִִִֶֶַַָָהּמצֹות,

ּבזה וידעֹוני, אֹוב יעׂשה אֹו הּׁשּבת, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָיחּלל

הרׁשעים. על ּכבד על ׁשהן הּמצֹות מּפני ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיקּוצּו,

נפׁשכם ּתגעל מׁשּפטי את ואם אמר: ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּולכ

הּגעילה ּכי מצֹותי, ּכל את עׂשֹות ְְְְֲִִִִִֶַַָָלבלּתי

הּמצֹות. יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִִֵֶַַַָֹּבּמׁשּפטים

,È˙È¯a ˙‡ ÌÎ¯Ù‰Ï ÌÚËÂהּברית ׁשּתּופר ¿««¿«¿¿∆∆¿ƒƒְִֶַַ

לעצמם להּתיר ּתֹורה ּבלא ויהיּו ְְְְְְְְִִֵַַַָָֹלגמרי,

לנפׁשם. ּתערב ּתאוה וכל ּבפרהסיא, ְְְְְְֱֲֲֶֶַַַַָָָָָעריֹות

ותּבטל, הּברית זאת ׁשּתּופר האמת, ּדר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹועל

מה והּוא ו), (ּפסּוק ּבארץ ׁשלֹום ונתּתי :ְְִֵֶֶַַָָָָָהפ

את הפרּו הּמה אׁשר לא): לא (ירמיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּׁשאמר

את ׁשּבּטלּו ּבעבּור ּכי בם, ּבעלּתי ואנכי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹּבריתי

ּבעצמם. ּבם ּבעלּתי ׁשלֹום ְְְְִִִַַָָָָּבריתי

ּדר על לכם, זאת אעׂשה אני אף וטעם ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹ(טז)

אעׂשה זאת אני אף ,ּבהּפּו ּכמֹו ְְֱֱֲִִֶֶֶַָֹהאמת

"אני", ּבּפרׁשה ּתמיד ׁשּמזּכיר וזהּו ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָלכם.

אתכם והּכיתי כד), (ּפסּוק אני אף ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָוהלכּתי

(ּפסּוק אני אף אתכם ויּסרּתי (ׁשם), אני ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּגם

אל אני אף לב), (ּפסּוק אני והׁשּמתי ֲֲֲִִִִֵֵַַָֹכח),

מא). (ּפסּוק ִָָעּמם

BL¯„Ó·eּדי לא הּקנה: ּבן נחניא רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֶֶֶַַַָָֹֻ

אני אף אּלא הּדין, אדּון ֲֲִִִֶֶַַָָׁשאני

ּכֹורת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי והּכלל, וכּו'. ְְְֲִֵֵַַַָָָאיּסר

טע וזה הּזאת. חּטאתיכם,הּברית על ׁשבע ם: ְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

הּברית, אלֹות הן והאלֹות ּכחטאתיכם. ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשבע

אעׂשה, עצמֹו, ּובלׁשֹון הּגבּורה מּפי הּדּבּור ְְְֱִִִִִֶֶַַַָּכי

אׁשר מו): (ּפסּוק אמר ּולכ והּכתי. ְְְֲִִִִֵֶַַָָָיּסרּתי,

ּבׁשמֹו הּוא ּכי יׂשראל, ּבני ּובין ּבינֹו ה' ְְְִִִֵֵֵֵַָָנתן

הּזאת. הּברית נתן ְִַַַַָָֹהּגדֹול

Ï·‡אם אמר: טו) כח (ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה ¬»ְְְִִִֵַָָָ

לעׂשֹות לׁשמר אלהי ה' ּבקֹול תׁשמע ְְְֱֲִִֶַַֹֹֹלא

ארירה, לׁשֹון ּתמיד ׁשם ויזּכיר מצֹותיו, ּכל ְְְְֲִִִִֶַָָָָָאת

ּכי , טז) ּפסּוק (ׁשם אּתה ארּור ּבהן: ִֶַַָָָָָָּופתח

ּפסּוק (ׁשם ה' יּתן ואמר: מהם, נעּדרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּברכה

קללֹות לא:), (מגּלה רּבֹותינּו מאמר וזהּו ְְְֲִֵֶַַַָָכד).

אמרן ּכי ּומׁשה רּבים, ּבלׁשֹון ּכהנים ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹׁשּבתֹורת

ּבלׁשֹון ּתֹורה וׁשּבמׁשנה אמרן, הּגבּורה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָמּפי

ּכי אמרן, עצמֹו מּפי אמרן ּכי ּומׁשה ְֲֲִִִִִֶַָָָָָיחיד,

ּכל ּובין ּבינּה ׁשליח מׁשה עׂשתה ְְִֵֵֶַַָָָָָָהּגבּורה

ְִֵָיׂשראל.

Ú„Âלגלּות ירמזּו האּלה האלֹות ּכי והבן ¿«ְְְְִִֵֵֶָָָָָ

הּברית ּכל היּו הראׁשֹון ּבּבית ּכי ְִִִִִַַַָָָראׁשֹון,

ּתראה ׁשּכן מּמּנּו. והּגאּלה הּגלּות ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהּזאת,

ואם הּקֹודם) (ּבּפסּוק ׁשאמר: ְִֵֵֶַַַַָָּבּתֹוכחֹות,

נפׁשכם, ּתגעל מׁשּפטי את ואם ּתמאסּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֻּבחּקתי

ּבהם והזּכיר ּבריתי, את להפרכם (ׁשם) ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָואמר:

היּו ּכי ל), (ּפסּוק וגּלּולים וחּמנים ְְִִִִַָָָָּבמֹות

והּוא הרעֹות. ּכל ועֹוׂשים זרה עבֹודה ְְְֲִֵָָָָָָעֹובדי

מקּדׁשיכם את והׁשּמתי לא): (ּפסּוק ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשאמר

לסּלק ּבהם יתרה ניחחכם, ּבריח אריח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא

הּקרּבנֹות וקּבּול מקּדׁשֹו לרצֹוןמהם ׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ההּוא. ּבּמקּדׁש ְִַַָלֹו

ÌÈL�Ú‰Â,ורעב ודבר רעה וחּיה חרב עליהם, ¿»√»ƒְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשם היה זה ּכל ּכי ּבּסֹוף, ְִֶַָָָָָוגלּות

נב). (ּפרק ירמיהּו ּבספר ּבפרּוׁש ּבא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָּכאׁשר

ּתרצה אז לדֿלה): (ּפסּוקים ּבּגלּות ְְְִִֶַַָָָואמר

ּתׁשּבת הּׁשּמה ימי ּכל וגֹו' ׁשּבתתיה את ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהארץ

ּכּׁשנים הּגלּות ׁשנֹות ׁשהיּו ׁשבתה, לא אׁשר ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹאת

ּבּגלּות הּכתּוב אמר וכן הּׁשמּטֹות, ּבטלּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאׁשר

ּבפי ה' ּדבר למּלאת כא): לו (ד"הֿב ְְְִַַַֹההּוא

ּכל ׁשּבתֹותיה את הארץ רצתה עד ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָירמיהּו

ּכן ׁשנה. ׁשבעים למּלאת ׁשבתה הּׁשּמה ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹימי

ּדבר ּכן אם אליהם, הּגיע וכן ּבהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהתרה
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ÌÎÈ‡�N ÌÎ· e„¯Â∑(ת"כ)ּובכם מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד עֹומדים,ׁשאיני אלילים עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ׁשּבׁשעה ¿»»∆…¿≈∆ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
יׂשראל ּׁשּבּגלּוי,על מה אּלא מבּקׁשים גֿד)ׁשּנאמר,אינם ו ּובני(שופטים ועמלק מדין ועלה יׂשראל אםֿזרע "והיה : ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
וגֹו' הארץ",קדם אתֿיבּול וּיׁשחיתּו עליהם ּובכם,וּיחנּו מּכם עליכם ׁשאעמיד ּבׁשעה אחר,אבל מחּפׂשים הם ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹומר הּוא וכן ׁשּלכם, ג)הּמטמֹונּיֹות ג וגֹו'"(מיכה הפׁשיטּו מעליהם ועֹורם עּמי ׁשאר אכלּו "ואׁשר :.ÌzÒ�Â∑מּפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ¿«¿∆ְִֵ
‡˙ÌÎ.אימה Û„¯ŒÔÈ‡Â∑ּכח .מּבלי ֵָ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

(çé)íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½
:íëéúàhç-ìò òáL¤−©©©«Ÿ¥¤«

i"yx£‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑אּלה ּבעֹוד ּתׁשמעּוואם אחרים∑ÈzÙÒÈÂ.לא יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.עֹוד Ú·L∑(ת"כ)ׁשבע ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆ֶַ
למעלה האמּורֹות עברֹות ׁשבע על .ּפרענּיֹות ְְְֲֲֵֶַַַָָָֻֻ

(èé)ìæøak íëéîL-úà ézúðå íëfò ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½
:äLçpk íëöøà-úàå§¤©§§¤−©§ª¨«

i"yx£ÌÎfÚ ÔB‡bŒ˙‡ Èz¯·LÂ∑הּמקּדׁש ּבית אֹומר,זה הּוא כא)וכן כד עּזכם"(יחזקאל ּגאֹון אתֿמקּדׁשי מחּלל "הנני :. ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
‰LÁpk ÌÎˆ¯‡Œ˙‡Â ÏÊ¯ak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙�Â∑מׁשה מּׁשל קׁשה אֹומר,זֹו הּוא כג)ׁשּׁשם כח אׁשר(דברים ׁשמי "והיּו : ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆«¿À»ְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

וגֹו'" נחׁשת ראׁש מזיעה,על ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעין הּׁשמים מזיע,ׁשּיהיּו הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעה אינּה ,והארץ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּכאן אבל ּפרֹותיה. מׁשּמרת מזיע,והיא הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעין יהיּו לא ּבעֹולם,הּׁשמים חרב ּתהא,ויהא והארץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

מזיעה ׁשהּנחׁשת ּכדר ּפרֹותיה,מזיעה מאּבדת .והיא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(ë)õòå dìeáé-úà íëöøà ïzú-àìå íëçk ÷éøì íúå§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈§¥´
:Béøt ïzé àì õøàä̈½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«

i"yx£ÌÎÁk ˜È¯Ï Ì˙Â∑(ת"כ)עמל ׁשּלא אדם חרׁש,הרי זרע,ׁשּלא נּכׁש,ׁשּלא ּכסח,ׁשּלא עדר,ׁשּלא ּובׁשעת,ׁשּלא ¿«»ƒ…¬∆ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא ּכלּום,הּקציר ּבכ ועדר,אין ונּכׁש וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם ּומלקה,אבל ׁשּדפֹון ּובא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּנ,אֹותֹו קהֹותהרי זה ׁשל ‡˙dÏe·ÈŒ.יו ÌÎˆ¯‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ∑(ת"כ)הּזרע ּבׁשעת לּה מֹוביל ּׁשאּתה מה ıÚÂ.אף ֲִֵֵֶֶָ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ְִִֶֶַַַַַַָָ¿≈
ı¯‡‰∑(ת"כ)לקּוי יהא הארץ מן החנטה,אפּלּו ּבׁשעת ּפרֹותיו יחניט ÔzÈ.ׁשּלא ‡Ï∑ּולמּטה למעלה ,מׁשּמׁש »»∆ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ…ƒ≈ְְְְֵַַַָָ

ואּפרי BÈ¯t.אעץ ÔzÈ ‡Ï∑ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה קללֹות,ּכׁשהּוא ׁשּתי ּפרענּיֹות,הרי ׁשבע ּכאן .ויׁש ְְִֵַַ…ƒ≈ƒ¿ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

(àë)ì eáàú àìå éø÷ énò eëìz-íàåézôñéå éì òîL §¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìò£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«

i"yx£È¯˜ ÈnÚ eÎÏzŒÌ‡Â∑עראי אמרּו: לפרקים,ּבמקרה,רּבֹותינּו אּלא ּומנחם,ׁשאינֹו ּבּמצֹות. עראי ּתלכּו ּכן ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מניעה לׁשֹון יז)וכן,ּפרׁש כה רגל"(משלי "הקר כח)וכן,: יז "יקרֿרּוח"(משלי אּונקלֹוס:,: ׁשל לתרּגּומֹו זה לׁשֹון וקרֹוב ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

קׁשי אלי,לׁשֹון מהתקרב לּמנע לּבם ÌÎÈ˙‡hÁk.ׁשּמקׁשין Ú·L∑אחרֹות ּפרענּיֹות ׁשבע,ׁשבע ּבמסּפר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ∆«¿«…≈∆ְְְֲִֵֶֶַַַָֻֻ
.ּכחּטאתיכם ְֵֶַֹ

(áë)íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
:íëéëøc enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−©§¥¤«

i"yx£ÈzÁÏL‰Â∑ּגרּוי ‡˙ÌÎ.לׁשֹון ‰ÏkLÂ∑מׁשּכלת חּיה אּלא לי ּבהמה,אין .ּבכ ּבכ,ׁשּדרּכּה ּדרּכּה ,ׁשאין ¿ƒ¿«¿ƒְֵ¿ƒ¿»∆¿∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד כד)מּנין? לב ּבם"(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת לֹומר,: ּתלמּוד ּבנׁשיכתּה? ממיתה ׁשּתהא ּומּנין ׁשּתים. הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

עפר"(שם) זחלי "עםֿחמת ּוממיתין,: נֹוׁשכין אּלּו ּבארץֿיׂשראל:,מה ׁשנים היּו ּכבר ּוממיתין; נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּוממית נֹוׁש ּוממית,חמֹור נֹוׁש ‡˙ÌÎ.ערֹוד ‰ÏkLÂ∑הּקטּנים ‡˙ÌÎzÓ‰aŒ.אּלּו ‰˙È¯Î‰Â∑מּבחּוץ. ֲִִֵֵֵֵָ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆¿¿∆ִַ
ÌÎ˙‡ ‰ËÈÚÓ‰Â∑מּבפנים.ÌÎÈÎ¯c enL�Â∑קטּנים ּוׁשבילים ּגדֹולים ּבהמה,ׁשבילים ׁשן ּפרענּיֹות: ׁשבע ,הרי ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆ְִִִ¿»««¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ

חּיה עפר,וׁשן זֹוחלי והמעיטה,וׁשּכלה,חמת .ונׁשּמּו,והכריתה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

ÛÒB‡Âיח È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ÔBÎ˙È Èc¯ÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

„Èיט ‡iÓL ˙È Ôz‡Â ÔBÎt˜z ¯˜È ˙È ¯a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈»¿«»ƒ
‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡ÏÊ¯Ùk ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚƒ»≈«ƒƒ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„aÚÓlÓ ‡LÁ�Î ‡�ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»ƒ¿∆¿«

:ÔÈ¯Èt≈ƒ

‡¯ÔBÎÚכ Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e�˜È¯Ï ÔeÙeÒÈÂƒ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
:da‡ ÔzÈ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈ƒ≈

˙Ôe·Èכא ‡ÏÂ eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â¿ƒ¿»√»«¿«¿¿»≈
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÛÒB‡Â È¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈ·BÁk Ú·L ‡ÁÓ»»¿«¿≈

ÔBÎ˙Èכב Ïk˙˙e ‡¯a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ· È¯‚‡Â∆¡»≈¿»≈«»»¿«≈»¿
ÔÈ„ˆÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÚÊ˙Â ÔBÎ¯Úa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ«¿»

:ÔBÎ˙Á¯B‡¿»¿

izewegaÎxda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

לּה ואסמכּנה אחרת הּברּיֹות∑Ï‰a‰.אביא את הּמבהלת מגפה],מּכה [ּפי' מתן מּכת זֹו ∑‡˙ÙÁM‰Œ˙.ואיזֹו? ְְְִֶֶֶֶַָָָ∆»»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ∆««∆∆
ּבּמּטה ּומּטל חֹולה ׁשהּוא אדם ל "ׁשחפת",יׁש לֹומר: ּתלמּוד עליו?! ׁשמּור ּבׂשרֹו עּתים,אבל אֹו נׁשחף; ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻ

נׁשחף הּקּדחת",ׁשהּוא "ואת לֹומר ּתלמּוד מקּדיח? ואינֹו נח מקּדיח,אבל ׁשהּוא עּתים אֹו מקּדיח. ׁשהּוא ,מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֹ
ׁשּיחיה ּבעצמֹו סבּור אינֹו הּוא אֹו עינים". "מכּלֹות לֹומר: ּתלמּוד ׁשּיחיה? ּבעצמֹו הּוא סבּורים,וסבּור אחרים אבל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

נפׁש" "ּומדיבת לֹומר: ּתלמּוד ÌÎÚ¯Ê.ׁשּיחיה? ˜È¯Ï ÌzÚ¯Êe∑מצ ואינּה אֹויביכם,מחתזֹורעּה מה ּומעּתה ְְְִִֶֶֶַַָֹ¿«¿∆»ƒ«¿¬∆ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ
איביכם" "ואכלהּו לֹומר: ּתלמּוד ּומה ואֹוכלים? מצמחת,ּבאים ואינּה ראׁשֹונה ׁשנה זֹורעּה ּכיצד? ׁשנה,הא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

הּמצֹור,ׁשנּיה לימי ּתבּואה ּומֹוצאים ּבאים ואֹויבים ּברעב,מצמחת מתים אׁשּתּקד.,וׁשּבפנים ּתבּואה לּקטּו ׁשּלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
זרעכם" לריק "ּוזרעּתם אחר: מדּבר,ּדבר הּכתּוב והּבנֹות הּבנים ּבא,ּכנגד והחטא ּומגּדלן ּבהם עמל ׁשאּתה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

אֹותם כב)ׁשּנאמר,ּומכּלה ב כּלם"(איכה איבי ורּביתי "אׁשרֿטּפחּתי :.ÌÎa È�Ù Èz˙�Â∑ּופניתי" ּבּטֹובה: ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ¿»«ƒ»«»∆ְֱִִֶֶַַָָ
עּמכם,אליכם" אני ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה לעבדיו: ׁשאמר למל מׁשל מׁשלּו פני", "ונתּתי ּברעה: נאמר ּכ ְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
‡ÌÎÈ·È.לרעה È�ÙÏ ÌzÙb�Â∑(ת"כ)מּבחּוץ אתכם מּקיפין דבביכֹון ּובעלי מּבפנים אתכם הֹורג הּמות .ׁשּיהא ְָָ¿ƒ«¿∆ƒ¿≈…¿≈∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכתּוב. ּדּבר ההּוא הּגלּות ׁשעל הּוא ִֵֶַַַַָָָּברּור

ÏkzÒ‰Âׁשאינֹו מּמּנּו, הּגאּלה ּבענין עֹוד ¿ƒ¿«≈ְְְִִֵֶֶַַָֻ

אבֹות ּברית ׁשּיזּכר רק ְְְִִִֶַַַָֹמבטיח

עֹונם ׁשּימחל לא מב), (ּפסּוק הארץ ְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹּובזכירת

ולא ּכקדם, אהבתם ויֹוסיף חּטאתם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹויסלח

ּבעלֹותם ּכן היה ּכי נדחיהם. את ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיאסף

והּנלוים ּובנימין יהּודה רק ׁשבּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹמּבבל,

לבבל, ּגלּו אׁשר הּׁשבטים מּקצת מעט, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָאליהם

ּפרס. מלכי ּבעבדּות ּבדּלּות, ְְְְְֵַַַָָָוׁשבּו

Ì‚Â,לפניו ׁשלמה ּבתׁשּובה ׁשּיׁשּובּו אמר לא ¿«ְְְִֵֶַָָָָָָֹ

מ), (ּפסּוק אבתם ועֹון עֹונם ׁשּיתוּדּו ְֲֲֲִֶַַַָָָֹרק

ׁשהתוּדה ּכמֹו ּכן, עֹוׂשים ׁשני ּבית אנׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומצינּו

והרׁשענּו ועוינּו חטאנּו הֿח): ט (ּדנּיאל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָּדנּיאל

לׂשרינּו למלכינּו וגֹו', מּמצֹות וסֹור ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָּומרדנּו

בחטאינּו ּכי טז): ׁשם (ׁשם ּוכתיב ְְֲֲִִֵֵַַָָָֹולאבתינּו.

וכן לחרּפה. ועּמ ירּוׁשלים אבתינּו ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹּובעֹונֹות

אמר ועזרא הֿיא). א (נחמיה התוּדה ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָנחמיה

לא ואבתינּו ּכהנינּו ׂשרינּו מלכינּו לד): ט ְֲֲֵֵֵֵַָָָֹֹֹ(ׁשם

הּתֹורהעׂש מן למדּו ּכּלם ּכי הרי .ּתֹורת ּו ְֲִִֵֶַָָָָָֻ

ּדברים אּלה וכל אבֹותם. ועֹון עֹונם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשּיתוּדּו

לּגלּות ירמז ּבאמת ׁשהּוא הּזאת ּבּברית ְְְֱִִִֶֶֶַַַָֹֹּברּורים

מּמּנּו. והּגאּולה ְְִִֶַָָהראׁשֹון

Ï·‡לגלּותנּו ירמז ּתֹורה ׁשּבמׁשנה הּברית ¬»ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

הסּתּכלנּו ּכי מּמּנּו, ׁשּנּגאל ולּגאּלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻזה

הבטיח ולא וקצב, קץ ׁשם נרמז ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּתחּלה

ל (ּדברים ּבתׁשּובה אֹותּה ּתלה רק ְְְִִַַָָָָָָֻּבּגאּלה,

אׁשרים ׁשּיעׂשּו ההם ּבעברֹות הזּכיר ולא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹב),

אמר: אבל ּכלל, זרה עבֹודה וׁשּיעבדּו ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָוחּמנים

ּבקֹול תׁשמע לא אם והיה טו): כח ְְְְִִִַָָָֹ(ּדברים

מצֹותיו ּכל את לעׂשֹות לׁשמר אלהי ְְֱֲִִֶֶַָָֹֹה'

מצֹותיו קצת על ׁשּיעברּו מּפני ּכי אמר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻוחּקתיו,

היה ׁשּכ יענׁשּו, ּכּלן את ויעׂשּו יׁשמרּו ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּלא

ּבית ט:): (יֹומא ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשני, ְְְִִִֵֶַַָָּבבית

וגּלּוי זרה עבֹודה מּפני חרב, מה מּפני ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָראׁשֹון

ּבקיאים ׁשאנּו ׁשני ּבית ּדמים, ּוׁשפיכּות ְְֲִִִִִִֵֶַָָָעריֹות

חסדים ּובגמילּות ּבתֹורה עֹוסקין ׁשהיּו ְְְֲִִִִֶֶָָָָּבהם

ׁשהיתה חּנם ׂשנאת מּפני חרב, מה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמּפני

ניחֹוח וריח הּמקּדׁש ׁשם הזּכיר ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּביניהם.

הּׁשמים מן האׁש היתה ׁשּלא ּכאן, הזּכיר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּכמֹו ׁשני, ּבבית הּקרּבנֹות ואֹוכלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָיֹורדת

(כא:). ׁשם יֹומא ּבמּסכת ְִֵֶֶֶַָָׁשהעידּו

¯Ó‡Âעלי ה' יּׂשא מט) כח (ּדברים ּבּקללֹות ¿»«ְְִִֶַָָָָ

ידאה ּכאׁשר הארץ מקצה מרחק ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגֹוי

מהם הרחֹוקים רֹומי עם עליהם ׁשּבאּו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּנׁשר,

(ׁשם ידעּת לא אׁשר ּגֹוי אל ׁשם: ואמר ְְְֲֶֶַַָָָָָֹֹמאד,

(ׁשם לׁשנֹו תׁשמע לא אׁשר ּגֹוי לו), ְְֲִֶַָָֹֹּפסּוק

מארצנּו, רחּוקם רב מּפני מט), ּכןּפסּוק ולא ְְְִִֵֵֵֵַָָֹֹ

ואּׁשּור לבבל ּגלּו ּכי הּזאת, הּברית ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּבדברי

ּתמיד, ּבהם ונלחמים לארץ קרֹובים ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָׁשהם

לׁשֹונם, ויֹודעים היה, מּׁשם יׂשראל ְְְְְִִִִֵָָָָָויחּוס

אל נא ּדּבר כו) יח (מלכיםֿב ׁשּנאמר ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָּכענין

אנחנּו. ׁשֹומעים ּכי ארמית ְְֲֲֲִִִֶָָָעבדי

ÔÎÂועד הארץ מקצה העּמים ּבכל ה' והפיצ ¿≈ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

ּגלּותנּו הּוא סד) כח (ּדברים הארץ ְְִֵֵֶָָָָקצה

סֹופֹו. ועד העֹולם מּסֹוף מפּזרים ׁשאנּו ְְִִֶַַָָָָֻהּיֹום

מצרים ה' והׁשיב סח): ּפסּוק (ׁשם ְְְֱִִִֶַַָָָואמר

מהם טיטּוס ׁשּמּלא היה, זה ּובגלּותנּו ְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבאניֹות,

הרֹומּיים. ּבספר ּכתּוב וכן ְְְִִִֵֵֶָָספינֹות,

ÔÎÂלעם נתנים ּובנתי ּבני ׁשם: ּׁשאֹומר מה ¿≈ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּובנֹות ּבנים לב), (ּפסּוק ראֹות ועיני ְִֵֵֶַָָָֹאחר

ּפסּוק (ׁשם ּבּׁשבי ילכּו ּכי ל יהיּו ולא ְְְִִִִֵֶַָָָֹּתֹוליד

רק ּובנים, אבֹות ׁשּגלּו הּגלּות אינּנּו ִֵֶֶַַָָָָמא),

נׁשארים והאבֹות לבּדם, לּבנים ההּוא ְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּׁשבי

מּפני הראׁשֹון ּבּברית ּכן נאמר ולא ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבארץ,

הזּכיר הּׁשני ּבּברית אבל ׁשלמה, ּגלּות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּגלּו

ולֹוקחים ּבארצנּו מֹוׁשלים הרֹומּיים ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַָָּכן,

ּכרצֹונם. והּבנֹות ְְִִַַָָָהּבנים

ÔÎÂּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר איבי את ועבדּת ¿≈ְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָֹ

היא מח) ּפסּוק (ׁשם ּובצמא ְְִָָָָָָּברעב

וׂשריהם ּבארצנּו, הרֹומּיים ׁשעבדנּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעבדּותנּו

ּכבד, על עלינּו ּומכּבידים ּבארץ ְְִִִֵֵֶַָָָָֹמֹוׁשלים

ידּוע הּוא ּכאׁשר ּוממֹוננּו ּגּופנּו ְְֲִֵֵֶַַָָולֹוקחים

ְִַָּבּספרים.

„BÚÂ'ה יֹול לו): כח (ׁשם ׁשאמר ראיה, ¿ְֵֶַָָָָ

מל ואת אלאֹות עלי ּתקים אׁשר ּכ ְְְְֲִֶֶֶֶַָָ

הל ּכי ,ואבתי אּתה ידעּת לא אׁשר ְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹֹּגֹוי

ועל לרֹומי, ׁשני ּבית ּבסֹוף הּמל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַאגריּפס

הּכתּוב אמר ולא הּבית. נחרב ׁשם ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹהליכתֹו

מלּכ אמר: אבל ,"עלי ימל אׁשר הּמל"ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ראּוי היה ׁשּלא יתּבר לנּו רמז ּתקים, ְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹאׁשר

יׂשראל על מל להיֹות היה ואסּור ,ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלמל

ואבֹותיו הּוא עליהם הקימּו אבל ּתֹורה, ֲֲֲִִִֵֵֶַָָָמּדין

סֹוטה ּבמּסכת זה ׁשהזּכר ּכמֹו ּכּדת, ְְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּלא

ּבפרּוׁש יזּכירּו ּכאּלּו רמזים אּלה וכל ְְְְְִִִֵֵֶַָָ(מא.).

זה. ּגלּותנּו ְִֵֶַָענין

‰l‡b‰Âׁשלמה ּגאּלה הּׁשנית, ההיא ּבּברית ¿«¿À»ְְְִִִֵֵַַַָָֻ

א): ל (ּדברים אמר ּכּלם, על ְְִַַָָָָֻֻמעּלה

הּברכה האּלה הּדברים ּכל עלי יבאּו כי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹוהיה

והיטב ה): ּפסּוק (ׁשם והבטיח וגֹו', ְְְְְְְִִִֵַַָָָָוהּקללה

ׁשבטי לכל הבטחה ׁשהיא ,מאבתי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹוהרּב

ׁשּיכרית הבטיח וׁשם העם. לׁשּׁשית לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹיׂשראל,

ז): ּפסּוק (ׁשם ׁשּנאמר אֹותנּו, הּמגלים ְֱִִֶֶֶַַַַָָָויכּלה

על האּלה האלֹות ּכל את אלהי ה' ְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹונתן

אֹויבי והּנה ,רדפּו אׁשר ׂשנאי ועל ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָֹֹאיבי

ּתמיד ירּדפּו אׁשר האּמֹות לׁשּתי רמז ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָֻוׂשֹונאי

העתידה ּבּגאּלה יבטיחּו ּדברים ואּלה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻאחרינּו.

ּדניאל. חזיֹונֹות מּכל יֹותר ׁשלמה ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָהבטחה

ÔÎÂוׁשממּו לב): (ּבּפסּוק ּבכאן ּׁשאמר מה ¿≈ְְְְֶַַָָָָ

טֹובה ּבׂשֹורה היא איביכם, ְְִֵֶֶָָָָֹעליה

מקּבלת ארצנּו ׁשאין הּגלּיֹות ּבכל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻמבּׂשרת

וגם אֹויבינּו. והבטחהאת ּגדֹולה ראיה זֹו ְְְְְְֵֵַַָָָָָ

אׁשר ארץ הּיּׁשּוב ּבכל תמצא לא ּכי ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹלנּו,

נֹוׁשבת היתה ואׁשר ּורחבה טֹובה ְְֲִֶֶֶַָָָָָהיא

יצאנּו מאז ּכי ּכמֹוה, חרבה והיא ְֲִִֵֵֵָָָָָָָמעֹולם,

קּבלה לא מׁשּתּדליםמּמּנּה וכּלם ולׁשֹון, אּמה ְְְְְִִִִֶַָָָָָֹֻֻ

הּברית והּנה ידם. לאל ואין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָלהֹוׁשיבּה

ּברּו הּקדֹוׁש הּזאת ּבּפרׁשה אׁשר ֲִֶַַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה

הּגדֹול ׁשמֹו היה כן ּכי אֹותּה, ּכרת ְִֵַַָָָָָהּוא

הּׁשנית והּברית הראׁשֹון, ּבּבית ְְִִִִִֵַַַַָָעּמנּו

רמז מׁשה מּפי תבא" ּכי "והיה ְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּבּפרׁשה

ׁשני ּבבית היה ׁשּלא לגמרי, ׁשכינתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹלסּלּוק

וארצה ח): א (חּגי ׁשּנאמר ׁשמֹו, ּכבֹוד ְְְְֱֶֶֶֶַַַַרק

ׁשנּיה לה"א רמז הה"א ותֹוספת ואּכבד, ְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָּבֹו

כא:) (יֹומא ּבֹו ּדרׁשּו ּוכבר הּגדֹול. ְְֵֶַַָָָָׁשּבּׁשם

ּדברים לחמּׁשה רמז ּכן, ּגם אחר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמדרׁש

וכּו'. חסר הּׁשני הּבית ְִִֵֵֶַַַָָָׁשהיה
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ÌÎÈ‡�N ÌÎ· e„¯Â∑(ת"כ)ּובכם מּכם אּלא ׂשֹונאים מעמיד עֹומדים,ׁשאיני אלילים עֹובדי העֹולם ׁשאּמֹות ׁשּבׁשעה ¿»»∆…¿≈∆ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ
יׂשראל ּׁשּבּגלּוי,על מה אּלא מבּקׁשים גֿד)ׁשּנאמר,אינם ו ּובני(שופטים ועמלק מדין ועלה יׂשראל אםֿזרע "והיה : ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
וגֹו' הארץ",קדם אתֿיבּול וּיׁשחיתּו עליהם ּובכם,וּיחנּו מּכם עליכם ׁשאעמיד ּבׁשעה אחר,אבל מחּפׂשים הם ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

אֹומר הּוא וכן ׁשּלכם, ג)הּמטמֹונּיֹות ג וגֹו'"(מיכה הפׁשיטּו מעליהם ועֹורם עּמי ׁשאר אכלּו "ואׁשר :.ÌzÒ�Â∑מּפני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ¿«¿∆ְִֵ
‡˙ÌÎ.אימה Û„¯ŒÔÈ‡Â∑ּכח .מּבלי ֵָ¿≈…≈∆¿∆ְִִַֹ

(çé)íëúà äøqéì ézôñéå éì eòîLú àì älà-ãò-íàå§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½
:íëéúàhç-ìò òáL¤−©©©«Ÿ¥¤«

i"yx£‰l‡Œ„Ú Ì‡Â∑אּלה ּבעֹוד ּתׁשמעּוואם אחרים∑ÈzÙÒÈÂ.לא יּסּורין ÌÎÈ˙‡hÁŒÏÚ.עֹוד Ú·L∑(ת"כ)ׁשבע ¿ƒ«≈∆ְְְְִִֵֶֹ¿»«¿ƒֲִִִֵ∆«««…≈∆ֶַ
למעלה האמּורֹות עברֹות ׁשבע על .ּפרענּיֹות ְְְֲֲֵֶַַַָָָֻֻ

(èé)ìæøak íëéîL-úà ézúðå íëfò ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ©©§¤½
:äLçpk íëöøà-úàå§¤©§§¤−©§ª¨«

i"yx£ÌÎfÚ ÔB‡bŒ˙‡ Èz¯·LÂ∑הּמקּדׁש ּבית אֹומר,זה הּוא כא)וכן כד עּזכם"(יחזקאל ּגאֹון אתֿמקּדׁשי מחּלל "הנני :. ¿»«¿ƒ∆¿À¿∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
‰LÁpk ÌÎˆ¯‡Œ˙‡Â ÏÊ¯ak ÌÎÈÓLŒ˙‡ Èz˙�Â∑מׁשה מּׁשל קׁשה אֹומר,זֹו הּוא כג)ׁשּׁשם כח אׁשר(דברים ׁשמי "והיּו : ¿»«ƒ∆¿≈∆««¿∆¿∆«¿¿∆«¿À»ְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

וגֹו'" נחׁשת ראׁש מזיעה,על ׁשהּנחׁשת ּכדר מזיעין הּׁשמים מזיע,ׁשּיהיּו הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעה אינּה ,והארץ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּכאן אבל ּפרֹותיה. מׁשּמרת מזיע,והיא הּברזל ׁשאין ּכדר מזיעין יהיּו לא ּבעֹולם,הּׁשמים חרב ּתהא,ויהא והארץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

מזיעה ׁשהּנחׁשת ּכדר ּפרֹותיה,מזיעה מאּבדת .והיא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(ë)õòå dìeáé-úà íëöøà ïzú-àìå íëçk ÷éøì íúå§©¬¨¦−«Ÿ£¤®§«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈§¥´
:Béøt ïzé àì õøàä̈½̈¤¬Ÿ¦¥−¦§«

i"yx£ÌÎÁk ˜È¯Ï Ì˙Â∑(ת"כ)עמל ׁשּלא אדם חרׁש,הרי זרע,ׁשּלא נּכׁש,ׁשּלא ּכסח,ׁשּלא עדר,ׁשּלא ּובׁשעת,ׁשּלא ¿«»ƒ…¬∆ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ
אֹותֹו ּומלקה ׁשּדפֹון ּבא ּכלּום,הּקציר ּבכ ועדר,אין ונּכׁש וזרע וחרׁש ׁשעמל אדם ּומלקה,אבל ׁשּדפֹון ּובא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ׁשּנ,אֹותֹו קהֹותהרי זה ׁשל ‡˙dÏe·ÈŒ.יו ÌÎˆ¯‡ Ôz˙Œ‡ÏÂ∑(ת"כ)הּזרע ּבׁשעת לּה מֹוביל ּׁשאּתה מה ıÚÂ.אף ֲִֵֵֶֶָ¿…ƒ≈«¿¿∆∆¿»ְִִֶֶַַַַַַָָ¿≈
ı¯‡‰∑(ת"כ)לקּוי יהא הארץ מן החנטה,אפּלּו ּבׁשעת ּפרֹותיו יחניט ÔzÈ.ׁשּלא ‡Ï∑ּולמּטה למעלה ,מׁשּמׁש »»∆ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ…ƒ≈ְְְְֵַַַָָ

ואּפרי BÈ¯t.אעץ ÔzÈ ‡Ï∑ּפרֹותיו מּׁשיר מפרה קללֹות,ּכׁשהּוא ׁשּתי ּפרענּיֹות,הרי ׁשבע ּכאן .ויׁש ְְִֵַַ…ƒ≈ƒ¿ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻ

(àë)ì eáàú àìå éø÷ énò eëìz-íàåézôñéå éì òîL §¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®§¨«©§¦³
:íëéúàhçk òáL äkî íëéìò£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«

i"yx£È¯˜ ÈnÚ eÎÏzŒÌ‡Â∑עראי אמרּו: לפרקים,ּבמקרה,רּבֹותינּו אּלא ּומנחם,ׁשאינֹו ּבּמצֹות. עראי ּתלכּו ּכן ¿ƒ≈¿ƒƒ∆ƒְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מניעה לׁשֹון יז)וכן,ּפרׁש כה רגל"(משלי "הקר כח)וכן,: יז "יקרֿרּוח"(משלי אּונקלֹוס:,: ׁשל לתרּגּומֹו זה לׁשֹון וקרֹוב ְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

קׁשי אלי,לׁשֹון מהתקרב לּמנע לּבם ÌÎÈ˙‡hÁk.ׁשּמקׁשין Ú·L∑אחרֹות ּפרענּיֹות ׁשבע,ׁשבע ּבמסּפר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ∆«¿«…≈∆ְְְֲִֵֶֶַַַָֻֻ
.ּכחּטאתיכם ְֵֶַֹ

(áë)íëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½
:íëéëøc enLðå íëúà äèéòîäå íëzîäa-úà äúéøëäå§¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−©§¥¤«

i"yx£ÈzÁÏL‰Â∑ּגרּוי ‡˙ÌÎ.לׁשֹון ‰ÏkLÂ∑מׁשּכלת חּיה אּלא לי ּבהמה,אין .ּבכ ּבכ,ׁשּדרּכּה ּדרּכּה ,ׁשאין ¿ƒ¿«¿ƒְֵ¿ƒ¿»∆¿∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד כד)מּנין? לב ּבם"(דברים אׁשּלח "וׁשןּֿבהמת לֹומר,: ּתלמּוד ּבנׁשיכתּה? ממיתה ׁשּתהא ּומּנין ׁשּתים. הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

עפר"(שם) זחלי "עםֿחמת ּוממיתין,: נֹוׁשכין אּלּו ּבארץֿיׂשראל:,מה ׁשנים היּו ּכבר ּוממיתין; נֹוׁשכין אּלּו אף ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ּוממית נֹוׁש ּוממית,חמֹור נֹוׁש ‡˙ÌÎ.ערֹוד ‰ÏkLÂ∑הּקטּנים ‡˙ÌÎzÓ‰aŒ.אּלּו ‰˙È¯Î‰Â∑מּבחּוץ. ֲִִֵֵֵֵָ¿ƒ¿»∆¿∆ְִֵַַ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆¿¿∆ִַ
ÌÎ˙‡ ‰ËÈÚÓ‰Â∑מּבפנים.ÌÎÈÎ¯c enL�Â∑קטּנים ּוׁשבילים ּגדֹולים ּבהמה,ׁשבילים ׁשן ּפרענּיֹות: ׁשבע ,הרי ¿ƒ¿ƒ»∆¿∆ְִִִ¿»««¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻֻ

חּיה עפר,וׁשן זֹוחלי והמעיטה,וׁשּכלה,חמת .ונׁשּמּו,והכריתה, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

ÛÒB‡Âיח È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ÔÈl‡ „Ú Ì‡Â¿ƒ«ƒ≈»¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ÔBÎ˙È Èc¯ÓÏ¿ƒ¿≈»¿¿««≈

„Èיט ‡iÓL ˙È Ôz‡Â ÔBÎt˜z ¯˜È ˙È ¯a˙‡Â¿∆¿«»¿«»¿¿¿∆≈»¿«»ƒ
‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡ÏÊ¯Ùk ÔÈÙÈwz ÔBÎÈÂlÚƒ»≈«ƒƒ¿«¿¿»ƒ«¬»»ƒ¿»
„aÚÓlÓ ‡LÁ�Î ‡�ÈÒÁ ÔBÎÈ˙BÁ˙„ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈¬ƒ»ƒ¿»»ƒ¿∆¿«

:ÔÈ¯Èt≈ƒ

‡¯ÔBÎÚכ Ôz˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÈÁ e�˜È¯Ï ÔeÙeÒÈÂƒ¿≈»≈≈¿»ƒ≈«¿¬
:da‡ ÔzÈ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÔÏÈ‡Â dzÏÏÚ ˙È»¬«¿«¿ƒ««¿»»ƒ≈ƒ≈

˙Ôe·Èכא ‡ÏÂ eÈL˜a ÈÓ„˜ ÔeÎ‰z Ì‡Â¿ƒ¿»√»«¿«¿¿»≈
ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙‡Ï ÛÒB‡Â È¯ÓÈÓÏ ‡Ïa˜Ï¿«»»¿≈¿ƒ¿≈∆¡»»¬≈

:ÔBÎÈ·BÁk Ú·L ‡ÁÓ»»¿«¿≈

ÔBÎ˙Èכב Ïk˙˙e ‡¯a ˙ÂÁ ˙È ÔBÎ· È¯‚‡Â∆¡»≈¿»≈«»»¿«≈»¿
ÔÈ„ˆÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÚÊ˙Â ÔBÎ¯Úa ˙È ÈˆÈL˙e¿≈≈»¿ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ«¿»

:ÔBÎ˙Á¯B‡¿»¿
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ּפרענּות ּכאן אין הּבירנּיֹות,חּמנים הׁשמדת עלֿידי את,אּלא "ונתּתי ויּכרתּו. הּגּגֹות ׁשּבראׁשי החּמנים יּפלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
וגֹו'" ׁשלׁש,ּפגריכם ארּבע,הרי ׁשכינה ערים,סּלּוק הּגדּודּיֹות,חרּבן מן מקּדׁש קרּבנֹות,ׁשממֹון אריח" ,"ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשבע .הרי ֲֵֶַ

(áì)íëéáéà äéìò eîîLå õøàä-úà éðà éúnLäå©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½
:da íéáLiä©«§¦−¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ È�‡ È˙nL‰Â∑ליׂשראל טֹובה מּדה ּבארצם,זֹו רּוח נחת האֹויבים ימצאּו ׁשֹוממה,ׁשּלא ׁשּתהא «¬ƒ…ƒ¬ƒ∆»»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
.מּיֹוׁשביה ְִֶָ

(âì)äúéäå áøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤§¨«§¨³
:äaøç eéäé íëéøòå äîîL íëöøà©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«

i"yx£ÌÈBb· ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Â∑קׁשה מּדה אחד,זֹו למקֹום גֹולים מדינה ׁשּבני ּומתנחמין;,ׁשּבׁשעה זה את זה רֹואים ¿∆¿∆¡»∆«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ּכבמזרה נזרּו ּבחברּתּה,ויׂשראל ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה ׂשעֹורים הּזֹורה החרב∑È˙˜È¯‰Â.ּכאדם ,ּכׁשּׁשֹולף ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«¬ƒ…ƒְֵֶֶֶַ

מהר חֹוזרת אינּה אחריכם הּנׁשמטת חרב ּומדרׁשֹו: הּנדן. לחזר,מתרֹוקן סֹופן ואין הּמים את ׁשּמריק .ּכאדם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
‰ÓÓL ÌÎˆ¯‡ ‰˙È‰Â∑לתֹוכּה לׁשּוב ּתמהרּו ׁשּבׁשעה,ׁשּלא חרבֹות; לכם נראֹות – חרּבה יהיּו עריכם ּכ ּומּתֹו ¿»¿»«¿¿∆¿»»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

לחזר וסֹופֹו ּומעירֹו ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ּכהנים,ׁשאדם ּבתֹורת ׁשנּויה ּכ חרבים, ּוביתֹו ּכרמֹו אין .ּכאּלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

(ãì)ízàå änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈§©¤−
:äéúúaL-úà úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§¨−¤©§Ÿ¤«¨

i"yx£‰ˆ¯z Ê‡∑הּמקֹום ּכעס את ׁשמּטֹותיה,ּתפּיס על ׁשּבתֹותיה∑Â‰¯ˆ˙.ׁשּכעס את ‰nM‰(.למּלאת ÈÓÈ Ïk∑ »ƒ¿∆ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿ƒ¿»ְְֶֶַַָֹ»¿≈»«»
'העׂשֹות' ּכפל,לׁשֹון ּבמקֹום ּדגׁש .)'ׁשממה',ּומ"ם ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

(äì)äúáL-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

i"yx£‰˙·LŒ‡Ï ¯L‡ ּבבל∑‡˙ ּגלּות ׁשל ׁשנה ּבּׁשנים,ׁשבעים ׁשהיּו ויֹובל הּׁשמּטה ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ≈¬∆…»¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּמקֹום לפני ּבארצם יׂשראל ותׁשעים,ׁשהכעיסּו מאֹות ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים מאֹות מּׁשּנכנסּוארּבע עֹונם ׁשני היּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

הּׁשבטים עׂשרת ׁשּגלּו עד חרבֹות,לארץ עד הּׁשבטים עׂשרת מּׁשּגלּו ׁשנה ארּבעים לפניו הכעיסּו יהּודה ּובני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּביחזקאל,ירּוׁשלים ׁשּנאמר דֿו)הּוא אתֿאּלה(ד וכּלית וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ׁשכב "ואּתה הימני,: עלֿצּד וׁשכבּת ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹום" ארּבעים ּביתֿיהּודה אתֿעֹון ונׂשאת יהֹויכין;,ׁשנית הּמל לגלּות החמּׁשית ּבּׁשנה ליחזקאל נאמרה זֹו ּונבּואה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים ׁשׁש עׂשּו מנּׁשה,ועֹוד – היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות ּתאמר: ואם וׁשׁש, ארּבעים הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשנה וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה ּוׁשּתים,עׂשה עׂשרים רׁשעֹו ׁשנֹות חלק,וכל ּבאּגדת ׁשאמרּו ׁשּתים,ּכמֹו אמֹון ,וׁשל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבהן ויֹובלֹות ׁשמּטין ׁשנה, וׁשׁש ּוׁשלׁשים מאֹות לארּבע וחׁשב צא לצדקּיהּו, ּוכנגּדן ליהֹויקים עׂשרה ,ואחת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יֹובלֹות ּוׁשנים ׁשמּטין עׂשרה ארּבע למאה: עׂשרה ׁשׁש ׁשנה,והם מאֹות לארּבע לׁשלׁשים,הרי וארּבע, ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשנה ׁשמּטֹות,וׁשׁש אחת,חמׁש חסר ׁשבעים ׁשּנכנס,הרי יתרה ׁשנה ּבּׁשמּטהועֹוד לׁשבעים,,ה נ"א:(הּמׁשלמת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּגלּו יֹובל להם,ואֹותֹו נחׁשב ּבעֹונם נגמר הימים)ׁשּלא בדברי אֹומר הּוא וכן ׁשלמים. ׁשנה ׁשבעים נגזר ועליהם כא); לו :(דה"ב ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשנה" ׁשבעים למּלאֹות וגֹו' ׁשּבתֹותיה את הארץ ."עדֿרצתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

(åì)úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå íäéáéà«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤

:óãø ïéàå eìôðå§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
i"yx£C¯Ó È˙‡·‰Â∑"מר" ׁשל 'מ"ם' לבב. ור 'מֹוקׁש',ּפחד וׁשל 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא, נֹופל .יסֹוד ¿≈≈ƒ…∆ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ÈÏÚaלב dÏÚ ÔeÈ¯ˆÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ‡�‡ Ècˆ‡Â¿∆¿≈¬»»«¿»ƒ»¿¬««¬≈
:da ÔÈ·˙Èc ÔBÎÈ··„¿»≈¿»¿ƒ«

·˙¯ÔBÎÈלג È¯‚‡Â ‡iÓÓÚ È�Èa ¯c·‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»∆¡»≈«¿≈
‡È„ˆ ÔBÎÚ¯‡ È‰˙e ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿≈«¿¬»¿»

:‡a¯Á ÔB‰È ÔBÎÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈¿»¿»

Ècלד ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú¯‡ ÈÚ¯z ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ú¯‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ¯˙Â ‡Ú¯‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

Ï‡לה Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ·˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«

ÔB‰aÏaלו ‡¯·z ÏÚ‡Â ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ï˜ ÔB‰˙È ÛBc¯ÈÂ ÔB‰È‡�Òc ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿«
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚÓk Ôe˜¯ÚÈÂ ÛÈwL„ ‡t¯Ë«¿»¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»
:ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ

izewegaÎxda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

(âë):éø÷ énò ízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬¦¦−¤«¦
i"yx£ÈÏ e¯Òe˙ ‡Ï∑אלי .לׁשּוב …ƒ»¿ƒֵַָ

(ãë)éðà-íb íëúà éúékäå éø÷a íënò éðà-óà ézëìäå§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³¤§¤Æ©½̈¦
:íëéúàhç-ìò òáL¤−©©©«Ÿ¥¤«

(äë)ízôñàðå úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìò éúàáäå§¥«¥¦̧£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½§¤«¡©§¤−
:áéBà-ãéa ízzðå íëëBúa øáã ézçlLå íëéøò-ìà¤¨«¥¤®§¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½§¦©¤−§©¥«

i"yx£˙È¯aŒÌ˜�∑ּבברית ׁשאינֹו נקם נקמֹות,ויׁש ׁשאר וזהּו,ּכדר ¿«¿ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּבּמקרא חרב' 'הבאת ּכל עברּתם, אׁשר ּבריתי נקמת – ּברית" "נקם אחר: ּדבר צדקּיהּו. ׁשל עיניו היא,סּמּוי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אֹויבים חילֹות הּמצֹור∑ÌzÙÒ‡�Â.מלחמת מּפני הערים ּתֹו אל החּוץ ÌÎÎB˙a.מן ¯·„ ÈzÁlLÂ∑ועלֿידי ְְִִֵֶֶ¿∆¡«¿∆ְִִִֵֶֶַַָָ¿ƒ«¿ƒ∆∆¿¿∆ְְֵַ
עליכם,הּדבר הּצרים האֹויבים ּביד ּבירּוׁשלים,ונּתּתם הּמת את מלינים ׁשאין הּמת,לפי את מֹוציאים ּוכׁשהם ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

אֹויב,לקברֹו ּביד .נּתנים ְְְִִֵַָָ

(åë)íëîçì íéLð øNò eôàå íçì-ähî íëì éøáLa§¦§¦´¨¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ
àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà øepúa§©´¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ

ñ :eòaNú¦§¨«
i"yx£ÌÁÏŒ‰hÓ∑מׁשען יז)ּכמֹו,לׁשֹון מח "מּטהֿעז"(ירמיה :.ÌÁÏŒ‰hÓ ÌÎÏ È¯·La∑מסעד ּכל לכם אׁשּבר «≈∆∆ְְְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆∆ְְִֶֶַָָֹ
רעב,אכל חּצי ‡Á„.והם ¯ep˙a ÌÎÓÁÏ ÌÈL� ¯NÚ eÙ‡Â∑עצים Ï˜Lna.מחסר ÌÎÓÁÏ e·ÈL‰Â∑ׁשּתהא ְִֵֵֶָָֹ¿»∆∆»ƒ«¿¿∆¿«∆»ִֵֵֶֹ¿≈ƒ«¿¿∆«ƒ¿»ְֵֶ

ּבּתּנּור ּומׁשּתּברת נפּולה ּפת ונעׂשית נרקבת ּביניהם,הּתבּואה לחּלקם הּׁשברים את וׁשֹוקלֹות יֹוׁשבֹות ÌzÏÎ‡Â.והן ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆
eÚaN˙ ‡ÏÂ∑חרב ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ּבּלחם, הּמעים ּבתֹו מארה לחם,ּדבר,מצֹור,זה מּטה עצים,ׁשבר ,חסר ¿…ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻֻ

נפּולה הּמנין,ּפת מן אינּה "ונּתּתם" ּבּמעים; החרב,מארה .ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(æë):éø÷a énò ízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬¦¦−§¤«¦

(çë)éðà-óà íëúà ézøqéå éø÷-úîça íënò ézëìäå§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³¤§¤Æ©½̈¦
:íëéúàhç-ìò òáL¤−©©©«Ÿ¥¤«

(èë):eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNa ízìëàå©«£©§¤−§©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«

(ì)ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà ézãîLäå§¦§©§¦º¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ
:íëúà éLôð äìòâå íëéìelb éøât-ìò íëéøât-úà¤¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Óa∑ּובירנּיֹות אל∑ÌÎÈ�nÁ.מגּדלים עבֹודת הּגּגֹותמין על ׁשּמעמידין ׁשּמעמידים,ילים ׁשם ועל »…≈∆ְִִִִָָ«»≈∆ְֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַ
'חּמנים' קרּויין ‡˙ÌÎÈ¯‚tŒ.ּבחּמה Èz˙�Â∑היּו רעב אֹותם,ּתפּוחי ּומנּׁשקים מחיקם יראתם ּוכרסֹו,ּומֹוציאים ְִִַַַָָ¿»«ƒ∆ƒ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָ

עליה ונֹופל ‡˙ÌÎ.נבקעת ÈLÙ� ‰ÏÚ‚Â∑(ת"כ)ׁשכינה סּלּוק .זה ְְִֵֶַַָָ¿»¬»«¿ƒ∆¿∆ְִִֶָ

(àì)íëéLc÷î-úà éúBnLäå äaøç íëéøò-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤¦§§¥¤®
:íëççéð çéøa çéøà àìå§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«

i"yx£‰a¯Á ÌÎÈ¯ÚŒ˙‡ Èz˙�Â∑"אתֿהארץ אני "והׁשּמתי אֹומר: ּכׁשהּוא מאדם? מה,יכֹול הא אמּור! אדם הרי ¿»«ƒ∆»≈∆»¿»ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
וׁשב מעֹובר "חרּבה"? מקּים: ‡˙ÌÎÈLc˜ÓŒ.אני È˙BnL‰Â∑"אריח "ולא אֹומר: ּכׁשהּוא הּקרּבנֹות? מן ,יכֹול ְְֲִֵֵֵַָָָָ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

הּגדּודּיֹות מן אתֿמקּדׁשיכם"? "והׁשּמֹותי מקּים: אני מה הא אמּורים! קרּבנֹות ׁשהיּו,הרי יׂשראל ׁשל ׁשּירֹות ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכריתת ׁשּתים. הרי – ּבמֹות והׁשמדת ּובנֹות ּבנים ּבׂשר אכילת ּפרענּיֹות: ׁשבע הרי ׁשם. לבא ונֹועדֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻמתקּדׁשֹות

ÔeÎ‰˙eכג È¯ÓÈÓÏ Ôe„¯˙˙ ‡Ï ÔÈl‡a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

È˜Ï‡Âכד eÈL˜a ÔBÎnÚ ‡�‡ Û‡ C‰‡Â¿≈««¬»ƒ¿¿«¿¿«¿≈
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡�‡ Û‡ ÔBÎ˙È»¿«¬»¿««≈

ÔeÚ¯t˙ÈÂכה ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c ÔBÎÈÏÚ È˙È‡Â¿«¿ƒ¬≈¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿
ÈÓb˙t ÏÚ Ôez¯·Úc ÏÚ ‡˙e�Ú¯t ÔBÎpÓƒ¿À¿¬»««¬«¿«ƒ¿»≈
‡�˙BÓ È¯‚‡Â ÔBÎÈÂ¯˜Ï ÔeLpk˙˙Â ‡˙È¯B‡«¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆¡»≈»»

:‰‡�Ò„ ‡„Èa Ôe¯qÓ˙˙Â ÔBÎÈ�Èa≈≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»

ÒÚ¯כו ÔÈÙÈÂ ‡ÏÎÈÓ „ÈÚÒ ÔBÎÏ ¯·z‡„aƒ¿∆¿«¿¿ƒ≈¿»¿»¿»¬«
ÔBÎÓÁÏ Ôe·È˙ÈÂ „Á ‡¯ep˙a ÔBÎÓÁÏ ÔÈL�¿ƒ«¿¿¿«»«ƒƒ«¿¿

:ÔeÚaN˙ ‡ÏÂ ÔeÏÎÈ˙Â ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿

ÔeÎ‰˙eכז È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï ‡„a Ì‡Â¿ƒ¿»»¿«¿¿≈¿ƒ¿»
:eÈL˜a ÈÓ„√̃»«¿«¿

‡Ûכח ÔBÎ˙È Èc¯‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙a ÔBÎnÚ C‰‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈»¿«
:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ Ú·L ‡�‡¬»¿««≈

ÔBÎÈ˙�aכט ¯N·e ÔBÎÈ�a ¯Na ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿¿«¿≈¿«¿»≈
:ÔeÏÎÈz≈¿

È˙ל ıv˜‡Â ÔBÎÈ˙Óa ˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»»»≈∆¡«≈»
¯ebt ÏÚ ÔBÎÈ¯‚t ˙È Ôz‡Â ÔBÎÈÒ�ÒÈ�Á¬ƒ¿¿≈¿∆≈»ƒ¿≈«ƒ

:ÔBÎ˙È È¯ÓÈÓ ˜Á¯ÈÂ ÔBÎ˙ÂÚË«¬«¿ƒ«≈≈¿ƒ»¿

È˙לא È„ˆ‡Â ‡„ˆ ÔBÎÈÂ¯˜ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»ƒ¿≈»»¿∆¿≈»
Ôa¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜‡ ‡ÏÂ ÔBÎÈLc˜Ó«¿¿≈¿»¬«≈¿«¬»À¿«

:ÔBÎ˙L�k¿ƒ»¿
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ּפרענּות ּכאן אין הּבירנּיֹות,חּמנים הׁשמדת עלֿידי את,אּלא "ונתּתי ויּכרתּו. הּגּגֹות ׁשּבראׁשי החּמנים יּפלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
וגֹו'" ׁשלׁש,ּפגריכם ארּבע,הרי ׁשכינה ערים,סּלּוק הּגדּודּיֹות,חרּבן מן מקּדׁש קרּבנֹות,ׁשממֹון אריח" ,"ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשבע .הרי ֲֵֶַ

(áì)íëéáéà äéìò eîîLå õøàä-úà éðà éúnLäå©«£¦Ÿ¦¬£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½
:da íéáLiä©«§¦−¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ È�‡ È˙nL‰Â∑ליׂשראל טֹובה מּדה ּבארצם,זֹו רּוח נחת האֹויבים ימצאּו ׁשֹוממה,ׁשּלא ׁשּתהא «¬ƒ…ƒ¬ƒ∆»»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
.מּיֹוׁשביה ְִֶָ

(âì)äúéäå áøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−¨®¤§¨«§¨³
:äaøç eéäé íëéøòå äîîL íëöøà©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«

i"yx£ÌÈBb· ‰¯Ê‡ ÌÎ˙‡Â∑קׁשה מּדה אחד,זֹו למקֹום גֹולים מדינה ׁשּבני ּומתנחמין;,ׁשּבׁשעה זה את זה רֹואים ¿∆¿∆¡»∆«ƒְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ּכבמזרה נזרּו ּבחברּתּה,ויׂשראל ּדבּוקה מהן אחת ואין ּבנפה ׂשעֹורים הּזֹורה החרב∑È˙˜È¯‰Â.ּכאדם ,ּכׁשּׁשֹולף ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«¬ƒ…ƒְֵֶֶֶַ

מהר חֹוזרת אינּה אחריכם הּנׁשמטת חרב ּומדרׁשֹו: הּנדן. לחזר,מתרֹוקן סֹופן ואין הּמים את ׁשּמריק .ּכאדם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
‰ÓÓL ÌÎˆ¯‡ ‰˙È‰Â∑לתֹוכּה לׁשּוב ּתמהרּו ׁשּבׁשעה,ׁשּלא חרבֹות; לכם נראֹות – חרּבה יהיּו עריכם ּכ ּומּתֹו ¿»¿»«¿¿∆¿»»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

לחזר וסֹופֹו ּומעירֹו ּומּכרמֹו מּביתֹו ּגֹולה ּכהנים,ׁשאדם ּבתֹורת ׁשנּויה ּכ חרבים, ּוביתֹו ּכרמֹו אין .ּכאּלּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

(ãì)ízàå änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz æà̈Á¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈§©¤−
:äéúúaL-úà úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§¨−¤©§Ÿ¤«¨

i"yx£‰ˆ¯z Ê‡∑הּמקֹום ּכעס את ׁשמּטֹותיה,ּתפּיס על ׁשּבתֹותיה∑Â‰¯ˆ˙.ׁשּכעס את ‰nM‰(.למּלאת ÈÓÈ Ïk∑ »ƒ¿∆ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿ƒ¿»ְְֶֶַַָֹ»¿≈»«»
'העׂשֹות' ּכפל,לׁשֹון ּבמקֹום ּדגׁש .)'ׁשממה',ּומ"ם ְְְִֵֵֵֶֶָָָָ

(äì)äúáL-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk̈§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ¨«§¨²
:äéìò íëzáLa íëéúúaLa§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨

i"yx£‰˙·LŒ‡Ï ¯L‡ ּבבל∑‡˙ ּגלּות ׁשל ׁשנה ּבּׁשנים,ׁשבעים ׁשהיּו ויֹובל הּׁשמּטה ׁשנֹות ׁשבעים ּכנגד היּו הן ≈¬∆…»¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּמקֹום לפני ּבארצם יׂשראל ותׁשעים,ׁשהכעיסּו מאֹות ׁשלׁש ׁשנה: ּוׁשלׁשים מאֹות מּׁשּנכנסּוארּבע עֹונם ׁשני היּו ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

הּׁשבטים עׂשרת ׁשּגלּו עד חרבֹות,לארץ עד הּׁשבטים עׂשרת מּׁשּגלּו ׁשנה ארּבעים לפניו הכעיסּו יהּודה ּובני ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּביחזקאל,ירּוׁשלים ׁשּנאמר דֿו)הּוא אתֿאּלה(ד וכּלית וגֹו' הּׂשמאלי עלֿצּד ׁשכב "ואּתה הימני,: עלֿצּד וׁשכבּת ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹום" ארּבעים ּביתֿיהּודה אתֿעֹון ונׂשאת יהֹויכין;,ׁשנית הּמל לגלּות החמּׁשית ּבּׁשנה ליחזקאל נאמרה זֹו ּונבּואה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
צדקּיהּו ּגלּות עד ׁשנים ׁשׁש עׂשּו מנּׁשה,ועֹוד – היּו וחמׁש חמּׁשים מנּׁשה ׁשנֹות ּתאמר: ואם וׁשׁש, ארּבעים הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשנה וׁשלׁש ׁשלׁשים ּתׁשּובה ּוׁשּתים,עׂשה עׂשרים רׁשעֹו ׁשנֹות חלק,וכל ּבאּגדת ׁשאמרּו ׁשּתים,ּכמֹו אמֹון ,וׁשל ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּבהן ויֹובלֹות ׁשמּטין ׁשנה, וׁשׁש ּוׁשלׁשים מאֹות לארּבע וחׁשב צא לצדקּיהּו, ּוכנגּדן ליהֹויקים עׂשרה ,ואחת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יֹובלֹות ּוׁשנים ׁשמּטין עׂשרה ארּבע למאה: עׂשרה ׁשׁש ׁשנה,והם מאֹות לארּבע לׁשלׁשים,הרי וארּבע, ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשנה ׁשמּטֹות,וׁשׁש אחת,חמׁש חסר ׁשבעים ׁשּנכנס,הרי יתרה ׁשנה ּבּׁשמּטהועֹוד לׁשבעים,,ה נ"א:(הּמׁשלמת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּגלּו יֹובל להם,ואֹותֹו נחׁשב ּבעֹונם נגמר הימים)ׁשּלא בדברי אֹומר הּוא וכן ׁשלמים. ׁשנה ׁשבעים נגזר ועליהם כא); לו :(דה"ב ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשנה" ׁשבעים למּלאֹות וגֹו' ׁשּבתֹותיה את הארץ ."עדֿרצתה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

(åì)úöøàa íááìa Cøî éúàáäå íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ
áøç-úñðî eñðå ócð äìò ìB÷ íúà óãøå íäéáéà«Ÿ§¥¤®§¨©´ŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤

:óãø ïéàå eìôðå§¨«§−§¥¬Ÿ¥«
i"yx£C¯Ó È˙‡·‰Â∑"מר" ׁשל 'מ"ם' לבב. ור 'מֹוקׁש',ּפחד וׁשל 'מֹועד' ׁשל 'מ"ם' ּכמֹו הּוא, נֹופל .יסֹוד ¿≈≈ƒ…∆ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ÈÏÚaלב dÏÚ ÔeÈ¯ˆÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ‡�‡ Ècˆ‡Â¿∆¿≈¬»»«¿»ƒ»¿¬««¬≈
:da ÔÈ·˙Èc ÔBÎÈ··„¿»≈¿»¿ƒ«

·˙¯ÔBÎÈלג È¯‚‡Â ‡iÓÓÚ È�Èa ¯c·‡ ÔBÎ˙ÈÂ¿»¿¡««≈≈«¿«»∆¡»≈«¿≈
‡È„ˆ ÔBÎÚ¯‡ È‰˙e ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿≈«¿¬»¿»

:‡a¯Á ÔB‰È ÔBÎÈÂ¯˜Â¿ƒ¿≈¿»¿»

Ècלד ÔÈÓBÈ Ïk ‡‰hÓL ˙È ‡Ú¯‡ ÈÚ¯z ÔÎa¿≈«¿≈«¿»»¿ƒ»»…ƒƒ
ÔÎa ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ú¯‡a Ôez‡Â ˙‡È„¿̂ƒ«¿««¬««¬≈¿»≈¿≈

:‰‡hÓL ˙È ÈÚ¯˙Â ‡Ú¯‡ ËÓLz«¿≈«¿»¿«¿≈»¿ƒ»»

Ï‡לה Èc ˙È ËÓLz ˙‡È„ˆ Èc ÔÈÓBÈ Ïk»ƒƒ¿ƒ««¿≈»ƒ»
:dÏÚ ÔÈ·˙È Ôe˙ÈÂ‰ „k ÔBÎÈhÓLa ˙ËÓL¿≈«ƒ¿ƒ≈«¬≈»¿ƒ¬«

ÔB‰aÏaלו ‡¯·z ÏÚ‡Â ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ï˜ ÔB‰˙È ÛBc¯ÈÂ ÔB‰È‡�Òc ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»¿«¿≈¿ƒ¿»¿«
Ì„˜ ÔÓ ˜B¯ÈÚÓk Ôe˜¯ÚÈÂ ÛÈwL„ ‡t¯Ë«¿»¿«ƒ¿≈«¿¿≈ƒƒ√»
:ÛÈ„¯c ˙ÈÏÂ ÔeÏtÈÂ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜c¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿≈¿»ƒ



izewegaÎxdaנח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

(áî)óàå ÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

i"yx£¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ·B˜ÚÈ È˙È∑אֹות נטל יעקב מקֹומֹות: ּבחמּׁשה חסר ואלּיהּו מלא; נכּתב מקֹומֹות ּבחמּׁשה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ערבֹון אלּיהּו ׁשל ּבניו,מּׁשמֹו ּגאּלת ויבּׂשר B˜ÚÈ·.ׁשּיבא È˙È¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ∑ּכלֹומר אחֹורּנית? נמנּו ,לּמה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְֲִִַַָָ

ּכדאי אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא ּכדאי,ּכדאי אינֹו ואם עּמֹו. יצחק עּמֹו,הרי אברהם ּכדאי.,הרי ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּמזּבח על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל אפרֹו אּלא ּביצחק? 'זכירה' נאמרה לא .ולּמה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr dk zegiy ihewl)

הּמזּבח על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל מב)אפרֹו כו, אּלא(רש"י הּמזּבח, על נׁשאר אינֹו הּקרּבנֹות אפר הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכקרּבן הּמזּבח על נׂשרף יצחק ּכאּלּו מתחּדׁשת, ּפעּלה ּבגדר היא ׁשהעקדה לֹומר, ויׁש הּדׁשן. והֹוצאת ּתרּומת מצות ּבֹו לקּים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻיׁש

זכירה, ּבֹו נאמרה לא ולכן זה. ּברגע ּכביכֹול, ׂשרפתֹו, ידי על ׁשּנֹוצר האפר הּמזּבח" על ּומּנח "צבּור רגע ּבכל מחדׁש; רגע ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּבכל

עצמֹו. זה ּברגע הּמתרחׁש מארע לזּכר צרְך אין רמב"ןׁשּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

(âî)änLäa äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ
eñàî éètLîa ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈

:íLôð äìòb éúwç-úàå§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
i"yx£ÔÚÈ·e ÔÚÈ∑מאסּו ּבמׁשּפטי אׁשר ּובגמּול רמב"ן.ּגמּול ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

(ãî)íézñàî-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ§©§¦³
ýåýé éðà ék ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íäéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה אני אפּלּו איביהם,ואף ּבארץ מאסּתים,ּבהיֹותם לא ¿««…ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

אּתם אׁשר ּבריתי ּולהפר .לכּלֹותם ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr fk zegiy ihewl)

לכּלתם געלּתים ולא מאסּתים מד)לא (כו, ְְְְְְִִַַַָֹֹֹ
ּכׁשּוק הּוא ה' ּבעיני ואדרּבה, ּבהם, מֹואס אינֹו הּקּב"ה אבל ּבּורסקי, ׁשל לׁשּוק הּנמׁשל ּבגלּות, נמצאים יׂשראל ׁשּבני מבאר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּזהר

ׁשל ּכׁשּוק הּוא ׁשּבעיניו ּבּורסקי, ׁשל ּבׁשּוק ּדרה ׁשאהּובתֹו אדם (ּוכמֹו ּכּלה לׁשֹון - לכּלתם מּצד מאסּתים לא ּבׂשמים: ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשל

אינֹו יהּודי אֹומר: הוי ניחֹוח','אֹוכל'ּבׂשמים). ל'ריח הֹופְך עצמֹו זה וריח מּבחּוץ; אֹותֹו מּקיף רע ׁשריח אּלא זה ואין מהּגלּות, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

החׁשְך! מן האֹור יתרֹון ְְִִִִֶַַָֹּבבחינת

(äî)íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
éðà íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«

È˙מב Û‡Â ·B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰¯·‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:¯ÈÎ„ ‡�‡ ‡Ú¯‡Â ¯ÈÎ„ ‡�‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ

hÓL‰‡מג ˙È ÈÚ¯˙Â ÔB‰pÓ LË¯˙˙ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ È�È„·c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎ¯a ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ� ˙˜Á¯ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

ÈÏÚaמד Ú¯‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ì¯a Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á¯‡ ‡ÏÂ ÔepLË¯‡ ‡Ï ÔB‰È··„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡�‡ È¯‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡�L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬

‡È˜t˙מה Èc È‡Ó„˜ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ‡�¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ«≈ƒ
‡iÓÓÚ È�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿«»

:ÈÈ ‡�‡ ‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿≈»»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנה טּובּה ואת ּפריּה את לאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹלאבתינּו

לּמלכים מרּבה ּותבּואתּה עליה, עבדים ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָאנחנּו

מׁשלים ּגוּיתנּו ועל ּבחּטאתינּו עלינּו נתּת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹאׁשר

אנחנּו. ּגדלה ּובצרה ּכרצֹונם ְְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹּובבהמּתנּו

רּבי אמר יעקֹוב. ּבריתי את וזכרּתי ְְְֲִִִִֶַַַַָָ(מב)

עּמֹו, ואחר עצמֹו מֹוׁש הּוא ּכי ְְְִִֵֵַַַָָאברהם

את הּנבּואהוזכרּתי וכן: יעקֹוב, ּברית ּבריתי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ׁשבטיכם ראׁשיכם ח), טו (ד"הֿב הּנביא ְִִֵֵֵֶֶַָָעֹודד

אזּכר טעמֹו אזּכר, והארץ ט). כט ְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֹ(ּדברים

ואזּכר מהם, ונעזבה הּׁשּבתֹות ׁשּפרעה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהארץ

עֹונם. את רּצּו ֲִֵֵֶָׁשהם

ÔÎzÈÂיעקב וזכרּתי ׁשּיאמר, האמת ּדר על ¿ƒ»≈ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּכל ּברית, ּבני ׁשהם ואברהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָויצחק

והארץ ּבּברית, ּבהיֹותם ּכן נקראּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהּמּדֹות

רמזּו ורּבֹותינּו ּבכלל. אזּכר מהם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹּכלּולה

מזּכיר הּוא ולּמה ה): לו (ויק"ר אמרּו ְְְִֵַָָָּכן,

ּבן ׁשמעֹון רּבי אמר עּמהם, הארץ ְְִִִֶֶֶַַָָָָזכּות

ּבנֹות ׁשלׁש לֹו ׁשהיּו לאדֹון מׁשל ְִֶָָָָָָָלקיׁש

ׁשהאדֹון זמן ּכל מגּדלּתן, אחת ְְְְְִֶַַַַָָָָָָוׁשפחה

לי ׁשאלּו אֹומר היה ּבנֹותיו ּבׁשלֹום ְְֲִִֵֵַָָָׁשֹואל

מגּדלּתן. ְְְִַַָּבׁשלֹום

אחרי ּגם ּכי מהם, ּתעזב והארץ ּופרּוׁש ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ(מג)

ּפקידת אחרי ּכי רמז מהם, ּתעזב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּזכירה

אחרי עד הּׁשמּטֹות ורצתה מהם נעזבה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכרׁש

העיר וקּדׁשּו הּבית, ׁשּנבנה ׁשנה עׂשרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשע

קדּׁשת וחזרה לא), יב (נחמיה ּתֹודת ְְְְְְִֵֶַָָָֹֻּבׁשּתי

(ׁשם ואמרּו א) י (ׁשם אמנה וכרתּו ְְְְֲֶָָָָָָָָהארץ,

izewegaÎxda zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

Ûc� ‰ÏÚ∑קֹול ּומֹוציא ּומקׁשקׁש אחר עלה על ּומּכהּו ּדֹוחפֹו לׁשֹון,ׁשהרּוח – דׁשקיף" טרּפא "קל ּתרּגּומֹו: וכן »∆ƒ»ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
מׁשקֹוף לׁשֹון קּדּום' 'ׁשקיפן – קדים" "ׁשדּופת הּדלת,חבטה; חבטת 'מׁשקֹופי',מקֹום – "חּבּורה" ׁשל ּתרּגּומֹו .וכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

·¯ÁŒ˙Ò�Ó eÒ�Â∑אֹותם והֹורגים רֹודפים .ּכאּלּו ¿»¿À«∆∆ְְְְִִִָ

(æì)äéäú-àìå ïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦§Ÿ¦«§¤³
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì̈¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÂÈÁ‡aŒLÈ‡ eÏLÎÂ∑לנּוס ּבזה,ּכׁשּירצּו זה לרּוץ,יּכׁשלּו יּבהלּו מּלפני∑ÁŒÈ�tÓk¯·.ּכי ּבֹורחים ּכאּלּו ¿»¿ƒ¿»ƒְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ¿ƒ¿≈∆∆ְְְִִִִֵ
ּומדרׁשֹו רֹודפם. ׁשאדם סבּורים ׁשעה וכל ּפחד ּבלבבם ׁשּיהא איׁשּֿבאחיו"(ת"כ)הֹורגים "וכׁשלּו ּבעֹונֹו,: נכׁשל זה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

זה לזה,ׁשל זה ערבין יׂשראל .ׁשּכל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eny 'nr a ycw zexb`)

לזה זה ערבין יׂשראל ׁשּכל זה, ׁשל ּבעֹונֹו נכׁשל לז)זה כו, אינם(רש"י האמת, לפי הּתֹוכחה, ׁשּדברי ּתֹורה' ּב'לּקּוטי איתא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יכֹול ׁשאחד היא, הּברכה ּכאן: ואף ּברכֹות. ּולהֹועילאּלא ׁשהםלעזר היינּו לזה, זה ערבין יׂשראל ׁשּכל מּכיון זהמערביםלחברֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

וערבים ּובׂשמחה.ּונעימיםּבזה לב ּבחפץ לּׁשני אחד ּומֹועילים עֹוזרים ׁשּלכן לזה, זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(çì):íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBba ízãáàå©«£©§¤−©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«

i"yx£ÌÈBba Ìz„·‡Â∑ּפזּורים מּזה,ּכׁשּתהיּו זה אבּודים ‡˙ÌÎ.ּתהיּו ‰ÏÎ‡Â∑ּבּגֹולה הּמתים .אּלּו «¬«¿∆«ƒְְְְֲִִִִִֶֶֶ¿»¿»∆¿∆ִֵֵַַָ

(èì)óàå íëéáéà úöøàa íðåòa ewné íëa íéøàLpäå§©¦§¨¦´¨¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²
:ewné ízà íúáà úðåòa©«£Ÿ¬Ÿ£Ÿ−̈¦¨¬¦¨«

i"yx£Ìz‡ Ì˙·‡ ˙�BÚa∑(ת"כ)ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים – אּתם אבֹותם לׁשֹון∑ewnÈ.ּכׁשעֹונֹות «¬…¬…»ƒ»ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»ְ
"יּמּסּו",המּסה יב)וכמֹוהּו,ּכמֹו יד בחריהן"(זכריה "ּתּמקנה לח),: חּבּורתי"(תהלים ."נמּקּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(î)øLà íìòîa íúáà ïåò-úàå íðåò-úà ecåúäå§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ£Ÿ½̈§©«£¨−£¤´
:éø÷a énò eëìä-øLà óàå éá-eìòî̈«£¦®§©¾£¤¨«§¬¦¦−§¤«¦

(àî)íäéáéà õøàa íúà éúàáäå éø÷a ínò Cìà éðà-óà©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´Ÿ½̈§¤−¤«Ÿ§¥¤®
:íðåò-úà eöøé æàå ìøòä íááì òðké æà-Bà¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½§−̈¦§¬¤£Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ È˙‡·‰Â∑(ת"כ)ליׂשראל טֹובה מּדה זֹו אביאם! ּבעצמי ּבין,אני וגלינּו 'הֹואיל אֹומרים: יהיּו ׁשּלא ¿≈≈ƒ…»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
אלילים,האּמֹות מּניחםעֹובדי איני אני ּכמעׂשיהם'! ּכנפי,נעׂשה לתחת ּומחזירן נביאי את אני מעמיד ,אּלא ְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ
לבֿלג)ׁשּנאמר כ וגֹו'"(יחזקאל חזקה ּביד אםֿלא וגֹו' חיֿאני וגֹו' תהיה לא היֹו עלֿרּוחכם "והעלה :.Ú�kÈ Ê‡ŒB‡∑ ְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ»ƒ»«

כג)ּכמֹו הּוא"(שמות נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו אּולי,: אחר: לׁשֹון יּכנע. אז וגֹו',ׁשּמא,אם לבבם יּכנע eˆ¯È.אז Ê‡Â ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ¿»ƒ¿
Ì�BÚŒ˙‡∑ּביּסּוריהם עֹונם על רמב"ן.יכּפרּו ∆¬»ְְְֲִֵֶַַָ

„˜ÔÈÏËלז Ì„wÓk È‰eÁ‡a ¯·b ÔeÏ˜zÈÂ¿ƒ«¿¿«¿»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ
‰Óe˜z ÔBÎÏ È‰˙ ‡ÏÂ ˙ÈÏ ÛÈ„¯Â ‡a¯Áa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»¿≈¿¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„√̃»«¬≈¿»≈

‡¯Úלח ÔBÎ˙È ¯Ób˙e ‡iÓÓÚ È�Èa Ôe„·˙Â¿≈¿≈≈«¿«»¿««»¿¬«
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈

ÔB‰È·BÁaלט ÔeÒÓzÈ ÔBÎa Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿«¬¿ƒƒ¿¿≈
È·BÁa Û‡Â ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ‡˙Ú¯‡a¿«¿¬»«¬≈¿»≈¿«¿≈
:ÔeÒÓzÈ ÔB‰„Èa ÔÈ„ÈÁ‡c ‡iLÈa ÔB‰˙‰·‡¬»»¿ƒ«»«¬ƒƒƒ≈ƒƒ¿

‡·‰˙‰ÔBמ È·BÁ ˙ÈÂ ÔB‰È·BÁ ˙È ÔecÂÈÂƒ«»≈¿»≈¬»»¿
ÈÓ„˜ eÎÈl‰c Û‡Â ÈÓ„˜ e¯wL„ ÔB‰¯˜La¿ƒ¿¿¿«»√»»¿«¿«ƒ√»«

:eÈL˜a¿«¿

ÔB‰˙Èמא ÏÚ‡Â eÈL˜a ÔB‰nÚ C‰‡ ‡�‡ Û‡«¬»¡«ƒ¿¿«¿¿»≈»¿
ÔB‰aÏ ¯·zÈ ÔÎ· B‡ ÔB‰È··„ ÈÏÚa Ú¯‡a«¬««¬≈¿»≈¿≈ƒ»«ƒ¿

:ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È ÔÎ·e ‡LÙË«¿»¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נֹודע אֹו ּכמֹו: הערל. לבבם יּכנע אז אֹו ְְִֵֶַַָָָָָ(מא)

לׁשֹון לו). כא (ׁשמֹות הּוא נּגח ׁשֹור ְִַָָּכי

ואז הערל. לבבם יּכנע אז ׁשּמא אּולי, ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחר,

ּביּסּוריהם. עֹונם על יכּפרּו עֹונם, את ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָירצּו

והבאתי ׁשּיאמר, ּבעיני והּנכֹון רּׁש"י. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֹלׁשֹון

לבבם יּכנע זמן עד אֹו איביהם, ּבארץ ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאתם

הּגלּות. ּבאר עֹונם את ירּצּו זמן עד אֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹהערל,

היה מ) (ּבפסּוק עֹונם את והתוּדּו אחר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָוהּנה

(ּפסּוק יעקֹוב ּבריתי את וזכרּתי ׁשּיאמר ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹראּוי

איביהם ּבארץ אתם והבאתי ּטעם מה ּכי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמב),

ׁשּיגלה הּזמן עּתה ואין הּזה, ּבּמקֹום ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָעכׁשו

אֹויביהם. ּבארץ ויביאם ְְִִֵֵֶֶֶָאֹותם

L¯Ùeעּמהם עׂשיתי ּכן אני אף אברהם, רּבי ≈≈ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

אֹויביהם ּבארץ להביאם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָויּסרּתים

ּכי ּבכאן, זה והזּכיר הערל. לבבם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלהכניע

להם, המסּבב ׁשאני ּבעבּור עֹונם את ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָהתוּדּו

ׁשּיעׂשּו ּבהם נתּכּונּתי קלקלתם ּבׁשעת ּגם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָּכי

ויתוּדּו. ְְְִַָּתׁשּובה

ÏÚÂעּמם יל הּוּדּוי אחר ּכי ירמז ּדעּתי ¿«ְְִִִִִֵֵַַַַָֹ

אֹויביהם ּבארץ עֹוד אֹותם ויביא ְְְְִִֵֶֶֶֶָָּבקרי

ׁשהביאם רמז והּוא הערל. לבבם ׁשּיּכנע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעד

היּו אבל לפניהם, נכּבׁשה ולא הארץ, ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹאל

וּיאמרּו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשם, ואֹויבים צרים ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹלהם

אֹויבינּו ׁשמעּו ּכאׁשר ויהי ה), ד (נחמיה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָצרינּו

היתה, העּמים ּביד והארץ ט), ּפסּוק ְְְִֶַַָָָָָָָ(ׁשם

לוֿלז): ט (ׁשם ּבתפּלתֹו עזרא ׁשאמר ְְְִִֶֶַָָָָּכמֹו

נתּת אׁשר והארץ עבדים, היֹום אנחנּו ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהּנה
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(áî)óàå ÷çöé éúéøa-úà óàå áB÷òé éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧
:økæà õøàäå økæà íäøáà éúéøa-úà¤§¦¦¯©§¨¨²¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ

i"yx£¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ·B˜ÚÈ È˙È∑אֹות נטל יעקב מקֹומֹות: ּבחמּׁשה חסר ואלּיהּו מלא; נכּתב מקֹומֹות ּבחמּׁשה ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
ערבֹון אלּיהּו ׁשל ּבניו,מּׁשמֹו ּגאּלת ויבּׂשר B˜ÚÈ·.ׁשּיבא È˙È¯aŒ˙‡ Èz¯ÎÊÂ∑ּכלֹומר אחֹורּנית? נמנּו ,לּמה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ«¬ְְֲִִַַָָ

ּכדאי אינֹו ואם ;לכ הּקטן יעקב הּוא ּכדאי,ּכדאי אינֹו ואם עּמֹו. יצחק עּמֹו,הרי אברהם ּכדאי.,הרי ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּמזּבח על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל אפרֹו אּלא ּביצחק? 'זכירה' נאמרה לא .ולּמה ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr dk zegiy ihewl)

הּמזּבח על ּומּנח צבּור לפני נראה יצחק ׁשל מב)אפרֹו כו, אּלא(רש"י הּמזּבח, על נׁשאר אינֹו הּקרּבנֹות אפר הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּכקרּבן הּמזּבח על נׂשרף יצחק ּכאּלּו מתחּדׁשת, ּפעּלה ּבגדר היא ׁשהעקדה לֹומר, ויׁש הּדׁשן. והֹוצאת ּתרּומת מצות ּבֹו לקּים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻיׁש

זכירה, ּבֹו נאמרה לא ולכן זה. ּברגע ּכביכֹול, ׂשרפתֹו, ידי על ׁשּנֹוצר האפר הּמזּבח" על ּומּנח "צבּור רגע ּבכל מחדׁש; רגע ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּבכל

עצמֹו. זה ּברגע הּמתרחׁש מארע לזּכר צרְך אין רמב"ןׁשּכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

(âî)änLäa äéúúaL-úà õøúå íäî áæòz õøàäå§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ
eñàî éètLîa ïòéáe ïòé íðåò-úà eöøé íäå íäî¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ¨®©©́§©½©§¦§¨©´¨½̈

:íLôð äìòb éúwç-úàå§¤ªŸ©−¨«£¨¬©§¨«
i"yx£ÔÚÈ·e ÔÚÈ∑מאסּו ּבמׁשּפטי אׁשר ּובגמּול רמב"ן.ּגמּול ««¿««ְְְְֲִִֶַָָָ

(ãî)íézñàî-àì íäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À«Ÿ§©§¦³
ýåýé éðà ék ízà éúéøa øôäì íúlëì íézìòâ-àìå§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−¦¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−

:íäéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£˙‡ÊŒÌbŒÛ‡Â∑אמרּתי אׁשר הּפרענּות זאת עּמהם עֹוׂשה אני אפּלּו איביהם,ואף ּבארץ מאסּתים,ּבהיֹותם לא ¿««…ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

אּתם אׁשר ּבריתי ּולהפר .לכּלֹותם ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr fk zegiy ihewl)

לכּלתם געלּתים ולא מאסּתים מד)לא (כו, ְְְְְְִִַַַָֹֹֹ
ּכׁשּוק הּוא ה' ּבעיני ואדרּבה, ּבהם, מֹואס אינֹו הּקּב"ה אבל ּבּורסקי, ׁשל לׁשּוק הּנמׁשל ּבגלּות, נמצאים יׂשראל ׁשּבני מבאר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבּזהר

ׁשל ּכׁשּוק הּוא ׁשּבעיניו ּבּורסקי, ׁשל ּבׁשּוק ּדרה ׁשאהּובתֹו אדם (ּוכמֹו ּכּלה לׁשֹון - לכּלתם מּצד מאסּתים לא ּבׂשמים: ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשל

אינֹו יהּודי אֹומר: הוי ניחֹוח','אֹוכל'ּבׂשמים). ל'ריח הֹופְך עצמֹו זה וריח מּבחּוץ; אֹותֹו מּקיף רע ׁשריח אּלא זה ואין מהּגלּות, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

החׁשְך! מן האֹור יתרֹון ְְִִִִֶַַָֹּבבחינת

(äî)íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa íäì ézøëæå§¨«©§¦¬¨¤−§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á
éðà íéäìàì íäì úBéäì íéBbä éðéòì íéøöî õøàî¥¤̧¤¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«

È˙מב Û‡Â ·B˜ÚÈ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿ƒ«¬¿«»
Ì‰¯·‡ ÌÚ„ ÈÓÈ˜ ˙È Û‡Â ˜ÁˆÈ ÌÚ„ ÈÓÈ¿̃»ƒ¿ƒƒ¿»¿«»¿»ƒ¿ƒ«¿»»

:¯ÈÎ„ ‡�‡ ‡Ú¯‡Â ¯ÈÎ„ ‡�‡¬»»ƒ¿«¿»¬»»ƒ

hÓL‰‡מג ˙È ÈÚ¯˙Â ÔB‰pÓ LË¯˙˙ ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¿≈»¿ƒ»»
ÔB‰È·BÁ ˙È ÔeÚ¯È Ôep‡Â ÔB‰pÓ ˙‡È„ˆ„a¿ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»≈
eˆ˜ È�È„·c ÔB‰ÈÏÚ È˙È‡ ÔÎ¯a ÛÏÁ ÔÈËÂÏ¿»ƒ√«ƒ¿»«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«»

:ÔB‰LÙ� ˙˜Á¯ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»«¿≈««¿¿

ÈÏÚaמד Ú¯‡a ÔB‰ÈÂ‰Óa ‡c Ì¯a Û‡Â¿«¿«»¿≈¡≈«¬««¬≈
Ôep˜Á¯‡ ‡ÏÂ ÔepLË¯‡ ‡Ï ÔB‰È··„¿»≈»«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ
‡�‡ È¯‡ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ‰‡�L‡Ï ÔB‰˙eÈˆÈLÏ¿≈»¿¿«¿»»¿»ƒƒ¿¬≈¬»

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬

‡È˜t˙מה Èc È‡Ó„˜ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ‡�¯ÈÎ„Â¿»ƒ¿»¿¿««¿»≈ƒ«≈ƒ
‡iÓÓÚ È�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈≈«¿«»

:ÈÈ ‡�‡ ‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈¿≈»»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנה טּובּה ואת ּפריּה את לאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹלאבתינּו

לּמלכים מרּבה ּותבּואתּה עליה, עבדים ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָאנחנּו

מׁשלים ּגוּיתנּו ועל ּבחּטאתינּו עלינּו נתּת ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹאׁשר

אנחנּו. ּגדלה ּובצרה ּכרצֹונם ְְְְְְֲִִֵֶָָָָָֹּובבהמּתנּו

רּבי אמר יעקֹוב. ּבריתי את וזכרּתי ְְְֲִִִִֶַַַַָָ(מב)

עּמֹו, ואחר עצמֹו מֹוׁש הּוא ּכי ְְְִִֵֵַַַָָאברהם

את הּנבּואהוזכרּתי וכן: יעקֹוב, ּברית ּבריתי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ׁשבטיכם ראׁשיכם ח), טו (ד"הֿב הּנביא ְִִֵֵֵֶֶַָָעֹודד

אזּכר טעמֹו אזּכר, והארץ ט). כט ְְְְֲִֶֶֶַָָָֹֹ(ּדברים

ואזּכר מהם, ונעזבה הּׁשּבתֹות ׁשּפרעה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהארץ

עֹונם. את רּצּו ֲִֵֵֶָׁשהם

ÔÎzÈÂיעקב וזכרּתי ׁשּיאמר, האמת ּדר על ¿ƒ»≈ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּכל ּברית, ּבני ׁשהם ואברהם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָויצחק

והארץ ּבּברית, ּבהיֹותם ּכן נקראּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָהּמּדֹות

רמזּו ורּבֹותינּו ּבכלל. אזּכר מהם ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹּכלּולה

מזּכיר הּוא ולּמה ה): לו (ויק"ר אמרּו ְְְִֵַָָָּכן,

ּבן ׁשמעֹון רּבי אמר עּמהם, הארץ ְְִִִֶֶֶַַָָָָזכּות

ּבנֹות ׁשלׁש לֹו ׁשהיּו לאדֹון מׁשל ְִֶָָָָָָָלקיׁש

ׁשהאדֹון זמן ּכל מגּדלּתן, אחת ְְְְְִֶַַַַָָָָָָוׁשפחה

לי ׁשאלּו אֹומר היה ּבנֹותיו ּבׁשלֹום ְְֲִִֵֵַָָָׁשֹואל

מגּדלּתן. ְְְִַַָּבׁשלֹום

אחרי ּגם ּכי מהם, ּתעזב והארץ ּופרּוׁש ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ(מג)

ּפקידת אחרי ּכי רמז מהם, ּתעזב ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּזכירה

אחרי עד הּׁשמּטֹות ורצתה מהם נעזבה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכרׁש

העיר וקּדׁשּו הּבית, ׁשּנבנה ׁשנה עׂשרה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשע

קדּׁשת וחזרה לא), יב (נחמיה ּתֹודת ְְְְְְִֵֶַָָָֹֻּבׁשּתי

(ׁשם ואמרּו א) י (ׁשם אמנה וכרתּו ְְְְֲֶָָָָָָָָהארץ,



izewegaÎxdaס zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz izewega t"y i`ven zgiy)

ּבביתא ּפחא ּבביתא, ז)סבא כז, מּזקנה.(רש"י יֹותר ואף ערְך, לֹו יׁש ּומּדּוע ּכלל, ערְך לּזקן יהיה ׁשּלא ראּוי ּכן אם לׁשאל, יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

והנהגת רּבנּות ּכגֹון לּבית, ׁשּמחּוץ ּבדברים אבל וכּדֹומה, הּבית לנהּול ּביחס רק הּכּונה לׁשֹונֹו: ּבדּיּוק זאת מיּׁשב ׁשרׁש"י לֹומר, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹויׁש

נּסיֹון. ּובעל זקן הּוא צּבּור ּומנהיג ׁשרב ּבכְך מעלה יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּצּבּור,

(ç)éøòäå ïäkä éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàåC §¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½§¤«¡¦¬
ñ :ïäkä epëéøòé øãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä BúàŸ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½©«£¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£‡e‰ CÓ Ì‡Â∑הּזה הער לּתן מּׂשגת ידֹו הּכהן∑B„ÈÓÚ‰Â.ׁשאין לפני ידֹו,לנער הּׂשגת לפי ויעריכּנּו ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ¿∆¡ƒְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מערי ÈOz‚.ׁשל ¯L‡ ÈtŒÏÚ∑מּטה חּייו: ּכדי לֹו ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו, ּׁשּיׁש מה אּמנּות;,ּכר,לפי ּוכלי ּכסת ֲִֶַ«ƒ¬∆«ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

חּמר היה חמֹורֹו,אם לֹו .מׁשאיר ְֲִִַַָָָ

(è)øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§¨−©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk∑ׁשל 'רגלּה עֹולה'אמר: חּלין,זֹו ודמיה עֹולה לצרכי ותּמכר קּימין מּדמי,ּדבריו חּוץ …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
האבר .אֹותֹו ֵָָ

(é)áBèa òø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì́Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§¨−©´§®
Búøeîúe àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−

:Lãw-äéäé¦«§¤«Ÿ¤
i"yx£Ú¯a ·BË∑מּום ּבבעל BËa·.ּתם Ú¯ŒB‡∑ט),(ת"כ ּברעתמורה ורע ּבטֹוב טֹוב ׁשּכן .וכל ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

(àé)ïaø÷ äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨¨§−̈
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

i"yx£‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑לב),(ת"כ מדּברתמורה הּכתּוב מּום הּכתּוב,ּבבעלת ולּמד להקרבה; טמאה ,ׁשהיא ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּוממּו ּכן אם אּלא ּבפדיֹון לחּלין יֹוצאין ּתמימים קדׁשים .ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

(áé)éøòäåïäkä Ekøòk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬©Ÿ¥−
:äéäé ïk¥¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È Ôk Ô‰k‰ Ek¯Úk∑הקּדׁש מּיד לקנֹותּה הּבא אדם ּכל .לׁשאר ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

(âé):Ekøò-ìò BúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«
i"yx£Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑חמׁש להֹוסיף הּכתּוב החמיר ּבית(ת"כ)ּבּבעלים ּבמקּדיׁש וכן הּׂשדה,. את ּבמקּדיׁש ,וכן ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

אדם ּכל ׁשאר ולא חמׁש מֹוסיפין הּבעלים ׁשני מעׂשר ּבפדיֹון .וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

(ãé)ïäkä Bëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ©Ÿ¥½
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa:íe÷é ïk ïäkä Búà C ¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬¨«

(åè)-óñk úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤
:Bì äéäå åéìò Ekøò¤§§²¨−̈§¨¬¨«

˜„Ìח dpÓÈ˜ÈÂ dpÒ¯tÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡�‰k d˙È ÒB¯ÙÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡�‰k dpÒ¯ÙÈ ‡¯„B�„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»

‡Bי LÈ·a ·Ë d˙È ¯aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡¯ÈÚ·a ‡¯ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â ·Ëa LÈ·ƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

Ôe·¯˜Èיא ‡Ï Èc ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡¯ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡�‰k«¬»

LÈaיב ÔÈ·e ·Ë ÔÈa d˙È ‡�‰k ÒB¯ÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡�‰Î„ ‡�Ò¯Ùk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:d�Ò¯tÀ¿»≈

ÈÈיד Ì„˜ ‡L„e˜ d˙Èa ˙È Lc˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈«¿≈»≈≈¿»√»¿»
Èc ‡Ók LÈa ÔÈ·e ·Ë ÔÈa ‡�‰k dpÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈«¬»≈«≈ƒ¿»ƒ

:Ìe˜È Ôk ‡�‰k d˙È ÒB¯ÙÈƒ¿»≈«¬»≈¿

LÓÁטו ÛÒBÈÂ d˙Èa ˙È ˜B¯ÙÈ Lc˜‡c Ì‡Â¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿≈…∆
:dÏ È‰ÈÂ È‰BÏÚ d�Ò¯t ÛÒk¿«À¿»≈¬ƒƒ≈≈

izewegaÎxda zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ�L‡¯ ˙È¯a∑ׁשבטים רמב"ן.ׁשל ¿ƒƒ…ƒְִֶָ

(åî)ýåýé ïúð øLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ¨©´§Ÿ̈½
:äLî-ãéa éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−§©¤«

i"yx£˙¯Bz‰Â∑מּגיד ּבעלּֿפה, ואחת ּבכתב ּבּסיני,אחת למׁשה נּתנּו .ׁשּכּלם ¿«…ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ

ß xii` e"k iyiy mei ß

æë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåרמב"ן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àìôé ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬©§¦−
:ýåýéì úLôð Ekøòa øãð¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«

i"yx£‡ÏÙÈ Èk∑ּבפיו �LÙ˙.יפריׁש Ek¯Úa∑נפׁשֹו ער עלי',לּתן – ּבֹו ּתלּויה ׁשּנפׁשֹו ּדבר ער' .לֹומר: ƒ«¿ƒְְִִַ¿∆¿¿¿»…ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(â)íéML-ïa ãòå äðL íéøNò ïaî øëfä Ekøò äéäå§¨¨³¤§§Æ©¨½̈¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´
:Lãwä ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekøò äéäå äðL̈¨®§¨¨´¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â Ek¯Ú ‰È‰Â∑ּדמים לׁשֹון זה ער הער,אין הּוא – ׁשניו ּכפי זֹול ׁשהּוא ּבין יקר ׁשהּוא ּבין אּלא ¿»»∆¿¿¿ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ
זֹו ּבפרׁשה עליו הּכפי"ן∑Ek¯Ú.הּקצּוב וכפל ;'ער' הּוא,ּכמֹו לׁשֹון מאיזה ידעּתי .לא ְַָָָָָָ∆¿¿ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(ã)ìL Ekøò äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤

(ä)Ekøò äéäå äðL íéøNò-ïa ãòå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈§¨¨¯¤§§²
:íéì÷L úøNò äá÷pìå íéì÷L íéøNò øëfä©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥¨−£¤¬¤§¨¦«

i"yx£ÌÈ�L LÓÁŒÔaÓ Ì‡Â∑קטן הּנֹודר ׁשּיהא ּב,לא ּכלּוםׁשאין קטן הּזה,דברי קטן ער' ׁשאמר: ּגדֹול ,אּלא ¿ƒƒ∆»≈»ƒְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשנים חמׁש ּבן .עלי',ׁשהּוא ִֵֶֶַָָָ

(å)øëfä Ekøò äéäå íéðL Lîç-ïa ãòå Lãç-ïaî íàå§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
ìL Ekøò äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç:óñk íéì÷L úL £¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½§¬¤§¨¦−¨«¤

(æ)Ekøò äéäå øëæ-íà äìòîå äðL íéML-ïaî íàå§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³¨©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½
:íéì÷L äøNò äá÷pìå ì÷L øNò äMîç£¦¨¬¨¨−¨®¤§©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰�L ÌÈMLŒÔaÓ Ì‡Â∑ּכאיׁש להחׁשב קרֹובה האּׁשה הּזקנה לימי ּבהזּדּקנֹו,ּכׁשּמּגיע ּפֹוחת האיׁש לפיכ ¿ƒƒ∆ƒƒ»»¿ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבערּכֹו מּׁשליׁש ּבערּכּה,יֹותר ׁשליׁש אּלא ּפֹוחתת אינּה יט),והאּׁשה ּבביתא(ערכין ּפחא – ּבביתא סבא אנׁשי: ,ּדאמרי ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָ

ּבביתא סימא – ּבביתא ּבביתא,סבּתא טבא .וסימנא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָ

ÈÈמו ·‰È Èc ‡˙È¯B‡Â ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»¿»»»ƒ¿«¿»
È�ÈÒ„ ‡¯eËa Ï‡¯NÈ È�a ÔÈ·e d¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ«

:‰LÓ„ ‡„Èaƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ� ÔÒ¯Ùa ¯„� L¯ÙÈ«¿≈¿«¿À¿««¿»»√»¿»

ÚÂ„ג ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡¯eÎc d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿«
ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ d�Ò¯Ù È‰ÈÂ ÔÈ�L ÔÈzL ¯a«ƒƒ¿ƒƒ≈À¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÛÒÎcƒ¿«¿ƒ¿≈¿»

ÔÈ˙Ïzד d�Ò¯Ù È‰ÈÂ ‡È‰ ‡˙·e˜� Ì‡Â¿ƒ¿¿»ƒƒ≈À¿»«¿»ƒ
:ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ

ÔÈ�Lה ÔÈ¯ÒÚ ¯a „ÚÂ ÔÈ�L LÓÁ ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«¬≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿ƒ
‡˙·e˜�ÏÂ ÔÈÚÏÒ ÔÈ¯ÒÚ ‡¯eÎc d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

È‰ÈÂו ÔÈ�L LÓÁ ¯a „ÚÂ ‡Á¯È ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ««¿»¿««¬≈¿ƒƒ≈
ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ LÓÁ ‡¯eÎc d�Ò¯ÙÀ¿»≈¿»¬≈ƒ¿ƒƒ¿»
:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ˙Ïz d�Ò¯Ù ‡˙·e˜�ÏÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¿«ƒ¿ƒƒ¿»

eÎc¯‡ז Ì‡ ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈzL ¯aÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿»
‡˙·e˜�ÏÂ ÔÈÚÏÒ È¯ÒÚ LÓÁ d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

:ÔÈÚÏÒ ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומּׂשא הּׁשביעית הּׁשנה את ונּטׁש לב): ְְִִִֶַַַָָָָּפסּוק

ּבּפרׁשה רמּוזֹות אֹותם הּקֹורֹות ּכל יד, ְַַָָָָָָָכל

ַֹהּזאת.

ראׁשנים, ּברית להם וזכרּתי וטעם ְְְְִִִִֶַַַָָֹ(מה)

ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּכן להם ְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשאזּכר

הּדֹורֹות. ּבכל וכן ּכאן הּנרמזת ּבּגלּות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָלארץ,

לעיני טעם: ּבעבּורוזה ּבהם יעׂשה ּכי הּגֹוים, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

למענם, ולא ּבּגֹוים, יתחּלל ׁשּלא הּגדֹול ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹׁשמֹו

וכ עֹונֹותם. נתּכּפרּו ולא ּתׁשּובה עׂשּו לא ְְְְְֲִִַָָָָֹֹּכי

לא הּקדם): ּבּפסּוק (ת"כ רּבֹותינּו ְֵֶַַַָָֹֹאמרּו

ּבימי געלּתים ולא אסּפסינּוס, ּבימי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֹמאסּתים

ּכי המן, ּבימי אּתם ּבריתי להפר לכּלתם ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹיון,

ּומגֹוג. ּגֹוג ּבימי אלהיהם ה' ֱֲִִֵֵֶָֹאני

איׁש וגֹו' לאמר מׁשה אל ה' וידּבר ְְִֵֵֶֶַַֹ(אֿב)

ּדבּוקה, הּפרׁשה זֹו ּגם יפלא. ְְִִַַַָָָָּכי

ּכי הּתֹוכחֹות, אל מחּברת סיני, ּבהר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהיתה

ּבּמקּדיׁש ׁשהזּכיר ּכמֹו הּיֹובל, ּבמׁשּפטי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַהיא

ּוׂשדה כגֿכד) ּפסּוקים (להּלן מקנה ְְְְְִִֵֵֶַָׂשדה

ּכל מׁשּפטי ׁשּכלל אּלא יזֿיח), (ׁשם ְְֲִֵֶֶַָָָָָֻאחּזה

ּבּסֹוף אמר ּולכ אחת, ּבפרׁשה ְְְִַַַַַָָָָָהּנֹודרים

את ה' צּוה אׁשר הּמצֹות אּלה לד): ְֲִִֵֶֶֶַָָ(ּפסּוק

ּכל על סיני ּבהר יׂשראל ּבני אל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָמׁשה

ידּבר ואיל מּכאן ּכי למעלה, ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָהּנאמרֹות

מֹועד. אהל ְְִֵֶֹּבמצֹות



סי izewegaÎxda zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz izewega t"y i`ven zgiy)

ּבביתא ּפחא ּבביתא, ז)סבא כז, מּזקנה.(רש"י יֹותר ואף ערְך, לֹו יׁש ּומּדּוע ּכלל, ערְך לּזקן יהיה ׁשּלא ראּוי ּכן אם לׁשאל, יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

והנהגת רּבנּות ּכגֹון לּבית, ׁשּמחּוץ ּבדברים אבל וכּדֹומה, הּבית לנהּול ּביחס רק הּכּונה לׁשֹונֹו: ּבדּיּוק זאת מיּׁשב ׁשרׁש"י לֹומר, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹויׁש

נּסיֹון. ּובעל זקן הּוא צּבּור ּומנהיג ׁשרב ּבכְך מעלה יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּצּבּור,

(ç)éøòäå ïäkä éðôì Bãéîòäå Ekøòî àeä Cî-íàåC §¦¨¬Æ¥«¤§¤½§¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½§¤«¡¦¬
ñ :ïäkä epëéøòé øãpä ãé âéOz øLà ét-ìò ïäkä BúàŸ−©Ÿ¥®©¦À£¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½©«£¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£‡e‰ CÓ Ì‡Â∑הּזה הער לּתן מּׂשגת ידֹו הּכהן∑B„ÈÓÚ‰Â.ׁשאין לפני ידֹו,לנער הּׂשגת לפי ויעריכּנּו ¿ƒ»ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ¿∆¡ƒְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מערי ÈOz‚.ׁשל ¯L‡ ÈtŒÏÚ∑מּטה חּייו: ּכדי לֹו ויׁשאיר יסּדרּנּו לֹו, ּׁשּיׁש מה אּמנּות;,ּכר,לפי ּוכלי ּכסת ֲִֶַ«ƒ¬∆«ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

חּמר היה חמֹורֹו,אם לֹו .מׁשאיר ְֲִִַַָָָ

(è)øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa-íàå§¦̧§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§¨−©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzé¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk∑ׁשל 'רגלּה עֹולה'אמר: חּלין,זֹו ודמיה עֹולה לצרכי ותּמכר קּימין מּדמי,ּדבריו חּוץ …¬∆ƒ≈ƒ∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
האבר .אֹותֹו ֵָָ

(é)áBèa òø-Bà òøa áBè Búà øéîé-àìå epôéìçé àì́Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ¨¦¬Ÿ²¬§¨−©´§®
Búøeîúe àeä-äéäå äîäáa äîäa øéîé øîä-íàå§¦¨¥̧¨¦³§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−

:Lãw-äéäé¦«§¤«Ÿ¤
i"yx£Ú¯a ·BË∑מּום ּבבעל BËa·.ּתם Ú¯ŒB‡∑ט),(ת"כ ּברעתמורה ורע ּבטֹוב טֹוב ׁשּכן .וכל ¿»ְַַָ«¿ְְְְֵֶַַָ

(àé)ïaø÷ äpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨¨§−̈
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîòäå ýåýéì©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

i"yx£‰‡ÓË ‰Ó‰aŒÏk Ì‡Â∑לב),(ת"כ מדּברתמורה הּכתּוב מּום הּכתּוב,ּבבעלת ולּמד להקרבה; טמאה ,ׁשהיא ¿ƒ»¿≈»¿≈»ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּוממּו ּכן אם אּלא ּבפדיֹון לחּלין יֹוצאין ּתמימים קדׁשים .ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

(áé)éøòäåïäkä Ekøòk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬©Ÿ¥−
:äéäé ïk¥¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È Ôk Ô‰k‰ Ek¯Úk∑הקּדׁש מּיד לקנֹותּה הּבא אדם ּכל .לׁשאר ¿∆¿¿«…≈≈ƒ¿∆ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

(âé):Ekøò-ìò BúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−©¤§¤«
i"yx£Ï‡bŒÌ‡Â‰pÏ‡‚È∑חמׁש להֹוסיף הּכתּוב החמיר ּבית(ת"כ)ּבּבעלים ּבמקּדיׁש וכן הּׂשדה,. את ּבמקּדיׁש ,וכן ¿ƒ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

אדם ּכל ׁשאר ולא חמׁש מֹוסיפין הּבעלים ׁשני מעׂשר ּבפדיֹון .וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

(ãé)ïäkä Bëéøòäå ýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½§¤«¡¦Æ©Ÿ¥½
éøòé øLàk òø ïéáe áBè ïéa:íe÷é ïk ïäkä Búà C ¥¬−¥¬¨®©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²©Ÿ¥−¥¬¨«

(åè)-óñk úéLéîç óñéå Búéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤
:Bì äéäå åéìò Ekøò¤§§²¨−̈§¨¬¨«

˜„Ìח dpÓÈ˜ÈÂ dpÒ¯tÓ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒÀ¿»≈ƒƒƒ≈√»
˜a„˙ Èc ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡�‰k d˙È ÒB¯ÙÈÂ ‡�‰k«¬»¿ƒ¿»≈«¬»«≈«ƒ«¿≈

:‡�‰k dpÒ¯ÙÈ ‡¯„B�„ ‡„È¿»¿≈»ƒ¿¿ƒ≈«¬»

ÈÈט Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È Èc ‡¯ÈÚa Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»
:‡L„e˜ È‰È ÈÈ Ì„˜ dpÓ ÔzÈ Èc Ïk…ƒƒ«ƒ≈√»¿»¿≈¿»

‡Bי LÈ·a ·Ë d˙È ¯aÚÈ ‡ÏÂ dpÙlÁÈ ‡Ï»¿«¿ƒ≈¿»¿ƒ«»≈«¿ƒ
‡¯ÈÚ·a ‡¯ÈÚa ÛlÁÈ ‡ÙlÁ Ì‡Â ·Ëa LÈ·ƒ¿»¿ƒ«»»¿«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

:LÈc˜ È‰È dÙelÁÂ ‡e‰ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ≈¿≈«ƒ

Ôe·¯˜Èיא ‡Ï Èc ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚa Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ»¿»»»ƒ»¿»¿
Ì„˜ ‡¯ÈÚa ˙È ÌÈ˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓƒ«À¿»»√»¿»ƒƒ»¿ƒ»√»

:‡�‰k«¬»

LÈaיב ÔÈ·e ·Ë ÔÈa d˙È ‡�‰k ÒB¯ÙÈÂ¿ƒ¿«¬»»«≈«≈ƒ
:È‰È Ôk ‡�‰Î„ ‡�Ò¯Ùk¿À¿»»¿«¬»≈¿≈

ÏÚיג dLÓÁ ÛÒBÈÂ dp˜¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿≈À¿≈«
:d�Ò¯tÀ¿»≈

ÈÈיד Ì„˜ ‡L„e˜ d˙Èa ˙È Lc˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈«¿≈»≈≈¿»√»¿»
Èc ‡Ók LÈa ÔÈ·e ·Ë ÔÈa ‡�‰k dpÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈«¬»≈«≈ƒ¿»ƒ

:Ìe˜È Ôk ‡�‰k d˙È ÒB¯ÙÈƒ¿»≈«¬»≈¿

LÓÁטו ÛÒBÈÂ d˙Èa ˙È ˜B¯ÙÈ Lc˜‡c Ì‡Â¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈≈¿≈…∆
:dÏ È‰ÈÂ È‰BÏÚ d�Ò¯t ÛÒk¿«À¿»≈¬ƒƒ≈≈



izewegaÎxdaסב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

(áë)Léc÷é Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®©§¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â B˙�˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑אחּזה לׂשדה מקנה ׂשדה ּבין יׁש לּכהנים,חּלּוק ּתתחּלק לא מקנה ׁשּׂשדה ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ
הּיֹובל,ּבּיֹובל עד אּלא להקּדיׁשּה יכֹול ׁשאינֹו לּבעלים,לפי ולׁשּוב מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל לפיכ,ׁשהרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לגאלּה ּבא לאחר,אם ּגזּבר וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה. לׂשדה הּקצּובים הּללּו ּבּדמים יגאל,יגאל לא אם אֹו ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
קנהּו" "לאׁשר ּתאמר: ּופן ׁשהקּדיׁשּה, אֹותֹו – מאּתֹו" קנהּו לאׁשר הּׂשדה "יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת הּזה,הּוא הּלֹוקח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הארץ",מאּתֹו,האחרֹון אחּזת "לאׁשרֿלֹו לֹומר: הצר לכ הּגזּבר?! אבֹות,וזהּו הראׁשֹונים,מירּׁשת ּבעלים וזהּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
לּמקּדיׁש .ׁשּמכרּוה ְְִֶַַָָ

(âë)ìáiä úðL ãò Ekøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(ãë)Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨¨−¥«¦®
:õøàä úfçà Bì-øLàì©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

(äë)äéäé äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäé Ekøò-ìëå§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈¦«§¤¬
:ì÷Mä©¨«¤

i"yx£L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯ÚŒÏÎÂ∑'ׁשקלים' ּבֹו ׁשּכתּוב ערּכ הּקדׁש,ּכל ּבׁשקל b¯‰.יהיה ÌÈ¯NÚ∑עׂשרים ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ∆¿ƒ≈»ְִֶ
ה,מעֹות ּדינרּכ ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות, הֹוסיפּו מּכאן ּולאחר מּתחּלה מעֹות,יּו וארּבע עׂשרים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

.לסלע ְֶַ

(åë)Léà Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà øBëa-Cà©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−
:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íà BúàŸ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

i"yx£B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר קרּבן .לׁשם …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(332 'nr fi zegiy ihewl)

ּבקר מעׂשר וכל . . לה' יבּכר אׁשר כו־לב)ּבכֹור מרגעהּבכֹורקדּׁשת(כז, הּבכֹור על חלה והיא האדם ּבפעּלת ּתלּויה אינּה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻ

קדּׁשת ואּלּו ּבעבֹודתמעׂשרהּולדֹו; הּסדר הּוא ּכְך ּכי מעׂשר, לדיני ּבכֹור ּדיני קדמּו לכן הּבהמֹות). (ספירת האדם ּבפעּלת ּתלּויה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

עצמֹו. ּבכחֹות קֹונֹו את לעבד ּביכלּתֹו אּלּו ּכחֹות ּובאמצעּות מּלמעלה, קדּׁשה ׁשל לכחֹות האדם זֹוכה ּתחּלה רמב"ןה': ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

(æë)BúLîç óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa íàå§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−
:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàå åéìò̈¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

i"yx£'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑הּבכֹור על מּוסב הּזה הּמקרא "ּופדה,אין טמאה ּבהמה ּבבכֹור לֹומר ׁשאין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
"זה,בערּכ אין טלה,וחמֹור אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין הּכתּוב,ׁשהרי אּלא להקּדׁש. ואינֹו לּכהן מּתנה והּוא ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ההקּדׁש על ׁשהּוממה,מּוסב טהֹורה ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה טמאה,ׁשהּכתּוב ּבהמה ּבּמקּדיׁש ּדּבר וכאן ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּבית Ek¯Úa.לבדק ‰„Ùe∑הּכהן ּׁשּיעריכּנה מה Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ּבעלים Ek¯Úa.(ת"כ)עלֿידי ¯kÓ�Â∑ ְִֶֶַַ»»¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈ְְִֵַָ¿ƒ¿«¿∆¿∆

רמב"ן.לאחרים ֲִֵַ

Ï˜ÁÓכב ‡Ï Èc È‰B�È·Ê Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dz�ÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»

zL‡כג „Ú dpÒ¯t ÔÈ�Ó ˙È ‡�‰k dÏ ·MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa d�Ò¯t ˙È ÔzÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד d�·Ê„Ï ‡Ï˜Á ·e˙È ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ˙�ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»

ÔÈ¯ÒÚכה ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È d�Ò¯t ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

Ï‡כו ‡¯ÈÚ·a ÈÈ Ì„˜ ¯ka˙È Èc ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ d˙È ¯·b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»

d�Ò¯Ùaכז ˜B¯ÙÈÂ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««

:d�Ò¯Ùa¿À¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחר, קרּבן לׁשם אתֹו, איׁש יקּדיׁש לא ְְְִִֵֵַַָָֹֹ(כו)

והּנכֹון רּׁש"י. לׁשֹון ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַָלפי

הּוא אם ּכי אֹותֹו, להקּדיׁש צר אין ְְִִִֵֶֶַַֹֹׁשּיאמר:

מעצמֹו. הּוא לה' ׂשה אֹו ּכמֹוׁשֹור הּוא והּנה ְְְִֵֵֶַַ

יט): טו (ּדברים אמר ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְִִִֵַָָָׁשלילּות.

הּזכר ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּכל

ּבֹו ותנהג קדׁש ׁשּיהא ,אלהי לה' ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַֹֹּתקּדיׁש

ותאכלּנּו אֹותֹו ּתגז ולא ּבֹו ּתעבד ׁשּלא ְְְְֲֶֶַָָֹֹֹֹֹֻקדּׁשה,

יפרׁש. ּכאׁשר הּׁשם ְְֲִֵֵֵֶַַָלפני

אין .ּבערּכ ּופדה הּטמאה ּבּבהמה ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ(כז)

ּבבכֹור לֹומר ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב זה ְְְִִֵֶֶַַַָָמקרא

זה,ּבהמה אין וחמֹור ,בערּכ ּופדה טמאה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

והּוא טלה, אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשהרי

מּוסב הּכתּוב אּלא הקּדׁש. ואינֹו לּכהן ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּתנה

ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה ההקּדׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָעל

izewegaÎxda zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

ß xii` f"k ycew zay ß

(æè)íàå|Ekøò äéäå ýåýéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî §¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½§¨¨¬¤§§−
:óñk ì÷L íéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−¤¬¤¨«¤

i"yx£BÚ¯Ê ÈÙÏ Ek¯Ú ‰È‰Â∑ׁשֹוויּה ּכפי רעה,ולא ׂשדה ואחת טֹובה ׂשדה ּכֹור,אחת ּבית ׁשוה הקּדׁשן ּפדיֹון ¿»»∆¿¿¿ƒ«¿ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשקלים ּבחמּׁשים הּכתּוב,ׂשעֹורים ּגזרת ּבאמצעֹו,ּכ לגאלּה ּבא ואם הּיֹובל. ּבתחּלת לגאלּה ׁשּבא נֹותן,והּוא ְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

הּיֹובל ׁשני למנין אּלא הקּדׁש ׁשאינּה לפי לׁשנה; ּופּונּדיֹון סלע החׁשּבֹון: טֹוב,לפי הרי נגאלה לאו,ׁשאם ,ואם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
לאחר הּללּו ּבדמים מֹוכרּה הּיֹובל,הּגזּבר עד הּלֹוקח ּביד יֹוצאה,ועֹומדת ּוכׁשהיא הּמכּורֹות. הּׂשדֹות ּכל ּכׁשאר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבֹו,מּידֹו ּפֹוגע ׁשהּיֹובל מׁשמר אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּביניהם,חֹוזרת ׂשדה,,ּומתחּלקת ּבמקּדיׁש האמּור הּמׁשּפט זהּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּמקראֹות סדר על אפרׁשּנּו .ועכׁשו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

(æé):íe÷é Ekøòk eäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®§¤§§−¨«

i"yx£'B‚Â LÈc˜È Ï·Bi‰ ˙�MÓ Ì‡∑הקּדיׁשּה מּיד הּיֹובל, ׁשנת מּׁשעברה מּיד,אם לגאלּה זה Ek¯Úk.ּובא ƒƒ¿««≈«¿ƒ¿ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ¿∆¿¿
Ìe˜È∑האמּור הּזה יּתן,יהיה,ּכער ּכסף .חמּׁשים »ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)ïäkä Bì-áMçå eäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼§¦©¸©Ÿ¥¹
òøâðå ìáiä úðL ãò úøúBpä íéðMä ét-ìò óñkä-úà¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−

:Ekøòî¥«¤§¤«
i"yx£LÈc˜È Ï·i‰ ¯Á‡ŒÌ‡Â∑ּגזּבר ּביד ונׁשּתהה הּיֹובל מּׁשנת הקּדיׁשּה אם הּיֹובל,וכן אחר לגאלּה זה .ּובא ¿ƒ«««…≈«¿ƒְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

˙¯˙Bp‰ ÌÈ�M‰ ÈtŒÏÚ ÛÒk‰Œ˙‡ Ô‰k‰ BÏŒ·MÁÂ∑ותׁשע ארּבעים ׁשל ּדמיה קצב הרי ּכיצד? חׁשּבֹון, ּכפי ¿ƒ««…≈∆«∆∆«ƒ«»ƒ«»…ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשקל חמּׁשים ׁשנה,ׁשנים לכל ׁשקל סלע,הרי הרי – ּפֹונּדיֹונין ּוׁשמֹונה ארּבעים והּׁשקל ּכּלן; על יתר וׁשקל ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻ

לׁשנה לגאל,ּופֹונּדיֹון והּבא לפרֹוטרֹוט. קלּבֹון – ּפֹונּדיֹון ׁשאֹותֹו רּבֹותינּו ואמרּו לכּלן, אחד ּפֹונּדיֹון ׁשחסר ,אּלא ְְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ
הּיֹובל ׁשנת עד הּנֹותרֹות לּׁשנים ׁשנה לכל ּופֹונּדיֹון סלע Ek¯ÚÓ.יּתן Ú¯‚�Â∑עד הּיֹובל ׁשּמּׁשנת הּׁשנים מנין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ¿ƒ¿«≈∆¿∆ְְִִִֵֶַַַַַָ
הּפדיֹון .ׁשנת ְְִַַ

(èé)óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà ìàâé ìàb-íàå§¦¨³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â
:Bì í÷å åéìò Ekøò-óñk úéLîç£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬«

i"yx£Ï‡‚È Ï‡bŒÌ‡Â∑אֹותֹו הּזאת,הּמקּדיׁש הּקצּבה על חמׁש .יֹוסיף ¿ƒ»…ƒ¿«ְְִִִֶַַַַַָֹֹ

(ë)Léàì äãOä-úà øëî-íàå äãOä-úà ìàâé àì-íàå§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½§¦¨©¬¤©¨¤−§¦´
:ãBò ìàbé-àì øçà©¥®«Ÿ¦¨¥−«

i"yx£‰„O‰Œ˙‡ Ï‡‚È ‡ÏŒÌ‡Â∑הּמקּדיׁש.¯ÎÓŒÌ‡Â∑הּגזּבר.„BÚ Ï‡bÈŒ‡Ï ¯Á‡ LÈ‡Ï ‰„O‰Œ˙‡∑לׁשּוב ¿ƒ…ƒ¿«∆«»∆ְִַַ¿ƒ»«ְִַָ∆«»∆¿ƒ«≈…ƒ»≈ָ
הּמקּדיׁש .ּביד ְְִַַַ

(àë)íøçä äãNk ýåýéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´©¥®¤
:Búfçà äéäz ïäkì©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«

i"yx£Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â∑הּגזּבר מן הּלֹוקחֹו ּבּיֹובל,מּיד לֹוקחיהם מּיד הּיֹוצאים ׂשדֹות ׁשאר ּכדר. ¿»»«»∆¿≈«…≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
'‰Ï L„˜∑הּבית ּבדק להקּדׁש ׁשּיׁשּוב הּגזּבר,לא לּכהנים,ליד הּנתּון החרם ּכׂשדה יד)ׁשּנאמר,אּלא יח "ּכל(במדבר : …∆«ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

יהיה" ל ּביׂשראל מׁשמר,חרם אֹותֹו ׁשל לּכהנים ּתתחּלק זֹו ּבֹו,אף ּפֹוגע יֹובל ׁשל הּכּפּורים .ׁשּיֹום ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ÈÈטז Ì„˜ ¯·b LÈc˜È dz�ÒÁ‡ Ï˜ÁÓ Ì‡Â¿ƒ≈¬««¬«¿≈«¿ƒ¿«»»¿»
ÔÈ¯BÚN ¯ek Ú¯Ê ¯a dÚ¯Ê ÌeÙÏ d�Ò¯Ù È‰ÈÂƒ≈À¿»≈¿«¿≈«¿«¿ƒ

:ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁa¿«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

d�Ò¯Ùkיז dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ„ ‡zMÓ Ì‡ƒƒ«»¿≈»«¿≈«¿≈¿À¿»≈
:Ìe˜È¿

dÏיח ·MÁÈÂ dÏ˜Á Lc˜È ‡Ï·BÈ ¯˙a Ì‡Â¿ƒ»«≈»«¿≈«¿≈ƒ«∆≈
Ô¯‡zLÈc ‡i�L ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡tÒk ˙È ‡�‰k«¬»»«¿»«≈«¿«»¿ƒ¿»»»

‡zL „Ú:d�Ò¯tÓ Ú�ÓzÈÂ ‡Ï·BÈ„ ««»¿≈»¿ƒƒ¿«ƒÀ¿»≈

d˙Èיט Lc˜‡c ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿«¿≈»≈
:dÏ Ìe˜ÈÂ È‰BÏÚ d�Ò¯t ÛÒk LÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈…∆¿«À¿»≈¬ƒƒ≈

È˙כ ÔÈaÊ Ì‡Â ‡Ï˜Á ˙È ˜B¯ÙÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿ƒ«ƒ»
:„BÚ ˜¯t˙È ‡Ï Ô¯Á‡ ¯·‚Ï ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿«»√»»ƒ¿»»

˜„Ìכא ‡L„e˜ ‡Ï·BÈa d˜tÓa ‡Ï˜Á È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿≈¿≈»¿»√»
:dz�ÒÁ‡ È‰z ‡�‰ÎÏ ‡Ó¯Á Ï˜Ák ÈÈ¿»«¬«∆¿»¿«¬»¿≈«¬«¿≈
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(áë)Léc÷é Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN-úà íàå§¦Æ¤§¥´¦§¨½£¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®©§¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â B˙�˜Ó ‰„NŒ˙‡ Ì‡Â∑אחּזה לׂשדה מקנה ׂשדה ּבין יׁש לּכהנים,חּלּוק ּתתחּלק לא מקנה ׁשּׂשדה ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻ
הּיֹובל,ּבּיֹובל עד אּלא להקּדיׁשּה יכֹול ׁשאינֹו לּבעלים,לפי ולׁשּוב מּידֹו לצאת עתידה היתה ּבּיֹובל לפיכ,ׁשהרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לגאלּה ּבא לאחר,אם ּגזּבר וימּכרּנה יגאל לא ואם אחּזה. לׂשדה הּקצּובים הּללּו ּבּדמים יגאל,יגאל לא אם אֹו ְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
קנהּו" "לאׁשר ּתאמר: ּופן ׁשהקּדיׁשּה, אֹותֹו – מאּתֹו" קנהּו לאׁשר הּׂשדה "יׁשּוב הּיֹובל ּבׁשנת הּזה,הּוא הּלֹוקח ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

הארץ",מאּתֹו,האחרֹון אחּזת "לאׁשרֿלֹו לֹומר: הצר לכ הּגזּבר?! אבֹות,וזהּו הראׁשֹונים,מירּׁשת ּבעלים וזהּו ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
לּמקּדיׁש .ׁשּמכרּוה ְְִֶַַָָ

(âë)ìáiä úðL ãò Ekøòä úñëî úà ïäkä Bì-áMçå§¦©´©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®
:ýåýéì Lã÷ àeää íBia Ekøòä-úà ïúðå§¨©³¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«

(ãë)Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa¦§©³©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨¨−¥«¦®
:õøàä úfçà Bì-øLàì©«£¤−£ª©¬¨¨«¤

(äë)äéäé äøb íéøNò Lãwä ì÷La äéäé Ekøò-ìëå§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈¦«§¤¬
:ì÷Mä©¨«¤

i"yx£L„w‰ Ï˜La ‰È‰È Ek¯ÚŒÏÎÂ∑'ׁשקלים' ּבֹו ׁשּכתּוב ערּכ הּקדׁש,ּכל ּבׁשקל b¯‰.יהיה ÌÈ¯NÚ∑עׂשרים ¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆«…∆ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹ∆¿ƒ≈»ְִֶ
ה,מעֹות ּדינרּכ ּכסף מעה ׁשׁש רּבֹותינּו: ואמרּו ׁשתּות, הֹוסיפּו מּכאן ּולאחר מּתחּלה מעֹות,יּו וארּבע עׂשרים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

.לסלע ְֶַ

(åë)Léà Léc÷é-àì äîäáa ýåýéì økáé øLà øBëa-Cà©§º£¤̧§ª©³©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−
:àeä ýåýéì äN-íà øBL-íà BúàŸ®¦´¦¤½©«Ÿ̈−«

i"yx£B˙‡ LÈ‡ LÈc˜ÈŒ‡Ï∑ׁשּלֹו ׁשאינֹו לפי אחר קרּבן .לׁשם …«¿ƒƒ…ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(332 'nr fi zegiy ihewl)

ּבקר מעׂשר וכל . . לה' יבּכר אׁשר כו־לב)ּבכֹור מרגעהּבכֹורקדּׁשת(כז, הּבכֹור על חלה והיא האדם ּבפעּלת ּתלּויה אינּה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻ

קדּׁשת ואּלּו ּבעבֹודתמעׂשרהּולדֹו; הּסדר הּוא ּכְך ּכי מעׂשר, לדיני ּבכֹור ּדיני קדמּו לכן הּבהמֹות). (ספירת האדם ּבפעּלת ּתלּויה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

עצמֹו. ּבכחֹות קֹונֹו את לעבד ּביכלּתֹו אּלּו ּכחֹות ּובאמצעּות מּלמעלה, קדּׁשה ׁשל לכחֹות האדם זֹוכה ּתחּלה רמב"ןה': ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

(æë)BúLîç óñéå Ekøòá äãôe äàîhä äîäaa íàå§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−
:Ekøòa økîðå ìàbé àì-íàå åéìò̈¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬§¤§¤«

i"yx£'B‚Â ‰‡Óh‰ ‰Ó‰aa Ì‡Â∑הּבכֹור על מּוסב הּזה הּמקרא "ּופדה,אין טמאה ּבהמה ּבבכֹור לֹומר ׁשאין ¿ƒ«¿≈»«¿≈»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
"זה,בערּכ אין טלה,וחמֹור אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין הּכתּוב,ׁשהרי אּלא להקּדׁש. ואינֹו לּכהן מּתנה והּוא ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ההקּדׁש על ׁשהּוממה,מּוסב טהֹורה ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה טמאה,ׁשהּכתּוב ּבהמה ּבּמקּדיׁש ּדּבר וכאן ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּבית Ek¯Úa.לבדק ‰„Ùe∑הּכהן ּׁשּיעריכּנה מה Ï‡bÈ.ּכפי ‡ÏŒÌ‡Â∑ּבעלים Ek¯Úa.(ת"כ)עלֿידי ¯kÓ�Â∑ ְִֶֶַַ»»¿∆¿∆ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ƒ…ƒ»≈ְְִֵַָ¿ƒ¿«¿∆¿∆

רמב"ן.לאחרים ֲִֵַ

Ï˜ÁÓכב ‡Ï Èc È‰B�È·Ê Ï˜Á ˙È Ì‡Â¿ƒ»¬«¿ƒƒƒ»≈¬«
:ÈÈ Ì„˜ Lc˜È dz�ÒÁ‡«¬«¿≈«¿≈√»¿»

zL‡כג „Ú dpÒ¯t ÔÈ�Ó ˙È ‡�‰k dÏ ·MÁÈÂƒ«∆≈«¬»»ƒ¿«À¿»≈««»
‡e‰‰ ‡ÓBÈa d�Ò¯t ˙È ÔzÈÂ ‡Ï·BÈ„¿≈»¿ƒ≈»À¿»≈¿»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜¿»√»¿»

dpÓכד d�·Ê„Ï ‡Ï˜Á ·e˙È ‡Ï·BÈ„ ‡zLa¿«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ˙�ÒÁ‡ dÏÈ„„Ïƒ¿ƒ≈«¬»««¿»

ÔÈ¯ÒÚכה ‡L„e˜ ÈÚÏÒa È‰È d�Ò¯t ÏÎÂ¿»À¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ
:‡ÚÏÒ È‰È ÔÈÚÓ»ƒ¿≈ƒ¿»

Ï‡כו ‡¯ÈÚ·a ÈÈ Ì„˜ ¯ka˙È Èc ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿««√»¿»ƒ¿ƒ»»
:‡e‰ ÈÈc ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ d˙È ¯·b Lc˜È«¿≈¿«»≈ƒƒƒ««¿»

d�Ò¯Ùaכז ˜B¯ÙÈÂ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿¿À¿»≈
ÔacÊÈÂ ˜¯t˙È ‡Ï Ì‡Â È‰BÏÚ dLÓÁ ÛÒBÈÂ¿≈À¿≈¬ƒ¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿««

:d�Ò¯Ùa¿À¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחר, קרּבן לׁשם אתֹו, איׁש יקּדיׁש לא ְְְִִֵֵַַָָֹֹ(כו)

והּנכֹון רּׁש"י. לׁשֹון ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַָלפי

הּוא אם ּכי אֹותֹו, להקּדיׁש צר אין ְְִִִֵֶֶַַֹֹׁשּיאמר:

מעצמֹו. הּוא לה' ׂשה אֹו ּכמֹוׁשֹור הּוא והּנה ְְְִֵֵֶַַ

יט): טו (ּדברים אמר ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְִִִֵַָָָׁשלילּות.

הּזכר ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹּכל

ּבֹו ותנהג קדׁש ׁשּיהא ,אלהי לה' ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַֹֹּתקּדיׁש

ותאכלּנּו אֹותֹו ּתגז ולא ּבֹו ּתעבד ׁשּלא ְְְְֲֶֶַָָֹֹֹֹֹֻקדּׁשה,

יפרׁש. ּכאׁשר הּׁשם ְְֲִֵֵֵֶַַָלפני

אין .ּבערּכ ּופדה הּטמאה ּבּבהמה ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ(כז)

ּבבכֹור לֹומר ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב זה ְְְִִֵֶֶַַַָָמקרא

זה,ּבהמה אין וחמֹור ,בערּכ ּופדה טמאה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ

והּוא טלה, אּלא חמֹור ּפטר ּפדיֹון אין ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶָָׁשהרי

מּוסב הּכתּוב אּלא הקּדׁש. ואינֹו לּכהן ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּתנה

ּבהמה ּבפדיֹון ּדּבר ׁשּלמעלה ההקּדׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָעל
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ã ycew zegiyn zecewp ã

ּבּפתח לב)מֹוציאן כז, ׁשּיעבירּוהּו".(רש"י ולא ּכתיב, "יעבר ּבּגמרא אמרּו ׁשּכן ׁשּיצאּו. להם ּגֹורם אּלא ּבּידים, ׁשּמֹוציאם הּכּונה אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּמתחיל'. ּב'דּבּור העּתיקּה לא ולכן "יעבר" מּלת לפרׁש ּבא לא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹורׁש"י

(âì)epøéîé øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé àì̄Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´§¦¤½
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ¯w·È ‡Ï∑ׁשּנאמר יב)לפי נדריכם"(שם מבחר "וכל לֹומר:,: ּתלמּוד הּיפה? את ּומֹוציא ּבֹורר יהא יכֹול …¿«≈¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לרע" "ּביןֿטֹוב יבּקר". מּום"לא ּבעל ׁשיקריב ולא קדּׁשה; עליו חלה מּום, ּבעל ּבין ּתם ּבין ּבתֹורת,: יאכל אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ולעבד לּגזז ואסּור .מעׂשר ְְֲִֵֵֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr ek zegiy ihewl)

קדׁש יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ימירּנּו, המר לג)ואם (כז, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ
הּוא והיה ימירּנּו לֹומר:המר ויׁש להמיר. ׁשּיׁש מׁשמע זה ּומּצרּוף להמיר, אסּור הרי וקׁשה, ׁשבט. חדׁש ׁשל הוי' ׁשם צרּוף הּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

– ימירּנּו לקדׁש.המר מחֹול ל'המירֹו' ׁשּבּׁשמים, לאביו ּולקרבֹו אליו לצאת עליו רּוחנית, ּבסּכנה הּׁשרּוי אחר יהּודי רֹואה ּכׁשּיהּודי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

הּוא נזק.והיה ּכל לֹו יּגרם ולא ּבדרּגתֹו ׁשּיּׁשאר לֹו מבטח ּתֹורה, ּפי על זאת עֹוׂשה ּכאׁשר – ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

Ì‡Âלג dpÙlÁÈ ‡ÏÂ LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ¯w·È ‡Ï»¿««≈«¿ƒ¿»¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰ È‰ÈÂ dpÙlÁÈ ‡ÙlÁÈ‰È dÙelÁÂ «»»¿«¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈¿≈

:˜¯t˙È ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכׁשאר לּׁשם ממֹון יּתן ׁשּלא לֹומר ְְִִֵֵֶַַָָָֹּבכאן,

ויּפטר. ְֲִִֵַָָהחרמים

ÏÚÂהּמחרים ּכל ּכי הּכתּוב יאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְִִֶֶַַַַַָָָֹ

אחּזתֹו ּוׂשדה ּבהמה ּבין אדם ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻמּׁשּלֹו

ואין לּכהנים חרמים ׁשהן לּׁשם, קדׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹהּוא

ׁשאינֹו האדם מן הּמחרים אבל ּפדיֹון, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלהם

נדר ונֹודרים אֹויביהם על הּנלחמים ּכגֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּלֹו

והחרמּתי ּבידי הּזה העם את ּתּתן נתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאם

האדם ּכל ימּותּו ב), כא (ּבּמדּבר עריהם ְִֵֶֶַָָָָָָָאת

ּכן הּנֹודר ּדעת ׁשאין והּטעם, ּבהם. ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּנמצא

ּבהנאה, אסּור הּכל ׁשּיהיה רק לּכהנים, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹלתּתֹו

ּולכּלֹותם. האֹויבים להכרית נתּכּון ְְְְְִִִִֵַַַָָּכי

e�ÈˆÓeׁשבּועת על ׁשעברּו ּגלעד יבׁש אנׁשי »ƒְְְְִֵֵֶַַַָָָ

(ׁשֹופטים הּמצּפה את ּבאּו ולא ְְְִִֶַַָָָָֹהּקהל

ׁשם וּיׁשלחּו י): ּפסּוק (ׁשם ּוכתיב ה,ח), ְְְִִַָָָכא

ויצּוּו החיל מּבני איׁש אלף עׂשר ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעדה

יבׁש יֹוׁשבי את והּכיתם לכּו לאמר ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹאֹותם

וא חרב. לפי ׁשעׂשּוּגלעד נֹותנת הּסברא ין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

רּבים אנׁשים להמית ּכזאת רעה העדה ְֲִִִֵַָָָָָָָָֹּכל

היה ּופנחס מיתה, חּיבים ׁשאינם ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמּיׂשראל

ההּוא. הענין ּכל נעׂשה ּפיו ועל ְְֲִִַַַָָָָָׁשם

„BÚÂרּבי ּתניא ּבילּמדנּו: ּבאּגדה מצאתי ¿ְְִִִֵַַַַָָָָָָ

הּׁשבּועה הּוא החרם אֹומר ְֲִֵֵֶַַָָעקיבא

על עברּו יבׁש אנׁשי החרם, הּוא ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָוהּׁשבּועה

מן ּכי אֹומר אני ּולכ מיתה. ונתחּיבּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָהחרם

מל ׁשּכל הּזה, הּדין להם יצא הּזה ִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב

יׂשראל ּכל ּבמעמד ּגדֹולה סנהדרי אֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּביׂשראל

על יחרימּו אם ּבמׁשּפטים, רׁשּות להם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּיׁש

ּדבר, על יחרימּו אם וכן עליה, להּלחם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָעיר

אנׁשי ׁשל חּיּובן והּוא מיתה, חּיב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָהעֹובר

אביו לֹו ׁשאמר יהֹונתן וׁשל ּגלעד ְְְִִֵֶֶַָָָָָָיבׁש

וכה אלהים יעׂשה ּכה מד): יד ְְֱֲִֵֶַֹֹֹ(ׁשמּואלֿא

נתחּיבּו ּומהיכן יֹונתן. ּתמּות מֹות ּכי ְְִִִֵֵַָָָָיֹוסף

הּזה. הּמקֹום מן חּוץ הּדין מן מיתה ִִִִֵֶַַַָָאּלּו

‰ÊÂחׁשב ּכי ּבבּתֹו, יפּתח ׁשל טעּותֹו היה ¿∆ְְִִִֶַָָָָָ

להמית וקּים חל יׂשראל נגיד חרם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

ּכן מיתה, חּיב חרמֹו על העֹובר אֹו ְֲִִֵֵֶַַָָָָאנׁשים

אנׁשים אֹו מאיׁש לעׂשֹות מלחמה ּבעת נדר ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָאם

הּמל חרם ּכי ידע ולא הּנדר, יחּול ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזבח

על אֹו לכּלֹותם הּמֹורדים על חל ְְְְְִִֶַַַַַַָָוהּסנהדרין

הּנדר לחּול אבל ותּקנתם, ּגזרתם ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעֹובר

חס להם ראּוי ׁשאין מּדבר עֹולה ֲִֵֶֶַַָָָָָלעׂשֹות

ג) (ס רּבה ּבבראׁשית אמר ּולכ ְְְִִִֵַַָָָָָוחלילה.

ונענׁש חּיב היה לא ּדמים הקּדׁש ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאפּלּו

ְָָּבדמּה.

Ï‡Âהאֹומר אברהם רּבי ּבהבלי נפּתה ּתהיה ¿«ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

יא (ׁשֹופטים עֹולה והעליתיהּו ּפרּוׁש ְְֲִִִִֵַָּכי

הּיֹוצא יהיה אם לֹומר והעליתיהּו, אֹו ְְֲִִִִֵֶַַַלא):

קדׁש, לה' והיה אּׁשה אֹו איׁש ביתי ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמּדלתי

לׁשרת לעמד העֹולם מּדרכי ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה

יהיה ואם לאלהים, והֹודֹות ּבתפּלה ה' ְְְְְִִִִִֵֵֶָֹּבׁשם

ּבית ועׂשה עֹולה, אעלּנּו לּקרב ראּוי ְֲִִֵֶַַָָָָָָָּדבר

והתּבֹודד לעיר מחּוץ וכלּכלּהלבּתֹו ׁשם, ה ְְְְְְְִִִִִָָָָ

צרּורה ּבּתֹו והיתה ידעּה, לא ואיׁש ימיה, ְְְְְִִֶָָָָָָָָֹּכל

ָׁשם.

‰l‡Â'לה ׁשּיהיה נדר אם ּכי רּוח, ּדברי ¿≈∆ְְִִִִֵֶֶַַַָ

ּכמֹו יהיה אבל ּפרּוׁש, ׁשּיהיה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָאינּנּו

(ׁשמּואלֿא לה' ּונתּתיו אּמֹו: ׁשאמרה ְְְְִִֵֵַַָָָׁשמּואל

ּוכפי ּפרּוׁש. לא ה', ּבבית מׁשרת והיה יא), ְְְְִֵֵָָָָֹא

ּביֹוצאי ׁשּידּור האדם ּביד אין הּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמׁשּפטי

ּבידֹו אין ּכאׁשר ּפרּוׁשים, ׁשּיהיּו ּביתֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָּפתח

ּבּתֹו היתה ּכן הּדבר ואם עֹולה. ְְְֲִִֵַַָָָָָָלהעלֹותם

(ׁשֹופטים עּמּה ורעֹותיה ּבתּוליה על ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּבֹוכה

וחלילה וחס אתנן, לקּלס ּכזֹונֹות לח) ְְְְְִֵֶַַָָָיא

ארּבעת יפּתח לבת לתּנֹות ּביׂשראל חק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיה

והיתה לבעל נּׂשאת ׁשּלא מּפני ּבּׁשנה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹימים

ּכפׁשּוטֹו, הּדבר אבל ּבטהרה. ה' את ְְֲֳִֶֶֶַָָָָָעֹובדת

ּׁשאמרּתי. מּמה היה ְְִִֶַַָָָָוטעּותֹו

˙Ú„Ïeהּזה הּכתּוב ׁשּיהיה יּתכן ז"ל רּבֹותינּו ¿««ְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

תאכלּו לא ּכמֹו: רּבים, ּדברים ְְְִִֵַָֹֹּכֹולל

אבֹות יּומתּו לא ּוכמֹו: כו), יט (לעיל הּדם ְְְֵַַָָֹעל

אֹותֹו ּדֹורׁשים ׁשהם טז), כד (ּדברים ּבנים ְְִִִֵֶַָָעל

והּכתּוב כז:). (סנהדרין הּקרֹובים עדּות ְְְְְִִִֵֶַַַָּבפסּול

הּמּכים ּבני ואת ו) יד (מלכיםֿב עֹוד ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַָאֹומר

צּוה אׁשר מׁשה ּתֹורת ּבספר ּכּכתּוב המית ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא

לא ּובנים ּבנים על אבֹות יּומתּו לא לאמר ְִִֵַָָָֹֹֹה'

ּדין יכלל הּכתּוב זה וכן אבֹות. על ְְְִִֵֶַַָָֹיּומתּו

ׁשּמחרימים מי ודין מיתה, מחּיבי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֻהּמערי

על והעֹובר ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּכּבּוׁש ּבעת ְְְְִֵֵֶַַַָָאֹותֹו

יׂשראל מל ׁשל אֹו הּגדֹול ּדין ּבית ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהחרם

ׁשאּול. מעׂשה ְְֲִֵַַָּכענין

e‰ÊÂוּיפּדּו מה): יד (ׁשמּואלֿא ׁשם ׁשּנאמר ¿∆ְְֱִֵֶֶַַָ

מה ּכלּפי ּכי מת, ולא יֹונתן את ְְִֵֵֶַַָָָָֹהעם

יּומת, מֹות יּפדה לא (ּכאן): ּתֹורה ּבֹו ְִֶֶָָָָָָֹּׁשאמרה

ּכי מת, ולא יֹונתן את העם וּיפּדּו ׁשם: ְְִִֵֶַַָָָָָָֹאמר

ּבׁשֹוגג ּכי ידעּו ידֹו על נס ׁשארע ְְֲִֵֵֵֶַַַָָּבעבּור

הּגדֹולה היׁשּועה עׂשה אׁשר טעם: וזה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעׂשה.

ּתרּגם וכן ׁשם). (ׁשמּואלֿא ּביׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֵַָָֹהּזאת

ּדבׁשלּו ּגלי ה' קדם ארי עּוזיאל: ּבן ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָיֹונתן

יֹונתן. ית עּמא ּופרק ּדין יֹומא ְֲֵַַַַָָָָעבד

ÌÏL�Â,ּומצותן וקרּבנֹותן הּכהנים ּתֹורת ספר ¿ƒ¿«ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

לוּים להויתן, ּדברים עליֹון אל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָיׁשֹובב

אל ויׂשראל לעבֹודתן, וכהנים ּולזמרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹלׁשירן

ּביתן, ּגּנת ירּוׁשלים ּתראינה עינינּו איתן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנוה

ּובנֹות מכֹונתן, על ּודביר מׁשּפטֹו על ְְְְְְִִַַַָָָוארמֹון

ּכימי יהּודה מנחת לה' וערבה ּבׁשלותן, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָיהּודה

מזּבחֹו רצֹון על יעלּו ּכקדמּותן, ּוכׁשנים ְְְְְְֲִִַַַָָָעֹולם

ונׁשלם ּתם ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן, ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָּתמידין

ּבעז"ה. וּיקרא ְְִֵֶַָספר

izewegaÎxda zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

(çë)Bì-øLà-ìkî ýåýéì Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹¦¨£¤À
ìàbé àìå øëné àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ¦¨¥−§´Ÿ¦¨¥®

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk̈¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â Ì¯ÁŒÏk C‡∑(כהנים אֹומ(תורת יׁש ּבּדבר, רּבֹותינּו נחלקּו להקּדׁש': חרמים 'סתם מקּים,רים: אני ּומה «»≈∆¿ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

יד) יח ּכהנים(במדבר ּבחרמי יהיה"? ל ּביׂשראל חרם "ּכל 'סתם,: ׁשאמרּו: ויׁש לּכהן!" חרם זה "הרי ואמר: ׁשּפרׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לכהנים' Ï‡bÈ.חרמים ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï∑מקרא מפרׁש לּכהנים', חרמים 'סתם האֹומר: לדברי לּכהן. יּנתן אּלא ְֲֲִִָֹ…ƒ»≈¿…ƒ»≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹ

הּבית' לבדק חרמים 'סתם והאֹומר: חרמים; ּבסתם ּכהנים,זה ּבחרמי זה מקרא כח)מפרׁש מֹודים(ערכין ׁשהּכל , ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּפדיֹון להם אין ּכהנים ּכהן,ׁשחרמי ליד ׁשּיבאּו נפּדים,עד ּגבּה Ï‰'.וחרמי ‡e‰ ÌÈL„˜ŒL„˜ Ì¯ÁŒÏk∑ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ»≈∆…∆»»ƒ«

הּבית' לבדק חרמים 'סתם לכהנים',האֹומר: חרמים 'סתם והאֹומר: מּכאן; ראיה חרם,מביא "ּכל מפרׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו לּכהן, ונֹותן קּלים קדׁשים ועל קדׁשים קדׁשי על חלים ּכהנים ׁשחרמי ללּמד לה'", הּוא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹקדׁשֿקדׁשים

נדר 'אם ערכין: ּדמיהם,ּבמּסכת נדבה,נֹותן טֹובתּה',ואם את כח)∑Ì„‡Ó.נֹותן עבדיו(ערכין ׁשהחרים ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ≈»»ְֱֲִֶֶָָ
הּכנענים .וׁשפחֹותיו ְְְֲִִַַָ

(èë):úîeé úBî äãté àì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−¨«
i"yx£'B‚Â Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯ÁŒÏk∑(ת"כ)להרג ּכלּום,הּיֹוצא אמר לא עלי'! 'ערּכֹו אחד: ÓeÈ˙.ואמר ˙BÓ∑הרי »≈∆¬∆»√«¿ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»ֲֵ

למּות יּפדה,הֹול לא לפיכ,ער ולא ּדמים לא לֹו רמב"ן.אין ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹ

(ì)ýåýéì õòä éøtî õøàä òøfî õøàä øNòî-ìëå§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½©«Ÿ̈−
:ýåýéì Lã÷ àeä®−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ı¯‡‰ ¯NÚÓŒÏÎÂ∑מד הּכתּוב ׁשני ‰‡¯ı.ּברּבמעׂשר Ú¯fÓ∑ּדגן.ıÚ‰ È¯tÓ∑ויצהר Ï‰'.ּתירֹוׁש ¿»«¿«»»∆ְְֲִֵֵֵַַַָƒ∆«»»∆ָָƒ¿ƒ»≈ְְִִָ«
‡e‰∑הּׁשם ּבירּוׁשלים,קנאֹו ולאכל לעלֹות ל צּוה ׁשּנאמר,ּומּׁשלחנֹו כג)ּכמֹו יד אלהי(דברים ה' לפני "ואכלּת : ְְְְְְְְֱֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" ּתירׁש ּדגנ .מעׂשר ְְְְְִַַָֹ

(àì):åéìò óñé BúéLîç BøNònî Léà ìàâé ìàb-íàå§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬¨¨«
i"yx£B¯NÚnÓ∑חברֹו ׁשל מעׂשר הּפֹודה חברֹו: מּמעׂשר יפּדּנּו,ולא ּגאּלתֹו? היא ּומה חמׁש. מֹוסיף ּכדי,אין ƒ««¿ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻ

מקֹום ּבכל ּבאכילה ּבירּוׁשלים,להּתירֹו ויאכל יעלה ׁשּנאמר,והּמעֹות כה)ּכמֹו יד וגֹו'"(דברים ּבּכסף "ונתּתה :. ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

(áì)èáMä úçz øáòé-øLà ìk ïàöå ø÷a øNòî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©©¨®¤
:ýåýéì Lãw-äéäé éøéNòä̈«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£Ë·M‰ ˙Áz∑לעּׂשרן זה,ּכׁשּבא אחר זה ּבּפתח נּכר,מֹוציאן להיֹות ּבסיקרא צבּועה ּבׁשבט מּכה והעׂשירי «««»∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
מעׂשר וׁשנה,ׁשהּוא ׁשנה ּכל ׁשל ועגלים לטלאים עֹוׂשה ואמּוריו∑L„wŒ‰È‰È.ּכן ּדמֹו לּמזּבח והּבׂשר,לּקרב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָƒ¿∆…∆ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

לּבעלים ּכהּנה,נאכל מּתנֹות ׁשאר עם נמנה לא לּכהנים,ׁשהרי ניּתן ּבׂשרֹו ׁשּיהא מצינּו .ולא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

ÏkÓכח ÈÈ Ì„˜ ¯·b Ì¯ÁÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk Ì¯a¿«»∆¿»ƒ«¬≈¿«√»¿»ƒ»
‡Ï dz�ÒÁ‡ Ï˜ÁÓe ‡¯ÈÚ·e ‡L�‡Ó dÏ Ècƒ≈≈¬»»¿ƒ»≈¬««¬«¿≈»
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡Ó¯Á Ïk ˜¯t˙È ‡ÏÂ ÔacÊÈƒ¿««¿»ƒ¿»»»∆¿»…∆¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰√»¿»

t˙È¯˜כט ‡Ï ‡L�‡ ÔÓ Ì¯ÁzÈ Èc ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»ƒƒ«¿«ƒ¬»»»ƒ¿»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

È¯tÓל ‡Ú¯‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ú¯‡„ ‡¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¿¿»¿«¿»ƒ«¿»¿«¿»ƒ≈≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡e‰ ÈÈc ‡�ÏÈ‡ƒ»»«¿»¿»√»¿»

dLÓÁלא d¯NÚnÓ ¯·b ˜B¯ÙÈ ˜¯ÙÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«ƒ««¿≈À¿≈
:È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ

BÁz˙לב ¯aÚÈc Ïk ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ¯NÚÓ ÏÎÂ¿»«¬«ƒ¿»…¿≈ƒ«¿
:ÈÈ Ì„˜ LÈc˜ È‰È ‰‡¯ÈNÚ ‡¯ËÁÀ¿»¬ƒ»»¿≈«ƒ√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבהמה ּבמקּדיׁש ּדּבר וכאן ׁשהּממה, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֻטהֹורה

רּׁש"י. לׁשֹון הּבית. לבדק ְְְִִֵֶֶַַַָטמאה

ÔÎzÈÂאׁשר ּבכֹור א ׁשאמר לפי ּכי ׁשּנתרץ, ¿ƒ»≈ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

אתֹו, איׁש יקּדיׁש לא ּבבהמה לה' ְְְִִִֵַַַָֹֹֻיבּכר

הּבכֹור הּוא הּטמאה ּבּבהמה ואם ואמר: ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָחזר

ּבכֹור ׁשאין לפרׁש ,ּבערּכ ּופדה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָׁשהקּדיׁש

ׁשּכבר חמֹור ּבפטר אּלא טמאה, ּבבהמה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנֹוהג

ׁשאפּלּו. ולּמד יג), יג (ׁשמֹות ּדינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָנתּפרׁש

ּכׁשאר אּלא ּבכֹור ּכדין קדֹוׁש אינֹו ְְְְִִִִֵֶָָָהקּדיׁשֹו

אֹותֹו ׁשּיפּדה אמר ּולכ ונפּדה. הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָהקּדׁש

אֹותֹו יקנה ואחר חמׁש, ּבתֹוספת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַֹהּמקּדיׁש

ואם יא): (ּפסּוק מעלה ׁשל והּכתּוב .ְְְְְְִֶֶַַָָָּבערּכ

על מּמּנה, יקריבּו לא אׁשר טמאה ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל

טמאה. ּבבהמה ּפׁשּוטֹו ְְְִִֵֵָָּפי

ÏÚÂ(:לב ּתמּורה ׁשם (ת"כ רּבֹותינּו מדרׁש ¿«ְְִֵַַָָ

אׁשר טמאה ׁשּכפל: ּבעבּור מיּתר, ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֻהּכתּוב

יקרי יּדרׁש:לא לפיכ לה', קרּבן מּמּנה בּו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ

מּמּנה יקריבּו לא ואׁשר טמאה ּבהמה ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹואם

ׁשאין קבּועין מּומין ּבעלי לרּבֹות לה', ְְְֲִִֵֵֶַַַָָקרּבן

לה'. קרּבן מהן ְְִִֵֶַַָָמקריבים

היֹוצא האדם. מן יחרם אׁשר חרם ּכל ֲֳִֵֵֶֶַַָָָָָ(כט)

אמר לא עלי ערּכֹו אחד ואמר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהרג

לפיכ למּות הֹול הּוא הרי יּומת, מֹות ְְֲִֵֵָָָּכלּום.

רּׁש"י. לׁשֹון .ער ולא ּדמים לֹו אין יּפדה, ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא

מהם ויׁש ו:), (ערכין ּבּדבר נחלקּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָורּבֹותינּו

ׁשאין מיתֹות לחּיבי אזהרה ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָאֹומרים

זה ׁשהזּכיר ויּתכן לפטרן. ּכפר מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹלֹוקחין



סה izewegaÎxda zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã

ּבּפתח לב)מֹוציאן כז, ׁשּיעבירּוהּו".(רש"י ולא ּכתיב, "יעבר ּבּגמרא אמרּו ׁשּכן ׁשּיצאּו. להם ּגֹורם אּלא ּבּידים, ׁשּמֹוציאם הּכּונה אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הּמתחיל'. ּב'דּבּור העּתיקּה לא ולכן "יעבר" מּלת לפרׁש ּבא לא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹורׁש"י

(âì)epøéîé øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwáé àì̄Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´§¦¤½
:ìàbé àì Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ¯w·È ‡Ï∑ׁשּנאמר יב)לפי נדריכם"(שם מבחר "וכל לֹומר:,: ּתלמּוד הּיפה? את ּומֹוציא ּבֹורר יהא יכֹול …¿«≈¿ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לרע" "ּביןֿטֹוב יבּקר". מּום"לא ּבעל ׁשיקריב ולא קדּׁשה; עליו חלה מּום, ּבעל ּבין ּתם ּבין ּבתֹורת,: יאכל אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

ולעבד לּגזז ואסּור .מעׂשר ְְֲִֵֵֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'nr ek zegiy ihewl)

קדׁש יהיה ּותמּורתֹו הּוא והיה ימירּנּו, המר לג)ואם (כז, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ
הּוא והיה ימירּנּו לֹומר:המר ויׁש להמיר. ׁשּיׁש מׁשמע זה ּומּצרּוף להמיר, אסּור הרי וקׁשה, ׁשבט. חדׁש ׁשל הוי' ׁשם צרּוף הּוא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

– ימירּנּו לקדׁש.המר מחֹול ל'המירֹו' ׁשּבּׁשמים, לאביו ּולקרבֹו אליו לצאת עליו רּוחנית, ּבסּכנה הּׁשרּוי אחר יהּודי רֹואה ּכׁשּיהּודי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

הּוא נזק.והיה ּכל לֹו יּגרם ולא ּבדרּגתֹו ׁשּיּׁשאר לֹו מבטח ּתֹורה, ּפי על זאת עֹוׂשה ּכאׁשר – ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

Ì‡Âלג dpÙlÁÈ ‡ÏÂ LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ¯w·È ‡Ï»¿««≈«¿ƒ¿»¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰ È‰ÈÂ dpÙlÁÈ ‡ÙlÁÈ‰È dÙelÁÂ «»»¿«¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ≈¿≈

:˜¯t˙È ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכׁשאר לּׁשם ממֹון יּתן ׁשּלא לֹומר ְְִִֵֵֶַַָָָֹּבכאן,

ויּפטר. ְֲִִֵַָָהחרמים

ÏÚÂהּמחרים ּכל ּכי הּכתּוב יאמר הּפׁשט ּדר ¿«ְְִִֶֶַַַַַָָָֹ

אחּזתֹו ּוׂשדה ּבהמה ּבין אדם ּבין ְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻמּׁשּלֹו

ואין לּכהנים חרמים ׁשהן לּׁשם, קדׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹהּוא

ׁשאינֹו האדם מן הּמחרים אבל ּפדיֹון, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלהם

נדר ונֹודרים אֹויביהם על הּנלחמים ּכגֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּלֹו

והחרמּתי ּבידי הּזה העם את ּתּתן נתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאם

האדם ּכל ימּותּו ב), כא (ּבּמדּבר עריהם ְִֵֶֶַָָָָָָָאת

ּכן הּנֹודר ּדעת ׁשאין והּטעם, ּבהם. ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּנמצא

ּבהנאה, אסּור הּכל ׁשּיהיה רק לּכהנים, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹלתּתֹו

ּולכּלֹותם. האֹויבים להכרית נתּכּון ְְְְְִִִִֵַַַָָּכי

e�ÈˆÓeׁשבּועת על ׁשעברּו ּגלעד יבׁש אנׁשי »ƒְְְְִֵֵֶַַַָָָ

(ׁשֹופטים הּמצּפה את ּבאּו ולא ְְְִִֶַַָָָָֹהּקהל

ׁשם וּיׁשלחּו י): ּפסּוק (ׁשם ּוכתיב ה,ח), ְְְִִַָָָכא

ויצּוּו החיל מּבני איׁש אלף עׂשר ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעדה

יבׁש יֹוׁשבי את והּכיתם לכּו לאמר ְְְִִֵֵֵֶֶָָֹאֹותם

וא חרב. לפי ׁשעׂשּוּגלעד נֹותנת הּסברא ין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

רּבים אנׁשים להמית ּכזאת רעה העדה ְֲִִִֵַָָָָָָָָֹּכל

היה ּופנחס מיתה, חּיבים ׁשאינם ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמּיׂשראל

ההּוא. הענין ּכל נעׂשה ּפיו ועל ְְֲִִַַַָָָָָׁשם

„BÚÂרּבי ּתניא ּבילּמדנּו: ּבאּגדה מצאתי ¿ְְִִִֵַַַַָָָָָָ

הּׁשבּועה הּוא החרם אֹומר ְֲִֵֵֶַַָָעקיבא

על עברּו יבׁש אנׁשי החרם, הּוא ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָוהּׁשבּועה

מן ּכי אֹומר אני ּולכ מיתה. ונתחּיבּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָהחרם

מל ׁשּכל הּזה, הּדין להם יצא הּזה ִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּכתּוב

יׂשראל ּכל ּבמעמד ּגדֹולה סנהדרי אֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּביׂשראל

על יחרימּו אם ּבמׁשּפטים, רׁשּות להם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּיׁש

ּדבר, על יחרימּו אם וכן עליה, להּלחם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָעיר

אנׁשי ׁשל חּיּובן והּוא מיתה, חּיב עליו ְְִִֵֵֶַַָָָָָָהעֹובר

אביו לֹו ׁשאמר יהֹונתן וׁשל ּגלעד ְְְִִֵֶֶַָָָָָָיבׁש

וכה אלהים יעׂשה ּכה מד): יד ְְֱֲִֵֶַֹֹֹ(ׁשמּואלֿא

נתחּיבּו ּומהיכן יֹונתן. ּתמּות מֹות ּכי ְְִִִֵֵַָָָָיֹוסף

הּזה. הּמקֹום מן חּוץ הּדין מן מיתה ִִִִֵֶַַַָָאּלּו

‰ÊÂחׁשב ּכי ּבבּתֹו, יפּתח ׁשל טעּותֹו היה ¿∆ְְִִִֶַָָָָָ

להמית וקּים חל יׂשראל נגיד חרם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

ּכן מיתה, חּיב חרמֹו על העֹובר אֹו ְֲִִֵֵֶַַָָָָאנׁשים

אנׁשים אֹו מאיׁש לעׂשֹות מלחמה ּבעת נדר ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָאם

הּמל חרם ּכי ידע ולא הּנדר, יחּול ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזבח

על אֹו לכּלֹותם הּמֹורדים על חל ְְְְְִִֶַַַַַַָָוהּסנהדרין

הּנדר לחּול אבל ותּקנתם, ּגזרתם ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעֹובר

חס להם ראּוי ׁשאין מּדבר עֹולה ֲִֵֶֶַַָָָָָלעׂשֹות

ג) (ס רּבה ּבבראׁשית אמר ּולכ ְְְִִִֵַַָָָָָוחלילה.

ונענׁש חּיב היה לא ּדמים הקּדׁש ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאפּלּו

ְָָּבדמּה.

Ï‡Âהאֹומר אברהם רּבי ּבהבלי נפּתה ּתהיה ¿«ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

יא (ׁשֹופטים עֹולה והעליתיהּו ּפרּוׁש ְְֲִִִִֵַָּכי

הּיֹוצא יהיה אם לֹומר והעליתיהּו, אֹו ְְֲִִִִֵֶַַַלא):

קדׁש, לה' והיה אּׁשה אֹו איׁש ביתי ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמּדלתי

לׁשרת לעמד העֹולם מּדרכי ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּיהיה

יהיה ואם לאלהים, והֹודֹות ּבתפּלה ה' ְְְְְִִִִִֵֵֶָֹּבׁשם

ּבית ועׂשה עֹולה, אעלּנּו לּקרב ראּוי ְֲִִֵֶַַָָָָָָָּדבר

והתּבֹודד לעיר מחּוץ וכלּכלּהלבּתֹו ׁשם, ה ְְְְְְְִִִִִָָָָ

צרּורה ּבּתֹו והיתה ידעּה, לא ואיׁש ימיה, ְְְְְִִֶָָָָָָָָֹּכל

ָׁשם.

‰l‡Â'לה ׁשּיהיה נדר אם ּכי רּוח, ּדברי ¿≈∆ְְִִִִֵֶֶַַַָ

ּכמֹו יהיה אבל ּפרּוׁש, ׁשּיהיה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָאינּנּו

(ׁשמּואלֿא לה' ּונתּתיו אּמֹו: ׁשאמרה ְְְְִִֵֵַַָָָׁשמּואל

ּוכפי ּפרּוׁש. לא ה', ּבבית מׁשרת והיה יא), ְְְְִֵֵָָָָֹא

ּביֹוצאי ׁשּידּור האדם ּביד אין הּתֹורה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמׁשּפטי

ּבידֹו אין ּכאׁשר ּפרּוׁשים, ׁשּיהיּו ּביתֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָּפתח

ּבּתֹו היתה ּכן הּדבר ואם עֹולה. ְְְֲִִֵַַָָָָָָלהעלֹותם

(ׁשֹופטים עּמּה ורעֹותיה ּבתּוליה על ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּבֹוכה

וחלילה וחס אתנן, לקּלס ּכזֹונֹות לח) ְְְְְִֵֶַַָָָיא

ארּבעת יפּתח לבת לתּנֹות ּביׂשראל חק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיהיה

והיתה לבעל נּׂשאת ׁשּלא מּפני ּבּׁשנה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹימים

ּכפׁשּוטֹו, הּדבר אבל ּבטהרה. ה' את ְְֲֳִֶֶֶַָָָָָעֹובדת

ּׁשאמרּתי. מּמה היה ְְִִֶַַָָָָוטעּותֹו

˙Ú„Ïeהּזה הּכתּוב ׁשּיהיה יּתכן ז"ל רּבֹותינּו ¿««ְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

תאכלּו לא ּכמֹו: רּבים, ּדברים ְְְִִֵַָֹֹּכֹולל

אבֹות יּומתּו לא ּוכמֹו: כו), יט (לעיל הּדם ְְְֵַַָָֹעל

אֹותֹו ּדֹורׁשים ׁשהם טז), כד (ּדברים ּבנים ְְִִִֵֶַָָעל

והּכתּוב כז:). (סנהדרין הּקרֹובים עדּות ְְְְְִִִֵֶַַַָּבפסּול

הּמּכים ּבני ואת ו) יד (מלכיםֿב עֹוד ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַָאֹומר

צּוה אׁשר מׁשה ּתֹורת ּבספר ּכּכתּוב המית ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא

לא ּובנים ּבנים על אבֹות יּומתּו לא לאמר ְִִֵַָָָֹֹֹה'

ּדין יכלל הּכתּוב זה וכן אבֹות. על ְְְִִֵֶַַָָֹיּומתּו

ׁשּמחרימים מי ודין מיתה, מחּיבי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֻהּמערי

על והעֹובר ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּכּבּוׁש ּבעת ְְְְִֵֵֶַַַָָאֹותֹו

יׂשראל מל ׁשל אֹו הּגדֹול ּדין ּבית ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהחרם

ׁשאּול. מעׂשה ְְֲִֵַַָּכענין

e‰ÊÂוּיפּדּו מה): יד (ׁשמּואלֿא ׁשם ׁשּנאמר ¿∆ְְֱִֵֶֶַַָ

מה ּכלּפי ּכי מת, ולא יֹונתן את ְְִֵֵֶַַָָָָֹהעם

יּומת, מֹות יּפדה לא (ּכאן): ּתֹורה ּבֹו ְִֶֶָָָָָָֹּׁשאמרה

ּכי מת, ולא יֹונתן את העם וּיפּדּו ׁשם: ְְִִֵֶַַָָָָָָֹאמר

ּבׁשֹוגג ּכי ידעּו ידֹו על נס ׁשארע ְְֲִֵֵֵֶַַַָָּבעבּור

הּגדֹולה היׁשּועה עׂשה אׁשר טעם: וזה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָעׂשה.

ּתרּגם וכן ׁשם). (ׁשמּואלֿא ּביׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֵַָָֹהּזאת

ּדבׁשלּו ּגלי ה' קדם ארי עּוזיאל: ּבן ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָיֹונתן

יֹונתן. ית עּמא ּופרק ּדין יֹומא ְֲֵַַַַָָָָעבד

ÌÏL�Â,ּומצותן וקרּבנֹותן הּכהנים ּתֹורת ספר ¿ƒ¿«ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

לוּים להויתן, ּדברים עליֹון אל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָיׁשֹובב

אל ויׂשראל לעבֹודתן, וכהנים ּולזמרן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹלׁשירן

ּביתן, ּגּנת ירּוׁשלים ּתראינה עינינּו איתן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָנוה

ּובנֹות מכֹונתן, על ּודביר מׁשּפטֹו על ְְְְְְִִַַַָָָוארמֹון

ּכימי יהּודה מנחת לה' וערבה ּבׁשלותן, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָיהּודה

מזּבחֹו רצֹון על יעלּו ּכקדמּותן, ּוכׁשנים ְְְְְְֲִִַַַָָָעֹולם

ונׁשלם ּתם ּכהלכתן, ּומּוספין ּכסדרן, ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָּתמידין

ּבעז"ה. וּיקרא ְְִֵֶַָספר
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ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ai zegiy ihewl)

מעׂשר ּבתֹורת יאכל לג)אּלא כז, וכן(רש"י אחד, ולילה ימים לׁשני נאכל ׁשל הּדין והרי זֹו, אכילה ׁשל ענינּה מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

האכילה ּבעת לכּון צריְך האֹוכל ּכפׁשּוטֹו: היא ׁשהּכּונה ּכרחָך, ועל מּום. ּבבעל ולא ּבתם אּלא אינם - העיר ּבכל ׁשּנאכל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּדין

אחר. ּבמקֹום אׁשּתמיט ולא הּוא, ּגדֹול חּדּוׁש ולכאֹורה מּדאֹורייתא). (וזהּו מעׂשר אֹוכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא

(ãì)éða-ìà äLî-úà ýåýé äeö øLà úåönä älà¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´
:éðéñ øäa ìàøNé¦§¨¥®§©−¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(171 'nr ak zegiy ihewl)

ערכין נכנסּפרׁשת ּכאׁשר הּזקן. אדמֹו"ר את לׁשאלּה ּכדי ערכין ּבמּסכת קׁשיא הכין צעיר, אברְך היה מּפאריטׁש הּלל ּכׁשרּבי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

מעלתֹו והּנה, עצמֹו". את להעריְך ּתחּלה צריְך הּוא ּבערכין, קׁשיא לאברְך יׁש "ּכאׁשר אמר: הּלל, רּבי התחּבא ׁשּבֹו לחדר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהרּבי

הׂשּכלה איננּה העבֹודה ׁשעּקר מבין עצמֹו את ׁשּמעריְך מי – ואכן 'מׂשּכיל'. היֹותֹו לא 'עֹובד', היֹותֹו היתה הּלל רּבי ׁשל ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהעּקרית

ה'. עֹובד להיֹות על, קּבלת ְִֵֶַַָָֹאּלא

סימן. עז"א פסוקים, בחקותיע"ח פרשת חסלת
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בסופו דרש"ג קופיר תניא ביאור ב'), טור ,119) וירא הרימון פלח "עייג"כ :.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ועיין לכהנים. – ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי

"˘„Â˜‰..3.ל לא, ˘ËÈÏ'"‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכן התניא) (בפירוש הכמות לשלילת להכנס מכריחו "מה :?˙Â‡ÈˆÓ‰·הכן וצ"ע

שם מוזכר (שאינו הכסף על מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א שהואÏÏÎהוא. כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר ,(

(כנ"ל יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב א): (קמח, לזח"ב מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב הכסף)ÏÚÓ˙כו' על הזהב

(כבמד"ר)". זהב מיני כל ואתמשכן נפקי ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר ˘ËÈÏ"‡5.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ממש"כ קשה "ולכאורה :

אחרי פ' להצ"צ באוה"ת מש"כ ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' יעלה כו' נפשי כלתה וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט

כו'". לגבי דוקא כו' שאמרו ומה (צהֿצו)

לשבוע פרשת בהר־בחוקותי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א אייר
מפרק קד

עד סוף פרק קה 

יום רביעי - כ"ד אייר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב אייר
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה אייר
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג אייר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו אייר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז אייר
פרק כ 

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

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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,zexen`d dad`d zebixcn

ze`xwp"íéLãwä óñk"2, ¤¤©¨¨¦
lîzôñëð óñëð" ïBL ¦§¦§Ÿ¦§©§¨

éáà úéáì"E3.lky ,jk ± §¥¨¦
md ,dad`d ipte`e zepiga

dn ,dweyze sqek ly oipr

weac zeidl dvex icediy

"jia` zial"ae ;zewl`a

,"`a`" mb z`xwpy ,(miycw) "ycw" ,dnkg zpigal mb mipeekzn

xiyi ote`a ze`iane ,"dnkg"n "mitpr" od zead`d ,xen`k ,oky

."dnkg"n ze`ad zeevne dxez ly oneiwlúðéça ãBò Lé Cà©¥§¦©
¯ ,äðlk ìò äìBòä ,äáäà,zexen`d dad`d zepiga lk lr ©£¨¨¨©ª¨¨
¯ ,óñkä ìò áäfä úìòîkdpi` ,ef dad` ly dzeaiyge dzlrn §©£©©¨¨©©¤¤

,ef dad` ly dzepeilr .zeki`a m` ik ,wfega ,zenka z`hazn

iabl adfd zeaiygy enk :"sqk"d iabl "adf"d zlrna zx`ezn

zenk ,ixdy ± sqkn xzei dey adfy ,cala zenka dpi` sqk

ezeaiyg ,`l` ± adf ly dphw zenk enk dey sqk ly xzei dlecb

miieqn beq epyi adfay jka z`hazn sqk iabl adf ly ezlrne

`xwp df ycewd oeyla) ytpd z` daeyd uevipa upvpnd

"xdef"d z` oiivn `"hily iaxde ,"zeygel milgb" enk ,"zeygel"

ibeq lke ,(mipirl upvpne xi`n ± "oipiirl uivpe xidp" xn`p ea

;(my xdefa `aeny itk) adf ly beq eze`l zekiiy mdl yi ,adfd

ef dlrn zniiw `l "sqk"a eli`e4dad`l qgia mb jk ± .ef`idy ,

.zead`d x`ya miniiw mpi`y ,ytpd zelke oe`nv dkeza zllek

¯ ,"Là étLø"k äáäà àéäåzead`d enk `ly ± zxrea dad` §¦©£¨§¦§¥¥
dad` xwira ody ,zexen`dmink`id d"awdl ytpd zad`y ,

a` xekf" :mikynpd minl dnec ,"zkynp"jynpjixg`"mink±

dad` `id ,`l`y` ityxk5,ác úBðBéìò úBøeáb úðéçaîäðé ¦§¦©§¤§§¦¨
.äàlòdad` yxey ±ef"dpia"d zxitq ly dxeab zpiga `ed ¦¨¨

,dpeilrd¯ ,eðéäc- ?ef dad` zxvep cvikúeððBaúä éãé ìòL §©§¤©§¥¦§§
Y áéLç Lnî àìk dén÷ àlëc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa¦§ª©¥¨§ª¨©¥§¨©¨¨¦
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ð ÷øôïä ì"ðä äáäà úåâøãîå 'éçá ìë

ùéà ïäë 'éçáå àðéîéã àøèñî
úéáì úôñëð óåñëð ïåùìî íéùã÷ä óñë '÷ðå ãñç
äðìåë ìò äìåòä äáäà 'éçá ãåò ùé êà .êéáà
'éçáî ùà éôùøë äáäà àéäå óñëä ìò áäæä úìòîë
úåððåáúä é"òù åðééäã äàìéò äðéáã úåðåéìò úåøåáâ
áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã ä"á ñ"à úìåãâá
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בסופו דרש"ג קופיר תניא ביאור ב'), טור ,119) וירא הרימון פלח "עייג"כ :.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ועיין לכהנים. – ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי

"˘„Â˜‰..3.ל לא, ˘ËÈÏ'"‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וכן התניא) (בפירוש הכמות לשלילת להכנס מכריחו "מה :?˙Â‡ÈˆÓ‰·הכן וצ"ע

שם מוזכר (שאינו הכסף על מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א שהואÏÏÎהוא. כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר ,(

(כנ"ל יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב א): (קמח, לזח"ב מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב הכסף)ÏÚÓ˙כו' על הזהב

(כבמד"ר)". זהב מיני כל ואתמשכן נפקי ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר ˘ËÈÏ"‡5.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ממש"כ קשה "ולכאורה :

אחרי פ' להצ"צ באוה"ת מש"כ ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' יעלה כו' נפשי כלתה וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט

כו'". לגבי דוקא כו' שאמרו ומה (צהֿצו)



`xiiע a"k ipy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ב שני יום

,140 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äãåáòä øãñ äðäå,`r 'nr cr:ä"á íééçä

àúéàãk,mi`ven ep`y enk ±äâéâçc á ÷øt] àøîba15.[± ¦§¦¨©§¨¨¤¤©£¦¨
d`xnk aeye `evx zeigde" ycewd zeig iabl aezky dna dpeekdy

day cine wfega zvxet `id dpdy ,dxen`d y`d enk `id ,"wfad

dvixa ,"`evx" lydrepza`iddligzay ,ef dad`amb jk ;znlrpe

xg`l cin j` ,ytpdzelkae

aezky itk ± "aey"d `a okn

jal ux m`" "dxivi xtq"a

:`id dpeekdy "cg`l aey

± ytpd zelka "ux" jalyk

rpnid ,"cg`"l xefge aey

ick ,javnl aeye jkn

'd zecg` zelbzd jiyndl

yg `ed :xnelk ;mlera

dpeilrd dpeekdy yibxne

miiwze seba didz dnypdy m` ik ,ytpd zelk ly oipra dppi`

zelbzdd didzy ote`a zewl` mikiynn jk ici lry ,zeevne dxez

.mlera ,'d zecg` ,"cg`" lyáèéä äæ ïéðò øàáì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¦§¨¤¥¥
áaìð Léà ìk ÷ø ,ázëîa,"al" ly oipr zenilya ea yiy ±,ïBáðå §¦§¨©¨¦¦§¨§¨

¯,dpiad geka ynzyneøác ìò ìékNnä,dnkgd gekaynzyn ± ©©§¦©¨¨
Y 'äa Búðeáúe Bzòc øM÷ì ÷éîòîe,zrcd gekaynzyneàöîé ©£¦§©¥©§§¨©¦§¨

déìéc àøeòL íeôì ãç ìk ,úìkNnä BLôða æeðbä øBàå áBè± §©¨§©§©©§¤¤¨©§¦¨¦¥
xeriyd itl cg` lkely,¯ ,['eë ìòtúî Léå 'eë ìòtúî Lé]yi ¥¦§¨¥§¥¦§¨¥

,zxg` zeppeazdn lrtzny in yie ,ef zeppeazdn lrtzny in

,ipyd zelrtzdl cg`d zelrtzd dnec dpi`eúàøé úîéã÷ éøçà©£¥§¦©¦§©
¯ ,àèç,`hga lykidl cgtd ,`hgz`xi dpyi dligzaøeñ úBéäì ¥§¦§

.íBìLå ñç 'eë "íéìécáî íëéúBðBò" úBéäì àlL úéìëúa òøî¥¨§©§¦¤Ÿ¦§£¥¤©§¦¦©§¨
ly dxev lka :xnelk ±

on ,dad`d zelrtzd

dligz didzy gxkdd

ick ,`hg z`xi ly dncwd

;zilkza "rxn xeq" didiy

ezexyt`a oi` ± zxg`

xiaqn oldl .dad`l ribdl

idefy oeeikny ,owfd epax

oi` ± ytpd zelk ly dad`

zcear oipr z` aiigl dgeka

,sebd jezaz`vnpdnypdykwx jiiydf xac ,ik ± zeevne dxeza 'd

d`ivi ly drepza ,ef dad` awr ,z`vnp eznypy xaecn o`k eli`e

dad`n zeevnd meiwe dxezd cenila dceard xcq ixd ;sebd onef

m` ik ,dnvr dad`d `l ixd `id dcear lk ly dzilkz ixdy)

ote`a `ed (zeevnd meiwae dxezd cenila zeig siqeze `iaz `idy

yibxne yg `ed ik ,ytpd zelkn zerpnid ± cala "aey" ly

didz dnypdy m` ik ,ytpd zelk oipra dppi` dpeilrd dpeekdy

:"`ipz"d oeylae .zeevne dxez miiwze seba

úðéçaî úëLîpä úBönäå äøBzä ÷ñòa äãBáòä øãñ ,äpäå§¦¥¥¤¨£¨§¥¤©¨§©¦§©¦§¤¤¦§¦©
¯ ,ãáì "áBL" úðéçáa àéä ,Bæ äfò äáäàzelkn zerpnid ©£¨©¨¦¦§¦©§©

ze`vnida `wec `idy ,dpeilrd dpeekd z` rval ick ,ytpd

.seba dnypdáeúkL Bîk§¤¨
õø íàå" :äøéöé øôña§¥¤§¦¨§¦¨
Leøt ,"ãçàì áeL Eaì¦§§¤¨¥
àéä ¯ "Eaì õø íàå"§¦¨¦§¦
álaL Lôpä ú÷eLz§©©¤¤¤©¥

¯ ,éðîéä ììçaly dnewn ¤¨¨©§¨¦
,ziwl`d ytpd

úøabúnLk,dweyzd ± §¤¦§©¤¤
úèäìúîe úáäìúîe¦§©¤¤¦§©¤¤
úBìk ãò ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©§
ìà CtzLäì ,Lnî Lôpä©¤¤©¨§¦§©¥¤
íéiçä éiç äéáà ÷éç¥¨¦¨©¥©©¦
úàöìå ,àeä-Ceøä§¨¥
éðôebä óeba døñànî¦©£¨¨©©¨¦
Y Cøaúé Ba ä÷áãì éîLâå`vnp eal ,"jal ux m`e" yexit edf §©§¦§¨§¨¦§¨¥

ytpd zelk icil cr ,zlaben izla dad`a ,"dvix" ly drepza±

- d"awd mr cg`zdléæàaeyl ,"cg`l aey" zeidl jixv f` ± £©

,"cg`"lBaì ìà áéLé úàæa opeazdl eilry epiide ±øîàî Ÿ¨¦¤¦©£©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø16"éç äzà Eçøk ìò" ék ,s` lr ± ©¥¦§¨¦§¨¨¦©¨§£©¨©

,jilr ,ytpd zelk ± miigd jtid `edy dnl md jzweyze jpevxy

± jpevxl cebipa ,la`

,zeigl,BúBéçäì äfä óeba©©¤§©£
éLîäì éãkíéiç C §¥§©§¦©¦

íéiçä éiçî íéðBéìò¤§¦¥©¥©©¦
éãé ìò ,ähîì àeä-Ceøä§©¨©§¥

¯ ,íéiç úøBzici lry ©©¦
miigd z` mikiynn dxez

,dhnl mipeilrdúBéäì¦§
Búecçàì íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦§©§
¯ ,éelb úðéçáa Cøaúé¦§¨¥¦§¦©¦
mc`d dlbzn dxicay enk

jk ,`edy enk ezedn lka

mi`xapa ,dhnl mb

zelbzd didz ,mipezgzd

,'d zecg` oipr zzin`¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkzilkz idefy §¤¦§¨¥§¥
± .jxazi el dxicl mlerd z` zeyrl ,mc`d zcear ly dpeekd

ick ,"cg`"d liaya ,jytp zelkne jzad`n aey :"cg`l aey" edf
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæ ïéðò øàáì øùôà éàå [äâéâçã á"ô] 'îâá àúéàãë
øáã ìò ìéëùîä ïåáðå ááìð ùéà ìë ÷ø áúëîá áèéä
æåðâä øåàå áåè àöîé 'äá åúðåáúå åúòã øù÷ì ÷éîòîå
ùé] äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë úìëùîä åùôðá
àèç úàøé úîéã÷ éøçà ['åë ìòôúî ùéå 'åë ìòôúî
íëéúåðåò úåéäì àìù úéìëúá òøî øåñ úåéäì

.å"ç 'åë íéìéãáî

äøåúä ÷ñòá äãåáòä øãñ äðäå
áåù 'éçáá àéä åæ äæò äáäà 'éçáî úëùîðä úåöîäå
'éô ãçàì áåù êáì õø íàå äøéöé øôñá ù"îë ãáì
éðîéä ììçá áìáù ùôðä ú÷åùú àéä êáì õø íàå
ãò ãàî ãàîá úèäìúîå úáäìúîå úøáâúîùë
íééçä ééç äéáà ÷éç ìà êôúùäì ùîî ùôðä úåìë
'úé åá ä÷áãì éîùâå éðôåâä óåâá äøñàîî úàöìå ä"á
óåâá éç äúà ë"ò éë ì"æøàî åáì ìà áéùé úàæ éæà
ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
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.ÈÂ�È˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Ï·‡ ,(‰‡¯Â‰) ˘Â„ÈÁ Y "ÈÂ�È˘".15.ב כד.16.יג, ד, אבות

xii` `"k oey`x mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,melkl aygp eiabl lkdyø÷éì Lôpä áäìúúå èäìúz¦§©¥§¦§©¥©¤¤¦¨
¯ ,àkìîc àø÷éa àìkzñàìe ,Búlãb úøàôzxweia lkzqdle ¦§¤¤§ª¨§¦§©§¨¦¨¨§©§¨

dad`a cenri eil`e ± jlndäìBòä äfò úáäìL Là étLøk§¦§¥¥©§¤¤©¨¨¨
¯ ,äìòîìjezn dlerd dad` m` ik ,edynl zkynpd dad` `l §©§¨

zelk ly zadly y`

,ytpdäìéútäî ãøtìå§¦¨¥¥©§¦¨
¯ ,ïäa úæçàpL íéöòäå§¨¥¦¤¤¡¤¤¨¤
qgia xacd zernyn

wzpidl :`id ,dnypl

l"pk) dliztk `edy sebdn

wxt l"pk) mivre (d"l wxt

y`e xe` iabl (h"k

dnypd6.éãé ìò ,eðéäå§©§©§¥
éäìà Làä ãBñé úøaâz¦§Ÿ¤§¨¥¡Ÿ¦

¯ ,úéäìàä LôpaL`ly ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ze`ad zead`d x`ya enk

ytpay mind ceqin

,ziwl`däàa äfîe± ¦¤¨¨
,ytpd¯ ,ïBànö éãéìenk ¦¥¦¨

,`nv mc` dyrp ± y`d ceqi zexabzd ici lry ,zeinyba xacdy

ziwl`d ytpd ly y`d ceqi zexabzd ici lry ± zeipgexa mb jk

,dnypa oe`nv xvep ±áeúkL Bîëe7"éLôð Eì äàîö" :8øçàå , §¤¨¨§¨§©§¦§©©
Ck,ytpd dribn ±"äáäà úìBç" úðéçáì9¯ ,dleg ytpdy ¨¦§¦©©©£¨

,ileg ly avnl `ian ± ieex izla oe`nvy enk ± dad`nCk øçàå§©©¨
äàa,dnypd ±¯ ,Lnî Lôpä úBìk éãéìly drepzd `lely ¨¨¦¥§©¤¤©¨

,dlk ytpd dzid ± oldl xaqeiy itk ± "aey"áeúkL Bîk10íb" : §¤¨©
ïàkî ,äpäå ."éLôð äúìkly zepeilrd zexeabd zpigan ± ¨§¨©§¦§¦¥¦¨

,"d`lir dpia"ähîì íéiålä LøL àöé`a mield zcear ote` ± ¨¨Ÿ¤©§¦¦§©¨
.ef zpiganíä eéäé ¯ älòúé íìBòäL ãéúòìå],mield ± §¤¨¦¤¨¨¦§©¤¦§¥

íéðäkä11¯ ,itk `ly ©Ÿ£¦
,zrk `ed avndy

,xwird md mipdkdy

cala milth mielde

r eelie" :aezkk ,mipdkljil

"jezxyie12,milth mieldy

,mipdkláúkL Bîëe§¤¨©
:÷eñt ìò ì"æ é"øàä̈£¦©©¨

"íiålä íéðäkäå"13¯ §©Ÿ£¦©§¦¦
eéäé åLëò ìL íiåläL¤©§¦¦¤©§¨¦§

ãéúòì íéðäk14úãBáòå ,[ Ÿ£¦¤¨¦©£©
ìB÷ íéøäì äúéä íiålä©§¦¦¨§¨§¨¦

äøéLa ,äãBúå äpø,dta ± ¦¨§¨§¦¨
¯ ,äøîæå,xiy ilkaïebða §¦§¨§¦
¯ ,äîéòðeopyi ,libxd itky §¦¨

ly zerepze dxeabe zexixn ly zerepz :zeiktd zerepz izy oebipa

,cqge dgny¯ ,"áBLå àBöø" úðéçáa,mzcear z`hazn jkay ¦§¦©¨¨
dbiqp ± aeye ,ytpd zelke `evx ± "aeye `evx" ly dxeva dzidy

,daydeBæ äfò äáäà úðéça àéäL`id ef dad`y ,epcnly itk ± ¤¦§¦©©£¨©¨
,aeye `evx zpigaa¯ ,÷æaä ïî àöBiä úáäìLkmitxev eay ilk §©§¤¤©¥¦©¨¨

,"aeye `evx" ± cin daye ,ax wfega zvxet y`d zadl ea ,adf
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íéøîà éèå÷éì
'ìëúñàìå åúìåãâ 'øàôú ø÷éì ùôðä áäìúúå èäìúú
'ìòîì äìåòä äæò úáäìù ùà éôùøë àëìîã àø÷éá
éãé ìò åðééäå ïäá úæçàðù íéöòäå äìéúôäî ãøôéìå
äàá äæîå úéäìàä ùôðáù éäìà ùàä ãåñé úøåáâú
úìåç 'éçáì ë"çàå éùôð êì äàîö ù"îëå ïåàîö éãéì
íâ ù"îë ùîî ùôðä úåìë éãéì äàá ë"çàå äáäà
äèîì íéåìä ùøåù àöé ïàëî äðäå éùôð äúìë
ù"îëå íéðäëä íä åéäé äìòúé íìåòäù ãéúòìå]
åéäé åéùëò ìù íéåìäù íéåìä íéðäëäå ô"ò ì"æ é"øàä
äðéø ìå÷ íéøäì äúéä íéåìä úãåáòå [ãéúòì íéðäë
áåùå àåöø 'éçáá äîéòðå ïåâéðá äøîæå äøéùá äãåúå
÷æáä ïî àöåéä úáäìùë åæ äæò äáäà 'éçá àéäù
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.6– אחרי)" פ' ריש תורה לקוטי (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה חילוק עצמו בגוף ˘ËÈÏ"‡"היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..7.ב סג, תהלים

.8‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כי "כמ"ש לי' דסמיך אה' חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 בנפש: צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :

ראי' הול"ל (3 אני", אהבה È�ÙÏחולת Ó"Î·דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון ע"ד שם שמדבר בתניא „Â˜‡זה Ô‡Îבנה"א שהמדובר כיון לראי'

בדרגא הוא כ"א בע"ת, (כבפ"ז) צי' בארץ הייתה לא וגם ממש, ממעל אלק' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא

כו' –˘ÚÓÏ'שמתבונן הכתוב בסיום [והתירוץ יצה"ר) לו שאין נה"א – (דדוד נפשי לך צמאה וכמ"ש ראי': ומביא גו'. נכספתי נכסוף מדרגת

קמי' דכולא שמתבונן וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', ÓÓ˘בארץ ‡ÏÎהיא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.

) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות אתה„¯È˘È'גם אלי אלק' :Í¯Á˘‡כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף יש בזה וגם דצדיק). בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' כו':‰ÏÂÚ‰צ"ל, דנכסוף אהבה על

לזה:‚Ìוכמ"ש קודם שמזכיר העבודה על ועלי' כלתה�ÙÒÎ‰(הוספה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא מה מובן ועפ"ז – (

ה.9.נפשי". ב, השירים ג.10.שיר פד, ˘ËÈÏ"‡11.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ "בזה :‰ÏÂÚ‰אהבה על

לויים והרי אלאÌÈÏÙËדכהן, כדלעיל, הוא דכן ומתרץ כו'".˘‰ÌÏÂÚלכהן. להתעלות ב.12.צריך יח, מד,13.במדבר ‰Ú¯˙14.טו.יחזקאל

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îשהלויים בזה ומוסיף ÂÈ‰È"מדייק ÂÈ˘ÎÚ Ï˘לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד כהנים

שאלה ומבאר רפ"ט). יסוה"ת הל' (רמב"ם שינוי בה יהי' שלא ידעינן שמזה עולם עד (כיÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂולבנינו יהיו – לויים הם ההוא) בזמן

הלוים יולדו (דלעת"ל א"כ וא"ת לעתיד. כהנים מהוÏ‡·יולדו) עבודתם‰Â„ÈÁ˘?כהן) אופן היינו – תומ"צ (בעניני הלוים – פשוטה וההסברה

מפני היינו וכו') בתפלה ועד"ז מפני˘�˘Ì˙Óבביהמ"ק – הכהנים ועד"ז וכו'), (גבורה לוי כהן˘�˘Ì˙Óבחי' (כדלעיל‡È˘בחי' החסד

Ï·‡בפרקין). „È˙ÚÏÂ'תהי לוי שבבחי' כהן.ÏÚÓÏ‰הנשמה שבבחי' כ'"קÔÎÏÂמהנשמה של זו הערתו על וכו'". כהן לאב בדוקא יולדו

השאלות את להלן מביאים אנו השאלות. מלות בין עליהן ענה שליט"א והרבי שונות, שאלות הספר, מחבר ידי על נשאלו, שליט"א, אדמו"ר

ההלכה תהי' שלעתיד על גם זה להקשות שייך הלא ולבנינו", ד"לנו הקושיא בענין מודגשת): (באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה) (באות

) שמאי ‰�"Ïכבית ¯Â‡È·‰ ÏÚ ‡ÏÂ Y ‰�˙˘˙ ‡Ï ‰¯Â˙‰„ „ÂÒÈ‰ ÏÚ ‡È˘Â˜ Â‰Êולכן שמאי, כבית יהי' למעשה שהפסק הוא בזה שהכוונה ,(

בפועל. בפסק להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת ·�Ú‚Âאומרים Î"‚ Â‰Ê˘ Ô·ÂÓÂ .˙¯Á‡ ˜ÂÒÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â˜‰ „"·Ó ÏÂ„‚‰ „"· Y ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ

.'ÂÎÂ ˙˜ÂÏÁÓÏÂ „"·Ï ÏÏÎ ˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Y ÌÈ�‰ÎÂ ÌÈÂÏÏ Ú‚Â�· Î"‡˘Ó .ÈÓÎ ‰ÎÏ‰ Y ‰"·Â ˘"· ˙˜ÂÏÁÓÏשעתיד חי הבעל בענין וכן

זה. להקשות שייך ‚¯‰.ליטהר ‰ÏÚÈÂ Â�ÓÈÒ ‰�˙˘È Ê‡˘ ı¯˙Ó (È�ÈÓ˘Ï ‰˘Ó ˙¯Â˙ 'Ò·) ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰שלויתן השחיטה יתיר שהקב"ה במה וכן

תורה". חידוש – תצא מאתי חדשה "תורה ג) יג, רבה (ויקרא זה על שנאמר בסנפיריו הבר לשור ‰Â„Ó·¯שוחט Ô‡Î ÈÎ Y ‡ÎÈÏ ‡¯˜ÈÚÓ ‡È˘Â˜

¯Ó‡� ‡ÏÂ Y "‰¯Â˙ ˘Â„ÈÁ" ˜ÂÈ„‰ Â‰ÊÂ .‰‡Â·�‰ ¯Â˜Ó ‰"·˜‰ Î"˘ÎÂ ,‰¯ÂÓ ‡È·� ÂÏÈÙ‡˘ ‰¯Â˙‰ ÔÈ„ È¯‰ Y ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰Â .˙Á‡ ÌÚÙ ¯·„ ÏÚ



עי xii` a"k ipy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ב שני יום

,140 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äãåáòä øãñ äðäå,`r 'nr cr:ä"á íééçä

àúéàãk,mi`ven ep`y enk ±äâéâçc á ÷øt] àøîba15.[± ¦§¦¨©§¨¨¤¤©£¦¨
d`xnk aeye `evx zeigde" ycewd zeig iabl aezky dna dpeekdy

day cine wfega zvxet `id dpdy ,dxen`d y`d enk `id ,"wfad

dvixa ,"`evx" lydrepza`iddligzay ,ef dad`amb jk ;znlrpe

xg`l cin j` ,ytpdzelkae

aezky itk ± "aey"d `a okn

jal ux m`" "dxivi xtq"a

:`id dpeekdy "cg`l aey

± ytpd zelka "ux" jalyk

rpnid ,"cg`"l xefge aey

ick ,javnl aeye jkn

'd zecg` zelbzd jiyndl

yg `ed :xnelk ;mlera

dpeilrd dpeekdy yibxne

miiwze seba didz dnypdy m` ik ,ytpd zelk ly oipra dppi`

zelbzdd didzy ote`a zewl` mikiynn jk ici lry ,zeevne dxez

.mlera ,'d zecg` ,"cg`" lyáèéä äæ ïéðò øàáì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¦§¨¤¥¥
áaìð Léà ìk ÷ø ,ázëîa,"al" ly oipr zenilya ea yiy ±,ïBáðå §¦§¨©¨¦¦§¨§¨

¯,dpiad geka ynzyneøác ìò ìékNnä,dnkgd gekaynzyn ± ©©§¦©¨¨
Y 'äa Búðeáúe Bzòc øM÷ì ÷éîòîe,zrcd gekaynzyneàöîé ©£¦§©¥©§§¨©¦§¨

déìéc àøeòL íeôì ãç ìk ,úìkNnä BLôða æeðbä øBàå áBè± §©¨§©§©©§¤¤¨©§¦¨¦¥
xeriyd itl cg` lkely,¯ ,['eë ìòtúî Léå 'eë ìòtúî Lé]yi ¥¦§¨¥§¥¦§¨¥

,zxg` zeppeazdn lrtzny in yie ,ef zeppeazdn lrtzny in

,ipyd zelrtzdl cg`d zelrtzd dnec dpi`eúàøé úîéã÷ éøçà©£¥§¦©¦§©
¯ ,àèç,`hga lykidl cgtd ,`hgz`xi dpyi dligzaøeñ úBéäì ¥§¦§

.íBìLå ñç 'eë "íéìécáî íëéúBðBò" úBéäì àlL úéìëúa òøî¥¨§©§¦¤Ÿ¦§£¥¤©§¦¦©§¨
ly dxev lka :xnelk ±

on ,dad`d zelrtzd

dligz didzy gxkdd

ick ,`hg z`xi ly dncwd

;zilkza "rxn xeq" didiy

ezexyt`a oi` ± zxg`

xiaqn oldl .dad`l ribdl

idefy oeeikny ,owfd epax

oi` ± ytpd zelk ly dad`

zcear oipr z` aiigl dgeka

,sebd jezaz`vnpdnypdykwx jiiydf xac ,ik ± zeevne dxeza 'd

d`ivi ly drepza ,ef dad` awr ,z`vnp eznypy xaecn o`k eli`e

dad`n zeevnd meiwe dxezd cenila dceard xcq ixd ;sebd onef

m` ik ,dnvr dad`d `l ixd `id dcear lk ly dzilkz ixdy)

ote`a `ed (zeevnd meiwae dxezd cenila zeig siqeze `iaz `idy

yibxne yg `ed ik ,ytpd zelkn zerpnid ± cala "aey" ly

didz dnypdy m` ik ,ytpd zelk oipra dppi` dpeilrd dpeekdy

:"`ipz"d oeylae .zeevne dxez miiwze seba

úðéçaî úëLîpä úBönäå äøBzä ÷ñòa äãBáòä øãñ ,äpäå§¦¥¥¤¨£¨§¥¤©¨§©¦§©¦§¤¤¦§¦©
¯ ,ãáì "áBL" úðéçáa àéä ,Bæ äfò äáäàzelkn zerpnid ©£¨©¨¦¦§¦©§©

ze`vnida `wec `idy ,dpeilrd dpeekd z` rval ick ,ytpd

.seba dnypdáeúkL Bîk§¤¨
õø íàå" :äøéöé øôña§¥¤§¦¨§¦¨
Leøt ,"ãçàì áeL Eaì¦§§¤¨¥
àéä ¯ "Eaì õø íàå"§¦¨¦§¦
álaL Lôpä ú÷eLz§©©¤¤¤©¥

¯ ,éðîéä ììçaly dnewn ¤¨¨©§¨¦
,ziwl`d ytpd

úøabúnLk,dweyzd ± §¤¦§©¤¤
úèäìúîe úáäìúîe¦§©¤¤¦§©¤¤
úBìk ãò ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©§
ìà CtzLäì ,Lnî Lôpä©¤¤©¨§¦§©¥¤
íéiçä éiç äéáà ÷éç¥¨¦¨©¥©©¦
úàöìå ,àeä-Ceøä§¨¥
éðôebä óeba døñànî¦©£¨¨©©¨¦
Y Cøaúé Ba ä÷áãì éîLâå`vnp eal ,"jal ux m`e" yexit edf §©§¦§¨§¨¦§¨¥

ytpd zelk icil cr ,zlaben izla dad`a ,"dvix" ly drepza±

- d"awd mr cg`zdléæàaeyl ,"cg`l aey" zeidl jixv f` ± £©

,"cg`"lBaì ìà áéLé úàæa opeazdl eilry epiide ±øîàî Ÿ¨¦¤¦©£©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø16"éç äzà Eçøk ìò" ék ,s` lr ± ©¥¦§¨¦§¨¨¦©¨§£©¨©

,jilr ,ytpd zelk ± miigd jtid `edy dnl md jzweyze jpevxy

± jpevxl cebipa ,la`

,zeigl,BúBéçäì äfä óeba©©¤§©£
éLîäì éãkíéiç C §¥§©§¦©¦

íéiçä éiçî íéðBéìò¤§¦¥©¥©©¦
éãé ìò ,ähîì àeä-Ceøä§©¨©§¥

¯ ,íéiç úøBzici lry ©©¦
miigd z` mikiynn dxez

,dhnl mipeilrdúBéäì¦§
Búecçàì íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦§©§
¯ ,éelb úðéçáa Cøaúé¦§¨¥¦§¦©¦
mc`d dlbzn dxicay enk

jk ,`edy enk ezedn lka

mi`xapa ,dhnl mb

zelbzd didz ,mipezgzd

,'d zecg` oipr zzin`¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkzilkz idefy §¤¦§¨¥§¥
± .jxazi el dxicl mlerd z` zeyrl ,mc`d zcear ly dpeekd

ick ,"cg`"d liaya ,jytp zelkne jzad`n aey :"cg`l aey" edf
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæ ïéðò øàáì øùôà éàå [äâéâçã á"ô] 'îâá àúéàãë
øáã ìò ìéëùîä ïåáðå ááìð ùéà ìë ÷ø áúëîá áèéä
æåðâä øåàå áåè àöîé 'äá åúðåáúå åúòã øù÷ì ÷éîòîå
ùé] äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë úìëùîä åùôðá
àèç úàøé úîéã÷ éøçà ['åë ìòôúî ùéå 'åë ìòôúî
íëéúåðåò úåéäì àìù úéìëúá òøî øåñ úåéäì

.å"ç 'åë íéìéãáî

äøåúä ÷ñòá äãåáòä øãñ äðäå
áåù 'éçáá àéä åæ äæò äáäà 'éçáî úëùîðä úåöîäå
'éô ãçàì áåù êáì õø íàå äøéöé øôñá ù"îë ãáì
éðîéä ììçá áìáù ùôðä ú÷åùú àéä êáì õø íàå
ãò ãàî ãàîá úèäìúîå úáäìúîå úøáâúîùë
íééçä ééç äéáà ÷éç ìà êôúùäì ùîî ùôðä úåìë
'úé åá ä÷áãì éîùâå éðôåâä óåâá äøñàîî úàöìå ä"á
óåâá éç äúà ë"ò éë ì"æøàî åáì ìà áéùé úàæ éæà
ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
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.ÈÂ�È˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Ï·‡ ,(‰‡¯Â‰) ˘Â„ÈÁ Y "ÈÂ�È˘".15.ב כד.16.יג, ד, אבות



`xiiעב b"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBLxe`y ± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
,"oiah o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd

miaeh miyrnl yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn

- ?dnkg `edy onyl ±éøöïéðò úö÷ ïéáäì älçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨§¨¦§¨¦§©
äúéäL äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨¤¨§¨
,íéLãw éLã÷ úéáa äøBL¨§¥¨§¥¨¨¦

¯dzid "miycw iycw"a

,"dpikyd z`xyd" ,ixd

zekld zeniiw eid okly

zexeyw eidy zecgein

myy iptn ,miycw iycwa

,dpikyd z`xyd dzidïëå§¥
íB÷î ìkyiy mixne`y ± ¨§

eaäî ¯ äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨¨
?Bðéðòoiprd edn ± ¦§¨

cgein ote`a mipiivny

mixne`e miieqn mewn

dpyi cgeina eilry

?dpikyd z`xydàìä£Ÿ
!"dépî éeðt øúà úéì"å ,"BãBák õøàä ìë àìî"mewn oi` ± §Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥
a `wecy ,mixne` ,`eti` ,cvik .jxazi epnn ieptyeze`mewn

?mewn lka `vnp d"awd ixd ,dpikyd z`xyd dpyi ± miieqn

zelbzdd `ed dpikyd z`xyd ly dpipry ,oldl owfd epax xiaqi

d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky" z`xwpd zewl`d zbixcn ly

`le ,mlrd ly ote`a `id eze`vnid z`f lka ,mewn lka `vnp

mewn eze`ay :drnyn ,dpikyd z`xyd ,eli`e ;zelbzd ly

.zelbzda `id dpikyd¯ :áéúëãk ,ïéðòä Càaezky enk1: ©¨¦§¨§¦§¦
¯ ,"dBìà äæçà éøNaîe"`ed ,etebae eytpa d`ex mc`y dnn ¦§¨¦¤¡¤¡©

- mlerae zewl`a md mixacd ji` oiadl lekiúîLpL BîkL¤§¤¦§©
íãàä2ç"îø ìk äàlîî àéä,248 ±BLàøî óebä éøáà± ¨¨¨¦§©§¨¨§¨¥§¥©¥Ÿ

,eteba xzeia oeilrd wlgd¯ ,Bìâø ãòåxzeia mipezgzd mixa`d §©©§
dnypd :xnelk ,dnypd d`lnn elld mixa`d lk z` ± eteba

,sebdn wlg e` cg` xa` s` miiw `le ,dl`d mixa`d lka z`vnp

,eze` `lnz `l dnypdydðkLî øwò ïë ét ìò óàå± §©©¦¥¦©¦§¨¨
,zeiniptadúàøLäå,siwn ote`a ±çnäîe ,Bçîa àéä §©§¨¨¨¦§Ÿ¥©Ÿ©

¯ ,íéøáàä ìëì úèMtúîw"k zrc itl ,oky ;deey ote`a ¦§©¤¤§¨¨¥¨¦
`"hily x"enc`3zeigd oipr `id ,dnypd zehytzda dpeekd ,

.mieey mixa`d lk ixd ,"miig" ly oiprae ;dpnn miig mixa`dy

oipr `ede ,mixa`l genay dnypdn hytzne jynpd cg` oipr edf

lyxe`:genay dnypdn mixa`d "migwel" sqep xac .øáà ìëå§¨¥¨
äpnî ìa÷îly mipey mibeq ,dnypdn ±Bì éeàøä çëå úeiç §©¥¦¤¨©§Ÿ©¨¨

¯ ,Búðeëúe Bâæî éôì,xa`d ly`le4xa`a gekdy) miepiydy §¦¦§§¨

enk ,envr xa`d ici lr mixvep (ipy xa`ay gekdn dpey cg`

,`l` ± dreav zikekf ly ilka mi`vnp mdyk mina d`xpd oeebd

e` ,ze`xl ,ytpd on gekd z` envrl xa`d jyen dligzkln

:"`ipz"d oeylae .'eke renylïéòä,geke zeig dnypd on zlawn ± ¨©¦
¯ ,úBàøì`ed di`xd gek ¦§

ly ezpekze ebfnl m`zda

xack `edy ,oird xneg

,di`xl lbeqnd ,yheln

ïæàäågeke zeig zlawn ± §¨Ÿ¤
ì,øaãì ätäå ,òîL ¦§Ÿ©§©¤§©¥

Cìäì íéìâøäå5¯ ,cg` lk §¨©§©¦©£Ÿ
ebfn itl lawn mixa`dn

gekde zeigd z` ,ezpekze

"dxey"d dnypd on

.gena dligza dlbzne

çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©
ç"îøa ìòôpä ìk Lébøî©§¦¨©¦§¨¦§¨
úBøBwä ìëå íéøáà¥¨¦§¨©

.íúBàdxew xy` lk ± ¨
`vnp genay iptn ± ?dnl jk lke ,egena mc`d yibxn ± mixa`a

lkl zeigd zhytzn myne) zeigd ly dxewne dnewn xwir

.epnn zhytznd zeiga dyrpd lk ybxen xewnae ,(mixa`d

]`"hily x"enc` w"k zxrdmiwlegn zegkd eid `l m`ae" :r"vn

zikekf i"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d cvn wx `"k)

mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk if` (dreav`l'id

oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxda iepiyelryodn xak

oia iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl

gkda xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd

ea jynpydpwpezybxd (ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda

zewlgzd xcba dpi` genay dnypd m`a ,gendl dlerykllk

oia iepiye zewlgzd da 'idz `l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)

dheyt `idy oeik ± 'eke ofe`a e` oira lrtpe dxewd zybxd

cery xnel gixkn l"pdae .zilkzamcewn"eta dnypdn jynpy

"mewn" dfi`a yxtn dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a

mixacd zpad lr lwdl ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc

dncwd zyxcp ± `"hily iaxd ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly

miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd zeige xe`a mipipr ipy :dxvw

cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpigane .dnypdn ig elek sebdy ±

epi` y`xd .edpynlxzeidpi` lbxde ,ig xy`nzegt.ig xy`n

lr ,sebd lklkef zeig .deey ote`a miig eixa`x`eza zx`ezn

min`zend ,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde zeigd (a ."xe`"

geke zeig dnypdn zlawn oird ± lynle ;xa` eze`l cgeina

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

íéøîà éèå÷éì
äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì

ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·מתפשטת 'ומהמוח " :

שהיא מה – האברים' חיים.·˘Â‰לכל שהם מה האברים, ממנה...'".‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד ..4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·:

"‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון, האבר ע"י נעשה ˘ËÈÏ"‡5.שהשינוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– אלו ד' שפרט "י"ל :

רגלים לדבר, פה האברים), בהתחלקות שבאים כמו חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' מסתעפים שמהם

ידיים))".לה נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית לוך

xii` b"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ג שלישי יום
פרקנא ,`r 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúì äðäå àð ÷øô,142 'nr cr.åììä úåéçå

.mlera 'd zecg` zelbléåäîì" :LBãwä øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©¨§¤¡¥
¯ ,"ãçàa ãçà,cg`a cg` didiyäéäé íìòpä ãeçiäL Leøt ¤¨§¤¨¥¤©¦©¤§¨¦§¤

."àéìbúàc àîìò" úðéçáacegidy :xnelk .dlebn mler ± ¦§¦©¨§¨§¦§©§¨
.dhnl dlbziy ,"`ilbz`c `nlr" zpigaa didi ,"mlrp" `edy

:epiid "cg`a cg`"

mler ly "cg`"dy

,xzei dpeilr dbixcne

ly "zecg`"a dlbzi

dbixcnde mlerd

.xzei mipezgzdäæå§¤
éãBc äëì" :íéøîBàL¤§¦§¨¦

."'eëå,ef dad`ay ytpd zelk ± "dlk" z`xwly ,"dlk z`xwl ± §
zewl` jiyndl ± "icec"n dkynde dkild ± "icec dkl" didi

.dhnlEçøk ìò" :äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨§£
¯ ,"'eë Eçøk ìòå ,éç äzà'd zceara d`xedd ± "zn dz` ©¨©§©¨§£

vx el didiy jixv mc` :`id ,"ig dz`" jgxk lr xn`nnoe

zeidl mikixv seba miigde ,ytpd zelkl ,miigdn jtidl dweyze

jgxk lr") ipyd xn`ndn ,`qib jci`n :epevx cbpk ,egxk lra ea

.miiga zeidl - zeidl mikixv dweyzde oevxdy ,`vei ("zn dz`

,epevx cbpk elv` zeidl jixv ± ytpd zelk ,miigdn jtidd eli`e

,ipyl cg` xn`n oia dxizq zniiwy ixd ± jk m`e .egxk lra

éà àlàåBðBöø äéäé Cepevx didi z`f lka cvik ±?itk j` §¤¨¥¦§¤§
ribdl lczydl mc`d lr dligza :mixacd epaei ,epcnl xaky

eidi miigdye ,ytpd zelk icil cr ,d"awdl efk dlecb dad`l

jiyndl ,oeilrd oevxd z` rval ick ,wx ,"egxk lra" elv`

.mlera 'd zecg`e zewl`

."ig dz` jgxk lr" edfe

`edyk ,okn xg`l ,eli`e

ly drepza `vnp xak

xevil aey eilr ,"aey"

ly drepzd z` eaxwa

ly dad` lye "`evx"

dpeilr dbixcn ,"aey"a jiynn `ed jk ici lr ,oky .ytpd zelk

zeidl lelr `ed ,"aey" ly avna ezeiday iptn mb oke ,xzei

z` aey eaxwa xxerl eilr okle ± mleray mizegpd mipiprl jynp

dad` eaxwa xxerl :"zn dz` jgxk lra" ± "`evx" ly drepzd

,"aey" ly drepza `edy ,igkepd epevx cbpk ,ytpd zelk icil cr

.ytpd zelkn jtidlìò úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦©
:àeä-Ceøa íéiçä éiç úøæòa ,"éç äzà Eçøk ìò" :Bæ äðLî¦§¨©¨§£©¨©§¤§©©¥©©¦¨
zelk ly dad`e "`evx" ly drepza cner `edy drya :xnelk

jeza zeigl ,"ig" didiy ,epevx cbpk ,ekeza xxern `ed ,ytpd

dhnl miigd iig ly miigd z` jiyndl ick ,sebd17.

.àð ÷øtjita c`n xacd jil` aexw ik" weqta "ezeyrl" dlnd zxaqdl ¤¤
zilkzy ,rnyn ± "ezeyrl"a miizqn weqtdy oeeikny ,"ezeyrl jaalae

wxta xiaqdl owfd epax lgd ± zeiyrn zeevn miiwl ,"ezeyrl" ± `id ,lkd

:`id ± icedi ly ezcear zilkze zelylzydd xcq lk zilkzy ,d"l

;jxazi el dxicl mlerd z` zeyrl ,mlera zewl` jiyndl

xeq`y ,(wla zyxt) "xdef"a "`wepi"d ixac z` owfd epax `iad jk lre

lr dxey dpikyd xe`y iptn ,y`x ieliba zen` rax` zkll icedil

"ony"l wewf ,ey`x lr dxeyd dpikyd xe`y zrcl icedi lrye ,ey`x

"dlizt"d `ed icedi ly eteby ,xiaqde ,mda fg`ii xe`dy ,"dlizt"le

ly miaehd eiyrn ± "oiah o`caer" `ed ,xe`l "ony"de ,dpikyd xe`l

xeza miaeh miyrnl wwcfdl mikixv recn ,xiaqn owfd epaxe .icedi

ziwl`d ytpd ,dnvr dnypd jkl dwitqn `le ,dpikyd xe`l "ony"

`id ,xenb wicv ly elit` ,dnypd ,ik ± lrnn dwl` wlg `idy

cg` xac didzy ,'d xe`l ze`ivna dlha dppi`e ,`idy efi` "ze`ivn"

onyde zeid ,dpikyd xe`l "ony"k ynyl dleki `id oi` ,okle .'d xe` mr

,d"awd ly epevx ody ,`wec zeiyrn zeevn ,eli`e ;xe`l ixnbl jtdp

miaeh miyrne zeevn `wec okl ± ez` cg` xac ixd md eznkge epevxe

,okn xg`l .ey`x lr "dxey"d dpikyd xe`l "ony"k ynyl mileki

,diyeal ipy lre dnypd lr xe`d jynp dxez ici lry ,owfd epax xiaqd

ick ,j` .xenb cegia ez` micg`zne 'd xe`a millkpd ,xeaice daygn

± sebd lre zipeigd ytpd lr mb dpikyd z`xyde xe`d z` jiyndl

eytpe eteb zervn`a wx oniiwl leki mc`y ,`wec zeiyrn zeevnl miwwfp

zilkz od od zeiyrnd zeevndy ,owfd epax xiaqn ,okn xg`l .zipeigd

`ed ,jkl jyndae .mlera zewl` jiyndl ick ± zelylzydd xcq lk

,irack dpyriz zeiyrnd zeevndy icky ,zeevnd zpeek oipr xiaqn

epiiva ,'d zad`e 'd z`xi ici lr ,"dpeek"d ici lr `a df ,dnypae zeiga

wxta .zeevn miiwl icedi leki mda ,'d zad`e z`xia mipeyd mipte`d

oeyl z` ,xe`ia ztqezae owfd epax xiaqn ,cenll micner ep` eze` ,`"p

xe`y ± "`gynl jxhvi` `xedp `edd"y ,lirl epxkfdy "`wepi"d

eli`e ,"dnkg"l "ony" fnxn mewn lkay :epiiva ± onyl wewf dpikyd

,xnelk ,miaeh miyrn ,"oiah o`caer oepi`" ± "ony"y ,"`wepi"d xne` o`k

fnxnd "ony" oial zeiyrn zeevn oia yi zekiiy efi` .zeiyrn zeevn

,dpikyd z`xyd oipr owfd epax yxti ,z`f xiaqdl ick ?dnkg zpigal

aen oklye ,"dnkg"n ze`a zeiyrn zeevny ,miiqiezeiyrn zeevn recn o

ly eteb `ed ,"dlizt"a fg`idl ick ,el wewf dpikyd xe`y "ony"d od
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íéøîà éèå÷éì
àéìâúàã àîìò 'éçáá äéäé íìòðä ãåçéäù 'éô ãçàá
ë"òå éç äúà ë"ò ì"æøàî ïáåé äæáå 'åëå éãåã äëì ù"æå
ìò úåëéøàá à"îá ù"îëå åðåöø äéäé êéà àìàå 'åëå

:ä"á íééçä ééç úøæòá éç äúà ë"ò åæ äðùî
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מות אחרי ד"ה וראה ב). (כה, שם תו"א על מיוסד פ"ד ויקח ד"ה וישלח תו"ח וטעם: בכ"ז קצת "ביאור :

ואילך". 25 ע' תרמ"ט



עג xii` b"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBLxe`y ± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
,"oiah o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd

miaeh miyrnl yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn

- ?dnkg `edy onyl ±éøöïéðò úö÷ ïéáäì älçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨§¨¦§¨¦§©
äúéäL äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨¤¨§¨
,íéLãw éLã÷ úéáa äøBL¨§¥¨§¥¨¨¦

¯dzid "miycw iycw"a

,"dpikyd z`xyd" ,ixd

zekld zeniiw eid okly

zexeyw eidy zecgein

myy iptn ,miycw iycwa

,dpikyd z`xyd dzidïëå§¥
íB÷î ìkyiy mixne`y ± ¨§

eaäî ¯ äðéëMä úàøLä©§¨©©§¦¨¨
?Bðéðòoiprd edn ± ¦§¨

cgein ote`a mipiivny

mixne`e miieqn mewn

dpyi cgeina eilry

?dpikyd z`xydàìä£Ÿ
!"dépî éeðt øúà úéì"å ,"BãBák õøàä ìë àìî"mewn oi` ± §Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥
a `wecy ,mixne` ,`eti` ,cvik .jxazi epnn ieptyeze`mewn

?mewn lka `vnp d"awd ixd ,dpikyd z`xyd dpyi ± miieqn

zelbzdd `ed dpikyd z`xyd ly dpipry ,oldl owfd epax xiaqi

d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky" z`xwpd zewl`d zbixcn ly

`le ,mlrd ly ote`a `id eze`vnid z`f lka ,mewn lka `vnp

mewn eze`ay :drnyn ,dpikyd z`xyd ,eli`e ;zelbzd ly

.zelbzda `id dpikyd¯ :áéúëãk ,ïéðòä Càaezky enk1: ©¨¦§¨§¦§¦
¯ ,"dBìà äæçà éøNaîe"`ed ,etebae eytpa d`ex mc`y dnn ¦§¨¦¤¡¤¡©

- mlerae zewl`a md mixacd ji` oiadl lekiúîLpL BîkL¤§¤¦§©
íãàä2ç"îø ìk äàlîî àéä,248 ±BLàøî óebä éøáà± ¨¨¨¦§©§¨¨§¨¥§¥©¥Ÿ

,eteba xzeia oeilrd wlgd¯ ,Bìâø ãòåxzeia mipezgzd mixa`d §©©§
dnypd :xnelk ,dnypd d`lnn elld mixa`d lk z` ± eteba

,sebdn wlg e` cg` xa` s` miiw `le ,dl`d mixa`d lka z`vnp

,eze` `lnz `l dnypdydðkLî øwò ïë ét ìò óàå± §©©¦¥¦©¦§¨¨
,zeiniptadúàøLäå,siwn ote`a ±çnäîe ,Bçîa àéä §©§¨¨¨¦§Ÿ¥©Ÿ©

¯ ,íéøáàä ìëì úèMtúîw"k zrc itl ,oky ;deey ote`a ¦§©¤¤§¨¨¥¨¦
`"hily x"enc`3zeigd oipr `id ,dnypd zehytzda dpeekd ,

.mieey mixa`d lk ixd ,"miig" ly oiprae ;dpnn miig mixa`dy

oipr `ede ,mixa`l genay dnypdn hytzne jynpd cg` oipr edf

lyxe`:genay dnypdn mixa`d "migwel" sqep xac .øáà ìëå§¨¥¨
äpnî ìa÷îly mipey mibeq ,dnypdn ±Bì éeàøä çëå úeiç §©¥¦¤¨©§Ÿ©¨¨

¯ ,Búðeëúe Bâæî éôì,xa`d ly`le4xa`a gekdy) miepiydy §¦¦§§¨

enk ,envr xa`d ici lr mixvep (ipy xa`ay gekdn dpey cg`

,`l` ± dreav zikekf ly ilka mi`vnp mdyk mina d`xpd oeebd

e` ,ze`xl ,ytpd on gekd z` envrl xa`d jyen dligzkln

:"`ipz"d oeylae .'eke renylïéòä,geke zeig dnypd on zlawn ± ¨©¦
¯ ,úBàøì`ed di`xd gek ¦§

ly ezpekze ebfnl m`zda

xack `edy ,oird xneg

,di`xl lbeqnd ,yheln

ïæàäågeke zeig zlawn ± §¨Ÿ¤
ì,øaãì ätäå ,òîL ¦§Ÿ©§©¤§©¥

Cìäì íéìâøäå5¯ ,cg` lk §¨©§©¦©£Ÿ
ebfn itl lawn mixa`dn

gekde zeigd z` ,ezpekze

"dxey"d dnypd on

.gena dligza dlbzne

çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©
ç"îøa ìòôpä ìk Lébøî©§¦¨©¦§¨¦§¨
úBøBwä ìëå íéøáà¥¨¦§¨©

.íúBàdxew xy` lk ± ¨
`vnp genay iptn ± ?dnl jk lke ,egena mc`d yibxn ± mixa`a

lkl zeigd zhytzn myne) zeigd ly dxewne dnewn xwir

.epnn zhytznd zeiga dyrpd lk ybxen xewnae ,(mixa`d

]`"hily x"enc` w"k zxrdmiwlegn zegkd eid `l m`ae" :r"vn

zikekf i"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d cvn wx `"k)

mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk if` (dreav`l'id

oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxda iepiyelryodn xak

oia iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl

gkda xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd

ea jynpydpwpezybxd (ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda

zewlgzd xcba dpi` genay dnypd m`a ,gendl dlerykllk

oia iepiye zewlgzd da 'idz `l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)

dheyt `idy oeik ± 'eke ofe`a e` oira lrtpe dxewd zybxd

cery xnel gixkn l"pdae .zilkzamcewn"eta dnypdn jynpy

"mewn" dfi`a yxtn dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a

mixacd zpad lr lwdl ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc

dncwd zyxcp ± `"hily iaxd ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly

miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd zeige xe`a mipipr ipy :dxvw

cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpigane .dnypdn ig elek sebdy ±

epi` y`xd .edpynlxzeidpi` lbxde ,ig xy`nzegt.ig xy`n

lr ,sebd lklkef zeig .deey ote`a miig eixa`x`eza zx`ezn

min`zend ,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde zeigd (a ."xe`"

geke zeig dnypdn zlawn oird ± lynle ;xa` eze`l cgeina
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íéøîà éèå÷éì
äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì

ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·מתפשטת 'ומהמוח " :

שהיא מה – האברים' חיים.·˘Â‰לכל שהם מה האברים, ממנה...'".‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד ..4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·:

"‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון, האבר ע"י נעשה ˘ËÈÏ"‡5.שהשינוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– אלו ד' שפרט "י"ל :

רגלים לדבר, פה האברים), בהתחלקות שבאים כמו חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' מסתעפים שמהם

ידיים))".לה נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית לוך



`xiiעד c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ד רביעי יום

,142 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä ìò äðäå,142 'nr cr:[ì"ðë

,milbxa xy`n xzei y`xa z`vnpâ"éøzL ÷ø,613 ±úBçk éðéî ©¤©§©¦¥Ÿ
dúeäîa da íéìeìk úeiçå§©§¦¨§¨¨

dúeîöòå7ìà úàöì , §©§¨¨¥¤
¯ ,íìòääî éelbäå ìòtä©Ÿ©§©¦¥©¤§¥
wx md ,dnypa mdy drya

da milelkd "gek" ly oipr

mlrda :xnelk ± mlrda

,"ielibde lretd l`" e`eaiy ick zegek 613 ,dnypaç"îø úBéçäì§©£§¨
,248 ±ä"ñLe ïéøáà365 ± ¥¨¦§¨

éãé ìò óebaL ïéãéb¦¦¤©©§¥
Lôpa íúeLaìúä¦§©§¨©¤¤

dì LiL ,úéðeiçäytpl ± ©¦¦¤¥¨
,zipeigdç"îø ïk íb©¥§¨

.eìlä úeiçå úBçk ä"ñLe§¨Ÿ§©©¨

dnypd on mikynp mdy drya ,dl` zegeky ,xaqei oldl

`ed zelbzdde dkyndd mewn xwiry ,mixne` f` ± seba milbzne

zenvr ,eli`e .sebd ixa` lkl hytzn df gendne ,y`xay gena

dligza .y`xa enk lbxa ,deeya mewn lka z`vnp dnypd zedne

ixa` g"nx lr wx xaec

dnypd zegek g"nxe sebd

xg`l ,j` ,mda miyaelnd

xzei xak xaecn okn

:b"ixz mpyiy ,zeihxta

,micib d"qye mixa` g"nx

oipr yi mdn cg` lkle

okle ,ytpd zeig ly cgein

lr xaecn xak jli`e o`kn

.b"ixzúëLîä ìò ,äpäå§¦¥©©§¨©
â"éøzä ìk,613 ±éðéî ¨©©§©¦¥
úeiçå úBçkmikynpd ± Ÿ§©

óebä ìà äîLpä íìòäî¥¤§¥©§¨¨¤©
äéìò ¯ BúBéçäìlr ± §©£¨¤¨

,ef dkynd¯ ,eøîàepinkg ¨§
,l"fdðkLî øwòL¤¦©¦§¨¨

Bæ äëLîä ìL dúàøLäå§©§¨¨¨¤©§¨¨
ïéçna Blk àeä äæ éelâå§¦¤ª©Ÿ¦

íä ïëìå ,LàøaL± ¤¨Ÿ§¨¥¥
oigendälçz íéìa÷î§©§¦§¦¨

ïäL ,íúðeëúe íbæî éôì íäì éeàøä úeiçäå çkälkyd ± ©Ÿ©§©©¨¨¨¤§¦¦§¨§¨¨¤¥
:zegek dylyl wlgzndëå úòc-äðéa-äîëçìëå äáLçnä ç ¨§¨¦¨©©§Ÿ©©©£¨¨§¨

iMä.ïéçnì Cdpekzde bfnd mdl yie ,oigenl jiiyy dn lky ± ©©¨©Ÿ¦
,mixa`d x`y iptl ytpdn milawn ± gend ly¯ ,ãáìa Bæ àìå§Ÿ¦§©

zeigd z` milawn oigendymdly,mixa`d x`y iptlíb àlà¤¨©
ì úeiçä úBëLîä ìk úeììkïk íb ,íéøáàä øàLody iptl ± §¨¨©§¨©©¦§¨¨¥¨¦©¥

od ,mixa`d x`ya zekynp,LàøaL ïéçna úLaìîe äìeìk§¨§ª¤¤©Ÿ¦¤¨Ÿ
íLå,y`xay oigena ±,Bæ äëLîä ìL dLøLå døwò àeä §¨¦¨¨§¨§¨¤©§¨¨

¯ ,dlk äîLpä ìk ìL úeiçäå øBàä éelb úðéçáadkynddyk ¦§¦©¦¨§©©¤¨©§¨¨ª¨
ly ote`a zeidl zeigde xe`d miligzn ± y`xay gena `id

,zelbzdíMîe,oigendn ± ¦¨
ì äøàä úèMtúîøàL ¦§©¤¤¤¨¨¦§¨

ìk ìa÷îe ,íéøáàä ìk̈¨¥¨¦§©¥¨
Bì éeàøä úeéçå çk ãçà¤¨Ÿ©§©¨¨
çk :Búðeëúe Bbæî éôk§¦¦§§¨Ÿ©
çëå ,ïéòa älbúî äiàøä̈§¦¨¦§©¤¨©¦§Ÿ©

.'eëå ïæàa äòéîMä,oky ± ©§¦¨¨Ÿ¤§
"di`xd gek" miiw izn

gek"e ,oira zelbzdl okend

zelbzdl okend "drinyd

ixg`l ,df ixd ± ?ofe`a

ote`a mcew dkynp zeigdy

zkynp myne ,oigena illk

ef dx`de ,xa` lkl dx`d

ebfn itl zxcben xak

.xa`d ly ezpekzeìëå§¨
çnäî íéèMtúî úBçkä©Ÿ¦§©§¦¥©Ÿ©

òãBpk8íL ék ,,oigena ± ©¨¦¨
äîLpä ïkLî øwò àeä¦©¦§©©§¨¨

¯ ,éelb úðéçáa dlkmvr ª¨¦§¦©¦
iwlg lka z`vnp dnypdy ote`a `ed ,seba dnypd ze`vnid

ixwird mewnd ,j` ;edpynl cg` xa` oia lcad ila ,deeya sebd

,oigena df ixd ± zelbzda `id dnypd eayíL úéìâpL,oigena ± ¤¦§¥¨
.äpnî èMtúnä úeiçä úeììk.dnypdn ±ìL äéúBçk ÷ø §¨©©©¦§©¥¦¤¨©Ÿ¤¨¤

íMî íéèMtúîe íéøéàî úeiçä úeììkoigendn ±éøáà ìëì §¨©©§¦¦¦§©§¦¦¨§¨¥§¥
.íéøãç éøãçì LîMäî øéàîe èMtúnä øBàä ïBéîãk ,óebä©§¦§¨©¦§©¥¥¦¥©¤¤§©§¥£¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äúåäîá äá íéìåìë úåéçå úåçë éðéî â"éøúù ÷ø
úåéçäì íìòääî éåìéâäå ìòåôä ìà úàöì äúåîöòå
ùôðá íúåùáìúä é"ò óåâáù ïéãéâ ä"ñùå ïéøáà ç"îø
.åììä úåéçå úåçë ä"ñùå ç"îø ë"â äì ùéù úéðåéçä

íìòäî úåéçå úåçë éðéî â"éøúä ìë úëùîä ìò äðäå
äðëùî ø÷éòù åøîà äéìò åúåéçäì óåâä ìà äîùðä
ïéçåîá åìåë àåä äæ éåìéâå åæ äëùîä ìù äúàøùäå
éåàøä úåéçäå çëä äìçú íéìá÷î íä ïëìå ùàøáù
ìëå äáùçîä çëå ã"áç ïäù íúðåëúå íâæî éôì íäì
úåëùîä ìë úåììë íâ àìà ãáìá åæ àìå ïéçåîì êééùä
ïéçåîá úùáåìîå äìåìë ë"â íéøáàä øàùì úåéçä
'éçáá åæ 'ëùîä ìù äùøùå äø÷éò àåä íùå ùàøáù
úèùôúî íùîå äìåë 'îùðä ìë ìù 'åéçäå øåàä éåìéâ
éåàøä 'åéçå çë 'à ìë ìá÷îå íéøáàä ìë øàùì äøàä
çëå ïéòá äìâúî äéàøä çë åúðåëúå åâæî éôë åì
çåîäî íéèùôúî úåçëä ìëå .'åëå ïæåàá äòéîùä
éåìéâ 'éçáá äìåë äîùðä ïëùî ø÷éò àåä íù éë òãåðë
äéúåçë ÷ø .äðîî èùôúîä úåéçä 'åììë íù úéìâðù
éøáà ìëì íùî íéèùôúîå íéøéàî úåéçä úåììë ìù
éøãçì ùîùäî øéàîå èùôúîä øåàä ïåéîãë óåâä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘È„È‡·ולשלול פרטים, כמה שכולל היינו ("מין" בלה"ק ,˘ÓÓ"כמין" צ"ל (

וכיו"ב). סוכה במס' בוÈÏÂ‡Â(צריף נכללים (וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" כחותÚ"ˆÓהדיוק כמה העין) – שלו הכלי מצד רק (ולא

לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו נתן ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי',

שלו הראי' וכח רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת בנשמה נשמתו מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין הי'˘·ÔÈÚאבל הרי רע, רק היתה

אז פרטי)·‰ÌÏÚגם כמה (שכולל מין היינו – כו' בו עיניו דנתן ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו, – שבעין הראי' כח (במקור אצלו

ועצ"ע". הראי'. אודות8.כח כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו על וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרות שלהלן מה

ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר. ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי במוח, כלולות או הנמצאות שונות דרגות

xii` b"k iyily mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

milbxd ,xacl geke zeig ± dtd ,renyl geke zeig ± ofe`d ,ze`xl

lky dn ,zillkd zeigd :xnelk .d`ld jke ,zkll geke zeig ±

lky miihxtd gekde zeigd .mieey mixa`d lk jkae ± "ig" xa`

md jkae ± xcbend eciwtz z` `lnl lkeiy ick lawn xa`

± .cxtpa xa` lka mipzyn

`id ytpd ly zeigd

mey da oi` :xnelk ,dheyt

,mipey zegek ly zelvtzd

zepzydd zxvep cvike

`a xacd ± ?zegeka

zeigd zeyalzdn d`vezk

zeigdny ,mixa`a

gek xvep ± oira zyalznd

zeigdne ,di`xd

xvep ± ofe`a zyalznd

,d`ld jke ,drinyd gek

mi`vnpd min lynl enke

,dreav zikekf ly ilka

mdyk ,z`f lka ,cig` oeeb ilrae miheyt mindy zexnl ixd

mi`xp ± wexi ilka ,minec` mind mi`xp ± mec` ilka mi`vnp

xa`d ± ytpd zegekl qgia mb xnel xyt` jk .miwexi mind

zeig ytpdn jiynndheytgekl zeigd z` jted xa`dy `l` ,

.mixa`d x`ya jke ,di`x ly gekl zeigd z` zkted oird ,ihxt

.sebd ixa`a mikynpd mipey zegekn dlelk ytpd - :ipyd ote`d

,di`x ly gek ,ytpd on dligzkl dil` zkyen oird :xnelk

`le ,driny ly gek ytpdn zkyen ofe`d ,ytpa lelk didy

xa`a zyalzn ytpd zeigy ixg` wx xvep gekl gek oia iepiydy

,ipyd ote`d itk `id zn`dy ,oldl xiaqi owfd epax .cgeind

xa` lkl mikynp mde mipey zegek xak mpyi dnvr dnypay

ony ,jkl di`xd ,`"hily iaxd ly exe`ia itl .eciwtzl m`zda

xak miniiw ,mixa`a miyalzn mdy iptl cery xnel gxkdd

micxtp eid `l zegekd m` ,oky :`id ,dnypa micxtpd zegekd

jxc mi`xpd xe` e` min oebke ,mixa`d cvn m` ik mnvr cvn

milawn md ,llk rav mdl oi` xe`d e` mind ixd ,dreav zikekf

zegekl qgia mb jk xn`p m`e ,zikekfd ly ravd oeebn ravd z`

did `l ,mixa`a dyrpa yibxn gendyk ixd .mixa`a mikynpd

x`ya e` ,ofe`a dyrpy dnl oira dyrpy dnn ezybxda iepiy

zeybx oze`y oeeikn ,mixa`de`vi xakenke) ofe`dn e` oirdn

mind oia lcad oi`y ixd ,reavd ilkdn mze` mi`ivenyk mina

mcew eidyinvrd mpeebl mixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka

lcad oi`y ofe`a e` oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk .irahde

iepiydy xn`p m`e .(mixa`dn e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye

cinz ea x`ype gek eze`a dpwp ± ea jynpd geka lret xa`dy

.cinzl x`yp ilkd ixd ,ilk epnn eyry sqk zkizga lynl enk)

zeiga lret xa` lky) iepiydy :eppiprl qgia mb xnel dvxp jke

zexnl ± gena xxern xa` eze`y ybxa mb xak x`yp (el zkiiyd

xak `edy`viybxl oirdn `ad ybxd dpey okl xy`e (xa`dn

xcba dppi` genay dnypdy xn`p m` ,la` ,ixd ± ofe`dn `ad

zewlgzd lyllk`l mb)

zegeky ote`amilelk,(da

genay dnypa eid `l -

oia iepiye zewlgzd mey

oial oira dyrpd zybxd

e` ofe`a dyrpd zybxd

oeeikn ,mixa`d x`ya

y`idzilkza dheyt ixd

zeybxd zpigan m` mbe ±

did ok ,mixa`dn mi`ad

df iepiy did `l ixd ,lcad

`idy enk dnypa hlwp

`idy xn`p m` ,gena

,xen`d lk .zilkza dheyt

y ,xnel gixkniptl cerynn lreta dnypd on zkynp zeigdy

,owfd epax xiaqi ,oldl .gekl gek oia lcad xak da miiw ± mixa`l

oia zewlgzdde iepiyd ligzn ,dnypa dbixcne "mewn" dfi`a

.mipeyd zegekdúBçkä úìa÷ éepL ïéà ,äpäåéøáàaL úeiçäå §¦¥¥¦©¨©©Ÿ§©©¤§¥§¥
óebäepi` dpey dxeva zeige gek dnypdn lawn xa` lky dn ± ©
raep¯ ,dúeäîe dîöò ãvî äîLpä ïî,xn`pydúeäî äéäiL ¦©§¨¨¦©©§¨¨¨¤¦§¤¨¨

dúeîöòå,dnypd ly ±ç"îøì ÷lçúî,248 ±íéðBL íé÷ìç± §©§¨¦§©¥¦§¨£¨¦¦
md jkea íéLaìúîç"îø248 ±é÷ìç øeiö éôk ,úBîB÷î ¦§©§¦¦§¨§§¦¦¤§¥

¯ ,óebä éøáà úBîB÷îxak mpyi dnvr dnypay xn`py :xnelk §¥§¥©
gek ± ipyd on cg` milcaene mipey zegek ielbagek ,ze`xl

miyalzn ± dnypay zegekd 248 eli`kye ,d`ld oke ,renyl

xyt` i` jk ,el jiiyd xa`ae mewna gek lk ,sebd ixa` 248Îa

,oky ,xneldúeäîe dúeîöò àöîð äæ éôlL,dnypd ly ±øiöî ¤§¦¤¦§¨©§¨¨¨§ª¨
éîLb øeiöadl yie ±,íBìLå ñç óebä úéðáúk úéðáúå úeîãe §¦©§¦§§©§¦§©§¦©©§¨

¯xn`p jk ,zepey zexev ilra mipey mixa` mpyi sebay myk xy`e

xyt` i` ± mxeivae mzenca mb mipey md dnypay zegekdy ok mb

- jk xnelàlàdnypd ±dlk(1) `id ±,ãçà íöò(2)éðçeø± ¤¨ª¨¤¤¤¨¨¦
ote`a `id ,dayzecg`d ,efn dxizieèeLtmiwlgn "akxen" `le ± ¨

`id zipgexd dzenvre ,mipeyúðéçaîe éîLb øeiö ìkî èLôîeª§¨¦¨¦©§¦¦§¦©
éîLb ìeáâe äcîe íB÷î øãâåzhyten dnypd xen`d lkn ±ãvî §¤¤¨¦¨§©§¦¦©

¯ ,dúeîöòå dúeäîmby cr ,dl` lkn zhyten jk lk `id ¨¨§©§¨
iepiy da xevil mixa`a gek oi` ± mixa`d jeza z`vnp `idyk

xne`e owfd epax jiynn okle ,jka6:iL àìådúeîöòå dúeäîa C §Ÿ©¨§¨¨§©§¨
àéäL øîBìz`vnp dnypd ±,íéìâøaî øúBé LàøaL ïéçîa ©¤¦§Ÿ¦¤¨Ÿ¥¦¨©§©¦

ìeáâe íB÷î úðéçáe øãâa dðéà dúeîöòå dúeänL øçàî¥©©¤¨¨§©§¨¥¨§¤¤§¦©¨§
¯ ,éîLb`id eli`ky ,zelabdd z` dl jiiyl mewn oi`y ixd ©§¦
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íéøîà éèå÷éì
éøáàáù úåéçäå úåçëä úìá÷ éåðéù ïéà äðäå .íúåà
äúåäî äéäéù äúåäîå äîöò ãöî äîùðä ïî óåâä
ç"îøá 'éùáìúî íéðåù 'é÷ìç ç"îøì ÷ìçúî äúåîöòå
àöîð äæ éôìù óåâä éøáà 'åîå÷î é÷ìç øåéö éôë 'åîå÷î
úéðáúå úåîãå éîùâ øåéöá øééåöî äúåäîå äúåîöò
èåùô éðçåø ãçà íöò äìåë àìà å"ç óåâä úéðáúë
ìåáâå äãîå íå÷î øãâå 'éçáîå éîùâ øåéö ìëî èùôåîå
äúåîöòå 'úåäîá êééù àìå 'úåîöòå äúåäî ãöî éîùâ
øçàî íéìâøáî øúåé ùàøáù ïéçåîá àéäù øîåì
éîùâ ìåáâå íå÷î 'éçáå øãâá äðéà äúåîöòå äúåäîù
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·זה מצד שאפילו עד פשוט, עצומ"ה "כ"כ :˙‡ˆÓ�˘ÌÈ¯·‡·ולא' שלכן: בזה שינוי בה פועלים האברים אין

ועצמותה...'". במהותה שייך



עה xii` c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ד רביעי יום

,142 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úëùîä ìò äðäå,142 'nr cr:[ì"ðë

,milbxa xy`n xzei y`xa z`vnpâ"éøzL ÷ø,613 ±úBçk éðéî ©¤©§©¦¥Ÿ
dúeäîa da íéìeìk úeiçå§©§¦¨§¨¨

dúeîöòå7ìà úàöì , §©§¨¨¥¤
¯ ,íìòääî éelbäå ìòtä©Ÿ©§©¦¥©¤§¥
wx md ,dnypa mdy drya

da milelkd "gek" ly oipr

mlrda :xnelk ± mlrda

,"ielibde lretd l`" e`eaiy ick zegek 613 ,dnypaç"îø úBéçäì§©£§¨
,248 ±ä"ñLe ïéøáà365 ± ¥¨¦§¨

éãé ìò óebaL ïéãéb¦¦¤©©§¥
Lôpa íúeLaìúä¦§©§¨©¤¤

dì LiL ,úéðeiçäytpl ± ©¦¦¤¥¨
,zipeigdç"îø ïk íb©¥§¨

.eìlä úeiçå úBçk ä"ñLe§¨Ÿ§©©¨

dnypd on mikynp mdy drya ,dl` zegeky ,xaqei oldl

`ed zelbzdde dkyndd mewn xwiry ,mixne` f` ± seba milbzne

zenvr ,eli`e .sebd ixa` lkl hytzn df gendne ,y`xay gena

dligza .y`xa enk lbxa ,deeya mewn lka z`vnp dnypd zedne

ixa` g"nx lr wx xaec

dnypd zegek g"nxe sebd

xg`l ,j` ,mda miyaelnd

xzei xak xaecn okn

:b"ixz mpyiy ,zeihxta

,micib d"qye mixa` g"nx

oipr yi mdn cg` lkle

okle ,ytpd zeig ly cgein

lr xaecn xak jli`e o`kn

.b"ixzúëLîä ìò ,äpäå§¦¥©©§¨©
â"éøzä ìk,613 ±éðéî ¨©©§©¦¥
úeiçå úBçkmikynpd ± Ÿ§©

óebä ìà äîLpä íìòäî¥¤§¥©§¨¨¤©
äéìò ¯ BúBéçäìlr ± §©£¨¤¨

,ef dkynd¯ ,eøîàepinkg ¨§
,l"fdðkLî øwòL¤¦©¦§¨¨

Bæ äëLîä ìL dúàøLäå§©§¨¨¨¤©§¨¨
ïéçna Blk àeä äæ éelâå§¦¤ª©Ÿ¦

íä ïëìå ,LàøaL± ¤¨Ÿ§¨¥¥
oigendälçz íéìa÷î§©§¦§¦¨

ïäL ,íúðeëúe íbæî éôì íäì éeàøä úeiçäå çkälkyd ± ©Ÿ©§©©¨¨¨¤§¦¦§¨§¨¨¤¥
:zegek dylyl wlgzndëå úòc-äðéa-äîëçìëå äáLçnä ç ¨§¨¦¨©©§Ÿ©©©£¨¨§¨

iMä.ïéçnì Cdpekzde bfnd mdl yie ,oigenl jiiyy dn lky ± ©©¨©Ÿ¦
,mixa`d x`y iptl ytpdn milawn ± gend ly¯ ,ãáìa Bæ àìå§Ÿ¦§©

zeigd z` milawn oigendymdly,mixa`d x`y iptlíb àlà¤¨©
ì úeiçä úBëLîä ìk úeììkïk íb ,íéøáàä øàLody iptl ± §¨¨©§¨©©¦§¨¨¥¨¦©¥

od ,mixa`d x`ya zekynp,LàøaL ïéçna úLaìîe äìeìk§¨§ª¤¤©Ÿ¦¤¨Ÿ
íLå,y`xay oigena ±,Bæ äëLîä ìL dLøLå døwò àeä §¨¦¨¨§¨§¨¤©§¨¨

¯ ,dlk äîLpä ìk ìL úeiçäå øBàä éelb úðéçáadkynddyk ¦§¦©¦¨§©©¤¨©§¨¨ª¨
ly ote`a zeidl zeigde xe`d miligzn ± y`xay gena `id

,zelbzdíMîe,oigendn ± ¦¨
ì äøàä úèMtúîøàL ¦§©¤¤¤¨¨¦§¨

ìk ìa÷îe ,íéøáàä ìk̈¨¥¨¦§©¥¨
Bì éeàøä úeéçå çk ãçà¤¨Ÿ©§©¨¨
çk :Búðeëúe Bbæî éôk§¦¦§§¨Ÿ©
çëå ,ïéòa älbúî äiàøä̈§¦¨¦§©¤¨©¦§Ÿ©

.'eëå ïæàa äòéîMä,oky ± ©§¦¨¨Ÿ¤§
"di`xd gek" miiw izn

gek"e ,oira zelbzdl okend

zelbzdl okend "drinyd

ixg`l ,df ixd ± ?ofe`a

ote`a mcew dkynp zeigdy

zkynp myne ,oigena illk

ef dx`de ,xa` lkl dx`d

ebfn itl zxcben xak

.xa`d ly ezpekzeìëå§¨
çnäî íéèMtúî úBçkä©Ÿ¦§©§¦¥©Ÿ©

òãBpk8íL ék ,,oigena ± ©¨¦¨
äîLpä ïkLî øwò àeä¦©¦§©©§¨¨

¯ ,éelb úðéçáa dlkmvr ª¨¦§¦©¦
iwlg lka z`vnp dnypdy ote`a `ed ,seba dnypd ze`vnid

ixwird mewnd ,j` ;edpynl cg` xa` oia lcad ila ,deeya sebd

,oigena df ixd ± zelbzda `id dnypd eayíL úéìâpL,oigena ± ¤¦§¥¨
.äpnî èMtúnä úeiçä úeììk.dnypdn ±ìL äéúBçk ÷ø §¨©©©¦§©¥¦¤¨©Ÿ¤¨¤

íMî íéèMtúîe íéøéàî úeiçä úeììkoigendn ±éøáà ìëì §¨©©§¦¦¦§©§¦¦¨§¨¥§¥
.íéøãç éøãçì LîMäî øéàîe èMtúnä øBàä ïBéîãk ,óebä©§¦§¨©¦§©¥¥¦¥©¤¤§©§¥£¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äúåäîá äá íéìåìë úåéçå úåçë éðéî â"éøúù ÷ø
úåéçäì íìòääî éåìéâäå ìòåôä ìà úàöì äúåîöòå
ùôðá íúåùáìúä é"ò óåâáù ïéãéâ ä"ñùå ïéøáà ç"îø
.åììä úåéçå úåçë ä"ñùå ç"îø ë"â äì ùéù úéðåéçä

íìòäî úåéçå úåçë éðéî â"éøúä ìë úëùîä ìò äðäå
äðëùî ø÷éòù åøîà äéìò åúåéçäì óåâä ìà äîùðä
ïéçåîá åìåë àåä äæ éåìéâå åæ äëùîä ìù äúàøùäå
éåàøä úåéçäå çëä äìçú íéìá÷î íä ïëìå ùàøáù
ìëå äáùçîä çëå ã"áç ïäù íúðåëúå íâæî éôì íäì
úåëùîä ìë úåììë íâ àìà ãáìá åæ àìå ïéçåîì êééùä
ïéçåîá úùáåìîå äìåìë ë"â íéøáàä øàùì úåéçä
'éçáá åæ 'ëùîä ìù äùøùå äø÷éò àåä íùå ùàøáù
úèùôúî íùîå äìåë 'îùðä ìë ìù 'åéçäå øåàä éåìéâ
éåàøä 'åéçå çë 'à ìë ìá÷îå íéøáàä ìë øàùì äøàä
çëå ïéòá äìâúî äéàøä çë åúðåëúå åâæî éôë åì
çåîäî íéèùôúî úåçëä ìëå .'åëå ïæåàá äòéîùä
éåìéâ 'éçáá äìåë äîùðä ïëùî ø÷éò àåä íù éë òãåðë
äéúåçë ÷ø .äðîî èùôúîä úåéçä 'åììë íù úéìâðù
éøáà ìëì íùî íéèùôúîå íéøéàî úåéçä úåììë ìù
éøãçì ùîùäî øéàîå èùôúîä øåàä ïåéîãë óåâä
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.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘È„È‡·ולשלול פרטים, כמה שכולל היינו ("מין" בלה"ק ,˘ÓÓ"כמין" צ"ל (

וכיו"ב). סוכה במס' בוÈÏÂ‡Â(צריף נכללים (וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" כחותÚ"ˆÓהדיוק כמה העין) – שלו הכלי מצד רק (ולא

לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו נתן ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי',

שלו הראי' וכח רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת בנשמה נשמתו מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין הי'˘·ÔÈÚאבל הרי רע, רק היתה

אז פרטי)·‰ÌÏÚגם כמה (שכולל מין היינו – כו' בו עיניו דנתן ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו, – שבעין הראי' כח (במקור אצלו

ועצ"ע". הראי'. אודות8.כח כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו על וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרות שלהלן מה

ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר. ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי במוח, כלולות או הנמצאות שונות דרגות



`xiiעו d"k iying mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéìa÷î íéðBéìòä,ef zeige dkynd ±øúBé úö÷ éelb úðéçáa ¨¤§¦§©§¦¦§¦©¦§¨¥
,íéðBzçzäîzenlera mb :xnelk .mipezgzd zenlerd xy`n - ¥©©§¦

xy`n xzei zvw m` ik ± ynn zelbzda zeigde xe`d oi` mipeilrd

.mipezgzd zenleraíäaL íéàeøaä ìëå,mipeilrd zenlera ± §¨©§¦¤¨¤
íéìa÷î,ef dielb zeig ±ìk §©§¦¨

Búðeëúe Bçk éôk ãçà9,- ¤¨§¦Ÿ§¨
lky ,lyna epcnly enk

itk" gendn zeig lawn xa`

mb jk ,"ezpekze ebfn

z` `xap lk lawn ,lynpa

,"ezpekze ebfn itk" ,ezeig

egeka yiy dnk cr :xnelk

dpekze ote` dfi`ae ,lawl

m` - zeigd ea dlbzz

e` ,lkye oigen ly ote`a

`l la`"] zecn ly ote`a

"dpekz"dydxizqnielibd

jiynn' `"kxi`ne- "'el

x"enc` w"k zxrd

`"hily,[úðeëz àéäL¤¦§©
úéèøtä äëLîä úðéçáe§¦©©§¨¨©§¨¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà£¤¥¨

éLîî;Bì øéàîe Ceze`l - ©§¦¥¦
.ihxt `xap,íéðBzçzäå§©©§¦

íðéà ,íéiðçeøä elôà£¦¨£¦¦¥¨
íéìa÷îzeigd z` ± §©§¦
,ziwl`dìk éelb úðéçáa¦§¦©¦¨

,Ckzenlerd enk - ¨
,mipeilrdíéLeáìa ÷ø©¦§¦

-Ceøa óBñ-ïéà øLà íéaø©¦£¤¥¨
íäa Léaìî àeä,miyeal mze`a ±éLîî øLà øBàäå úeiçäC ©§¦¨¤©©§¨£¤©§¦

.íúBéçäì íäì øéàîez` zeigdl zkynpd ziwl`d zeigdy ± ¥¦¨¤§©£¨
zeigdy ,mixizqnd miyeal daxda dyeal ,mipezgzd zenlerd

dppi` ,mixizqn miyealdy ef dlecb dxzqd ;zelbzda didz `l

:zeki`a mb m` ik ,zeigd lrmixizqndmiyeald xtqna ,zenka wx

mler epnn `xapy ,efk dxeva xizqnd ,dpey yeal beqa xaecn

zeigdn mieedzn eid ,cala miyeal ly ax xtqna mb ,oky .inyb

yxcp ± inybd mleray enk mi`xap exveeiy ick ;miipgex mi`xap

± ixnbl xg` yeal beq:"`ipz"d oeylaeeøáâå eîöò Ck ìëå§¨¨¨§§¨§
øBàä íäa øézñîe Léaìî àeä Ceøa óBñ-ïéà øLà íéLeálä©§¦£¤¥¨©§¦©§¦¨¤¨

,úeiçäåmd `l` ,xtqna miaxe milecb md miyealdy wx `l - §©©
,xzei dwfge dlecb `id ,mixizqn mdy dnvr dxzqddy dfk beqn

Ba àøa øLà ãò,dl` zeige xe`a ±éîLbäå éøîçä äfä íìBò ©£¤¨¨¨©¤©¨§¦§©©§¦
,Lnî"ipgex 'iyrd mler epyi ik" -10±x"enc` w"k zxrd ©¨

`"hily,éLîî øLà øBàå úeiça eäiçîe eäeäîe,Bì øéàîe C §©¥§©¥§©§£¤©§¦¥¦
íéîeöòäå íéaøä íéLeálä CBúa øzñîe äqëîe Laìîä øBà©§ª¨§ª¤ª§¨§©§¦¨©¦§¨£¦
íéøézñîe íéîéìònä©©§¦¦©§¦¦
ïéàL ãò ,úeiçäå øBàä̈§©©©¤¥
øBà íeL äìâðå äàøð¦§¤§¦§¤
íéiøîç íéøác ÷ø úeiçå§©©§¨¦¨§¦¦
¯ ,íéúî íéàøðå ,íéiîLâå§©§¦¦§¦§¦¥¦
mixac md dl`y dncp

zeig mda oi`y ,mizn

xecka xacdy itke ,zipgex

.oldlck ,ixnegd ux`dCà©
úeiçå øBà Lé íëBúa§¨¥§©
Léì ïéàî íúBà äeäîä©§©¤¨¥©¦§¥
úBéäì eøæçé àlL ,ãéîz̈¦¤Ÿ©§§¦§

,eéäLk ñôàå ïéàiptl - ©¦¨¤¤§¤¨
dna ic `l ,oky .e`xapy

zg` mrt e`xap mdy

,`l` ,ziy`xa ini zyya

lr ,rbx lkae zr lka ,cinz

ycgl iwl`d zeigde xe`d

± yil oi`n ycgn zeedle

xe`d mdampyi cinzy ,ixd

deednd iwl`d zeigde

md oi`y zexnl ,mze`

,mi`xp-ïéàî àeä äæ øBàå§¤¥¥
÷ø ,àeä-Ceøa óBñ¨©
,íéaø íéLeáìa LaìúpL¤¦§©¥¦§¦©¦
íéiç õòa áeúkL Bîëe11, §¤¨§¥©¦

àeä ,øNa éðéòì äàøpä éøîçä õøàä øeck úeiçå øBàL¤§©©¨¨¤©¨§¦©¦§¤§¥¥¨¨
,äiNòc úeëìîc úeëìnîdxitqd `id "diyrc zekln" - ¦©§§©§©£¦¨

ixd dpyi ,dnvr "zekln"ae ,"diyrd mler"a xzeia dpezgzd

edfe ,"zekln" `id oday dpezgzdy ,zexitqd xyr lkn zellkzd

ly "zekln" zxitqay "zekln" zpiga ± "diyrc zeklnc zekln"

,dfd mler ± xzeia oezgzd mlerddëBúáe,dpyi ±äøéöéc úeëìî §¨©§¦¦¨
,'eëåly zellkzd dpyi "dxivi"c zekln jezay ,d`ld jke - §

,'eke "d`ixad mler"ïlk CBúaL ãò± zenlerd lk ly zexitqa ± ©¤§ª¨
opyi ,"diyrd mler" mb llekúeìéöàc úBøéôñ 'é12mler" - §¦©£¦

"zeliv`dmler" lyzexitqde ,xzeia oeilrdmlerd`ed "zeliv`d

- `ed jexa seq oi`a zecgeinúBãçéîämler" ly zexitqd ± ©§ª¨
zecgein "zeliv`d:àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîamby ,ixd - §©£¦¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì
'éàåøáä ìëå 'éðåúçúäî øúåé úö÷ éåìéâ 'éçáá íéìá÷î
úðåëú àéäù åúðåëúå åçë éôë 'à ìë íéìá÷î íäáù
øéàîå êéùîî ä"á ñ"à øùà úéèøôä äëùîä 'éçáå
'éçáá íéìá÷î íðéà íééðçåøä 'éôà íéðåúçúäå .åì
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéáø íéùåáìá ÷ø ë"ë éåìéâ
íúåéçäì íäì øéàîå êéùîî øùà øåàäå úåéçä íäá
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéùåáìä åøáâå åîöò ë"ëå
æ"äåò åá àøá øùà ãò úåéçäå øåàä íäá øéúñîå
øåàå úåéçá åäééçîå åäååäîå ùîî éîùâäå éøîåçä
øúñåîå äñåëîå ùáåìîä øåà åì øéàîå êéùîî øùà
'éøéúñîå íéîéìòîä íéîåöòäå íéáøä íéùåáìä êåúá
÷ø úåéçå øåà íåù äìâðå äàøð ïéàù ãò úåéçäå øåàä
ùé íëåúá êà íéúî íéàøðå íééîùâå íééøîåç íéøáã
åøæçé àìù ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîä úåéçå øåà
÷ø ä"á ñ"àî àåä äæ øåàå åéäùë ñôàå ïéà úåéäì
úåéçå øåàù ç"òá ù"îëå íéáø íéùåáìá ùáìúðù
úåëìîî àåä øùá éðéòì äàøðä éøîåçä õøàä øåãë

äøéöéã úåëìî äëåúáå äéùòã úåëìîããò 'åëå (*
:ä"á ñ"à ïìéöàîá úåãçåéîä úåìéöàã ñ"é ïìåë êåúáù

" áåúë 'éä íéîãå÷ä íéñåôãá] (*"äéùòã úåëìîã úåëìîì"ðå

" ì"öã"äøéöéã úåëìîäðéá éøîà ïéáäì ìéçúîä ä"ë 'éñ ÷"äâàá ä"ëå

.[÷"éúë óåâ åðéðôì àöîð øùà .'åë
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡.'"כפי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כנראה" :

ודיוקו ÓÓ˘כוונתו ÈÓ˘‚‰Â È¯ÓÂÁ‰ Ô‡Îמאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,È¯ÓÂÁ‰היינו הצמיחה,¯˜, [וענין הדומם, חלק

וחיות מאור בא – ומדבר Ï‚�Â‰חיות ¯Á‡¯˙ÂÈדיוקים כמה מובן ובזה בתחלתו], ע"ב קלב, [לקמן דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל

מאין העשי'ÈÏ˘בל': עולם משא"כ ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי הרוחני)Ì˙Ò[דלכאורה העשי' גם (שכולל

דמל')". מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב עשי'11.– מס' חסידים ממשנת ולהעיר שונות. גירסות פ"א מ"ג בשער – פ"א "ש"נ

– ב" משנה פ"א ˘ËÈÏ"‡.גופנית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.12‡¯"'Èˆ‡·˘ ‰¯‡‰" :‡ ,Ó˜ ÔÓ˜Ï ‰– החומרי" ובעוה"ז כו' Î"˜בוקעת ˙¯Ú‰

xii` d"k iying mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ה חמישי יום

,ar 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,144 'nr cr:ä"á ñ"à

álä elôàå],mixa`d x`yl jynp epnny ,illk xa` `edy ± ©£¦©¥
,"oitiiy lkl bilt `al"

ald mb ,z`f lkaìa÷î§©¥
èélL çnä ïëìå ,çnäî¥©Ÿ©§¨¥©Ÿ©©¦

åéìò,ald lr ±,BzãìBúa ¨¨§©§

ìéòì økæpkdidi gendy ,raha mc`d `xap jky ,a"i wxta ± ©¦§¨§¥
iptn ± z`fe ;ald lr hily

,gend on lawn ald mby

lr hily" gend jk meyny

"ald.[

ìk àlîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,ìLî Cøc ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¥¨§©¥¨
ïéîìò,zenlerd lk ±,íúBéçäì,ytpd lyna epcnly enk - ¨§¦§©£¨

`ed jexa seq oi` xe` jk ,sebd lk z` d`lnne z`vnp ytpdy

,zenlerd lka `vnpe `lnn ,"oinlr lk `lnn"Lé íìBò ìëáe§¨¨¥
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøa§¦§¥¥§©§¦
úBâøãî éðéî úBááø àBaø¦§¨¦¥©§§
,'eë úBîLðe íéëàìî- ©§¨¦§¨

lka leab ila mi`xap xtqn

,mlerúBîìBòä éeaø ïëå§¥¦¨¨
ìò dBáb ,ìeáâe õ÷ Bì ïéà¥¥§¨©©

.'eë dBábzenler mpyi ± ¨©
mler lke ,xtqn ila

± ipyd mlerdn dlrnl

mixaca zewlgzdd ,oky

xy`a wx `id ,zeipgexa

daxd" mixne`yke ,dbxcl

lky ,`id dpeekd ,"zenler

dbixcna `ed mdn cg`

dlrnl cg` mler ,zxg`

z`hazn jkae ;ipydn

dlecbd zewlgzdd

lyndy ,mi`xape zenlera

qgiay myke .ipyl cg` xa` oia ,mixa`a zewlgzdd `ed jk lr

gena z`vnp dnypd zenvre zedny xnel xyt` i` ,dnypl

zedn zpigany ,lynpa mb jk ± milbxa xy`n xzei y`xay

"seq oi`"d ± `l` ,mlerl mler oia lcad oi` seq oi` zenvre

.deeya zenlerd lka mlrda `ede ,deeya zenlerd lka `vnp

íéðBéìòa äåL àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Búeîöòå Búeäî ,äpäå§¦¥¨§©§¤¥¨¨¤§¤§¦
,ìéòì økæpä äîLpä ìLîk ,íéðBzçúåzenvre zedny - §©§¦¦§©©§¨¨©¦§¨§¥

z`vnp `idy xnel xyt` i`e ,zewlgzdn dlrnl `id dnypd

.milbxa xy`n xzei y`xay oigena:íéðewza áeúkL Bîëe§¤¨©¦¦
eäéàc",d"awd ±,"ïéîéúñ ìëc eîéúñlkn mlrp `ed - §¦§¦§¨§¦¦

,minlrpdLeøt`l` ,minlrpd lk xy`n xzei mlrp `edy `l ± ¥
:minlrpd lkn mb mlrp `edyàìéòìc ïéîéúñ ïéîìòa elôàc©£¦§¨§¦§¦¦¦§¥¨
,íëBúa íìòðå íeúñ àeäminlrpd zenlera elit`y - ¨§¤§¨§¨

,zelbzda eppi` `ed ,dlrnlyíìòðå íeúñ àeäL Bîk§¤¨§¤§¨
,íéðBzçza`edy enk -,mipezgzd zenlera mlrdaúéì ék ©©§¦¦¥

,ììk déa àñéôz äáLçî,llk ea "qetzz"y daygn oi` -elôà ©£¨¨§¦¨¥§¨£¦
,íéðBéìò úBîìBòazenleray xnele licadl jiiy `ly ixd - §¨¤§¦

,zelbzda `ly `ed `ed jexa seq oi` zenvre zedn ,mipezgzd

mipeilrd zenlera mb ,ik ± zelbzda `ed ,mipeilrd zenlera eli`e

.mipezgzd zenlera enk zelbzda `ly `edéeönL Bîk ,àöîðå§¦§¨§¤¨
Y íL,mipeilrd zenlera.Lnî íéðBzçza àöîð Ckmby ixd ± ¨¨¦§¨©©§¦©¨

zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad oi` eze`vnida

`edy myk ,oky ,mipezgzd

,mipeilrd zenlera `vnp

mb `vnp `ed dcn dze`a

.mipezgzd zenlera

úBîìBò ïéaL ìcáääå§©¤§¥¤¥¨
àeä ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦
øLà úeiçä úëLîä ãvî¦©©§¨©©©£¤
éLîî àeä-Ceøa óBñ-ïéàC ¥¨©§¦
éelb úðéçáa øéàîe¥¦¦§¦©¦

íìòääîxiaqiy itk ± ¥©¤§¥
ick `id zelbzddy ,oldl

mi`xapde zenlerd zeigdl

`id ,mzeig ik ,mkezay

± mday ziwl`d zelbzdd

oiay lcadd `hazn jkae

mipeilrd zenlerd

efi`a ± mipezgzd zenlerl

zenlera :zelbzdd dcn

xy`n zelbzda xzei `id ziwl`d zeigdn dx`dd mipeilrd

epax xiaqn ,mlrdde ielibd oipra ,o`k exaca .mipezgzd zenlera

zeigl mi`xew recn minrhd cg` edfy ,xbqend xn`na ,owfd

"xe`" mya ,zenlerayziwl`däòtLääL íéîòhäî ãçà äfL]¤¤¤¨¥©§¨¦¤©©§¨¨
ìLî Cøc ìò "øBà" íLa äpëî úeiçä úëLîäå"rty" mewna ± §©§¨©©©§ª¨§¥©¤¤¨¨

"dlaw"a `xwp df ± ziwl`d zeigd zrtydl mixwegd mi`xewy

z` `han ,xe` byend ,oky :`ed jkl minrhd cg` ."xe`" mya

,xe`na mlrpe xzqen xe`d did dligza ± mlrddn zelbzdd

,"xe`" xeza dlbzne ,"xe`n"d`edy ,exewnn jynp `ed okn xg`le

dn ielib :xnelk± ieliba d`a mlrddn cala dx`dy ote`a mlrd

enk ,rtyp zeidl leki ± `edy enk xacd mvry ,"rty"a enk `ly

,cg` mewna dligza eidy mnvr mindy ,"min zrty" ,lynl

dx`dy ,mlrdd on ielib epipr "xe`" ,eli`e .xg` mewna ekynii

zeigd recn ,xac ly enrh edf .zelbzda d`a mlrddn cala

ielib `idy iptn ,"xe`" mya z`xwp ± zenlera zkynpd ziwl`d

mlrdd on.[`id ,dlbne jiynn ,`ed jexa seq oi`y ,zeigdzkynd

-,íäaL íéàeøaäå úBîìBòä úBéçäìlcad xak miiw ,jkay - §©£¨¨§©§¦¤¨¤
,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd oiaúBîìBòäL¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

èéìù çåîä ïëìå çåîäî ìá÷î áìä åìéôàå] íéøãç
:[ì"ðë åúãìåúá åéìò

î"ãò ùîî äëëåïéîìò ìë àìîî ä"á ñ"à
ùé íìåò ìëáå íúåéçäì
úåâøãî éðéî úåááø àåáø úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøá
ìåáâå õ÷ åì ïéà úåîìåòä éåáéø ïëå 'åë úåîùðå íéëàìî
ä"á ñ"à ìù åúåîöòå åúåäî äðäå .'åë äåáâ ìò äåáâ
ù"îëå ì"ðä äîùðä ìùîë íéðåúçúå íéðåéìòá äåù
ïéîìòá 'éôàã 'éô ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéàã íéðå÷éúá
àåäù åîë íëåúá íìòðå íåúñ àåä àìéòìã ïéîéúñ
ììë äéá àñéôú äáùçî úéì éë 'éðåúçúá íìòðå íåúñ
êë íù éåöîù åîë àöîðå .íéðåéìò úåîìåòá 'éôà
íéðåéìò 'åîìåò ïéáù ìãáääå .ùîî íéðåúçúá àöîð
ä"á ñ"à øùà úåéçä úëùîä ãöî àåä íéðåúçúå
'éîòèäî ãçà äæù] íìòääî éåìéâ 'éçáá øéàîå êéùîî
[î"ãò øåà íùá äðåëî úåéçä úåëùîäå äòôùääù
'éðåéìòä 'åîìåòäù íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì
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עז xii` d"k iying mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéìa÷î íéðBéìòä,ef zeige dkynd ±øúBé úö÷ éelb úðéçáa ¨¤§¦§©§¦¦§¦©¦§¨¥
,íéðBzçzäîzenlera mb :xnelk .mipezgzd zenlerd xy`n - ¥©©§¦

xy`n xzei zvw m` ik ± ynn zelbzda zeigde xe`d oi` mipeilrd

.mipezgzd zenleraíäaL íéàeøaä ìëå,mipeilrd zenlera ± §¨©§¦¤¨¤
íéìa÷î,ef dielb zeig ±ìk §©§¦¨

Búðeëúe Bçk éôk ãçà9,- ¤¨§¦Ÿ§¨
lky ,lyna epcnly enk

itk" gendn zeig lawn xa`

mb jk ,"ezpekze ebfn

z` `xap lk lawn ,lynpa

,"ezpekze ebfn itk" ,ezeig

egeka yiy dnk cr :xnelk

dpekze ote` dfi`ae ,lawl

m` - zeigd ea dlbzz

e` ,lkye oigen ly ote`a

`l la`"] zecn ly ote`a

"dpekz"dydxizqnielibd

jiynn' `"kxi`ne- "'el

x"enc` w"k zxrd

`"hily,[úðeëz àéäL¤¦§©
úéèøtä äëLîä úðéçáe§¦©©§¨¨©§¨¦
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà£¤¥¨

éLîî;Bì øéàîe Ceze`l - ©§¦¥¦
.ihxt `xap,íéðBzçzäå§©©§¦

íðéà ,íéiðçeøä elôà£¦¨£¦¦¥¨
íéìa÷îzeigd z` ± §©§¦
,ziwl`dìk éelb úðéçáa¦§¦©¦¨

,Ckzenlerd enk - ¨
,mipeilrdíéLeáìa ÷ø©¦§¦

-Ceøa óBñ-ïéà øLà íéaø©¦£¤¥¨
íäa Léaìî àeä,miyeal mze`a ±éLîî øLà øBàäå úeiçäC ©§¦¨¤©©§¨£¤©§¦

.íúBéçäì íäì øéàîez` zeigdl zkynpd ziwl`d zeigdy ± ¥¦¨¤§©£¨
zeigdy ,mixizqnd miyeal daxda dyeal ,mipezgzd zenlerd

dppi` ,mixizqn miyealdy ef dlecb dxzqd ;zelbzda didz `l

:zeki`a mb m` ik ,zeigd lrmixizqndmiyeald xtqna ,zenka wx

mler epnn `xapy ,efk dxeva xizqnd ,dpey yeal beqa xaecn

zeigdn mieedzn eid ,cala miyeal ly ax xtqna mb ,oky .inyb

yxcp ± inybd mleray enk mi`xap exveeiy ick ;miipgex mi`xap

± ixnbl xg` yeal beq:"`ipz"d oeylaeeøáâå eîöò Ck ìëå§¨¨¨§§¨§
øBàä íäa øézñîe Léaìî àeä Ceøa óBñ-ïéà øLà íéLeálä©§¦£¤¥¨©§¦©§¦¨¤¨

,úeiçäåmd `l` ,xtqna miaxe milecb md miyealdy wx `l - §©©
,xzei dwfge dlecb `id ,mixizqn mdy dnvr dxzqddy dfk beqn

Ba àøa øLà ãò,dl` zeige xe`a ±éîLbäå éøîçä äfä íìBò ©£¤¨¨¨©¤©¨§¦§©©§¦
,Lnî"ipgex 'iyrd mler epyi ik" -10±x"enc` w"k zxrd ©¨

`"hily,éLîî øLà øBàå úeiça eäiçîe eäeäîe,Bì øéàîe C §©¥§©¥§©§£¤©§¦¥¦
íéîeöòäå íéaøä íéLeálä CBúa øzñîe äqëîe Laìîä øBà©§ª¨§ª¤ª§¨§©§¦¨©¦§¨£¦
íéøézñîe íéîéìònä©©§¦¦©§¦¦
ïéàL ãò ,úeiçäå øBàä̈§©©©¤¥
øBà íeL äìâðå äàøð¦§¤§¦§¤
íéiøîç íéøác ÷ø úeiçå§©©§¨¦¨§¦¦
¯ ,íéúî íéàøðå ,íéiîLâå§©§¦¦§¦§¦¥¦
mixac md dl`y dncp

zeig mda oi`y ,mizn

xecka xacdy itke ,zipgex

.oldlck ,ixnegd ux`dCà©
úeiçå øBà Lé íëBúa§¨¥§©
Léì ïéàî íúBà äeäîä©§©¤¨¥©¦§¥
úBéäì eøæçé àlL ,ãéîz̈¦¤Ÿ©§§¦§

,eéäLk ñôàå ïéàiptl - ©¦¨¤¤§¤¨
dna ic `l ,oky .e`xapy

zg` mrt e`xap mdy

,`l` ,ziy`xa ini zyya

lr ,rbx lkae zr lka ,cinz

ycgl iwl`d zeigde xe`d

± yil oi`n ycgn zeedle

xe`d mdampyi cinzy ,ixd

deednd iwl`d zeigde

md oi`y zexnl ,mze`

,mi`xp-ïéàî àeä äæ øBàå§¤¥¥
÷ø ,àeä-Ceøa óBñ¨©
,íéaø íéLeáìa LaìúpL¤¦§©¥¦§¦©¦
íéiç õòa áeúkL Bîëe11, §¤¨§¥©¦

àeä ,øNa éðéòì äàøpä éøîçä õøàä øeck úeiçå øBàL¤§©©¨¨¤©¨§¦©¦§¤§¥¥¨¨
,äiNòc úeëìîc úeëìnîdxitqd `id "diyrc zekln" - ¦©§§©§©£¦¨

ixd dpyi ,dnvr "zekln"ae ,"diyrd mler"a xzeia dpezgzd

edfe ,"zekln" `id oday dpezgzdy ,zexitqd xyr lkn zellkzd

ly "zekln" zxitqay "zekln" zpiga ± "diyrc zeklnc zekln"

,dfd mler ± xzeia oezgzd mlerddëBúáe,dpyi ±äøéöéc úeëìî §¨©§¦¦¨
,'eëåly zellkzd dpyi "dxivi"c zekln jezay ,d`ld jke - §

,'eke "d`ixad mler"ïlk CBúaL ãò± zenlerd lk ly zexitqa ± ©¤§ª¨
opyi ,"diyrd mler" mb llekúeìéöàc úBøéôñ 'é12mler" - §¦©£¦

"zeliv`dmler" lyzexitqde ,xzeia oeilrdmlerd`ed "zeliv`d

- `ed jexa seq oi`a zecgeinúBãçéîämler" ly zexitqd ± ©§ª¨
zecgein "zeliv`d:àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîamby ,ixd - §©£¦¨¥¨
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íéøîà éèå÷éì
'éàåøáä ìëå 'éðåúçúäî øúåé úö÷ éåìéâ 'éçáá íéìá÷î
úðåëú àéäù åúðåëúå åçë éôë 'à ìë íéìá÷î íäáù
øéàîå êéùîî ä"á ñ"à øùà úéèøôä äëùîä 'éçáå
'éçáá íéìá÷î íðéà íééðçåøä 'éôà íéðåúçúäå .åì
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéáø íéùåáìá ÷ø ë"ë éåìéâ
íúåéçäì íäì øéàîå êéùîî øùà øåàäå úåéçä íäá
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéùåáìä åøáâå åîöò ë"ëå
æ"äåò åá àøá øùà ãò úåéçäå øåàä íäá øéúñîå
øåàå úåéçá åäééçîå åäååäîå ùîî éîùâäå éøîåçä
øúñåîå äñåëîå ùáåìîä øåà åì øéàîå êéùîî øùà
'éøéúñîå íéîéìòîä íéîåöòäå íéáøä íéùåáìä êåúá
÷ø úåéçå øåà íåù äìâðå äàøð ïéàù ãò úåéçäå øåàä
ùé íëåúá êà íéúî íéàøðå íééîùâå íééøîåç íéøáã
åøæçé àìù ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîä úåéçå øåà
÷ø ä"á ñ"àî àåä äæ øåàå åéäùë ñôàå ïéà úåéäì
úåéçå øåàù ç"òá ù"îëå íéáø íéùåáìá ùáìúðù
úåëìîî àåä øùá éðéòì äàøðä éøîåçä õøàä øåãë

äøéöéã úåëìî äëåúáå äéùòã úåëìîããò 'åëå (*
:ä"á ñ"à ïìéöàîá úåãçåéîä úåìéöàã ñ"é ïìåë êåúáù

" áåúë 'éä íéîãå÷ä íéñåôãá] (*"äéùòã úåëìîã úåëìîì"ðå

" ì"öã"äøéöéã úåëìîäðéá éøîà ïéáäì ìéçúîä ä"ë 'éñ ÷"äâàá ä"ëå

.[÷"éúë óåâ åðéðôì àöîð øùà .'åë
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡.'"כפי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כנראה" :

ודיוקו ÓÓ˘כוונתו ÈÓ˘‚‰Â È¯ÓÂÁ‰ Ô‡Îמאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,È¯ÓÂÁ‰היינו הצמיחה,¯˜, [וענין הדומם, חלק

וחיות מאור בא – ומדבר Ï‚�Â‰חיות ¯Á‡¯˙ÂÈדיוקים כמה מובן ובזה בתחלתו], ע"ב קלב, [לקמן דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל

מאין העשי'ÈÏ˘בל': עולם משא"כ ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי הרוחני)Ì˙Ò[דלכאורה העשי' גם (שכולל

דמל')". מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב עשי'11.– מס' חסידים ממשנת ולהעיר שונות. גירסות פ"א מ"ג בשער – פ"א "ש"נ

– ב" משנה פ"א ˘ËÈÏ"‡.גופנית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.12‡¯"'Èˆ‡·˘ ‰¯‡‰" :‡ ,Ó˜ ÔÓ˜Ï ‰– החומרי" ובעוה"ז כו' Î"˜בוקעת ˙¯Ú‰



`xiiעח f"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ז קודש שבת יום

,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîöò äðéëùä ìáà,br 'nr cr.äøåúä úåöî

,"d`zz `ni`" z`xwp zeklne ,"`ni`"ay dpeilrd dbixcnd

lî ¯ "äðéëL"e"íëBúa ézðëLå" ïBL2,zelbzde dpiky -3. §¦¨¦§§¨©§¦§¨
z`f yxtn `"hily iaxdy itk ± owfd epax xiaqi oldl4

ezpekz z` mix`znd ,mixen`d mix`ezd lk ly mzernyn

:zeigd xewn ly ezlerte

`nlr" `xwp zeigd xewn

- "`ilbz`cíL ìò©¥
úéLàø àeä äæ øB÷nL¤¨¤¥¦
,óBñ-ïéà-øBà úelbúä- ¦§©¥

xewndy oeeikneenvr`ed

`ed okl ,zelbzd ly oipr

envrvn)ezpekz c

zinvrdmya `xwp (

mler) "`ilbz`c `nlr"

meyn `le ,(zelbzd ly

`edydign"`zipexhn" mb `xwp zeigd xewn ;`ilbz`c `nlr

`edy iptn ,(dkln)éLîî øLàúðéçáa úBîìBòì øéàîe C £¤©§¦¥¦¨¨¦§¦©
,éelbmikynp dci lry (dkln) "`zipexhn" znbeca df ,okle - ¦

zlgzd `ed ,zeigd xewny ,ixd .jln ly eipipr milbzne

"`zipexhn"a seq oi` xe`n dlbznd ,seq oi` xe` ly zelbzdd

.(dkln)ãçà ìëì CLîð äæ øB÷nîe,mi`xapde zenlerdn ± ¦¨¤¦§¨§¨¤¨

,Bì éeàøä éèøt úeiçå øBàämb zeigd xewn `xwp ,okly - ¨§©§¨¦¨¨
ly zihxtd zeigd xewn ,"m`"d `edy iptn ,"d`zz `ni`" mya

,`xap lkíëBúa Laìúîe ïëBLå,mi`xapae zenlera ± §¥¦§©¥§¨
.íúBéçäìmy lr ,"dpiky" mya mb zeigd xewn `xwp ,okly ± §©£¨

zyalzne zpkeyy

,mi`xapae zenlera

,epcnl o`k cr .mzeigdl

zenlerl xewn `ed ji`

± oldl ,llka mi`xape

xewn `ed ji` cnlp

:l`xyi zenyplïëìå± §¨¥
`edàø÷ð,ok mb ±íà" ¦§¨¥

,ìLî Cøc ìò "íéðaä- ©¨¦©¤¤¨¨
zenyp" epiid "mipa"

mb `xwpe ,"l`xyiúñðë"e§¤¤
úeìéöàc úBîLð eìöàð äæ øB÷nnL ,"ìàøNémpi` mdy ± ¦§¨¥¤¦¨¤¤¤§§¨©£¦

,"milv`p" m` ik ,mi`xapïlëå .'eëå äàéøác úBîLð eàøáðå± §¦§§§¨¦§¦¨§§ª¨
,zenypd mbe mi`xapde zenlerd mbúeèMtúäî ÷ø ïðéà¥¨©¥¦§©§

àäå úeiçäøB,mikynpe mihytznd ±àø÷pä äfä øB÷näî ©©§¨¥©¨©¤©¦§¨
.LîMäî øBàä úeèMtúäk ,"äðéëL"cala dx`d `edy ± §¦¨§¦§©§¨¥©¤¤

xewnn cala dx`d md dl` lk mb jk ± ynydndf.

äî ,Bøwòå éelbä úéLàø àéäL ,dîöò äðéëMä ìáà£¨©§¦¨©§¨¤¦¥¦©¦§¦¨©
àéäå ,éelb úðéçáa úBîìBòì øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéàM± ¤¥¨¥¦¨¨¦§¦©¦§¦

,dpikydìk øB÷î§¨
ìëaL úeiçä úBëLîä©§¨©©¤§¨
úeiçä ìkL] úBîìBòä̈¨¤¨©©

íäaL,zenleray ±Bðéà ¤¨¤¥
äpnî èMtúnä øBà ÷ø©©¦§©¥¦¤¨

,dpikydn ±øBàk̈
Y [LîMäî èMtúnä©¦§©¥¥©¤¤
`idy ,dnvr dpikyd ixd

ly zeigd lk xewn

- zenlerdøLôà éà¦¤§¨
ìa÷ìe ìañì úBîìBòì̈¨¦§Ÿ§©¥
ïkLzL ,dúðéëL øBà§¦¨¨¤¦§Ÿ

døBà øézñîe íéìònä Leáì àìa ,Lnî íëBúa Laìúúå§¦§©¥§¨©¨§Ÿ§©©§¦©§¦¨
,íäîdlbzi `ed m` ,dpikyd xe` z` lawl mileki md oi` - ¥¤

,xe`d z` xizqne milrnd yeal ici lr `ly mdil`àlL¤Ÿ
BøB÷îa LîMä øBà ìehák ,íøB÷îa éøîâì úeàéöna eìhaúé¦§©§©§¦§©§¥¦§¨§¦©¤¤¦§

,LîMä óeâa,f`y - §©¤¤
`vnp ynyd xe`yk

ixd ± dnvr ynya ,exewna

- ote`a `edäàøð ïéàL¤¥¦§¤
óeb íöò ÷ø ,äæ øBà íL̈¤©¤¤

.ãáìa LîMä,mb jk ± ©¤¤¦§©
xewn `id dpikydy oeeikn

zenlerd lk ly zeigd

`id mzeigy ,mi`xapde

enk) dpikydn cala dx`d

dx`d `edy ynyd xe`

dpikyd m` ,ixd ,(ynydn

eide ,mxewna f` mi`vnp md eid ,mda dxi`n dzid (envr xewnd)

xewna ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y enk ,ze`ivna milha
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà ñ"à øåà úåìâúä úéùàø àåä äæ øå÷îù íù ìò
êùîð äæ øå÷îîå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàîå êéùîî
ùáìúîå ïëåùå åì éåàøä éèøô úåéçå øåàä 'à ìëì
úñðëå î"ãò íéðáä íà àø÷ð ïëìå íúåéçäì íëåúá
åàøáðå 'éöàã úåîùð åìöàð äæ øå÷îîù ìàøùé
úåéçä úåèùôúäî ÷ø ïðéà ïìåëå 'åëå äàéøáã úåîùð
øåàä úåèùôúäë äðéëù '÷ðä äæä øå÷îäî øåàäå

ùîùäî

éåìéâä úéùàø àéäù äîöò äðéëùä ìáà
àéäå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàî ä"á ñ"àù äî åø÷éòå
'åéçä ìëù] úåîìåòä ìëáù úåéçä úåëùîä ìë øå÷î
èùôúîä øåàë äðîî èùôúîä øåà ÷ø åðéà íäáù
äúðéëù øåà ìá÷ìå ìåáñì úåîìåòì à"à [ùîùäî
íéìòîä ùåáì àìá ùîî íëåúá ùáìúúå ïåëùúù
éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù íäî äøåà øéúñîå

ìåèéáë íøå÷îáùîùä óåâá åøå÷îá ùîùä øåà
.ãáìá ùîùä óåâ íöò ÷ø äæ øåà íù äàøð ïéàù
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ח.2. כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר אין זה "בכל :

(ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' מלכות שהיא אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך

התניא בל' משא"כ – וכו') הקבלה".Ú"ˆÓשכינה ס' בל' שאינו –.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :

נקרא‡Ò"‡Â"התגלות עצמו זה שמקור שאמר מה על ביאור ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡הם ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא

"ÈÂÏÈ‚בדוגמת)‡˙È�Â¯ËÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ונתגלים שנמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏהוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; "אימא על שנקרא·˙ÌÎÂומתלבש"ÔÎÂ˘Âביאור שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎ�‰להחיותם", ומוסיף·˙ÌÎÂמלשון

ל בנוגע ענין עוד וברואים�˘ÂÓ˙אח"כ בעולמות מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה

xii` e"k iyiy mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ו שישי יום
פרקנב ,144 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîùðáù åîëå .áð ÷øô,br 'nr cr.ùîùäî

mi`ad ,`ed jexa seq oi` ly zeige xe` mpyi ixnegd ux`d xecka

ly zewl`d ± "zexitq"d ± ody) zenlerd ly zexitqd ici lr

nlerd,zeigd lr mixizqne miqknd miyeal jxc mikynp mde ,(ze

oial mipeilrd zenlerd oiay lcadd lr xaqdd edf .d`xiz `ly

seq oi` xe`n mikynpd zeigde xe`dn raepd ,mipezgzd zenlerd

zeigd mipeilrd zenlera :zenlerd z` zeigdle zeedl ,`ed jexa

cr ,zelbzda zegt `id mipezgzd zenlerae ,zelbzda xzei `id

.llk zi`xp dpi`e ixnbl dqekn zeigd ± inybd dfd mleray

oia lcad lk oi` ± `ed jexa seq oi` zenvre zedn zpigan ,mxa

,seq oi` xe` ,oky ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd zenlerd

mbe mipeilra mb `vnp `ede ,mipeilra mbe mipezgza mb xzqen

.mipezgza

.áð ÷øtdpikyd z`xyd oipr ,xiaqdl owfd epax lgd ,mcewd wxta ¤¤
:dxe`kl oiadl yi xy`k ,mitqep miniieqn zenewnae miycw iycwa dzidy

ux`d lk `ln" ixde xg` e` df mewna ± "dpikyd z`xyd" zernyn dn

,mc`d rcei eytpe etebn ± "dfg` ixyan"y xiaqd owfd epaxe ?"eceak

lkae eteb lka z`vnp eznypy

mewn xwir ,z`f lkae ± eixa`

.y`xay oigena `ed ,dnypd

i` ,dnypd mvr itlk ,ixde

mvr oky ,jk xnel xyt`

mixa`d lka `vnp dnypd

`vnp `l `ed ,deey ote`a

xy`n xzei y`xay oigena

dkyndl dpeekd ,`l` ;milbxa

,zeigd ly dielbde zillkd

z` zeigdl dnypdn zkynpd

seba zhytzn `idy iptl ,sebd

± xa` lk ly ezpekze ebfn itl

ef dielbe zillk dkynd lr

xwiry mixne` ,dnypd ony

lk l` cala dx`d zhytzne zkynp myne ,y`xay oigena `ed ,dnewn

.mlere zewl` ly lynpa mb ± owfd epax xiaqd ± jk .sebd ixa` x`y

zenlerd oia wlgl mewn oi` ,`ed jexa seq oi` zedne zenvr zpigan

seq oi` xe` ly eze`vnid mb ,oky ± mipezgzd zenlerd oial mipeilrd

ly mb ,daygn meyy ,jk ick cr ,mlrda `ed ± mipeilrd zenlera

;eze` biydle "qetzl" dzexyt`a oi` ,mipeilrd zenleray mi`xapd

deey ote`a `vnp `ed ixd ± seq oi` xe` ly eze`vnid mvrl xy`ae

mipeilrd zenlerd oia zewlgzdd .mipeilrd zenlerae mipezgzd zenlera

`id (mixa`a zewlgzdd ly lyna xacdy enk) mipezgzd zenlerd oial

zenlerd zeedzdl ,`ed jexa seq oi`n zeigd ielibe zkynd cvn

eilrd zenlera zeigd :mzeigdle mi`xapdexy`n xzei zelbzda `id mip

epax jiynn ,cenll miligzn ep` eze` ,`ad wxta .mipezgzd zenlera

ly ielibdy ,lyna xn`py dn (mlere zewl` ly) lynpa xiaqdl owfd

.y`xay oigena `ed ,zillkd zeigd

,ïéçna àeä úeiçä úeììk éelb øwò íãàä úîLðaL Bîëe§¤§¦§©¨¨¨¦©¦§¨©©©Ÿ¦
éelb øB÷nî íäì øéànä ,ãáì çëå øBà íéìa÷î íéøáàä ìëå§¨¨¥¨¦§©§¦§Ÿ©§©©¥¦¨¤¦§¦
úeììk éelb øwò ,ìLî Cøc ìò ,Lnî äëk ¯ ïéçnaL úeiçä©©¤©Ÿ¦¨¨©¨©¤¤¨¨¦©¦§¨
àeä ¯ íäaL íéàeøaäå úBîìBòä úBéçäì ,úeiçä úëLîä©§¨©©©§©£¨¨§©§¦¤¨¤

,Cøaúé Bzòãå Búðéáe Búîëçå BðBöøa ììëðå Laìîly - §ª¨§¦§¨¦§§¨§¨¦¨§©§¦§¨¥
,d"awd,"ïéçî" íLa íéàø÷pä,dnkg ,(oevx) xzk zexitq - ©¦§¨¦§¥Ÿ¦

zllkpe zyaeln odae ,dlrnl "oigen" ze`xwp ± zrce dpia

oi` ly dpey`xd zelbzdd `ide ,zeigd ly zillkd dkyndd

,zenlera `ed jexa seqïäå§¥
ïädpiad ,dnkgd ,oevxd ± ¥

,dlrnly zrcde

äøBza íéLaìîä©§ª¨¦©¨
.äéúBöîedkldd ,oky ± ¦§¤¨

- ,dnvr devnd e` dnvr

,d"awd ly epevx edf

jk didz dklddy dvexy

didz devndy e` ,jke

dpadde lkyde ;dfk ote`a

zeevnd inrhe zekldd ly

"zrcÎdpiaÎdnkg"d md ±

dxeza ,ixd ± dlrnly

oigend miyaeln zeevnae

dpyi mday ,dlrnly

.zenlerl ziwl`d zeigd ly zillkd dkynddúeììk éelâå§¦§¨
Bæ äëLîä,zelbzd icil d`a ± oigenay zillkd dkynddyk ± ©§¨¨

d`a oigendn dkynddyk ixd ,oldl xiaqn owfd epaxy itky

,zeklnd zxitqaíéìa÷î úBîìBòä øLà ,úeiçä øB÷î àeä§©©£¤¨¨§©§¦
,äæ øB÷nî äøéàîe úèMtúî äøàä ÷ø .úeèøôa ãçà ìk- ¨¤¨¦§¨©¤¨¨¦§©¤¤§¦¨¦¨¤

dkyndd lr o`k xaecn `lzillkdlr ± `l` ,oigenay

dzelbzdmilawny zeigd xewn `id ± ef zelbzd .ef dkynd ly ±

zkiiyd zihxtd dx`dd ± mdn cg` lk ,mi`xapde zenlerd lk

l`:`id ,ef zehytzde dx`d .eiLîMäî èMtúnä øBà ïBéîãk§¦§©¦§©¥¥©¤¤
,ìLî Cøc ìòlynke ,ynydn cala dx`d `edy xe`d lynk - ©¤¤¨¨

óebä éøáà úBçëå,mihytznd ±.ìéòì økæpä çnäîwxta ± §Ÿ¥§¥©¥©Ÿ©©¦§¨§¥
.`"päæ øB÷îexak `edy ±zelbzdzillkd dkynddn ¨¤

,oigenayàø÷pä àeä,dlawd zxeza ±,"àéìbúàc àîìò"- ©¦§¨¨§¨§¦§©§¨
zewl` ly zelbzdd dligzn o`k ,oky ,zelbzd ly mler

`xwp `ed oke ,zenlera,"àúéðBøèî"ezlawnd ,dkln - ©§¦¨
,dklnd ly jlnd ± d"awdn,"äàzz ànà"ådbixcnd - §¦¨©¨¨

aezkk) "`ni`" z`xwp "dpia" mb ik ,"`ni`" ly xzei dpezgzd1:

,"d`lir `ni`" `id dpia ± `l` ,("`xwz dpial (m`) m`"
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íéøîà éèå÷éì
åîëå áð ÷øôúåììë éåìéâ ø÷éò íãàä úîùðáù

íéøáàä ìëå ïéçåîá àåä úåéçä
úåéçä éåìéâ øå÷îî íäì øéàîä ãáì çëå øåà íéìá÷î
úëùîä úåììë éåìéâ ø÷éò î"ãò ùîî äëë ïéçåîáù
ùáåìî àåä íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì úåéçä
íùá '÷ðä 'úé åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøá ììëðå
úåììë éåìéâå äéúåöîå äøåúá íéùáåìîä ïä ïäå ïéçåî
ìë 'éìá÷î úåîìåòä øùà úåéçä øå÷î àåä åæ äëùîä
äæ øå÷îî äøéàîå úèùôúî äøàä ÷ø úåèøôá 'à
óåâä éøáà úåçëå î"ãò ùîùäî èùôúîä øåà ïåéîãë
àéìâúàã àîìò àø÷ðä àåä äæ øå÷îå ì"ðä çåîäî
íëåúá éúðëùå ïåùìî äðéëùå äàúú àîéàå 'úéðåøèîå
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.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.1.(שם מהרש"א, אגדות (וחדושי א נז, ברכות ג; ב, משלי ראה



עט xii` f"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר כ"ז קודש שבת יום

,br 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîöò äðéëùä ìáà,br 'nr cr.äøåúä úåöî

,"d`zz `ni`" z`xwp zeklne ,"`ni`"ay dpeilrd dbixcnd

lî ¯ "äðéëL"e"íëBúa ézðëLå" ïBL2,zelbzde dpiky -3. §¦¨¦§§¨©§¦§¨
z`f yxtn `"hily iaxdy itk ± owfd epax xiaqi oldl4

ezpekz z` mix`znd ,mixen`d mix`ezd lk ly mzernyn

:zeigd xewn ly ezlerte

`nlr" `xwp zeigd xewn

- "`ilbz`cíL ìò©¥
úéLàø àeä äæ øB÷nL¤¨¤¥¦
,óBñ-ïéà-øBà úelbúä- ¦§©¥

xewndy oeeikneenvr`ed

`ed okl ,zelbzd ly oipr

envrvn)ezpekz c

zinvrdmya `xwp (

mler) "`ilbz`c `nlr"

meyn `le ,(zelbzd ly

`edydign"`zipexhn" mb `xwp zeigd xewn ;`ilbz`c `nlr

`edy iptn ,(dkln)éLîî øLàúðéçáa úBîìBòì øéàîe C £¤©§¦¥¦¨¨¦§¦©
,éelbmikynp dci lry (dkln) "`zipexhn" znbeca df ,okle - ¦

zlgzd `ed ,zeigd xewny ,ixd .jln ly eipipr milbzne

"`zipexhn"a seq oi` xe`n dlbznd ,seq oi` xe` ly zelbzdd

.(dkln)ãçà ìëì CLîð äæ øB÷nîe,mi`xapde zenlerdn ± ¦¨¤¦§¨§¨¤¨

,Bì éeàøä éèøt úeiçå øBàämb zeigd xewn `xwp ,okly - ¨§©§¨¦¨¨
ly zihxtd zeigd xewn ,"m`"d `edy iptn ,"d`zz `ni`" mya

,`xap lkíëBúa Laìúîe ïëBLå,mi`xapae zenlera ± §¥¦§©¥§¨
.íúBéçäìmy lr ,"dpiky" mya mb zeigd xewn `xwp ,okly ± §©£¨

zyalzne zpkeyy

,mi`xapae zenlera

,epcnl o`k cr .mzeigdl

zenlerl xewn `ed ji`

± oldl ,llka mi`xape

xewn `ed ji` cnlp

:l`xyi zenyplïëìå± §¨¥
`edàø÷ð,ok mb ±íà" ¦§¨¥

,ìLî Cøc ìò "íéðaä- ©¨¦©¤¤¨¨
zenyp" epiid "mipa"

mb `xwpe ,"l`xyiúñðë"e§¤¤
úeìéöàc úBîLð eìöàð äæ øB÷nnL ,"ìàøNémpi` mdy ± ¦§¨¥¤¦¨¤¤¤§§¨©£¦

,"milv`p" m` ik ,mi`xapïlëå .'eëå äàéøác úBîLð eàøáðå± §¦§§§¨¦§¦¨§§ª¨
,zenypd mbe mi`xapde zenlerd mbúeèMtúäî ÷ø ïðéà¥¨©¥¦§©§

àäå úeiçäøB,mikynpe mihytznd ±àø÷pä äfä øB÷näî ©©§¨¥©¨©¤©¦§¨
.LîMäî øBàä úeèMtúäk ,"äðéëL"cala dx`d `edy ± §¦¨§¦§©§¨¥©¤¤

xewnn cala dx`d md dl` lk mb jk ± ynydndf.

äî ,Bøwòå éelbä úéLàø àéäL ,dîöò äðéëMä ìáà£¨©§¦¨©§¨¤¦¥¦©¦§¦¨©
àéäå ,éelb úðéçáa úBîìBòì øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéàM± ¤¥¨¥¦¨¨¦§¦©¦§¦

,dpikydìk øB÷î§¨
ìëaL úeiçä úBëLîä©§¨©©¤§¨
úeiçä ìkL] úBîìBòä̈¨¤¨©©

íäaL,zenleray ±Bðéà ¤¨¤¥
äpnî èMtúnä øBà ÷ø©©¦§©¥¦¤¨

,dpikydn ±øBàk̈
Y [LîMäî èMtúnä©¦§©¥¥©¤¤
`idy ,dnvr dpikyd ixd

ly zeigd lk xewn

- zenlerdøLôà éà¦¤§¨
ìa÷ìe ìañì úBîìBòì̈¨¦§Ÿ§©¥
ïkLzL ,dúðéëL øBà§¦¨¨¤¦§Ÿ

døBà øézñîe íéìònä Leáì àìa ,Lnî íëBúa Laìúúå§¦§©¥§¨©¨§Ÿ§©©§¦©§¦¨
,íäîdlbzi `ed m` ,dpikyd xe` z` lawl mileki md oi` - ¥¤

,xe`d z` xizqne milrnd yeal ici lr `ly mdil`àlL¤Ÿ
BøB÷îa LîMä øBà ìehák ,íøB÷îa éøîâì úeàéöna eìhaúé¦§©§©§¦§©§¥¦§¨§¦©¤¤¦§

,LîMä óeâa,f`y - §©¤¤
`vnp ynyd xe`yk

ixd ± dnvr ynya ,exewna

- ote`a `edäàøð ïéàL¤¥¦§¤
óeb íöò ÷ø ,äæ øBà íL̈¤©¤¤

.ãáìa LîMä,mb jk ± ©¤¤¦§©
xewn `id dpikydy oeeikn

zenlerd lk ly zeigd

`id mzeigy ,mi`xapde

enk) dpikydn cala dx`d

dx`d `edy ynyd xe`

dpikyd m` ,ixd ,(ynydn

eide ,mxewna f` mi`vnp md eid ,mda dxi`n dzid (envr xewnd)

xewna ezeida ze`ivna lha ynyd xe`y enk ,ze`ivna milha
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà ñ"à øåà úåìâúä úéùàø àåä äæ øå÷îù íù ìò
êùîð äæ øå÷îîå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàîå êéùîî
ùáìúîå ïëåùå åì éåàøä éèøô úåéçå øåàä 'à ìëì
úñðëå î"ãò íéðáä íà àø÷ð ïëìå íúåéçäì íëåúá
åàøáðå 'éöàã úåîùð åìöàð äæ øå÷îîù ìàøùé
úåéçä úåèùôúäî ÷ø ïðéà ïìåëå 'åëå äàéøáã úåîùð
øåàä úåèùôúäë äðéëù '÷ðä äæä øå÷îäî øåàäå

ùîùäî

éåìéâä úéùàø àéäù äîöò äðéëùä ìáà
àéäå éåìéâ 'éçáá úåîìåòì øéàî ä"á ñ"àù äî åø÷éòå
'åéçä ìëù] úåîìåòä ìëáù úåéçä úåëùîä ìë øå÷î
èùôúîä øåàë äðîî èùôúîä øåà ÷ø åðéà íäáù
äúðéëù øåà ìá÷ìå ìåáñì úåîìåòì à"à [ùîùäî
íéìòîä ùåáì àìá ùîî íëåúá ùáìúúå ïåëùúù
éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù íäî äøåà øéúñîå

ìåèéáë íøå÷îáùîùä óåâá åøå÷îá ùîùä øåà
.ãáìá ùîùä óåâ íöò ÷ø äæ øåà íù äàøð ïéàù
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ח.2. כה, ˘ËÈÏ"‡3.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ותורה דק"ק להענין כהקדמה אח"כ רק הוי' ודבר דאצילות מלכות שהוא מזכיר אין זה "בכל :

(ולא "מלכות" הע"ח ל' מביא מע"ח בזה שמסתייע וכיון וכו' דבריאה וכו' דאצי' מלכות שהיא אומר אז לעולם, מעולם משתלשלים הם איך

התניא בל' משא"כ – וכו') הקבלה".Ú"ˆÓשכינה ס' בל' שאינו –.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·ראשית הוא זה שמקור שם "על "התיבות :

נקרא‡Ò"‡Â"התגלות עצמו זה שמקור שאמר מה על ביאור ומאיר„‡˙‚ÈÏ‡הם ממשיך "אשר עלדאת"ג) שמחי' מפני בבחי'ÂÓÏÂÚÏ˙(ולא

"ÈÂÏÈ‚בדוגמת)‡˙È�Â¯ËÓנמשך זה "וממקור והתיבות המלך); עניני ונתגלים שנמשכים ‡Á„שע"י ÏÎÏהוא לו", הראוי פרטי וחיות האור

והתיבות תתאה"; "אימא על שנקרא·˙ÌÎÂומתלבש"ÔÎÂ˘Âביאור שאמר מה על ביאור הם ושכנתי˘ÈÎ�‰להחיותם", ומוסיף·˙ÌÎÂמלשון

ל בנוגע ענין עוד וברואים�˘ÂÓ˙אח"כ בעולמות מדבר (בתחלה ישראל" וכנסת הבנים אם נקרא "ולכן כו'") ולבנינו לנו ל"הנגלות (כהקדמה



`xiiפ f"k ycew zay mei Ð ap wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ely`idy gxkdd on ,mi`xapae zenlera yalzz dpikydy icke .

geka ± f` `wecy ,dly xe`d lr xizqne milrnd yeala yalzz

lhazdl `le xe`d z` lawle "helwl" mi`xapde zenlerd

ezlekia yiy ,xaecn yeal dfi`a :dl`yd zl`yp ,j` .ze`ivna

xe` lr xizqdle milrdl

`l envr `edye ,dpikyd

oeeikn ?ze`ivna lhazi

xewn ixd `id dpikydylk

i`xapdxewn `id ixd ,mmb

dryae ,df yeall

eze`a dxi`n dpikydy

± exewna `vnp `ede ,yeal

lhazdl yeald lr ixd

xiaqn ± `l` ?ze`ivna

,df yeal ± oldl owfd epax

ly eznkge epevx `ed

xewn xy`n xzei dpeilr dbixcn `ede ,zeevne dxezay d"awd

lhazn df yeal oi` ± okl ."dpiky" `xwpd zenlerd ly zeigd

f"try `l`" .xe`dn dlrnly dbixcn ezeida ,dpikyd xe` ipta

cer daxc`lcbez'ek leaql `"` dpikyd xe` m`y `iyewd

± "'..dcxiy wx" :uxzne ± dfn 'rnly dn k"ek`rw"k oeyl

`"hily x"enc`.

:"`ipz"d oeylae,dLéaìäìe døézñäì ìëeiL Leálä eäîe- ©©§¤©§©§¦¨§©§¦¨
,dpikyd xe` lr xizqdl egeka didiyìhaúé àìåyeald ± §Ÿ¦§©¥

,envr'eëå Búîëçå Cøaúé BðBöø àeä ?døBàa úeàéöna± ©§¦§¨§¦§¨¥§¨§¨§
,dlrnl oigend oipr mieedn mlek md xen`ky ,ezrce ezpiae

,eðéðáìe eðì úéìâpä ,äéúBöîe äøBza íéLaìîämileki md - ©§ª¨¦©¨¦§¤¨©¦§¥¨§¨¥
dpikyd xe`a lhazi `l df yealye ,dpikyd xe`l "yeal" zeidl

?dnl jk lke ±,ú÷ôð äîëçî àúéøBàcon d`a dxezd ,oky - §©§¨¥¨§¨¨§©
,"dnkg"däàlò äîëç àéäly dnkgd zxitq ,dpeilr dnkg ± ¦¨§¨¦¨¨

,"zeliv`d mler",àéìbúàc àîìòî àìéòì àìéòìcdlrnly - ¦§¥¨§¥¨¥©§¨§¦§©§¨
zpiga ,xen`k ,`ed "`ilbz`c `nlr" .zelbzd ly mlerdn dlrn

"ielibd ziy`x" ± "dpiky"

,"d`lir dnkg"e ±

,llka zelbzdn dlrnly

dlrnle dlrnl `id ixd

,"`ilbz`c `nlr"neäéàc§¦
é äîëça àìå íékçäòéã ©¦§¨§¨§¨§¦¨

,'eëåmkg d"awd - §
("zeliv`"c dnkg zpigaa)

,drecid "dnkg"a `l la`

,ìéòì øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàL¤¥¨
äîëça ãçéîe Laìî§ª¨§ª¨§¨§¨

,äàlò,dpeilrd dnkga -.ãçà Búîëçå Cøaúé àeäåixd ± ¦¨¨§¦§¨¥§¨§¨¤¨
(zrce dpia enk) dlrnly oigen ly zepigad x`y mb oke ,dnkgy

md mileki okle ,dpikyd xe` zbixcn xy`n daxda dlrnl md

,mxa .df xe`a ze`ivna lhazdl `le dpikyd xe`l yeal zeidl

mileki cvike ,yeal xeza ynyl dlrnly oigend mileki cvik

?dpikyd xe`n mb dlrnl `edy drya ± df yeal lawl mi`xapd

-÷ødxeze d`lir dnkgy iptn edf ±5úBâøãnä øúña äãøiL ©¤¨§¨§¥¤©©§¥
äâøãnî,dpeilr ±äâøãîì,dpezgz ±ìzLäa,úBîìBòä úeìL ¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§§¨¨

â"éøz ïäL ,íéiîLb íéøáãa äLaìúpL ãò,613 ±úBöî ©¤¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦¤¥©§©¦§
.äøBzäzebixcna dzcixiae ,dxezd dyalzpe dcxi mday ± ©¨

yeal zeidl dgeka yi ± miipezgzd miinybd mixacaexizqnd

.dpikyd xe` lr
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íéøîà éèå÷éì
ìèáúé àìå äùéáìäìå äøéúñäì ìëåéù ùåáìä åäîå
íéùáåìîä 'åëå åúîëçå 'úé åðåöø àåä äøåàá úåàéöîá
äîëçî àúééøåàã åðéðáìå åðì úéìâðä äéúåöîå äøåúá
àîìòî àìéòì àìéòìã äàìéò äîëç àéä ú÷ôð
ì"ùîëå 'åëå äòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã àéìâúàã
àåäå äàìéò äîëçá ãçåéîå ùáåìî ä"á ñ"à øåàù
äâéøãîî úåâøãîä øúñá äãøéù ÷ø ãçà åúîëçå 'úé
äùáìúðù ãò úåîìåòä úåìùìúùäá äâéøãîì

.äøåúä úåöî â"éøú ïäù íééîùâ íéøáãá
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ÏÏÎ·הענין זה ‰·�ÌÈואין Â‡ È"Ò�Î„."(.5הכוונה זה¯˜"ואולי ל' פ"ד ראה רפנ"ג:ÓÓ˘לתורה ועיין .Ú"Á'דאצי‡È‰˘כללות‰¯Â˙‰

– Î"˜וצ"ע" ˙¯Ú‰‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.



פי היום יום . . . 

ה'תש"גכא אייר, לו לעומריום רביעי

חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: כי על . . . ־ע־ ומאדו כנ"ל.

רּות ְלָהִביא  ָרִטית נֹוֵתן ְלָכל ָאָדם ָהֶאְפׁשָ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָלַדַעת, ּכִ ַעל ּכָ
ָכל  ה ּבְ דֹוׁשָ ֲהדּות ְותֹוָרֵתנּו ַהּקְ ְצֹות ּוְבִחּזּוק ַהּיַ ִקּיּום ַהּמִ ֵרְך ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּבְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדתֹו. א ּבַ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ הּוא, ְוֵאין ַהּדָ ֵעת ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ה'תש"גכב אייר, לז לעומריום חמישי

חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק נ. והנה . . . ־140־ ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד־ז - ותוכן שיחתם הי': דער 
רבי - רבנו הזקן - הָאט אויפגעטָאן ווָאס מען איז ניט עלענט. אמָאל, איז דער רבי - 
דער ר"מ און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך 
החסידות ווָאס דער רבי הָאט מייסד געווען איז דער גרויסער ג־טליכער אויפטו, ווָאס 

דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

נּו  י – ַרּבֵ יָחָתם ָהָיה: ָהַרּבִ ַנת תקמ"ד־ז – ְוֹתֶכן ׂשִ ׁשְ ַעם ַאַחת ִהְתַוֲעדּו ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים – ּבִ ּפַ
]ְלַעְצמֹו[,  ּבֹוֵדד  ָהָיה   – אֹון  ְוַהּגָ ְמִתיְבָתא  ָהֵריׁש   – י  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ ְבִדידּות.  ּבִ ֵאיֶננּו  ׁשֶ ַעל  ּפָ  – ֵקן  ַהּזָ
י  ָהַרּבִ דֹול, ׁשֶ ַסד הּוא ַהִחּדּוׁש ָהֱאֹלִקי ַהּגָ י ּיָ ָהַרּבִ ֶרְך ַהֲחִסידּות ׁשֶ ְלִמיִדים ָהיּו ּבֹוְדִדים ]ְלַעְצָמם[. ּדֶ ְוַהּתַ

ֵאינֹו ּבֹוֵדד ַוֲחִסיִדים ֵאיָנם ּבֹוְדִדים.

ה'תש"גכג אייר, לח לעומריום ששי

חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה . . . חיי החיים ב"ה.

ראשית הירידה, ר"ל, הוא העדר העבודה בתפלה, עס ווערט אלץ טרוקען און קַאלט, 
דעם  ָאן  ווערט  מען  איילט,  מען  שווער,  אויך  שוין  ווערט  מלומדה  אנשים  מצות  די 

געשמַאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על הזולת.

ְצַות  ם ַה'ּמִ ה, ַהּכֹל ִנְהָיה ָיֵבׁש ְוַקר; ּגַ ִפּלָ ּתְ ר ָהֲעבֹוָדה ּבַ ָלן, הּוא ֶהְעּדֵ ית ַהְיִריָדה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ֵראׁשִ
ם, ּומּוָבן  ּתֹוָרה, ְוָהֲאִויר ִמְתַגּשֵׁ ַעם ּבַ ִדים ֶאת ַהּטַ ָבר ְלֵנֶטל; ְמַמֲהִרים, ְמַאּבְ ָדה' הֹוְפִכים ּכְ ים ְמֻלּמָ ֲאָנׁשִ

ָלל ִלְפֹעל ַעל ַהּזּוַלת. ְך ּכְ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תשע"ב אייר כ"א ראשון יום הנישואין שלבי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰dìòáì äøeñà äñeøàä̈£¨£¨§©£¨

CBúì dúBà àéáiL ãò ...äéáà úéáa àéäL ïîæ ìk íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦¨§©¤¦§¥¨¦¨©¤¨¦¨§

,ätçì äñéðk àø÷pä àeä äæ ãeçéå ;Bì äpLéøôéå dnò ãçéúéå Búéa¥§¦§©¥¦¨§©§¦¤¨§¦¤©¦§¨§¦¨§ª¨

.íB÷î ìëa 'ïéàeOð' àø÷pä àeäå§©¦§¨¦¦§¨¨

זמן נערכים היו האירוסין הגאונים, זמן ועד תורה מתן מזמן

בדבר: שלבים שלושה היו כלל ובדרך הנישואין. לפני מסוים

oikeciy'שידוכין' נערכו להינשא והאשה האיש כשהתרצו :

לקדש שלא חכמים תקנת לפי השידוך, על ביניהם סיכמו בהם

בגמרא וכמובא שידוך, ב)ללא יב, על(קידושין מנגיד.. "רב :

הסכמה מחייבים שהנישואין היינו שידוכי", בלא דמקדש

קודמת.

oiqexi`שנקרא האירוסין שלב בא השידוך על שסיכמו אחרי :

בטבעת הן שהקידושין הונהג הראשונים ובזמן 'קידושין' גם

בתוספות שמבואר כפי לכלה, נותן א)שהחתן ט, פסק(קידושין וכן ,

א)הרמ"א כז, בית(סי' לדור המשיכה הכלה כן אחרי גם אמנם .

לדור לאשה אסור היה הזמן אותו ובמשך הנישואין עד – הוריה

הארוסות"), את לנו "ואסר האירוסין: ברכת (כנוסח בעלה עם

היא זאת ולמרות אותה. יורש אינו מתה ואם כתובה, נכתבה טרם

גט ללא לאחרים ואסורה פ"אאשתו אישות הל' .ה"ג)(ראה

oi`eyipאת מסיימת הייתה האישה כאשר זמן, משך כעבור :

ונעשית ל'חופה' נכנסה הבעל, בבית למגורים לעבור הכנותיה

כאן. הרמב"ם כדברי דבר, לכל אשתו

כשנה, עד לעיתים נמשך היה לנישואין האירוסין שבין הזמן

במשנה כמבואר לנישואין, מתכוננים היו א)במהלכה נז, :(כתובות

חודש עשר שנים רש"י] – שקידש [לאחר לבתולה "נותנין

נותנין כך לאשה שנותנין וכשם עצמה... לפרנס הבעל משתבעה

עצמו". לפרנס לאיש

בין לאחד התחילו הראשונים תקופת בתחילת אמנם,

יחדיו. ולעשותם והנישואין האירוסין

(oiel a"cyxd z`n ± epizeax zhiyl oi`eyipe oiqexi` ,mi`pz)

ה'תשע"ב אייר כ"ב שני יום הבנים? את לפרנס חייבים מדוע

:„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úBðBæîa áiç íãàL íLk§¥¤¨¨©¨¦§

éða eéäiL ãò íépèwä åéúBðáe åéða úBðBæîa áiç àeä Ck ,BzLà¦§¨©¨¦§¨¨§¨©§©¦©¤¦§§¥

.íéðL LL¥¨¦

את לזון אדם "חייב בקיצור לכתוב לרמב"ם היה לכאורה

אשתו..."? במזונות שחייב "כשם הקדים ולמה בניו",

הר"ן כדעת שדעתו מכאן אע"פ)אלא ס"פ האב(כתובות שחיוב

מחיוב חלק אלא הבנים, כלפי מיוחד חיוב אינו בניו במזונות

מתה ואם קיימת, כשהאם רק קיים זה חיוב ולכן לאם. המזונות

הבנים. כלפי החיוב פקע האם

יוסף' ה'בית עא)אך סי' הבא(אהע"ז שגם הרא"ש בשם הביא

קיים החיוב ואם לזונו, חייב בן והוליד קידושין ללא הפנויה על

זו שלדעה מוכח האם, כלפי אישות חיובי לאב כשאין גם

הבנים כלפי עצמי בחיוב למלך)מדובר .(משנה

פיינשטין הגר"מ קמג)ולדעת סי' א יו"ד הראשונים(אג"מ כל

כ הוא שהחיוב הר"ן כדעת הרא"שסוברים ודברי האשה. לפי

משום הוא האם כלפי חייב שאיננו אף הבן את אף לזון שחייב

כמזיק הוא הרי לזונו שצריכה בן ללדת לה שגרם שכיון

כלל שבדרך שבזמנינו חידש, זה ולפי הנזק. דמי את שמשלם

בניו את לזון האב חייב נישואיהם, עד ההורים עם דרים הבנים

אינה שהרי האם כלפי המזונות חיוב מצד שש גיל לאחר אף

כאורחים ודינם לאכול, מילדיה ולמנוע בעצמה לאכול יכולה

האירוח. הוצאת את לאשה לממן חייב שהבעל בגמרא שמבואר

מזונות בחיוב לחלק בהלכה מצאנו שלא שכתבו, יש אך

לא או האם אצל דרים אם בין שש גיל מעל הלוילילדים (שבט

ב) קלג, שסוברח"ה הרמב"ם מלשון הראיה את שדחו יש וכן .

לחיוב האשה מזונות חיוב שבהשוואת אפשר כי הר"ן, כשיטת

מרוטנבורג המהר"ם כדברי כוונתו הבן, אהע"זמזונות בטור (מובא

בגדרשם) ולא גמור ממוני חיוב הוא הבנים פרנסת שחיוב

האב חייב עשירים והם ירושה להם נפלה אם ואפילו 'צדקה',

הבנים פרנסת חיוב את הרמב"ם משווה זה ולענין בפרנסתם.

נכסים לה יש אם ואף גמור חיוב הוא שאף האשה פרנסת לחיוב

בניו את לזון החיוב שש גיל לאחר אך במזונותיה, חייב משלה

פטור אחרים נכסים להם יש ואם צדקה, מדין ח"ג(מנחתהוא צבי

ד) .סי'

ה'תשע"ב אייר כ"ג שלישי יום הכפיה' 'להרחיק

:Á ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰...eäézñàî' :äøîà íà¦¨§¨§©§¦

ì àéöBäì BúBà ïéôBk;dì éeðNì ìòazL äéáMa dðéàL éôì ,BúòL ¦§¦¦§¨§¦¤¥¨©¦§¨¤¦¨¥§¨¨

.ììk äaúk àìa àöúå§¥¥§Ÿ§ª¨§¨

אמימר ב)לדעת סג, –(כתובות עלי' 'מאיס האשה אמרה אם

בדבר: נאמרו פירושים ושני ליה". "כייפינן

תם רבינו לדעת שם)א. אבל, ד"ה dy`dכופין(תוס' z`להישאר

בו למאוס ותפסיק בה תחזור אולי בעלה, אך(ריטב"א)תחת ,

התוס' וכתבו כתובה. בלא לגרשה יכול אינו שזוהי(שם)הבעל

ור"ח. רש"י דעת גם

שכופין מפרש הרמב"ם lradב. z`כיון מיד, לגרשה

לשנאוי שתבעל כשבויה ואינה עליה, מאוס בעלה שלטענתה

כתובה". בלא "תצא אך לה,

התלמוד "בדין מפרשים הרבה שלדעת משנה' ה'מגיד וכתב

וכבר עלי... מאוס שאומרת אף להוציא האיש את כופין אין

רבינו כדעת שלא ארצותינו, בכל הזאת הוראה [הרמב"ם]פשטה

הדור קלקול "מפני והטעם: לגרש". האיש את כופין שאין בזה.

עצמה ומפקעת אחר באיש עיניה את נותנת אשה תהיה שלא

מבעלה".

ה'תש"גכד אייר, לט לעומרשבת
ַעל קֹוֵרא, ּוֵמַעְצמֹו.  י עֹוֶלה ַהּבַ ִליׁשִ ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ִלׁשְ ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִסיָון. ֲאִמיַרת ּכָ

אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: פרק נא. והנה . . . בתולדתו כנ"ל.

ֻחּקֹוַתי  ָנתֹו ַהְלַואי ּבְ ּוָ ּכַ ַמֲאַמר ַרַז"ל, ׁשֶ ֲחנּוִנים, ּכְ ֵלכּו", "ִאם" ֶזה, הּוא ְלׁשֹון ּתַ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ַע  ְמרּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֶזה ַעְצמֹו ְמַסּיֵ ׁשְ ּיִ ן ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ְבָיכֹול, ִמְתַחּנֵ רּוְך הּוא ּכִ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵלכּו. ְוֶזה ׁשֶ ּתֵ
ְך. ָמה ְמַהּלֵ ׁשָ ית ַהּנְ ַנֲעׂשֵ ֵלכּו, ּדְ ֻחּקֹוַתי ּתֵ ר ּבְ ְבִחיָרתֹו ַהּטֹוָבה. ְועֹוד ֹזאת ֲאׁשֶ ֲעֹמד ּבִ ּיַ ְונֹוֵתן ּכַֹח ָלָאָדם ׁשֶ

ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַמֲעַלת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ
ְתִמימּות. ים ּבִ ִהּלִ ִלים ְואֹוְמִרים ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ה'תש"גכה אייר, מ לעומריום ראשון

חומש: במדבר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וככה . . . ־עב־ בתחתונים ממש.

ֶעֶצם ַעְצמּוָתּה ִהיא  ְצָוה ּבְ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה", ַהּמִ ִליָאְזָנא: "ׂשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ִמּמַ
רֹוֶתיָה ָאָדם  ְצָוה. ָאְמָנם ּפֵ ל ַהּמִ ֶמת ׁשֶ ֶרן ַקּיֶ ְהֶיה ֶלָעִתיד, ֲאָבל ֶזהּו ַהּקֶ ּלּות ָהַעְצמּות ּתִ ָכר, ְוִהְתּגַ ַהּשָׂ

ָבר הּוא ַנֲעֶנה. ר ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ַכֲאׁשֶ ִעְנָיָנּה, ּדְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּבְ ה, ְוהּוא ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ אֹוֵכל ּבָ

ה'תש"גכו אייר, מא לעומריום שני

חומש: במדבר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: וההבדל . . . ־עב־ להחיותם.

ם ַלהֹוָכָחה. ְוַאֲחֵרי  ַנאי ֻמְקּדָ י ֶזהּו ּתְ ָנא ֶאת ָאִחיָך", ּכִ ִתיב "ֹלא ִתׂשְ ֹקֶדם ִצּוּוי "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח", ּכְ
ָבִרים  ּלֹא ָהיּו ּדְ ם, ׁשֶ ה ָהָאׁשֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ֲעָלה ַההֹוָכָחה, ּבְ ִאם ֹלא ּפָ א ָעָליו ֵחְטא", ׁשֶ ִתיב "ְוֹלא ִתּשָׂ ֶזה ּכְ

ב. ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ַמע  ּשָׁ ַמח ֶצֶדק" ׁשֶ ם ַה"ּצֶ ׁשֵ ַמע ֵמָאִביו ]=ַאְדמֹור ַמַהַרׁש[ ּבְ ּשָׁ ר ׁשֶ "ּב[ ִסּפֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם טֹוב. ַעל ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֶ ׁשֵ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ֵמַרּבֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב אייר כ"א ראשון יום הנישואין שלבי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰dìòáì äøeñà äñeøàä̈£¨£¨§©£¨

CBúì dúBà àéáiL ãò ...äéáà úéáa àéäL ïîæ ìk íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦¨§©¤¦§¥¨¦¨©¤¨¦¨§

,ätçì äñéðk àø÷pä àeä äæ ãeçéå ;Bì äpLéøôéå dnò ãçéúéå Búéa¥§¦§©¥¦¨§©§¦¤¨§¦¤©¦§¨§¦¨§ª¨

.íB÷î ìëa 'ïéàeOð' àø÷pä àeäå§©¦§¨¦¦§¨¨

זמן נערכים היו האירוסין הגאונים, זמן ועד תורה מתן מזמן

בדבר: שלבים שלושה היו כלל ובדרך הנישואין. לפני מסוים

oikeciy'שידוכין' נערכו להינשא והאשה האיש כשהתרצו :

לקדש שלא חכמים תקנת לפי השידוך, על ביניהם סיכמו בהם

בגמרא וכמובא שידוך, ב)ללא יב, על(קידושין מנגיד.. "רב :

הסכמה מחייבים שהנישואין היינו שידוכי", בלא דמקדש

קודמת.

oiqexi`שנקרא האירוסין שלב בא השידוך על שסיכמו אחרי :

בטבעת הן שהקידושין הונהג הראשונים ובזמן 'קידושין' גם

בתוספות שמבואר כפי לכלה, נותן א)שהחתן ט, פסק(קידושין וכן ,

א)הרמ"א כז, בית(סי' לדור המשיכה הכלה כן אחרי גם אמנם .

לדור לאשה אסור היה הזמן אותו ובמשך הנישואין עד – הוריה

הארוסות"), את לנו "ואסר האירוסין: ברכת (כנוסח בעלה עם

היא זאת ולמרות אותה. יורש אינו מתה ואם כתובה, נכתבה טרם

גט ללא לאחרים ואסורה פ"אאשתו אישות הל' .ה"ג)(ראה

oi`eyipאת מסיימת הייתה האישה כאשר זמן, משך כעבור :

ונעשית ל'חופה' נכנסה הבעל, בבית למגורים לעבור הכנותיה

כאן. הרמב"ם כדברי דבר, לכל אשתו

כשנה, עד לעיתים נמשך היה לנישואין האירוסין שבין הזמן

במשנה כמבואר לנישואין, מתכוננים היו א)במהלכה נז, :(כתובות

חודש עשר שנים רש"י] – שקידש [לאחר לבתולה "נותנין

נותנין כך לאשה שנותנין וכשם עצמה... לפרנס הבעל משתבעה

עצמו". לפרנס לאיש

בין לאחד התחילו הראשונים תקופת בתחילת אמנם,

יחדיו. ולעשותם והנישואין האירוסין

(oiel a"cyxd z`n ± epizeax zhiyl oi`eyipe oiqexi` ,mi`pz)

ה'תשע"ב אייר כ"ב שני יום הבנים? את לפרנס חייבים מדוע

:„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úBðBæîa áiç íãàL íLk§¥¤¨¨©¨¦§

éða eéäiL ãò íépèwä åéúBðáe åéða úBðBæîa áiç àeä Ck ,BzLà¦§¨©¨¦§¨¨§¨©§©¦©¤¦§§¥

.íéðL LL¥¨¦

את לזון אדם "חייב בקיצור לכתוב לרמב"ם היה לכאורה

אשתו..."? במזונות שחייב "כשם הקדים ולמה בניו",

הר"ן כדעת שדעתו מכאן אע"פ)אלא ס"פ האב(כתובות שחיוב

מחיוב חלק אלא הבנים, כלפי מיוחד חיוב אינו בניו במזונות

מתה ואם קיימת, כשהאם רק קיים זה חיוב ולכן לאם. המזונות

הבנים. כלפי החיוב פקע האם

יוסף' ה'בית עא)אך סי' הבא(אהע"ז שגם הרא"ש בשם הביא

קיים החיוב ואם לזונו, חייב בן והוליד קידושין ללא הפנויה על

זו שלדעה מוכח האם, כלפי אישות חיובי לאב כשאין גם

הבנים כלפי עצמי בחיוב למלך)מדובר .(משנה

פיינשטין הגר"מ קמג)ולדעת סי' א יו"ד הראשונים(אג"מ כל

כ הוא שהחיוב הר"ן כדעת הרא"שסוברים ודברי האשה. לפי

משום הוא האם כלפי חייב שאיננו אף הבן את אף לזון שחייב

כמזיק הוא הרי לזונו שצריכה בן ללדת לה שגרם שכיון

כלל שבדרך שבזמנינו חידש, זה ולפי הנזק. דמי את שמשלם

בניו את לזון האב חייב נישואיהם, עד ההורים עם דרים הבנים

אינה שהרי האם כלפי המזונות חיוב מצד שש גיל לאחר אף

כאורחים ודינם לאכול, מילדיה ולמנוע בעצמה לאכול יכולה

האירוח. הוצאת את לאשה לממן חייב שהבעל בגמרא שמבואר

מזונות בחיוב לחלק בהלכה מצאנו שלא שכתבו, יש אך

לא או האם אצל דרים אם בין שש גיל מעל הלוילילדים (שבט

ב) קלג, שסוברח"ה הרמב"ם מלשון הראיה את שדחו יש וכן .

לחיוב האשה מזונות חיוב שבהשוואת אפשר כי הר"ן, כשיטת

מרוטנבורג המהר"ם כדברי כוונתו הבן, אהע"זמזונות בטור (מובא

בגדרשם) ולא גמור ממוני חיוב הוא הבנים פרנסת שחיוב

האב חייב עשירים והם ירושה להם נפלה אם ואפילו 'צדקה',

הבנים פרנסת חיוב את הרמב"ם משווה זה ולענין בפרנסתם.

נכסים לה יש אם ואף גמור חיוב הוא שאף האשה פרנסת לחיוב

בניו את לזון החיוב שש גיל לאחר אך במזונותיה, חייב משלה

פטור אחרים נכסים להם יש ואם צדקה, מדין ח"ג(מנחתהוא צבי

ד) .סי'

ה'תשע"ב אייר כ"ג שלישי יום הכפיה' 'להרחיק

:Á ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰...eäézñàî' :äøîà íà¦¨§¨§©§¦

ì àéöBäì BúBà ïéôBk;dì éeðNì ìòazL äéáMa dðéàL éôì ,BúòL ¦§¦¦§¨§¦¤¥¨©¦§¨¤¦¨¥§¨¨

.ììk äaúk àìa àöúå§¥¥§Ÿ§ª¨§¨

אמימר ב)לדעת סג, –(כתובות עלי' 'מאיס האשה אמרה אם

בדבר: נאמרו פירושים ושני ליה". "כייפינן

תם רבינו לדעת שם)א. אבל, ד"ה dy`dכופין(תוס' z`להישאר

בו למאוס ותפסיק בה תחזור אולי בעלה, אך(ריטב"א)תחת ,

התוס' וכתבו כתובה. בלא לגרשה יכול אינו שזוהי(שם)הבעל

ור"ח. רש"י דעת גם

שכופין מפרש הרמב"ם lradב. z`כיון מיד, לגרשה

לשנאוי שתבעל כשבויה ואינה עליה, מאוס בעלה שלטענתה

כתובה". בלא "תצא אך לה,

התלמוד "בדין מפרשים הרבה שלדעת משנה' ה'מגיד וכתב

וכבר עלי... מאוס שאומרת אף להוציא האיש את כופין אין

רבינו כדעת שלא ארצותינו, בכל הזאת הוראה [הרמב"ם]פשטה

הדור קלקול "מפני והטעם: לגרש". האיש את כופין שאין בזה.

עצמה ומפקעת אחר באיש עיניה את נותנת אשה תהיה שלא

מבעלה".



v"ndqeפד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

צער יש הכביסה במניעת כי אחרים", לחיי קודמת "כביסתן

נפש' כ'חיי נחשב זה וגם שם)גדול הרמב"ם(ר"ן דעת כן ואם .

יוסי רבי כשיטת היא הוולד של סכנה ספק דוחה האישה שצער

כחכמים). ולא יוסי כרבי פסק מדוע עיון שצריך (אלא

ה'הפלאה' בעל י"ב)אך ס"ק פ סי' כתובות הל' דברים(קו"א דחה

צער למניעת קודמת לזולת סכנה מניעת הדעות שלכל וכתב אלו

צערם למנוע כדי העיר בני כביסת יוסי רבי לדעת וגם האישה,

של סכנה ספק (שהרי האחרת העיר בני לחיי קודמת אינה

ואף הכיפורים ויום שבת דוחה ואילואחרים תורה, איסורי

קיד, יבמות ראה דרבנן, איסורי רק טוב ביום התירו צער למניעת

העיר לאנשי סכנה שאין במקרה רק נאמרו יוסי רבי ודברי א).

אחר. ממקום שתיה מי להביא אפשרות להם יש כי האחרת

ה'תשע"ב אייר כ"ו שישי יום ראש? כיסויי שני צריכה האשה האם

:·È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íàL íéøácä ïä elà¥¥©§¨¦¤¦

òeøt dLàøå ...÷eMì äàöBé :úéãeäé úc ìò äøáò ïäî ãçà úNò̈¨¤¨¥¤¨§¨©©§¦§¨©§Ÿ¨¨©

äqëî døòOL ét ìò óà ,íéLpä øàLk ãéãø äéìò ïéàå§¥¨¤¨§¦¦§¨©¨¦©©¦¤§¨¨§ª¤

.dzçtèîa§¦§©§¨

ה'טור' קטו)וכתב סי' יוצאה(אהע"ז – יהודית דת היא "ואיזו :

בו שיש (סל קלתה אלא לגמרי פרוע אין אפילו פרוע, וראשה

כיון במטפחת, שמכוסה אע"פ הרמב"ם: כתב לראשה... נקבים)

יש ולכאורה, כתובה". בלא תצא הנשים ככל רדיד עליה שאין

ומה הטור, שכתב לדברים זהים הרמב"ם דברי הלוא להבין:

לשונו? בציטוט הוסיף

שבע' 'באר יח)ובשו"ת לשון(סי' את ציטט הטור ביאר:

ב)הגמרא עב, שאינוdzlw"(כתובות נקבים עם סל היינו לראשה",

נוסף, חידוש יש הרמב"ם בדברי אך לגמרי השיער את מכסה

מכוסה ראשה לגמריzgthnaשאפילו השיער את שמכסה

ראשן את לכסות ישראל בנות נהגו כן כי נוסף, כיסוי צריכה

כיסויים. בשני

שלא סל הוא שבמהותו נוסף, חיסרון יש ב'קלתה' ועוד:

משום שרק הגמרא בדברי לפרש ניתן והיה ראש, לכיסוי נועד

יוצאת שאפילו הרמב"ם מחדש כך ועל נוסף כיסוי צריכה כך

כיסויים. שני צריכה עדיין השער, לכיסוי שמיועדת במטפחת

מאהבה' 'תשובה בשו"ת מח)אך סי' זה(ח"א שחידוש כתב

מטפחת שגם ומפרש כלל מסתבר אינו כיסויים שני שצריכה

הב"ח פירש וכן סל) (כמו נקבים בה יש הרמב"ם מדבר שעליה

שלאשם)(אהע"ז היא הרמב"ם לשון בציטוט הטור כוונת זה ולפי ,

אפילו אלא יהודית כדת זה אין ראשה על בסל כשיוצאת רק

נוסף כיסוי צריכה נקבים, בה ויש מאחר במטפחת, כשיוצאת

צריכה אינה ראשה, את מכסה שכן במטפחת יוצאת אם אך

נוסף. כיסוי

שכאן הרמב"ם בדברי סתירה זה לפי לבאר שהוסיפו ויש

רדיד עליה שאין "כיון miypdכתב lkk,"כתובה בלא תצא

הכסות חיוב לגבי הי"א) (פי"ג לעיל אך כולן. דרך שזו ומשמע

" כתב לאשתו לתת הבעל okxcyשעל mewnאשה תצא שלא

בכלל לה נותן רדיד... עליה שיהיה עד ראשה שעל בכפה לשוק

אלא רדיד! בחבישת נהגו מקום בכל שלא הרי רדיד", הכסות

המקומות בכל נהגו ובזה כראוי מכסה שלא במטפחת שכאן

במקצת שרק טוב כיסוי היא 'כפה' ואילו רדיד, ללא לצאת שלא

כיסוי עוד עליו להוסיף נהגו סק"י).מקומות שם אהע"ז (פרישה

ה'תשע"ב אייר כ"ז קודש שבת מכריח.. לא הרע היצר

:Î ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰úBéäì äöBø àeäL øçàî¥©©¤¤¦§

,úBøáòä ïî ÷çøúäìe úBåönä ìk úBNòì àeä äöBøå ,ìàøNiî¦¦§¨¥§¤©£¨©¦§§¦§©¥¦¨£¥

Løb øák ¯ 'éðà äöBø' øîàå ...äkäL ïåéëå ,Bô÷zL àeä Bøöéå§¦§¤§¨§¥¨¤ª¨§¨©¤£¦§¨¥¥

.BðBöøì¦§

אלא עבירה לעבור רוצה לא יהודי שבעצם הרמב"ם, מדברי

'אנוס' בגדר הוא עבירה שהעובר נמצא שתקפו", הוא "יצרו

– עבירה העובר האדם מן נפרעין מדוע כן, ואם יצרו. בידי

פטרי'" רחמנא "אונס ב)והלא כח, להלכה(ב"ק שנפסק וכפי ,

מלקין "אין באונס זאת עשה אם זרה עבודה העובד שאפילו

דין" בית אותו ממיתין שאין לומר צריך ואין יסוה"תאותו, (הל'

ה"ד) ?פ"ה

הוא "יצרו שכתב הרמב"ם לשון דיוק פי על לבאר ויש

etwzyהוא "יצרו ולא – "eqp`yדבר של לאמתו כי ללמדנו ,"

עבירה, לעבור עליו ולכפות יהודי 'לאנוס' יכול לא היצרֿהרע

הרמב"ם כדברי מעשיו, על חופשית בחירה יש יהודי לכל שכן

תשובה ה"אֿב)בהלכות נתונה..(פ"ה אדם לכל "רשות :in oi`e

dtkiy."

נעשתה לא שהעבירה היא כאן הרמב"ם כוונת שכך, וכיון

ו'תקפו', עליו גבר שיצרו בגלל אלא באמת בכך רצה היהודי כי

לעשות ולבחור היצר על להתגבר האדם ביכולת וודאי אבל

זה הרי כך לנהוג בחר לא ואם האמיתי, רצונו כפי בפועל

לעונש. ראוי והוא באשמתו

(12 'rd v 'nr c"g ,hweln mixn`nd xtq)
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הרי"ף הרי"ף)ואולם בדפי ב כז, הגאונים(כתובות תקנת את מביא

גט. לתת הבעל את כופין כן עלי" "מאוס טוענת האשה שאם

זרוע אור מהר"ח בשו"ת כתב קכ"ו)וכך מורדת(סימן היא "אם :

לכוף ההלכה מכח דין שאינו אע"פ בו, חפצה ואינה בעלה על

מזמן בבל של הישיבה גאוני מ"מ, – גט לה ליתן בעלה את

גט ליתן הבעל את שיכופו תקנו ההוראה, אחר שהיו סבוראי

הגאונים, וכל גדולות'... 'הלכות בעל כתב וכן מיד. למורדת

לזוז ואין התקנה זו שנתקנה בימיהם היה שנה מאות מג' שיותר

הימנה".

הרא"ש כתב זאת, סק"ח)ועם מג כלל שתיקנו(שו"ת, "שהגאונים

צורך לפי להם נראה שהיה ההוא הדור לפי תיקנוה זו, תקנה

אין יותר מאוחרים בדורות אבל ישראל", בנות בשביל השעה

האשה תוכל "אם כי עלי', 'מאיס בטענת גט כפיית להתיר

לא – ליה בעינא לא באומרה בעלה, מתחת עצמה את להפקיע

יושבת אבינו לאברהם בת טובהנחת כן על בעלה... תחת

הכפיה". להרחיק

ערוך' ב'שולחן ג)גם סעי' ע"ז סי' טוענת(אה"ע שאם נפסק

" dvxמאסיתהו m`ופירשו כלל", כתובה לה אין לגרשה הבעל

כליו סק"ז)נושאי שמואל בית סק"ה, מחוקק "אם(חלקת דווקא שהיינו ,

אותו". כופין אין "אבל רצה",

ה'תשע"ב אייר כ"ד רביעי יום הבנות? הזנת על אחראי מי

:·È ‰ÎÏ‰ ,ËÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íéàðúa úBðBfð úBðaä©¨¦¦§¨¦

íL ïéà íà ìáà ;íãé úçzî àöBé äaúk øèL äéäiL ãò ,elà¥©¤¦§¤§©§ª¨¥¦©©¨¨£¨¦¥¨

.dúaúk ïnà äìçî ànL ,íeìk íäì ïéà ¯ äaúk øèL§©§ª¨¥¨¤§¤¨¨£¨¦¨§ª¨¨

כוח הורע לפנינו כתובה שטר אין כאשר הרמב"ם, לדעת

שמא האב: יורשי לטובת אנו טוענים ולכן הבנות, של התביעה

כתובתה. על האם מחלה

כתובתה, בפירעון תלוי הבנות מזון וכי הראב"ד: והקשה

לא אשתו כתובת הבעל פרע ואם כפירעון, אלא אינה והמחילה

מזונותיהן? בנותיו יטלו

שמואל' ה'בית ג)ופירש ס"ק קי"ב סי' :(אבהע"ז

מחילה מהווה כתובתה על האישה מחילת הרמב"ם לדעת

מנכסי ניזונות שהבנות הוא מהם שאחד הכתובה, תנאי כל על

כפירעונה, היא הכתובה מחילת הראב"ד לדעת ואילו האב.

כתובת את שפרע לאחר גם הוא בנותיו את לזון שהחיוב וכשם

בעינה נשארה מזונותיהן את ליטול הבנות זכות גם כך אשתו,

על מחלה האם אם אבל כתובתה. על האישה מחילת לאחר גם

zepad zepefnאת הבנות הפסידו שבכך מודה הראב"ד גם

מזונותיהן.

שטר שם אין ש"אם העיקרון על חלק לא הראב"ד זה, לפי

הכתובה על האישה מחילת אומנם כי כלום", להם אין כתובה

אין וכאשר היות אבל הבנות, את לזון החובה את מבטלת אינה

על האם מחלה אולי אנו: טוענים התביעה, כוח הורע כתובה

הבנות. מזונות

הבנות ומזונות כתובה הראב"ד שלשיטת מפרשים יש אבל

והמזונות האישה, כלפי - הכתובה שונות: התחייבויות שתי הן

כתובה שטר אין אם שגם סובר הראב"ד כן, ואם הבנות. כלפי -

למחילת לחוש ואין עומד, בתוקפו הבנות הזנת חיוב לפנינו

זו למחילה אין אך כתובתה, על למחול יכולה היא כי האם,

אחרת, התחייבות שהיא הבנות של המזונות זכות על השפעה

זו אין שהרי הבנות, מזונות על מחלה שמא לחשוש אין וכן

תועיל. לא ומחילתה כלפיה התחייבות

מנכסי לבנות מזונות תיקנו שחכמים סובר הרמב"ם ואילו

והיות כך. על למחול היא יכולה ולכן האם, של לטובתה האב

לומר מקום יש תביעתן, כוח הורע הכתובה שטר שבהעדר

כתובתה" אימן שמח)ש"מחלה אור אהובה, בני .(ראה

ה'תשע"ב אייר כ"ה חמישי יום האשה צער מניעת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰...úBðBæî dì e÷ñẗ§¨§

íàL ,øîBìå ákòì ìBëé ìòaä ïéàå ;äöøzM äî ìk dlMî úìëBà¤¤¦¤¨¨©¤¦§¤§¥©©©¨§©¥§©¤¦

øòvL éðtî ¯ ãìeä úeîé ,òø ìëàî ìëàz Bà ,écî øúBé ìëàzŸ©¥¦©Ÿ©©£¨©¨©¨¨¦§¥¤©©

.íãB÷ dôeb¨¥

'מאכלים כולל שתרצה מה כל שאוכלת הרמב"ם דברי על

בגמרא מפורש הרי המפרשים: תמהו לולד) (המזיקים רעים'

ב) ס, לה(כתובות שאסור היינו הרעים" דברים עמו תאכל "לא

התינוק! לחלב שמזיקים דברים לאכול

הגמרא סוגיית את מפרש שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומבאר

הרבה היינו הרבה" "אוכלת נאמר הברייתא שבתחילת כשם כך:

מאכילה יותר שמזיק דבר לך "שאין ואף האכילה מצורך יותר

שלה הצער כי הרבה מלאכול אותה למנוע יכול הבעל אין גסה"

"לא בהמשך הנאמר גם כך לוולד, להיגרם שעלול מהנזק חשוב

לעכבה יכול הבעל שאין הכוונה הרעים", דברים עמו תאכל

דברים תאכל עדיף.ש"לא האישה צער כי רעים",

ערוך' סי"ב)וב'שלחן פ' סי' "אין(אהע"ז הרמב"ם דעת את הביא

והוסיף קודם", גופה שצער הוולד סכנת מפני לעכב יכול הבעל

ה'טור'. דעת וזו לעכב" שיכול שאומר מי "ויש

מחוקק' ה'חלקת כ"ב)ושואל ס"ק המאכלים(שם באכילת אם :

אינה מאכילתם הימנעות ואילו לוולד, סכנה ספק יש הרעים

ידחה האם צער מדוע צער, לה גורמת רק אלא האם את מסכנת

מאכלים מאיֿאכילת סכנה לה נשקפת כן ואם הוולד? סכנת את

יכול הבעל שאין יודה ה'טור' וגם קודמים, שחייה ברור אלו,

לעכבה?

שמואל' סקט"ו)וה'בית מהגמרא(שם להוכיח א)כתב פ, (נדרים

הוולד, סכנת לחשש קודמת אכן האם צער מניעת אחת שלדעה

הזקוקים העיר לבני השייך במעיין וחכמים יוסי רבי נחלקו כי

עיר בני של שתיה לצורך גם מספיק ואינו בגדיהם לכביסת לו

חיי שהיא האחרת העיר בני של השתיה חכמים לדעת אחרת.

יוסי רבי ולדעת העיר, בני של בגדיהם לכביסת קודמת נפש
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צער יש הכביסה במניעת כי אחרים", לחיי קודמת "כביסתן

נפש' כ'חיי נחשב זה וגם שם)גדול הרמב"ם(ר"ן דעת כן ואם .

יוסי רבי כשיטת היא הוולד של סכנה ספק דוחה האישה שצער

כחכמים). ולא יוסי כרבי פסק מדוע עיון שצריך (אלא

ה'הפלאה' בעל י"ב)אך ס"ק פ סי' כתובות הל' דברים(קו"א דחה

צער למניעת קודמת לזולת סכנה מניעת הדעות שלכל וכתב אלו

צערם למנוע כדי העיר בני כביסת יוסי רבי לדעת וגם האישה,

של סכנה ספק (שהרי האחרת העיר בני לחיי קודמת אינה

ואף הכיפורים ויום שבת דוחה ואילואחרים תורה, איסורי

קיד, יבמות ראה דרבנן, איסורי רק טוב ביום התירו צער למניעת

העיר לאנשי סכנה שאין במקרה רק נאמרו יוסי רבי ודברי א).

אחר. ממקום שתיה מי להביא אפשרות להם יש כי האחרת

ה'תשע"ב אייר כ"ו שישי יום ראש? כיסויי שני צריכה האשה האם

:·È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íàL íéøácä ïä elà¥¥©§¨¦¤¦

òeøt dLàøå ...÷eMì äàöBé :úéãeäé úc ìò äøáò ïäî ãçà úNò̈¨¤¨¥¤¨§¨©©§¦§¨©§Ÿ¨¨©

äqëî døòOL ét ìò óà ,íéLpä øàLk ãéãø äéìò ïéàå§¥¨¤¨§¦¦§¨©¨¦©©¦¤§¨¨§ª¤
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ה'טור' קטו)וכתב סי' יוצאה(אהע"ז – יהודית דת היא "ואיזו :

בו שיש (סל קלתה אלא לגמרי פרוע אין אפילו פרוע, וראשה

כיון במטפחת, שמכוסה אע"פ הרמב"ם: כתב לראשה... נקבים)

יש ולכאורה, כתובה". בלא תצא הנשים ככל רדיד עליה שאין

ומה הטור, שכתב לדברים זהים הרמב"ם דברי הלוא להבין:

לשונו? בציטוט הוסיף

שבע' 'באר יח)ובשו"ת לשון(סי' את ציטט הטור ביאר:

ב)הגמרא עב, שאינוdzlw"(כתובות נקבים עם סל היינו לראשה",

נוסף, חידוש יש הרמב"ם בדברי אך לגמרי השיער את מכסה

מכוסה ראשה לגמריzgthnaשאפילו השיער את שמכסה

ראשן את לכסות ישראל בנות נהגו כן כי נוסף, כיסוי צריכה

כיסויים. בשני

שלא סל הוא שבמהותו נוסף, חיסרון יש ב'קלתה' ועוד:

משום שרק הגמרא בדברי לפרש ניתן והיה ראש, לכיסוי נועד

יוצאת שאפילו הרמב"ם מחדש כך ועל נוסף כיסוי צריכה כך

כיסויים. שני צריכה עדיין השער, לכיסוי שמיועדת במטפחת

מאהבה' 'תשובה בשו"ת מח)אך סי' זה(ח"א שחידוש כתב

מטפחת שגם ומפרש כלל מסתבר אינו כיסויים שני שצריכה

הב"ח פירש וכן סל) (כמו נקבים בה יש הרמב"ם מדבר שעליה

שלאשם)(אהע"ז היא הרמב"ם לשון בציטוט הטור כוונת זה ולפי ,

אפילו אלא יהודית כדת זה אין ראשה על בסל כשיוצאת רק

נוסף כיסוי צריכה נקבים, בה ויש מאחר במטפחת, כשיוצאת

צריכה אינה ראשה, את מכסה שכן במטפחת יוצאת אם אך

נוסף. כיסוי

שכאן הרמב"ם בדברי סתירה זה לפי לבאר שהוסיפו ויש

רדיד עליה שאין "כיון miypdכתב lkk,"כתובה בלא תצא

הכסות חיוב לגבי הי"א) (פי"ג לעיל אך כולן. דרך שזו ומשמע

" כתב לאשתו לתת הבעל okxcyשעל mewnאשה תצא שלא

בכלל לה נותן רדיד... עליה שיהיה עד ראשה שעל בכפה לשוק

אלא רדיד! בחבישת נהגו מקום בכל שלא הרי רדיד", הכסות

המקומות בכל נהגו ובזה כראוי מכסה שלא במטפחת שכאן

במקצת שרק טוב כיסוי היא 'כפה' ואילו רדיד, ללא לצאת שלא

כיסוי עוד עליו להוסיף נהגו סק"י).מקומות שם אהע"ז (פרישה

ה'תשע"ב אייר כ"ז קודש שבת מכריח.. לא הרע היצר

:Î ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰úBéäì äöBø àeäL øçàî¥©©¤¤¦§

,úBøáòä ïî ÷çøúäìe úBåönä ìk úBNòì àeä äöBøå ,ìàøNiî¦¦§¨¥§¤©£¨©¦§§¦§©¥¦¨£¥

Løb øák ¯ 'éðà äöBø' øîàå ...äkäL ïåéëå ,Bô÷zL àeä Bøöéå§¦§¤§¨§¥¨¤ª¨§¨©¤£¦§¨¥¥

.BðBöøì¦§

אלא עבירה לעבור רוצה לא יהודי שבעצם הרמב"ם, מדברי

'אנוס' בגדר הוא עבירה שהעובר נמצא שתקפו", הוא "יצרו

– עבירה העובר האדם מן נפרעין מדוע כן, ואם יצרו. בידי

פטרי'" רחמנא "אונס ב)והלא כח, להלכה(ב"ק שנפסק וכפי ,

מלקין "אין באונס זאת עשה אם זרה עבודה העובד שאפילו

דין" בית אותו ממיתין שאין לומר צריך ואין יסוה"תאותו, (הל'

ה"ד) ?פ"ה

הוא "יצרו שכתב הרמב"ם לשון דיוק פי על לבאר ויש

etwzyהוא "יצרו ולא – "eqp`yדבר של לאמתו כי ללמדנו ,"

עבירה, לעבור עליו ולכפות יהודי 'לאנוס' יכול לא היצרֿהרע

הרמב"ם כדברי מעשיו, על חופשית בחירה יש יהודי לכל שכן

תשובה ה"אֿב)בהלכות נתונה..(פ"ה אדם לכל "רשות :in oi`e

dtkiy."

נעשתה לא שהעבירה היא כאן הרמב"ם כוונת שכך, וכיון

ו'תקפו', עליו גבר שיצרו בגלל אלא באמת בכך רצה היהודי כי

לעשות ולבחור היצר על להתגבר האדם ביכולת וודאי אבל

זה הרי כך לנהוג בחר לא ואם האמיתי, רצונו כפי בפועל

לעונש. ראוי והוא באשמתו

(12 'rd v 'nr c"g ,hweln mixn`nd xtq)
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.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ידּוע ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאיזֹו
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרֹובֹות

קּדׁשאח אּמּה ׁשּמא - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו

אּלּו ּכגֹון וכּיֹוצאקרֹובֹות אם אֹו אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְְֵֵֵַָָָָָ
אף ׁשליח, ׁשעׂשהּו ּבׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבהן,
ּבּה; מּתר זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחר קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
הּׁשליח, ׁשעׂשה ּבׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּגרׁשה,
הּוא ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין

הּׁשליחּות. ּבׁשעת ְְְְִִַַַָלקּדׁשּה
.Êׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל
מהם מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן[קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין[שלא ּובׁשעת מהן, אחת וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא הראשונה]לֹומר, לֹו,[מאשתו קּדׁש ְְִֵֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה השניה]אֹו ׁשּבּגדֹולֹות[מאשתו קטּנה אֹו , ְְְְֶֶַַַַָָ

חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשהיא
קּדׁש אם וכן המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמן
ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא לֹומר, ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּתֹו
מן קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאֹו
הּקטּנה מן חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּגדֹולֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻֻהּקטּנה
הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע המקּדׁשת; לבּדּה והיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻׁשּבּקטּנֹות,
ּבהן ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע מּמּנה; ּגדֹולה ּבבנֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

מּמּנה. ְִֶַָָקטּנה
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡Èלמי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - ׁשּיאמר:קּדׁשּתיה' עד , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד, ּגט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'נֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ְְִֶֶַַַַַָָואף
.·È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אני
.אחרים ֲִֵ

.‚Èאני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ואחד ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקּדׁשּתיה'
ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹונס.

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו -. ְְֱֲֵֵֶַַָָָ
.„Èלמי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
נאמן אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא עליו]לכנס, ּכדי[תחפה ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹ
ְִַָלהּתירּה.

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
אֹומרת היא ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֻ
מּתר הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא ְְְִִִִֵַַַָֹֻ'קּדׁשּתני',
אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבקרֹובֹותיה,

ּגדֹולה ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת ,[האם]'לא ְְְִִִִֶַָָָָֹ
מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻּוגדֹולה
אּלא קּדׁשּת 'לא אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבקרֹוביו.
ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ְְְִִִֶֶַַַַָָֻאֹותי'

ּבקרֹוביו. אסּורה והאם האם, ּבקרֹובֹות ְְְֲִִֵֵָָָָָֻּומּתר
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו היאהּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל בין הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ
ּבפ-] קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבלא הּקּדּוׁשין ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה
ׁשּתאמר מקֹום וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדים
מבּקׁשים - קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹאּׁשה
ּבזה לֹו ׁשאין העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו
ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהפסד;

.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו וקּדׁשּה[השליח]העֹוׂשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
וכל ּכן. לעׂשֹות ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻלעצמֹו
נקרא ּוממּכר, מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה

ָָרׁשע.
.ÁÈהּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי[מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'

ׁשניהם ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ואםלּׁשני; ּגט. ּכֹותבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻ
ּכֹונס ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ

.Îּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
קדם אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î,קּדׁש מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

ּכּלן ּבקרֹובֹות אסּור - קּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת ;וכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּביניהן אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻונֹותן
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ונמצא‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר
ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין, ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּכסף ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאניונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא[גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עירממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

קרֹוב ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין[קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ּובנים'לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

להן, והּדֹומין אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; ְְְִִֵֵֶֶֶַָֻאינּה

לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם
אמר אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
ׁשאני„. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לקרֹות' ּתרּגּוםיֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה
ּוכבן‰. עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על

תורה]זֹומא אחד[-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ
אֹותן ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
ּכרּבי אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבקיאין

חכמה ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, [סברה]עקיבה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹום אין[בתורה]ּבכל - ּגּבֹור' ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

מתיראים ׁשחבריו ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ּכאבנר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרין
אֹומרין אין - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ּגבּורתֹו. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמּנּו

אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ּבן אלעזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכרּבי
הרי ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת 'על עׁשרֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּפני
מנת על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא
ּגדֹול זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמא
"ּפן ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא,
יׂשראל ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיפּתה

ְִָּבלּבם".
.Âוהרי ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהמקּדׁש

ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', עׁשירה',היא היא והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ'עׁשירה

והריהטעּתּו ּכהן ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
'עני עני', הּוא והרי 'עׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּוא
אֹותּה. הטעה ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻוהרי

ט ¤¤ּפרק

ערוה‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש
[- אּׁשה[וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת

מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,
לי',·. מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש

אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהיּו
מקּדׁשת מּכּלן לביאהאחת מּכן 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

אּׁשה אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת
מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּובּתּה,
ּכגֹון ערוה, אחת אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלי',
מּכּלם אחת אין - ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאׁשת
הרי - מקּדׁשת' לביאה מּכם 'הראּויה אמר: ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת;
ּבּה. ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ׁשאין מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻּכּלן

ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר
ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לבֹוא לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻוקּבל
ּפי על ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָעל

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָׁשאי
לֹו,„. לקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח אמה]וקּדׁש אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
הּׁשליח‰. קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה

- ּבהן וכּיֹוצא לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאב
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָׁשניהן
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.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ידּוע ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אסּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאיזֹו
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרֹובֹות

קּדׁשאח אּמּה ׁשּמא - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו

אּלּו ּכגֹון וכּיֹוצאקרֹובֹות אם אֹו אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְְֵֵֵַָָָָָ
אף ׁשליח, ׁשעׂשהּו ּבׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבהן,
ּבּה; מּתר זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחר קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
הּׁשליח, ׁשעׂשה ּבׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּגרׁשה,
הּוא ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין

הּׁשליחּות. ּבׁשעת ְְְְִִַַַָלקּדׁשּה
.Êׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי

חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל
מהם מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן[קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין[שלא ּובׁשעת מהן, אחת וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא הראשונה]לֹומר, לֹו,[מאשתו קּדׁש ְְִֵֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה השניה]אֹו ׁשּבּגדֹולֹות[מאשתו קטּנה אֹו , ְְְְֶֶַַַַָָ

חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשהיא
קּדׁש אם וכן המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמן
ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא לֹומר, ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּתֹו
מן קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאֹו
הּקטּנה מן חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּגדֹולֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻֻהּקטּנה
הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע המקּדׁשת; לבּדּה והיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻׁשּבּקטּנֹות,
ּבהן ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע מּמּנה; ּגדֹולה ּבבנֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

מּמּנה. ְִֶַָָקטּנה
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡Èלמי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - ׁשּיאמר:קּדׁשּתיה' עד , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד, ּגט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'נֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ְְִֶֶַַַַַָָואף
.·È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אני
.אחרים ֲִֵ

.‚Èאני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ואחד ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקּדׁשּתיה'
ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹונס.

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו -. ְְֱֲֵֵֶַַָָָ
.„Èלמי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
נאמן אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא עליו]לכנס, ּכדי[תחפה ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹ
ְִַָלהּתירּה.

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
אֹומרת היא ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֻ
מּתר הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא ְְְִִִִֵַַַָֹֻ'קּדׁשּתני',
אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבקרֹובֹותיה,

ּגדֹולה ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת ,[האם]'לא ְְְִִִִֶַָָָָֹ
מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻּוגדֹולה
אּלא קּדׁשּת 'לא אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבקרֹוביו.
ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ְְְִִִֶֶַַַַָָֻאֹותי'

ּבקרֹוביו. אסּורה והאם האם, ּבקרֹובֹות ְְְֲִִֵֵָָָָָֻּומּתר
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו היאהּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל בין הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ
ּבפ-] קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבלא הּקּדּוׁשין ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה
ׁשּתאמר מקֹום וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדים
מבּקׁשים - קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹאּׁשה
ּבזה לֹו ׁשאין העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו
ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהפסד;

.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו וקּדׁשּה[השליח]העֹוׂשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
וכל ּכן. לעׂשֹות ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻלעצמֹו
נקרא ּוממּכר, מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה

ָָרׁשע.
.ÁÈהּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי[מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'

ׁשניהם ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ואםלּׁשני; ּגט. ּכֹותבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻ
ּכֹונס ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ

.Îּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
קדם אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î,קּדׁש מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

ּכּלן ּבקרֹובֹות אסּור - קּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת ;וכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּביניהן אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻונֹותן
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אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ה' אּתה ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן ְִֵַַַַָָָמׂשּמח
הּיין„. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
ההדס על ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

הבשמים] הּׁשׁש.[ברכת מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר
ּובני‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;
.Âעּמּה נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס

היא ארּוסה עדין - עֹוׂשהּבביתֹו חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Êיהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותבמּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
ּדינר. מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָּדינר;
אפּלּו לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻוזה
לרב הּוא אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכּכר
הּוא סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻהּדברים;
לאּׁשה, ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהעּקר

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּכדי
.Áאּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי[שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

חמּׁשה ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל 'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
.Ëוכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבההּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה לּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

.Èואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר

ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לפיּכתּבתּה לקּימּה; רצה אם עּקר, ה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
ּבלא אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשאסּור

הניהּכתּבה ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל [במחיר. ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ּכתּבהזול] ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ

זה הֹוציאּה ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
מכרה. לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמׁשּלם

.‡Èלחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס
נׂשּואה ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה- הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חֹורין מּבני ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.
נמכרו] שלא שברשותו, ּכלל,[מנכסים ּתֹוספת ּגֹובה ואינּה ;ְְֵֶֶָָָ

אֹו ּומת ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻהֹואיל
ׁשּלא העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּגרׁשּה
והמארס ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּתּקנּו
ּכׁשהיא ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻנערה
.·Èעּמּה ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ימים ּבּׁשּוקׁשבעת ונֹותן נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו -, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹ
ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה[רווק]אּלא ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ימים; מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאלמֹון;
עם ׂשמח ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת
ּבחּור ּבין ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

אלמֹון. ְֵַּבין
.‚Èלֹו אחד,[מותר]יׁש ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

לׂשמח צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּומבר
ואם ׁשבעה, ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָעם

ּבׂשמחה. ׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; ְְְְְְְְִִִֵָָָָָֹּבעּולה,
.„Èּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ולא ׁשּבת ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבין
ּבתּקּון ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּסעּודה,
ּכמֹו נׁשים, נֹוׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ׁשּנאמר: ּבׂשמחה, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
הּימים, ּוׁשאר זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ"מּלא
נּׂשּואין ּבסעּודת ׁשּיטרח והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֻמּתר

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ְִִִֶַָָֹֹׁשלׁשה
.ÂËּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג[שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊËהיא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשהּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈהיא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
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ּכתּבה ׁשּיּתן חכמים אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּומסּתּלק.
והּדבר ואחת. אחת מהןלכל לאחת ׁשּכתב ׁשהּכתּבה ידּוע ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ

וכתבּתה ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני אֹומרת ואחת אחת וכל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאבדה,
ּכתּבתי'. ואבדה ּכתּבה ְְְְִִָָָָֻֻלי

.·Îלפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הריהאּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכלזֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא אקֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ
ׁשנים ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹומרֹות: אֹותן ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
נזּדּמנּו ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ'ּפלֹונית
ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלקּדׁש
הברה וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָׁשנים

ּפלֹונית[המולה] ׁשּנתקּדׁשה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו ,ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
אֹו אחרת, למדינה העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפני

מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֻמתּו'
.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעםּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ
ּכיצד מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

.לאמתלה ְֲַָָ
.‰Îׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,
נת ולא לֹו, עלנתקּדׁשה חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשם אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,
.אמתלה' ְֲַָ

.ÂÎוקּדׁשּה ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻיצא
ּבאּו אם ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבפנינּו
ׁשני קּדּוׁשי אין לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻעדים
ונֹוׂשא ּבקֹול, ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָּכלּום;

וּדאי ׁשּקּדּוׁשיו הראׁשֹון,הּׁשני יכנס לא הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּנתארסה אחר הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְֵַלאחר.
.ÊÎאחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר[מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
אנׁשי ׁשרב ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּכּלם ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעיר

סבלֹונֹות וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹלׁשלח
לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ

.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ
חֹוׁשׁשין ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ïּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת זֹו הרי העםאחת, ׁשּדר ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבצנעה. ְְְִֵַָלקּדׁש
.‡Ïלא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד 'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה 'מּפני[הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
ּבדבריה וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכ
לדבריה, אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמּמׁש
ׁשני וקּדּוׁשי אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו
ועל עליו אסּורה ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּדּוׁשי
'אׁשת ואמרה ׁשּבאת האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכל
אמתלה נתנה אם - אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', ְְְְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָָאיׁש

נאמנת. זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָלדבריה

י ¤¤ּפרק

ׁשהיא‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה
מּכת אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבבית

מדרבנן]מרּדּות לֹו[מלקות אסּור ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַָָָ
לתֹו אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלבֹוא
הּנקרא הּוא זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּביתֹו
על והּבא מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻּכניסה
קנאּה, ּבּה מּׁשערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָארּוסתֹו

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָונעׂשית
עליה·. לבֹוא מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת .ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה עדין.היא ֲֲִִַַָ
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
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אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ה' אּתה ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן ְִֵַַַַָָָמׂשּמח
הּיין„. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
ההדס על ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

הבשמים] הּׁשׁש.[ברכת מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר
ּובני‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין

הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;
.Âעּמּה נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס

היא ארּוסה עדין - עֹוׂשהּבביתֹו חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Êיהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותבמּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
ּדינר. מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָּדינר;
אפּלּו לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻוזה
לרב הּוא אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכּכר
הּוא סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻהּדברים;
לאּׁשה, ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהעּקר

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּכדי
.Áאּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי[שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

חמּׁשה ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל 'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
.Ëוכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבההּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה לּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

.Èואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר

ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לפיּכתּבתּה לקּימּה; רצה אם עּקר, ה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
ּבלא אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשאסּור

הניהּכתּבה ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל [במחיר. ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ּכתּבהזול] ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ

זה הֹוציאּה ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
מכרה. לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמׁשּלם

.‡Èלחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס
נׂשּואה ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה- הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חֹורין מּבני ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.
נמכרו] שלא שברשותו, ּכלל,[מנכסים ּתֹוספת ּגֹובה ואינּה ;ְְֵֶֶָָָ

אֹו ּומת ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻהֹואיל
ׁשּלא העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּגרׁשּה
והמארס ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּתּקנּו
ּכׁשהיא ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻנערה
.·Èעּמּה ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ימים ּבּׁשּוקׁשבעת ונֹותן נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו -, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹ
ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה[רווק]אּלא ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ימים; מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאלמֹון;
עם ׂשמח ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת
ּבחּור ּבין ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

אלמֹון. ְֵַּבין
.‚Èלֹו אחד,[מותר]יׁש ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

לׂשמח צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּומבר
ואם ׁשבעה, ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָעם

ּבׂשמחה. ׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; ְְְְְְְְִִִֵָָָָָֹּבעּולה,
.„Èּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ולא ׁשּבת ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבין
ּבתּקּון ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּסעּודה,
ּכמֹו נׁשים, נֹוׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ׁשּנאמר: ּבׂשמחה, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
הּימים, ּוׁשאר זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ"מּלא
נּׂשּואין ּבסעּודת ׁשּיטרח והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֻמּתר

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ְִִִֶַָָֹֹׁשלׁשה
.ÂËּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג[שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊËהיא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשהּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈהיא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
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ׁשּלא מּפני אמר אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכלל, ּדם להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמצאתי
זֹו הרי ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻלא
אֹותּה, ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכחזקתּה.
ׁשּמא אֹו האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה ּומאכילין[רוחצים]היתה אֹותּה ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
אם ונראה ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה
ולא רעב ולא חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ְְְִִִֵָָָָָֹֹֹּתֹוציא
ּדחק ׁשּמצא ּפי על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
- ּבתּולים ּכאן אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבעת
ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
ׁשּלא 'מּפני אמר ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, ׁשֹואלין[בעולה]מצאתי - מצאתי' ֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדחק להן אין הּבֹוגרֹות ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל
וכלּו איבריה ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרּגיׁשין
אֹו הּטיתה 'ׁשּמא לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבתּוליה.
'לא אמר אם ּבדחק; הרּגׁשּתה לא ּולפיכ ּבנחת, ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹּבעלּתה
לכל ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָכי
ּבין ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבתּולה
ּפי על ואף הּוא; סתּום ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָחֹולה;
ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל הּדם, ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיצא

.‚Èּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה היאנאמן, ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם שמשקרּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין [ע"י ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא אבל.שהיא ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂËנסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר[נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊËנאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רקּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
להׁשּביעֹובשבועה] היא לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחזקה ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלא
להחרים לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על ְִֵֶֶֶֶַָָָסתם
.ÊÈחֹוזר - ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָוכֹותב
ּכתּבה ּבלא אחת ׁשּבארנּו.ׁשעה ּכמֹו , ְְְְֵֶַַַָָָֹֻ
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ּגדֹולה‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא
המׁשחררת אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, [-ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ

לשעבר] כנענית ויזּכהשפחה דברים, ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
דברים. ְְְִַָָָּבארּבעה

"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,
ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ

והּׁשבעה הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;
ּתנאי וכּלן סֹופרים, האחד[תקנות]מּדברי הם. ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻ

ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻמהן,
לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהן:
מֹותֹו אחר ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּתמּות,
מֹותֹו אחרי נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכל
ּכתּבתּה יֹורׁשין מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻעד

אחרת. מאּׁשה אחיהם ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻיֹותר
ּכּלם‚. ּבהן, ׁשּזֹוכה הן:והארּבעה ואּלּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

וׁשּיהא ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד„. האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות[תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם[תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו מביאה ּכֹופין[איני ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָ

ּכלּום נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאֹותּה;
לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמעׂשה
ּכתנאי הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ּבמזֹונֹותיה. ידיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעׂשה

ְַָֻהּכתּבה.
ּכתּבה,‰. ּבׁשטר נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּכל

ׁשּנׂשא, ּכיון - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻואפּלּו
ּבעׂשרה האּׁשה וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָזכה

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, .ּדברים ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Âחּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

הּדברים מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,
קּים הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשאיןׁשהּוא ּדברים מּׁשלׁשה חּוץ , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן: ואּלּו ּבטל, ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתנאי
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר ְְִִַָָָָָָֻֻעֹונתּה,

.Êּבטלּכיצד ּתנאֹו עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואינֹו ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוחּיב

ממֹון .ּתנאי ְַָ
.Áמאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה

והיא וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לו]לא מחלה הּפֹוחת[אלא ׁשּכל ּבטל; ּתנאֹו - ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

זנּות. ּבעילת זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבתּולה
.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת

חּזּוק עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
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עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָואחר
לּה נֹותנין הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹחדׁש
קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּבבגרּותּה חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
יֹום ׁשלׁשים לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּתבעּה;

הּתביעה. ְִִַָמּיֹום
.ÁÈאת לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי האּׁשה.[להכין אֹותֹו מּׁשּתבעה ְְִִֶַָָָָ

חדׁש, עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוכּמה
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ְְְְִִִֵֶָָֹֹֹׁשנים

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן ּבמזֹונֹותיההּגיע נתחּיב - נׂשאּה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אֹו ּבׁשּבת ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאף
מּפני הּיֹום, לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבערב
ׁשּפרׂשה אֹו היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשאינֹו
אינּה ׁשהרי מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנּדה
אינֹו הּוא וכן ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָראּויה

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא ְִִִֶַַָָָיכֹול

ה'תשע"ב אייר כ"ב שני יום
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נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"יהּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
שמת] בעלה נתּגרׁשהאחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

מנה, ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻאֹו
מׁשחררת ּבתּולה הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּמּׁשּנּׂשאת

כנענית] שפחה ׁשבּויה[מהיותה אֹו ּגּיֹורת גויים]אֹו -[בידי ְִֶָ
והן הּׁשבּויה, ונפּדית הּגֹויה ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאם
היּו ואם מאתים; ּכתּבתן - אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֻּפחּותֹות

מאה. ּכתּבתן ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבנֹות
ּפי·. על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני

וחזקת ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין .נבעלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹ
עץ‚. בתוליה]מּכת ונפלו מכה אפּלּו[קיבלה מאה; ּכתּבתּה ְֲִֵֵַָָָֻֻ

- עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאּה
אפּלּו ׁשּנבעלה, ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּתחזר סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ְְִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻּבא
מּבן קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתּולה
נבעלה לא ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֻּתׁשע
מּזה ּפחֹות ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלל;

ּביאה. ּביאתֹו ִִֵָָאין
ּבֹוגרת„. ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו לאיל, [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה החרׁשתזכר אבל מאתים; ּכתּבתן -ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו לא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹֻוהּׁשֹוטה,
נּׂשּואין לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ּכלל; נּׂשּואין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּה

יּמנעּו[מדרבנן]מּדבריהם ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי כשהיא]ולא חרׁשת[נשאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה

ּכתּבתן‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא
נכסיו להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

.Âּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
ּכלּום עליהן לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח

תביעה] ּכתּבה[שום להן יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ;ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
לּה וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמאה.

ּבי לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על אבלּכתּבה ּדין; ת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּתּקנת ׁשאין ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשֹוטה,
ּתּקנּו לא - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֹחכמים
ּגמּורין. נּׂשּואין לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים ְְֲִִִִִִִִֵָָלֹו
לידי ּבאה ׁשהיא ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני

הפקר מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? ואין[זנות]נּׂשּואין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
סימנין. ׁשהביא ויּודע אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׂשיאין

.Êאין - אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; בעלה]לּה להיות אחר[נשאר ְְְְְִִִִַַָָָֻ

הּוא ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהגּדיל,
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

.Áּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשניׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.Èלא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

לא הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָֹמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצאני

למנה ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּפיּבתּולי' על אף . ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
- ּכלּום' ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

סתם להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין חרםאין [להטיל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
וּדאי.סתמי] לֹו הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

.‡Èּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
ּוכתּבתּה נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעלי

ׁשהיתה ּכמֹו ׁשּלאמאתים עד 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשארסּתי אחר אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָארסּתי
ׁשקר ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ְְְִִֵֵֵֶַַָָּכדי
.·Èלא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים הּבתּולֹות,ּבפני ּככל מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

היהוׁשק 'מה לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְֲִִֵֶֶֶָָ
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ׁשּלא מּפני אמר אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכלל, ּדם להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמצאתי
זֹו הרי ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻלא
אֹותּה, ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכחזקתּה.
ׁשּמא אֹו האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה ּומאכילין[רוחצים]היתה אֹותּה ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
אם ונראה ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה
ולא רעב ולא חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ְְְִִִֵָָָָָֹֹֹּתֹוציא
ּדחק ׁשּמצא ּפי על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
- ּבתּולים ּכאן אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבעת
ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
ׁשּלא 'מּפני אמר ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, ׁשֹואלין[בעולה]מצאתי - מצאתי' ֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדחק להן אין הּבֹוגרֹות ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל
וכלּו איבריה ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרּגיׁשין
אֹו הּטיתה 'ׁשּמא לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבתּוליה.
'לא אמר אם ּבדחק; הרּגׁשּתה לא ּולפיכ ּבנחת, ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹּבעלּתה
לכל ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָכי
ּבין ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבתּולה
ּפי על ואף הּוא; סתּום ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָחֹולה;
ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל הּדם, ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיצא

.‚Èּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה היאנאמן, ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם שמשקרּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין [ע"י ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא אבל.שהיא ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂËנסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר[נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊËנאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רקּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
להׁשּביעֹובשבועה] היא לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחזקה ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלא
להחרים לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על ְִֵֶֶֶֶַָָָסתם
.ÊÈחֹוזר - ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָוכֹותב
ּכתּבה ּבלא אחת ׁשּבארנּו.ׁשעה ּכמֹו , ְְְְֵֶַַַָָָֹֻ
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ּגדֹולה‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא
המׁשחררת אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, [-ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ

לשעבר] כנענית ויזּכהשפחה דברים, ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
דברים. ְְְִַָָָּבארּבעה

"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,
ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ

והּׁשבעה הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;
ּתנאי וכּלן סֹופרים, האחד[תקנות]מּדברי הם. ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻ

ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻמהן,
לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהן:
מֹותֹו אחר ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּתמּות,
מֹותֹו אחרי נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכל
ּכתּבתּה יֹורׁשין מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻעד

אחרת. מאּׁשה אחיהם ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻיֹותר
ּכּלם‚. ּבהן, ׁשּזֹוכה הן:והארּבעה ואּלּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

וׁשּיהא ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד„. האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות[תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם[תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו מביאה ּכֹופין[איני ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָ

ּכלּום נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאֹותּה;
לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמעׂשה
ּכתנאי הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ּבמזֹונֹותיה. ידיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעׂשה

ְַָֻהּכתּבה.
ּכתּבה,‰. ּבׁשטר נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּכל

ׁשּנׂשא, ּכיון - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻואפּלּו
ּבעׂשרה האּׁשה וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָזכה

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, .ּדברים ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Âחּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

הּדברים מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,
קּים הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשאיןׁשהּוא ּדברים מּׁשלׁשה חּוץ , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן: ואּלּו ּבטל, ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתנאי
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר ְְִִַָָָָָָֻֻעֹונתּה,

.Êּבטלּכיצד ּתנאֹו עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואינֹו ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוחּיב

ממֹון .ּתנאי ְַָ
.Áמאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה

והיא וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לו]לא מחלה הּפֹוחת[אלא ׁשּכל ּבטל; ּתנאֹו - ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

זנּות. ּבעילת זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבתּולה
.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת

חּזּוק עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
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ּדברים אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ידיה מעׂשה אין אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיא

לּכל .מסּפיקין ְִִַַֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּיםּכתּבה הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא -[נזירות]לּה לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

- נזירה ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם
ויּתן יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשב;

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,

יג ¤¤ּפרק

חמּׁשים‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה
הּימים אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבימֹות חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה
ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות[בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ

הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי[בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
חגֹור לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן

למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ
יׂשראל·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזולהראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצעׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

קדרהגס] ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
ּבית - לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה

רחבה ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע [חצר]ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוצה

ּתכׁשיטיה„. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין צבעֹוניןוכן ּבגדי ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על ּופּו[מצחה]להּקיף העין], וׂשרק[איפור ְְְִַַַַָָָָֹ

ללחיים] עליו.[אודם תתּגּנה ׁשּלא ּכדי - ּבהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

עׁשרֹו לפי מׁשיהּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
עׁשרֹו. לפי הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָורקמה
לּתן ידֹו קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹוהּתכׁשיט
ותהיה להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָלּה

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו ְֲִֶַַַָָָֻהּכתּבה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּתׁשמיׁש ּוכלי להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן צרּכןּומדֹור ּכפי אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה חייבּבלבד. [שהוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ביתלזונו] ּוכלי כסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְְִֵֵֵֵַַַַָ

מֹוכרין ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ְְְְִִִִֵֶָָָָּומדֹור;
ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי ְְְִֵֵלכסּותֹו

.Êּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
אין ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי

לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל נתחרׁשלּה אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּתכׁשיט לּה ּפֹוסקין הּכסּות- ּבטענת אׁשּתֹו עם הּבעל ודין . ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָ

הּוא אמר אם הּמזֹונֹות: ּבטענת ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָוהּכלים
לּכל. אחד ּדין - נתּת' 'לא אֹומרת והיא ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'נתּתי'

.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻיתר
נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּובעׁשירֹות,

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו
.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אחת ּתנעל[שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
יתר לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל
.Èּכל ׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה

רחים ּוכברה נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
מּפני ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻותּנּור

לה]ׁשּמּׂשיאּה ׁשּנדרה[מוציא היא וכן ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
וכּיֹוצא ותּנּור ורחים ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לארג ׁשּדרּכן ּבמקֹום לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבהן,
רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹותן

ׁשהּוא .[קמצן]ּכיליּבׁשכּונֹותיו ְִִֶַָ
.‡Èׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל[צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

ּכדי[הזול] עׁשרֹו, לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָּבכל
אּׁשה ׁשּכל לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתצא
ּולבית האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָיׁש
הם ׁשּיבֹואּו ּכדי ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל תבֹוא. ולא תצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלּה
ּפעם ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּגנאי
לצאת יּניחה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות;
;הּצר ּכפי ּבחדׁש, ּפעמים אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאּלא
"ּכל ּכתּוב: ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין

ּפנימה". ,מל בת ְְִֶֶַָָּכבּוּדה
.·Èׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולביתהּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה ונעל הּסהר ּבבית בניׁשאסרּה 'מּפני טֹוען היה ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמׁשּתה', ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאדם
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם ְְְְְִִָֻוהחזקּו
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ּפי על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
.Èׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

העירסעּודֹות ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ּומאֹותֹו[רעבתן]ׁשאינֹו ׁשל; מאכל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׂשעֹורים, ׂשעֹורים ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה ְְְְִִִִִִִִִֵַָָאנׁשי
לּה ּופֹוסקין ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוכן

ירקֹות[תיבול]ּפרּפרת אֹו קטנּיֹות ּכגֹון הּפת, את ּבּה לאכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּופרֹות; הּנר, להדלקת וׁשמן לאכילה, וׁשמן ּבהן; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו הּמקֹום מנהג היה אם לׁשּתֹות, יין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָּומעט
ּכמנהג ּדגים אֹו ּובׂשר ּבׁשּבת, סעּודֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּופֹוסקין

ּכסף מעה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל לּה ונֹותן ששוויוהּמקֹום. [מטבע ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
בדינר] מו' וכּיֹוצאאחד למרחץ אֹו לכּבּוס ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶַָָָלצרכיה,

ֶָּבהן.
.‡Èהיה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה

ׁשּיעׂשה לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּהמזֹונֹות לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָ
ּכתּבתּה ותהיה להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָֻלחם

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו ְְִִֵֶַָָָָחֹוב
.·Èותהיה לּה, הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעל

הרׁשּות - לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה ְְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת
ׁשּבת ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד .ּבידֹו; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר[נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ
ּתרּומה, מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלּבעל.
לאכלן המטּמאן מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹמּפני

ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבטהרה;
.„Èחּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ּבמזֹונֹותּכׁשם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

מּכאן ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבניו
- רצה לא ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹואיל

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו לא[מפצירים]ּגֹוערין ואם ּבֹו. ְְְֲִִִִִַֹ
הּוא אכזרי 'ּפלֹוני ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָרצה
זן ׁשהּוא טמא מעֹוף ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואינֹו

ׁשׁש. אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. ְְְִֵֵֶֶַַָָאת
.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים כבעלּבּמה [מוחזק ְְֲִִִֵֶֶַָָ
אבלממון] ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָואין

צדקה מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאם
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊËלתּבע ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

אין הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - ְְֲֳִִִִִֵָָָָֹמזֹונֹות
ּביתֹו מּניח אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין
נכסים לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָריקן.

למזֹונֹותיה ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית מחּׁשבין- ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

ידיה מעׂשה על לה]עּמּה מספיקים הם ׁשּיבֹוא[אם עד ֲִֵֶֶַַַָָָָ
עמדה לא אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבעלּה;
ואינּה קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּדין

הכרזה המרבה]צריכה לכל פומבית ׁשבּועה[מכירה ולא ְְְְִַָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד[שאין אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגלּגלין מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות עליה[מוסיפין]ׁשּתבֹוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
להן.[בשבועתה] צריכה ׁשהיא למזֹונֹות אּלא מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈּכ ּבעלּה, ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכׁשם
ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָמֹוכרין
על אף ּבפניו ׁשּלא מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאבל

אמּוד ׁשהּוא לנכסיוּפי יֹורדין ּדין ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפחֹות אֹו ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּומֹוכרין,

אֹותן. ְְְִַָּומפרנסין
.ÁÈׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשהיׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
עד מזֹונֹות לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמזֹונֹות
ועֹוד חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּתביא

ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָמּפני
.ËÈואכלה ולותה ּבעלּה, עמדהל לׁשּלם. חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

חּיב אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
צּוּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשּלם

מּמּנּו. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלזּונּה,
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידיסמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Îּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] ׁשהתחפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
אּלא הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה [שבועהלויתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח
עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר

.·Îטֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
.‚Î,ּפלֹוני זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

אם יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבין
ואם מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹּתּמּו
היא ּתהיה יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻלאו
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ּדברים אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ידיה מעׂשה אין אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיא

לּכל .מסּפיקין ְִִַַֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּיםּכתּבה הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא -[נזירות]לּה לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

- נזירה ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם
ויּתן יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשב;

ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,

יג ¤¤ּפרק

חמּׁשים‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה
הּימים אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה החמּׁשים,זּוז ׁשּנמצאּו , ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבימֹות חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה
ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות[בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ

הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי[בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
חגֹור לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן

למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ
יׂשראל·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזולהראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצעׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

קדרהגס] ּכגֹון ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
ּבית - לּה ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוקערה

רחבה ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע [חצר]ׁשל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָ
מּמּנּו. חּוץ הּכּסא ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָחּוצה

ּתכׁשיטיה„. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין צבעֹוניןוכן ּבגדי ּכגֹון , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על ּופּו[מצחה]להּקיף העין], וׂשרק[איפור ְְְִַַַַָָָָֹ

ללחיים] עליו.[אודם תתּגּנה ׁשּלא ּכדי - ּבהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכּיֹוצא
ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

עׁשרֹו לפי מׁשיהּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
עׁשרֹו. לפי הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָורקמה
לּתן ידֹו קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹוהּתכׁשיט
ותהיה להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָלּה

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו ְֲִֶַַַָָָֻהּכתּבה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּתׁשמיׁש ּוכלי להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹו
עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן צרּכןּומדֹור ּכפי אּלא , ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹ

מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה חייבּבלבד. [שהוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ביתלזונו] ּוכלי כסּות לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְְִֵֵֵֵַַַַָ

מֹוכרין ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ְְְְִִִִֵֶָָָָּומדֹור;
ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי ְְְִֵֵלכסּותֹו

.Êּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
אין ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי

לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל נתחרׁשלּה אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּתכׁשיט לּה ּפֹוסקין הּכסּות- ּבטענת אׁשּתֹו עם הּבעל ודין . ְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָ

הּוא אמר אם הּמזֹונֹות: ּבטענת ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָוהּכלים
לּכל. אחד ּדין - נתּת' 'לא אֹומרת והיא ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'נתּתי'

.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר
עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻיתר
נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּובעׁשירֹות,

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו
.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אחת ּתנעל[שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
יתר לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל
.Èּכל ׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּדירּה

רחים ּוכברה נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּׁשכנֹות
מּפני ּכתּבה, ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֻותּנּור

לה]ׁשּמּׂשיאּה ׁשּנדרה[מוציא היא וכן ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
וכּיֹוצא ותּנּור ורחים ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
לארג ׁשּדרּכן ּבמקֹום לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּבהן,
רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו מּפני בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻאֹותן

ׁשהּוא .[קמצן]ּכיליּבׁשכּונֹותיו ְִִֶַָ
.‡Èׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל[צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

ּכדי[הזול] עׁשרֹו, לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָּבכל
אּׁשה ׁשּכל לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתצא
ּולבית האבל ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָיׁש
הם ׁשּיבֹואּו ּכדי ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהּמׁשּתה
אבל תבֹוא. ולא תצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלּה
ּפעם ּבחּוץ ּפעם ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּגנאי
לצאת יּניחה ולא מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּברחֹובֹות;
;הּצר ּכפי ּבחדׁש, ּפעמים אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאּלא
"ּכל ּכתּוב: ׁשּכ ּביתּה, ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשאין

ּפנימה". ,מל בת ְְִֶֶַָָּכבּוּדה
.·Èׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולביתהּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה ונעל הּסהר ּבבית בניׁשאסרּה 'מּפני טֹוען היה ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּמׁשּתה', ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאדם
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם ְְְְְִִָֻוהחזקּו
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ואסּור נדר, זה הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה:
לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּמׁש;

.Êּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור
"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
יֹוציא אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Áהּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני ּכֹופין[מרצוני]'מאסּתיהּו, - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

לׁשעתֹו להֹוציא ׁשּתּבעל[מיידית]אֹותֹו ּבּׁשביה ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ו ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; ּבליֹותיהלׂשנּוי [בגדיםתּטל ְְְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻ

ונתחּיבבלויים] לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּימין,
ואינּה ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאחריּותן,
ּומטּפחת ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוטלת
לּה ׁשּנתן ּכל וכן לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה
ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּתנה,

.Ëהריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם
'מּפני אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.Èאם' לּה: ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָואחר
ּבמרּדּה עמדה אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻאּת
לּה יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹֹֻולא

ּכלל ואיןּכתּבה חדׁש, עׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
ּבעלּה הּגט, קדם מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלּה

ְָיֹורׁשּה.
.‡Èהיתה ואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכּסדר

ּבעלּה היה ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנּדה
אחרת. אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּלח

.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת רצתולא ׁשּלא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתיּבם
.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת

ּבעל ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסיםּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מֹוציאין אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
לּה מׁשּלם אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ְְְִֶֶֶַַּכלּום.
.„Èאחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;

ראּוי הּתלמּוד ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּוגדֹולים
ולדּון. ְְִָֹלתּפס

.ÂËאיני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד
ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊËמֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
והּוא מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו',
מחרימין - עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:

סתמי]ּתחּלה ּדין;[חרם ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ּבפני 'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹואחר
ועֹוׂשין הּנטען מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָעדים'.
לפי אפׁשר, אי אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפׁשרה

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ְְְִִִֵֶָָָֹׁשאסּור
.ÊÈׁשח ׁשּתבריאהאּׁשה עד אֹותּה לרּפא חּיב - ראהלתה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
מגרׁש הריני אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ּכן,ונֹותן לעׂשֹות ראּוי ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָֻ
הארץ. ּדר ְִֵֶֶֶָָמּפני

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרהנׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈעל ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ּכתּבתּה,יֹותר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻ

אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתל
אֹותּה ואפּלּוּופֹודה ּבכתּבתּה, עׂשרה עד ּדמיה היּו אפּלּו , ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ

ּבפעם אמּורים? ּדברים ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה ּפעם ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

ע את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי צמּה.- ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Îיֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Îולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
ׁשּמעת לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב .ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה ּפֹודהּתפּדה הּוא והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
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.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂËאדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּגֹויים אֹו ּפרּוצים אֹו -רעים מהם' מתירא ואני ּבׁשכנּותי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָ
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות; החזקּו ׁשּלא ּפי על אף לֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים

ה ואפּלּו רע'. מּׁשכן 'הרחק -חכמים: ׁשּלּה הּמדֹור יה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשאמרה היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמֹוציאּה
- עליהן' מקּפיד איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּכן,
ׁשם עלי ׁשּיצא רצֹוני 'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹומעין

אּלּו'. ּבׁשכנֹות ְִֵֵַרע
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈאחרת ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאיׁש
ּכתּבה, ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין -ְְְְְְִִֵֵַָָָֹֻ

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת הּנֹוׂשאׁשעל אבל . ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אינֹו - הארץ אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּׁשה
למדינה מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָיכֹול

לעיר] יכֹול[מעיר ואינֹו הארץ. ּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו ,ְְְְִִֵֶָָָָָָ
ּדברים ׁשּיׁש למדינה, מּכפר ולא לכפר, מּמדינה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָָָָָֹלהֹוציאּה
הּכפרים ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשיבת

להן. ֶָָטֹובה
.ÁÈּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
להּטּפל צריכה ׁשהיא ּבּנוה[לטפל]מּפני יפה עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ק ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי יֹוציאּההּיפה, לא וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מקֹום, ּובכל ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ְְְִִִֵֶֶָָָָָֻֻמּמקֹום

יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְִִִִִֵֶֶָָָֻֻמֹוציאין
.ËÈאֹו לארץ, לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

לארץ לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָמארץ
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל

מעלין - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואיןמּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
הרע מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו
.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
עם יׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
מֹוציאין הּכל ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹירּוׁשלים;
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;
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ּכפי[תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ
הרּכים הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו

אּלא[מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
לילה. ּבכל עֹונתן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאֹוכלין
- ּבהן וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתן ּבעיר, מלאכּתן היתה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָאם
- החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
הּמּלחין יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹּפעם
אחת ּפעם עֹונתן - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת -ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּתלמידי ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת,

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמים
אּלא·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש

ּברׁשּותּה אּלא יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ;למקֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
למלאכה קרֹובה ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָוכן
ּגּמל אֹו ּגּמל, להעׂשֹות ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשעֹונתּה
ׁשּלא ּתֹורה לתלמּוד יֹוצאין חכמים ותלמידי מּלח. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹלהעׂשֹות
ׁשּנעׂשה וענג ר וכן ׁשנים; ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּברׁשּות

לעּכב. יכֹולה אׁשּתֹו אין חכמים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָּתלמיד
אחת‚. ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּביןנֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

ׁשּתי„. לֹו ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
ּבׁשּבת; אחת עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָנׁשים
אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָהיּו
ּתהיה נׁשים, ארּבע לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשּתי

ׁשנים ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל צּוּועֹונת לפיכ . ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּפי על אף נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחכמים

עֹונה להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו אחתׁשּיׁש ּפעם ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ְֶֹּבחדׁש.

אׁשּתֹו‰. את עד]הּמּדיר מה[מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
יֹוציא זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדברי
ׁשֹוטים מעׂשה ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּודברים

.Âאחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ,[שבוע]הּמּדיר ְְִִִִִֶַַַַַַַָָ
נדרֹו, יפר אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻממּתינין
הרי ׁשּנדר, ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפּלּו
'ּתׁשמיׁשי לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָצערּה
ּכלּום, נדר לא - מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור
אמר לּה. מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻואם
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ואסּור נדר, זה הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה:
לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלׁשּמׁש;

.Êּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור
"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
יֹוציא אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Áהּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני ּכֹופין[מרצוני]'מאסּתיהּו, - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

לׁשעתֹו להֹוציא ׁשּתּבעל[מיידית]אֹותֹו ּבּׁשביה ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ו ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; ּבליֹותיהלׂשנּוי [בגדיםתּטל ְְְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻ

ונתחּיבבלויים] לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּימין,
ואינּה ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאחריּותן,
ּומטּפחת ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוטלת
לּה ׁשּנתן ּכל וכן לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה
ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּתנה,

.Ëהריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם
'מּפני אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.Èאם' לּה: ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָואחר
ּבמרּדּה עמדה אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻאּת
לּה יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹֹֻולא

ּכלל ואיןּכתּבה חדׁש, עׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
ּבעלּה הּגט, קדם מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלּה

ְָיֹורׁשּה.
.‡Èהיתה ואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכּסדר

ּבעלּה היה ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנּדה
אחרת. אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּלח

.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת רצתולא ׁשּלא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתיּבם
.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת

ּבעל ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסיםּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מֹוציאין אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
לּה מׁשּלם אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ְְְִֶֶֶַַּכלּום.
.„Èאחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;

ראּוי הּתלמּוד ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹּוגדֹולים
ולדּון. ְְִָֹלתּפס

.ÂËאיני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד
ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊËמֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
והּוא מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָעּמֹו',
מחרימין - עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:

סתמי]ּתחּלה ּדין;[חרם ּבבית יֹודה ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
ּבפני 'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹואחר
ועֹוׂשין הּנטען מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָעדים'.
לפי אפׁשר, אי אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּפׁשרה

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ְְְִִִֵֶָָָֹׁשאסּור
.ÊÈׁשח ׁשּתבריאהאּׁשה עד אֹותּה לרּפא חּיב - ראהלתה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
מגרׁש הריני אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ּכן,ונֹותן לעׂשֹות ראּוי ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְֲִֵֵֵֵַָָֻ
הארץ. ּדר ְִֵֶֶֶָָמּפני

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרהנׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈעל ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ּכתּבתּה,יֹותר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֻֻ

אֹותֹו ּכֹופין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּתל
אֹותּה ואפּלּוּופֹודה ּבכתּבתּה, עׂשרה עד ּדמיה היּו אפּלּו , ְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֻ

ּבפעם אמּורים? ּדברים ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאין
לגרׁשּה ורצה ׁשנּיה ּפעם ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָראׁשֹונה;

ע את ּתפּדה והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי צמּה.- ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
.Îיֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Îולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
ׁשּמעת לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב .ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה ּפֹודהּתפּדה הּוא והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
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יֹורה ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
ׁשּתנהגי לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי ּכעם ואחר תֹולידי, ולא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ולא ליׁשב; אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּתתּבעי'.
ׁשּיעׂשּו עד זה ּבדבר מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדנין

ְָָּפׁשרה.
.ÊËהּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף

סֹופרים מּדברי זמןמצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבנה ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
- אּׁשה ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
ׁשּלא - איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא

ֵֵָתחׁשד.
.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על עלוחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ

פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּביֹותר לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּביתּה ּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ,וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

תתּבע ולא ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹולא
ולא זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשמיׁש
אּלא ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָתמנע
ּכדי ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
הּדֹומה ּומן הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ְִלכעּור.
.ËÈחכמים צּוּו יֹותרוכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו
יתרה אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיהּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Îּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

טז ¤¤ּפרק

עבדים‡. ּבין קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנכסים
אינן - ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
הּבעל קּבל ואם ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻנקראין

ּפחתה אם ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא [נפחתאחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
לֹושוויה] כשמתגרשת]ּפחתה הפחת הֹותירה[משלם ואם ְֲִִָָָ

לֹו[התייקרה] הרווח]הֹותירה לה מחזיר זֹו[אינו הרי - ֲִֵָ
הּנדּוניא אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם

לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן
לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ

הּכל - ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻנפלּו
'ּכתּבה' נקרא ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻנקראין
ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא

הֹודענּו‚. הּתֹוספתּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
הרי אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
לאחר אּלא נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהיא
לּבעל היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻׂשדֹות

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא הּנקראתמּמּנּו, והיא ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ִִ'זּבּורית'.

עד„. תגּבה לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת קדוש]ׁשּתּׁשבע חפץ אצלּה[אחיזת הּניח ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא [בגדּכלּום, ְְְְְֲִֶָָָָָָָָֹֹ
לה] ּגרׁשּהשקנה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשעליה,

ׁשהרי ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו,
היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה ְְְְִִֶֶָָָָָָֹלקחן

מן‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן
מיתתהּקרקע לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מּׁשבח אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,
טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים ּבכתּבתּה[גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּלֹוקח ׁשהׁשּביח והשביחמּׁשבח מבעלה הקרקע [שקנה ְִִִֵֶֶַַַַ
אּלּואותה] ּודברים הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּכתּבה הן.מּקּלי ְִֵֵָֻֻ
.Âׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן

ומשקל] ּבמקֹום[בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ
מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות
ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ

הּמלוהמסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר
.Êּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו

ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל ּבכל ויׁשנןזֹו הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ

אמם] כתובת ּפׁשּוטשירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר

מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ּתּקּוןׁשּיכּתבּו זה ודבר ; ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתנאי זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּגדֹול

תמיד]ׁשּבממֹון מן[שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ëאם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
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הּוא הּׁשביה ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹותּה
לּה. ֶַָָׁשּגרם

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו וקיניםמתה הסּפד לּה ולעׂשֹות , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות] ׁשּביׂשראל,[לשכור עני ואפּלּו הּמדינה; ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכדר

הּכל עׁשיר, היה ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹלא
לפי אֹותּה קֹוברין מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; ְְְְְְְִִִִִֵָָלפי

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה עשירותו]כבֹודּה; ואינּה[לדרגת ְְֲִִֵֶַָָָָָָ
מיתה. לאחר אפּלּו ְֲִִֶֶַַָיֹורדת,

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ׁשּלא ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוקברּה

לּכלבים מׁשלכת זֹו ּכׁשּמתהתהיה אחרת ּבמדינה היה . ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - [מכרזאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לפיפומבי] אֹו כבֹודֹו ּולפי הּבעל, ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין ,ְְְְְְִִִִַַַָָ
ְָכבֹודּה.

טו ¤¤ּפרק

עֹונתּה‡. ׁשּימנע הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהאּׁשה
ּבנים, לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי -ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
לבעל חּיב קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכבר
ׁשל עׂשה מצות ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבכל

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַָּתֹורה,
האּׁשה·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ּומאימתיהאיׁש . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

ׁשבע מּבן אֹו ׁשנה עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיתחּיב
ע ׁשעברּו וכיון ׁשנה. -עׂשרה אּׁשה נׂשא ולא ׁשנה ׂשרים ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה עֹוסק היה ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
יטרח ׁשּלא ּכדי אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹוטרּוד
להתאחר, מּתר זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּבמזֹונֹות
ּתֹורה. ּבתלמּוד ׁשּכן וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהעֹוסק

ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בהמי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ
איןתמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן

אם אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו
לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,
זכר„. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

סריסּונקבה הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: ,[עקר], ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית הּבת ׁשהיתה זֹו.[עקרה]אֹו מצוה קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ּפרּיה‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו
ּכבנים הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

אף ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
מּׁשני והם הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּובת ּבן לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָבניו,
ּמצוה. קּים לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹומתּו,

.Âקּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו
עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. והן[כנעני]מצוה הּוא ונׁשּתחרר , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּנׁשּתחרר; אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא -ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּוס לֹו אין אליו]ׁשהעבד מתייחסים בניו .[אין ִֵֶֶֶָ

.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא זכרלא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ

מולידה] קּיםואינה ּכן אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּוקטּנה
לפרֹות אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ּפרּיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָמצות
ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת אּׁשה נׂשא מּמּנה. ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹולרּבֹות
לולד; הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
עד ּבּׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין להֹוציא, רצה לא ְְִִִִַַַָָֹואם
ּבפני עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּבין ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעדים

אּׁשהׁשאמר יּׂשא אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
לולד. ְְָָָָהראּויה

.Áזרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת
מּמּנה החלי חזקת - לּהּכחץ ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא , ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

רצונו]ּתֹוספת לפי בכתובה עצמו על שלקח לא[התחייבות ; ֶֶֹ
ּתֹוספת לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹתהיה
מּמּנּו החלי חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכמֹו

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא שקבעוּבלבד; [הסכום ְְְִִִִֵֶַַָָָֻֻ
בכתובה] ְֶֶותֹוספת.חכמים

.Ëמּמּנּו' אֹומרת: והיא הּולד', נמנע 'מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
נאמנת היא - ּכחץ' יֹורה ׁשאינֹו מּפני לֹונמנע, ויׁש ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ּבוּדאי, אֹותֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרים
מּמּני אם יֹודעת 'איני אמרה: ואם ּכתּבתּה. יּתן ּכ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻואחר
ממֹון העמד ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאם
ולּמה ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחזקת
ּכחץ יֹורה אם מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא ְְְִֵֵֶַֹאֹו
.Èׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה מּפניהאּׁשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

לּה; ׁשֹומעין - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
לבנים היא צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻאף
ּבלבד; ּכתּבה עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֻלזקנּותּה.
ותּטל. לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא

.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל
אין - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה

הּמנין מן זמן אֹותֹו להם .עֹולה ְְִִֶֶַַָָ
.·Èׁשהּפילה מּיֹום מֹונה - וחזרההּפילה הּפילה אם . ְְִִִִִִִִֶָָָָָָ

זכה לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה
ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות

.‚È,עּמּה ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', ּבתֹו 'הּפילה אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא
עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ּכתּבה ויּתן ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהּפילה אֹו הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּובכל

ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻׁשלׁשה
.„Èוהֹוציאּה ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹנּׂשאת

ילדה ולא ׁשנים עׂשר הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
לׁשליׁשי; תּנׂשא לא ּבלא- ּתצא - לׁשליׁשי נּׂשאת ואם ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵָֹֹ

מצות ׁשּקּים אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּכתּבה,
ּורבּיה. ְְִִָָּפרּיה

.ÂËיכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
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יֹורה ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
ׁשּתנהגי לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי ּכעם ואחר תֹולידי, ולא ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ולא ליׁשב; אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹּתתּבעי'.
ׁשּיעׂשּו עד זה ּבדבר מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּדנין

ְָָּפׁשרה.
.ÊËהּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף

סֹופרים מּדברי זמןמצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבנה ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
- אּׁשה ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
ׁשּלא - איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹֹׁשּלא

ֵֵָתחׁשד.
.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על עלוחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ

פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּביֹותר לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּביתּה ּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ,וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

תתּבע ולא ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹֹולא
ולא זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשמיׁש
אּלא ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָתמנע
ּכדי ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
הּדֹומה ּומן הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא

ְִלכעּור.
.ËÈחכמים צּוּו יֹותרוכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו
יתרה אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיהּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Îּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

טז ¤¤ּפרק

עבדים‡. ּבין קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנכסים
אינן - ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבין
הּבעל קּבל ואם ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻנקראין

ּפחתה אם ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא [נפחתאחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָ
לֹושוויה] כשמתגרשת]ּפחתה הפחת הֹותירה[משלם ואם ְֲִִָָָ

לֹו[התייקרה] הרווח]הֹותירה לה מחזיר זֹו[אינו הרי - ֲִֵָ
הּנדּוניא אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנקראת
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם

לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן
לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ

הּכל - ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻנפלּו
'ּכתּבה' נקרא ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻנקראין
ּבלבד. הּתֹוספת עם מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאּלא

הֹודענּו‚. הּתֹוספתּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
הרי אּלא ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
לאחר אּלא נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהיא
לּבעל היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמיתת
ּכתּבתּה לגּבֹות האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ְְְִִִֵָָָָָָָָֻׂשדֹות

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא הּנקראתמּמּנּו, והיא ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ִִ'זּבּורית'.

עד„. תגּבה לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת קדוש]ׁשּתּׁשבע חפץ אצלּה[אחיזת הּניח ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא [בגדּכלּום, ְְְְְֲִֶָָָָָָָָֹֹ
לה] ּגרׁשּהשקנה אם אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָֻׁשעליה,

ׁשהרי ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלרצֹונֹו,
היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה ְְְְִִֶֶָָָָָָֹלקחן

מן‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן
מיתתהּקרקע לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

מּׁשבח אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,
טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים ּבכתּבתּה[גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

הּלֹוקח ׁשהׁשּביח והשביחמּׁשבח מבעלה הקרקע [שקנה ְִִִֵֶֶַַַַ
אּלּואותה] ּודברים הּׁשבח. את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּכתּבה הן.מּקּלי ְִֵֵָֻֻ
.Âׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן

ומשקל] ּבמקֹום[בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ
מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות
ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ

הּמלוהמסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת

הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר
.Êּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו

ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל ּבכל ויׁשנןזֹו הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ

אמם] כתובת ּפׁשּוטשירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ
אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל

הּתלמּוד ּדין הּקרקע.על מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻ
.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר

מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ּתּקּוןׁשּיכּתבּו זה ודבר ; ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתנאי זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּגדֹול

תמיד]ׁשּבממֹון מן[שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ëאם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
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ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'
ׂשמחה מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

אּלא ּכן עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמלּבּוׁש
ּבזה, עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבתּולה

לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו [יכולה]הרי ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמ הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּטענה.להׁשּביעֹו קצת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

קטן ּכׁשהייתי אני 'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָונאמן
האּלּו, הּדברים וכל הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַָָָֻּבמקֹום
.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

ּפניה ׁשהֹוציאה[מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ואבד 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎעּקר הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה קבלה]ותֹוספת, מּתֹו[כתב - ׁשֹוברי' ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
זה הרי ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיכֹול

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה קדוש]נאמן; חפץ לּה[תפיסת ונֹותן , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאת

.ÁÎו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עדׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשבּועת הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי
ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את[בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן[גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;
הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה

.Ïּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה
ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;

החזירּה -הראׁשֹונה הּבעל מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
אין אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, קֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻאם
זכת ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה
.‡Ïׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אםלאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
אֹותּה ּומׁשּביעין אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻהזּכירה
את לי ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻונֹותנין
ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבתי'
לּטל אּלא להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהרי
הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכתּבה

לּה ונֹותנין אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֻלהּנׂשא
אם אבל ּבאה. נּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבתּה,
אֹותּה מּתירין - להּנׂשא' והּתירּוני ּכתּבתי את לי 'ּתנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרה:
מּידּה. מֹוציאין אין ּתפסה, ואם ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻואין
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ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
ּבׁשבּועה; אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקֹודמת

ׁשּלפניה ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה היאואין וגם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשטר[האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת

ואם ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
ה ּגֹובה קדמה, חֹוב.הּכתּבה לבעל והּׁשאר ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻ

לגּבֹות·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּתחּלה זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נׁשיםנֹותן, נׂשא אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואחר נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹזֹו
ּכּלן ׁשּׁשעּבּוד ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּנׂשא
ּדין ּכאן ואין לּכל, מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּכאחת

ְִָקדימה.
אחד‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשאין ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.
חֹוב„. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
הּקרקע מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב .ּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ולא לׁשניהן, להגּבֹות ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
נׁשאר ואם חֹוב; לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

ּכלּום ּבעל[משהו]לאּׁשה מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חסרה לא והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹחֹוב;
להּנׂשא. רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר,

ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן
קדימה ּכלּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתחּלה. ְִָחֹובֹו
.Âמן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון

אם - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּכל חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
ּתּטל, ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻחֹובֹו

ּתּדחה .אֹו ִֶָ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשההיּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם
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נסּתּפק אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהיה
ּבתּקנת ּכח ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹלנּו
ּתנאי ּכדין נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגאֹונים
ממֹון ּבּה ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּכתּבה

הּיֹורׁשים. ְִִַמן
.Èאחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

קרקע[ערבים]וערבאין לֹו ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻֻ
ׁשּימּכר וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹֻּבאלפים

ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין [מותר]אחר ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּבכתּבתּה אֹותן לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֻלֹו
חֹורין; ּבני נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹּכׁשּיגרׁשּנה

חפץ ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּכלּוכׁשּתטרף, ּכדין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
ּבעיניו. קּלה ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבעלי

.‡Èּכׁשּתבֹוא האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּמׁשּביעין
ּכתּבתּה, ּדין,לגּבֹות לבית חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻ

לּה ׁשחֹוׁשׁשין מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמּפני
היתֹומים רצּו ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא

ובתמורה] שבועה, חומרת ממנה [בהנאהלהּדירּה[להוריד ְִַָ
[- ידוע שלא מהבעל משהו קיבלה אם - מסויים נֹודרתמדבר ,ֶֶ

ּכ ואחר ּדין, ּבבית אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלהם
ּכתּבתּה. ְֶֶָָֻנֹוטלת

.·Èיֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - [סימן]ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים את[גבולות]ּבארּבעת ּגֹובה - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והן מּטלטלין לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּכתּבתּה
נמּכרּוע אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מּדמי הּׁשנּיים ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָונלקח
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים ְְְְִִִִֶֶַַָָֹהּמּטלטלין

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה .אּלא ְִֶָָ
.ÂËלא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊËּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
ּתּׁשבע - יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִִַָָֹלהֹודיעֹו,

ְִֹותּטל.
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

הּכל', 'נתקּבלה אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻהֹוציאה
מאֹות חמׁש אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהיא

לבינֹו' ּביני ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה [האמיןזּוז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
מאות] מה' יותר אתבע ּבׁשבּועה.שלא ׁשּלא נפרעת זֹו הרי -ְְֲִִֵֶַַָֹ

- מאֹות' חמׁש אּלא ּכתּבתי ּבׁשטר 'אין אמרה: אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻאבל
ּבּטלה ׁשהרי ּכלּום, אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאינּה
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאֹותֹו,

מדרבנן] ונפטר.[שבועה ,ְְִָ
.ÁÈאֹומרין - ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשּלא 'ּתּפרע ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלּה
נאמן אּתה ואין לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבׁשבּועה'

'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו .ּבטענה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָ
.ËÈ'טענתי על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל אֹומריןאמר - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ

עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה

ׁשבּועה. ּבלא מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתהא
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם בעלה]אבל ע"י [שנמכרו ְְְְֲִִִִִָָָָָֹֻ

ׁשהאמינּה ּפי על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא [האמין- ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
יֹורׁשיו,לה] ועל עליו אּלא מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּבעל;

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד ְְֲֲִִִֵֵַָָאבל
.‡Îנׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ׁשהיתה ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה
אביה ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּכתּבהּבבית ׁשטר אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה עּקר אפּלּו - הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, ְְִֵֶַַָָֻאין
.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום ּתנאיאבל על סֹומכין ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּבידּה ׁשאין ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה זֹו הרי - ּדין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻבית

ּכתּבה ּבביתׁשטר ׁשהיתה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבכל לּה אין ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבעלּה

ּברּורה. ּבראיה אּלא ְְִֶָָָָָמקֹום
.‚Îּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית' עּמי והן מּלתבען, .'נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
.„Îלבית מזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ

אחר ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֻאביה,
מּפני ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹעׂשרים

הּיֹורׁש מן בֹוׁשה .ׁשהיא ִִֵֶַָ
.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
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ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'
ׂשמחה מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

אּלא ּכן עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמלּבּוׁש
ּבזה, עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלבתּולה

לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו [יכולה]הרי ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמ הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּטענה.להׁשּביעֹו קצת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ

קטן ּכׁשהייתי אני 'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָונאמן
האּלּו, הּדברים וכל הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ְְְְְִֵֶֶַָָָֻּבמקֹום
.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

ּפניה ׁשהֹוציאה[מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ואבד 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎעּקר הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה קבלה]ותֹוספת, מּתֹו[כתב - ׁשֹוברי' ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
זה הרי ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּיכֹול

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה קדוש]נאמן; חפץ לּה[תפיסת ונֹותן , ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָאת

.ÁÎו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עדׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשבּועת הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי
ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את[בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן[גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;
הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה

.Ïּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה
ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;

החזירּה -הראׁשֹונה הּבעל מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה . ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
אין אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, קֹודם ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻאם
זכת ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה
.‡Ïׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אםלאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
אֹותּה ּומׁשּביעין אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻהזּכירה
את לי ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻונֹותנין
ּבאה, הּכתּבה עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבתי'
לּטל אּלא להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹוהרי
הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּכתּבה

לּה ונֹותנין אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֻלהּנׂשא
אם אבל ּבאה. נּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבתּה,
אֹותּה מּתירין - להּנׂשא' והּתירּוני ּכתּבתי את לי 'ּתנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֻאמרה:
מּידּה. מֹוציאין אין ּתפסה, ואם ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָֻואין
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ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
ּבׁשבּועה; אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקֹודמת

ׁשּלפניה ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה היאואין וגם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשטר[האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת

ואם ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
ה ּגֹובה קדמה, חֹוב.הּכתּבה לבעל והּׁשאר ּתחּלה, אּׁשה ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻ

לגּבֹות·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
ׁשהּדין הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנה

ּתחּלה זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נׁשיםנֹותן, נׂשא אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואחר נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹזֹו
ּכּלן ׁשּׁשעּבּוד ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשּנׂשא
ּדין ּכאן ואין לּכל, מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻּכאחת

ְִָקדימה.
אחד‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם אֹווכן , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

ׁשאין ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשעה
חֹובֹו ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
קדימה ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֻאֹו

ְְְִִַּבמּטלטלין.
חֹוב„. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

- והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
הּקרקע מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב .ּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ולא לׁשניהן, להגּבֹות ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹואם
נׁשאר ואם חֹוב; לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה ְְְְְִִִִִַַַָָָָהיה

ּכלּום ּבעל[משהו]לאּׁשה מּפני ּתּדחה - לאו ואם ּתּטל, - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
חסרה לא והאּׁשה מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹחֹוב;
להּנׂשא. רֹוצה אּׁשה לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר,

ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן
קדימה ּכלּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּתחּלה. ְִָחֹובֹו
.Âמן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון

אם - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
ּכל חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹלא
ּתּטל, ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻחֹובֹו

ּתּדחה .אֹו ִֶָ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשההיּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו [לעצמו]וטענה ְְְֲֶֶַַַָָָָָ
חֹובֹות; ּבעלי ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
וחֹולקת מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹונׁשּבעת

חֹובֹות. ּבעלי ֲִֵַעם
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הּׁשאר ותגּבה ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה
לכתּבתּה ּומֹוכרת נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבין
נאמנין ּבׁשלׁשה ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאפּלּו

הּקרקע ׁשּומת .ויֹודעין ְְְִַַַַ
.ËÈא לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ּבדההּמֹוכרת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכתּבה ּתנאי ּכתּבתּהׁשאר ּכנגד יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻ
זה. ּתנאי ּכדין חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזאת
ּכתּבתּה, ּתנאי ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻאבל
צריכה אינּה ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו
ולא עדים צריכין ׁשאינן הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹקנין
ׁשהּדעת דברים ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקנין,
תמּה, ודברי והתל ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹסֹומכת

נכֹונה. ּבדעת ְְֶַַָָאּלא
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עד‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה
ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ

אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.
לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה שלה]עׂשתה חוב לבעל ,[שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ

ּדברים ׁשעׂשת ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהּוא
ּבין ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֹֻֻאּלּו
אין - ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשת
לּה יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל הּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָלּה

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמזֹונֹות.
ּכסּות·. לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּומדֹור ּתׁשמיׁש ּבֹו[דירה]ּוכלי ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת בעלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחּיי
ּבחּיי ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
אמרה: ואם לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָבעלּה.
לא וכן לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ'הּניחּו

ּבדקֹו אֹותֹו[סדקו]תחּזק טחה ולא ּבֹו[בטיט], ּתׁשב אּלא , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
עׂשּו לא אלמנה, מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּכמֹו

ְּכלּום.
.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

מזֹונֹותיה[שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ
מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. ְִַַָלאחר
ּכל„. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב הּדין[יחד]ואֹוכלין והּוא קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

מּבית זזה 'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר: הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
נֹותנין אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ'אם
ׁשהיא מּפני טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ילדים[צעירה]ילּדה רע]והם לשם לּה[וחוששת נֹותנין - ְְְְִִֵַָָָ

אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין ּומֹותרמזֹונֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא, ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
לפּדֹותּה חּיבין אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנׁשּבית
ותפּדה ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּנכסיו,

ְַָעצמּה.
.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואםמתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

יֹורׁשין יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעׂשה הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה מעׂשהידי 'טלי לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי המזונות]ידי דמי לֹו;[במקום ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא ְֲִִֶֶָָָָָאבל
.Êעֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל

ּפניו והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָליתֹומים
ורגליו .ידיו ְְַָָָ

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ëּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין הֹותירּוׁשבּועה; ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לּבעל.[התייקרו] ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשין יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואם
מֹותר, ּבהם היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואף

ה ליֹורׁשי ּבעל.הּמֹותר ְְֵַַַַָ
.Èׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין איןמחּיים - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
ּׁשּבידּה מּמה נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופֹוסקין
הּיֹורׁשין ויּקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

הּׁשאר. ְֶַָאת
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

ּגֹובה אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּגֹובה
ּותנאימהן הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּמּטלטלין מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּכתּבה
ּתפסה ׁשּלא ּפי על ְִֶַַָָֹאף

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת הבעל]ואפּלּו הּמּטלטלין,[על מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּה

.‚Èהּניח אם ׁשּלאאבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
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.Áּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות[לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
מאֹות, ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
רביעית וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹוׁשל
ארּבע הּניח אם - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמאה,
מאה נֹוטלת אחת וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמאֹות
ּבׁשוה, ּכּלן ּבין ּתחּלק אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאֹו
אּלא ּבכתּבתּה אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻנמצאת
וחֹולקין מאֹות, ארּבע לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמאה.
ּכדי נטלה הרביעית ונמצאת מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָאֹותן
נׁשים וׁשלׁש מאֹות, ארּבע ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻכתּבתּה,
ּבין מאֹות הארּבע ּתחלק אם מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשּביד
ּוׁשלׁשים מאתים נֹוטלת הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשּתן
לפיכ מאתים. אּלא ּבכתּבתּה אין והרי ּוׁשליׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ׁשלׁש הּמאֹות מארּבע ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹלֹוקחין
לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה הּׁשליׁשית ׁשּנמצאת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבׁשוה;
ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי מאה, ּכאן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָונׁשאר
וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ּוׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָראׁשֹונה
הרביעית ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא הּׁשנּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָּביד

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ועל ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָמאה.
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייבהערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לׁשּלםבקנין חּיב אינֹו חסרה, לא והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
מכספה]ּכלּום הוציאה הּוא,[לא ּבנֹו ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָֻ

עצמֹו מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָוקנּו
אף[בליבו]וגֹומר לׁשּלם, חּיב ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֻ

לאּׁשה: ׁשאמר זה קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעל
'אני לּה: אמר אם אבל זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ'הּנׂשאי
ּפטּור, - ּבזה וכּיֹוצא זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכתּבה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻֻערב
הניה יּדירּנה - אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. היה ּכן אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ממנו] תהנה הערב[שלא מן אֹו הּקּבלן, מן ּתּפרע ּכ ואחר ,ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה גרושתו]אם עֹוׂשין[את ונמצאּו , ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָ

זה.[תחבולה]קנּוניה ׁשל נכסיו על ְְְֶֶַָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּמא ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָיּדירּנה
ּובאה אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָיעׂשּו
אּלא להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹלטרף
ידעּו ׁשּכבר לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹנׁשּבעת
עצמן על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּלקֹוחֹות

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ְְְִִֶֶַַָָָׁשּלקחּו
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּודב ּפי'ּדין על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ׁשּלא אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו

רּוח 'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתבטֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
זֹו ׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף, יכֹולה אינּה -ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּברצֹון הלכה לא רצת ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹלבעלי',

ֲַָּבעלּה.
.·Èמּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי

סודר]הראׁשֹונה בקנין ׂשדה[התחייבה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶֶַָָָָ
הּמֹועיל קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת ואינּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
ואחר לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען יכֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאינּה
מּיד מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו הּבעל, מת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכ
מֹוציאה והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו לא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח,
אּלא ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּיד
הּלֹוקח חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ׁשהרי מּידּה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּומֹוציאּה

ּביניהן. ּפׁשרה ְֲֵֵֶֶַָָׁשּיעׂשּו
.‚Èהּנּׂשּואין מן ּבין נׁשּבעתאלמנה, - הארּוסין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

מבעלה] כתובתה קיבלה ּבעלּה[שלא מּקרקע ְֲִֶֶַַַָּומֹוכרת
ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻונפרעת
ויֹודעין נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹֻממחין;

הּמכר ואחריּות הּקרקע. היתה]ּבׁשּומת שגזולה נמצא -[אם ְְְֲֶֶַַַַַַָ
ּדין ּבבית אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל יתֹומים. נכסי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹעל
ּבהכרזה אּלא תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת וכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻממחין.

פומבי] ּבית[מכרז מכירת מׁשּפט יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ;ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
צריכה אינּה - ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדין
הּׁשּומא. ויֹודעין נאמנין ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהכרזה,

.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּהאלמנה לבין [ללאּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אנשים] ג' קּים;נוכחות מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶַָָָָָָ

לאחר, ׁשּמכרה והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָונׁשּבעת
הכריזה. ואפּלּו ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹאבל

.ÂËאֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה
ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשוה

אלמנה ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע מאה,ּובלבד ּכתּבתּה היתה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
אמרה: ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּומכרה

ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ'אני
.ÊËולזה ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻהיתה

ודינר מאה ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבמנה
קּים ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - .ּבמאה ְְֲֵֵֶֶַַָָָָֻ

.ÊÈמת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש
הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא[הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי ּכלּום.[שלא לֹו אין - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי
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הּׁשאר ותגּבה ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה
לכתּבתּה ּומֹוכרת נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבין
נאמנין ּבׁשלׁשה ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאפּלּו

הּקרקע ׁשּומת .ויֹודעין ְְְִַַַַ
.ËÈא לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ּבדההּמֹוכרת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכתּבה ּתנאי ּכתּבתּהׁשאר ּכנגד יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻ
זה. ּתנאי ּכדין חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּזאת
ּכתּבתּה, ּתנאי ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻאבל
צריכה אינּה ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻואפּלּו
ולא עדים צריכין ׁשאינן הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹקנין
ׁשהּדעת דברים ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקנין,
תמּה, ודברי והתל ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַֹסֹומכת

נכֹונה. ּבדעת ְְֶַַָָאּלא

יח ¤¤ּפרק

עד‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה
ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ

אֹו ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.
לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה שלה]עׂשתה חוב לבעל ,[שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ

ּדברים ׁשעׂשת ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהּוא
ּבין ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֹֻֻאּלּו
אין - ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעׂשת
לּה יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל הּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָלּה

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמזֹונֹות.
ּכסּות·. לּה נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכׁשם

ּומדֹור ּתׁשמיׁש ּבֹו[דירה]ּוכלי ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת בעלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחּיי
ּבחּיי ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
אמרה: ואם לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָבעלּה.
לא וכן לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ'הּניחּו

ּבדקֹו אֹותֹו[סדקו]תחּזק טחה ולא ּבֹו[בטיט], ּתׁשב אּלא , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
עׂשּו לא אלמנה, מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹּכמֹו

ְּכלּום.
.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

מזֹונֹותיה[שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ
מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
אפּלּו יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. ְִַַָלאחר
ּכל„. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב הּדין[יחד]ואֹוכלין והּוא קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ

מּבית זזה 'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָלׁשאר
לֹומר: הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו ְְְְְִִִִִִַַָָאבי,
נֹותנין אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ'אם
ׁשהיא מּפני טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל

ילדים[צעירה]ילּדה רע]והם לשם לּה[וחוששת נֹותנין - ְְְְִִֵַָָָ

אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין ּומֹותרמזֹונֹות ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה ְְְְִַַַַָָָמזֹונֹות

קצּבה‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי היא, ואם ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִִֵַָָ

נׁשּבית מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻרפּואה
ואפּלּו יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין -ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָ
לפּדֹותּה חּיבין אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָנׁשּבית
ותפּדה ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻמּנכסיו,

ְַָעצמּה.
.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואםמתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

יֹורׁשין יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
מעׂשה הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה מעׂשהידי 'טלי לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי המזונות]ידי דמי לֹו;[במקום ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא ְֲִִֶֶָָָָָאבל
.Êעֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל

ּפניו והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָליתֹומים
ורגליו .ידיו ְְַָָָ

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ëּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין הֹותירּוׁשבּועה; ּכן אם אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לּבעל.[התייקרו] ׁשהּמֹותר ּברזל צאן נכסי והיּו הּבעל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹּבחּיי
נדּוניתּה, יֹורׁשין יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹואם
מֹותר, ּבהם היה ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואף

ה ליֹורׁשי ּבעל.הּמֹותר ְְֵַַַַָ
.Èׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין איןמחּיים - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּׁשּתפסה, מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמֹוציאין
ּׁשּבידּה מּמה נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופֹוסקין
הּיֹורׁשין ויּקחּו מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹעד

הּׁשאר. ְֶַָאת
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

ּגֹובה אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻּגֹובה
ּותנאימהן הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּמּטלטלין מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָָֻהּכתּבה
ּתפסה ׁשּלא ּפי על ְִֶַַָָֹאף

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת הבעל]ואפּלּו הּמּטלטלין,[על מן ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאינּה

.‚Èהּניח אם ׁשּלאאבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
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זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ּביןוהּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
היה אם זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבבת
יֹורׁש ואחד אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשם

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ְְְְְִִֶַַָָֻּכתּבת
מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: הערך]אמרּו לגובה [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ

ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
ּבׁשעת ׁשוין היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהן,
מיתת אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמיתת
ּכׁשעת אּלא אֹותם ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאביהן,

אביהן. ֲִִֶַמיתת
.Âעליו ׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיה

האב] ּכל[על אּלא ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשטר
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן ְִֵֵֶֶַָֻאחד

.Êואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות ׁשּתי קדםעל אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹורׁשים ׁשאינם מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתמּות,
ּכ ואחר ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני בניםיֹורׁשין ["תקנת ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
ואםזכרים"] ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְְִִִִֶַָָ

אּמן ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתה
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחדמתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
- נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
ׁשאין לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻחֹולקין

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה
.Ëּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכליֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלאאּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשיןנמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהןּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
- ּבגרה ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡Èּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּוכסּותן הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר
הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין[מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ

לפי לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;
.·Èנּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו אבלּבתנאים ידם; מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אּמן מחלה ׁשּמא ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאם
הּתנאים ּכפי להם יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם .ּכתּבתּה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻ

.‚Èּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
'אל אֹו אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשאמר:

לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו נכסיויירׁשּו ּכל נתן . ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים חולה]ּבמּתנה [אדם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

הּמּתנה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחּיּוב

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ׁשּמתהּובנֹותיו אּמם ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
בעלּה. ְֲֵַַָּבחּיי

.„Èומיאנההממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבלבנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת[שאמא , ְְִַַַַַָָָ
אביהן מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ׁשאר ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבתנאי

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות ְְֲִִֵֶַַַָָהּבנים
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעתהמארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ואינּה מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארּוסין
אדם ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבֹוגרת

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת

יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית[ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ
עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה

ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר
.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבּמה ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהן
הּבנים מהן ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדברים
'נכסים הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּבנֹות
- מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין'.
הּׁשאר ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמֹוציאין
הּבנֹות - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים;
על יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות

ְִַָהּפתחים.
.ÁÈקרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניחּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

מן הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר
אֹותן יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה[על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹעם
חֹוב לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,
ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן
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.„Èנּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח
קדימהּבׁשוה ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות{, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ

.ÂËהראׁשֹונים חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאלמנה
ּבעל מּׁשל -נּזֹונת מעּברת הּניחּה אם וכן העּבר, הּכר אם ; ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻ

והֹולכת נּזֹונת - קּימה ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנּזֹונת
אחר מעּברת נמצאת לא הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּכל
ּבעל מּׁשל לא נּזֹונת אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, ְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּׁשלׁשה

לחלץ. אֹו לכנס יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹולא
.ÊËּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ

מּׁשל נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,
ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם

.ÊÈויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה
היבמין .ּכׁשאר ְְִִַָָ

.ÁÈ:ואמר למזֹונֹותיה מיתה ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמי
היה ואם מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ'יהיה
ואם נכסים; ׁשאר נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶֶָָָָָָׂשכרֹו
אמר אם אבל הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיה

וׁשתקה ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה אּלאלּה: לּה אין - ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו מזֹונֹות.[קצב]ּפרֹות לּה ְְֲִֵֵֶַַָָָ

.ËÈׁשהֹורה מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאלמנה
לסמ ראּוי ואין אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּפֹוסקין
ּבעלּה ׁשהל ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעל
עד ּדין מּבית מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמדינת
הּנפרע וכל יתֹומים, מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתּׁשבע,
נֹוטה, ּדעּתי ולזה ּבׁשבּועה; אּלא נפרע אינֹו יתֹומים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּנכסי

לדּון. ראּוי ָָּובֹו
.Îאֹותּה מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹאלמנה

הכרזה ּבלא ּומֹוכרין לּהּתחּלה, יׁש וכן מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ
ממ ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות נאמנין,למּכר ּבׁשלׁשה אּלא חין ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֹֻ

ׁשוה עצמּה לבין ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבלא
אֹותּה, להׁשּביע הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבׁשוה,

ְִַַנׁשּבעת.
.‡Îחדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

מזֹון לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וכן חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
וגֹובה כתּבתּה, ּכדי הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמֹוכרת

לּה והֹולכת הּׁשאר מן .ּכתּבתּה ְְְִֶֶַָָָָֻ
.·Îעּמּה מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה ידיה]על במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲֵֶֶַַַָָָ
אֹותֹו, נֹוטלין ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
הּיֹורׁשים היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָואם

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - רווחיהקטּנים נותנת אם [בודקים ְְְִִִִֵַַָ
לּהליתומים] ּופֹוסקין ,[- מ רווח מכסת לה קובעים מעׂשה[- ְֲִֵַָ

מזֹונֹות. לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ְְְִֶֶֶֶָָָידיה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
לּה: ואֹומרים לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאֹותּה;

אין אם אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָֻ'הביאי
ּכתּבה לכּתב .ּדרּכם ְְְִַָָֹֻ

.„Îהי ׁשהלכה ּובאההאּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ
רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
ונּזֹונת נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
אׁשּתֹו, היא עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻמּנכסיו
ׁשהרי ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻיׁש
כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה

לּה .והֹולכת ְֶֶָ
.‰Îנּזֹונת אינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה

בעלּה, ּבחּיי אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּנכסיו,
ּגמּורין ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה .יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַָָ

.ÂÎאֹו מזֹונֹות, ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מזֹונֹות לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹעׁשירה

מּזה,ּבּׁשנים ּפחֹות ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹותן מזֹון ונֹוטלת ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹאפּלּו

ׁשעברּו .הּׁשנים ְִֶַָָ
.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה

על נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ'נתּנּו',
הּסת ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא [מדרבנן]היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הּיֹורׁשים יּׁשבעּו אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹותּטל;
לּה ׁשּנתנּו הּסת .ׁשבּועת ְְֵֶֶַָָ

.ÁÎ,ׁשּתבעה אלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻּדין
העּקר עם ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, ְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָֻאֹו
הרי - מקצת והּניחה מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין -ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָ

מקצתּה והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי הּמֹוכרתזֹו וכל . ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
- העּקר עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה סתם, הּמֹוחלת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו

מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ְְְְֵֶֶָָָָֻׁשּׁשניהם

יט ¤¤ּפרק

אּמן,‡. ּכתּבת יֹורׁשין הּזכרים ּבניו ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻֻמּתנאי
אביה]ּונדּוניתּה מבית צאן[נכסים נכסי ּבתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ

ולהפסד]ּברזל לרווח הבעל, באחריות ּכ[שיהיה ואחר , ְְֶַַַָ
ּבׁשוה. אחיהם עם הּירּׁשה ׁשאר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֻחֹולקין

ּבן·. וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה נׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד?
ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נׂשא ּכ ואחר ּבחּייו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו, ּומתה ּבן וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים

והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה מאותמן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ
אלףזוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע
ׁשּתי‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה

אחד ּדינר ּבׁשוה;הּכתּבֹות הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשאם ּבׁשוה: הּכל חֹולקים ּדינר, יֹותר הּניח לא אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
ּדינר יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ּכתּבת אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻיירׁשּו
מבּטל זה ּתנאי נמצא - הּיֹורׁשים ּבין אֹותֹו לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

הּתֹורה מן ׁשהּוא ּבׁשוה, הּבנים ּבין ירּׁשה .חּלּוק ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
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זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ּביןוהּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
היה אם זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּבבת
יֹורׁש ואחד אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשם

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ְְְְְִִֶַַָָֻּכתּבת
מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: הערך]אמרּו לגובה [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ

ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
ּבׁשעת ׁשוין היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהן,
מיתת אחרי נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַמיתת
ּכׁשעת אּלא אֹותם ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאביהן,

אביהן. ֲִִֶַמיתת
.Âעליו ׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהיה

האב] ּכל[על אּלא ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשטר
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן ְִֵֵֶֶַָֻאחד

.Êואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות ׁשּתי קדםעל אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
יֹורׁשים ׁשאינם מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתמּות,
ּכ ואחר ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבת

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני בניםיֹורׁשין ["תקנת ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻ
ואםזכרים"] ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְְִִִִֶַָָ

אּמן ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתה
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחדמתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
- נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
ׁשאין לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻחֹולקין

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה ְְְִֶַַַָָָָֻלאלמנה
.Ëּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכליֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלאאּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשיןנמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהןּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
- ּבגרה ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאין

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡Èּוכסּות מזֹונֹות לּבת אביה,[דירה]ּומדֹורּפֹוסקין מּנכסי ְְְְִִִִֵַַָָָ

ּוכסּותן הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכדר
הכרזה המרבה]ּבלא לכל פומבית ׁשּמֹוכרין[מכירה ּכדר , ְְְְִֶֶֶַָָֹ

לפי לּה ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָלמזֹון
להן המסּפק ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָכבֹודּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ְְְִִֵַַָָּבלבד;
.·Èנּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו אבלּבתנאים ידם; מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אּמן מחלה ׁשּמא ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאם
הּתנאים ּכפי להם יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם .ּכתּבתּה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻ

.‚Èּכגֹון ּכתּבה, מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
'אל אֹו אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשאמר:

לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו נכסיויירׁשּו ּכל נתן . ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים חולה]ּבמּתנה [אדם ְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

הּמּתנה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאינּה
אלמנתֹו ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָוחּיּוב

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ׁשּמתהּובנֹותיו אּמם ּכתּבת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻ
בעלּה. ְֲֵַַָּבחּיי

.„Èומיאנההממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבלבנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת[שאמא , ְְִַַַַַָָָ
אביהן מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ׁשאר ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבתנאי

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות ְְֲִִֵֶַַַָָהּבנים
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעתהמארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ואינּה מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארּוסין
אדם ואין נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבֹוגרת

הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת

יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית[ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ
עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה

ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר
.ÊÈ,הּנכסים ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמי

ּבּמה ׁשּיתארסּו. עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהן
הּבנים מהן ׁשּיּזֹונּו ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדברים
'נכסים הּנקראין הן ואּלּו הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּבנֹות
- מּזה ּפחֹות אּלא ׁשהּניח ּבּנכסים אין אם אבל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמרּבין'.
הּׁשאר ונֹותנין ׁשּיבּגרּו, עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמֹוציאין
הּבנֹות - ּבלבד הּבנֹות מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּבנים;
על יׁשאלּו והּבנים ׁשּיתארסּו, עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָנּזֹונֹות

ְִַָהּפתחים.
.ÁÈקרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניחּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

מן הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ- ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכבר
אֹותן יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו ׁשהתנה[על אֹו חֹוב, ְְְְִִִֵֶַָָָָָֻ

אׁשּתֹו ּבת מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹעם
חֹוב לבעל ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹממעטין
ויזּונּו ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹובֹו,
ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחיֹותיהן
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עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
ּכּמה להם היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמֹותר
ׁשהּבּטלה ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשפחֹות
ּכל מלאכה לעׂשֹות אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָמביאה

ּבמלאכה. ממעטת הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּיֹום
ויּתן‚. יֹוציא - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר

זּמה לידי מביאה ׁשהּבּטלה רֹוחצתּכתּבה, אּׁשה ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
את לֹו ּומּצעת הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלבעלּה
מים לֹו ׁשּתּתן ּכגֹון בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּטה,
אינּה אבל אּלּו; ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹאֹו

בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָעֹומדת
אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה להן, היּו ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

אׁשּתֹו. אּלא לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכּמה
ּבזמן‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש

ּבּתּנּור הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקןׁשהן ועזרא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מצּויה הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
ּומניקה ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת ּבנּה, לרכיבה]את לא[שהיא אבל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
בקרֹו לחרישה]לפני -[העומדת מטחנת? ּכיצד ּומטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּומׁשּמרת ּברחים ואצה[מנפה]יֹוׁשבת הּקמח, [מזרזת]את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת אֹו הּבהמה[מנהיגה]ּבּטֹוחנת, ּכדי[המסובבת]אחר , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יד, ׁשל ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ֶֶטֹוחנת.

.Âׁשפחה לֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָּבּמה
ׁשהיתה אֹו אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחת,
אחת ׁשפחה לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו
ּתבן נֹותנת ולא מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה -ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

בהמּתֹו הראּוייןלפני נכסים אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן ׁשהיהלקנֹות אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

את מניקה ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָראּוי
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָּבנּה,

.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו
טֹווה מלאכֹות: לֹוחמׁש ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אינן ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Á,לבעלּה עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָּכל

ידיו ּפניו והרחצת ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָחּוץ
מּצעת לפיכ לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹורגליו;
נֹותנת ואינּה הּכֹוס ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּטתֹו
על אֹו הּכלי על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָאֹותֹו

נֹוטלֹו. והּוא ְְֶָָהארץ,
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

אּתה אין ׁשאם ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביתּה
נזהרת נמצאת אּלא לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר

ּביניהן קטטה ונמצאת הּמלאכֹות, מרב .ונמנעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

.Èׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
ועֹוׂשה אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן הּואחּיבת טען ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ

- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
הּדּין ׁשּיראה ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ְֶֶַָָָׁשאפׁשר
.‡Èמּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

לחלב ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
יֹותר, לאכל מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
ּבבטנּה לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי חשבונה]- ואין[על ּׁשּתרצה; מה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּתאכל אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹהּבעל

קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל
.·Èאּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה

לּׁשני מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשהמניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אּלא מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיהנדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

היא הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין
.„Èׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

רצת לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂËוהּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה ְִָ

.ÊËאם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא אֹותֹוּבנֹו הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה אליה]עד הּכירּה[התרגל אם אבל התרגל. [התינוק ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו איןאליה - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה
.ÊÈאת מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

להן צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבנֹו;
המעּברת, אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּכסּות

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה הנקה]אין חדשי ּוגמלּתּו[כ"ד ְְְֳֵַָָָָָ
אין[מהנקה] - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו
.ÁÈהראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
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.‡Îואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח
ּתׁשאל והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים

הּפתחים לירּׁשתעל קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
ׁשּׁשניהם ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
ירּׁשה נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא
.·Îמי- ּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ

ׁשאר ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָאין
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻהּנכסים

ה'תשע"ב אייר כ"ה חמישי יום

כ ¤¤ּפרק

ׁשּתּנׂשא‡. ּכדי לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצּוּו
לא סתם, ּבּתֹו את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. הּנקרא הּוא וזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּבֹו;
ּכמֹו ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָיפחֹות
אם אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיה
אין·. - ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אּלא אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה
אביה ּבבית והיא .מכּסה, ְְְִִֵַָָָ

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
ּדעּתֹו? אמּדן יֹודעין ּומּנין לּה; ונֹותנין לפרנסתּה, לּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻלּתן
ּבת הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּמּׂשאֹו ּומיּדעיו, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין לה]ּבחּייו, שנתן מה לפי יּודע[משערים לא ואם . ְְְִִִַַָָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין נותן]לבית היה מּנכסיו[כמה לּה נֹותנין , ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
לפרנסתּה.[מעשר]עּׂשּור ְְִַָָָ

עּׂשּור„. לּה נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּניח
ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהּנכסים;
להּנׂשא ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
הן אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָראׁשֹונה,
הּנכסים ּוׁשאר ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָעׂשר;

.לאחים ִַָ
.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור

לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו
מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות רצּו[דמי ואם הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ

נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחין
.Âנֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעתאֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ

יתֹומים אּלאמּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן

.Êטֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּבעלי[גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות

.Áּבן ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי
הּנכסים, את חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין -ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבׁשוה הּנכסים את חֹולקֹות .אּלא ְְְִֶֶֶַָָָ
.Ëונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי

הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
אּלא עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונפלּו

ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; .חֹולקֹות ְְְִִֶֶָָָָָָ
.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

ּכתּבה מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ
.‡Èאלמ והּניח ׁשּמת ּבארנּומי ּכבר ּובת, ׁשּמזֹונֹותנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה ואפּלּו האלמנה; מזֹונֹות מּפני נכסים, עּׂשּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנֹוטלת
להּנתן הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּבת
מהן. נּזֹונת ׁשּתהא האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלּה,

.·Èונתנּוקטּנה לדעּתּה, אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתּה יתֹומה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
להֹוציא מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה - זּוז חמּׁשים אֹו מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָלּה
עּׂשּור אֹו האב ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהן
ּפי על ואף אֹותּה, זנין האחין היּו לא ואפּלּו ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹהּקרקעֹות,
מחאה. ּבת אינּה ׁשהּקטּנה מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

.‚Èולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה

ׁשּתרצה זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ועֹודּההרי ּבגרה . ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
- ּבֹוגרת ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
ּכמֹו מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאם
ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבארנּו,

האחים ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, מזֹונֹותיה,ואם ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבגר אֹותּה לא[בבגרותה]וזנּו מחת, ׁשּלא ּפי על אף , ְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לטען, לּה ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאּבדה
עדין והיא חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹלא
.„Èּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ומת,[חולה]קרקע, ּבריא, ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות שניהם]והרי על הנאמן שלישי ,[אדם ְֲִֵַַַַָָ

ּבהן' יעׂשה ּׁשּירצה מה ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָואמרה
מארסת עדין ואם ּבידּה; הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם -ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
קטּנה עדין ואם ּבידֹו; ּׁשהׁשלׁש מה הּׁשליׁש יעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻהיא,
הּׁשליׁש יעׂשה אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - נּׂשאת אפּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא,

האב. ׁשּצּוהּו ְִֶָָָּכמֹו

כא ¤¤ּפרק

עֹוׂשה‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת
לרקם אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו?

אריג] על יפות טֹווה.[צורות ּפׁשּתן אֹו צמר לטוֹות ְְִִֶֶֶֶָָרֹוקמת,
אינֹו האּלּו, הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואם

אותה]ּכֹופּה מּזיק[כופה ׁשהּפׁשּתן ּבלבד; ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
המיחדת הּמלאכה היא והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאת

טוּו". ּבידיה לב חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלנׁשים,
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עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
ּכּמה להם היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמֹותר
ׁשהּבּטלה ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשפחֹות
ּכל מלאכה לעׂשֹות אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָמביאה

ּבמלאכה. ממעטת הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּיֹום
ויּתן‚. יֹוציא - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר

זּמה לידי מביאה ׁשהּבּטלה רֹוחצתּכתּבה, אּׁשה ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
את לֹו ּומּצעת הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלבעלּה
מים לֹו ׁשּתּתן ּכגֹון בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּטה,
אינּה אבל אּלּו; ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹאֹו

בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָעֹומדת
אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה להן, היּו ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

אׁשּתֹו. אּלא לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכּמה
ּבזמן‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש

ּבּתּנּור הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקןׁשהן ועזרא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מצּויה הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
ּומניקה ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת ּבנּה, לרכיבה]את לא[שהיא אבל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
בקרֹו לחרישה]לפני -[העומדת מטחנת? ּכיצד ּומטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּומׁשּמרת ּברחים ואצה[מנפה]יֹוׁשבת הּקמח, [מזרזת]את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת אֹו הּבהמה[מנהיגה]ּבּטֹוחנת, ּכדי[המסובבת]אחר , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יד, ׁשל ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ֶֶטֹוחנת.

.Âׁשפחה לֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָּבּמה
ׁשהיתה אֹו אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחת,
אחת ׁשפחה לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו
ּתבן נֹותנת ולא מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה -ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

בהמּתֹו הראּוייןלפני נכסים אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן ׁשהיהלקנֹות אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

את מניקה ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָראּוי
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָּבנּה,

.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו
טֹווה מלאכֹות: לֹוחמׁש ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אינן ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Á,לבעלּה עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָּכל

ידיו ּפניו והרחצת ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָחּוץ
מּצעת לפיכ לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹורגליו;
נֹותנת ואינּה הּכֹוס ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּטתֹו
על אֹו הּכלי על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָאֹותֹו

נֹוטלֹו. והּוא ְְֶָָהארץ,
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

אּתה אין ׁשאם ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּביתּה
נזהרת נמצאת אּלא לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹומר

ּביניהן קטטה ונמצאת הּמלאכֹות, מרב .ונמנעת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

.Èׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
ועֹוׂשה אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן הּואחּיבת טען ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ

- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
הּדּין ׁשּיראה ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ְֶֶַָָָׁשאפׁשר
.‡Èמּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

לחלב ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
יֹותר, לאכל מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
ּבבטנּה לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי חשבונה]- ואין[על ּׁשּתרצה; מה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּתאכל אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹהּבעל

קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל
.·Èאּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה

לּׁשני מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשהמניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אּלא מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיהנדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

היא הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין
.„Èׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

רצת לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂËוהּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה ְִָ

.ÊËאם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא אֹותֹוּבנֹו הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה אליה]עד הּכירּה[התרגל אם אבל התרגל. [התינוק ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו איןאליה - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה
.ÊÈאת מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

להן צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבנֹו;
המעּברת, אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּכסּות

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה הנקה]אין חדשי ּוגמלּתּו[כ"ד ְְְֳֵַָָָָָ
אין[מהנקה] - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו
.ÁÈהראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו

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



`zeyiקו zekld - xii` d"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּלקח ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח
קּים. מכרם - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָמן

.ÊÈמכרּה - לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָוכן
רּוח 'נחת מלֹוג ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּומּתנתּה

לֹומר. לּה יׁש נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי'; ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָעׂשיתי
.ÁÈצאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה אֹו[נכסים מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׂשדה
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס נדונייתה]ׂשדה קנה[תמורת לא - ְִִִֶֶֶָָָָֹ

עת ּכל חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל;
ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּתרצה;

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין אוּולפיכ עדים [אפילו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מועילים] אינן מלֹוגשטר מּנכסי חּוץ שאינן, [נכסיה ְְִִֵ

ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.ËÈהאּׁשה אֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹנכסי

לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבעלּה,
ׁשּקנּו למי דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ'נחת
מלֹוג נכסי אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּידּה
להחזיק ולא ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

לׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, אםּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

ּכדי אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם[להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ

סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ְִׁשֹומעין

.‡Îזה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו
אֹותן ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכללּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Îהראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Îלא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא[מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו אּלּו .הרי ֲֵֵֶ

.‰Îחּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי
צרכיהן ּובכל אֹוכלּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ

מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
.ÂÎׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו צאןהכניסה נכסי ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן רצת אם - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
.ÊÎׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹותן

זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ;לּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹוכל הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל

זול]הניה אֹוכל[במחיר הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ֵֵֶּפרֹותיהן.

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובלהּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵַַָָָָָֹּפרֹות
הּמעֹות להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּבעל
והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּטמנה';

ּפרֹות .אֹוכל ֵֵ
.Ïהיא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
נאמנת זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ

קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
מנת על לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוהּוא
ּׁשארצה' מה ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
- האּׁשה ּביד הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה -ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת

.‡Ïהּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן

.·Ï,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין
לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,

לרּבֹו ּדבריחזיר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
ׁשהּפּקדֹון זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני

ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,
.‚Ïּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
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עד צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחראצל אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ואם אּמּה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ונֹותנת ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
והם אב, להן אין אם לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן

ּבהן. ְִִֶַָמּטּפלין

כב ¤¤ּפרק

אׁשּתֹו‡. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם יזּכההּבעל ּומאימתי . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ
לא ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

ׁשּנתארסה·. האּׁשה אֹוּכיצד? לבעלּה אביה ּומסרּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לׁשלּוחי אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
ּפי על אף - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻבעלּה,

וכן[נדוניתה]ׁשּכתּבתּה יֹורׁשּה; ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו האב הל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאם
זֹו הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעם
עּמּה ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָעֹוברי
אביה, יירׁשּנה מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועדין

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ְְְֲִֵֶַַַָָָֻואף
היא‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא ּבעל לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה .ׁשלּוחיו, ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹו„. ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה [חלים]הּנֹוׂשא ְֲִִִֵֵֶַָָ
את הּנֹוׂשא וכן יירׁשּנה; ּתחּתיו, מתה אם - קּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
מתה אם - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקטּנה,
לא מתה אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּתחּתיו
היא ׁשהרי יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיירׁשּנה.

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ְְְְִִֵַַַַָָָָּבת
לדעת‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Âהּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשֹומעין אין - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
לעמד רֹוצה ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹלּה;

ּדני ואין לּה, ׁשֹומעין אין - יפהעּמֹו' ודין מֹורדת. ּדין לּה ן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
זה. ֶהּוא

.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסיםּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין הּבעל[שאינן - ְְִֵֵַַַ

יירׁש בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹוכל
אחר מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבעלּה
ׁשּתתארס קדם לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת,
אבל חּייה, ימי ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל -ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּתמּות. עד מלֹוג נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹלא
ואם ּדמים. ּבלא הּלקֹוחֹות מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמתה

קּימין הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה מחזירןהּדמים ּבעצמן, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
הן'. מציאה 'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו ְְִֵֵֶַַָָָָלּלקֹוחֹות,

.Áאם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה
ּומכרה הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו

קּים מכרּה - מכרּהאֹותן הּנּׂשּואין, קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹקּים,

.Ëקרֹוב ּבין רחֹוק ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
אֹו[משפחתית] נתּגרׁשה ׁשאם ּפי על אף - ׁשּתּנׂשא קדם ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אין מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ּתּבטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה
ּפ אֹוכל נתנההּבעל ׁשהרי - יֹורׁשן אינֹו מתה, ואם רֹותיהן; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מקּבל יקנה בעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנׂשא. קדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן
מקצת נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין מּתנתֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה
מהּיֹום 'קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלן אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכסיה

ארצה]ולכׁשארצה' עד[אם ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אינֹו מתה ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתרצה

ְָיֹורׁשּה.
.Èיבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; יׁש[ממתינה , ֵֶֶָָ

ואין יבם; ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן למּכר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלּה
עד לאחיו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּיבם
יֹורׁשין מאביה יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיכנס.
יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹנכסי
חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה

ְִָָּבקבּורתּה.
.‡Èאין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

יּבּום. אחר ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבין הּמת, ּבנכסי אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואם
נתחּיבּו ׁשּכבר ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹקדם

ּכתּבתּה מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו .נכסים ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ
.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח .יּמכרּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.‚Èמעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
לעּכב יכֹולה מהםואינּה נגּבית הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אחיו מּנכסי למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבהם. ויּתן יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹּולאסרן

.„Èזכה - ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה
יבמּתֹו, את ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָֹּבנכסי
לכתּבתּה, אחראין נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻֻיכּתב

ּכתּבה להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל .ּכׁשאר ְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
.ÂË,ּברזל צאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשּמכר הּבעל וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין
- מלֹוג ּבנכסי ּבין ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹקרקע

ּכלּום עׂשה .לא ְָָֹ
.ÊËׁשאינֹו ּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

ּבין מלֹוג, ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרּׁשאי,
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ׁשּלקח ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח
קּים. מכרם - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָמן

.ÊÈמכרּה - לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָוכן
רּוח 'נחת מלֹוג ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּומּתנתּה

לֹומר. לּה יׁש נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי'; ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָעׂשיתי
.ÁÈצאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה אֹו[נכסים מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׂשדה
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס נדונייתה]ׂשדה קנה[תמורת לא - ְִִִֶֶֶָָָָֹ

עת ּכל חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל;
ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּתרצה;

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין אוּולפיכ עדים [אפילו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מועילים] אינן מלֹוגשטר מּנכסי חּוץ שאינן, [נכסיה ְְִִֵ

ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.ËÈהאּׁשה אֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹנכסי

לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבעלּה,
ׁשּקנּו למי דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ'נחת
מלֹוג נכסי אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּידּה
להחזיק ולא ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

לׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, אםּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

ּכדי אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם[להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ

סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ְִׁשֹומעין

.‡Îזה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו
אֹותן ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכללּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Îהראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Îלא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא[מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו אּלּו .הרי ֲֵֵֶ

.‰Îחּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי
צרכיהן ּובכל אֹוכלּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ

מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
.ÂÎׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו צאןהכניסה נכסי ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן רצת אם - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
.ÊÎׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹותן

זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ;לּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹוכל הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל

זול]הניה אֹוכל[במחיר הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ֵֵֶּפרֹותיהן.

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובלהּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵַַָָָָָֹּפרֹות
הּמעֹות להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּבעל
והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּטמנה';

ּפרֹות .אֹוכל ֵֵ
.Ïהיא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
נאמנת זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ

קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
מנת על לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוהּוא
ּׁשארצה' מה ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
- האּׁשה ּביד הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה -ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת

.‡Ïהּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן

.·Ï,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין
לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,

לרּבֹו ּדבריחזיר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
ׁשהּפּקדֹון זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני

ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,
.‚Ïּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת

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



`zeyiקח zekld - xii` e"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּום האיׁש ׁשּיכניס ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מטלטלין]ּבהן. -] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
ּבֹו. להתנאֹות לנדּוניתּה יצטרף לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמּׁשּלֹו

.·Èסתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן[לא ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ
ּכמנהג נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
ּׁשּבכתּבתּה מה לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמדינה;

ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. מנהגּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מנהג אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָהּמדינה

הּמדינה.[נפוץ]ּפׁשּוט ּבכל ְְִַָָָ
.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ

'ּכּמה לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָואמר
על ׁשּפסק האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּתה

וכ',[בשביל]ידי ּכ' ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
קנּו - וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לבּת נֹותן אּתה ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ'וכּמה
הן ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן

ּבאמירה. ׁשּנקנין ְְֲִִִִֶַַָָהּדברים
.„Èּגדֹולה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

- ראׁשֹונים ּובנּׂשּואין לבנֹו, האחר האב ּופסק קטּנה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין ׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדעּתֹו

ּגמר ׁשּפסק[בליבו]הראׁשֹונים אח אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלאחֹותֹו,
אֹותן קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהאב

.וכ ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים,
.ÂËידי על ׁשּפסק הּמּתנה[בשביל]האב הּבת קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכל ׁשּיכנס; עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעד
הּפֹוסק ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּפֹוסק,
- ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעֹות
איני ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי' לּיבם: לֹומר האב ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
ואף חכם; והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי ִֶַַַָעל
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

אני מה עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה הרי[השיגה]אם - ידּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ
ולּמה ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזֹו

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר בו]לא רוצה איני [שתאמר ְְְְִַַָֹֹ
אינּה והיא לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמֹורדת
הּנדּוניא ׁשּתּתן עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָרֹוצה;
אֹו ּכנס 'אֹו לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּפסקה,
ׁשּפסקה קטּנה אבל ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּפטר'.
נדּוניא. ּבלא יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹעל

.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא
עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים והּואוכ ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קּדּוׁשין ּבׁשעת ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתנּו
מּידֹו ׁשּיקנּו עד קנין]- ע"כ וכּיֹוצא[יעשו ּבׁשטר ׁשּיכּתב אֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּבֹו,
לאחר, ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
לא - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּופסקה

מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹיאמר
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
לּה נֹותן ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ְְֵּדמי
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה מתּוּובעלי . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
מזֹונֹותיה וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן[המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן איןהרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד ¤¤ּפרק

האילֹונית‡. את ולא[עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ
אֹותֹו ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּתנאי ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּומֹוציא,

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכתּבה;
אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

לאוין ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר[ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבּה
לאחר ואפּלּו מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכתּבה,
מן מֹוציאין אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמֹותֹו.

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ּתּקנת‚. ׁשהּוא העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולּמה

ולא הֹואיל להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחכמים,
עּקר לּה אין ּבּה, ּבּההּכיר עצמֹו חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן לו]ּכל נשואה עמדה[תהיה הרי , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל עֹומדת, היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתנאי

אסרה לפיכהּתֹורה לעׂשֹות, יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָ
אחר להאסר לּה הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁש

מּקדם. היתה אסּורה אּלא ְֲִִִֶֶַָָָָֹהּנּׂשּואין,
ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבין[ערוה ּבּה הּכיר ּבין ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

מקֹום'? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
נׂשא אם אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמּפני
ּבין עׂשה מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת
לאוין ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻהּכיר
ויׁש קל. אּסּורן עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר

ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות הלךלׁשּתיהן [אם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הים] מֹוציאיןלמדינת להֹוציא, אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִֵֶַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
רצוןהממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ

לבטלם] כדי יׁשבנישואין ּתֹוספת אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
לותה ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה;
מֹוציאין אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Âולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי
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ׁשהיה ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו
מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שובּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייךהאּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק, ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
זה הרי - מלֹוג נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
הּקרן; ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ולֹובׁש ּבהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּתּמׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבליֹות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּיגרׁש,
.‰Ïׁשּפחיתתןהֹורּו ּפי על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּגאֹונים,
מעין[חשבון]על עֹוׂשין והיּו קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ

מעין עֹוׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכּתן,
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתן,
הּוא ּפׁשּוט ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבדמיהן
הּנדּוניא; אחריּות עליו קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה.
אם הּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
עבדי מקצת לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהֹותירּו
אחרת אּׁשה ּבבית לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשּתֹו
ּברזל; צאן עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנׂשא,
אׁשּתֹו. מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

ה'תשע"ב אייר כ"ו שישי יום

כגּפרק ¤¤

ׁשּזכה‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
- הּנּׂשּואין קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם

מּידֹו לקנֹות צרי סודר]אינֹו קנין כך על ּכל[לעשות אּלא , ְִִִֵֶָָָָ
לקנֹות צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה

.מּידֹו ִָ
ּודברים·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה

אבל קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבנכסיה
ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן ּכׁשהיאאֹוכל מּידֹו קנּו ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מּגּוף עצמֹו סּלק הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָארּוסה,
על ערער ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּקרקע,
זה, קנין מּפני ּפרֹות לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹקנינֹו
נכסים' ּבלא אּׁשה נֹוׂשא אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא
הּקרקע. מּגּוף עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

אֹוכל‚. אינֹו זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
קרקע,ּפרֹותיהן ּבהן ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

נכסים מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהּוא
ּבלבד. ְִֵַאּלּו

.„- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה
זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין

ׁשנּיה קרקע ּבהן ּפריוקֹונין ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
לֹו יהיה ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי

ּפרֹות, לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּפרֹות
הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ְֲִִֵֶַַַָָָֹּבחּייה;

יירׁש‰. ׁשּלא עּמּה יירׁשּנההתנה לא זה הרי - אבלּנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
מקצת ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
נכסים יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם התנה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

קּים. הּכל - אביה ְִֵַַָָָֹלבית
.Â;ׁשּתּנׂשא קדם עּמּה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּמה

עליה מתנה - מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּנחלה
יירׁשּנה עּמּהׁשּלא התנה אם אבל לֹו; ראּויה ׁשּתהיה קדם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויירׁשּנה ּבטל, ּתנאֹו - ׁשּנּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר
.Êּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה

הרי - ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה
יירׁשּנה מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו ּכמֹוזה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Áׁשהֹוציא ּבין מלֹוג, נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל

ׁשהֹוציא ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ּפרֹותמעט ואכל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכבֹוד ּדר אחת ּגרֹוגרת אכל אפּלּו שולחן]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשאכל ּכבֹוד[שווה]אֹו ּדר ׁשּלא אפּלּו אחד ,[ברחוב]ּדינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
זמֹורֹות ׁשל חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

גפן] אכל.[ענפי ּׁשאכל ּומה הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה -ִִֶֶַַַַָָ
.Ëעליהן והֹוציא רחֹוק, ּבמקֹום ּכספים לּה נפלּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכן

אצלֹו, ׁשהיּו מי מּיד ׁשהֹוציאן עד אֹו ׁשהביאן, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהֹוצאֹות
ּׁשהֹוציא מה - ּכּׁשעּור ּפרֹותיה ואכל קרקע, ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח

אכל ּׁשאכל ּומה ּפחֹותהֹוציא, ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא . ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הֹוציא: ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין הׁשּביח, ּכּמה ׁשמין - ְְֲִִִִִִִַַַַָָָמּכּׁשעּור

חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח [תפיסתאם ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
קדוש] ההֹוצאהחפץ ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְִִֵַַַָָָָָּכּמה

הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּׁשבח על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתרה
ְִָּובׁשבּועה.

.È.ּבמגרׁש אמּורים? ּדברים עלּבּמה ׁשּמרדה האּׁשה אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו ּופֹוחת אכל, ּכּמה לֹו ׁשמין הרּבה, אכל אפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָּבעלּה,
ונֹוטלֹו; ׁשּיּׁשבע, אחר ההֹוצאה מן לֹו לּתן ּׁשראּוי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמה
הּמֹוציא וכן מעצמּה. ותצא ׁשּתּטל ּכדי לּה הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
אכל ּכּמה רֹואין - ּומאנה קטּנה, אׁשּתֹו נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהֹוצאֹות

ּכארי לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא אוסוכּמה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקום] כמנהג ירד.רביע, ּברׁשּות ׁשהרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡Èׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּבנדּוניא יׁש רּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהגֹות
ּבׁשליׁש ּדמיה על ּביתר הּנדּוניא ּבּכתּבה ּבחמׁשׁשּיכּתבּו אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשהכניסה וכֹותבין מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
לגּבֹות, ּוכׁשּתבֹוא העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָלֹו
ּבפחֹות, לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
מאה ׁשוה נֹותנת ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם
ויׁש מאה. לֹו ׁשהכניסה וכֹותבין וחמּׁשים, מאה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָועׂשרים
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶָָָָֹמקֹומֹות

לפי מעֹות האיׁש קצּוב[ערך]ׁשּיּתן ּדבר [אחוזהּנדּוניא ְְְִִִֵֶַָָָָָָ
וכּיֹוצא,מסויים] ּבׂשמים ּבֹו ותקנה הּכּלה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתתקּׁשט
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ׁשּום האיׁש ׁשּיכניס ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מטלטלין]ּבהן. -] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
ּבֹו. להתנאֹות לנדּוניתּה יצטרף לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמּׁשּלֹו

.·Èסתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן[לא ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ
ּכמנהג נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
ּׁשּבכתּבתּה מה לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמדינה;

ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. מנהגּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מנהג אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָהּמדינה

הּמדינה.[נפוץ]ּפׁשּוט ּבכל ְְִַָָָ
.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ

'ּכּמה לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָואמר
על ׁשּפסק האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּתה

וכ',[בשביל]ידי ּכ' ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
קנּו - וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לבּת נֹותן אּתה ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ'וכּמה
הן ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן

ּבאמירה. ׁשּנקנין ְְֲִִִִֶַַָָהּדברים
.„Èּגדֹולה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

- ראׁשֹונים ּובנּׂשּואין לבנֹו, האחר האב ּופסק קטּנה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין ׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדעּתֹו

ּגמר ׁשּפסק[בליבו]הראׁשֹונים אח אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלאחֹותֹו,
אֹותן קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהאב

.וכ ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים,
.ÂËידי על ׁשּפסק הּמּתנה[בשביל]האב הּבת קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכל ׁשּיכנס; עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעד
הּפֹוסק ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּפֹוסק,
- ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעֹות
איני ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי' לּיבם: לֹומר האב ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
ואף חכם; והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי ִֶַַַָעל
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

אני מה עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה הרי[השיגה]אם - ידּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ
ולּמה ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזֹו

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר בו]לא רוצה איני [שתאמר ְְְְִַַָֹֹ
אינּה והיא לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמֹורדת
הּנדּוניא ׁשּתּתן עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָרֹוצה;
אֹו ּכנס 'אֹו לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּפסקה,
ׁשּפסקה קטּנה אבל ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּפטר'.
נדּוניא. ּבלא יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹעל

.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא
עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים והּואוכ ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

קּדּוׁשין ּבׁשעת ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתנּו
מּידֹו ׁשּיקנּו עד קנין]- ע"כ וכּיֹוצא[יעשו ּבׁשטר ׁשּיכּתב אֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּבֹו,
לאחר, ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
לא - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּופסקה

מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹיאמר
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
לּה נֹותן ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ְְֵּדמי
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה מתּוּובעלי . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
מזֹונֹותיה וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן[המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן איןהרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד ¤¤ּפרק

האילֹונית‡. את ולא[עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ
אֹותֹו ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּתנאי ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּומֹוציא,

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכתּבה;
אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

לאוין ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר[ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבּה
לאחר ואפּלּו מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכתּבה,
מן מֹוציאין אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמֹותֹו.

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ּתּקנת‚. ׁשהּוא העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולּמה

ולא הֹואיל להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחכמים,
עּקר לּה אין ּבּה, ּבּההּכיר עצמֹו חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן לו]ּכל נשואה עמדה[תהיה הרי , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל עֹומדת, היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתנאי

אסרה לפיכהּתֹורה לעׂשֹות, יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָ
אחר להאסר לּה הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁש

מּקדם. היתה אסּורה אּלא ְֲִִִֶֶַָָָָֹהּנּׂשּואין,
ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבין[ערוה ּבּה הּכיר ּבין ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

מקֹום'? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
נׂשא אם אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמּפני
ּבין עׂשה מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת
לאוין ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻהּכיר
ויׁש קל. אּסּורן עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר

ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות הלךלׁשּתיהן [אם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הים] מֹוציאיןלמדינת להֹוציא, אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִֵֶַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
רצוןהממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ

לבטלם] כדי יׁשבנישואין ּתֹוספת אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
לותה ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה;
מֹוציאין אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Âולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי
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מנדוניתה] נגנב מאמינּהאו היה ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
ּבית ואין להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוסֹומכת
אּלּו, מּדברים ּבדבר אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּדין
ּבפניהן זה אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעד

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר ְְְִִִַַָָלרצֹונּה,
.ËÈּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת זֹוהאּׁשה הרי - ּבאנס אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, הא[נאנסה]מּתרת , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
וכל ּגֹוי. ׁשאנסּה ּבין יׂשראל, ׁשאנסּה ּבין מּתרת, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנתּפׂשה
ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה ּפי על אף ּבאנס, ּביאתּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתחּלת
ׂשֹוכרּתֹו' הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלא לֹו, 'הּניחּו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:
היתה. ּבאנס ּומּתחּלתּה לבׁשּה, ׁשהּיצר מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Îלסטים אֹותן ׁשּגנבּו ּכׁשבּויֹות,[שודדים]נׁשים הן הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ּומּתרֹות אנּוסֹות, הּניחּוםׁשהן ואם [שחררום]לבעליהן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֻ

ואסּורֹות[חזרו]והלכּו ּברצֹון, אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשהּׁשגגה הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבעליהן.

ּבּה. יׁש אנס ֵֶַָֹצד
.‡Îאבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ּבזֹונה אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ׁשּיתּבארנעׂשית ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.·Îּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יׂשראל אׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואחד

את וכֹופין ּכלּום. הפסידה ולא והּתֹוספת; העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹקּימת,
ּולגרׁשּה ּכתּבתּה לּה לּתן .הּכהן ְְְִֵֵַָָָָָֹֻ

.‚Îׁשגגּתי' אֹו 'נאנסּתי', לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
ׁשהּוא אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר;

ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּדבריו על סֹומ. ְְְִִֵֵַָָָֻ
.„Î,'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

וׁשהת עדים ּבפני לסתר עּמֹו -]ונכנסה זמן ּכדי[שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה
אין - ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ל ׁשאין מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻלּה

מּזה יֹותר מכער החשוד]ּדבר עם ׁשם[שנסתרה ׁשאין והּיֹום, . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹ
לא ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻמי
להאסר. לּה ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעּקר

.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראהאמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
עליו אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻאֹותּה
ּכתּבה. ויּתן להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן
ּכתּבה; ּבלא ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּולפיכ

כה ¤¤ּפרק

סתם‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ
לא ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ

מאתיים] או ּתֹוספתמנה בכתובהולא שמוסיף [הסכום ְֶֶֹ
ׁשּלאכרצונו] אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ

ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, והּוא[בגדי]ּתׁשּתה צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ
הּמינים לׁשאר הּמקֹום[בגדים]הּדין אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם אבל ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקּׁשט
ּכלּום. הפסידה ְְִִָֹלא

נׁשים·. מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
ּבארנּום ּבֹוׁשּכבר ׁשמע ולא זה, ּבמּום הּבעל ידע ולא , ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הסכמה]ורצה הביע לא לא[- ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵָָָֹֹֻ
קרֹובים לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר
מּומין ואפּלּו אּלּו', מּומין ידעּתי 'לא לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה[שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים הרי[בזמנים , ְְְְֲִִִִֵֶ

לטען, יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהיה הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
יֹודעין והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹמנהג
ׁשל אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: ְְְְֲִִִִִֶֶָאֹותן
ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפלֹוני',
ּבּנׁשף לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבנֹות

מתנּכרה[בחושך] ּתצא חּוץ[בהחבא], אדם אֹותּה יראה ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
טֹוען זה הרי - ידע]מּקרֹובֹותיה ׁשּבּגלּוי;[שלא ּבמּומין אף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבּדק קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹוהּוא
לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבּה.
ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּבּה
להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּכל
אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהתנּכר

ּתּודע[חדר]ּבבית ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ׁשּבּמרחץ קטן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין אף טֹוען זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב. ּגזרת ואינן הן, טעם ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשל
ׁשהּוא‚. 'מּפני חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו; אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
ׁשם יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואפּלּו
ואֹומר רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמרחץ,
ּפלֹונית; על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין זה; ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא לּכל אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
קרֹו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד ביולקרֹוביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ְֵּביֹותר.
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ,וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּכלל. ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
ּבּה נמצאּו אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ׁשעד ראיה להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
נמצאּו ואם טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
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לּהּתֹוספת ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Êׁשּנדּוניתּה אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיא
ׁשנּיה היתה ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָקּימת,
ׁשהיתה אֹו ּבּה, הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאֹו
ּבנדּוניתּה היא הרי - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאילֹונית

הּנׁשים :ּככל ְִַָָ
.Áּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, ולאאֹו לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנׁשחק עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּכיר
נתנה היא ׁשהרי לׁשּלם; חּיב הּבעל אין ּברזל, צאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּנכסי
מלֹוג, מּנכסי נגנב אֹו ׁשאבד וכל אצלֹו. להיֹותן רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹו
איׁשּות ׁשם ׁשאין מּפני הּנׁשים; מּכל הפ - לׁשּלם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹּגמּורה,
.Ëּכלל ּבליֹות לּה אין עלוהממאנת, תביעה זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] מּמהנכסים ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
אּלא ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא ְְְִֶֶַָָָנֹוטלת
.Èולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנבּתֹוספת אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמזּנה
עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָֹֻיהּודית,
נֹוטלת מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻולא
לא ּכלּום, לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּנמצא

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת ְִֵֶֶַַַָֹמה
.‡Èּדת על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואּלּו

אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי, ראׁשּה ּוׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה - ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
אֹו נּדה, והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת, ואינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנׁשּבעת

קֹוצה ּבעלּה[מפרישה]ׁשאינּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה; לּה ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ואין אסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּדברים
ׁשאמרה ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדברים
הפריׁש ּפלֹוני זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:

הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, שנמצאלי [האדום, ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
בבגדה] או אֹותֹובגופה ׁשאל עליה, ּבא אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶֶַַַַָָָָָ

נּדה החזקה אם וכן מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻּפלֹוני
נידות]ּבׁשכּונֹותיה בגדי טהֹורה[שלבשה לבעלּה ואמרה , ְְְְְֲִֶַָָָָָ

עליה. ּובא ֲִֶָָָאני,
.·Èּבנֹות ׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו

על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל;
למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: לרה"ר]ּדת פתוח [רחוב ְְְִַַָָ
רדיד עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש ּכׁשאר[צעיף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻ

ׁשהיתה אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּנׁשים,
ּפּדחּתּה על ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, [מצחה]טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּטֹווה אֹו הּפרּוצֹות; הּגֹויֹות ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על ְְְֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
עם מׂשחקת ׁשהיתה אֹו אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּׁשּוק,
רם, ּבקֹול מּבעלּה הּתׁשמיׁש ּתֹובעת ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּבחּורים;

ּתׁשמיׁש; עסקי על מדּברת אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד
בעלּה. ּבפני ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

.‚Èּבסּנר חֹוגרת האּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ּתמיד[חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
עֹוברת אינּה - חגרה לא ואם צניעּות; מּׁשּום ּביתּה, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּבתֹו
ּפרּוע ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא ּדת, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻעל
מכּסה ּוׂשערּה הֹואיל - הּמבֹוי ּבתֹו לחצר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻמחצר

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָּבמטּפחּתּה,
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה - ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען הּוא - ועברה וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
עברּתי 'לא אֹומרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואֹומר:
נֹותן זה הרי להֹוציא, רצה אם - ּבי' התרּו 'לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹּכלל',
אחר ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה, ׁשּלא ׁשּתּׁשבע אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבה

ּכלּום. לּה אין ְְֵַָָָהתראה
.ÂËעדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ׁשם ׁשהיתה מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
ּבזנּות ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּכגֹוןעברה, ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר בשמים]ׁשהיתה ונכנסּו[מוכר יֹוצא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
והיא הּמּטה מעל עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּיד
לח רק ׁשּמצאּו אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלֹובׁשת

הּכּלה מן המיטה]למעלה יֹוצאין[וילון ׁשניהן ׁשהיּו אֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
אֹו ּבֹו; וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את זה מעלין אֹו אפל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמקֹום
מנּׁשקין אֹותן ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ּפי על מנּׁשק אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשראּו

מגּפפין אֹו זה, את זה[מחבקים]זה ׁשּנכנסּו אֹו זה, את זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַ
והגיפּו זה רצה[סגרו]אחר אם אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא הּדלת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

צריכה זֹו ואין ּכתּבה; לּה ואין ּתצא, - להֹוציאּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָֻּבעלּה
ְַָָהתראה.

.ÊËיהּודית ּדת אֹו מׁשה ּדת על ּדברעֹוברת ׁשעׂשת זֹו וכן , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לא רצה אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמכער
ׁשהּכתּבה ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻיֹוציא.
להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
אּלּו אבל הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹולא
וקּלה קּלה ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּפרּוצֹות

ְִָלהֹוציאּה.
.ÊÈמּקרֹובֹותיו אחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָמי

ּדבריהם על ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
- אּׁשה ׁשהיתה ּבין איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּזנת
חּיב זה הרי אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹואיל

ּכתּבתּה ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור לֹולהֹוציא הֹודת ואם ; ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻ
חפץ ּבנקיטת מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּזנת,

קדוש] חפץ ּבעצמֹו,[תפיסת אֹותּה ראה אם ּתחּתיו, זנת ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשּלא
אחר ּבדברי אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ פלוני]ואחר של ,[עדות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּגלּגּול ידי על אּלא להׁשּביעּה יכֹול בשבועהאינֹו [הכללה ְְְְִִֵֵֶַַָָָ
לו] שנתחייבה .אחרת

.ÁÈּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו מׁשּגיחיןאמרה אין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
עּקר ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻּבדבריה,

הּבליֹות ואּבדה שאבדותֹוספת, מה על תביעה זכות לה [אין ְְְְִֶֶַָָ
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מנדוניתה] נגנב מאמינּהאו היה ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
ּבית ואין להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוסֹומכת
אּלּו, מּדברים ּבדבר אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּדין
ּבפניהן זה אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעד

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר ְְְִִִַַָָלרצֹונּה,
.ËÈּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת זֹוהאּׁשה הרי - ּבאנס אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, הא[נאנסה]מּתרת , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
וכל ּגֹוי. ׁשאנסּה ּבין יׂשראל, ׁשאנסּה ּבין מּתרת, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנתּפׂשה
ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה ּפי על אף ּבאנס, ּביאתּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתחּלת
ׂשֹוכרּתֹו' הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלא לֹו, 'הּניחּו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:
היתה. ּבאנס ּומּתחּלתּה לבׁשּה, ׁשהּיצר מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Îלסטים אֹותן ׁשּגנבּו ּכׁשבּויֹות,[שודדים]נׁשים הן הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ּומּתרֹות אנּוסֹות, הּניחּוםׁשהן ואם [שחררום]לבעליהן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֻ

ואסּורֹות[חזרו]והלכּו ּברצֹון, אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשהּׁשגגה הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבעליהן.

ּבּה. יׁש אנס ֵֶַָֹצד
.‡Îאבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ּבזֹונה אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ׁשּיתּבארנעׂשית ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.·Îּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יׂשראל אׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואחד

את וכֹופין ּכלּום. הפסידה ולא והּתֹוספת; העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹקּימת,
ּולגרׁשּה ּכתּבתּה לּה לּתן .הּכהן ְְְִֵֵַָָָָָֹֻ

.‚Îׁשגגּתי' אֹו 'נאנסּתי', לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
ׁשהּוא אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר;

ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּדבריו על סֹומ. ְְְִִֵֵַָָָֻ
.„Î,'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

וׁשהת עדים ּבפני לסתר עּמֹו -]ונכנסה זמן ּכדי[שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה
אין - ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ל ׁשאין מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻלּה

מּזה יֹותר מכער החשוד]ּדבר עם ׁשם[שנסתרה ׁשאין והּיֹום, . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹ
לא ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻמי
להאסר. לּה ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעּקר

.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראהאמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
עליו אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻאֹותּה
ּכתּבה. ויּתן להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן
ּכתּבה; ּבלא ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּולפיכ

כה ¤¤ּפרק

סתם‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ
לא ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ

מאתיים] או ּתֹוספתמנה בכתובהולא שמוסיף [הסכום ְֶֶֹ
ׁשּלאכרצונו] אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ

ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, והּוא[בגדי]ּתׁשּתה צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ
הּמינים לׁשאר הּמקֹום[בגדים]הּדין אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם אבל ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקּׁשט
ּכלּום. הפסידה ְְִִָֹלא

נׁשים·. מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
ּבארנּום ּבֹוׁשּכבר ׁשמע ולא זה, ּבמּום הּבעל ידע ולא , ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הסכמה]ורצה הביע לא לא[- ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵָָָֹֹֻ
קרֹובים לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר
מּומין ואפּלּו אּלּו', מּומין ידעּתי 'לא לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה[שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים הרי[בזמנים , ְְְְֲִִִִֵֶ

לטען, יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהיה הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
יֹודעין והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹמנהג
ׁשל אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: ְְְְֲִִִִִֶֶָאֹותן
ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפלֹוני',
ּבּנׁשף לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבנֹות

מתנּכרה[בחושך] ּתצא חּוץ[בהחבא], אדם אֹותּה יראה ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
טֹוען זה הרי - ידע]מּקרֹובֹותיה ׁשּבּגלּוי;[שלא ּבמּומין אף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבּדק קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹוהּוא
לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבּה.
ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּבּה
להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּכל
אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהתנּכר

ּתּודע[חדר]ּבבית ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ׁשּבּמרחץ קטן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין אף טֹוען זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב. ּגזרת ואינן הן, טעם ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשל
ׁשהּוא‚. 'מּפני חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו; אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
ׁשם יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואפּלּו
ואֹומר רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמרחץ,
ּפלֹונית; על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין זה; ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא לּכל אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל
קרֹו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד ביולקרֹוביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ְֵּביֹותר.
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ,וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּכלל. ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
ּבּה נמצאּו אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ׁשעד ראיה להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
נמצאּו ואם טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
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מּביתֹו, הֹוציאּה ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּגט מּמּנּו צריכה לפיכ ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהרי

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִִֵֵֶָׁשני,
.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין

ונתן" הּוא"וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
לפיכ הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּגט

ק על הּגט ּכתב חתאם ואם הּפרה; את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבמחּבר ּכתב אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּקרן
- לּה ּונתנֹו ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

גט. ֵֵאינֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין שלאין הסטנדרטי [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע ואחרהטקסט ּותלׁשֹו, ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְְֶַַַַַָָָֹֻ
ּכתב וכוללּכ ב"טופס", המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ַָָ

והעיקריים:] הייחודיים הפרטים האּׁשה,את וׁשם האיׁש, ְִִֵֵָָָׁשם
הרי - לּה ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזמן,

ּכׁשר. ֵֶָזה
.Áּפי על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

אבל יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנתן
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא .ּכֹותב ְְְִֵֶַַָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ּכריתּות."ספר ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו מזּוזה, אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ּגט;ׁשּנתנֹו אינֹו - ּבידּה הּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואם
.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

העדים את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ּכנסי
מּפני חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנֹו

מּמּנה .ׁשּנכלם ְִִֶֶָָ
.‡Èזה 'הרי הּגט: לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגרׁש

אמר ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה; וכּיֹוצא ,'ּגּט 'הּוא אֹו ,'ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
על עּמּה מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמדּבר
זה הרי - ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר .ּגט ֵֵָ
.·Èמעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
'הרי לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט היאהּוא ׁשּתּקח לא , ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹמעצמּה;

הּגט[הטה]הרּכין ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמעליו,

.‚Èּפי "על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ּדבר יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים אפׁשרׁשני ואי ," ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּולמחר ּדין, ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתהיה
לבינּה, ּבינֹו הּגט לּה נתן אם לפיכ עדים. ּבלא מּתרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּתהי

אחד ּבעד גט.ואפּלּו אינֹו - ְֲִֵֵֵֶַָ

.„Èאבל סֹופר; ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ּונתנֹו אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם

לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - .לּה ֲֵֵֶָָ
.ÂË- הּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתּקנת

ׁשּבידּה הּגט ונמצא וימּותּו, ׁשנים ּבפני הּגט לּה יּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
ּתּקנּו לפיכ עדים; ּבֹו אין ׁשהרי האדמה, מחרׂשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכחרׂש

מּתֹוכֹו ּבפניׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר הגט]- מסירת על .[שמעידים ְְִִִֵֵֵֶַַָ
.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו עדים]חתמּו ,[ללא ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

הֹואיל ּכׁשר, זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָאֹו
מי ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָועדים

ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ְִִֶֶַָָׁשהֹורה
.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אחד[חתומים אפּלּו , ְֲִִִִֵֶָ

הרי - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּפסּול
מּתֹוכֹוזה ּכמזּיף ׁשּנמצא העדים]ּפסּול, חתימת זייף .[כאילו ְְִִִֶֶָָָֻ
.ÁÈהּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשיטין ׁשּתי העדים[שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן

בו] הכתוב על שחתומים ניכר אמּורים?[שיהיה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ
מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה, מרחקין ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
.ËÈהעדיםּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָיּתנּנּו
ׁשלּוחֹו ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו ְְְְְְֶַַַַַַַָָָאחר
- לּה ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, ְְְְְְְִִִֶַָָָָוהחזירּוהּו

אֹותֹו וקֹוראין .חֹוזרין ְְְִִ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו; לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת
היה ולא היה, אחר 'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת היא והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' .הּגט ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.‡Îל ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ּבפניהם,הרי ּגט ּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכׁשר 'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת.היה' ספק זֹו הרי , ְֲֵֵֶֶָָָֹ

.·Îּובּקׁשּו עדים, ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
לּה[חיפשו] חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה [אינהּומצאּו ְְְְִֵֵַָָָָ
ׁשלׁשמגורשת] ׁשּתים ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָמזּוזֹות
מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,

.‚Îלקרֹות יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים
חֹותמין והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹולחּתם.
רֹוׁשמין - לחּתם יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

על]להן האותיות ׁשאין[צורת מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבׁשאר ּכן עֹוׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹרּׁשּומֹו
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ׁשאחר ראיה להביא האב על אביה, ּבבית והיא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּה
ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, מזלוהארּוסין כלומר: שדהו, [נשטפה ְְְֲִִֵֵַָָָ
.גרם]

אֹו‰. ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודת
ּבּכתּבה חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו .אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

.Âנראה לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבא
- הרגל ּבכף אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכן אם אּלא ּבכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאין

ורצה ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה .[הסכים]ּבֹודקֹו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָ
.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה[רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

הרי - נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
אחד עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹזֹו
ׁשל העד מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלפני
ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאיׁש

.Á,ּכלּום הפסידה לא זה, הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ּפי על ְְְִִִֶֶַַָָֹואף
ּומׁשּמׁשת ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת עצמּהׁשהרי ׁשּבדקה הרי . ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

עד על ּדם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָונבעלה,
ׁשלׁשה ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם - ׁשּלֹו עד על אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּלּה
ּבעלּה, עם לׁשּכב אסּורה זֹו הרי לזֹו, זֹו סמּוכֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָּפעמים
ּתנאי לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻותצא
ולא ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ּכתּבה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמּתנאי
לגרׁשּה ּגמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא לעֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיחזיר
ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, להּנׂשא ּומּתרת ּגרּוׁשין. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּבׁשעת

ִַָהּנּדה.
.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אחר זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראת ראׁשֹונה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּומּבעילה
ׂשדהּו נסּתחפה גרם]ׁשּנּׂשאת, ּפעם[מזלו ּבעל אם לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבכל דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר ּדם, נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת
ּכמֹו עֹולמית, יחזיר ולא ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֻעת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èאפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכן

ׁשחין מּכת יּתןנעׂשית להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ְָֻּכתּבה.

.‡Èידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש
אין - עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו

רצת אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ,[הסכימה]ּכֹופין ְְְִִִִֵֶָָָָֻ
מֹורדת. אּׁשה ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֻּתׁשב;

ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם [הפך]אבל ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת מוצאוללקט [ממקום ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ולּתןבאדמה] להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו ,ְְְִִִֵֵַ
ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻּכתּבה;

.·Èויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
אּלא לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן בשרומפריׁשין [נמק ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
תשמיש] ׁשּלאמחמת ּכדי ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' ְִֶָָָָיבֹוא

.‚Èמלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי
ּבֹו ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
הייתי לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאֹותֹו
ּכתּבה ויּתן ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, .יכֹולה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

ישראל( על שלום לבניך בנים ).וראה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אייר כ"ז קודש שבת יום
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ׁשּיגרׁש והּוא עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
יחזיר ׁשּלא והּוא תעׂשה, לא מצות ׁשנּיה ּבספר; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמגרׁש
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור מּׁשּנּׂשאת. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָּגרּוׁשתֹו

א ¤¤ּפרק

זה‡. ּוכתב לּה, ׁשּיּגיע בּכתב אּלא מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין
מן הּגרּוׁשין עּקר הן דברים ועׂשרה 'ּגט'; הּנקרא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
וׁשּיגרׁש ּברצֹונֹו, אּלא האיׁש יגרׁש ׁשּלא הן: ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ענין וׁשּיהיה אחר, ּבדבר ולא הּכתב[משמעות]ּבכתב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו וׁשּיהיה מּקנינֹו, והסירּה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּגרׁשּה
מעׂשה מחּסר יהיה וׁשּלא לׁשמּה, נכּתב וׁשּיהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻלבינּה,
לּה וׁשּיּתנּנּו לּה, וׁשּיּתנּנּו לּה, נתינתֹו אּלא ּכתיבתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחר

וׁשּי עדים, אֹוּבפני הּבעל וׁשּיהיה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לּה ּתנּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּזמן, ּכגֹון - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשלּוחֹו
סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחתימת

"והיה·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין
ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם

מּביתֹו" ׁשאינֹווׁשּלחּה מלּמד - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
אינּה ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמגרׁש
לרצֹונּה. וׁשּלא לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹמגרׁשת.

ּבכתב‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - -"וכתב" "לּה" . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹלׁשמּה.
אינּה לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" "ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁשת,
ּכידּה, ׁשהּוא ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמתּגרׁשת
ׁשּיהיה - "וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹענין

מגרׁשת',„. אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?
'לעצמ אּת ּכּיֹוצא'הרי וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי , ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּתרת אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - הענין ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻּבזה
,'ארּוסי 'איני ,'ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל אדם'. ְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלכל
ׁשּיׁשּלח ולא "וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'איׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ'איני
אינֹו - חֹורין' ּבת אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן מּמּנה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָעצמֹו

ֵגט.
מּביתֹו"‰. "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּלאזה ענינֹו אין , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגמרּו
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מּביתֹו, הֹוציאּה ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּגט מּמּנּו צריכה לפיכ ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהרי

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִִֵֵֶָׁשני,
.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין

ונתן" הּוא"וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
לפיכ הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּגט

ק על הּגט ּכתב חתאם ואם הּפרה; את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבמחּבר ּכתב אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּקרן
- לּה ּונתנֹו ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

גט. ֵֵאינֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין שלאין הסטנדרטי [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע ואחרהטקסט ּותלׁשֹו, ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְְֶַַַַַָָָֹֻ
ּכתב וכוללּכ ב"טופס", המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ַָָ

והעיקריים:] הייחודיים הפרטים האּׁשה,את וׁשם האיׁש, ְִִֵֵָָָׁשם
הרי - לּה ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזמן,

ּכׁשר. ֵֶָזה
.Áּפי על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

אבל יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנתן
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא .ּכֹותב ְְְִֵֶַַָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ּכריתּות."ספר ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו מזּוזה, אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ּגט;ׁשּנתנֹו אינֹו - ּבידּה הּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואם
.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

העדים את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ּכנסי
מּפני חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנֹו

מּמּנה .ׁשּנכלם ְִִֶֶָָ
.‡Èזה 'הרי הּגט: לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגרׁש

אמר ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה; וכּיֹוצא ,'ּגּט 'הּוא אֹו ,'ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
על עּמּה מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמדּבר
זה הרי - ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר .ּגט ֵֵָ
.·Èמעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
'הרי לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט היאהּוא ׁשּתּקח לא , ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹמעצמּה;

הּגט[הטה]הרּכין ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמעליו,

.‚Èּפי "על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ּדבר יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים אפׁשרׁשני ואי ," ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּולמחר ּדין, ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתהיה
לבינּה, ּבינֹו הּגט לּה נתן אם לפיכ עדים. ּבלא מּתרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּתהי

אחד ּבעד גט.ואפּלּו אינֹו - ְֲִֵֵֵֶַָ

.„Èאבל סֹופר; ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה
ּונתנֹו אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם

לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - .לּה ֲֵֵֶָָ
.ÂË- הּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתּקנת

ׁשּבידּה הּגט ונמצא וימּותּו, ׁשנים ּבפני הּגט לּה יּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
ּתּקנּו לפיכ עדים; ּבֹו אין ׁשהרי האדמה, מחרׂשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכחרׂש

מּתֹוכֹו ּבפניׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר הגט]- מסירת על .[שמעידים ְְִִִֵֵֵֶַַָ
.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו עדים]חתמּו ,[ללא ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

הֹואיל ּכׁשר, זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָאֹו
מי ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָועדים

ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ְִִֶֶַָָׁשהֹורה
.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אחד[חתומים אפּלּו , ְֲִִִִֵֶָ

הרי - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּפסּול
מּתֹוכֹוזה ּכמזּיף ׁשּנמצא העדים]ּפסּול, חתימת זייף .[כאילו ְְִִִֶֶָָָֻ
.ÁÈהּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשיטין ׁשּתי העדים[שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן

בו] הכתוב על שחתומים ניכר אמּורים?[שיהיה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ
מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה, מרחקין ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
.ËÈהעדיםּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָיּתנּנּו
ׁשלּוחֹו ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו ְְְְְְֶַַַַַַַָָָאחר
- לּה ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, ְְְְְְְִִִֶַָָָָוהחזירּוהּו

אֹותֹו וקֹוראין .חֹוזרין ְְְִִ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו; לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת
היה ולא היה, אחר 'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת היא והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' .הּגט ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.‡Îל ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ּבפניהם,הרי ּגט ּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכׁשר 'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת.היה' ספק זֹו הרי , ְֲֵֵֶֶָָָֹ

.·Îּובּקׁשּו עדים, ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
לּה[חיפשו] חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה [אינהּומצאּו ְְְְִֵֵַָָָָ
ׁשלׁשמגורשת] ׁשּתים ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָמזּוזֹות
מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,

.‚Îלקרֹות יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים
חֹותמין והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹולחּתם.
רֹוׁשמין - לחּתם יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

על]להן האותיות ׁשאין[צורת מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבׁשאר ּכן עֹוׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹרּׁשּומֹו
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אחר לּה,ּדבר ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָ
מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי

.·Èוחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:
לּתן להם ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין

גט אינֹו לּה, נתנּו ואם ּבבריא;לּה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
והכּביד ּבמהרה החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאבל

בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, לפניחליֹו להתדיין בצווארו [בשלשלת ְְִֵַַָָָ
ּבׁשּירה,המלך] והּיֹוצא ּבּים, והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

לּה, ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואמר
לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהּדבר

.‚Èוהרג לּה, ונתנּו וכתבּו לאׁשּתי', ּגט 'ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבריא
לּים עצמֹו הּפיל אֹו הּגג, מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָעצמֹו
גט אינֹו - ומת הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר; ּגט זה הרי -; ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עצמֹו הּפיל ׁשּיּודעספק עד ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואמר: ּבּבֹור מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָֹ'ּכל

אֹותֹו ׁשּידעּו בעלה]והּוא שהוא ּפי[יכירוהו על ואף . ְְְִֵֶַַ
הּסּכנה ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
ׁשּנפלּו מי וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא,
רב ּבֹו נׁשחט אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו

הּסימנין וושט]ׁשני -[קנה לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי

ָלמּות.
.„Èּבֹו ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהחלי:
ּומיּׁשבת ואםנכֹונה לֹוט; ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

ספק. זה הרי הּגיע, ֲִִֵֵֶַָֹלא
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר
ואין[חלה]נבעת לּה, ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

קדם ונתנּו ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹצרי
ּפסּול. זה הרי ְֲִֵֶֶַָׁשּיבריא,

.ÊËׁשּנׁשּתּתק לֹו:[נתאלם]מי אמרּו נכֹונה, ּדעּתֹו והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ?'לאׁשּת ּגט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכּתב
הרי - 'הן' הן ועל 'לאו', לאו על אמר אם ּבסרּוגין: ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפעמים
נטרפה ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָאּלּו
אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט ּותנּו 'ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם וכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּדעּתֹו.
ּדין ׁשאין עליו; מיּׁשבת ּדעּתֹו היתה אם לּה, ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּכֹותבין

החרׁש. ּכדין ׁשּנׁשּתּתק ְְִִִֵֵֵֶַַמי
.ÊÈנׁשּתּטה לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

רמיזת על סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
אבל ּומיּׁשבת. נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהחרׁש
קּדּוׁשיו ׁשאין - ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאם

הּתֹורה מן ּכקּדּוׁשין ּברמיזה, ׁשּכֹונס ּוכׁשם ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברמיזה. ְִִִָמֹוציא

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה ,[נתן ְְְִֵֵַַַַָָָ
הּגט ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ּכׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגרׁשּה

הּגט הּגיע אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
עֹוׂשה מארׂשה נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד אֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹלידּה
עֹוׂשה האב אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשליח
נערה ּבין קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט לקּבל .ׁשליח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

.ËÈּגּטּה ּבין מבחנת אם - ומת קטּנה ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקּדׁשּה
לאו, ואם לידּה. הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגרׁשת אינּה ּגרׁשּה, ואם ׁשּתבחין; עד מתּגרׁשת .אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Îלגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין רצהמי ולא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אֹותֹו מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יׂשראל ׁשל ּדין ּבית - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
אם וכן ּכׁשר. ּגט והּוא הּגט ויכּתב אני', 'רֹוצה ׁשּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
,'ל אֹומרין ּׁשּיׂשראל מה 'עׂשה לֹו: ואמרּו ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּכּוהּו
ּכׁשר; זה הרי - ׁשּגרׁש עד הּגֹויים ּביד יׂשראל אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָולחצּו
נֹותן והּדין הֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן הּגֹויים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואם
הּוא ׁשהרי זה, ּגט ּבטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
'אנּוס' אֹומרין ׁשאין יׂשראל? ּביד ּבין ּגֹויים ּביד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאנּוס,
הּתֹורה מן חּיב ׁשאינֹו ּדבר לעׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּתקפֹו מי אבל נתן; אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹותֹו,
ׁשעׂשה עד והּכה עברה, לעׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻיצרֹו
לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשחּיב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדבר
הרעה. ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
להיֹות רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפיכ
מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הּוא רֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
יצרֹו ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,

הּד היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני' 'רֹוצה נֹותןואמר ין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהיּו אֹו יׂשראל, ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל ּפסּול; ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות,
לגרׁש אנסּוהּו הּגֹויים ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹויׂשראל
אני', 'רֹוצה ּבּגֹויים ׁשאמר ּפי על אף גט; אינֹו - ּכּדין ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו' 'ּכתבּו ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והּגֹויים ְְֲִִֵֵַָלהֹוציא

ג ¤¤ּפרק

האּׁשה‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּלא ׁשּנכּתב ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ללּמד ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת

להתלּמד[תלמידיו] ׁשם[בעצמו]אֹו ּומצא הּבעל ּובא , ְְִֵֵַַַַָָָ
העיר וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּנכּתב

גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ְְְִֵֵֵֵֵָּכׁשם
ואמר·. עירֹו ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר

מּמּנּו ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָלֹו:
ּגרּוׁשין לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו .וגרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט;

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה .זֹו ְְִֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב זהּבֹו', הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
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ּבנֹות יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשטרֹות
ּכמֹו מּדבריהן, ּבּגט העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָיׂשראל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Îהתקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

ּבּגט ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדיׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּלא זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,

ּבּגטּבפני זמן ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
אׁשּתֹוּומקֹום ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָ

ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה לּה[בעודה ויכּתב , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
לֹומר יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגט

ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹקדם
.‰Îזמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה[תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו הכתיבה], ,[מזמן ְְָָֻֻ
ּפי על אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
וטעה ּבירּוׁשלים הּגט את ּכתב אֹו ענין, ּבאֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעֹוסקין

אּלּו ּכל - ּבלֹוד ּכתיבתֹווכתב ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּכתיבתֹו. ְְִִָּובמקֹום

.ÂÎהּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת
'ּבׁשּבת אֹו[שבוע]אּלא ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ּפלֹוני', ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹ'ּבחדׁש
'ּבׁשבּוע ּבֹו:[שמיטה]ּכתב ּכתב אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְִִֵֵַַַָָָָ

הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ּגרׁשּתיה' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ'הּיֹום
.ÊÎ,הּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהיּו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכן

אֹותּה מלכּות ׁשאינּה למלכּות ּכתב מלכּות. ׁשלֹום ְְְְְִֵֶַַַַָָָמּׁשּום
אֹותֹו ּדר אם - הּבית לחרּבן אֹו הּבית, לבנין אֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻהּמדינה,
ּבֹו, למנֹות ּדרּכם אין ואם ּכׁשר; זה הרי ּבֹו, למנֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמקֹום

ּפסּול זה אֹוהרי ּבּגּטין, למנֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּוא[לבריאה]ליצירה מקרֹון, אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּיׁש ּבּמדינה זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ְְֲֵֵֶַָָָּבּה

.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים הּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻונתאחר
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט לּה -לכּתב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הּזמן לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹהרי
היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר
עד ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבירּוׁשלים
ׁשּׁשם ּובלֹוד, מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָניסן

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, ְְְִִֵַַָָנכּתב

ב ¤¤ּפרק

ּבידּה"‡. ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ּבּתֹורה ׁשּנאמר -זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
הּנֹותן ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, הּכֹותב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
אּלא "וכתב", נאמר לא לּה; לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבידֹו,
ּתּקח ׁשּלא "ונתן", ּבכתב; אּלא מתּגרׁשת ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהֹודיע

ְֵַָמעצמּה.
אּלּו·. הרי - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר

עדיו הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין [הםּכֹותבין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ

שלו] המסירה ועידי עליו החתומים גם והם הגט אםשלוחי וכן ;ְִֵ
- לחּתם לעדים ואמר לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר
ׁשּירצה. עת ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּכֹותבין

עּמֹו‚. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּואוכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ׁשּזה ויֹודעין מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו

ּפלֹונית היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשניםהּוא מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם . ְְְְְְְִִִִִִַָָ
אחד מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּׁשמֹותיהן
חברֹו לאׁשת ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן

עליו. ְִֶָָָָויגרׁשּנה
הּסּכנה„. למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ונֹותנין[כגון ּכֹותבין - ְְְְִִִַַַָָ

ּבכל הּסֹופר ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ָמקֹום.

ולעדים:‰. 'ּכתב', לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
ּגט 'נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חתֹומּו'.
ּבֹו, וחתמּו עצמן הן וכתבּו 'ּכתֹובּו', להם: ואמר ?'ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלאׁשּת

ּכׁשר זה וחתמּוהרי ולעדים וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לאׁשּתֹו זה ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף -ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לֹו אמר ׁשּלא מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

לכתבֹו. ְְַַַָהּבעל
.Â,לאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר

וחתמּו, ּולעדים וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָואמרּו
ואּתם לאׁשּתי, ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
מּפני הרּבה, זה ּבדבר ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחתֹומּו'

ּב ּגט להיֹות קרֹוב .טלׁשהּוא ְִֵֵֶָָ
.Êּבגט זה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',

.Á'לאׁשּתי זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי ולּתנֹו- ּבֹו ולחּתם ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּפסּול אֹו ּבטל הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלאׁשּתֹו,
ּגט לידּה ׁשּיּגיע עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ֵָּכׁשר.
.Ë,'לּה להֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָאמר

ּכֹותבין אין - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָוכתבּו
ׁשלּוחין אֹותן עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

לשליח]לגרּוׁשין למוסרו ׁשּיכּתבּו[אלא אּלא רצה לא וׁשּמא , ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
והרי אחר, מעׂשה ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויּתנּו
ּכׁשר, אחר ּגט ּכתבּו ואם אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּכתבּו

מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּונתנּוהּו
.È,'לאׁשּתי ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', אּגרת[גרשוה]'ּגרׁשּוה', 'ּכתבּו , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
להם: אמר לּה. ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּותנּו
'עׂשּו ּכּנימּוס', לּה 'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', ְְְֲֲֲִַַַַָָָָָ'ּפּטרּוה',

ל ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' זהלּה הרי ּה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹ
ֵָּבטל.

.‡È,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
אֹו הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'
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אחר לּה,ּדבר ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָ
מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי

.·Èוחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:
לּתן להם ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין

גט אינֹו לּה, נתנּו ואם ּבבריא;לּה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
והכּביד ּבמהרה החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאבל

בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, לפניחליֹו להתדיין בצווארו [בשלשלת ְְִֵַַָָָ
ּבׁשּירה,המלך] והּיֹוצא ּבּים, והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

לּה, ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואמר
לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהּדבר

.‚Èוהרג לּה, ונתנּו וכתבּו לאׁשּתי', ּגט 'ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבריא
לּים עצמֹו הּפיל אֹו הּגג, מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָעצמֹו
גט אינֹו - ומת הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר; ּגט זה הרי -; ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עצמֹו הּפיל ׁשּיּודעספק עד ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואמר: ּבּבֹור מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָֹ'ּכל

אֹותֹו ׁשּידעּו בעלה]והּוא שהוא ּפי[יכירוהו על ואף . ְְְִֵֶַַ
הּסּכנה ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
ׁשּנפלּו מי וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא,
רב ּבֹו נׁשחט אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו

הּסימנין וושט]ׁשני -[קנה לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי

ָלמּות.
.„Èּבֹו ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהחלי:
ּומיּׁשבת ואםנכֹונה לֹוט; ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

ספק. זה הרי הּגיע, ֲִִֵֵֶַָֹלא
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר
ואין[חלה]נבעת לּה, ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

קדם ונתנּו ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹצרי
ּפסּול. זה הרי ְֲִֵֶֶַָׁשּיבריא,

.ÊËׁשּנׁשּתּתק לֹו:[נתאלם]מי אמרּו נכֹונה, ּדעּתֹו והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ?'לאׁשּת ּגט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכּתב
הרי - 'הן' הן ועל 'לאו', לאו על אמר אם ּבסרּוגין: ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפעמים
נטרפה ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָאּלּו
אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט ּותנּו 'ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם וכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּדעּתֹו.
ּדין ׁשאין עליו; מיּׁשבת ּדעּתֹו היתה אם לּה, ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּכֹותבין

החרׁש. ּכדין ׁשּנׁשּתּתק ְְִִִֵֵֵֶַַמי
.ÊÈנׁשּתּטה לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

רמיזת על סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
אבל ּומיּׁשבת. נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהחרׁש
קּדּוׁשיו ׁשאין - ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאם

הּתֹורה מן ּכקּדּוׁשין ּברמיזה, ׁשּכֹונס ּוכׁשם ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברמיזה. ְִִִָמֹוציא

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה ,[נתן ְְְִֵֵַַַַָָָ
הּגט ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ּכׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגרׁשּה

הּגט הּגיע אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
עֹוׂשה מארׂשה נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד אֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹלידּה
עֹוׂשה האב אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשליח
נערה ּבין קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט לקּבל .ׁשליח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

.ËÈּגּטּה ּבין מבחנת אם - ומת קטּנה ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקּדׁשּה
לאו, ואם לידּה. הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגרׁשת אינּה ּגרׁשּה, ואם ׁשּתבחין; עד מתּגרׁשת .אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Îלגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין רצהמי ולא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אֹותֹו מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יׂשראל ׁשל ּדין ּבית - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
אם וכן ּכׁשר. ּגט והּוא הּגט ויכּתב אני', 'רֹוצה ׁשּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
,'ל אֹומרין ּׁשּיׂשראל מה 'עׂשה לֹו: ואמרּו ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּכּוהּו
ּכׁשר; זה הרי - ׁשּגרׁש עד הּגֹויים ּביד יׂשראל אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָולחצּו
נֹותן והּדין הֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן הּגֹויים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואם
הּוא ׁשהרי זה, ּגט ּבטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
'אנּוס' אֹומרין ׁשאין יׂשראל? ּביד ּבין ּגֹויים ּביד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאנּוס,
הּתֹורה מן חּיב ׁשאינֹו ּדבר לעׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּתקפֹו מי אבל נתן; אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹותֹו,
ׁשעׂשה עד והּכה עברה, לעׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻיצרֹו
לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשחּיב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדבר
הרעה. ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
להיֹות רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפיכ
מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הּוא רֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
יצרֹו ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,

הּד היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני' 'רֹוצה נֹותןואמר ין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהיּו אֹו יׂשראל, ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל ּפסּול; ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות,
לגרׁש אנסּוהּו הּגֹויים ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹויׂשראל
אני', 'רֹוצה ּבּגֹויים ׁשאמר ּפי על אף גט; אינֹו - ּכּדין ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו' 'ּכתבּו ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והּגֹויים ְְֲִִֵֵַָלהֹוציא

ג ¤¤ּפרק

האּׁשה‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּלא ׁשּנכּתב ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ללּמד ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת

להתלּמד[תלמידיו] ׁשם[בעצמו]אֹו ּומצא הּבעל ּובא , ְְִֵֵַַַַָָָ
העיר וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּנכּתב

גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ְְְִֵֵֵֵֵָּכׁשם
ואמר·. עירֹו ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר

מּמּנּו ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָלֹו:
ּגרּוׁשין לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו .וגרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט;

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה .זֹו ְְִֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב זהּבֹו', הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
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ּבכּונה‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ;מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מי .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
ואם לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּטעה
לעבֹודה חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֹטעה

לתחּלת["רצה"] חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ואם ;ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשליח וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ּבּה, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה
הּוא זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָצּבּור

ֵחֹוזר.
אני·. ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה .ׁשאם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
וׁשהה‚. יתחיל, מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשליח

ּתחּתיו אחר יעמד - איןׁשעה הּמינים, ּבברּכת טעה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
מינּות ׁשּמא ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹממּתינין
ּבּה, התחיל אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹנזרקה
ׁשעה. ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹממּתינין

ּבּה„. ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן
האמצעּיֹות מן ּבאחת טעה אם טעההראׁשֹון, אם אבל ; ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

טעה ואם הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבאחת
העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָּבאחת

צבּועים'‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

יעבר לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש .מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
.Âחֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי

ׁשהיא ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,
ּתפּלתנדבה; ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

התּפּלל ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנדבה,
- ערבית ּתפּלת היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּדעת על אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאינֹו

חֹובה. ֵֶָָׁשאינּה
.Êיצא ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה והּואמי נזּכר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומתּפּלל וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל
אם וכן הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.

ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה מּוסף,[במחשבה]הׁשלים ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹוזר

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.Áולא הּגׁשם' 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמי

חֹוזר אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' .'מֹוריד ְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
חֹוזר - הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
הּטל ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלראׁש;

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו ְֱִֵֶַָָָָנעצר,
.Ëקדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ואם'ׁשֹומע . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ואם הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.Èׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים

.‡Èּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר אינֹו הזּכיר, לא .אם ְִִִֵֵֹ
.·Èחֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
הזּכיר ולא צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית

אֹותֹו מחזירין אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' מּפני'יעלה , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבּה מזּכיר ׁשהּוא לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטרח

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.‚È- הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים טעהעׂשרת ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
.„Èקדם נזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹטעה

אחר נזּכר ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ'ׁשֹומע
לחזר צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', מי'ׁשֹומע וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ו'עננּו ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ּבתפּלתׁשּלא ' ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹֻ

ואם צּבּור. ואחד יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתענית
אּתה ּכי וכּו' אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנזּכר
לרצֹון "יהיּו צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹומע

פי". ְִִֵאמרי
.ÂËערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשל ׁשּתים ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשּבת

ּבּׁשנּיה מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל הבּדילחֹול, ואם : ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
לא אם אבל יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן,
ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהבּדיל
ׁשהקּדימּה מּפני לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשליׁשית,
ּתפּלֹות, ׁשּתי הּמתּפּלל וכל ערבית. ּתפּלת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָלּתפּלה
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ּפי על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספק
עליו הגט]ׁשהעביר אותיות דיו]קּולמּוס[על עם [קנה ְֱִֶֶָָ

גט. אינֹו ְִֵֵָלׁשמּה,
ּגרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש ּגט ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי

הּגט ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - לּה ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
הּיׁשן הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפעם
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנׂשא מגרׁשת, זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבֹו יגרׁש לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנּה קדם ּגּטּה יאמרּו ׁשּמא ּגזרה, [שנתגרשהלכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

.Âלכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ּכנכּתב ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לארּוסתי, אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבֹו', אגרׁשּנה ּכתבֹולכׁשאּׂשאּנה ּכׁשר. - ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליבמּתֹו,

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה .הֹואיל ְְְְִִֵֶָָָָ
.Êסֹופר ּתּקנת מוכנים]מּפני גיטין בידו שיהיו מעליו, ,[להקל ְִֵֵַַָ

ּגּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הכללי]הּתירּו ,[הנוסח ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
חלק]ויּניח הּזמן,[ישאיר ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִִַַַַָָָ

האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם עד - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּומקֹום
לׁשמֹו העדים יחּתמּו וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהמגרׁש

ְְִָולׁשמּה.
.Áהעדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר

ּפסּול זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּלא
ּתּקּון[מדרבנן] מּפני אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
עגונה]העֹולם תישאר חתמּו[שלא ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְְִִֵֵֶֶָָָ

ּגט זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
אחד עד ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבטל;
ולא ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלבד
ונמסר והֹואיל וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיראה

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּבעדים
.Ëּגטה הבעל]ּמביא אם[בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

לאחר מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבד
הּגט הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻזמן
אם - מצּויֹות ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּנמצא,
ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָֹמצאֹו

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו במראהו]ּבּכלי הגט [הכרת ְְְִִִִִֵֶַַ
ּכרּו ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הּוא[קשור]ּבארּכֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְִֵֶָָּבחזקתֹו,
.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
נתּגרׁשה ואם ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
הרי - ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבֹו,
ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, .זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

.‡Èיׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּגט על חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאחר
ׁשהּׁשּירֹות ּובמקֹום מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבֹו;

ׁשוין ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו .מצּויֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ
.·Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו ּגּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים

הרי מהן, אחד אבד אם לפיכ מסירה; ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן
ּבטל .הּׁשני ִֵֵַָ

.‚È- ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
ּביֹותר ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ,ּכׁשּמגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
וכל ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:

וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש שלוׁשם לווי [שם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכׁשר.ושלה] ,ֵָ

.„Èׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב
זה הרי - ּגרּוׁשיןלֹו' עירֹוספק וׁשם ׁשמּה, אֹו ׁשמֹו ׁשּנה . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ

וכל לֹו ׁשּיׁש ׁשם 'וכל ׁשּכתב ּפי על אף - עירּה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
גט. אינֹו - לּה' ׁשּיׁש ֵֵֵֵֶָׁשם

.ÂË,ּגֹוי - מחמּׁשה חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּכל
ּכֹותבת עצמּה האּׁשה אפּלּו וקטן; וׁשֹוטה, וחרׁש, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָועבד,

ׁשּלּה הּגט ׁשהּואאת אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמחּלל

.ÊËהּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולּמה
והּגֹוי הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכּתב

ׁשֹוט וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על אינן- - וקטן ה ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּולפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו - והעבד ּדעת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבני
מחמּׁשה אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ּפסּול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהּוא
לּה ונמסר ּכׁשרים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָאּלּו

.ּבכׁשרים ְִִֵ
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
הּפּקח ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת הּיׂשראלי'הרי הּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְֲִֵֵֵֶָָלׁשמּה

.ÁÈהּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר
הּגֹוי אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
ּגּבן; על יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהעבד
אּלא לכּתחּלה לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

סֹופר ּתּקנת ׁשּבארנּו.מּפני ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַָ
.ËÈלּה ּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּכֹותב

ּונתנּוהּו ּבזדֹון טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי -ְְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹ
ּכתבֹו הּתֹורה; מן ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלּה
טֹוב ּביֹום ּכׁשרים עדים ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָּביֹום

ּפסּול זה הרי -. ֲֵֶָ
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ּבכּונה‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ;מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מי .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
ואם לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּטעה
לעבֹודה חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֹטעה

לתחּלת["רצה"] חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ואם ;ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשליח וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ּבּה, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה
הּוא זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָצּבּור

ֵחֹוזר.
אני·. ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה .ׁשאם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
וׁשהה‚. יתחיל, מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשליח

ּתחּתיו אחר יעמד - איןׁשעה הּמינים, ּבברּכת טעה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
מינּות ׁשּמא ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹממּתינין
ּבּה, התחיל אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹנזרקה
ׁשעה. ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹממּתינין

ּבּה„. ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן
האמצעּיֹות מן ּבאחת טעה אם טעההראׁשֹון, אם אבל ; ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

טעה ואם הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבאחת
העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָּבאחת

צבּועים'‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

יעבר לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש .מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
.Âחֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי

ׁשהיא ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,
ּתפּלתנדבה; ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ

התּפּלל ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנדבה,
- ערבית ּתפּלת היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּדעת על אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאינֹו

חֹובה. ֵֶָָׁשאינּה
.Êיצא ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה והּואמי נזּכר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומתּפּלל וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל
אם וכן הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.

ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה מּוסף,[במחשבה]הׁשלים ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹוזר

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.Áולא הּגׁשם' 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמי

חֹוזר אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' .'מֹוריד ְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
חֹוזר - הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
הּטל ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלראׁש;

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו ְֱִֵֶַָָָָנעצר,
.Ëקדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ואם'ׁשֹומע . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ואם הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.Èׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים

.‡Èּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר אינֹו הזּכיר, לא .אם ְִִִֵֵֹ
.·Èחֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
הזּכיר ולא צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית

אֹותֹו מחזירין אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' מּפני'יעלה , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבּה מזּכיר ׁשהּוא לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטרח

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.‚È- הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים טעהעׂשרת ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
.„Èקדם נזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹטעה

אחר נזּכר ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ'ׁשֹומע
לחזר צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', מי'ׁשֹומע וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ו'עננּו ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ּבתפּלתׁשּלא ' ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹֻ

ואם צּבּור. ואחד יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתענית
אּתה ּכי וכּו' אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנזּכר
לרצֹון "יהיּו צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹומע

פי". ְִִֵאמרי
.ÂËערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשל ׁשּתים ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשּבת

ּבּׁשנּיה מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל הבּדילחֹול, ואם : ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
לא אם אבל יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן,
ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהבּדיל
ׁשהקּדימּה מּפני לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשליׁשית,
ּתפּלֹות, ׁשּתי הּמתּפּלל וכל ערבית. ּתפּלת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָלּתפּלה
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ּבמֹותריהן וכן ּתֹורה. ספר מּקדּׁשת ממהלמעלה הכסף [מותר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.שמכרו]

.ÂËּבית אֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו ּתֹורה,הּכנסת, ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מּקדּׁשה אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻורצּו
ּׁשּגבּו מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻקּלה

ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו ּכלילעׂשֹותֹו וכל . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, הארֹון[וילון]ּבית ׁשעל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליהן, התנּו ואם הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּניחין
הּתנאי. ּכפי הן ְְֲִֵֵַַהרי

.ÊËּבבית הּכנסת? ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה
הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכנסת
ּכּלן רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלבּדם,

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. גדולות]למכרֹו, [ערים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ויתּפּלל ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ואין יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו

לעֹולם. אֹותֹו ְְִָמֹוכרין
.ÊÈלבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספר אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
ולא העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻמרחץ,

הּמים ּבית ולא הּטבילה, טֹוביּבית ׁשבעה התנּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר

מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא
.ÁÈהעיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו הּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .חּלין ְְְְֲִִִֶֶַַֻ
.ËÈאדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי ּׁשעׂשה,[שיהיה מה ּכל - ֶֶַָָָָ

ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשּוי,
ּׁשּיראה. ְִֶֶַמה

.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכןנתנּוה אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ולּתן ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן, אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבמּתנה
ּבהניה אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאסּור,

ּכדמים. ְִִֶָׁשהיא
.‡Îּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹובּה

הּכנסת ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל

-לתפּלה לתפּלה להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּלא ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאין

ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעראי
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ליׂשראל‡. להן ּתּקן רּבנּו ּבּתֹורהמׁשה קֹורין ׁשּיהיּו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחריםקֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ

ּפחֹות יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין
ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה

ּבׁשּבתֹות,·. ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
חדׁשים ּובראׁשי ּופּורים,ּובמֹועדים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, , ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻ

וׁשבּוע ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּבּנביא,ּובׁשני מפטירין ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאב ּובתׁשעה הּכּפּורים ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאּלא

ְִַּבלבד.
ּגדֹולים‚. אנׁשים מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָאין

חֹורין ו"וידּבר"ּבני ּפּסּוקין, מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ
אנׁשים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹעֹולה

ּבפרׁשה מתחילין ואין[חדשה]ואין ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ
הּקֹורא יקרא ולא ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹמּניחין

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ְְִִָָֹּפחֹות
ׁשלׁשה„. קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, .אֹו ְְֲֲִֵֶֶַָָֻ

ואחד‰. אחד ּומּביטּכל ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום
ועד'; לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹהמבר
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
ה', אּתה ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
עד קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָנֹותן
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁשלים
עֹולם חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
.Âמּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזיריןהּצּבּור - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא . ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ
אּלא ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
ויתחיל ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאחד

ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּמקֹום
.Êׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין

הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו -[שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשּבהן ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

עּמֹו לעמד אחד צרי החזן]לקרֹות. ׁשהּוא[עם ּבׁשעה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָקֹורא,

.Áיׁש אחד,[מותר]הּקֹורא, ּבענין למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אל אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹּכגֹון
מן ׁשּלא לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;
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יׁשהה אּלא זֹו; אחר זֹו יתּפּלל לא - ּומּוסף ׁשחרית ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאפּלּו
ׁשּתתחֹונן ּכדי לתפּלה, ּתפּלה עליו.[תתיישב]ּבין ּדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

.ÊËלתפּלת ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור, לּמתּפּלל לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאסּור
ּבלחׁשהּצּבּור מתּפללין צּבּור ּומצא הּכנסת, לבית הּנכנס . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

יכֹול אם צּבּור- ׁשליח יּגיע ׁשּלא עד ולגמר להתחיל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֹ
צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע עד ימּתין לאו, ואם יתּפּלל. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻלקדּׁשה,
עד ּבמּלה, מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהתּפּלל
הּצּבּור, עם הּקדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה; צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻֻׁשּיּגיע

ׁשאר קדםּומתּפּלל להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ולא יפסיק, לא - לקדּׁשה צּבּור ׁשליח והּגיע צּבּור, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹֹֻׁשליח
רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, יענה לא וכן עּמהן. קדּׁשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻיענה
ּבׁשאר לֹומר, צרי ואין הּתפּלה; ּבאמצע והּוא ,'ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבר

ְָּברכֹות.
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ּבית‡. לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכל
ּתפּלה עת ּבכל לתפּלה ּבֹו הּנקראׁשּיּכנסּו הּוא זה, ּומקֹום ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבית להן לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'ּבית
ּוכתּובים. נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָהּכנסת,

ׁשל·. ּבגבהּה אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבֹונין
עד אֹותֹו ּומגּביהין ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
ּבית את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל ּגבֹוּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
לּמזרח, אּלא הּכנסת ּבית ּפתחי ּפֹותחין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינּו".

היכלׁשּנאמר: ּבֹו ּובֹונין קדמה". הּמׁשּכן לפני "והחנים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּמתּפללין ּברּוח זה היכל ּובֹונין ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין
ההיכל מּול אל ּפניהן ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדּה

ּבּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו
הּבית‚. ּבאמצע ּבימה הּקֹוראּומעמידין עליה ׁשּיעלה ּכדי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשמעּו ּכדי - ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּתֹורה
מעמידין ּתֹורה, ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ּוכׁשּמעמידין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלן.

ּכלפני הּתבה ואחֹורי ּבאמצע, ּופניה[כלפי]אֹותּה ההיכל, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
העם. ְֵַָָּכלּפי

ּופניהן„. יֹוׁשבין הּזקנים ּכנסּיֹות? ּבבּתי יֹוׁשבין העם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ׁשּורה יֹוׁשבין העם וכל ההיכל; ּכלּפי ואחֹוריהן העם, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכלּפי
עד ׁשּלפניה, הּׁשּורה לאחֹורי ׁשּורה ּכל ּופני ׁשּורה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלפני
ּפני ּוכלפני הּזקנים ּוכלפני הּקדׁש, ּכלפני העם ּכל ּפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיהיּו

לפניהּתבה ּבארץ עֹומד לּתפּלה, עֹומד צּבּור ׁשּׁשליח ּובעת . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
העם. ּכׁשאר הּקדׁש, ּכלפני ּופניו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּתבה,

מכּבדין‰. ּכבֹוד, ּבהן נֹוהגין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבּתי
אֹותן[מטאטאין] ּומרּבצין מים]אֹותן ּכל[מזלפין ונהגּו . ְְְֲִַָָָָ

ּובמערב ּבספרד התיכון]יׂשראל לים שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ
הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּבבּתי[א"י]וארץ עׁשׁשּיֹות להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּובערי עליהן. ליׁשב ּכדי מחצלֹות ּבקרקען ּולהּציע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכנסּיֹות,
הנוצרים]אדֹום הּכּסאֹות.[ארצות על ׁשם יֹוׁשבין , ְְֱִִַַָ

.Â,ראׁש קּלּות ּבהן נֹוהגין אין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתי

והתל ׂשחֹוק ּבהן,[הוללות]ּכגֹון אֹוכלין ואין ּבטלה. וׂשיחה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָ
נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין מטּילין[מתקשטים]ואין ואין ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבּגׁשמים ולא החּמה, מּפני ּבחּמה לא להן נכנסין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
ולׁשּתֹות לאכל מּתרין - ותלמידיהן וחכמים הּגׁשמים. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּפני

מּדחק .[כשמוכרחים]ּבהן ִֶַָֹ
.Êחׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין חׁשּבֹונֹותואין היּו ּכן אם אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשבּויים, ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשל
ׁשם ׁשּיהיה ּכגֹון רּבים, ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּובאין מתקּבצין העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהסּפד

ְִָָּבגללן.
.Áלא - ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

ׁשּכנגּדֹו אחר ּבפתח ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעׂשּנּו
הּדר מצוה.לקרב לדבר אּלא להן, להּכנס ׁשאסּור ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Ë- חברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות הּכנסת לבית להּכנס ׁשּצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא יקרא[הלכה]יּכנס, ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

יֹודע, אינֹו ואם ּבלבד. חפצֹו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹחברֹו,
ּבֹו'; קֹורא ׁשאּתה ּפסּוק לי 'קרא הּתינֹוקֹות: מן לאחד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיאמר
ׁשם ׁשהיׁשיבה יצא, ּכ ואחר הּכנסת, ּבבית מעט יׁשהה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו

."בית יֹוׁשבי "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, מצוה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעסקי
.Èלצאת לֹו מּתר זה, ּבפתח להתּפּלל אֹו לקרֹות ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

הּדר את לקרב ּכדי ׁשּכנגּדֹו להּכנסּבּפתח לאדם ּומּתר ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו הּכנסת גופו]לבית על .[כשגופיה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

הּכנסת. ּבבית רֹוקק לרק, צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואם
.‡Èהן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

ּפיעֹומדין על אף - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּבהן ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן

ורּבּוץ מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ [טאטואּביּׁשּובן, ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻ
ּבהןה]ושטיפ עלּו אֹותן. מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבמקֹומן, אֹותן מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא ְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹעׂשבים,
לבנֹותן. ויׁשּתּדלּו רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכדי

.·Èאֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין
ׁשּמא - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום

יבנּו ולא אנס, ּדבר להן כמעט].יארע אחד[אם ּכתל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבֹונה - הּיׁשן.[כותל]מּמּנּו סֹותר ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד חדׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

.‚Èאם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
מּיד, אֹותֹו סֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו

ּובּלילה ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו הּׁשעה,ּומתחילין ּתדחק ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
חרב. ְִֵֵָָויּׁשאר

.„Èּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר
הּכנסת ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין הּמדרׁשהּמדרׁש, ּבית ׁשּקדּׁשת , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻיתרה
ּתבה ּבדמיו לּקח להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכן

מטּפחֹות[לס"ת] ּבדמיה לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו [מעילים]; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתיק לֹוקחין[בית]אֹו ּתיק, אֹו מטּפחֹות מכרּו ּתֹורה; לספר ְְְְִִִִֵֶָָָ

חּמׁשין נפרדים]ּבדמיו תורה חומשי חמשה של ;[גליונות ְִָָָֻ
ּתֹורה ספר מכרּו אם אבל ּתֹורה. ספר לֹוקחין חּמׁשין, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמכרּו
קדּׁשה ׁשם ׁשאין אחר, ּתֹורה ספר אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין -ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
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ּבמֹותריהן וכן ּתֹורה. ספר מּקדּׁשת ממהלמעלה הכסף [מותר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.שמכרו]

.ÂËּבית אֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו ּתֹורה,הּכנסת, ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מּקדּׁשה אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻורצּו
ּׁשּגבּו מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻקּלה

ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו ּכלילעׂשֹותֹו וכל . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, הארֹון[וילון]ּבית ׁשעל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליהן, התנּו ואם הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּניחין
הּתנאי. ּכפי הן ְְֲִֵֵַַהרי

.ÊËּבבית הּכנסת? ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה
הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכנסת
ּכּלן רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלבּדם,

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. גדולות]למכרֹו, [ערים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ויתּפּלל ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ואין יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו

לעֹולם. אֹותֹו ְְִָמֹוכרין
.ÊÈלבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספר אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
ולא העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻמרחץ,

הּמים ּבית ולא הּטבילה, טֹוביּבית ׁשבעה התנּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר

מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא
.ÁÈהעיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו הּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .חּלין ְְְְֲִִִֶֶַַֻ
.ËÈאדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי ּׁשעׂשה,[שיהיה מה ּכל - ֶֶַָָָָ

ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשּוי,
ּׁשּיראה. ְִֶֶַמה

.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכןנתנּוה אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ולּתן ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן, אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבמּתנה
ּבהניה אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאסּור,

ּכדמים. ְִִֶָׁשהיא
.‡Îּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹובּה

הּכנסת ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל

-לתפּלה לתפּלה להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּלא ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאין

ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעראי
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ליׂשראל‡. להן ּתּקן רּבנּו ּבּתֹורהמׁשה קֹורין ׁשּיהיּו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחריםקֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ

ּפחֹות יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין
ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה

ּבׁשּבתֹות,·. ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
חדׁשים ּובראׁשי ּופּורים,ּובמֹועדים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, , ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻ

וׁשבּוע ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּבּנביא,ּובׁשני מפטירין ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאב ּובתׁשעה הּכּפּורים ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאּלא

ְִַּבלבד.
ּגדֹולים‚. אנׁשים מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָאין

חֹורין ו"וידּבר"ּבני ּפּסּוקין, מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ
אנׁשים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹעֹולה

ּבפרׁשה מתחילין ואין[חדשה]ואין ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ
הּקֹורא יקרא ולא ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹמּניחין

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ְְִִָָֹּפחֹות
ׁשלׁשה„. קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, .אֹו ְְֲֲִֵֶֶַָָֻ

ואחד‰. אחד ּומּביטּכל ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום
ועד'; לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹהמבר
אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
ה', אּתה ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
עד קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָנֹותן
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁשלים
עֹולם חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
.Âמּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזיריןהּצּבּור - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא . ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ
אּלא ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
ויתחיל ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאחד

ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּמקֹום
.Êׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין

הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו -[שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשּבהן ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

עּמֹו לעמד אחד צרי החזן]לקרֹות. ׁשהּוא[עם ּבׁשעה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָקֹורא,

.Áיׁש אחד,[מותר]הּקֹורא, ּבענין למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אל אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹּכגֹון
מן ׁשּלא לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;
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הּצּבּור ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ּתֹורהּבבּתי ספר ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להיֹותן עליהם יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ענינים, ׁשני לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹעֹומדין
אחד ענין אחד איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹמֹוציאין

ּפגּוםּבׁשּתי ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּולפיכּתֹורֹות, היה, ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּׁשני'. ִֵַָָקרא

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל הקשירהּכל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מהּדקֹומהצד ּוכׁשהּוא הקשר], ,[את ְְְֶַ

מּבפנים הכתב]מהּדקֹו של על[מהצד להעמידֹו וצרי ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום

ה'תשע"ב אייר כ"ד רביעי יום
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הּתֹורה‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
וקֹורין הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר

הּסּכֹות ּבחג הּתֹורה הּתֹורהׁשּגֹומרין את ׁשּמׁשלים מי ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש

ׁשּבספר·. קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי ראׁש[פ' קדם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

קדם סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשנה.
קדם נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעצרת;
ּפׁשּוטה. ּבׁשנה הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹראׁש
"אּׁשה ּכגֹון: סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ
וכּיֹוצא ּבחּקתי", ו"אם סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַֹֹֻּכי
ּבעֹונתן. הּסדרים אֹותן ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהן

ּבמנחה,‚. קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום
הּבאה ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ראׁשֹונה,ּובׁשני ׁשּבת ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

"אּלה קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין
וכן ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
וקֹורא נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלׁשּבת
ּבכל ּומפטירין הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבת
חדׁשים„. מּפרׁשתּבראׁשי ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ

הראׁשֹון ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ּוׁשני"צו"; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוקין
"ּוביֹום עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו קֹורא[כי - ְְִֵַַַָ

כן] הסוברים על בדיעבד להסתמך מּדי[ניתן "והיה ּומפטירין .ְְִִִֵַָָ
מפטירין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹחדׁש
להיֹות ׁשחל חדׁש וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ"חדׁשיכם
יהֹונתן, לֹו "וּיאמר ׁשּלפניו ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבאחד

חדׁש". ֶָָֹמחר
וחֹותם‰. טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

טֹוב "זכרּבדבר עד קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל . ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ
עד עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ְְְְְִִִֵַַַָָֹימֹות
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
אּׂשא "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Âּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מעׂשרה ּבפחֹות מׁשההּכנסת ּומּפי ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מׁשה מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּפי

אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻרּבנּו,
.Êּכהנים ׁשּבתֹורת אחדקללֹות אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבפסּוק ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל אֹותן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ּוקללֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלאחריהן.
קֹורא אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Áּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

הּׁשּבת ּבסדר לא ׁשּיהיּוהּמֹועד, ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
הּמֹועדֹות ּבפרׁשת ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבכל
ראׁשֹון טֹוב ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֹׁשּבתֹורת
אֹו "ׁשֹור ׁשני, טֹוב ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין ְְְְְִִִִִֵֶַַָ"מׁשכּו",
לי"; "קּדׁש ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹכׂשב",
ּבּׁשּׁשי, ;"ל "ּפסל ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָּברביעי,
אחרֹון, טֹוב ּביֹום ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָ"ויעׂשּו
ּדוד"; "וידּבר ּומפטירין הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ"ויהי
לעמד". ּבנב הּיֹום "עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ְְְְֲִִִִַַַַַָֹֹּובּׁשמיני,

.Ëׁשּקֹוריןּבעצרת ּפׁשּוט, ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין , ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ
ּבּמרּכבה; ּומפטירין הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּביֹום

ּבחבּקּוק. ּומפטירין הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּובּׁשני
.Èהּׁשנה לחדׁש".ּבראׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹוריןּומפטירין ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
.‡Èהּכּפּורים ּומפטיריןּביֹום מֹות", "אחרי קֹורין ּבׁשחרית ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ

ׁשּב"אחרי ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ּכי
ויחזר מהן, ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹות",

ּביֹונה. מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבתׁשּובה;
.·Èמֹועדֹות,ּבסּכֹות ּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני , ְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

"הּנה ראׁשֹון ּביֹום ׁשניּומפטירין ּוביֹום לה'", ּבא יֹום ְְְִִִִִֵֵַַָ
"ּכל קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"ויּקהלּו
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mipdk zkxae dltz zekld - xii` b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת; ּתבה אפּלּו [שיעורהּכתב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּפסּוק.זמן] ּתרּגּום הּתרּגמן ְְְְִֶַַַַָָֻׁשּיׁשלים

.Ëאפּלּו לסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
לּבן ּומׂשימין וׁשֹומעין, ׁשֹותקין הּכל אּלא - הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבדבר

קֹורא ּׁשהּוא ספרלמה אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּצּבּור מן לצאת ואסּור ּבׁשעה[מביהכנ"ס]הּתֹורה". ְְִִֵַַָָָָָ

לאיׁש איׁש ּבין לצאת ּומּתר קֹורא. עליהׁשהּקֹורא [בין ְִִֵֵֵֵֶַָָֻ
-לעליה] אּמנּותֹו ותֹורתֹו ּתמיד, ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ּומי .ְִִֵֶַָָָָֻ

ּבּתֹורה. קֹורא ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמּתר
.Èמה לעם מתרּגם ּתרּגמן ׁשם ׁשּיהא נהגּו, עזרא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמימֹות

הּדברים ענין העם ׁשּיבינּו ּכדי - ּבּתֹורה קֹורא .ּׁשהּקֹורא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אֹותֹו ׁשּיתרּגם עד וׁשֹותק ּבלבד, אחד ּפסּוק קֹורא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּקֹורא
לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק וקֹורא וחֹוזר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻהּתרּגמן;

אחד. מּפסּוק יתר ְְִֵֶַָָָָֻלּתרּגמן
.‡Èולא המתרּגם, מן יֹותר קֹולֹו להגּביּה רּׁשאי הּקֹורא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַֹאין

הּקֹורא מן יֹותר קֹולֹו המתרּגם רּׁשאייגּביּה המתרּגם ואין . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַ
רּׁשאי הּקֹורא ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָלתרּגם,
ואין המתרּגם. מּפי הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלקרֹות
ּביראה עֹומד אּלא לקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהמתרּגם
הּקֹורא ואין ּפה. על אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואימה;
ּבּתֹורה'. ּכתּוב 'ּתרּגּום יאמרּו: ׁשּלא לּתרּגמן; לסּיע ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻרּׁשאי

ידי על מתרּגם בחשיבות]הּגדֹול[קריאת]והּקטן וגדול ,[קטן ְְְְֵֵַַַַָָָ
המתרּגמין יהיּו ולא קטן. ידי על ׁשּיתרּגם לּגדֹול ּכבֹוד ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואין

מתרּגם. ואחד קֹורא אחד אּלא ּכאחד, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנים
.·Èּבצּבּור מּתרּגמין הּמקראֹות ּכל ראּובן,ולא מעׂשה : ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּוברּכת
את ה' "וּיּגף אחד ּפסּוק ועֹוד העם", את מׁשה "וּירא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד

מּתרּגמ ולא נקראין, - ּבמקֹוםהעם" אמנֹון, ּובמעׂשה ין. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ
מּתרּגם. ולא נקרא, לא - ּדוד" ּבן "אמנֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

.‚Èאפּלּו - ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר
לפניו ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר ּפּסּוקין, יפטירׁשלׁשה ולא ; ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ועׂשרים מאחד יפחֹות ולא ּתֹורה. ספר ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּנביא,
ׁשלם ואם אינֹו[הסתיים]ּפּסּוקין; מאּלּו, ּבפחֹות הענין ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ואף ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקין, עׂשרה קרא ואם .ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָצרי
ׁשנים ואפּלּו קֹורא, אחד - ּובּנביא הענין. ׁשלם ׁשּלא ּפי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מּנביא מדּלג ואינֹו אחר; לענין מענין ּומדּלג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמתרּגמין.
ׁשּלא ּובלבד - ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלנביא,
ּבּדּלּוג יׁשהה לא המדּלג, וכל לתחּלתֹו; הּספר מּסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹידּלג

ּכדי זמן]אּלא ּתרּגּומֹו.[שיעור המתרּגם ׁשּיׁשלים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
.„È,ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש - ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ׁשלׁשה היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתרּגם
ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש אחד[ענינים]ּפסּוקין אּלא לּתרּגמן יקרא לא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

.אחד ֶָ
.ÂËמבר ּבּנביא, אּתההּמפטיר ּברּו' אחת: ּברכה לפניו ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

ּומבר טֹובים'. ּבנביאים ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל ּבּה חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה - ּברכֹות ארּבע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
ירּוׁשלים'; 'ּבֹונה ּבּה חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו'; ּבכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָהּנאמן

ּכענין ּבּה חֹותם רביעית, ּדוד'; 'מגן ּבּה חֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשליׁשית,
חדׁש ראׁש חל אם וכן ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻקדּׁשת
זֹו, ּבברכה חדׁש ראׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות

חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ּבּה ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוחֹותם
.ÊËהּקֹוראין הן קֹוראין[בתורה]ּכּמה ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

אין חמּׁשה: טֹובים, ּובימים ׁשּׁשה; הּכּפּורים, ּוביֹום ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָׁשבעה;
חדׁשים ּבראׁשי עליהן. מֹוסיפין אבל זה, מּמנין ְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָּפֹוחתין
הּכּפּורים ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה; קֹוראין מֹועד, ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּובחּלֹו
ּופּורים ּובחנּכה ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמנחה,
קֹוראין ּובמנחה, ּבׁשחרית הּתענּיֹות ּובימי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָּבׁשחרית,

עליו. מֹוסיפין ואין זה, מּמנין ּפֹוחתין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשלׁשה:
.ÊÈהּצּבּור ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, ּתקרא לא הּיֹודעאּׁשה קטן . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וכן הּקֹוראין. מּמנין עֹולה מברכין, למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הפסיק ואם ּבּתֹורה; קרא ׁשהרי הּמנין, מן עֹולה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּמפטיר
עֹולה אינֹו הּמפטיר, ּובין הּמׁשלים ּבין ּבקּדיׁש צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשליח

הקוראים] למנין לקרֹות[המפטיר יֹודע ּבהן היה ׁשּלא צּבּור .ְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשנּיה וקֹורא וחֹוזר ויֹוׁשב, ויֹורד וקֹורא עֹולה - אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא

הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראין מנין ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹּוׁשליׁשית,
.ÁÈ,לוי ואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבכל

יׂשראל עםואחריו ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשהּוא מי וכל יׂשראל; ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהארץ
ספר ׁשּגֹולל והאחרֹון לקרֹות. קֹודם ּבחכמה, מחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
אפּלּו מׁשלים, עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ִֶַָּגדֹול
.ËÈיׂשראל עֹולה ּכהן, ׁשם ּכלל.אין לוי אחריו יעלה ולא ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּפעם וקֹורא עצמֹו, הּוא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן לוי, ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאין
ׁשּמא אחר, ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשנּיה
לא וכן אחר'. ּכהן עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹיאמרּו:
ּפסּול'. מּׁשניהן 'אחד יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיקרא

.Îּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹּתפּלת
מן אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹומר

ּבּתֹורה וקֹורין ועֹולין ּתֹורההּצּבּור, ספר מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלמקֹומֹו,
הּמפטיר; ׁשּיעלה קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהן

הּמפטיר. אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָויׁש
.‡Îׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום וסדר לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור קּדיׁש,["ובא אֹומר , ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
קּדיׁש, ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ְְְִִִִֵֵֶַַָּומֹוציא
ּכ ואחר ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומתּפללין
לא טֹוב, ּביֹום אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹומר

ּבמנחה. לקרֹות ְְְֲִִָָנהגּו
.·Îאֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל .ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‚Îּבחּמׁשין קֹוראין עצמו]אין בפני חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

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



קכי mipdk zkxae dltz zekld - xii` c"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּצּבּור ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ּתֹורהּבבּתי ספר ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להיֹותן עליהם יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ענינים, ׁשני לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹעֹומדין
אחד ענין אחד איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹמֹוציאין

ּפגּוםּבׁשּתי ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּולפיכּתֹורֹות, היה, ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּׁשני'. ִֵַָָקרא

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל הקשירהּכל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מהּדקֹומהצד ּוכׁשהּוא הקשר], ,[את ְְְֶַ

מּבפנים הכתב]מהּדקֹו של על[מהצד להעמידֹו וצרי ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום

ה'תשע"ב אייר כ"ד רביעי יום

יג ¤¤ּפרק

הּתֹורה‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
וקֹורין הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר

הּסּכֹות ּבחג הּתֹורה הּתֹורהׁשּגֹומרין את ׁשּמׁשלים מי ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש

ׁשּבספר·. קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי ראׁש[פ' קדם , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹ

קדם סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשנה.
קדם נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעצרת;
ּפׁשּוטה. ּבׁשנה הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹראׁש
"אּׁשה ּכגֹון: סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלפיכ
וכּיֹוצא ּבחּקתי", ו"אם סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַֹֹֻּכי
ּבעֹונתן. הּסדרים אֹותן ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבהן

ּבמנחה,‚. קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום
הּבאה ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ראׁשֹונה,ּובׁשני ׁשּבת ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

"אּלה קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין
וכן ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
וקֹורא נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלׁשּבת
ּבכל ּומפטירין הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבת
חדׁשים„. מּפרׁשתּבראׁשי ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ

הראׁשֹון ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ּוׁשני"צו"; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוקין
"ּוביֹום עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו קֹורא[כי - ְְִֵַַַָ

כן] הסוברים על בדיעבד להסתמך מּדי[ניתן "והיה ּומפטירין .ְְִִִֵַָָ
מפטירין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹחדׁש
להיֹות ׁשחל חדׁש וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ"חדׁשיכם
יהֹונתן, לֹו "וּיאמר ׁשּלפניו ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבאחד

חדׁש". ֶָָֹמחר
וחֹותם‰. טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

טֹוב "זכרּבדבר עד קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל . ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ
עד עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ְְְְְִִִֵַַַָָֹימֹות
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
אּׂשא "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Âּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מעׂשרה ּבפחֹות מׁשההּכנסת ּומּפי ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מׁשה מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּפי

אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻרּבנּו,
.Êּכהנים ׁשּבתֹורת אחדקללֹות אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבפסּוק ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל אֹותן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ּוקללֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלאחריהן.
קֹורא אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Áּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

הּׁשּבת ּבסדר לא ׁשּיהיּוהּמֹועד, ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
הּמֹועדֹות ּבפרׁשת ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבכל
ראׁשֹון טֹוב ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֹׁשּבתֹורת
אֹו "ׁשֹור ׁשני, טֹוב ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין ְְְְְִִִִִֵֶַַָ"מׁשכּו",
לי"; "קּדׁש ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹכׂשב",
ּבּׁשּׁשי, ;"ל "ּפסל ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָּברביעי,
אחרֹון, טֹוב ּביֹום ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָ"ויעׂשּו
ּדוד"; "וידּבר ּומפטירין הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ"ויהי
לעמד". ּבנב הּיֹום "עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ְְְְֲִִִִַַַַַָֹֹּובּׁשמיני,

.Ëׁשּקֹוריןּבעצרת ּפׁשּוט, ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין , ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ
ּבּמרּכבה; ּומפטירין הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּביֹום

ּבחבּקּוק. ּומפטירין הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּובּׁשני
.Èהּׁשנה לחדׁש".ּבראׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹוריןּומפטירין ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
.‡Èהּכּפּורים ּומפטיריןּביֹום מֹות", "אחרי קֹורין ּבׁשחרית ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ

ׁשּב"אחרי ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ּכי
ויחזר מהן, ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹות",

ּביֹונה. מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבתׁשּובה;
.·Èמֹועדֹות,ּבסּכֹות ּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני , ְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

"הּנה ראׁשֹון ּביֹום ׁשניּומפטירין ּוביֹום לה'", ּבא יֹום ְְְִִִִִֵֵַַָ
"ּכל קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"ויּקהלּו
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ּכּפים נׂשיאת אין ּבמנחה, סעדּואבל ּכבר ׁשּבמנחה מּפני , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבנׂשיאת אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

צּבּור ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּבֹוּונעילה, ׁשאין ּתענית אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ
הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַָָָָָָנעילה,
נראית זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
ּבּה יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכנעילה
יֹום ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנׂשיאת
זה הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מביתּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

'רצה',המקדש] ּכׁשּיאמר לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
והֹולכין מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

לּדּוכן מוגבה]ועֹולין למּול[מקום ּפניהם ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְִִֵֶַָָ
לתֹו ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָההיכל
ּפניהן מחזירין ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּפיהם,
ּכנגד ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלּפי
אֹותם מקרא צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכתפיהן,
עד להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם מּלה, ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָמּלה
ׁשליח וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ּפסּוק ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּמׁשלימין
עד עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָצּבּור
ּבפסּוק וכן 'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמׁשלימין

ְִִׁשליׁשי.
ׁשליח„. מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור
קֹופצין ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים

כרגיל] עד[מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;
למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר

'אמן'‰. ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין
עד ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי

עדׁשּיכ 'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבברכה מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

ּפסּוק[תתבלבל] אם אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ְִִִֵָׁשני,

.Âעד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל

ׁשלֹום' 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ואינןרגליהן ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מן ּפניהן ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין
הּכהנים יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת ֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּבּור.

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
.Êּבעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ולאּכׁשּיהיּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבתפּלה. ּכעֹומד הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּסיחּו

ׁשהן ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואין
מתּכּונין העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמברכין,
ואינם הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
.Áמעצמֹו לבר מתחיל - אחד המבר הּכהן היה ,אם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.Ëּבּמקּדׁש ּכהנים ּברּכת אחרּכיצד לּדּוכן עֹולין הּכהנים ? ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ

למעלה ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
מּלה אֹותן מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמּלה,
עֹוׂשין אּלא ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.
עֹונין: העם ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאֹותּה

העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו'ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
.Èּככתבֹו הּׁשם את ווואֹומר הא מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּובּמדינה מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא,
מזּכירין ׁשאין יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם ׁשמעֹוןאת ּומּׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּמקּדׁש אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהּצּדיק,
חכמים היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ההגּונים, ּובניהם לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהראׁשֹונים
והּנֹורא. הּנכּבד לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא

.‡Èּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
למדּוהּקדׁש ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה[מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"ּכה ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
והּוא המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ְְְְִִֶֶֶַַָָׁשּיהיה
.·Èעל ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

הּפסּוקים ּככםׁשלׁשת עליכם יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: , ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹאלף
עֹולה ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון 'יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
.‚Èּוכׁשּמחזירין לברכם, לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּמחזירין
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קֹורין ּולמחר ׁשלמה"; ּככּלֹות "ויהי ּומפטירין ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹהּבכֹור",
מי ויׁש ׁשלמה", "וּיעמד ּומפטירין הּברכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
קֹורין החג, ימֹות ּובׁשאר מׁשה". מֹות אחרי "ויהי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמפטיר

החג. ְְְֶָָּבקרּבנֹות
.‚Èויֹום יֹום ּבכל ׁשּתיּכיצד? קֹורא מֹועד, ׁשל מחּלֹו ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻ

מֹועד, ׁשל חּלֹו ּתחּלת ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִֵֶֶַַַָָֻּפרׁשּיֹות:
הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני", "ּובּיֹום הּכהן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹקֹורא
וקֹורא חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי", "בּיֹום קֹורא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָויׂשראל
ׁשהּוא הרביעי, ּבּיֹום וכן הּׁשליׁשי". "ּובּיֹום הּׁשני" ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ"ּבּיֹום
"ּובּיֹום הּׁשליׁשי" "ּובּיֹום קֹורין מֹועד, ׁשל חּלֹו ׁשל ְִִִִֵֵֶֶַַַֻׁשני

זֹו. ּדר על ְִִֶֶַָהרביעי"
.„Èהּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים, מּימים ויֹום יֹום ְְְִִִִִֵַָָָּבכל

ּבׁשחרית ספרים ׁשני מֹוציאין - הּפסח ימי :ּובׁשבעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
והּׁשני, ׁשאמרנּו; הענינֹות אּלּו ּתחּלה ּבֹו קֹורין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,
הּפקּודים. ּבחּמׁש האמּור הּיֹום אֹותֹו קרּבן ּבֹו ְְְִִַַַָָָָֻקֹורין

ּבּנביא. הּמפטיר הּוא הּקרּבן, ענין ְְְְִִִֵַַַַַַָָָוהּקֹורא
.ÂËאם ׁשלׁשה, אֹו ספרים, ׁשני ׁשּמֹוציאין יֹום ְְְְִִִִֵֶָָָֹּבכל

קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון את ּכׁשּמחזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהֹוציאּו
ּוכבר קּדיׁש. אֹומר האחרֹון, את ּוכׁשּמחזיר הּׁשני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומֹוציא

ׁשּקֹוראאמרנּו אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט, ׁשהּמנהג , ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּנביא. מפטירין ּכ ואחר לעֹולם, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמׁשלים

.ÊËּבין ּבפסח ּבין מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת
ׁשּבת ּבאֹותּה קֹורין אלי";ּבסּכֹות, אמר אּתה "ראה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻ

ּבתֹו היתה ואם היבׁשֹות", "העצמֹות ּבפסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּומפטירין
גֹוג". ּבא "ּביֹום ְֶָֹהחג,

.ÊÈסֹוףּבחנּכה עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון, ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻ
נׂשיא קרּבן קֹורין ׁשני, ּוביֹום הראׁשֹון; ּבּיֹום הּמקריב ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָקרּבן
הּׁשמיני מּיֹום קֹורין הּׁשמיני, יֹום עד וכן ּבּׁשני; ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַׁשהקריב
ׁשל ּבׁשּבת ּומפטירין הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ּכל סֹוף ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
מפטירין ׁשּבתֹות, ׁשּתי היּו ואם זכריה; ּבנרֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻחנּכה,
ׁשלמה. ּבנרֹות ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹּבׁשּבת
קֹורין ּבפּורים, ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה, ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻוהּקֹורא

עמלק". "וּיבא ְֲֲִֵַַָָֹּבׁשחרית
.ÁÈּבאב ּבנים"ּבתׁשעה תֹוליד "ּכי ּבׁשחרית קֹורין , ְְְְֲִִִִִִַָָָ

מׁשה", "ויחל קֹורין ּובמנחה אסיפם"; "אסף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומפטירין
על מתעּנין ׁשאנּו הּתענּיֹות ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון, ּומנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי, הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים; ארּבעה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָקֹורא
ׁשּגֹוזרין ּובתענּיֹות ."עּמ עׂשה אני "אׁשר עד "ל ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָֹמ"ּפסל
ּבהן, וכּיֹוצא ודבר ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹותן

ּוקללֹות ּברכֹות בחוקותי]קֹורין העם[שבפ' ׁשּיׁשּובּו ּכדי , ְְְִֵֶָָָָָ
אֹותן. ּכׁשּיׁשמעּו לבבם ְְְְְִִֶַָָָָויּכנע

.ËÈּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
ּתֹוכחה ּבדברי ׁשּבתֹות, מפטיריןּבׁשלׁש ראׁשֹונה, ׁשּבת - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

"איכה ׁשליׁשית, יׁשעיהּו"; "חזֹון ׁשנּיה, ירמיהּו"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"ּדברי
"נחמּו מפטירין ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן לזֹונה". ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהיתה
ּבנחמֹות מפטירין להיֹות ּבערינּו, ּפׁשּוט ּומנהג עּמי". ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָנחמּו,

ׁשּבין וׁשּבת הּׁשנה; ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹיׁשעיהּו,
יׂשראל". "ׁשּובה, מפטירין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹראׁש

.Îּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ּבפרׁשתראׁש קֹורין , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ
חדׁש ראׁש חל אם וכן הּכהן". ּב"יהֹוידע ּומפטירין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשקלים,

הּׁשּבת ּבתֹו להיֹות השבוע]אדר ּבערב[באמצע ואפּלּו , ְְְֲֲִִֶֶַַַָָ
ׁשקלים. ּבפרׁשת ׁשּלפניו ּבׁשּבת וקֹורין מקּדימין ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּבת,

"זכֹור" ּפרׁשת קֹורין ה'ּבּׁשנּיה, אמר "ּכה ּומפטירין: , ְְִִִִַַַַָָָָָֹ
ּפּורים ׁשחל ּכל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ואי ּפקדּתי". ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָצבאֹות,
"ּפרה קֹורין ּבּׁשליׁשית, ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
זֹו ואי טהֹורים". מים עליכם "וזרקּתי ּומפטירין: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻאדּמה",
קֹורין ּברביעית, לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת ְְְְִִִִִִִִַַָָָָהיא
זֹו ואי לחדׁש". ּבאחד "ּבראׁשֹון ּומפטירין: הּזה", ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"החדׁש
ּבתֹוכּה, להיֹות ניסן חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? ְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹהיא

ׁשּבת. ּבערב ְֲִֶֶַַָואפּלּו
.‡Îׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ּתהיה ּופעמים ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָראׁשֹונה
לׁשליׁשית. ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין הפסקֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי

מפסיקין אין לרביעית, ׁשליׁשית ּבין .אבל ְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר
אֹותּהראׁשֹון סדר והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש ראׁש חל . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

עד ּתצּוה" מ"ואּתה ׁשּׁשה קֹורין - ּתצּוה" "ואּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּבת
תּׂשא" מ"ּכי וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת", ּכּיֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"ועׂשית
"ּכי ׁשּבת אֹותּה סדר היה ואם נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
"וּיקהל", עד תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָתּׂשא"

מ" ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר "ועׂשיתוהּׁשביעי עד תּׂשא" ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נחׁשת". ְִֶֹּכּיֹור

.‚Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - קֹורין[פרשת]ספרים והּׁשני, הּיֹום; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכן תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹּבֹו
הּיֹום, סדר קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹראׁש
ּבּׁשליׁשי. הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבאחד;

.„Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש
קֹוראין והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים

חנּכה ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין חלּבֹו . ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻ
חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי
.‰Îׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף

ׁשלּבצּבּור סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
לֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתרּגּום,

בשמע"צ]הּצּבּור התורה .[יסיים ִַ

ה'תשע"ב אייר כ"ה חמישי יום

יד ¤¤ּפרק

ּכּפיהם;‡. את נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשחרית
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ּכּפים נׂשיאת אין ּבמנחה, סעדּואבל ּכבר ׁשּבמנחה מּפני , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבנׂשיאת אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

צּבּור ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּבֹוּונעילה, ׁשאין ּתענית אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ
הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַָָָָָָנעילה,
נראית זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
ּבּה יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכנעילה
יֹום ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנׂשיאת
זה הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מביתּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

'רצה',המקדש] ּכׁשּיאמר לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
והֹולכין מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

לּדּוכן מוגבה]ועֹולין למּול[מקום ּפניהם ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְִִֵֶַָָ
לתֹו ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָההיכל
ּפניהן מחזירין ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּפיהם,
ּכנגד ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלּפי
אֹותם מקרא צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכתפיהן,
עד להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם מּלה, ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָמּלה
ׁשליח וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ּפסּוק ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּמׁשלימין
עד עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָצּבּור
ּבפסּוק וכן 'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמׁשלימין

ְִִׁשליׁשי.
ׁשליח„. מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור
קֹופצין ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים

כרגיל] עד[מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;
למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר

'אמן'‰. ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין
עד ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי

עדׁשּיכ 'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבברכה מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

ּפסּוק[תתבלבל] אם אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ְִִִֵָׁשני,

.Âעד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל

ׁשלֹום' 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ואינןרגליהן ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מן ּפניהן ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין
הּכהנים יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת ֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּבּור.

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
.Êּבעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ולאּכׁשּיהיּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבתפּלה. ּכעֹומד הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּסיחּו

ׁשהן ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואין
מתּכּונין העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמברכין,
ואינם הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
.Áמעצמֹו לבר מתחיל - אחד המבר הּכהן היה ,אם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.Ëּבּמקּדׁש ּכהנים ּברּכת אחרּכיצד לּדּוכן עֹולין הּכהנים ? ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ

למעלה ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
מּלה אֹותן מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמּלה,
עֹוׂשין אּלא ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.
עֹונין: העם ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאֹותּה

העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו'ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
.Èּככתבֹו הּׁשם את ווואֹומר הא מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּובּמדינה מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא,
מזּכירין ׁשאין יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם ׁשמעֹוןאת ּומּׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּמקּדׁש אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהּצּדיק,
חכמים היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ההגּונים, ּובניהם לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהראׁשֹונים
והּנֹורא. הּנכּבד לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא

.‡Èּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
למדּוהּקדׁש ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה[מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"ּכה ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
והּוא המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ְְְְִִֶֶֶַַָָׁשּיהיה
.·Èעל ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

הּפסּוקים ּככםׁשלׁשת עליכם יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: , ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹאלף
עֹולה ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון 'יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
.‚Èּוכׁשּמחזירין לברכם, לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּמחזירין
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ּכהן וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אייר כ"ז קודש שבת יום

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
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להיֹות (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי(ה) ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א ּפרק
הלכותתפיליןומזוזהוספרתורה

¤¤

לי"‡. "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות יבאארּבע ּכי "והיה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הן - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"

ּומחּפין עצמן, ּבפני ונקראין[מכסים]ׁשּנכּתבֹות ּבעֹור, אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
הּיד. על אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'ּתפּלין';
ּכּלן את מעּכב הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻואפּלּו

ּכתקנן. ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמן
אם·. ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
ׁשלמֹות נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן וכןמעּכב . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר
מּסיני,‚. למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתפּלין הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן
ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעורּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

-הבתים] ׁשּבכתיבתן הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת
הּקלף על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן .ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשל„. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד
וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף[לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין[מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, אֹותֹו,[דק ּומיּבׁשין ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. פריּומצניעין [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
וזההאלון] יּמחק. ּתמחקּנּו, ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכּיֹוצא

ּתפּלין ספרים ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֻהּוא
ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ומזוזה]ּומזּוזֹות; תפילין עפצא[ס"ת ּבמי ְְְְְְִֵַַָָָָ

דיו]וקלקֹונּתֹוס ּכׁשרין.[מיני - נמחק ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ
ׁשּיהיּו‰. מּסיני, למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאם

והּירק האדם ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּכֹותבים
ּבּמזּוזֹות אֹו ּבּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
אּלּו הרי - ּבזהב אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו

.ּפסּולין ְִ

.Âודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבוארׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ
מעביריןלהלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשער
ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו האלון]מעּבדין פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָ

וזה אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא

.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם
ׁשני ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ואחר ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּמּול
נקרא הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכ

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה ְְְְְִִֶֶַָָָָ'ּדּוכסּוסטֹוס';
.Á,הּגויל על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהלכה

הּקלף, על הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָוכֹותבין
על הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָוכֹותבין
ּבּקלף הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
- ּבׂשר ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

ַָּפסל.
.Ëספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
.Èּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

הּטמאים ועֹוף וחּיה ּבהמהטמאה עֹור ּגּבי על ּכֹותבין אבל ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ואין ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוחּיה

הּזהמה מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ,[ליכלוך]ּכֹותבין ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
ּבעּבדה. ּפֹוסקת זהמתֹו ְֲִֵֶֶֶָָֻֻׁשאין

.‡Èּתֹורה ספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּגויל
לׁשמן אֹותן לעּבד צרי מצוותן]- קדושת עּבדן[לשם ואם ; ְְְְִִִִֵַָָָָ

אף ּפסּולין; הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשאמ ּפי לׁשםעל אֹו הּספר לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו רנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

על לא עֹוׂשה, הּוא עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - ְְְִִִֶֶַַַַַַַֹהּתפּלין
- לׁשמֹו מעׂשה ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדעת
לׁשמּה. עּבדה צריכה אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻאם

.·È,מּסיני למׁשה ולאהלכה ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּבׂשרטּוט אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל[קוים ; ְְְֲִֶָָָ

מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ
ּגֹורסין ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
.‚Èּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר

קטן אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻּגֹוי,
ויּגנזּו ּפסּולין אּלּו הרי -- ּוכתבּתם" "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

נמצאּו ׁשּכֹותב. הּוא ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
ּכׁשרין. ּגֹוי, ּביד נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּביד
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ימין, ּדר אּלא יחזירּו לא ׁשּמברכין, אחר הּצּבּור מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפניהן
אּלא יהיּו לא ּפֹונה, אדם ׁשּיהיה ּפֹונֹות ּכל וכן מקֹום; ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבכל

ימין ּדר. ִֶֶָ
.„Èאחר ּבּיֹום, אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין - ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

ׁשחר ׁשל האּולםּתמיד מעלֹות על ועֹומדין ּבאין [מדריגות: ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ׁשאמרנההיכל] ּכדר ּומברכין מברכין, - ּבּמדינה אבל ּו. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבכל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּמנחה, חּוץ ּתפּלה ּכל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
ׁשּנאמר: - יׂשראל אֹותן הּמקרא ׁשּיהיה מׁשּתּדלין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום,

מהן. הּמקרא ׁשאין מּכלל להם", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמֹור

ה'תשע"ב אייר כ"ו שישי יום

טו ¤¤ּפרק

והּמּומין,‡. הּלׁשֹון, - ּכּפים נׂשיאת מֹונעין ּדברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה
ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻוהעברה,

ּכתקנן האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ׁשּקֹוריןהעּלגים ּכגֹון , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָ
וכּיֹוצא סּבלת, לׁשּבלת אֹו אלפין, ּולעינין עינין, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפין
לׁשֹון, וכבדי ּפה ּכבדי וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאים אין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבהן

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - לּכל נּכרין ּדבריהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
אֹו·. ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

עקּמֹות אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון עקּוׁשֹות[כפופות]ּברגליו, אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
לצידיהן] ּבהקנּיֹות[עקומות ידיו ׁשהיּו אֹו בהרות], [מלאות ֳִֶָָָָָ

ׁשהיה מי ּבֹו. מסּתּכלין ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יּׂשא לא -ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבאחת סּומה וכן מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָרירֹו

ּדׁש היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא - וידוע]מעיניו [רגיל ְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ּבזה אֹו מעיניו, ּבאחת הּסּומה ּבזה רגילין הּכל והיּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעירֹו
ׁשהיּו מי וכן ּבֹו. מסּתּכלין העם ׁשאין לפי מּתר, - זב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשרירֹו

ּופּואה איסטיס צבּועֹות צבעים]ידיו את[מיני יּׂשא לא , ְְִִִֶָָָָֹ
מּתר, - ּבכ מלאכּתן העיר אֹותּה אנׁשי רב היה ואם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻּכּפיו;

ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין ְְְִִִֵֶַלפי
.‚- ּבׁשגגה אפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה

ּכּפיו את יּׂשא לא ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על ׁשּנאמר:אף , ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אעלים ּכּפיכם, "ּובפרׂשכם וכתּוב: מלאּו", ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכם,
ּבין ּבאנס, ּבין - זרה עבֹודה ׁשעבד וכהן מּכם". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
ּכעבֹודה, ּוברכה הּבמֹות"; ּכהני יעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,
ׁשּנׁשּתּמד ּכהן וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ּבֹו, ׁשחזר ּפי על אף - זרה ֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעבֹודה

מֹונעין. אין העברֹות, ּוׁשאר ְְְֲִֵֵָָָלעֹולם.
ׁשּיתמּלא„. עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - נער ּכהן ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים
חיזקנֹו יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין מזוג. [שאינו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

יינֹובמים] ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו - אחת ְֵֵֵֶֶַַַַַָָּבבת
יין רביעית ׁשתה לעבֹודה. ּברכה ׁשהּקׁשה לפי ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻמעליו,
ׁשתה ואם מּתר; - מים מעט לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ּפעמים, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשּתי
ׁשּׁשתהּו ּפי על אף מזּוג, ׁשהּוא ּפי על אף - מרביעית ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתר
מעליו. יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - ּפעמים ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכּמה
אצּבעים רּום על אצּבעים על אצּבעים רביעית? היא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכּמה

ׁשּמֹוׁשחין האצּבע וזה אצּבע. וחמׁש אצּבע [מודדים]וחצי ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
יד'. 'ּבהן הּנקרא והּוא הּגּודל; הּוא ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָֹֻּבֹו

את‰. יּׂשא לא ידיו, נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
הּפרקּכּפיו עד ּבמים ידיו נֹוטל אּלא לזרוע]; היד כף ,[חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"ׂשאּו ׁשּנאמר: ,מבר ּכ ואחר לעבֹודה, ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכדר
והחלל ה'". את ּוברכּו קדׁש, שנולדידיכם כגון פסול [כהן ְְְֵֶֶֶֶָָָֹ

וכהן] ּבכהּונֹו.מגרושה ׁשאינֹו לפי ּכּפיו, את נֹוׂשא ְְִִֵֵֵֶֶַָאינֹו
.Âאת הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכהן

מדקּדק ואינֹו חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכּפים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנׂשיאת
אחריו מרּננין הּברּיֹות ׁשהיּו אֹו בו]ּבמצוֹות, אֹו[חושדים , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּכּפיו, את נֹוׂשא זה הרי - ּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
וכהן ּכהן ּכל על עׂשה מצות ׁשּזֹו לפי אֹותֹו; מֹונעין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואין
'הֹוסף רׁשע: לאדם אֹומרין ואין ּכּפים, לנׂשיאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראּוי

הּמצוֹות'. מן והּמנע ְְִִִֶַַַָרׁשע,
.Ê'זה הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל 'ּומה ותאמר: ּתתמּה -ואל ? ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה קּבּול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
- אברכם" ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה עֹוׂשין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָּברחמיו
.Áהּברכה ּבכלל אינן הּכהנים, אחֹורי ׁשהן והעֹומדיןעם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבין מחּצה היתה ואם הּברכה. ּבכלל הן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּצּדיהן,
ּברזל ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, העם ּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכהנים
הּברכה. ּבכלל הן הרי הּכהנים, ּפני למּול ּופניהם הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ëּבעׂשרה ּכּפים ונׂשיאת הּכנסת, ּבית הּמנין. מן כהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהן עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
על יתר ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
מברכין. והּׁשאר 'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָאּלּו

.Èלא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור
הבטחתֹו ואם ּכּפיו; את הוא]יּׂשא את[בטוח נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לתפּלתֹו וחֹוזר להתבלבל]ּכּפיו להן[בלי אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכהן
ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ'אלהינּו
יברכ" ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו לאהרן ְְְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹהאמּורה
,אלי ּפניו ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ויׁשמר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻה',
ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָויׂשם
'ׂשים ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָאברכם"'.

ָׁשלֹום'.
.‡Èלבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אחר לברּכתהּכנסת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּיֹום. ּפעמים ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכהנים

ל לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ׁשאמרּכהן ּבׁשעה ּדּוכן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אבל הּתפּלה; ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשליח
אּלא לּדּוכן הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר ְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאם

.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, ְְֲֲֵֵֶֶַַָָלאחר
.·Èמצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

עׂשה ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ׁשּנאמר:עׂשה , ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
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ּכהן וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ב אייר כ"ז קודש שבת יום

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
dxFY xtqe§¥¤¨

להיֹות (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי(ה) ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א ּפרק
הלכותתפיליןומזוזהוספרתורה

¤¤

לי"‡. "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות יבאארּבע ּכי "והיה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הן - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"

ּומחּפין עצמן, ּבפני ונקראין[מכסים]ׁשּנכּתבֹות ּבעֹור, אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
הּיד. על אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'ּתפּלין';
ּכּלן את מעּכב הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻואפּלּו

ּכתקנן. ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמן
אם·. ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
ׁשלמֹות נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן וכןמעּכב . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר
מּסיני,‚. למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה

הּתפּלין הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן
ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעורּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

-הבתים] ׁשּבכתיבתן הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת
הּקלף על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן .ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ

ׁשל„. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד
וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף[לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין[מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, אֹותֹו,[דק ּומיּבׁשין ; ְְְִִִֵֶֶַַָ

עפצא ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. פריּומצניעין [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
וזההאלון] יּמחק. ּתמחקּנּו, ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכּיֹוצא

ּתפּלין ספרים ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֻהּוא
ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ומזוזה]ּומזּוזֹות; תפילין עפצא[ס"ת ּבמי ְְְְְְִֵַַָָָָ

דיו]וקלקֹונּתֹוס ּכׁשרין.[מיני - נמחק ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ
ׁשּיהיּו‰. מּסיני, למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאם

והּירק האדם ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּכֹותבים
ּבּמזּוזֹות אֹו ּבּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
אּלּו הרי - ּבזהב אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו

.ּפסּולין ְִ

.Âודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבוארׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ
מעביריןלהלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשער
ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו האלון]מעּבדין פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָ

וזה אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא

.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם
ׁשני ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ואחר ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּמּול
נקרא הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכ

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה ְְְְְִִֶֶַָָָָ'ּדּוכסּוסטֹוס';
.Á,הּגויל על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהלכה

הּקלף, על הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָוכֹותבין
על הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָוכֹותבין
ּבּקלף הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
- ּבׂשר ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

ַָּפסל.
.Ëספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
.Èּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

הּטמאים ועֹוף וחּיה ּבהמהטמאה עֹור ּגּבי על ּכֹותבין אבל ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ואין ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוחּיה

הּזהמה מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ,[ליכלוך]ּכֹותבין ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ
ּבעּבדה. ּפֹוסקת זהמתֹו ְֲִֵֶֶֶָָֻֻׁשאין

.‡Èּתֹורה ספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּגויל
לׁשמן אֹותן לעּבד צרי מצוותן]- קדושת עּבדן[לשם ואם ; ְְְְִִִִֵַָָָָ

אף ּפסּולין; הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשּלא
ׁשאמ ּפי לׁשםעל אֹו הּספר לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו רנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

על לא עֹוׂשה, הּוא עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - ְְְִִִֶֶַַַַַַַֹהּתפּלין
- לׁשמֹו מעׂשה ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדעת
לׁשמּה. עּבדה צריכה אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻאם

.·È,מּסיני למׁשה ולאהלכה ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּבׂשרטּוט אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל[קוים ; ְְְֲִֶָָָ

מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ
ּגֹורסין ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
.‚Èּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר

קטן אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻּגֹוי,
ויּגנזּו ּפסּולין אּלּו הרי -- ּוכתבּתם" "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

נמצאּו ׁשּכֹותב. הּוא ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
ּכׁשרין. ּגֹוי, ּביד נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּביד
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יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָקֹורה
והּוא זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
מׁשּפטי ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמתאים
עליו. לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו ְְְִִֶַַָָָָָָהּתֹורה.

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֻּוכבר

ה'תשע"ב אייר כ"ג שלישי יום

ה'תשע"ב אייר כ"ד רביעי יום

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ב עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלהציק

יגרע" לא i)וענתּה ,`k zeny)ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכלֿהּנֹוׂשא
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמׁשּפט

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ―(zeyi`). ֶֶֶֶ

ה'תשע"ב אייר כ"ה חמישי יום

ה'תשע"ב אייר כ"ו שישי יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ
אמרֹו והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּולהתּכּון

ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] f)יתעּלה: ,h ziy`xa)ּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִֵֶֶַַָ
(.fh zekxa),ּבתּולה נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ְְְִִִֶֶַַָָָָָָׁשהחתן

נתּבארּו ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָונתנּו
מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה הּנׁשים(q`:)ּדיני ואין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה מצּוה(dq:)חּיבֹות "האיׁש : ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה ְְְֲִִִַָָָָָֹעל

ה'תשע"ב אייר כ"ז קודש שבת יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשכ"גֿכ"זאייר
― 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
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על ּביתר הּגֹוים מן ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים לֹוקחין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָואין
ּולגזלן. לגנבן אֹותן להרּגיל ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּדמיהן,

.„Èּבהמה עֹור ּגּבי על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר
מעּבדין ׁשאינן עֹורֹות ּגּבי על אֹו הּטמאין, ועֹוף אֹווחּיה , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ

עּבדן ׁשּלא עֹור על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר -ׁשּכתב לׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי

.ÂËלא ּכתיבה ּובׁשעת ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכֹותב
ּכּונה לֹו השם]היתה קדושת מן[לשם אזּכרה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ

הקב"ה]האזּכרֹות משמות ּפסּולין.[שם - לׁשמן ׁשּלא ׁשּבהן ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ
ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו - הּׁשם את הּכֹותב ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ
הרי - ׁשמֹות ׁשלׁשה ׁשנים ּכֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבׁשלֹומֹו,

ּומׁשיב. ּביניהן, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה
.ÊËיתחיל לא - הּׁשם את לכּתב הּקּולמֹוס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּטֹובל

ׁשּלפניו מאֹות הּוא מתחיל אבל הּׁשם, לכּתבמאֹות ׁשכח . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
הּׁשיטֹות ּבין אֹותֹו ּתֹולה הּׁשם, מקצת[השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

אם - הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. ּתלּוי, ּומקצתֹו ּבּׁשיטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשם
ּבּמה למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ּכֹותב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשכח,
אין ּותפּלין, ּבמזּוזֹות אבל ּתֹורה; ּבספר אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָּדברים
אחת, אֹות אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת, אֹות אפּלּו ּבהן ֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּתֹולין
על הּׁשם את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּגֹונז

הּגרד שנתייבש]מקֹום אחר הדיו הּמחק[שנגרד מקֹום ועל ְְְְֶֶַַַָ
שהתייבש] קודם ּבכּלן.[שנמחק ,ְָֻ

.ÊÈאתּכֹותבי להפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹופלּה אֹו ּבגד, עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה; על .היריעה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האזּכרֹות ּכתבּתי 'לא ידֹו: הקב"ה]מּתחת ׁשּבהן[שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׂשכרֹו. ּכל להפסיד נאמן אבל לפסלן, נאמן אינֹו - ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָלׁשמן'
על להפסיד אּלא נתּכּון לא ׁשּמא לפסלן? נאמן אינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולּמה
זֹו ּבאמירה מפסיד ׁשאינֹו ודּמה ׁשּׂשכרֹו, זה על אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח,
אֹו זה', ּתֹורה 'ספר אמר: אם ,לפיכ האזּכרֹות. ׂשכר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מּתֹו - לׁשמן' מעּבדֹות אינם ׁשּלהן, עֹורֹות - אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ'ּתפּלין
יֹודעים, הּכל ׁשהרי לפסלן; נאמן ׂשכרֹו, להפסיד ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמן

ׂשכר. לכּלן אין לׁשמן, מעּבדים העֹורֹות אין ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻֻׁשאם
.ËÈאּׁשּורי ּבכתב אּלא ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּכֹותבין [שבואין ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לישראל] תורה ּביונינתנה אף לכתבן ּבּספרים, והּתירּו .ְְְְִִִִִַַָָָָ
נׁשּתקע ּוכבר ואבד[נעלם]ּבלבד; ונׁשּתּבׁש העֹולם, מן יוני ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

וצרי אּׁשּורי. אּלא ׁשלׁשּתן, הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכ -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹות ׁשּכל - לאֹות אֹות ּתדּבק ׁשּלא ּכדי ּבכתיבתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלהּזהר
אֹות וכל ּפסּולה; רּוחֹותיה, מארּבע לּה מּקיף העֹור ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

סכל ולא חכם לא ׁשאינֹו הּתינֹוק לקרֹותּה,[טפש]ׁשאין יכֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּתדמה ׁשּלא האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר צרי ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּפסּולה.
לכף ּבית ולא לבית, ּכף ולא ליּוד; ואו ולא לואו, ;הּיּוד ְְְְְְְֵֵַָָָָֹֹֹ

לר ּדלת עדולא ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן לדלת; ריׁש ולא יׁש, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהן. הּקֹורא ֵֶֶַָָׁשּירּוץ

.Îהּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה נקבעֹור וכל . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
,לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו - עליו עֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּדיֹו
אחר העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף עֹור ּגּבי על לכּתב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
מם, ּתֹו אֹו הא ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו נּקב אם - ְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתב

ּביר נּקב ּכׁשר. - אֹותּיֹות ּבׁשאר עד[רגל]וכן אֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנה נׁשּתּיר אם - מהנקב]ׁשּנפסקה שלמעלה מלא[מהחלק ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

לא ואם אחרת. לאֹות ּתדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹות
ּפסּולה. קטּנה, אֹות מלא מּמּנה ְְְְִִֵֶַַָָָֹנׁשּתּיר

�
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ה'תשע"ב אייר כ"א ראשון יום

ה'תשע"ב אייר כ"ב שני יום

.‰�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשניכ"אֿכ"באייר

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
אתּֿבּת "אלּֿתחּלל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

hk)להזנֹותּה" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְְִַָָ
לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "אתּֿבּת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ"אלּֿתחּלל
ּוׁשמע איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹאיׁשּות,
ּבֹו, יׁש נֹוסף ענין ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּמּני
ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּוא:
מןֿהענׁשים ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיה

ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנתּבאר
ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ּככלּֿדבר נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאּלא
אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו לחברֹו למסֹור אדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשרּׁשאי
לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ּבמהּֿׁשהּוא לֹו ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָלמחֹול
לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה הּנערה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבּתֹו
ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻּבכ

(dztnd e` qpe`d qpwpy)ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשהם
זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ׁשּיּתן מנת על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלֹו

להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל לֹו: my)ונאמר `xwie)לפי , ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ
קרהׁש אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ּזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿתזנה ואמר: לכ אתֿהּטעם וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה והּפּתּוי(my)הארץ ׁשהאֹונס לפי . ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
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יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָקֹורה
והּוא זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
מׁשּפטי ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָמתאים
עליו. לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו ְְְִִֶַַָָָָָָהּתֹורה.

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִִֵָָָֻּוכבר

ה'תשע"ב אייר כ"ג שלישי יום

ה'תשע"ב אייר כ"ד רביעי יום

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ב עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלהציק

יגרע" לא i)וענתּה ,`k zeny)ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְְִֵֶַָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכלֿהּנֹוׂשא
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּמׁשּפט

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ―(zeyi`). ֶֶֶֶ

ה'תשע"ב אייר כ"ה חמישי יום

ה'תשע"ב אייר כ"ו שישי יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ
אמרֹו והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּולהתּכּון

ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] f)יתעּלה: ,h ziy`xa)ּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִֵֶֶַַָ
(.fh zekxa),ּבתּולה נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ְְְִִִֶֶַַָָָָָָׁשהחתן

נתּבארּו ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָונתנּו
מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה הּנׁשים(q`:)ּדיני ואין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה מצּוה(dq:)חּיבֹות "האיׁש : ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה ְְְֲִִִַָָָָָֹעל

ה'תשע"ב אייר כ"ז קודש שבת יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישבתקודשכ"גֿכ"זאייר
― 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
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מעש"ק עם המצורף אליו, ומוסגר פה הקבלה.

ובשאלתו שאחד מבני הישיבה לוה אצלו ממון ועדיין לא פרע לו אף שכבר עבר הזמן שאמר, ושואל 

אם יתן המעות במתנה בכדי שלא להכשילו, או שאפשר יבוא עוד.

והרי יכול לעשות את האמור בתנאי, וכמה ענינים בתנאי כגון זה ונמצאים בסיפורי חז"ל.

במ"ש אודות ענין הבטחון, יעיין בחובת הלבבות שער הבטחון.

ובקשר עם חג השבועות הבע"ל מוסג"פ תוכן ענינים לימים אלו.

אינו מזכיר מסידורו ובטח זהו סימן שהכל בסדר.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

         
       

         
     

        
          

         
        
         

          
         

            
          

            
         

         
         

          
         
          

        
          
        

       
         

         
      

           
         

         
         

         
        

       
         

        
     

        
        

         
          

          
     
         

           
          
           

          
         
            
            


          

         
        

        
       

        
          
         

  
            
           

         
         
           

         
        

       
      

        
          

          
       





















































































































































              

         
          

      
         
          

         
          

   
           

         
         

       
        

            
          

           
        

         
         

          
           

     













































המשך ביאור למס' סוטה ליום ששה ושלושים יום לעומר עמ' ב
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר



קלי יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

        
           
            

          
       

          
        
        
          

        
       

        
            

         
   

          
         

          
          

         
        

          
         

             
      

         
           

            
         

         
          

           
            

          
         

          
         

           
  

         
         

           
       

          
         

        
         

           
       

           
          

        
        
        


           

         

         
        

          
           

          
         

          
      

        
         

       
           

          
           

        
         

           
        

            
          

        
        

        
           

        
           

          
         

        
       

         
        

         
  

          
         

        
          

          
         

        
          

         
         
         


           

          
      

         
        

         
          

           
          

           
          





































































































































































































































המשך בעמוד חכק
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יום שני - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
           

        
       

        
        


          

            
         

          
            

           
         

         
        

          
    

           
        

          
            

         
        

      
        

         
         

         
        

        
           

       

      
           

       
      

         
          

            
          

        
            

           
      

          
         

         
         

         
         

         
   

        
           
           

          
           
          
            
            

          
            

        
        



































































































































אגרות קודש
 ב"ה,  אדר"ח תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

להמשיך  שרוצה  שלו  ולהמענה  נכבדות,  לו  מציעים  אשר  כותב  בו  סיון,  מכ"ה  למכתבו  במענה 

בלימוד תוה"ק, ענוהו אשר גם מצד השני מסכימים על זה.

ובאם יתברר שכן הוא )אשר יסכימו שמשך זמן חשוב ימשיך לימודו בישיבה, לימוד תורת הנגלה 

ותורת החסידות גם יחד(, יש להתענין בההצעה, והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית ינחהו בטוב 

לפניו באמת.

הכתוב לעיל שמצד השני מסכימים לזה, מובן שלכל לראש צריכה להיות החלטה תקיפה מצדו 

הוא, שלא רק שימשיך ללמוד בהתמדה ושקידה אלא אדרבה עוד יוסיף בזה, ועיין הלכות ת"ת לרבנו הזקן 

ריש פרק ג': גם אחר הנשואין יוכל ללמוד ב' או ג' שנים בלי טרדה וכו', והנ"ל אמור בהנוגע לאלו שענינם 

עסק וכיו"ב ועאכו"כ בהנוגע לזה שבחר בחלק היפה להיות תורתו אומנתו ומשרת בקדש.

שלשת  גם  שומר  ובדא"ח,  הנגלה  בתורת  ושקידה  בהתמדה  לימוד  על  שנוסף  חזקה  תקותי 

השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים אין ענין אחד מוציא את השני, וכמובן כגו"ד אשר בהשתלשלות 

)כמבואר בדרושי דא"ח דש"ק דאזלינן מני'( אלא  וציצית  מכנ"ל מטה מטה נעשה הענין דחילוק טלית 

שבזה אין קדושה כלל בטלית משא"כ וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר



קלה יום שני - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קלט יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

        
        
         

       
       

         
        

       
           

     
        

     
         

         
        

        
          

         
         

        
          

          
        

        
         

     
        
        

        
        

         
           

       
          

        
          

 











































































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אייר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י.

מובן שמצער מה שנפסק השיעור לימוד תניא עם הבנים וכו' ותקותי חזקה שבידעו תכונת נפשם, 

יהי'  ההפסק,  בזמן  החסרון  למלאות  שצריך  שמכיון  רצון  ויהי  הלימוד  לחדש  המתאימה  גישה  ימצא 

החידוש באופן המתאים להוראת רבנו הזקן בספר תניא קדישא באגרת התשובה פרק ט' הי' רגיל לקרות 

דף אחד יקרא ב' דפים וכו', ומזה מובן ג"כ שבהתוצאות של הלימוד שלימוד מביא לידי מעשה, יהי' ג"כ 

באופן האמור.

ומ"ש שמהסס להמשיך בעבודתו שמא אין הדעת נוחה ממנה, לפלא גדול ההיסוס והספק בדבר, 

עלי' נצטוינו בכמה מקומות בתורתנו תורת חיים, והרי רמז יפה בדבר גם בספר התניא אשר הסיום וגמר 

שלו הוא באגרת הקדש, הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים, ועד כמה פנימי ענין הוכחה זו, שדוקא באגה"ק 

זו מתבטא רבנו הזקן בלשון, גוואלד גוואלד, והרי גם הסדר בספרי תוה"ק תורה היא.

- תקותי חזקה שבהשתדלות המתאימה ובדרכי  במ"ש אודות שאין מחיצה בין הגברים לנשים 

נועם ובדברים היוצאין מן הלב יעלה בידו לתקן זה, והרי חשוב הדבר ביותר, כיון שיהי' תקדים טוב ויפה 

בשביל כמה מושבות ובפרט שאפילו אלו שלע"ע אין מקבלים ההסברה שבלי מחיצה הוא נגד השו"ע, יש 

לבארם מתאים גם לשכל הפשוט דנה"ב שבודאי גם הם כוונתם בתפלה היא פני' למי שהוא עליון מהם, 

איך שלא יתארוהו בשכלם או בהרגש הלב, וגם לשיטתם הרי תפלה ענינה עבודה שבלב ובכוונה, ותוצאה 

מידית מהתבוננות אפילו לשעה קלה בזה שצריך להסיר כל ענינים המפריעים לכוונה ולהתקשר עם זה למי 

שפונים ומתפללים אליו, ורואים במוחש אשר העדר המחיצה, אף שמתפללים בחלקים מיוחדים בחדר, 

מגרה את המתפללים או המתפללות להביט למחלקה השני' וכו' ופשוט שבהנ"ל אין כל השפלת ערך מי 

שהוא, ולכן הוא גם הדין )למרות שהאב ובניו יחסם ענין ע"פ התורה הוא וכסגנון הכתוב כרחם - אב על 

בנים, בכ"ז הדין בשו"ע או"ח רסצ"ח( שאסור לנשק בניו בבית הכנסת, וטעם הדין ע"פ האמור.

בברכת הצלחה בהפצת היהדות בכלל והחיות בתורה ומצות בפרט ולבשו"ט בכל האמור לעיל.



קמי
      

         
          

           
            

     
  

   
    

     
     

     
    

      
      

      
     
     
     
     
     

       
    

     
      

     
     
      

 


























































            
              

           
            
      
     
     
     
     
      
     
     
      
      
     

    

     
      

     
     
     
      
      

     
      
       
     


    

    
                      

                          
                          
                         

                      
                          

                         
                      
                         

                         
                          

                        
                             
                        

                        
                        

        
                         

                           
                        
                        

                           
                       

                          
                          

                           
        





















































































































           

        
        
       
       
          
         
          
         
        
        
        
        

        
         

       
        
       
        









































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר



קמג יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
           

         
        

        
         

     
        

        
     

         
        

     
           

        
        

    
           

        
      

        
         

    
          

         
           

         
      

          
          
         

          
         

          
           

          
      

          
         

       
         

          
         

         
        

           
         

        
          

       
       

          
         

         
          

        
         

        
          

        
         

         
        

         
       

         
          

       
      

          
           

         
         

      





















































































































































אגרות קודש
 ב"ה,  ג' תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שאול ישכר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח תמוז.

ובעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

להמצטרך להם, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובפרט שהרי נמצאים אנו בחדש הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, וגופא בתר רישא 

אזיל.

בברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה.

במש"כ עוה"פ בדעת זח"ב )קיח, א-ב( - כ"כ שמדחשיב שם כ"פ שאדם הוא רביעי )לאחרי הבער( 

והוא "סיומא דלהון" - של השור והבור והמבעה וההבער - מוכח דלא זהו מבעה. אלא דקאי על המשנה 

שלאחרי המשנה הנ"ל ד' אבות כו'. - דרך אגב כהנ"ל אינו שייך לענין כותב ס' הזהר כאן שהוא מדברי 

רע"מ.
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יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קמו
      

          
           
           

            
     

    
     

    
    

    
     
     

      
        

     
      

    
    

      
     
     
      
      
     
      
      
     

     
     
     
      
      
     
      

           
          

          
          

         
           

        
            

             
            
           

           
           

          
             

         
        

             
       













































































































            
           
             
             

   
     
      
        
     
     
      
     
     
      
    
    
      
      

     
      
     
     


   

     
       
     
      
      
      
      
      

   
       

            
           
              
             

          
           

           
            
          
            
              
             
              
           
              
           
            
             
               
            

                            
                          
                           
                            
                             

             


























































































































        
       

         
       
         

       
        
        
       
      
      
        
       
       

      
        
       
        
        
        
        
       















































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קמז יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

       
         

     
          

       
          

           
         

         
         

          
          
          

          
          

  
         

       
        

         
      

       
        

           
         

       
           

          
           

       
            

         
 

       
         

       
          

       
       

       
 

         
          
          

         
       

           
         

          
         

   
         

      
         

         
        

       
       

           
   

        
         

       
        

    



































































































































             

     
         

       
         

        
    

          

       
      

         
       

       




























המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ואקד לעומר עמ' א

             

         
        

        
         

  
         

         
        

       
      
























המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ושנים לעומר עמ' א
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יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

   
       

       
        

         
        

        
        
         

          
         

    
      

        
    

         
      

          
         

         
          
         
           
           
           

         
       

          
        

        
   

       
         

        
            

     
        

        
          

         
        

         
          

      
           

         
            

  
          

         
        

      
         

          
        

          
       
   

         
         

      
       

          
        

      
       

     
        

       
         

        
        

        
         

        
           

       
           

         
   

         
     

          
    

     
     

        
          

       
        

     
         

          
        

        
         

       
        

         
  

         
       

       
      

       
         

         
  

          
            

         
       





































































































































































































































המשך בעמוד חמק



קמט
      

           
           

            
        

     
     
      
       
      
      
      
    
      
     
       
     

  
     

     
     

    
    

       
     

       
       

     
       

     
     
      
     
     
     

      
       

     
     

     
    

  
      

      
     
      

   
     

     
     

   
     

    
     
     

                          
                       

                         
                 

                   
                      

                      




























































































































          
           
             
           
     
    
     
     
       
      
      
      
    
     
     
      
       
      
      

    










































         
       
       
        
       
        
       
        
       

        
       
       
         

            
               
                
              

               
             
             
              
             
           
               

            
              
             
              

              
             
            
             

            
               
            
             
              













































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קני יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

     
        

      
         

         
       

         
    

        
       

     
          

        
        

        
        
 

        
       

        
         

         
         

          
      

       
          

         
      

           
   

          
       

        
         

         
       

          
       

          
         

      
         

        
          

            
            

          
       

       
         

         
          

        
         

          
          

        
   

        
          
          

      
         

        
     

           
         

         
    

         
           

        
         

             
        

       



























































































































































             

       
        

      
      

        
     

          
           

          
         

       
      

          
        

          
        

      
       

          
            

           
          

   















































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעים ושנים לעומר עמ' ב
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שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
          

         
       

       
            
           

 
             

          
       

        
          

         
          
          

 
          

          
        

       
         

         
         

            
          

           
 

   

   
          
        
          
          
            
        

   
        

       
       
        

       
        


        

       
     

     
         

         
      

     
         

      
     

       
       

        

     
       

        
    

       
      

        
         

       
     

         
      

        
       

     
    

      
        

       
         

         
       

          
         


        

          
      

        
          

         
     

         
          

        
     

        
       

          
          

     
         

           
         

       
        

          
          

          
         
      

           
       

       
        

         

































































































































































































































המשך בעמוד חמק



קנג
      

      
     
     
      

    
      
       

      
  

   
   

      
    

      
      
     
       
     
    

     
     

    
    

    
       
      

   
      

    
      

     
      

      
     

       
     

     
   













































































                        
                        
                        
                         
     

  
      
      
      
      
       
     

     
       
      
     
       
      
      
     
      
      

 
     

     
      
      
     
      
      
       
    
       
       
      

   










































































         
        
        
      
         

         
      
         

         
         
         
        

         
         

        
          

         


   

      
     
        

        
         
        

            
            
             
              
            
               

                      
                      

                  
                     

                      
                     
                    

                     
                  















































































סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר



קנה שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
         

       
         

          
      

       
       

       
        

     
        

        
           

       
        

        
       

       
            

       
         

          
         

            
         

        
      

           
           

           
            

          
         

           
    

      
          

      
      

        
          

         
 

       
        

           
         

          
        

           
 
       

        
      

         
        

  

           
     

       
     

          
     

      
        

        
        

        
        

         
       

         
     

         
   

           
     

        
         

         
        

        
        

      
      

         
        

           
          

         
           

         
        

           
         

           
           

       
       

       
        

      
      

    
       

        
     

          
       

        
          

       
        
           

        









































































































































































































































המשך בעמוד חנא



pקנו wxt mildz - miaezk

mildzphiÎh

.ðèéúàìënî øô Eúéaî çwà-àì:íéãezò Eé:óìà-éøøäa úBîäa øòé-Búéç-ìë éì-ékàéézòãé Ÿ¤©´¦¥«§´¨®¦¹¦§§Ÿ¤À©¦«¦¦¬¨©§¨®©§¹¥À§©«§¥¨«¤−¨©§¦
:éãnò éãN æéæå íéøä óBò-ìkáé:dàìîe ìáú éì-ék Cì øîà-àì áòøà-íàâéíéøéaà øNa ìëBàä ¨´¨¦®§¦¬¹̈©À¦¨¦«¦−¤§©Ÿ´Ÿ©¨®¦¦¬¥¹¥À§Ÿ¨«−©©§©´©¦¦®

:äzLà íéãezò íãåãééøãð ïBéìòì ílLå äãBz íéäìàì çáæ:EåèEölçà äøö íBéa éðàø÷e §©−©¦´¤§¤«§©´¥«Ÿ¦´¨®§©¥−§¤§´§¨¤«−§¨¥¦§´¨¨®£¹©¤§À
:éðãaëúeæèéô-éìò éúéøá àOzå éwç øtñì El-äî íéäìà øîà | òLøìå:Eæéøñeî úàðN äzàå §©§¥«¦§¨³̈¨̧»̈©³¡Ÿ¦À©−§§©¥´ª®̈©¦−̈§¦¦´£¥¦«−§©¨¨¥´¨¨®

éøçà éøác CìLzå:Eçé÷ìç íéôàðî íòå Bnò õøzå ápâ úéàø-íà:Eèéétìe äòøá zçìL EðBLE ©©§¥−§¨©´©«£¤«¦¨¦´¨−©¨©¦´¤¦®§¦−§¨«£¦´¤§¤«−¦¨©´§¨§¨¨®¹§«§À
:äîøî ãéîöz©§¦¬¦§¨«

i"yx

(Ë).¯Ù Í˙È·Ó Á˜‡ ‡Ï:שלי אלא הם שלך צאןÍÈ˙‡ÏÎÓÓ.לא ממכלה גזר כמו הצאן דיר ג')הוא (חבקוק

בלע"ז: ‡ÛÏ.(È)פאר"ק È¯¯‰· ˙ÂÓ‰·י"מ(שור)הוא צומחים, הם ויום יום וכל ליום הרים אלף רועה שהוא

בעבור בקר מלאים הרים כלומר אלפיך שגר כמו שהוא וי"מ פרים, אלף שם או פרסאו' אלף או הרים אלף

פר: מביתך אקח לא È„ÓÚ.(È‡)שהזכיר È„˘ ÊÈÊÂממ זזים שהם על זיז השדה אישמובימנ"טרמש למקום קום

כלם:È„ÓÚ.בלע"ז: את יודע ‡·ÌÈ¯È.(È‚)אני ¯˘· ÏÎÂ‡‰לאכילה צריך שאני זבח להביא לך אמרתי לא

רצוני: ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת ˙Â„‰.(È„)אלא ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Êזבח זהו אלי ושוב מעשיך על התודה

לרצון: יתקבלו אז כי נדריך לעליון שלם כך ואחר בו חפץ אתÈ�„·Î˙Â.(ÂË)שאני שאושיע כבודי הוא שזה

בי: ·¯È˙È.(ÊË)הבוטחים ‡˘˙Â:תורתי(ÁÈ).ÂÓÚ ı¯˙Â:עמו ללכת Ó¯Ó‰.(ËÈ)נתרצית „ÈÓˆ˙תרגיל

כמו בלע"ז, אגוטא"ש תצמיד רעה, לדבר רמיה י"ט)אצלך פתיל(במדבר :(סא"א)צמיד

cec zcevn
(Ë).Á˜‡ ‡Ï:לפני להקריב פר מביתך לקחת צויתי לא

.ÍÈ˙Â‡ÏÎÓÓ:אקח לא על ÚÈ¯.(È)מוסב Â˙ÈÁ ÏÎשאינם עם
בידי: המה הלא ‡ÛÏ.בידך È¯¯‰· ˙ÂÓ‰·המצויות הבהמות

יאמר הבר שור שעל אמרו ורז"ל , ידעתם ולא ההרים ברבוי
עמך עשיתי אשר בהמות הנה מ')כמ"ש בכל(איוב ניזון והוא

הרים: אלף במרעה לך:È˙Ú„È.(È‡)יום ידועים שאינם מה
.È„˘ ÊÈÊÂהמה השדה ע"פ למקום ממקום הזזים הבריות

וברשותי: ÍÏ.(È·)עמדי ¯ÓÂ‡ ‡Ï:מליצה מל' והוא הרעבון לשבור אותי העולם:ÂÏÓÂ‡‰.להאכיל את הממלאים הבריות
(‚È).ÏÎÂ‡‰:הקרבנות בהבאת א"כ לי ומה עתודים דם אשתה וכי ושמנות חזקות בהמות בשר אוכל אני Â‚Â'.(È„)וכי Á·Ê

למות ראוי הוא היה פשעיו שבעבור לחשוב לבו יעורר אז כי הבאתו בעת פשעיו על שמתודה מה הוא לאלהים המקובל הזבח
נפש: תחת נפש תדור:ÌÏ˘Â.והביא לא אשר טוב אבל לה' שלם מה נדרת כשתקראÈ�‡¯˜Â.(ÂË)ואם אז תעשה כן וכאשר

כ תספר ואתה ממנה אוציאך צרה בעת ממני:אלי לך הבאה התשועה על ברבים מתודהÚ˘¯ÏÂ.(ÊË)בודי שאינו לרשע אבל
כאשר הלב כוונת מבלי מצותי לעשות ר"ל חוקי לספר לך מה אלהים יאמר אליו מהם שב ולא הקרבן הבאת בעת פשעיו על

מכוונת: כוונה מבלי דברים ספורי האדם ·¯È˙È.יספר ‡˘˙Âבהם לדבר פיך על לבד תשא בברית הנתונה התורה דברי את
תדבר: לב ובלא ולחוץ השפה דברÂ‡˙‰.(ÊÈ)מן האדם שמשליך כדרך גוך אחרי דברי והשלכת המוסר שונא אתה בלב הלא

לראותו: יחפוץ לא ÂÓÚ.(ÁÈ)אשר ı¯˙Â:אליו מנאפים:Í˜ÏÁ.להתחבר עם ללכת חלקך הרע·¯Ú‰.(ËÈ)בחרת לדבר
ה': מלשונך:˙ˆÈÓ„.בעיני המרמה נפרדה לא כי המרמה עם תחבר

oeiv zcevn
(Ë).ÍÈ˙‡ÏÎÓÓ:הצאן גדרות והוא הכלא בית מלשון

.ÌÈ„Â˙Ú:העזים מן הזכרים אחז‡ÛÏ.(È)הם מרובה מנין
ירענהÊÈÊÂ.(È‡)הכתוב: שדי וזיז וכן למקום ממקום הזז ר"ל
פ) שדה:˘„È.:(לקמן ‡ÍˆÏÁ.(ÂË)חזקים:‡·ÌÈ¯È.(È‚)כמו

וחפץ:ı¯˙Â.(ÁÈ)אוציאך: רצון ענין˙ˆÈÓ„.(ËÈ)מלשון
פתיל צמיד כמו יט)חבור :(במדבר

xe` ldi
מהגבורהואסף(ב) גבוה והת"ת החסד ששרש הבין קרח בן

הנ"ל צמצום מחמת יותר גבוה שרשה שהגבורה סבר קרח כי
ע' בפ"ע. יהי' שלא האור עליית וזהו במאור נכלל שהאור
למעלה והוא השני. תקעו וד"ה השני לחמי קרבני את ד"ה
המשכת דמיון האור מעצם המשכה רק שהקו וחוט מהקו
והגבול המדה שרש שהוא המדה קו נק' וגם מהמוח השערה
שהגבורות טענתו ולפיכך מהקו שלמעלה האור עצם משא"כ
על חלק וע"כ כו'. מהקו למעלה יתעלו שעי"ז יותר גבוהים
וגם אלקים. לשם קדם אל שם שהרי כן אינו והאמת אהרן.
א"כ חו"ג. קוין משני למעלה הכתר עד עולה ת"ת הוי' שם
ב' מבחי' יותר גבוה שרשו הקו שרש שממנו הנעלם ת"ת גם
שהקו כתב באוצ"ח בהג"ה והרמ"ז כו'. אלקים אל השמות

שרש לפי"ז א"כ הצמצום. בו הגיע שלא האור מבחי' נמשך
שנמשך רק במאור שנכלל האור מבחי' מלמעלה נמשך הקו
גם ואף קצרה. דרך לתלמידו אדם ישנה לעולם כענין קו. דרך
למעלה כח בהם מצינו עכ"ז הארה רק שהם הדיקנא בשערות
שהם לפי הרחמים יג"מ הם שהרי שבמוח החכמה מעצם
ביותר האור ריבוי ע"י נמשך שהבקיעה בקיעה. בבחי' באים
באו"ת וע' האזינו. ס"פ בבה"ז וכמ"ש להכיל הכלי יכול שלא
יד ידות ג' אשר שופר. בחדש תקעו ע"פ בתלים נ"ע מהמגיד
ג"פ ענין הנ"ל. בחי' ג' ג"כ הם הרמה יד החזקה יד הגדולה
ואח"כ דבר. ה' אלקים אל ע"ד בחג"ת המשכה ג"כ הם קדוש
ארץ ויקרא דבר כמ"ש זהו כבודו הארץ כל מלא צבאות ה'

מבואו: עד שמש ממזרח
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aÎl`enybk`lÎfh

.âëæèìL eò÷áiåìô äðçîa íéøabä úLøàaî íéî-eáàLiå íézL(éø÷ øBaî)øòMa øLà íçì-úéa ©¦§§Á§¸¤©¦Ÿ¦¹§©£¥´§¦§¦À©¦§£©Æ¦Æ¦³Ÿ¦³¥¤Æ¤Æ£¤´©©½©
ì äáà àìå ãåc-ìà eàáiå eàNiå:ýåýéì íúà Cqiå íúBzLæéúàæ éúNòî ýåýé él äìéìç øîàiå ©¦§−©¨¦´¤¨¦®§³Ÿ¨¨Æ¦§½̈©©¥¬Ÿ−̈©Ÿ̈«©¿Ÿ¤¨¦¨Á¦̧§Ÿ̈¹¥£´¦ÀŸ

ì äáà àìå íúBLôða íéëìää íéLðàä íãäìL eNò älà íúBzLñ:íéøabä úLçé| éçà éLéáàå £©³¨£¨¦Æ©Ÿ§¦´§©§½̈§¬Ÿ¨−̈¦§¨®¥´¤¨½§−¤©¦Ÿ¦«©£¦©º£¦´
ìMä Làø àeä äéeøö-ïa áàBééLìMä)(éø÷ äLìL-ìò Búéðç-úà øøBò àeäåíL-Bìå ììç úBàî L ¨´¤§À̈³´Ÿ©§½̈©§Ÿ½̈§Æ¥´¤£¦½©§¬¥−¨¨®§¥−

ìMa:äLèéìMä-ïîìMä-ãòå øNì íäì éäéå ãaëð éëä äLñ:àá-àì äLëòãéBäé-ïá eäéðáe ©§Ÿ¨«¦©§Ÿ¨Æ£¦´¦§½̈©§¦¬¨¤−§¨®§©©§Ÿ−̈Ÿ¨«§¨¨̧¤§¨¨¯
éç-Léà-ïa(éø÷ ìéç)äéøàä-úà äkäå ãøé àeäå áàBî ìàøà éðL úà äkä àeä ìàöáwî íéìòt-áø ¤¦©²¦©²¦©§¨¦−¦©§§¥®´¦À̈¥´§¥³£¦¥Æ½̈§Â¨©º§¦¨¯¤¨£¦²
(éø÷ éøàä):âìMä íBéa øàaä CBúaàëøLà éøöî Léà-úà äkä-àeäå(éø÷ Léà)éøönä ãéáe äàøî ¨£¦²§¬©−Ÿ§¬©¨«¤§¦¨Á¤¦̧¦§¦¹¦´¦´©§¤À§©³©¦§¦Æ

:Búéðça eäâøäiå éøönä ãiî úéðçä-úà ìæâiå èáMa åéìà ãøiå úéðçáëòãéBäé-ïa eäéða äNò älà £¦½©¥¬¤¥−̈©¨®¤©¦§³Ÿ¤©£¦Æ¦©´©¦§¦½©©©§¥−©£¦«¥´¤¨½̈§¨−̈¤§¨¨®
ìLa íL-Bìå:íéøabä äLâëìMä-ïîìMä-ìàå ãaëð íéLñ:BzòîLî-ìà ãåã eäîNéå àá-àì äL §¥−¦§Ÿ¨¬©¦Ÿ¦«¦©§Ÿ¦´¦§½̈§¤©§Ÿ−̈Ÿ¨®©§¦¥¬¨¦−¤¦§©§«

ãëìMa áàBé-éçà ìàäNò:íçì úéa Bãc-ïa ïðçìà íéLäëñ:éãøçä à÷éìà éãøçä änLåëõìç £¨¥¬£¦−̈©§Ÿ¦®¤§¨¨¬¤Ÿ−¥¬¨«¤©¨Æ©£Ÿ¦½¡¦−̈©£Ÿ¦«¤¤
ñ:éòB÷zä Lwò-ïá àøéò éèìtäæëñ:éúLçä épáî éúúpòä øæòéáàçëéøäî éççàä ïBîìö ©©§¦½¦¨¬¤¦¥−©§¦«£¦¤Æ¤Æ¨©§Ÿ¦½§ª©−©ª¨¦«©§Æ¨£Ÿ¦½©£©−

ñ:éúôèpäèëñ:ïîéðá éða úòábî éáéø-ïa ézà ñ éúôèpä äðòa-ïa áìçìéìçpî écä éðúòøt eäéða ©§Ÿ¨¦«¥¬¤¤©£−̈©§Ÿ¨¦®¦©Æ¤¦©½¦¦§©−§¥¬¦§¨¦«§¨Æ̈Æ¦§¨´Ÿ¦½¦©−¦©¬£¥
ñ:Lòâàìñ:éîçøaä úåîæò éúáøòä ïBáìò-éáà ¨«©£¦©§Æ¨©§¨¦½©§−̈¤©©§ª¦«

i"yx

(ÊË).'‰Ï Ì˙Â‡ ÍÒÈÂדברי על למיתה עצמו המוסר כל הרמתי, שמואל של דינו מבית מקובלני אמר: כך

דגמרא משמיה דאמרינהו לה', אותם ויסך ומאי מפיו, שמועה אומרין אין א)תורה, סא ‰‡�˘ÌÈ.(ÊÈ):(שם Ì„‰
תמיהה: ·‡.(ËÈ)לשון ‡Ï ‰˘Ï˘‰ „ÚÂ:מטא לא גברין ולתלת ÂÓ‡·.(Î)(תרגום:) Ï‡¯‡ È�˘ (תרגום:)‡˙

אמרו ורבותינו מואב. רברבי תרין ב)ית יח שני:(ברכות במקדש ולא ראשון, במקדש לא כמותו, הניח שלא :Ï‡È¯‡
.·‡ÂÓ:המואביה מרות שבא שלמה, שבנאו שם ‰˘ÌÈ˘Ï.(Î‚)על ÔÓ:יונתן תירגם זו שבפרשה שלשים כל

גבריא:

cec zcevn
(ÊË).ÂÚ˜·ÈÂמעצמם הלכו לה, שהתאוה שמעו כאשר

בקעוה וכאלו המחנה, דרך ועברו לדוד, רוח נחת לעשות
לעצמם: דרך בה ה':ÍÒÈÂ.לעשות לשם ארצה שפכם

(ÊÈ).¯Ó‡ÈÂ,'וגו חלילה ואמר מהם, שתה שלא על טעם נתן
ה': יראת מחמת לשתותם, לי הוא חולין לומר: ‰„Ìרצה

.ÌÈ˘�‡‰,נפשותם בסכנת הלכו אשר האנשים דם אשתה וכי
יחשב: לדם הלא לומר: ‰˘Ï˘‰.(ÁÈ)רצה ˘‡¯ ‡Â‰:לדוד המים להביא שבקעו מהשלשה הראש היה Â‚Â'הוא ¯¯ÂÚ ‡Â‰Â

.'Â‚Â ÏÚ:להלחם התחיל עתה כאלו עמו, להלחם חניתו את עורר היה לה וסמוך ההריגה על לומר: ·˘Ï˘‰.רוצה Ì˘ ÂÏÂ
החשיבו גבורתם, כל עם גם אשר ושמה ואלעזר עדינו והם הראשונים, גבורים שלשת בין לגבור מפורסם שהיה לומר: רוצה

לגבור: אבישי את ‰˘Ï˘‰.(ËÈ)גם ÔÓ:השלשים ראשי הם המים, שואבי שלשה מבין לומר: �Î·„.רוצה ÈÎ‰הוא האמת
עמו: אשר השנים על לשר היה ולזה שבהם, המכובד ‰˘Ï˘‰.היה „ÚÂ:הראשונים השלשה למעלת בא לא ¯·(Î)אבל

.ÌÈÏÚÙ:גבורות הרבה מקום:Ï‡ˆ·˜Ó.פעל ÂÓ‡·.שם Ï‡È¯‡ È�˘קראם גבורתם שם ועל מואב, רברבי תרין יונתן: תרגם
' מן מורכבת מלה שהיא כמו'אריאל', חוזק, ענין שהוא 'אל', ומן יא)ארי', לא גוים:(יחזקאל אל ביד :.¯Â·‰ ÍÂ˙·המקום כי עם

בו: להתחזק ‰˘Ï‚.דחוק ÌÂÈ·הפעולות ממנו להמנע האדם ומטבע הקור, בזמן ביותר להתחזק הארי טבע כי היות עם
נפש: והכהו עליו נתגבר זאת כל עם הקור, בתגבורת Ó¯‡‰.(Î‡)החיונית ˘È‡:אימה המטיל גדול פרצוף בעל לומר: רוצה

(·Î).‰Ï‡:ההם ˘Ì.הפעלים ÂÏÂ,השלשים ראשי שהיו המים שואבי הגבורים שלשה בין לגבור מפורסם שהיה לומר: רצה
לגודל למאומה אותו החשיבו לא הראשונים, הגבורים שלשה אבל לגבור, אותו גם החשיבו גבורתם כל שעם לומר: ורוצה

בהם: היה אשר ‰˘ÌÈ˘Ï.(Î‚)הגבורה ÔÓבא לא אבל עמהם, חשבוהו לא ולזה מאוד, נכבד היה בענין למטה החשוב
עמהם: גם חשבוהו לא ולזה השלשים, ראשי מים שואבי שלשה Â˙ÚÓ˘Ó.למעלת Ï‡אשר כל ולעשות לשמוע עמו, להיות

נחשב·˘ÌÈ˘Ï.(Î„)יצוה: ולזה עליהם, מעלתו מאוד גדלה לא מקום מכל השלשים, מן קצת נכבד שהיה עם לומר: רוצה
עשהאל: זולת במספר, שלשים היו כן ואם והולך, שחושב השלשים עם הוא גם

oeiv zcevn
(ÊË).ÍÒÈÂ:נסך מה':‰'.(ÊÈ)מלשון ÂÚ¯¯.(ÁÈ)כמו

ותנועה: התעוררות הה"א‰ÈÎ.(ËÈ)מלשון עם ההיא המלה
הדבר: אמתת על מורה ÈÁ.(Î)התימה, ˘È‡,מזורז איש

הבריות: יאמרו ·È˙(Î„)בשרביט:·˘·Ë.(Î‡)וכאשר
.ÌÁÏ:לחם מבית
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mildzphiÎh

.ðèéúàìënî øô Eúéaî çwà-àì:íéãezò Eé:óìà-éøøäa úBîäa øòé-Búéç-ìë éì-ékàéézòãé Ÿ¤©´¦¥«§´¨®¦¹¦§§Ÿ¤À©¦«¦¦¬¨©§¨®©§¹¥À§©«§¥¨«¤−¨©§¦
:éãnò éãN æéæå íéøä óBò-ìkáé:dàìîe ìáú éì-ék Cì øîà-àì áòøà-íàâéíéøéaà øNa ìëBàä ¨´¨¦®§¦¬¹̈©À¦¨¦«¦−¤§©Ÿ´Ÿ©¨®¦¦¬¥¹¥À§Ÿ¨«−©©§©´©¦¦®

:äzLà íéãezò íãåãééøãð ïBéìòì ílLå äãBz íéäìàì çáæ:EåèEölçà äøö íBéa éðàø÷e §©−©¦´¤§¤«§©´¥«Ÿ¦´¨®§©¥−§¤§´§¨¤«−§¨¥¦§´¨¨®£¹©¤§À
:éðãaëúeæèéô-éìò éúéøá àOzå éwç øtñì El-äî íéäìà øîà | òLøìå:Eæéøñeî úàðN äzàå §©§¥«¦§¨³̈¨̧»̈©³¡Ÿ¦À©−§§©¥´ª®̈©¦−̈§¦¦´£¥¦«−§©¨¨¥´¨¨®

éøçà éøác CìLzå:Eçé÷ìç íéôàðî íòå Bnò õøzå ápâ úéàø-íà:Eèéétìe äòøá zçìL EðBLE ©©§¥−§¨©´©«£¤«¦¨¦´¨−©¨©¦´¤¦®§¦−§¨«£¦´¤§¤«−¦¨©´§¨§¨¨®¹§«§À
:äîøî ãéîöz©§¦¬¦§¨«

i"yx

(Ë).¯Ù Í˙È·Ó Á˜‡ ‡Ï:שלי אלא הם שלך צאןÍÈ˙‡ÏÎÓÓ.לא ממכלה גזר כמו הצאן דיר ג')הוא (חבקוק

בלע"ז: ‡ÛÏ.(È)פאר"ק È¯¯‰· ˙ÂÓ‰·י"מ(שור)הוא צומחים, הם ויום יום וכל ליום הרים אלף רועה שהוא

בעבור בקר מלאים הרים כלומר אלפיך שגר כמו שהוא וי"מ פרים, אלף שם או פרסאו' אלף או הרים אלף

פר: מביתך אקח לא È„ÓÚ.(È‡)שהזכיר È„˘ ÊÈÊÂממ זזים שהם על זיז השדה אישמובימנ"טרמש למקום קום

כלם:È„ÓÚ.בלע"ז: את יודע ‡·ÌÈ¯È.(È‚)אני ¯˘· ÏÎÂ‡‰לאכילה צריך שאני זבח להביא לך אמרתי לא

רצוני: ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת ˙Â„‰.(È„)אלא ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Êזבח זהו אלי ושוב מעשיך על התודה

לרצון: יתקבלו אז כי נדריך לעליון שלם כך ואחר בו חפץ אתÈ�„·Î˙Â.(ÂË)שאני שאושיע כבודי הוא שזה

בי: ·¯È˙È.(ÊË)הבוטחים ‡˘˙Â:תורתי(ÁÈ).ÂÓÚ ı¯˙Â:עמו ללכת Ó¯Ó‰.(ËÈ)נתרצית „ÈÓˆ˙תרגיל

כמו בלע"ז, אגוטא"ש תצמיד רעה, לדבר רמיה י"ט)אצלך פתיל(במדבר :(סא"א)צמיד

cec zcevn
(Ë).Á˜‡ ‡Ï:לפני להקריב פר מביתך לקחת צויתי לא

.ÍÈ˙Â‡ÏÎÓÓ:אקח לא על ÚÈ¯.(È)מוסב Â˙ÈÁ ÏÎשאינם עם
בידי: המה הלא ‡ÛÏ.בידך È¯¯‰· ˙ÂÓ‰·המצויות הבהמות

יאמר הבר שור שעל אמרו ורז"ל , ידעתם ולא ההרים ברבוי
עמך עשיתי אשר בהמות הנה מ')כמ"ש בכל(איוב ניזון והוא

הרים: אלף במרעה לך:È˙Ú„È.(È‡)יום ידועים שאינם מה
.È„˘ ÊÈÊÂהמה השדה ע"פ למקום ממקום הזזים הבריות

וברשותי: ÍÏ.(È·)עמדי ¯ÓÂ‡ ‡Ï:מליצה מל' והוא הרעבון לשבור אותי העולם:ÂÏÓÂ‡‰.להאכיל את הממלאים הבריות
(‚È).ÏÎÂ‡‰:הקרבנות בהבאת א"כ לי ומה עתודים דם אשתה וכי ושמנות חזקות בהמות בשר אוכל אני Â‚Â'.(È„)וכי Á·Ê

למות ראוי הוא היה פשעיו שבעבור לחשוב לבו יעורר אז כי הבאתו בעת פשעיו על שמתודה מה הוא לאלהים המקובל הזבח
נפש: תחת נפש תדור:ÌÏ˘Â.והביא לא אשר טוב אבל לה' שלם מה נדרת כשתקראÈ�‡¯˜Â.(ÂË)ואם אז תעשה כן וכאשר

כ תספר ואתה ממנה אוציאך צרה בעת ממני:אלי לך הבאה התשועה על ברבים מתודהÚ˘¯ÏÂ.(ÊË)בודי שאינו לרשע אבל
כאשר הלב כוונת מבלי מצותי לעשות ר"ל חוקי לספר לך מה אלהים יאמר אליו מהם שב ולא הקרבן הבאת בעת פשעיו על

מכוונת: כוונה מבלי דברים ספורי האדם ·¯È˙È.יספר ‡˘˙Âבהם לדבר פיך על לבד תשא בברית הנתונה התורה דברי את
תדבר: לב ובלא ולחוץ השפה דברÂ‡˙‰.(ÊÈ)מן האדם שמשליך כדרך גוך אחרי דברי והשלכת המוסר שונא אתה בלב הלא

לראותו: יחפוץ לא ÂÓÚ.(ÁÈ)אשר ı¯˙Â:אליו מנאפים:Í˜ÏÁ.להתחבר עם ללכת חלקך הרע·¯Ú‰.(ËÈ)בחרת לדבר
ה': מלשונך:˙ˆÈÓ„.בעיני המרמה נפרדה לא כי המרמה עם תחבר

oeiv zcevn
(Ë).ÍÈ˙‡ÏÎÓÓ:הצאן גדרות והוא הכלא בית מלשון

.ÌÈ„Â˙Ú:העזים מן הזכרים אחז‡ÛÏ.(È)הם מרובה מנין
ירענהÊÈÊÂ.(È‡)הכתוב: שדי וזיז וכן למקום ממקום הזז ר"ל
פ) שדה:˘„È.:(לקמן ‡ÍˆÏÁ.(ÂË)חזקים:‡·ÌÈ¯È.(È‚)כמו

וחפץ:ı¯˙Â.(ÁÈ)אוציאך: רצון ענין˙ˆÈÓ„.(ËÈ)מלשון
פתיל צמיד כמו יט)חבור :(במדבר

xe` ldi
מהגבורהואסף(ב) גבוה והת"ת החסד ששרש הבין קרח בן

הנ"ל צמצום מחמת יותר גבוה שרשה שהגבורה סבר קרח כי
ע' בפ"ע. יהי' שלא האור עליית וזהו במאור נכלל שהאור
למעלה והוא השני. תקעו וד"ה השני לחמי קרבני את ד"ה
המשכת דמיון האור מעצם המשכה רק שהקו וחוט מהקו
והגבול המדה שרש שהוא המדה קו נק' וגם מהמוח השערה
שהגבורות טענתו ולפיכך מהקו שלמעלה האור עצם משא"כ
על חלק וע"כ כו'. מהקו למעלה יתעלו שעי"ז יותר גבוהים
וגם אלקים. לשם קדם אל שם שהרי כן אינו והאמת אהרן.
א"כ חו"ג. קוין משני למעלה הכתר עד עולה ת"ת הוי' שם
ב' מבחי' יותר גבוה שרשו הקו שרש שממנו הנעלם ת"ת גם
שהקו כתב באוצ"ח בהג"ה והרמ"ז כו'. אלקים אל השמות

שרש לפי"ז א"כ הצמצום. בו הגיע שלא האור מבחי' נמשך
שנמשך רק במאור שנכלל האור מבחי' מלמעלה נמשך הקו
גם ואף קצרה. דרך לתלמידו אדם ישנה לעולם כענין קו. דרך
למעלה כח בהם מצינו עכ"ז הארה רק שהם הדיקנא בשערות
שהם לפי הרחמים יג"מ הם שהרי שבמוח החכמה מעצם
ביותר האור ריבוי ע"י נמשך שהבקיעה בקיעה. בבחי' באים
באו"ת וע' האזינו. ס"פ בבה"ז וכמ"ש להכיל הכלי יכול שלא
יד ידות ג' אשר שופר. בחדש תקעו ע"פ בתלים נ"ע מהמגיד
ג"פ ענין הנ"ל. בחי' ג' ג"כ הם הרמה יד החזקה יד הגדולה
ואח"כ דבר. ה' אלקים אל ע"ד בחג"ת המשכה ג"כ הם קדוש
ארץ ויקרא דבר כמ"ש זהו כבודו הארץ כל מלא צבאות ה'

מבואו: עד שמש ממזרח



bקנח dpyn iriax wxt zenai zkqn

é ò é á ø ÷ ø ô

àBzîáéì õìBçä,äãìéå úøaòî úàöîðå;àîi÷ ìL ãìeäL ïîæa–äéúBáBø÷a øzî àeä,åéáBø÷a úøzî àéäå, ©¥¦¦§§¦§¥§ª¤¤§¨§¨¦§©¤©¨¨¤©¨¨ª¨¦§¤¨§¦ª¤¤¦§¨
äpäkä ïî dìñt àGå;àîi÷ ìL ãìeä ïéà–äéúBáBø÷a øeñà àeä,àéäååéáBø÷a äøeñà,äpäkä ïî dìñôe. §§¨¨¦©§ª¨¥©¨¨¤©¨¨¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§ª¨

áBzîáé úà ñðBkä,äãìéå úøaòî úàöîðå;àîi÷ ìL ãìeäL ïîæa–àéöBé,ïaøwa ïéáiçå;àîi÷ ìL ãìeä ïéà íàå ©¥¤§¦§§¦§¥§ª¤¤§¨§¨¦§©¤©¨¨¤©¨¨¦§©¨¦©¨§¨§¦¥©¨¨¤©¨¨
–íi÷é.ïBLàøì äòLz ïa ÷ôñ,ïBøçàì äòáL ïa ÷ôñ–àéöBé,øLk ãìeäå,éeìz íLàa ïéáiçå. §©¥¨¥¤¦§¨¨¦¨¥¤¦§¨¨©£¦§©¨¨¨¥§©¨¦§¨¨¨
âíéñëð dì eìôpL íáé úøîBL–íéãBîìlä úéáe éànL úéa,úðúBðå úøëBnL,íi÷å.äúî,dúaúëa eNòi äî ¤¤¨¨¤¨§¨§¨¦¦¥©©¥¦¥¤¤¤§¤¤§©¨¥¨©©£¦§ª¨¨

dnò ïéàöBéå ïéñðëpä íéñëðáe?éànL úéaíéøîBà:áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Gçé.ìlä úéáeíéøîBà:íéñëð ¦§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥¦¥§¦§¨¦
ïú÷æça,ìòaä éLøBé ú÷æça äaúk,áàä éLøBé ú÷æça dnò íéàöBéå íéñðëpä íéñëð. §¤§¨¨§ª¨§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨§¤§©§¥¨¨

c`.dizeaexwa xzen `ed .eznail ulegdúîçî ùéàä ìò úåøñàðã êðä åðééä ïéúéðúîã íéáåø÷å úåáåø÷å .äöéìç àéòá àì àäã ,àéä äöéìç åàìã
:äìòá úîçî äùà ìò íéøñàðä íéáåø÷å åúùà.`niiw ly cled oi` m`:ìôð àåäù

a.oaxwa oiaiige:êùôð äîî øùë ãìåäå .äåöî íå÷îá àìù çà úùà ìòáù.ielz my` oiaiigeïéáééç ,úàèç åúââù ìòå úøë åðåãæ ìò ïéáééçù øáã ìëù
:éåìú íùà åìù òãåä àì ìò

b.mai zxney:íáéì äôöîå úðúîî àéäù.miqkp dl eltpy:äéáà úéáî.dzaezka eyri dnåéìò ìá÷å åì äñéðëäù àéðåãðå úôñåúå íéúàîå äðî
:úåéøçà.mi`veie miqpkpd miqkpae:äîò ïéàöåé äìòáî úàöåéùëå äîò ïéñðëð úñðëð àéäùëù .âåìî éñëðlrad iyxei ewelgi mixne` i`ny zia

.a`d iyxei mr:àâìôá äëåæ åìöà àéä äàåùð ÷ôñù äæå ,åúùà úà ùøåé ìòáäù ,÷ôñî äúùåøé éöçá íáéä äëåæå àéä äàåùð ÷ôñã.ozwfga miqkpéñëð

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓ�Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰– המת מבעלה –;‰„ÏÈÂ «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»
‡Ói˜ ÏL „Ïe‰L ÔÓÊaלו שכלו שנתברר או נפל, מספק שיצא – ƒ¿«∆«»»∆«»»

לאחיוחדשיו, ולד ויש הואיל לצור�, שלא היתה שהחליצה ונמצא

כלל, חליצה היתה לא כאילו זה והרי È˙B·B¯˜a‰המת, ¯zÓ ‡e‰À»ƒ¿∆»
מחמת אד� על האסורה קרובה וכל כגרושה, דינה החלוצה שכ� –

משנה להל� (כמבואר חליצתו מחמת החול� על היא אסורה גרושתו,

אינה שחליצתה כא� אבל בקרובותיה,ז), מותר הוא הרי È‰Â¿ƒ‡חליצה
ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓשל אחיו שאינו הא�, מ� אח לו היה א� כגו� – À∆∆ƒ¿»

עליו, אוסרתה זו חליצתה שאי� לו, מותרת היא המת, ¿GÂ‡בעלה
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒtשהואיל שבארנו, מהטע� החליצה, ידי על – ¿»»ƒ«¿À»

כלל. היתה לא כאילו בה צור� היה ˜Ói‡ולא ÏL „Ïe‰ ÔÈ‡– ≈«»»∆«»»
היתה, לצור� שהחליצה ונמצא נפל, È˙B·B¯˜a‰,שהוא ¯eÒ‡ ‡e‰»ƒ¿∆»

ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â,זו חליצה מחמת –‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒÙe ¿ƒ¬»ƒ¿»¿»»ƒ«¿À»
בגמרא, דעה יש בר�, גרושה. כדי� לכה�, להינשא היא שאסורה –

חליצה אינה מעוברת שחליצת לפי אחרת, פע� חליצה היא שצריכה

בלבד. לחומרה מדרבנ� אלא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

וילדה, המת מבעלה מעוברת ונמצאה ליבמתו שחל� במי הקודמת במשנה שלמדנו לאחר

המת. מבעלה מעוברת כ� אחר ונמצאה יבמתו, את שייב� במי לדו� משנתנו מוסיפה

BzÓ·È ˙‡ Ò�Bk‰,אותה שייב� כלומר –˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓ�Â– «≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆
– המת ˜Ói‡מבעלה ÏL „Ïe‰L ÔÓÊa ;‰„ÏÈÂשבארנו כמו – ¿»¿»ƒ¿«∆«»»∆«»»

ייבו�, מצוות במקו� שלא אח אשת על שבא ונמצא הקודמת, במשנה

‡ÈˆBÈבגט משמע "יוציא" שהלשו� מפרשי�, יש אותה; (המאירי;– ƒ
יפריש"), קתני "ולא המתחיל דיבור תוספות, ב; לו, יבמות גמרא אבלועיי�

ערווה והיא שהואיל גט, לה לית� צרי� שאינו היא הפוסקי� דעת

בה תפסו לא הקידושי� הרי כב).עליו, א, וחליצה ייבו� הל' רמב"� (עיי�

ÔÈ·iÁÂ,והיבמה היב� –Ôa¯waזדונה על שחייבי� עבירה שכל – ¿«»ƒ«»¿»
חטאת. שגגתה על חייבי� ˜Ói‡כרת ÏL „Ïe‰ ÔÈ‡ Ì‡Âשהוא – ¿ƒ≈«»»∆«»»

ויבואÌi˜Èנפל, שיחזור אמרו, ובגמרא שכנס. יבמתו את היב� – ¿«≈
ביאה. שמה לא מעוברת שביאת לפי ייבו�, מצוות לש� ≈«ÙÒ˜עליה

ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ ,ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa�ואי ילדה, א� – ∆ƒ¿»»ƒ»≈∆ƒ¿»»«¬
מבעלה נתעברה ספק אלא שמת, הראשו� מבעלה מעוברת שהיתה ידוע

והולד היב� מ� נתעברה ספק הריו�, חדשי תשעה ב� והולד הראשו�

הריו�, חדשי שבעה ב� מספק,ÈˆBÈ‡הוא בגט אותה –¯Lk „Ïe‰Â ƒ¿«»»»≈
ולד היה שלא בי� הראשו�, בעלה של וולדו שהוא בי� נפש�, ממה –

היב�. של הוא והולד כדי�, ונתייבמה הראשו� ÌL‡aלבעלה ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿»»
ÈeÏzעבירה ספק על שמביאי� אש� בקרב� יז�יח),– ה, שכל(ויקרא »

על בשוגג העובר חטאת, שגגתה ועל כרת זדונה על שחייבי� עבירה

תלוי. אש� חייב עבירה אותה של ספק

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מפורטות בכתובה "כתובה". הנקרא התחייבות שטר לאשתו הבעל כותב הנישואי� בשעת

מסויי� כס� סכו� הוא הכתובה עיקר א� לאשתו. הבעל חובות dlezalכל xpic miiz`n)

(dpnl`l d`ne:לרוב משמעותה "כתובה" מכא� ימות. או יגרשנה א� אשתו שתקבל

הכתובה. כס�

מתחלק בעלה לבית מביאה שהאשה סוגי�:הנכסי� לשני י�

,"beln iqkp" בכתובה.`. נרשמי� ואינ� אביה, מבית עמה מביאה שהיא הנכסי� וה�

אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנופלי� הנכסי� ג� שייכי� זה לסוג

בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל ואי� שלה ה�

,"lfxa o`v iqkp" .a�אות רוש� והוא בנדוניה לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

חייב והוא שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה,

באחריות�.

בלא בעלה שמת אשה היינו יב�, שומרת של והנכסי� הכתובה די� ללמד באה משנתנו

ייבו�. מצוות בה שיקיי� לייב� ממתנת והיא בני�

Ì·È ˙¯ÓBL,שייבמנה ליב� הממתנת –ÌÈÒÎ� dÏ eÏÙpL– ∆∆»»∆»¿»¿»ƒ
יב�, שומרת בעודה אביה ‰Ïlמבית ˙È·e È‡nL ˙Èa ÌÈ„BÓ– ƒ≈««≈ƒ≈

ביניה�, מחלוקת אי� Ìi˜Âכלומר ,˙�˙B�Â ˙¯ÎBnLשרשאית – ∆∆∆¿∆∆¿«»
קיימי�. ומעשיה במתנה ליתנ� או למכר� שומרתÓ˙‰היא כשהיא – ≈»

d˙a˙Îaיב�, eNÚi ‰Ó"ברזל צא� וב"נכסי כתובתה בכס� – ««¬ƒ¿À»»
לעיל, שבארנו כמו בכתובה, ÔÈ‡ˆBÈÂהרשומי� ÔÈÒ�Îp‰ ÌÈÒÎ�·eƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

dnÚונוטלת לבעלה בכניסתה אות� שמביאה מלוג" "נכסי היינו – ƒ»
של נכסיה כל את יורש מי כלומר ממנו, ביציאתה שה� כמות אות�

שמתה? יב� ‰ÏÚaשומרת ÈL¯BÈ e˜GÁÈ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èa≈««¿ƒ«¬¿≈«««
·‡‰ ÈL¯BÈ ÌÚהאב שכ� אביה, יורשי ע� המת בעלה יורשי – ƒ¿≈»»

בתו את בר�,(המאירי)יורש מבארי�. המפרשי� הגמרא),רוב פי (על

ולכ� נשואה, כספק דינה שהיבמה כלומר היב�, היינו הבעל שיורשי

היב� lrad)זוכה iyxein `edy)שהרי הספק, מכוח ירושתה במחצית

בחצי זוכה אצלו היא נשואה שספק והיב� אשתו, את יורש הבעל

ברטנורא). Ô˙˜ÊÁa(רש"י; ,ÌÈÒÎ� :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·eכלומר – ≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ¿∆¿»»
יורשי בחזקת עומדי�: ה� היורשי� שני בחזקת ברזל" צא� "נכסי

izdw - zex`ean zeipyn
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èGLGL ïéàeNð ïéçà äLúBiøëð L,ïäî ãçà úîe,øîàî éðMä da äNòå,úîå–úBîaéúî àGå úBöìBç elà éøä, §¨©¦§¦¨¨§¦¥¤¨¥¤§¨¨¨©¥¦©£¨¨¥£¥¥§§¦§©§
øîàpLíéøáã)(ä ,äë:íäî ãçà úîe"..."äéìò àáé dîáé–ãçà íáé úwæ äéìòL,ïéîáé éðL úwæ äéìòL àGå.éaø ¤¤¡©¥©©¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨¤¨¤¨¦©¨¨¤¨§¤¨¤¨¦©§¥§¨¦©¦
ïBòîLøîBà:äöøiL Bæéàì íaéî,äiðMì õìBçå.ì ïéàeNð ïéçà éðLúBéçà ézL,ïäî ãçà úîe,BzLà äúî Ck øçàå ¦§¥§©¥§¥¤¦§¤§¥©§¦¨§¥©¦§¦¦§¥£¨¥¤¨¥¤§©©¨¥¨¦§
éðL ìL–úéîìBò åéìò äøeñà Bæ éøä,úçà äòL åéìò äøñàðå ìéàBä. ¤¥¦£¥£¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨¨¨¨¨©©

éíéLð ézL eLcwL íéðL,ätçì ïúñéðk úòLáe,äæì äæ ìL úàå äæì äæ ìL úà eôéìçä–íeMî íéáiç elà éøä §©¦¤¦§§¥¨¦§¨©§¦¨¨©ª¨¤¡¦¤¤¤¨¤§¤¤¤¨¤£¥¥©¨¦¦
Léà úLà.ïéçà eéä–çà úLà íeMî.úBéçà eéä íàå–dúBçà ìà äMà íeMî.úBcð eéä íàå–äcð íeMî. ¥¤¦¨©¦¦¥¤¨§¦¨£¨¦¦¨¤£¨§¦¨¦¦¦¨

GL ïúBà ïéLéøôîeíéLãç äL,ïä úBøaòî ànL;ãìéì úBéeàø ïðéàL úBpè÷ eéä íàå–ãiî ïúBà ïéøéæçî.eéä íàå ©§¦¦¨§¨¢¨¦¤¨§ª¨¥§¦¨§©¤¥¨§¥¥©£¦¦¨¦¨§¦¨
úBðäk–äîeøzä ïî eìñôð. Ÿ£¦§§¦©§¨

h.oinai ipy zwif:ïéîáé éðù ú÷éæ äéìò åøúåð úîùëå ,øîàîä ìéáùá éðù ú÷éæ åéìò äôñåúðå ,åéìò ïåùàø ú÷éæ ïééãò äæ äñðë àìù ïîæ ìëãxne` y"x
.'ekeäìò éåä àì éð÷ àì øîàî éàå ,éðù ú÷éæ àìà äìò éåä àì éð÷ øîàî éàã ,äöøéù åæéàì íáéî êëì ,ììë éð÷ àì åà éøîâì äðå÷ øîàî éà ïì à÷ôñî øáñ÷ã

:ïåùàøä ú÷éæ àìà.dipyl ulegeøîàî àîìéãã ,àì åäééååøú éîåáéå .íéúá 'áî úåàáä úåîáé éúù ååäå éð÷ àì øîàî àîìãã ,êãéà úàéáá äøèôî àì àãçã
ïéîáé éðù ú÷éæã çëåî àøîâá ,äéìò àáé äîáéã àø÷î àúééøåàã ïéîáé éðù ú÷éæã ïéúéðúîá ïðéøîàã â"òàå .ù"øë äëìä ïéàå .ãçà úéáî úåàáä úåîáé 'á ååäå éð÷

:úåîáéúî ãçà úéáî úåàáä úåîáé éúù åøîàé àîù äøéæâ ,àéä ïðáøã
i.oig` eidéñåî øåñéàå ììåë øåñéàáã àðú éàäì äéì úéà ,øåñéà ìò ìç øåñéà ïéà ì"éé÷ã â"òà .'åëå çà úùà íåùî óàìç øåñéà ,àëä éë úçà úá øåñéàå ó

:øåñéàå øåñéà ìë ìò ïáø÷ àéáäì áééçå ,øåñéà ìò.oze` oiyixtne:ïäéìòáì øåæçì àìù.od zexaern `nyøùë òøæ ïéá äðçáä ïðéòáå ,íéøæîî úåãìåäå
:ïäéìòáá íéøáåòä åìúé àìù ìåñô òøæì.zepdk eid m`e:íéðäë úåðá.dnexzn elqtp:äñðàðù ô"òàå ,äìòá úúéî øçà åìéôà äéáà úéá úîåøúá ìåëàìî

`xephxa yexit

ט ה נ ש מ ר ו א ב

GLÔÈÁ‡ ‰L,ולוי שמעו� ראוב�, –GL ÔÈ‡eN�˙Bi¯Î� L– ¿»«ƒ¿ƒ»»¿ƒ
ביניה�, קרובות שאינ� נשי� Ô‰Óשלש „Á‡ ˙Óe,�ראוב כגו� – ≈∆»≈∆

בני�, Ó‡Ó¯בלא È�M‰ da ‰NÚÂשל אשתו את שמעו� וקידש – ¿»»»«≈ƒ«¬»
עליה, בא ולא בשטר, או בכס� בני�,ÓÂ˙ראוב� בלא שמעו� ג� – »≈

לייבו�, לוי לפני המאמר ובעלת אשתו GÂ‡ונפלו ˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰¬≈≈¿¿
˙BÓaÈ˙Óלא אבל סופרי� מדברי קניי� מקצת עושה שמאמר לפי – ƒ¿«¿

שכל אחי�, שני מכוח באה המאמר בעלת שזיקת ונמצא גמור, קניי�

בה וכשעשה עליה, ראוב� של הזיקה עדיי� שמעו� ייבמה שלא זמ�

שתיה� הלכ� שמעו�, של הזיקה א� עליה ניתוספה מאמר, שמעו�

מתייבמות, ולא È·‡חולצות dÓ·È ...Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈««≈∆¿»»»…
"‰ÈÏÚאת ודורשי�: –„Á‡ Ì·È ˙wÊ ‰ÈÏÚLשזיקתה כלומר – »∆»∆»∆»ƒ«»»∆»

אחד, אח מכוח באה ÔÈÓ·Èלייבו� È�L ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‡GÂאבל – ¿∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ
אינה שהיא וכיו� אחי�, שני מכוח באה כשזיקתה מתייבמת, היא אי�

הכתוב מ� זה שלימוד מבואר, בגמרא כ�. דינה צרתה א� מתייבמת,

ביבמה, קונה מאמר אי� התורה מ� שכ� בלבד, אסמכתא אלא אינו

כי יבמי� שני זיקת כא� היינוואי� אחי�, משני שנפלו יבמות שתי א�

שתיה�, את לוי מייב� הדי� ומ� שמעו�, של ואשתו ראוב� של אשתו

שתי יאמרו: שמא ביבמה, מאמר שתיקנו מאחר גזרו, שחכמי� אלא

יא); ד, להל� (כמבואר אסור וזה מתייבמות, אחד מבית הבאות יבמות

מתייבמות ולא חולצות א).לפיכ� לב, ב; לא, יבמות גמרא Èa«̄ƒ(עיי�
‰i�MÏ ıÏBÁÂ ,‰ˆ¯iL BÊÈ‡Ï ÌaÈÓ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLרבי – ƒ¿≈¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¿≈«¿ƒ»

כלל, קונה אינו ספק גמור קניי� קונה ספק שהמאמר סובר שמעו�

שוב גמור, קניי� קונה המאמר שא� שירצה, לאיזו לוי מייב� לפיכ�

אי� קונה, אינו המאמר וא� שמעו�, זיקת אלא המאמר בעלת על אי�

הראשו�; בעלה ראוב�, זיקת אלא dipylעליה ulege�אי שמא ,

אחר, אח מכוח לייבו� זקוקה מה� אחת שכל ונמצא קונה, המאמר

שתיה� את לייב� רשאי הוא אי� אבל שתיה�, את לייב� חייב הוא והרי

כמו אחד מבית הבאות יבמות שתי לייב� ואסור קונה, המאמר שמא

לשנייה. חול� הלכ� לעיל, oerny.שהזכרנו iaxk dkld oi`eÔÈÁ‡ È�L¿≈«ƒ
˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eN�,לרחל ושמעו� ללאה ראוב� –„Á‡ ˙Óe ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»

Ô‰Ó,�בני בלא ראוב�, כגו� –È�L ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»≈»ƒ¿∆≈ƒ
רחל, שמעו�, של אשתו –BÊ È¯‰,לאה –ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡�שמעו על – ¬≈¬»»»

–˙Á‡ ‰ÚL ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡�Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÓÏBÚשמת בשעה – »ƒƒ¿∆∆¿»»»»»««
אחות משו� שמעו� על אסורה שהיתה לייבו�, לפניו ונפלה ראוב�

(משנה לעיל כבר שבארנו כמו ז).אשה,

י ה נ ש מ ר ו א ב

אותה ועושה עדי�, בפני תחילה מקדשה היה אשה, לישא איש כשעמד המשנה בזמ�

כאשתו ומביאה לחופה כונסה היה הנישואי� זמ� וכשהגיע אביה; בבית ומשאירה ארוסתו,

החופה. בשעת אחת, בבת והנישואי� הקידושי� לסדר נוהגי� בימינו בר�, לביתו.

ÌÈL� ÈzL eLcwL ÌÈ�Lקידש ומשה דינה את קידש ראוב� – ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈»ƒ
צפורה, ‰eÙÈÏÁאת ‰tÁÏ Ô˙ÒÈ�k ˙ÚL·e,בשוגג –ÏL ˙‡ ¿»«¿ƒ»»«À»∆¡ƒ∆∆

˙‡Â ‰ÊÏ ‰Ê‰ÊÏ ‰Ê ÏL,דינה את ומשה צפורה את כנס ראוב� – ∆»∆¿∆∆∆»∆
ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ק חטאת,– ‡LÈרב� ˙L‡ ÌeMÓאחד שכל – ¬≈≈«»ƒƒ≈∆ƒ

חברו. אשת את ‡ÔÈÁכנס eÈ‰,�אחי היו ומשה ראוב� א� –ÌeMÓ »«ƒƒ
Á‡ ˙L‡איסור שאי� פי על וא� אח; אשת משו� א� ה� חייבי� – ≈∆»

שקידש שבשעה כאחד, בא איסור� הרי כא� מקו� מכל איסור, על חל

אח אשת ומשו� איש אשת משו� משה על נאסרה דינה את ראוב�

‡BÈÁ˙כאחד. eÈ‰ Ì‡Â,אחיות היו וצפורה דינה א� –ÌeMÓ ¿ƒ»¬»ƒ
d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡שנאמר אשה, אחות איסור משו� ג� ה� חייבי� – ƒ»∆¬»

יח): יח, עליה�(ויקרא חל זה ואיסור תקח"; לא אחותה אל "ואשה

שלה האחיות כל כלל צפורה את משה שכשקידש כולל, איסור מדי�

משו� עליו אסורה שהיתה דינה, לגבי שג� ונמצא אשה, אחות באיסור

מחמת אשה אחות איסור עכשיו נוס� אח, אשת ומשו� איש אשת

כולל. �Bc˙,איסור eÈ‰ Ì‡Â�א עליה� �c‰חייבי� ÌeMÓ�מדי – ¿ƒ»ƒƒƒ»
ג� נוס� בעלה, לגבי זה איסור עליה ונוס� שהואיל מוסי�, איסור

האחר טוב").לגבי יו� ו"תוספות ברטנורא GL(עיי� Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe‰L «¿ƒƒ»¿»
ÌÈL„Á,�לבעליה שיחזרו קוד� –Ô‰ ˙B¯aÚÓ ‡nL�ובניה – √»ƒ∆»¿À»≈

פסול. לזרע כשר זרע בי� להבחי� וצרי� ממזרי�, זו מביאה שיוולדו

„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,„ÏÈÏ ˙BÈe‡¯ Ô�È‡L ˙BpË˜ eÈ‰ Ì‡Â– ¿ƒ»¿«∆≈»¿≈≈«¬ƒƒ»ƒ»
חדשי�. שלושה להפריש� צור� ואי� B�‰k˙לבעליה�, eÈ‰ Ì‡Â– ¿ƒ»…¬

זרע, לה� ואי� נתגרשו, או ונתאלמנו לישראל, הנשואות כהני� בנות

אביה�, בבית תרומה לאכילת חוזרות הדי� ‰Óe¯z‰שמ� ÔÓ eÏÒÙ�ƒ¿¿ƒ«¿»
שנאנסה ישראל שאשת פי על שא� אביה�, בית בתרומת מלאכול –

היא א� לומר צור� ואי� לכהונה; נפסלה מקו� מכל לבעלה, מותרת

לבעלה. נאסרה שהרי התרומה, מ� שנפסלה כה�, אשת

izdw - zex`ean zeipyn
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˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓ�Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰– המת מבעלה –;‰„ÏÈÂ «≈ƒƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆¿»¿»
‡Ói˜ ÏL „Ïe‰L ÔÓÊaלו שכלו שנתברר או נפל, מספק שיצא – ƒ¿«∆«»»∆«»»

לאחיוחדשיו, ולד ויש הואיל לצור�, שלא היתה שהחליצה ונמצא

כלל, חליצה היתה לא כאילו זה והרי È˙B·B¯˜a‰המת, ¯zÓ ‡e‰À»ƒ¿∆»
מחמת אד� על האסורה קרובה וכל כגרושה, דינה החלוצה שכ� –

משנה להל� (כמבואר חליצתו מחמת החול� על היא אסורה גרושתו,

אינה שחליצתה כא� אבל בקרובותיה,ז), מותר הוא הרי È‰Â¿ƒ‡חליצה
ÂÈ·B¯˜a ˙¯zÓשל אחיו שאינו הא�, מ� אח לו היה א� כגו� – À∆∆ƒ¿»

עליו, אוסרתה זו חליצתה שאי� לו, מותרת היא המת, ¿GÂ‡בעלה
‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒtשהואיל שבארנו, מהטע� החליצה, ידי על – ¿»»ƒ«¿À»

כלל. היתה לא כאילו בה צור� היה ˜Ói‡ולא ÏL „Ïe‰ ÔÈ‡– ≈«»»∆«»»
היתה, לצור� שהחליצה ונמצא נפל, È˙B·B¯˜a‰,שהוא ¯eÒ‡ ‡e‰»ƒ¿∆»

ÂÈ·B¯˜a ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â,זו חליצה מחמת –‰p‰k‰ ÔÓ dÏÒÙe ¿ƒ¬»ƒ¿»¿»»ƒ«¿À»
בגמרא, דעה יש בר�, גרושה. כדי� לכה�, להינשא היא שאסורה –

חליצה אינה מעוברת שחליצת לפי אחרת, פע� חליצה היא שצריכה

בלבד. לחומרה מדרבנ� אלא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

וילדה, המת מבעלה מעוברת ונמצאה ליבמתו שחל� במי הקודמת במשנה שלמדנו לאחר

המת. מבעלה מעוברת כ� אחר ונמצאה יבמתו, את שייב� במי לדו� משנתנו מוסיפה

BzÓ·È ˙‡ Ò�Bk‰,אותה שייב� כלומר –˙¯aÚÓ ˙‡ˆÓ�Â– «≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿À∆∆
– המת ˜Ói‡מבעלה ÏL „Ïe‰L ÔÓÊa ;‰„ÏÈÂשבארנו כמו – ¿»¿»ƒ¿«∆«»»∆«»»

ייבו�, מצוות במקו� שלא אח אשת על שבא ונמצא הקודמת, במשנה

‡ÈˆBÈבגט משמע "יוציא" שהלשו� מפרשי�, יש אותה; (המאירי;– ƒ
יפריש"), קתני "ולא המתחיל דיבור תוספות, ב; לו, יבמות גמרא אבלועיי�

ערווה והיא שהואיל גט, לה לית� צרי� שאינו היא הפוסקי� דעת

בה תפסו לא הקידושי� הרי כב).עליו, א, וחליצה ייבו� הל' רמב"� (עיי�

ÔÈ·iÁÂ,והיבמה היב� –Ôa¯waזדונה על שחייבי� עבירה שכל – ¿«»ƒ«»¿»
חטאת. שגגתה על חייבי� ˜Ói‡כרת ÏL „Ïe‰ ÔÈ‡ Ì‡Âשהוא – ¿ƒ≈«»»∆«»»

ויבואÌi˜Èנפל, שיחזור אמרו, ובגמרא שכנס. יבמתו את היב� – ¿«≈
ביאה. שמה לא מעוברת שביאת לפי ייבו�, מצוות לש� ≈«ÙÒ˜עליה

ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ ,ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa�ואי ילדה, א� – ∆ƒ¿»»ƒ»≈∆ƒ¿»»«¬
מבעלה נתעברה ספק אלא שמת, הראשו� מבעלה מעוברת שהיתה ידוע

והולד היב� מ� נתעברה ספק הריו�, חדשי תשעה ב� והולד הראשו�

הריו�, חדשי שבעה ב� מספק,ÈˆBÈ‡הוא בגט אותה –¯Lk „Ïe‰Â ƒ¿«»»»≈
ולד היה שלא בי� הראשו�, בעלה של וולדו שהוא בי� נפש�, ממה –

היב�. של הוא והולד כדי�, ונתייבמה הראשו� ÌL‡aלבעלה ÔÈ·iÁÂ¿«»ƒ¿»»
ÈeÏzעבירה ספק על שמביאי� אש� בקרב� יז�יח),– ה, שכל(ויקרא »

על בשוגג העובר חטאת, שגגתה ועל כרת זדונה על שחייבי� עבירה

תלוי. אש� חייב עבירה אותה של ספק
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מפורטות בכתובה "כתובה". הנקרא התחייבות שטר לאשתו הבעל כותב הנישואי� בשעת

מסויי� כס� סכו� הוא הכתובה עיקר א� לאשתו. הבעל חובות dlezalכל xpic miiz`n)

(dpnl`l d`ne:לרוב משמעותה "כתובה" מכא� ימות. או יגרשנה א� אשתו שתקבל

הכתובה. כס�

מתחלק בעלה לבית מביאה שהאשה סוגי�:הנכסי� לשני י�

,"beln iqkp" בכתובה.`. נרשמי� ואינ� אביה, מבית עמה מביאה שהיא הנכסי� וה�

אלו נכסי� הנישואי�. לאחר במתנה או בירושה לה שנופלי� הנכסי� ג� שייכי� זה לסוג

בלבד. פירות אכילת אלא בה� לו שאי� באחריות�, חייב הבעל ואי� שלה ה�

,"lfxa o`v iqkp" .a�אות רוש� והוא בנדוניה לבעלה מכניסה שהאשה הנכסי� וה�

חייב והוא שלו, ה� ושבח� והפסד� כרצונו, בה� משתמש הבעל אלו, נכסי� בכתובה,

באחריות�.

בלא בעלה שמת אשה היינו יב�, שומרת של והנכסי� הכתובה די� ללמד באה משנתנו

ייבו�. מצוות בה שיקיי� לייב� ממתנת והיא בני�

Ì·È ˙¯ÓBL,שייבמנה ליב� הממתנת –ÌÈÒÎ� dÏ eÏÙpL– ∆∆»»∆»¿»¿»ƒ
יב�, שומרת בעודה אביה ‰Ïlמבית ˙È·e È‡nL ˙Èa ÌÈ„BÓ– ƒ≈««≈ƒ≈

ביניה�, מחלוקת אי� Ìi˜Âכלומר ,˙�˙B�Â ˙¯ÎBnLשרשאית – ∆∆∆¿∆∆¿«»
קיימי�. ומעשיה במתנה ליתנ� או למכר� שומרתÓ˙‰היא כשהיא – ≈»

d˙a˙Îaיב�, eNÚi ‰Ó"ברזל צא� וב"נכסי כתובתה בכס� – ««¬ƒ¿À»»
לעיל, שבארנו כמו בכתובה, ÔÈ‡ˆBÈÂהרשומי� ÔÈÒ�Îp‰ ÌÈÒÎ�·eƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

dnÚונוטלת לבעלה בכניסתה אות� שמביאה מלוג" "נכסי היינו – ƒ»
של נכסיה כל את יורש מי כלומר ממנו, ביציאתה שה� כמות אות�

שמתה? יב� ‰ÏÚaשומרת ÈL¯BÈ e˜GÁÈ :ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èa≈««¿ƒ«¬¿≈«««
·‡‰ ÈL¯BÈ ÌÚהאב שכ� אביה, יורשי ע� המת בעלה יורשי – ƒ¿≈»»

בתו את בר�,(המאירי)יורש מבארי�. המפרשי� הגמרא),רוב פי (על

ולכ� נשואה, כספק דינה שהיבמה כלומר היב�, היינו הבעל שיורשי

היב� lrad)זוכה iyxein `edy)שהרי הספק, מכוח ירושתה במחצית

בחצי זוכה אצלו היא נשואה שספק והיב� אשתו, את יורש הבעל

ברטנורא). Ô˙˜ÊÁa(רש"י; ,ÌÈÒÎ� :ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·eכלומר – ≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ¿∆¿»»
יורשי בחזקת עומדי�: ה� היורשי� שני בחזקת ברזל" צא� "נכסי

izdw - zex`ean zeipyn
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úîi÷ àéäL ïîæa;ïéøzî ïéçàäå.åéáàa äøeñà àéäå,åéáà éáàáe,Bðááe,Bða ïááe,åéçàa,åéçà ïááe.íãà øzî ¦§©¤¦©¤¤§¨©¦ª¨¦§¦£¨§¨¦©£¦¨¦¦§§¤§§¨¦§¤¨¦ª¨¨¨
Búöeìç úøö úáBø÷a,Búöeìç úáBø÷ úøöa øeñàå. ¦§©¨©£¨§¨§¨©§©£¨

çBzîáéì õìBçä,dúBçà úà åéçà àNðå,úîå–úîaéúî àGå úöìBç.BzLà úà Løâîä ïëå,úà åéçà àNðå ©¥¦¦§§¨¨¨¦¤£¨¨¥¤¤§¦§©¤¤§¥©§¨¥¤¦§§¨¨¨¦¤
dúBçà,úîå–íeaiä ïîe äöéìçä ïî äøeèt Bæ éøä. £¨¨¥£¥§¨¦©£¦¨¦©¦

èwL íáé úøîBLdúBçà úà åéçà Lc–íeMîàøéúa ïa äãeäé éaøeøîà:Bì íéøîBà:éçà äNòiL ãò ïzîäE ¤¤¨¨¤¦¥¨¦¤£¨¦©¦§¨¤§¥¨¨§§¦©§¥©¤©£¤¨¦

:áà íå÷îá åìéôàå åéçà éñëðá äëæ åúîáé úà ñðåëä àìà ,äëìä ïë.dizeaexwa xeq`ëå ,åúùà àéä åìéàëúåøåñà äøåîâ äùà úîçî úåøñàðä úåáåø÷ ì
:äöåìçá ïðáøãî.zniiw `idy onfa:úåéøò øàùà àìå éà÷ äúåçàà.ezvelg zxv zaexwa mc` xzenúåçàá øåñà àäéù äöåìçë äøö ïðéøîà àìå

:åúöåìç úåçàá øåñà àåäù åîë åúöåìç úøö.ezvelg zaexw zxva xeq`eäøö äúåà äøåñà ,éøëðä úîå ,äøö äìå éøëðì äàåùð ìçøå ,äàìì õìç ïáåàø
éäì éòãé àì àîìò éìåëå ,ã"áì äîò äúåçà ìçø äëéìåî úöìåç äàìù ïîæáù ,éåä àîòèå .ïáåàøììçø úøö áéñð éëå ,õéìç ìçøìã éøáñã àëéàå ,õéìç åäééðéî

,úöìåçù ïîæá äîò äúøö äëéìåî äîáéä ïéà ìáà .ìçøì õìç éøäù ,åéä åéçà éùð äúøöå ìçøù éøáñ åäðéàã ,áéñð åúöåìç úøö éøîà åúöåìç úáåø÷ úøö åðééäã
:áéñð äöåìç úåçà éøîà àì äøöä úåçà áéñð éë êëìä

g.'eke ezy` z` yxbnd okeäöéìçä ïî äøåèô êëìå äøåú éøáãî äùåøâ úåçàù ,'åëå åúùà úà ùøâîä ìáà àîéà àìà .êúòã à÷ìñ ïëå ,êéøô àøîâá
:úîáéúî àìå úöìåç êëìå íéøôåñ éøáãî äöåìç úåçàå ,íåáéä ïîå

h.mai zxney:íáéì úðúîî.yciwy:ïìåëì ä÷÷æåäå ïäéðôì åæ äìôðù øçà äúåçà úà íéçàä ïî ãçà.oznd:ä÷å÷æ úåçàá úòâô à÷ã ,ñåðëìîcr

`xephxa yexit

בה�: dn‡aאסורה ¯eÒ‡ ‡e‰,חלוצתו של –Ì‡·e ,dn‡ Ì‡·e »¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈
d�a ˙··e ,dza ˙··e ,dz··e ,‰È·‡האלו הקרובות שכל – »ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»¿«¿»

והחלוצה מתה, ואפילו שגירשה, לאחר א� בעלה על אסורות האשה של

כגרושה, סופרי� מדברי ˜Ói˙דינה ‡È‰L ÔÓÊa d˙BÁ‡·e�בזמ – «¬»ƒ¿«∆ƒ«∆∆
באחות החול� מותר מיתתה לאחר אבל קיימת; שחלצה שהיבמה

כ�. הדי� גרושה באחות שא� החול�,ÔÈÁ‡‰Âחלוצתו, של –ÔÈ¯zÓ ¿»«ƒÀ»ƒ
אלא נאסרו ולא מה�, זיקתה נפקעה משחלצה שהרי בקרובותיה, –

כמו כגירושי�, החליצה את חכמי� שעשו משו� בלבד, החול� על

לעיל. ÂÈ·‡aשבארנו ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â,כלתו משו� החול�, של – ¿ƒ¬»¿»ƒ
ÂÈ·‡ È·‡·eאינה גמורה שבאשתו פי על וא� בנו, כלת משו� – «¬ƒ»ƒ

מכל לעריות", "שניות מדי� סופרי�, מדברי אלא אביו לאבי אסורה

בחלוצה א� לעריות" "שניות חכמי� גזרו "תוספותמקו� ועיי� (גמרא;

טוב"), וישB�··eיו� אביו; אשת משו� אחרת, מאשה לו שהיה – ƒ¿
המת: בעלה משו� ממילא בה� שאסורה אלה, בשלושה מפרשי�

eia`a,היא כלתו שהרי –eia` ia`ae,היא בנו כלת שהרי –epaae–

היא; אביו אחי אשת B�aשהרי Ô··eאבי אשת משו� החול�, של – ¿∆¿
כבר הרי לעריות" "שניות מדי� אלא אסורה אינה שזו וא� אביו;

בחלוצה א� "שניות" שגזרו אשתÂÈÁ‡a(גמרא),בארנו, משו� – ¿»ƒ
‡ÂÈÁאחיו, Ô··e.אביו אחי אשת משו� –˙·B¯˜a Ì„‡ ¯zÓ ¿∆»ƒÀ»»»ƒ¿«

B˙ˆeÏÁ מקו�ˆ¯˙ מכל החלוצה, קרובות על שגזרו פי על א� – »«¬»
לאה נשי�, שתי והניח שמת, ראוב� כגו� צרתה, קרובות על גזרו לא

צרת שלאה פי על א� לחנה, אחיו שמעו� וחל� בני�, בלא ומת וחנה,

עצמה; ללאה חל� ולא הואיל לאה, של באחותה הוא מותר חלוצתו,

B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆa ¯eÒ‡Â–,מפרש שחל�רש"י שמעו� כגו� ¿»¿»«¿«¬»
אשה ולו קרובו, שאינו למשה, נשואה רחל, לאה, של ואחותה ללאה,

חלוצתו, אחות שהיא ברחל, אסור ששמעו� כש� משה, ומת אחרת,

מה שואלי�: בגמרא חלוצתו. קרובת צרת שהיא רחל, בצרת אסור כ�

א� חלוצתו? קרובת צרת ובי� חלוצתו צרת קרובת בי� ההבדל טע�

ללאה כשחל� אחותה, ברחל א� מותר לאה, לצרת שמעו� כשחל�

שלאה בזמ� שכ� הטע�, ומבארי� רחל? בצרת נאסר למה עצמה,

הבריות ואי� די�, לבית אחותה רחל את עמה היא מוליכה חולצת,

החולצת, היא שרחל סוברי�, והרבה לחלו�, באה מה� איזו יודעי�,

חושבי� שהרי נשא, חלוצתו צרת יאמרו: רחל, של צרתה ישא וא�

היבמה אי� בר�, לרחל. חל� והוא היו, אחיו נשי וצרתה שרחל ה�

כשהוא הלכ� לחלו�, הולכת שהיא בשעה צרתה את עמה מוליכה

ומכא� נשא, חלוצתו אחות לומר טועי� הבריות אי� צרתה, אחות נושא

ezvelg"שנינו: zaexw zxva xeq`e ,ezvelg zxv zaexwa mc` xzen".

לעיל המבוארת בדר� מסתבר שלא רש"י, של פירושו על מקשי� ויש

בכגו� זה עני� ומפרשי� חלוצתו, קרובת צרת את החול� על לאסור

אשה ללוי ויש אחיו, ללוי נשואה אחותה ורחל ללאה, שמעו� שחל�

אחות שהיא מפני לשמעו� אסורה שרחל כש� לוי, ומת עמה, אחרת

בצרת שאסור במשנתנו, ששנינו וזהו לו, אסורה צרתה כ� חלוצתו,

היא, גרושתו כקרובת חלוצתו שקרובת הוא, והטע� חלוצתו. קרובת

ערווה; לצרת שדומה לאחי�, כשנשואה קרובתה צרת ג� אסרו הלכ�

נעשה לא שהרי לגרושה, דומה אינה והצרה הואיל חלוצתו, בצרת אבל

מותרת קרובתה לפיכ� החליצה, מעשה ועיי�בה המאירי; (תוספות;

טוב"). יו� ב"תוספות

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ולא חולצת היא הרי היב�, של חלוצתו אחות היא היבמה שא� ללמד, באה משנתנו

הייבו�. ומ� החליצה מ� פטורה היא הרי גרושתו, אחות היא וא� מתייבמת;

BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰,לאה ליבמתו שמעו� שחל� כגו� –ÂÈÁ‡ ‡N�Â «≈ƒƒ¿¿»»»ƒ
d˙BÁ‡ רחל,‡˙ –˙ÓÂ�שמעו לפני רחל ונפלה בני�, בלא אחיו, – ∆¬»»≈

במשנה ששנינו כמו חלוצתו, אחות שהיא מפני לו אסורה והרי לייבו�,

ÓaÈ˙Ó˙הקודמת, ‡GÂ ˙ˆÏBÁאסורה אינה חלוצה ואחות הואיל – ∆∆¿ƒ¿«∆∆
חליצה. היא צריכה לפיכ� סופרי�, מדברי ‡˙אלא L¯‚Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿»≈∆

BzL‡:מבואר בגמרא –la`,ezy` z` yxbnd�שמעו שגירש כגו� ƒ¿
לאה, אשתו ‡d˙BÁאת ˙‡ ÂÈÁ‡ ‡N�Â,רחל –˙ÓÂבלא אחיו – ¿»»»ƒ∆¬»»≈

לייבו�, שמעו� לפני רחל ונפלה ‰ÈÏÁˆ‰בני�, ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ«¬ƒ»
Ìeai‰ ÔÓeלו ואסורה שמעו�, של גרושתו אחות היא רחל שהרי – ƒ«ƒ

החליצה. מ� א� היא פטורה הלכ� התורה, מ�

ט ה נ ש מ ר ו א ב

יב�. שומרת של אחותה את שקידש האחי� מ� באחד דנה משנתנו

Ì·È ˙¯ÓBL,שייבמנה ליב� הממתנת –d˙BÁ‡ ˙‡ ÂÈÁ‡ LcwL ∆∆»»∆ƒ≈»ƒ∆¬»
לכול�, והוזקקה המת בעלה של האחי� לפני זו יבמה שנפלה לאחר –

אחותה, את האחי� מ� אחד È˙a¯‡קידש Ôa ‰„e‰È Èa¯ ÌeMÓƒ«ƒ¿»∆¿≈»
BÏ ÌÈ¯ÓB‡ :e¯Ó‡:היבמה אחות את שקידש לאח –ÔzÓ‰– »¿¿ƒ«¿≈

זקוקת�, אחות היא שהרי ‰ÏB„bמלישאנה, EÈÁ‡ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆»ƒ«»
‰NÚÓואחר ממ�, זיקתה ותיפקע לה יחלו� או היבמה את שייב� – «¬∆

המשנה שנקטה מה שקידשת. אחותה את תישא lecbd"כ� jig`"לאו

היבמה, של אחותה את הגדול האח קידש א� הדי� שהוא הוא, דווקא

משו� אלא מעשה, האחי� משאר אחד שיעשה עד המת� לו: שאומרי�

נקט לפיכ� שבפרקנו, ה במשנה ששנינו כמו לייב�, בגדול שמצוה

izdw - zex`ean zeipyn
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ãdñðk–øác ìëì BzLàk àéä éøä,ïBLàøä dìòá éñëð ìò dúaúk àäzL ãáìáe. §¨¨£¥¦§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§ª¨¨©¦§¥©£¨¨¦
äíaéì ìBãba äåöî.äöø àG–ïéçàä ìk ìò ïéëläî.eöø àG–Bì íéøîBàå ìBãbä ìöà ïéøæBç:éìòäåöî E;Bà ¦§¨©¨§©¥¨¨§©§¦©¨¨©¦¨§¦¥¤©¨§§¦¨¤¦§¨

!íaé Bà õGç£©¥
åìécâiL ãò ïèwa äìz,ãò ìBãba Bàíiä úðéãnî àáiL,Bà Løça BàäèBMa–Bì ïéòîBL ïéà;íéøîBà àlà ¨¨©¨¨©¤©§¦©¨©¤¨Ÿ¦§¦©©¨©¥¥©¤¥§¦¤¨§¦
Bì:éìòäåöî E;!íaé Bà õGç Bà ¨¤¦§¨£©¥
æBzîáéì õìBçä–äìçpì ïéçàä ïî ãçàk àeä éøä.áà íL Lé íàå–áà ìL íéñëð.Bzîáé úà ñðBkä–äëæ ©¥¦¦§£¥§¤¨¦¨©¦©©£¨§¦¤¨¨§¨¦¤¨©¥¤§¦§¨¨

åéçà ìL íéñëpa.äãeäé éaøøîBà:Ck ïéáe Ck ïéa,áà íL Lé íà–áà ìL íéñëð.Bzîáéì õìBçä–øeñà àeä ©§¨¦¤¨¦©¦§¨¥¥¨¥¨¦¤¨¨§¨¦¤¨©¥¦¦§¨
äéúBáBø÷a,åéáBø÷a äøeñà àéäå:dnàa øeñà àeä,dnà íàáe,äéáà íàáe,dzááe,dza úááe,dða úááe,dúBçàáe ¦§¤¨§¦£¨¦§¨¨§¦¨§¥¦¨§¥¨¦¨§¦¨§©¦¨§©§¨©£¨

úéá éøáãì åìéôà å÷åìçé àðéã ïéðòìå .åéìò íúåéøçàù ìòáä éùøåé ú÷æçá éà ,äìù íéñëðä åéäù äùàä éùøåé ú÷æçá éà ììä úéá åùøéô àìå .ïú÷æçá ,ìæøá ïàö
:ììä
c.xac lkl ezy`k:äéìò àøñúéî àìå äöøéùë äøéæçîå ,äöéìç àéòá àìå èâá äùøâîù.oey`xd dlra iqkp lrïéàøçà ïåùàøä äìòá ìù úåò÷ø÷ åéäéù

:ãáìá äðî àéäå ,åéñëð ìò äáåúë íáéä äì áúåë ïåùàøä äìòáî äáåúë äì úéì éàå .äúáåúë ìò ïéàáøòå
d.mail lecba devn:øåëáä äéäåî ïðéôìéãë
e.lecbae:éðîî ìåãâ àåäù ,åì åðéúîä øîåì åá åðéðôìù ïéçàä ìåãâ äìúå ,íéä úðéãîá íéçàä ìåãâ äéäù.dheyae yxgae]:[åì ïéòîåù ïéà .åàéøáéù ãò

.devn jilr:ïðéäùî àì äåöî ééåäùã ,äåöî êéìò åðéðôìù ïéçàä ìåãâ äúàù ïåéë ,êîî ìåãâ àåä íéä úðéãîáù êéçàù éô ìò óà
f.oig`d on cg`k `ed ixd:íéçàä ìò äìñôù íåáéî äãéñôäå ìéàåä äéñð÷ì àðéîà êúòã à÷ìñã .õìçù ìéáùá å÷ìç ãéñôä àìå.eig` iqkpa dkf

:í÷ éøäå ,àðîçø øîà åéçà íù ìò íå÷éã ,øçîì äùøâ åìéôàå.a` ly miqkpïéàå .áàä ééçá åì ïéà íáé óà ,áàä ééçá åì ïéà øåëá äî ,øåëáä äéäå áéúëã
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לפי הבעל, יורשי ובחזקת האשה, של ה� שהנכסי� משו� האב,

יורשי יחלוקו ברזל צא� בנכסי הלכ� הבעל, על הנכסי� שאחריות

הבעל יורשי ע� ב);האב קנח, בתרא בבא הגמרא מסקנת –a˙k‰(לפי ¿À»
בכתובה, בעלה לה שכתב ‰ÏÚaהכס� ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁaשאחריות – ¿∆¿«¿≈«««

הבעל; על היא dnÚהכתובה ÌÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÒ�Îp‰ ÌÈÒÎ�נכסי" – ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ»
‰‡·מלוג", ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁaהללו שהנכסי� לפי האשה, של – ¿∆¿«¿≈»»

הלל שבית מפרשי�, יש באחריות�. חייב הבעל שאי� ה�, ברשותה

כלל: תחילה ozwfgaקובעי� miqkpהמוחזק לפי נידוני� הנכסי� כל –

והולכי�: ה� ומפרטי� שבכתובה,daezkבה�, ההתחייבויות כל –

בנדוניה לבעל שהכניסה ברזל צא� ונכסי הבעל, לה שכתב הכס� היינו

באחריות�, חייב lradוהוא iyxei zwfgaמוחזק היה שהבעל לפי –

לגמרי; dnrבה� mi`veie miqpkpd miqkp,"מלוג "נכסי –iyxei zwfga

`daביותר בה� מוחזקת שהאשה מפני המאירי).– (תוספות;

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שנתייבמה. לאחר היבמה של דינה ללמד באה משנתנו

dÒ�k,היבמה את היב� שייב� לאחר –ÏÎÏ BzL‡k ‡È‰ È¯‰ ¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»
¯·c�וכ חליצה; עוד צריכה ואינה בגט, מגרשה לגרשה בא שא� – »»

באיסור עוד עומדת ואינה שגירשה, לאחר כאשתו להחזירה לו מותר

שנאמר אח, ה):אשת כה, שלקחה(דברי� כיו� – לאשה" לו "ולקחה

כאשתו, היא כאשתו,Ï·e·„הרי אינה זה ובדבר –d˙a˙k ‡‰zL ƒ¿«∆¿≈¿À»»
ÔBL‡¯‰ dÏÚ· ÈÒÎ� ÏÚהמת אחיו נכסי אלא היב� נכסי שלא – «ƒ¿≈«¬»»ƒ

לה תיקנו נכסי�, הניח לא אחיו א� בר�, לכתובתה. ה� משועבדי�

היב� מ� כתובה (גמרא).חכמי�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ÌaÈÏ ÏB„ba ‰ÂˆÓ,�ש בארנו וכבר ח), (ב, לעיל ששנינו כמו – ƒ¿»«»¿«≈
הבכור". "והיה הייבו�: בפרשת שכתוב ממה זה ¯ˆ‰שלמדי� ‡G»»
לחלו�, אלא לייב� רצה שלא מבואר, בגמרא לייב�; הגדול –ÔÈÎl‰Ó¿«¿ƒ

ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ�שהולכי היינו קוד�, גדול שגדול מבואר, בגמרא – «»»«ƒ
וכו', לשלישי הולכי� רוצה אינו הוא וא� באחי�, הגדול שלאחר לשני

לייב�. מה� אחד יסכי� ¯ˆeשמא ‡G,�לחלו אלא לייב� –ÔÈ¯ÊBÁ »¿ƒ
!ÌaÈ B‡ ıGÁ B‡ ;‰ÂˆÓ EÈÏÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ÏB„b‰ Ïˆ‡– ≈∆«»¿¿ƒ»∆ƒ¿»¬«≈

יי שמצוות למדי�, ממשנתנו בגדול. מצוותה החליצה בצעירשא� בו�

שבה�. הגדול מ� אפילו חליצה ממצוות עדיפה שבאחי�

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ÏÈc‚iL „Ú ÔËwa ‰Ïzלאחיו שימתינו אמר, שבאחי� הגדול א� – »»«»»«∆«¿ƒ
ייבמנה, הוא שמא שיגדל, עד ÏB„baהקט� B‡בגדול שתלה או – «»

‰Ìiהאחי�, ˙�È„nÓ ‡·iL „Úבמדינת שבאחי� הגדול שהיה – «∆»…ƒ¿ƒ««»
ממנו, הגדול האח שיבוא עד שימתינו אמר שלפנינו האחי� וגדול הי�,

‰ËBMa B‡ L¯Áa B‡,שיבריאו עד –BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡;�להמתי – «≈≈«∆≈¿ƒ
!ÌaÈ B‡ ıGÁ B‡ ;‰ÂˆÓ EÈÏÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡�שאי – ∆»¿ƒ»∆ƒ¿»¬«≈

שלפנינו האחי� גדול על מוטלת והיא הייבו�, מצוות את משהי�

לייב�. הראוי

ז ה נ ש מ ר ו א ב

שהחלוצה ללמד, המשנה באה כ� יורשה. מי בני�, בלא שמת האח בנחלת דנה משנתנו

גרושה. כדי� סופרי� מדברי דינה

‰ÏÁpÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k ‡e‰ È¯‰ ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰שחולק – «≈ƒƒ¿¬≈¿∆»ƒ»«ƒ««¬»
באה שמשנתנו מבואר, בגמרא המת. האח בנחלת האחי� שאר ע�

קונסי� מייבו�, והפקיעה לה וחל� הואיל אומרי�, שאי� להשמיע,

לנחלה האחי� מ� כאחד הוא הרי אלא בירושה, חלקו שיפסיד אותו

המת. האח ‡·בנכסי ÌL LÈ Ì‡Â,�קיי אביה� א� –ÏL ÌÈÒÎ� ¿ƒ∆»»¿»ƒ∆
לכל‡· קוד� האב ירושה לעני� הרי ייבו�, מצוות שנעקרה מאחר – »

ירכו ב).יוצאי ח, בתרא בבא BzÓ·È(משנה ˙‡ Ò�Bk‰�המייב האח – «≈∆¿ƒ¿
‡ÂÈÁאותה, ÏL ÌÈÒÎpa ‰ÎÊואפילו אב; ש� שיש א� המת, – »»«¿»ƒ∆»ƒ

ייבו� בפרשת שנאמר למחר, ו):גירשה כה, אחיו(דברי� ש� על "יקו�

את שהמייב� כלומר לנחלה, "יקו�" הוא: המקובל והפירוש המת",

נחלתו. את נוטל המת אחיו ÔÈ·eאשת Ck ÔÈa :¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»≈≈»≈
Ck,הכונסה ובי� ליבמתו החול� בי� –ÌÈÒÎ� ,·‡ ÌL LÈ Ì‡ »ƒ∆»»¿»ƒ

·‡ ÏLשנאמר טעמו, מבואר בגמרא xekad"(ש�):– dide"�די – ∆»
אינו יב� א� כלו�, האב בחיי נוטל אינו בכור מה הבכור, כדי� היב�

כלו�. האב בחיי יהודה.יורש כרבי הלכה ‰e‡ואי� ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰«≈ƒƒ¿
‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡וכל גרושה, לדי� חלוצה די� השוו חכמי� – »ƒ¿∆»

ג� סופרי� מדברי אסורות המגרש על האסורות האשה של הקרובות

להל�, כמפורט החול�, ÂÈ·B¯˜aעל ‰¯eÒ‡ ‡È‰Âשהגרושה – ¿ƒ¬»ƒ¿»

izdw - zex`ean zeipyn
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בה�: dn‡aאסורה ¯eÒ‡ ‡e‰,חלוצתו של –Ì‡·e ,dn‡ Ì‡·e »¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈
d�a ˙··e ,dza ˙··e ,dz··e ,‰È·‡האלו הקרובות שכל – »ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»¿«¿»

והחלוצה מתה, ואפילו שגירשה, לאחר א� בעלה על אסורות האשה של

כגרושה, סופרי� מדברי ˜Ói˙דינה ‡È‰L ÔÓÊa d˙BÁ‡·e�בזמ – «¬»ƒ¿«∆ƒ«∆∆
באחות החול� מותר מיתתה לאחר אבל קיימת; שחלצה שהיבמה

כ�. הדי� גרושה באחות שא� החול�,ÔÈÁ‡‰Âחלוצתו, של –ÔÈ¯zÓ ¿»«ƒÀ»ƒ
אלא נאסרו ולא מה�, זיקתה נפקעה משחלצה שהרי בקרובותיה, –

כמו כגירושי�, החליצה את חכמי� שעשו משו� בלבד, החול� על

לעיל. ÂÈ·‡aשבארנו ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â,כלתו משו� החול�, של – ¿ƒ¬»¿»ƒ
ÂÈ·‡ È·‡·eאינה גמורה שבאשתו פי על וא� בנו, כלת משו� – «¬ƒ»ƒ

מכל לעריות", "שניות מדי� סופרי�, מדברי אלא אביו לאבי אסורה

בחלוצה א� לעריות" "שניות חכמי� גזרו "תוספותמקו� ועיי� (גמרא;

טוב"), וישB�··eיו� אביו; אשת משו� אחרת, מאשה לו שהיה – ƒ¿
המת: בעלה משו� ממילא בה� שאסורה אלה, בשלושה מפרשי�

eia`a,היא כלתו שהרי –eia` ia`ae,היא בנו כלת שהרי –epaae–

היא; אביו אחי אשת B�aשהרי Ô··eאבי אשת משו� החול�, של – ¿∆¿
כבר הרי לעריות" "שניות מדי� אלא אסורה אינה שזו וא� אביו;

בחלוצה א� "שניות" שגזרו אשתÂÈÁ‡a(גמרא),בארנו, משו� – ¿»ƒ
‡ÂÈÁאחיו, Ô··e.אביו אחי אשת משו� –˙·B¯˜a Ì„‡ ¯zÓ ¿∆»ƒÀ»»»ƒ¿«

B˙ˆeÏÁ מקו�ˆ¯˙ מכל החלוצה, קרובות על שגזרו פי על א� – »«¬»
לאה נשי�, שתי והניח שמת, ראוב� כגו� צרתה, קרובות על גזרו לא

צרת שלאה פי על א� לחנה, אחיו שמעו� וחל� בני�, בלא ומת וחנה,

עצמה; ללאה חל� ולא הואיל לאה, של באחותה הוא מותר חלוצתו,

B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆa ¯eÒ‡Â–,מפרש שחל�רש"י שמעו� כגו� ¿»¿»«¿«¬»
אשה ולו קרובו, שאינו למשה, נשואה רחל, לאה, של ואחותה ללאה,

חלוצתו, אחות שהיא ברחל, אסור ששמעו� כש� משה, ומת אחרת,

מה שואלי�: בגמרא חלוצתו. קרובת צרת שהיא רחל, בצרת אסור כ�

א� חלוצתו? קרובת צרת ובי� חלוצתו צרת קרובת בי� ההבדל טע�

ללאה כשחל� אחותה, ברחל א� מותר לאה, לצרת שמעו� כשחל�

שלאה בזמ� שכ� הטע�, ומבארי� רחל? בצרת נאסר למה עצמה,

הבריות ואי� די�, לבית אחותה רחל את עמה היא מוליכה חולצת,

החולצת, היא שרחל סוברי�, והרבה לחלו�, באה מה� איזו יודעי�,

חושבי� שהרי נשא, חלוצתו צרת יאמרו: רחל, של צרתה ישא וא�

היבמה אי� בר�, לרחל. חל� והוא היו, אחיו נשי וצרתה שרחל ה�

כשהוא הלכ� לחלו�, הולכת שהיא בשעה צרתה את עמה מוליכה

ומכא� נשא, חלוצתו אחות לומר טועי� הבריות אי� צרתה, אחות נושא

ezvelg"שנינו: zaexw zxva xeq`e ,ezvelg zxv zaexwa mc` xzen".

לעיל המבוארת בדר� מסתבר שלא רש"י, של פירושו על מקשי� ויש

בכגו� זה עני� ומפרשי� חלוצתו, קרובת צרת את החול� על לאסור

אשה ללוי ויש אחיו, ללוי נשואה אחותה ורחל ללאה, שמעו� שחל�

אחות שהיא מפני לשמעו� אסורה שרחל כש� לוי, ומת עמה, אחרת

בצרת שאסור במשנתנו, ששנינו וזהו לו, אסורה צרתה כ� חלוצתו,

היא, גרושתו כקרובת חלוצתו שקרובת הוא, והטע� חלוצתו. קרובת

ערווה; לצרת שדומה לאחי�, כשנשואה קרובתה צרת ג� אסרו הלכ�

נעשה לא שהרי לגרושה, דומה אינה והצרה הואיל חלוצתו, בצרת אבל

מותרת קרובתה לפיכ� החליצה, מעשה ועיי�בה המאירי; (תוספות;

טוב"). יו� ב"תוספות
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ולא חולצת היא הרי היב�, של חלוצתו אחות היא היבמה שא� ללמד, באה משנתנו

הייבו�. ומ� החליצה מ� פטורה היא הרי גרושתו, אחות היא וא� מתייבמת;

BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰,לאה ליבמתו שמעו� שחל� כגו� –ÂÈÁ‡ ‡N�Â «≈ƒƒ¿¿»»»ƒ
d˙BÁ‡ רחל,‡˙ –˙ÓÂ�שמעו לפני רחל ונפלה בני�, בלא אחיו, – ∆¬»»≈

במשנה ששנינו כמו חלוצתו, אחות שהיא מפני לו אסורה והרי לייבו�,

ÓaÈ˙Ó˙הקודמת, ‡GÂ ˙ˆÏBÁאסורה אינה חלוצה ואחות הואיל – ∆∆¿ƒ¿«∆∆
חליצה. היא צריכה לפיכ� סופרי�, מדברי ‡˙אלא L¯‚Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿»≈∆

BzL‡:מבואר בגמרא –la`,ezy` z` yxbnd�שמעו שגירש כגו� ƒ¿
לאה, אשתו ‡d˙BÁאת ˙‡ ÂÈÁ‡ ‡N�Â,רחל –˙ÓÂבלא אחיו – ¿»»»ƒ∆¬»»≈

לייבו�, שמעו� לפני רחל ונפלה ‰ÈÏÁˆ‰בני�, ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ«¬ƒ»
Ìeai‰ ÔÓeלו ואסורה שמעו�, של גרושתו אחות היא רחל שהרי – ƒ«ƒ

החליצה. מ� א� היא פטורה הלכ� התורה, מ�

ט ה נ ש מ ר ו א ב

יב�. שומרת של אחותה את שקידש האחי� מ� באחד דנה משנתנו

Ì·È ˙¯ÓBL,שייבמנה ליב� הממתנת –d˙BÁ‡ ˙‡ ÂÈÁ‡ LcwL ∆∆»»∆ƒ≈»ƒ∆¬»
לכול�, והוזקקה המת בעלה של האחי� לפני זו יבמה שנפלה לאחר –

אחותה, את האחי� מ� אחד È˙a¯‡קידש Ôa ‰„e‰È Èa¯ ÌeMÓƒ«ƒ¿»∆¿≈»
BÏ ÌÈ¯ÓB‡ :e¯Ó‡:היבמה אחות את שקידש לאח –ÔzÓ‰– »¿¿ƒ«¿≈

זקוקת�, אחות היא שהרי ‰ÏB„bמלישאנה, EÈÁ‡ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆»ƒ«»
‰NÚÓואחר ממ�, זיקתה ותיפקע לה יחלו� או היבמה את שייב� – «¬∆

המשנה שנקטה מה שקידשת. אחותה את תישא lecbd"כ� jig`"לאו

היבמה, של אחותה את הגדול האח קידש א� הדי� שהוא הוא, דווקא

משו� אלא מעשה, האחי� משאר אחד שיעשה עד המת� לו: שאומרי�

נקט לפיכ� שבפרקנו, ה במשנה ששנינו כמו לייב�, בגדול שמצוה

izdw - zex`ean zeipyn
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õìBç–äìeñtì õìBç;íaéî äéä íàå–äøLkì íaéî. ¥¥©§¨§¦¨¨§©¥§©¥©§¥¨
áéBúLeøb øéæçnä,Búöeìç àNBpäå,Búöeìç úáBø÷ àNBpäå–àéöBé,øæîî ãìeäå;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà: ©©£¦§¨§©¥£¨§©¥§©£¨¦§©¨¨©§¥¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦

øæîî ãìeä ïéà.BúLeøb úáBø÷ àNBða íéãBîe,øæîî ãìeäL. ¥©¨¨©§¥¦§¥§©§¨¤©¨¨©§¥

:ùãåçá äðåò åäééèîðã éëéä éë ,àì éôè.dzxv zxhet odn zg` ly dzvilg e` dz`iaáéúëã ,åäééåøúì íáéî àìå(ä"ë íéøáã)úéá úà äðáé àì øùà
ïðéøîàãë íåáéì é÷ìñ àì éããä éë åäééååøúå ìéàåäå ,äöéìçì äìåò åðéà íåáéì äìåò åðéàù ìëù ,åäééåøúì õéìç àìå .íéúá éðù äðåá åðéàå äðåá àåä ãçà úéá ,åéçà

:äöéìçì é÷ìñ àì éîð éëä ,äðåá àåä ãçà úéá.dleqtl ulegïéëéøö íéøçàå åøåá éî íãà êåôùé àìå ,äðåäëì äìåñô äöåìçäù ,äðåäëì äøùëä úà ìåñôé àìå
:ïäì
ai.ezyexb z` xifgnd:úàùéðùî.ezvelg z` `yepde:äðáé àì áåù äðá àìù ïåéë ,äðáé àìã åàìá äéìò àîéé÷ã.ezvelg zaexw `yepdeøáñ÷ã

áéúëã ,åúéá äàø÷ áåúëäù ,åúùàë åúöåìçã àáé÷ò 'ø(íù):äëìä äðéàå .ïéåàì éáééçî øæîî ùé àáé÷ò 'ø éîð øáñ÷å .ìòðä õåìç úéá.ezyexb zaexwåúùåøâã
:åäðéð úåúéøë éáééç äúåçàå äîàå .åúùàë

`xephxa yexit

אסור כ� בתי�. שני בונה ואינו בונה הוא אחד בית – אחיו" בית את

שנאמר שתיה�, את לחלו� י):לו ש�, בית(ש� – הנעל" חלו� "בית

ולחלו� אחת לייב� אסור וכ� בתי�. שני חול� ואינו חול� הוא אחד

שנאמר ז�ט):אחת, ש�, יבמתו...(ש� את לקחת האיש יחפ� לא "וא�

עולה לייבו� העולה שכל מכא� מייב�, חפ� א� אבל נעלו", וחלצה

לאחר כא� וא� לחליצה, עולה אינה לייבו� עולה שאינה וכל לחליצה

אינה הלכ� לייבו�, עולה אינה השנייה הרי הראשונה, את שמייב�

השנייה, את לייב� יכול אינו לאחת, בתחילה חל� וא� לחליצה. עולה

לפיכ� בתי�, לשני חול� אינו שהרי לחליצה, עולה ואינה שהואיל

בתי�", לשני חול� ש"אינו שלמדי� מאחר ועוד, לייבו�; עולה אינה

מבארי� ויש לשוק. מותרת השנייה ממילא לאחת, שחל� שלאחר משמע

יבנה לא שוב בנה שלא כיו� – יבנה" לא "אשר שנאמר: הטע�,

א). מד, יבמות ÏeÒt‰(תוספות ˙Á‡Â ,‰¯Lk ˙Á‡ ‰˙È‰כלומר – »¿»««¿≈»¿««¿»
גרושה, אחיו שנשא כגו� לכה�, להינשא פסולה היתה מהנשי� שאחת

‰ÏeÒtÏ ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡את זו בחליצה יפסול שלא – ƒ»»≈≈«¿»
כ� על מובא בגמרא לכהונה; פסולה החלוצה שהרי לכהונה, הכשרה

רבי: של xvפתגמו mixg`e exea in mc` jetyi `l","mdl mikiÌ‡Â¿ƒ
‰¯LkÏ ÌaÈÓ ,ÌaÈÓ ‰È‰;הכשרה את א� לייב� רשאי כלומר – »»¿«≈¿«≈«¿≈»

כותב י):והרמב"� א, יבו� dvxiy.(הל' efi`l main

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

ממזר. הוא א� לאווי�, מחייבי הבא בולד דנה משנתנו

B˙Le¯b ¯ÈÊÁn‰,ממנו נתאלמנה או ונתגרשה לאחר, משנישאה – ««¬ƒ¿»
שנאמר "לאו", על עבר ד):והרי כד, הראשו�(דברי� בעלה יוכל "לא

לאשה", לו להיות לקחתה לשוב שלחה B˙ˆeÏÁאשר ‡NBp‰Â– ¿«≈¬»
שנאמר ב"לאו", עליו אסורה היא ט):שא� כה, יבנה(דברי� לא "אשר

יבנה, לא שוב בנה שלא כיו� – אחיו" בית ˜¯B·˙את ‡NBp‰Â¿«≈¿«
B˙ˆeÏÁ,לו אסורה שהיא אחותה, או אמה כגו� –‡ÈˆBÈחייב – ¬»ƒ
ÊÓÓ¯לגרשה, „Ïe‰Â,ממזר הוא אלו מנישואי� שנולד הולד –È¯·c ¿«»»«¿≈ƒ¿≈

‡·È˜Ú Èa¯רבי סובר כ� לאווי�. מחייבי ממזר יש סובר: שהוא – «ƒ¬ƒ»
שכ� גרושתו, כקרובת התורה מ� לו אסורה חלוצתו שקרובת עקיבא,

שנאמר אשתו), (כלומר "ביתו" לחלוצה קורא י):הכתוב כה, (דברי�

"zia."הנעל ÊÓÓ¯חלו� „Ïe‰ ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ�שאי – «¬»ƒ¿ƒ≈«»»«¿≈
הולד שאי� שכ� כל חלוצתו, קרובת ובנושא לאווי�; מחייבי ממזר

סופרי�. מדברי אלא אסורה אינה חכמי� שלדעת –ÌÈ„BÓeממזר, ƒ
B˙Le¯bחכמי�, ˙·B¯˜ ‡NB�a,אחותה או בתה או אמה כגו� – ¿≈¿«¿»

¯ÊÓÓ „Ïe‰L,כרת חייב קרובותיה על וכשבא כאשתו, שגרושתו – ∆«»»«¿≈
כריתות. מחייבי ממזר שיש סוברי� חכמי� וא�

izdw - zex`ean zeipyn
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äNòî ìBãbä.åéçà dì õìç,dñðk Bà–BzLà úà ñðëé.äîáéä äúî–BzLà úà ñðëé.íáé úî–úà àéöBé ©¨©£¤¨©¨¨¦§¨¨¦§Ÿ¤¦§¥¨©§¨¨¦§Ÿ¤¦§¥¨¨¦¤
èâa BzLà,äöéìça åéçà úLàå. ¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨

éõGçz àG äîáéä,íaéúz àGå,GL dì LiL ãòíéLãç äL.eñøàúé àG íéLpä øàL ìk ïëå,eàNpé àGå,ãò ©§¨¨©£§¦§©¥©¤¤¨§¨¢¨¦§¥¨§¨©¨¦¦§¨§§¦¨§©
GL ïäì eéäiLíéLãç äL.úBìeòa ãçàå úBìeúa ãçà,úBðîìà ãçàå úBLeøb ãçà,úBñeøà ãçàå úBàeNð ãçà. ¤¦§¨¤§¨¢¨¦¤¨§§¤¨§¤¨§§¤¨©§¨¤¨§§¤¨£

äãeäé éaøøîBà:eñøàúé úBàeNpä,eàNpé úBñeøàäå,äãeäéaL úBñeøàä ïî õeç,da ñb BalL éðtî.éñBé éaø ©¦§¨¥©§¦§¨§§¨£¦¨§¦¨£¤¦¨¦§¥¤¦©¨©¦¥
øîBà:eñøàúé íéLpä ìk,äðîìàä ïî õeç,ìeaàä éðtî. ¥¨©¨¦¦§¨§¦¨©§¨¨¦§¥¨¦
àéíéLð òaøà ïéàeNð ïéçà äòaøà,eúîå;ïlk úà íaéì íäaL ìBãbä äöø íà–Bãéa úeLøä.éeNð äéäL éî ©§¨¨©¦§¦©§©¨¦¨¥¦¨¨©¨¤¨¤§©¥¤ª¨¨§§¨¦¤¨¨¨
ìíéLð ézL,úîå–dúøö úøèBt ïäî úçà ìL dúöéìç Bà dúàéa.äøLk úçà äúéä,äìeñt úçàå:äéä íà ¦§¥¨¦¨¥¦¨¨£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨¨§¨©©§¥¨§©©§¨¦¨¨

.dyrn jig` dyriy:êéìòî äú÷éæ úà øå÷òéå äì õåìçé åà äîáéä úà êéçà ñåðëéù.ezy` z` qepki dnaid dzn:äúåçàá øúåî äúîå äñðë åìéôàã
.maid zn:äúåçà úà ùãé÷ù äæ àìà çà øúåð àìå.dvilga eig` zy` z`e hba ezy` z` `ivenàøîâáå .àéä åúùåøâ úåçàã íåùî ,àì éîåáé ìáà

:àøéúá ïá äãåäé éáøë äëìä ÷éñô
i.'eke uelgz `láéúëã ,àîòè àøîâá ùøôî(ä"ë íéøáã)äìåò íåáéì äìåòä ìë ,íáéé õåôçé íà àä ,'åâå åúîáé äúìòå åúîáé úà úç÷ì ùéàä õåôçé àì íà

:äöéìçì äìåò åðéà íåáéì äìåò åðéàù ìëå äöéìçì.zelezaíåéî õåç íåé íéòùú íä íéùãç äùìù êðäå .äëìä ïëå .úåàåùð åèà úåñåøàå .úåìåòá åèà ïðéøæâ
:åá äñøàúðù íåéî õåçå åá äùøâúðù åà äìòá åá úîù.eqx`zi ze`eypdäòùú ïá ÷ôñ ,ïá ãìú àìù ,éðù òøæì ïåùàø òøæ ïéá ïéçáäì éãë äøåñàã àîòèã

:éëä øîéîì àëéì úåñåøàáå ,ïåøçàì äòáù ïá ÷ôñ ïåùàøì.e`ypi zeqex`de:ïåùàøî øåáòéà àì àäã.dcediay dqex`n uegäìëä úà ïéãçéî åéäù
:ìòá àîù ïðéùééç êëì ,äåöî úìéòáá äæî äæ íéùåá åéäé àìå äîò ÷çùîå ìéâø äéäéù éãë äôåçì ïúñéðë íãå÷ äãåäéá ïúçä úàå.eqx`zi miypd lkíåùî

ñøàéì äðîìàì øñàå ,àäá äéìò éâåìôàì éñåé éáø àúà ,äìáà éîé ìù íåé íéùìù êåú åìéôà ñøàéì äðîìàì øéúîå äùåøâì äðîìà ïéá âéìôî àì äãåäé éáøã
:äìáà éîé ìù íéùìù êåú

`i.'eke mig` drax`ïéà òáøà ,ïì òîùî÷ äáåè äöò ,òáøà è÷ðã éàäå .ïìåë úà ñåðëì åãéá úåùøä åäéé÷åôéñá øùôà íà ,éîð àáåè éùð åìéôà ïéãä àåä

`xephxa yexit

הגדול" "אחי� טוב").התנא יו� "תוספות המאירי; dÏ(רמב"�; ıÏÁ»«»
dÒ�k B‡ ,ÂÈÁ‡,ייבמה או ליבמה האחי� מ� אחד שחל� לאחר – »ƒ¿»»
BzL‡ ˙‡ Ò�ÎÈ,ארוסתו את לכנוס אחותה את שקידש האח רשאי – ƒ¿…∆ƒ¿

היבמה. זיקת ממנו נפקעה ‰Ó·È‰שהרי ‰˙Ó,היבמה מתה א� וכ� – ≈»«¿»»
BzL‡ ˙‡ Ò�ÎÈאת ייב� אפילו שהרי אחותה, את שקידש האח – ƒ¿…∆ƒ¿

באחותה. מותר ומתה, Ì·Èהיבמה ˙Óשייבמנה אחר אח ש� ואי� – ≈»»
אחותה, את שקידש זה אלא לה יחלו� Ë‚aאו BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÈƒ∆ƒ¿¿≈

היא, זקוקתו שאחות מפני בגט, ארוסתו את יוציא –ÂÈÁ‡ ˙L‡Â¿≈∆»ƒ
‰ˆÈÏÁaמפני אסור, לייבמה אבל בחליצה, יוציא היבמה ואת – «¬ƒ»

היבמה שא� הקודמת, במשנה ששנינו פי על וא� גרושתו, אחות שהיא

כא� מקו� מכל החליצה, מ� א� פטורה זו הרי גרושתו, אחות היא

אחותה לקידושי זיקתה וקדמה הואיל החליצה, מ� פטורה היא אי�

טוב").הגרושה יו� ("תוספות

י ה נ ש מ ר ו א ב

GÂ ,ıGÁz ‡G ‰Ó·È‰GL dÏ LiL „Ú ,ÌaÈ˙z ‡ÌÈL„Á ‰L «¿»»«¬¿ƒ¿«≈«∆∆»¿»√»ƒ
שחוששי� בעלה, מיתת מיו� חדשי� שלושה עליה שיעברו עד –

ליב� אסורה ונמצאת קיימא, של ולד ותלד ממנו היא מעוברת שמא

אינה לייבו� עולה שאינה וכל מצוה, במקו� שלא אח אשת משו�

היא וצריכה למסכתנו; בפתיחה הטע� שהבאנו כמו לחליצה, עולה

שלשת אחרי ניכר עובר� נשי� שרוב לפי חדשי�, שלושה להמתי�

הריו�. ‰ÌÈLpחדשי ¯‡L Ïk ÔÎÂשנתגרשו או בעליה�, שמתו – ¿≈»¿»«»ƒ
GLמה�, Ô‰Ï eÈ‰iL „Ú ,e‡NpÈ ‡GÂ ,eÒ¯‡˙È ‡GÌÈL„Á ‰L ƒ¿»¿¿ƒ»¿«∆ƒ¿»∆¿»√»ƒ

אינה או מעוברת היא א� שיוודע כדי נתגרשו, או שנתאלמנו מיו� –

שלא השני, של לזרע הראשו� הבעל של הזרע בי� להבחי� מעוברת,

לשני; שבעה ב� ספק לראשו� חדשי� תשעה ב� ספק הולד יהיה

הכתוב על זה סמכו ז):ובגמרא יז, ביני(בראשית בריתי את "והקימותי

לאֿלהי� ל� להיות `jixgובינ�... jrxfleופירש השכינהרש"י:", שאי�

אחריו. מיוחס שזרעו הוודאי�, על אלא Á‡Â„שורה ˙BÏe˙a „Á‡∆»¿¿∆»
„Á‡Â ˙B‡eN� „Á‡ ,˙B�ÓÏ‡ „Á‡Â ˙BLe¯b „Á‡ ,˙BÏeÚa¿∆»¿¿∆»«¿»∆»¿¿∆»

˙BÒe¯‡שנתאלמנו או שנתגרשו היינו בתולות, בי� מבואר: בגמרא – ¬
הנישואי�, מ� שנתאלמנו או שנתגרשו היינו בעולות, ובי� האירוסי�, מ�

חכמי� שגזרו חדשי�, שלושה שיעברו עד יינשאו ולא יתארסו לא כול�

חדשי� ושלושה נישואי�. משו� ובאירוסי� נשואות משו� בארוסות

או בעלה בו שמת מיו� חו� יו� תשעי� היינו להמתי� שצריכות אלו

בו שנתארסה מיו� וחו� בו רמב"�).שנתגרשה e‰È„‰(גמרא; Èa«̄ƒ¿»
eÒ¯‡˙È ˙B‡eNp‰ :¯ÓB‡�הנישואי מ� נתגרשו או שנתאלמנו נשי� – ≈«¿ƒ¿»¿

שלושה להמתי� צריכות ה� ואי� מיד, להתארס אלאמותרות חדשי�

e‡NpÈלנישואי�, ˙BÒe¯‡‰Â�מ נתגרשו או שנתאלמנו ואלו – ¿»¬ƒ»¿
רבי שלדעת מעוברות, ה� אי� שהרי מיד, להינשא מותרות האירוסי�

משו� בארוסות ולא נישואי� משו� אירוסי� לא גוזרי� אי� יהודה

e‰ÈaL„‰נשואות, ˙BÒe¯‡‰ ÔÓ ıeÁנתגרשו או נתאלמנו שא� – ƒ»¬∆ƒ»
לארוס לתת ש� נוהגי� והיו הואיל חדשי�, שלושה עד יינשאו לא

ארוסתו, ע� daלהתייחד Òb BalL È�tÓואינו בארוסתו שרגיל – ƒ¿≈∆ƒ«»
עליה. בא שמא חשש ויש מפניה ‰ÌÈLpבוש Ïk :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«̄ƒ≈≈»«»ƒ

eÒ¯‡˙Èלהתארס מותרות הנשי� שכל יהודה, כרבי סובר יוסי רבי – ƒ¿»¿
‰‡ÓÏ�‰מיד, ÔÓ ıeÁ�יו שלושי� תו� להתארס לה שאסור – ƒ»«¿»»

בעלה בגמרא),למיתת ‰‡Ïea(ברייתא È�tÓמות על שתתאבל כדי – ƒ¿≈»ƒ
אבלותה. תבטל יו�, שלושי� תו� תתארס א� שכ� dkldבעלה, oi`e

.`nw `pzk `l` iqei iaxk `le dcedi iaxk `l

א י ה נ ש מ ר ו א ב

אלמנתו היא מה� אחת שכל אחדות יבמות לייב� לאחד שמותר ללמד, באה משנתנו

אחד. מאח שנפלו אחדות ליבמות לחלו� או לייב� אסור אבל אחר, אח של

ÔÈÁ‡ ‰Úa¯‡ששה שהיו כלומר מאחי�, ארבעה מבואר: בגמרא – «¿»»«ƒ
מה� ארבעה והיו יותר, או e˙ÓÂאחי� ,ÌÈL� Úa¯‡ ÔÈ‡eN�– ¿ƒ«¿«»ƒ»≈

לייבו�, האחי� שאר לפני ונפלו בני�, Ì‰aLבלא ÏB„b‰ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»«»∆»∆
הקיימי�, שבאחי� –lk ˙‡ ÌaÈÏÔ,היבמות ארבע כל את –˙eL¯‰ ¿«≈∆À»»¿

B„Èaמאח נפלה מה� אחת שכל אחדות יבמות לייב� לו שמותר – ¿»
ויכול עשיר הוא שהיב� בכגו� כא� שמדובר מבואר, בגמרא אחר.

טובה עצה לו משיאי� שלכתחילה בברייתא, שנו שכ� כול�, את לפרנס

בביתו. קטטה יכניס ÓÂ˙שלא ,ÌÈL� ÈzLÏ ÈeN� ‰È‰L ÈÓ– ƒ∆»»»ƒ¿≈»ƒ»≈
בני�, ˆ¯˙dבלא ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏL d˙ˆÈÏÁ B‡ d˙‡Èaƒ»»¬ƒ»»∆««≈∆∆∆»»»

שנאמר שתיה�, את לייב� לו ואסור ט):– כה, יבנה(דברי� לא "אשר
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õìBç–äìeñtì õìBç;íaéî äéä íàå–äøLkì íaéî. ¥¥©§¨§¦¨¨§©¥§©¥©§¥¨
áéBúLeøb øéæçnä,Búöeìç àNBpäå,Búöeìç úáBø÷ àNBpäå–àéöBé,øæîî ãìeäå;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà: ©©£¦§¨§©¥£¨§©¥§©£¨¦§©¨¨©§¥¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦

øæîî ãìeä ïéà.BúLeøb úáBø÷ àNBða íéãBîe,øæîî ãìeäL. ¥©¨¨©§¥¦§¥§©§¨¤©¨¨©§¥

:ùãåçá äðåò åäééèîðã éëéä éë ,àì éôè.dzxv zxhet odn zg` ly dzvilg e` dz`iaáéúëã ,åäééåøúì íáéî àìå(ä"ë íéøáã)úéá úà äðáé àì øùà
ïðéøîàãë íåáéì é÷ìñ àì éããä éë åäééååøúå ìéàåäå ,äöéìçì äìåò åðéà íåáéì äìåò åðéàù ìëù ,åäééåøúì õéìç àìå .íéúá éðù äðåá åðéàå äðåá àåä ãçà úéá ,åéçà

:äöéìçì é÷ìñ àì éîð éëä ,äðåá àåä ãçà úéá.dleqtl ulegïéëéøö íéøçàå åøåá éî íãà êåôùé àìå ,äðåäëì äìåñô äöåìçäù ,äðåäëì äøùëä úà ìåñôé àìå
:ïäì
ai.ezyexb z` xifgnd:úàùéðùî.ezvelg z` `yepde:äðáé àì áåù äðá àìù ïåéë ,äðáé àìã åàìá äéìò àîéé÷ã.ezvelg zaexw `yepdeøáñ÷ã

áéúëã ,åúéá äàø÷ áåúëäù ,åúùàë åúöåìçã àáé÷ò 'ø(íù):äëìä äðéàå .ïéåàì éáééçî øæîî ùé àáé÷ò 'ø éîð øáñ÷å .ìòðä õåìç úéá.ezyexb zaexwåúùåøâã
:åäðéð úåúéøë éáééç äúåçàå äîàå .åúùàë

`xephxa yexit

אסור כ� בתי�. שני בונה ואינו בונה הוא אחד בית – אחיו" בית את

שנאמר שתיה�, את לחלו� י):לו ש�, בית(ש� – הנעל" חלו� "בית

ולחלו� אחת לייב� אסור וכ� בתי�. שני חול� ואינו חול� הוא אחד

שנאמר ז�ט):אחת, ש�, יבמתו...(ש� את לקחת האיש יחפ� לא "וא�

עולה לייבו� העולה שכל מכא� מייב�, חפ� א� אבל נעלו", וחלצה

לאחר כא� וא� לחליצה, עולה אינה לייבו� עולה שאינה וכל לחליצה

אינה הלכ� לייבו�, עולה אינה השנייה הרי הראשונה, את שמייב�

השנייה, את לייב� יכול אינו לאחת, בתחילה חל� וא� לחליצה. עולה

לפיכ� בתי�, לשני חול� אינו שהרי לחליצה, עולה ואינה שהואיל

בתי�", לשני חול� ש"אינו שלמדי� מאחר ועוד, לייבו�; עולה אינה

מבארי� ויש לשוק. מותרת השנייה ממילא לאחת, שחל� שלאחר משמע

יבנה לא שוב בנה שלא כיו� – יבנה" לא "אשר שנאמר: הטע�,

א). מד, יבמות ÏeÒt‰(תוספות ˙Á‡Â ,‰¯Lk ˙Á‡ ‰˙È‰כלומר – »¿»««¿≈»¿««¿»
גרושה, אחיו שנשא כגו� לכה�, להינשא פסולה היתה מהנשי� שאחת

‰ÏeÒtÏ ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‰È‰ Ì‡את זו בחליצה יפסול שלא – ƒ»»≈≈«¿»
כ� על מובא בגמרא לכהונה; פסולה החלוצה שהרי לכהונה, הכשרה

רבי: של xvפתגמו mixg`e exea in mc` jetyi `l","mdl mikiÌ‡Â¿ƒ
‰¯LkÏ ÌaÈÓ ,ÌaÈÓ ‰È‰;הכשרה את א� לייב� רשאי כלומר – »»¿«≈¿«≈«¿≈»

כותב י):והרמב"� א, יבו� dvxiy.(הל' efi`l main

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

ממזר. הוא א� לאווי�, מחייבי הבא בולד דנה משנתנו

B˙Le¯b ¯ÈÊÁn‰,ממנו נתאלמנה או ונתגרשה לאחר, משנישאה – ««¬ƒ¿»
שנאמר "לאו", על עבר ד):והרי כד, הראשו�(דברי� בעלה יוכל "לא

לאשה", לו להיות לקחתה לשוב שלחה B˙ˆeÏÁאשר ‡NBp‰Â– ¿«≈¬»
שנאמר ב"לאו", עליו אסורה היא ט):שא� כה, יבנה(דברי� לא "אשר

יבנה, לא שוב בנה שלא כיו� – אחיו" בית ˜¯B·˙את ‡NBp‰Â¿«≈¿«
B˙ˆeÏÁ,לו אסורה שהיא אחותה, או אמה כגו� –‡ÈˆBÈחייב – ¬»ƒ
ÊÓÓ¯לגרשה, „Ïe‰Â,ממזר הוא אלו מנישואי� שנולד הולד –È¯·c ¿«»»«¿≈ƒ¿≈

‡·È˜Ú Èa¯רבי סובר כ� לאווי�. מחייבי ממזר יש סובר: שהוא – «ƒ¬ƒ»
שכ� גרושתו, כקרובת התורה מ� לו אסורה חלוצתו שקרובת עקיבא,

שנאמר אשתו), (כלומר "ביתו" לחלוצה קורא י):הכתוב כה, (דברי�

"zia."הנעל ÊÓÓ¯חלו� „Ïe‰ ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ�שאי – «¬»ƒ¿ƒ≈«»»«¿≈
הולד שאי� שכ� כל חלוצתו, קרובת ובנושא לאווי�; מחייבי ממזר

סופרי�. מדברי אלא אסורה אינה חכמי� שלדעת –ÌÈ„BÓeממזר, ƒ
B˙Le¯bחכמי�, ˙·B¯˜ ‡NB�a,אחותה או בתה או אמה כגו� – ¿≈¿«¿»

¯ÊÓÓ „Ïe‰L,כרת חייב קרובותיה על וכשבא כאשתו, שגרושתו – ∆«»»«¿≈
כריתות. מחייבי ממזר שיש סוברי� חכמי� וא�
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ז סיון, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם אביש מרדכי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק.

טעם למנהג אנ"ש ללמוד בימי הספירה במס' סוטה. כך שמעתי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר ושכן 

נהגו משנים בתוככי אנשי חב"ד, ואף שלא אמר הטעם ע"ז, יש לבאר ע"פ המבואר בכ"מ בנגלה דתורה 

ובחסידות, על השייכות שבין ימי ספירת העומר או מנחת העומר והענין דסוטה עד אשר ונקתה ונזרעה 

זרע וכו'.

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

כתבו.

ובטח נוסף על שמירתו שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא, יש לו קביעות עתים ללימוד הן 

בנגלה דתורה והן בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וכמבואר ההכרח בהאמור בכ"מ 

ומובן, ומכמה טעמים.

בברכה לבשו"ט.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לג השנה:דף ימות בכל המקדש בבית העבודות סדר בענין מימרא מביאה הגמרא

המסּדרהיהאּבּיי במקדש,מערכהסדר יום כל הנוהגות העבודות מּׁשמיּה- ְְֲִֵֵֵַַַַָָ
מרבותיהם,ּדגמרא שקיבלוה הישיבה בני כל אצל שמקובל מה פי על הואו- הסדר ְְִָָ

ׁשאּול ּדאּבא ה.אּליּבא עריכת סדרם, ּגדֹולהוכך מזבחמערכה שעל עצים של ְְֲִַַַָָָָָָ
הקרבנות, כל את מקריבים שעליה להחיצון, עציקֹודמת ׁשלעריכת ׁשנּיה מערכה ְְֲִֶֶֶַָָָ

ועריכת,קטֹורת הקטורת. את להקטיר הפנימי למזבח גחלים נוטלים מערכהשממנה ְֲֶַָָ
עצים ּגזירי ׁשני לסיּדּור קֹודמת קטֹורת ׁשל המערכהׁשנּיה על שמוסיפים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָ

האש. להרבות לדיּׁשּוןהגדולה קֹודם עצים ּגזירי ׁשני האפרוסיּדּור [-סילוק ְְְְִִִִֵֵֵֵ
מן] הּפנימיוהפחם עליומזּבח שהקטירו קודם שעליו האפר את שדישנו הזהב], [-מזבח ְְִִִֵַַ

הקטורת. נרֹותאת חמׁש להטבת קֹודם הּפנימי מזּבח השמןודיּׁשּון הוצאת - ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
המנורה. בזיכי שבעת שמתוך בזיכים מהחמשה שכבו נרֹותוהפתילות חמׁש ֲֵֵַַָָוהטבת

ל בקֹודם הנעשות הּתמיד,עבודות דמו.דם וזריקת התמיד שחיטת ודםדהיינו ְְִֵַַַָ
ׁשּתי להטבת קֹודם קֹודםהנותרות.נרֹותההּתמיד נרֹות ׁשּתי והטבת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

הפנימי.קטֹורתההקטרתל המזבח הועל קֹודםהקטרת הלקטֹורת אבריםהקטרת ְְְְְִֵֵֶֶָ
החיצון. המזבח על התמיד קודמיםואבריםשל התמיד שהיאלמנחהשל נסכים, של ְְִִֵָָָ

התמיד. עם שבאה האיפה כהןחביּתין,מנחתלקודמתּומנחהעשירית מנחת שהיא ְְֲִִִָ
יום. בכל מביא שהיה עםלנסכיןקודמיםוחביּתיןגדול הבא יין ההין רביעית ניסוך - ְֲִִִִַָ

מוסף.למּוספיןקודמיםּונסכיןהתמיד. קרבן שמביאים קודמיםּומּוספיןבימים ְְִִִָָָ
הפנים.בזיכיןהקטרתלבשבת לחם עם שעבר בשבוע שסידרו לבונה ּובזיכיןשל ְִִִִָָ
ׁשּנאמרקודמים הערּבים, ּבין ׁשל שחרלתמיד של ה)בתמיד ו 'והקטיר(ויקרא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּׁשלמים', חלבי מתיבתעליה שחר'עליה',ודרשו של תמיד אתהׁשלםשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכּוּלן,הקרבת הּקרּבנֹות תמידוּכל שאחר דהיינו הערבים, בין של תמיד על תשלימם אל ְַָָָָ

מלשון בפסוק, שנאמר 'שלמים' תיבת את ודורשים קרבן, שום להביא אין הערבים בין של

השלם.

ב: עמ' לה יהּודה,[-שנה]ּתנידף ּבר ׁשמּואל רב לּה ואמרי יהּודה ּבר הּונא רב ְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָ
ציּבּור עבֹודת ׁשּכלתה הכיפורים,אחר יום אּמֹוגדולּכהןשל לֹו ׁשעׂשתה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לֹובׁשּה לבן,ּכּתֹונת, בגדי שאר יחידעם עבֹודת ּבּה ומחתהועֹובד כף הוצאת - ְְֲִֵֶַָָָֻ
הקדשים. מקדש לפנותם גדול הכהן על חובה אלא הציבור, כפרת שאינה הקדשים מקדש

ׁשּימסרּנה הכתונת]ּובלבד בגדיםלּציּבּור,[-את וטעונה ציבור, עבודת היא סוף שסוף ְְְִִִֶֶַַָ
הגמרא: שואלת הציבור. משיבהשכשמוסרהּפׁשיטאמשל בה. לעבוד יכול לציבור ְִָ

ּדתימאהגמרא: לומר]מהּו מקום ׁשּמאד[-היה גדולניחּוׁש ימסרּנההכהן לא ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
לציבור הכתונת] יפה[-את שלם,יפה בלב לן- מׁשמע בלבקא שימסור שסומכים ְֶֶַַָָָָ

שלם.

כתונת: אמותיהם להם שעשו גדולים כהנים שני על מספרת רּביהגמרא על עליו ְִַַָָָאמרּו
ּפאבי ּבן גדול,יׁשמעאל כהן מנהשהיה מאה ׁשל ּכּתֹונת אּמֹו לֹו ׁשעׂשתה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

יחידהיהו עבֹודת ּבּה ועֹובד הקדשים,לֹובׁשּה מקדש והמחתה הכף הוצאת כדיּו- ְְְֲִֵַָָָ
בה, לעבוד לכןמסרּהשיוכל ּבןו.לּציּבּורקודם אלעזר רּבי על עליו אמרּו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ

גדולחרסֹום כהן ריּבֹואשהיה מׁשּתי ּכּתֹונת אּמֹו לֹו ולאמנה,ׁשעׂשתה ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֻ
ׁש מּפני ללֹובׁשּה הּכהנים אחיו היההּניחּוהּו ּכערֹוםבלבישתו שואלת.ּנראה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

מתחזיהגמרא: לבגד,ּומי מבעד נראה בשרו שיהיה שייך וכי חּוטן- מר, והאמר ְְֲִִִַַָָָ
שיהיו צריכין כהונה בגדי ׁשּׁשה,של נראהּכפּול בשרו איך עבים מחוטים שנארג וכיון ִָָ

הגמרא: משיבה אּבממנו. ּבמזּגאאמר ּכחמרא אףּיי, זכוכית מכלי הנראה כיין - ְְְְִֵַַַַָָָ
בשרו. נראה היה עבים בחוטים ואף וצלול, צח הפשתן היה שם כך עבה, שדופנו

i"yx
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קסה אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

ת"ו  לאה"ק  להנסיעה  בהנוגע  ובשאלתו  הרביעי,  מיום  מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

למשך איזה חדשים.

בהם  להשתמש  יש  וכו'  הנסיעה  להוצאות  הנצרכות  המעות  ברשותו  יש  אפילו  באם  בזה,  צע"ג 

לעניני צדקה, ולא לנסיעה שאינו מובן התועלת בדבר.

נוסף על הענין שלאחרי שהות שלשים יום באה"ק ת"ו ישנה שקו"ט בהנוגע ליציאה משם, ומה 

להם להסתבך בשקו"ט וכו' אפילו באם תהי' המסקנא, שאפשר לעשות בלי פקפוק, ואף שרבים עושים 

כהנ"ל, אין זה מבטל את הספיקות והשקו"ט שבדבר.

התימה  מתרבה  עוד  ועי"ז  באמצע,  עדיין  הוא  תחי'  דזוגתו  שהטפול  נראה  מכתבו  תוכן  מגוף 

בהקס"ד האמור, ועוד יותר מ"ש שהיא עצובה וקשת רוח, שכמדומה כבר כתבתי להם, שעל איש הישראלי 

לעבוד את השי"ת בשמחה וטוב לבב, ועבודת השי"ת ה"ה בכל דרכיך דעהו.

כן כמדומה לי כבר עוררתיו ע"ד ההכרח לקבוע לימוד בתורת החסידות ובפרט בנדון דידי' שכדברי 

רבנו הזקן באגה"ק שלו סגולה הוא להולדת בנים )נדפס בסידור מאה שערים ד"ה סגולה להולדת בנים(.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  יו"ד סיון, תשי"ט

ברוקלין.

מר חיים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' סיון, בו כותב אודות ענין השלום וכו'.

כבר הודיעתנו תורתנו תורת חיים, אמיתית ענין השלום, ואיך שביד כל אחד מישראל לעשות בזה, 

על ידי הפצת עניני תורתנו, שניתנה לעשות שלום בעולם, ולא להסתפק בהנהגת עצמו באופן כזה, אלא 

ישיבות  ויסוד  ובזה גם בסיוע ביסוס הישיבות בם לומדים תורה ביראת שמים,  להשפיע בכל הסביבה, 

חדשות ברוח זה.

והקמת מכון לשלום עולמי וכו', מלבד שכבר בכמה מקומות לומדים כביכול ענין זה, ולעת עתה 

לא נראה כל תועלת, מלבד בזבוז ממון וכחות ומרץ, הנה כל פרוטה ופרוטה שיתנו בנ"י למכון האמור, 

הלואי שלא תזיק, ובודאי שלא תביא תועלת, ועל האיש הישראלי ליתן כספו לעניני תורה ומצותי' שבהם 

השכר בטוח ואין הפסד.

לפלא שאין מזכיר דבר מפעולותיו הוא בהפצת היהדות, שכנ"ל זהו תפקידו הראשון של כל אחד 

מבני ישראל, ותקותי שאין זה אלא חסרון בכתיבה אבל עושה כל התלוי בו בשטח האמור.

בכבוד ובברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' לג השנה:דף ימות בכל המקדש בבית העבודות סדר בענין מימרא מביאה הגמרא

המסּדרהיהאּבּיי במקדש,מערכהסדר יום כל הנוהגות העבודות מּׁשמיּה- ְְֲִֵֵֵַַַַָָ
מרבותיהם,ּדגמרא שקיבלוה הישיבה בני כל אצל שמקובל מה פי על הואו- הסדר ְְִָָ

ׁשאּול ּדאּבא ה.אּליּבא עריכת סדרם, ּגדֹולהוכך מזבחמערכה שעל עצים של ְְֲִַַַָָָָָָ
הקרבנות, כל את מקריבים שעליה להחיצון, עציקֹודמת ׁשלעריכת ׁשנּיה מערכה ְְֲִֶֶֶַָָָ

ועריכת,קטֹורת הקטורת. את להקטיר הפנימי למזבח גחלים נוטלים מערכהשממנה ְֲֶַָָ
עצים ּגזירי ׁשני לסיּדּור קֹודמת קטֹורת ׁשל המערכהׁשנּיה על שמוסיפים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָ

האש. להרבות לדיּׁשּוןהגדולה קֹודם עצים ּגזירי ׁשני האפרוסיּדּור [-סילוק ְְְְִִִִֵֵֵֵ
מן] הּפנימיוהפחם עליומזּבח שהקטירו קודם שעליו האפר את שדישנו הזהב], [-מזבח ְְִִִֵַַ

הקטורת. נרֹותאת חמׁש להטבת קֹודם הּפנימי מזּבח השמןודיּׁשּון הוצאת - ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
המנורה. בזיכי שבעת שמתוך בזיכים מהחמשה שכבו נרֹותוהפתילות חמׁש ֲֵֵַַָָוהטבת

ל בקֹודם הנעשות הּתמיד,עבודות דמו.דם וזריקת התמיד שחיטת ודםדהיינו ְְִֵַַַָ
ׁשּתי להטבת קֹודם קֹודםהנותרות.נרֹותההּתמיד נרֹות ׁשּתי והטבת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

הפנימי.קטֹורתההקטרתל המזבח הועל קֹודםהקטרת הלקטֹורת אבריםהקטרת ְְְְְִֵֵֶֶָ
החיצון. המזבח על התמיד קודמיםואבריםשל התמיד שהיאלמנחהשל נסכים, של ְְִִֵָָָ

התמיד. עם שבאה האיפה כהןחביּתין,מנחתלקודמתּומנחהעשירית מנחת שהיא ְְֲִִִָ
יום. בכל מביא שהיה עםלנסכיןקודמיםוחביּתיןגדול הבא יין ההין רביעית ניסוך - ְֲִִִִַָ

מוסף.למּוספיןקודמיםּונסכיןהתמיד. קרבן שמביאים קודמיםּומּוספיןבימים ְְִִִָָָ
הפנים.בזיכיןהקטרתלבשבת לחם עם שעבר בשבוע שסידרו לבונה ּובזיכיןשל ְִִִִָָ
ׁשּנאמרקודמים הערּבים, ּבין ׁשל שחרלתמיד של ה)בתמיד ו 'והקטיר(ויקרא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּׁשלמים', חלבי מתיבתעליה שחר'עליה',ודרשו של תמיד אתהׁשלםשעל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּכּוּלן,הקרבת הּקרּבנֹות תמידוּכל שאחר דהיינו הערבים, בין של תמיד על תשלימם אל ְַָָָָ

מלשון בפסוק, שנאמר 'שלמים' תיבת את ודורשים קרבן, שום להביא אין הערבים בין של

השלם.

ב: עמ' לה יהּודה,[-שנה]ּתנידף ּבר ׁשמּואל רב לּה ואמרי יהּודה ּבר הּונא רב ְְְְְֵֵֵַַַַָָָָָָ
ציּבּור עבֹודת ׁשּכלתה הכיפורים,אחר יום אּמֹוגדולּכהןשל לֹו ׁשעׂשתה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לֹובׁשּה לבן,ּכּתֹונת, בגדי שאר יחידעם עבֹודת ּבּה ומחתהועֹובד כף הוצאת - ְְֲִֵֶַָָָֻ
הקדשים. מקדש לפנותם גדול הכהן על חובה אלא הציבור, כפרת שאינה הקדשים מקדש

ׁשּימסרּנה הכתונת]ּובלבד בגדיםלּציּבּור,[-את וטעונה ציבור, עבודת היא סוף שסוף ְְְִִִֶֶַַָ
הגמרא: שואלת הציבור. משיבהשכשמוסרהּפׁשיטאמשל בה. לעבוד יכול לציבור ְִָ

ּדתימאהגמרא: לומר]מהּו מקום ׁשּמאד[-היה גדולניחּוׁש ימסרּנההכהן לא ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
לציבור הכתונת] יפה[-את שלם,יפה בלב לן- מׁשמע בלבקא שימסור שסומכים ְֶֶַַָָָָ

שלם.

כתונת: אמותיהם להם שעשו גדולים כהנים שני על מספרת רּביהגמרא על עליו ְִַַָָָאמרּו
ּפאבי ּבן גדול,יׁשמעאל כהן מנהשהיה מאה ׁשל ּכּתֹונת אּמֹו לֹו ׁשעׂשתה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

יחידהיהו עבֹודת ּבּה ועֹובד הקדשים,לֹובׁשּה מקדש והמחתה הכף הוצאת כדיּו- ְְְֲִֵַָָָ
בה, לעבוד לכןמסרּהשיוכל ּבןו.לּציּבּורקודם אלעזר רּבי על עליו אמרּו ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ

גדולחרסֹום כהן ריּבֹואשהיה מׁשּתי ּכּתֹונת אּמֹו לֹו ולאמנה,ׁשעׂשתה ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֻ
ׁש מּפני ללֹובׁשּה הּכהנים אחיו היההּניחּוהּו ּכערֹוםבלבישתו שואלת.ּנראה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

מתחזיהגמרא: לבגד,ּומי מבעד נראה בשרו שיהיה שייך וכי חּוטן- מר, והאמר ְְֲִִִַַָָָ
שיהיו צריכין כהונה בגדי ׁשּׁשה,של נראהּכפּול בשרו איך עבים מחוטים שנארג וכיון ִָָ

הגמרא: משיבה אּבממנו. ּבמזּגאאמר ּכחמרא אףּיי, זכוכית מכלי הנראה כיין - ְְְְִֵַַַַָָָ
בשרו. נראה היה עבים בחוטים ואף וצלול, צח הפשתן היה שם כך עבה, שדופנו
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eid ,qpe`a xneyd mcxpy,ïéc ïéNBò,ok m`e ,jk lr miyiprne ¦¦
äðéL ñðBà ìò àlL,qpe` `la dpeeka dxiar xaerd -úçà ìò ¤Ÿ©¤¥¨©©©

änëå änk.miyper eidy ©¨§©¨
mfxfl ick ,epyiy mixneyl mipzep eidy yperd x`azdy xg`l
ixacn cer `iadl `xnbd dtiqen ,dgkez zevn llka dfe ,cizrl

:`xnbd d`ian .dgkezd gaya mi`xen`de mi`pzd,àéðzéaø ©§¨©¦
øBáiL äøLé Cøc àéä Bæéà ,øîBà[xexaiy-]íãàä Bìbdpzdl ¥¥¦¤¤§¨¨¤¨¨¨¨

,da,úBçëBzä úà áäàéitlL ïîæ ìkLilawne ipzep yiúBçëBz Ÿ©¤©¨¤¨§©¤¨
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,'áBè úkøámicnl 'aeh zkxa'ne ,gex zgp d`ay micnl 'mrpi'ne ¦§©

zwlzqn drxd ,mlerl d`a daehdyke ,dkxae daeh d`ay.
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:ozpei iax siqen .eil` eze` xxeb 'd ,mc` ipa gikeny inyãBò àìå§Ÿ
,dkef `ed cala df xacl wx `le -àlàmb `ed dkefnLïéëLB ¤¨¤§¦
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weqtd(my)ì ÷éìçnî àöîé ïç'.'ïBL ¥¦§¨¦©£¦¨

`nei zkqna(.ak)znexz lr qiit miyer eid `l dligzay ,epipy
.dkf ribdy oey`xde ,`a did dvex didy in lk `l` ,oycd
eid ,zekfl ick yaka milere mivx eidy ici lry e`xy xg`le
xcq m` zxxan `xnbd .oycd znexzl qiit epwz ,dpkq icil mi`a
epipy .dixg`l e` dpwzd mcew dpyp ,epzpyna xn`py cinzd

:epzpynaçaænä úà íBøúì äöBø àeäL éî 'åëå òãBé ìeòð Bàöî§¨¨¥©¦¤¤¦§¤©¦§¥©
['åëå]wtce `a dpennd .'eke dpennd `ai `ly cr laehe mikyn

in odl xn` ,el egzt [mipdkd-] ode ,[cwend zia ixry lr-] odilr
.ea dkf dkfy in ,eqitd .qitie `ai lahy

:`xnbd dywnàéL÷ àôeb àä.`id dyw dnvr cvn ef dpyn - ¨¨©§¨
dligzayúøîày ,dpynd dxn` -úà íBøúì äöBø àeäL éî ¨§©¦¤¤¦§¤
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yàúléî àéìz ñééôa åàì`l` ,[lxeb-] qiita ielz xacd oi`y - ¨§©¦©§¨¦§¨

mexzl dvexd lk recn ,ok `l m`y .mxez did dvex didy in lk
xg`l wx ok m`e ,qiita dkfi `ly okzi ixde ,leahl jixv did

.leahi ,dkfiyå,eli`éðz øãämdl xn`y ,aezk okn xg`l - §£©¨¥
lahy in' dpenndàîìà ,'ñéiôéå àáéy dfn gken -àéìz ñééôa ¨Ÿ¦©¥©§¨§©¦©§¨

àúléî:`xnbd zvxzn .qiita ielz oycd z` mexzl zekfdy - ¦§¨
,ïàk ,àéL÷ àì ,ééaà øîàdvexd lky exn`y dpynd zligza ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

xaecn ,leahi mexzlíãB÷däðwzznexz lr qitdl epwizy ¤©¨¨
e .qiit did `l f`e ,oycd,ïàk,qiitie `aiy exn`y dpynd seqa ¨
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mivexdy -mexzlïéaeøîeid ,mbdpn did jk ,mdïéìBòå ïéöø §¦¨¦§¦

,LákaeBøéáç úà íãBwä ìkqpkdlúBnà òaøà CBúazepeilr ©¤¤¨©¥¤£¥§©§©©
`ed ,gafn ly ey`xl zekenqd yak lyäëæm`e .mexzleéä ¨¨¨

ïéåL íéðLdid ,yakd ly zepeilr zen` rax`l cgia eribdy §©¦¨¦
íäì øîBà äpeînä,mivxd mipdkd lkl -eòéaöäe`ived - ©§¤¥¨¤©§¦

did elv`y ine ,zerav`d zepnl ligzde ,mediabde mkizerav`
zl`ey .dkefd did `ed ,mlyp dligzn eilr ehilgdy oipnd

:dpyndäîey zerav`d.ïéàéöBî ïämileki :dpynd daiyn ©¥¦¦
rav` `ivedlìãeb ïéàéöBî ïéàå ,íézL Bà úçà[lceb`-] ©©§©¦§¥¦¦¨

Lc÷nadtiqen .`ivedl mileki zerav`d x`y la` ,qiitd jxevl ©¦§¨
:dpyndïéåL eéäL íéðLa] (åéä íéðù) äNòîseql mzaxwa ©£¤¦§©¦¤¨¨¦

eidy drya yakdBøéáç úà íäî ãçà óçãå ,Láka ïéìBòå ïéöø̈¦§¦©¤¤§¨©¤¨¥¤¤£¥
,oycd znexza zekfle ,enicwdl ickå,dtigcd ici lrBìâø äøaLð §¦§§¨©§

.exiag lyL ïéc úéa eàøLëez` micwdl mivex eidy zngn §¤¨¥¦¤
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,äpeînä àáé àlL ãò ìáBèå,qiitie dpennd `aiyk skizy ick §¥©¤Ÿ¨Ÿ©§¤
.leahiy cr oizndl jxhvi `le ,dcearl jlil qiita dkfy in lkei

äðùî
cwend zial `a ycwnd lr dpenndy epipy zncewd dpyna
epiptly dpynd .oycd z` mexzl dkfi in my qitne ,xwea zeptl
dry dze`n ycwna miyrpd mixacd xcq z` zhxtne dkiynn

.gafnd iab lrn oycd znexz zcear xg` cr ,jli`e
ìèðycwnd lr dpenndçzônä úàly `lahd zgz gpen didy ¨©¤©©§¥©

,cwend ziaay yiyçúôeenrLtLtä úàdidy ohwd xryd - ¨©¤©¦§¨
,[` xei` d`x] dxfrl cwend zia oiay lecbd xryd jezañðëðå§¦§©

dpenndeñðëðå ,äøæòì ã÷Bnä úéaîx`yíéðäkäeide elahy ¦¥©¥¨£¨¨§¦§§©Ÿ£¦
dpedk icbaaøBà ìL úB÷eáà ézLe ,åéøçàewifgd,íãéazk lk ©£¨§¥£¤§¨¨

e .y` ly zg` dwea` dwifgde÷ìçðelld mipdkdìúBzéë ézL- ¤§§¦§¥¦
,zeveawelàcwend zia zkyln mipet eid ,zg` mipdk zveaw - ¥

e ,dxfrd oetva dzidyïéëläîdwea`d `yep xg`äøãñëàa §©§¦¨©§©§¨
,miptan dxfrd iccv lkn diepadCøccv oeeikl -elàå ,çøæî- ¤¤¦§¨§¥

eid ,dipyd mipdkd zveawïéëläîdipyd dwea`d `yep xg` §©§¦
Cøc ,äøãñëàacv oeeikl -,áøòîzeveawd izyeíé÷ãBa eéä ¨©§©§¨¤¤©£¨¨§¦

íéëìBäålr migpene ,dti mixeny milkd lk m` ,dxfrd lka §§¦
,mnewnL ãòeid,íézéáç äNBò íB÷îì íéòébndkyl `idy ©¤©¦¦¦§¥£¦¦

lecb odk didy oiziagd zgpn z` epikd dae ,gxfn cva dzidy
mye .[a xei` d`x] mei lka aixwneòébäzeveawd izy,elàå elà ¦¦¥¨¥

eeøîàel`l el`,íBìLyìkäa enewna ep`vn.íBìL,okn xg`le ¨§¨©Ÿ¨
eãéîòädpiydn eviwd -z`äNBòdíézéáç úBNòì ,íézéáç- ¤¡¦¥£¦¦©££¦¦

zhilg jxevl min gizxdle ,oiziagd zgpn zpkda ligzdl
.zleqd

cvik zyxtne ,xweaa dceard xcq z` x`al dkiynn dpynd
:gafnd iab lrn oycd znexz dzidäëfL éîqiitaúà íBøúì ¦¤¨¨¦§¤

àeä ,çaænäecalíBøúé.enr xg` sxhvi `le ,gafnd z`íäå- ©¦§¥©¦§§¥
mipdkd eig`íéøîBà,mexzl dkfy dfléåädidz -àlL ,øéäæ §¦¡¥¨¦¤Ÿ
éìka òbz`idy ,milgbde oycd z` minixn eid day dzgna - ¦©©§¦
,zxy ilkéãé Lc÷zL ãòéìâøå EEmdilr min zkitya,øBikä ïî ©¤§©¥¨¤§©§¤¦©¦

el e`xd cer .milbxe mici yeciw `la dcear zeyrl xeq`y itl
,el exn`e dzgnd mewn z`òBö÷îa äðeúð äzçnä éøäåoxwa - ©£¥©©§¨§¨§¦§©
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המשך בעמוד חע



קסז oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

.edwln Ð "elwna ehaeg" ,oyi `edy xkip Ð "jilr mely" el xne`eäéä úåùøå
äøæòá ìå÷ äî :íéøîåà íäå .åúåñë úà óåøùì åì?,dwel iel oa :dfl df mixne`

.o`ka elew rnype wrev `ed jk liayaeïéã ïéùåò äðéù ñðåà ìò øîåçå ì÷Ð

dpiy el d`ayn ,oyil `ly envr z` cenrl leki mc` oi`y ,qpe` `id ef dpiyc

.epirläðéù ñðåà ìò àìùoiyery xac Ð

.oiekznaåì øåáéù äøùé êøã àéä åæéà
íãàämc`l el jixv mixac daxd Ð

zg` jxc idefi` :xn`w ikd `l` ,xegal

.mc`d el xeaiy mixyid mikxcnúà áåäà
úåçëåúä.zegkezd z` aed`l Ðäúåùò)

.(zeyrl ,enk Ðíòðé íéçéëåîìå øîàðù
áåè úëøá àáú íäéìòålawny mc` Ð

.mlerl d`a gex zgpe ,mrpi Ð dgkez

áåè úëøá àáú íäéìòdkxae daeh Ð

drx Ð mlerl d`a daehyk ,mlerl d`a

.mlerd on zwlzqn÷éæçé íéøîåà ùéå
äøéúé äðåîàámc` ipa mr ozie `yi Ð

.zeixad z` dp`i `le ,dpen`aå÷ìçì äëåæ
íå÷î ìùjeza ,xnelk ,ezvignl Ð

`ed ixd Ð "mc` giken" xn`p oky ,ezvign

.inr ,xnelk ,"ixg`"äðùîúà ìèð
çúôîädid `le ,yiy ly `lahd zgzn Ð

,xgyd cenr dlriy cr dxfr ixry gzet

Ð ytytd z` gzete gztnd z` lhep `l`

dcedi iax `nzq jd .xrya didy ohw gzt

oiqpkp eay ,el did ohw gzt :xn`c ,zecnc

.dxfrd z` yelalã÷åîä úéáî ñðëð
äøæòì.cwend zia jxc Ðåéøçà åñðëð

ïãéá øåà ìù úå÷åáà éúùå íéðäëewlgp Ð

micxei eid mdn ,zezik izy mipdk oze`n

.oetva did cwend ziay oetv jxcåìà
äøãñëàá ïéëìåädxfrd aiaq lk Ð

iab lr ze`xcqk` eyr dizegex rax`n

ilk ripvdle odizgz cenrl ,micenrdxfra ze`xcqk` ied ine :jixt `xnbae .m?
.iywn did jkl ,did ur ly oipa eze`c jzrc `wlqcíéëìåä åìàzgz Ð

lv` gxfnl eribdy cr ,axrn jxc el`e ,gxfn cva dxfrd ly ze`xcqk`

zegpna xn`ck ,dxfra ded miziag dyer zkylc .miziag dyer mewnl ,mdixiag

,mipta zeyrl jixv ozkixre ozyilc (`,ev)

.(`,cl) zecn zkqna opzck ,dzid gxfnae

íåìù ìëä íåìù åøîà [åìàå] åìà åòéâäÐ

.xac epxqg `líåìù.oeyl ltk Ðåãéîòä
zeyrl miziag iyer mipdk oze`n Ð

.dkeaxl oing mgdl ,miziagäëæù éî
çáæîä úà íåøúé àåä çáæîä úà íåøúì

oziiyr xcq cvike Ð?xdfd :el xne` Ð

rcei `edy it lr s`y .ilka rbz `ly

jled `di `edy ,exidfdl jixv Ð xaca

oixidfny jezne ,rbie gkyi `nye ,cigi

.xdfp `ed eze`ïî åéìâøå åéãé ùã÷éù ãò
øåéëämici yeciw (on) zlqet dpilc Ð

.ycwle xefgl jixve ,milbxeäúçîä éøäå
dpezp dzgnd ixd :el xne` did df lk Ð

Ð yak ly eaxrnl gafnl yakd oia ziefa

oia zrvenn ,dpezp `id oeqkl`a ,xnelk

lv` dpezp `id yakd ziefa ,gafnl yak

yakd oia epiidc ,yakd dlky mewn

.gafnleåîò ñðëð íãà ïéàåmle` oiay Ð

`l` (oda) qpkil leki mc` oi` gafnl

qpkil xeq` mc`c ikid ike .dcear zrya

oia qpkil xeq`c `ed ikd ,gafnl mle` oia

.xac lkl gafnk `ed yakc ,yakl mle`

åãéá øð àìå.icigi jledy itl Ðàìà
åúåà ïéàåø åéä àìå äëøòîä øåàì êìäî
,egxfna yak ly xg` cvn didy itl Ð

zen` daxd daeb `edy yakd daeb `dc

.wiqtn did
àìå
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - cinz(oey`x meil)

eok enkeéä àìmipdkd x`yBìB÷ úà ïéòîBL,xeikl jldy drya Ÿ¨§¦¤
ïéòîBL eéäL ãòz`äNòL ,õòä ìB÷eze`éðëeî ïéè÷ ïa[lblb-] ©¤¨§¦¨¥¤¨¨¤¨¦§¦

,øBikìelqti `ly ick ,xead jezl axra xeikd z` erwiy eci lry ©¦
d`lrdd zryae ,xweaa xeikd z` milrn eid eci lre ,dpila mind

.lew rinyn didïäåeid mipdkd x`y -íéøîBàmirney eidyk §¥§¦
,df lewúò òébäick z`f exn`e .milbxe mici yeciw onf ribd - ¦¦©¥

mexziy xg`l skiz mdilr zlhend dceard jxevl mnvr fxfl
oycd z` mxezde .oycd z` `edåéìâøå åéãé Lcé÷min zkitya ¦¥¨¨§©§¨

mdilr.øBikä ïî¦©¦
xen`k ,gafnd iab lrn oycd znexz xcq z` dpynd zhxtn dzr

dxeza(b e `xwie)lr dlrd z` W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©
,xeikd on eilbxe eici yciwy xg`l :'gAfOd lv` FnUe ,gAfOdìèð ©¦§¥©§¨¥¤©¦§¥©¨©

z`äìòå ,óñkä úzçîyak ly egxfn jxc,çaænä Làøìeäpét ©§©©¤¤§¨¨§Ÿ©¦§¥©¦¨
íéìçbä úàdkxrnd iab lry[Cìéäå] Cìéäe ,o`kle o`kl -äúBç ¤©¤¨¦¥¨¨¥¨¤

dzgnd mr diabne -úBiîéðtä úBìkeàîä úàwneray milgbd - ¤©§¨©§¦¦
.oyc zeyridl md miaexwy cr ,ahid etxype elk`zpy y`d

,okn xg`lãøée ,yakd ly egxfn jxcätöøì òébä.dxfrd ly ¨©¦¦©¨¦§¨
ì åéðt CôäcvïBôödide ,gafnd itlk ,dxfrd lyBçøæîa CìBä ¨©¨¨§¨¥§¦§¨

ìLdLák,ecivaúBnà øNòky`xn wegx `vnpe ,yakd seqn ¤¤¤§¤¤©
mye ,zen` mizye mixyr gafndøáödnixra gipd -íéìçbä úà ¨©¤©¤¨¦

dzgy,ätöøä éab ìò`l` ,ynn yakl jenq mgipd `le÷Bçø ©©¥¨¦§¨¨
ìL Lákä ïîíéçôè äLzgpd mewn :dpynd dtiqen .[xei` d`x] ¦©¤¤§Ÿ¨§¨¦

`edy ,mixac dyly cer ly dgpdd mewn mb `ed ,oycdíB÷î§
íéðúBpLz` my,óBòä úàøeîzler ly miirnd ipae wtfd `ed ¤§¦§©¨

,serdåz`éîéðtä çaæî ïeMéãzxehwde milgbdn x`ypy dn - §¦¦§¥©©§¦¦
,iniptd gafn iab lr elk`zpyåz` okäøBðnä ïeMéãzeix`y - §¦©§¨

.dxepnd ikifaay zeliztde onyd

àøîâ
dxwz `id dxcqk`e .'eke dxcqk`a oikldn el` ,epzpyna epipy
zeieyr eid dnn zxxan `xnbd .micenr iab lr zcnerd

d dxfray ze`xcqk`dzeieyr eid el` ze`xcqk`y dxaq `xnb
:`xnbd dywn jkle ,urneåä éîeeid ok` m`d -úBàøãñëà ¦£©§©§¨

,àéðz àäå ,äøæòaïéNBò ïéàL ïépî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ¨£¨¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¦¤¥¦
úBàøãñëàurnøîBì ãeîìz ,äøæòa(`k fh mixac)Eì òhú àì' , ©§©§¨¨£¨¨©§©Ÿ¦©§

éäìà 'ä çaæî ìöà õò ìk äøLàE,dxe`kly . 'KN dUrY xW` £¥¨¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤£¤©£¤¨
rhil xeqi`dy rnyn ,'dxW` Ll rHz `l' dligza xn`py dnnŸ¦©§£¥¨
'ur lM' ok m`e ,dxf dcearl `edy dxiy` ura wx `ed dxfra¨¥

y ,minkg eyxite .xzein,øîà÷ éëäcg`d ,mixeqi` ipy dfa yiy ¨¦¨¨©
,äøLà Eì òhú àì,cere ,mewn lka `ed df xeqi`eEì òhú àì Ÿ¦©§£¥¨Ÿ¦©§

õò ìkdxf dcear myl epi`y s`éäìà 'ä çaæî ìöà,Elke ¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤
dxeq` drihp wx `ly `ziixaa x`eane .xeqi`d llka dxfrd

.dxfra ze`xcqk` eid ji` ok m`e ,xq`p urn oipa lk `l`
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàzxacn epzpynìL úBàøãñëàa ¨©©¦§¨§©§©§¨¤

ïéða`le ,mipa`n miieyr eid micenrd mbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§¨
.urn

epipy .xweaa eaixwdy oey`xd oaxwd edn zxxan `xnbd
:epzpyna'åëå ïéëìBäå ïé÷ãBa eéädyer mewnl miribny cr ¨§¦§§¦

:`xnbd ddnz .miziag zeyrl miziag dyer ecinrd ,'eke miziag
éîéã÷ eåä ïézéáçc àøîéîìoiziag zgpny xnel xacd `a m`d - §¥§¨©£¦¦£§¦¦

,zepaxwd x`yl zncew dzid lecb odk ly,àéðúäåïéàL ïépî §¨©§¨¦©¦¤¥
øácgafnd lr axwy,øçL ìL ãéîúì íãB÷xgy ly cinz `l` ¨¨¥§¨¦¤©©

,lkl mcewøîBì ãeîìzdler zyxta(d e `xwie)gAfOd lr W`de' , ©§©§¨¥©©¦§¥©
,xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE ,dAkz `l FA cwEYäéìò Cøòå ©Ÿ¦§¤¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¨©¨¤¨

,'äìBòäjexrl yi xweaa dkxrnd zxrad xg` skizy rnyne ¨¨
.odipia wqtd ila ,cinzd zler z` z` dilre'dlerd' zaizy oipn

,xgy ly cinza zwqer,äaø øîàxn`py,'äìBòä'el dide ¨©©¨¨¨
rnyn 'dlerd' oeyldne ,`"d ila 'dler dilr jxre' aezkl

d `idy daeygd dlerl dpeekdyäìBòdxen`däðBLàøzyxta ¨¦¨
zepaxwd(hk-gk miwxt xacna)cvik ,ok m`e .cinzd oaxw `ide ,

.xgy ly cinzl oiziagd zgpn z` enicwd:`xnbd zvxznøîà̈©
,äãeäé áø,oiziagd zgpn zaxwda eligzdy dpynd zpeek oi` ©§¨

eligzd wx `l`íçäìminäëéáøì ïénçzleqd zhilg jxevl - §¨¥©¦¦§¦¨
oaxw ixg` dzyrp dnvr daxwdd j` ,migzexa ef dgpn ly

.cinzd

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

åéçà åäåàø ¯ éðù ÷øô
miyrpd miyrnd xcq z` x`al dpynd dligzd mcewd wxta
,mixacd xcq z` hxtl jiynn epiptly wxtd .ycwna xweaa
iab lry [y`d mewn-] zekxrnd xeciqe gafnd oeyica wqere

.cinzd zaxwd jxevl ezpkde ,gafnd

äðùî
.oycd znexz z` odkd mxez did cvik epipy zncewd dpyna
oeyic xcq z` zx`ane ,xwead iyrn z` x`al dkiynn ef dpyn
z` miptn eid mipdkd x`yy ,oycd znexz xg`ly gafnd
exiizypy zepaxwd ixa`ne milgbdn gafnd y`xay dkxrnd

:mcewd meidneäeàøx`yåéçà,cwend zian enr e`ay mipdkd ¨¤¨
,oycd z` mxzy odklãøiLegxfna milgbd gipde gafnd yakn ¤¨©

.yakd lyeciníéàáe íéöø íämle`d oiay xeikd mewnl ¥¨¦¨¦
e ,gafndeíäéìâøå íäéãé eLc÷å eøäîodilr min zkityaïî ¦£§¦§§¥¤§©§¥¤¦
,øBikäxg`le .gafnd lrn oycd weliqe z`ved zcear jxevl ©¦

,yeciwdeìèðmdiciaúBôøânä úàz` mda sexbl ick mirid - ¨§¤©©§¥
,gafnd rvn`l oycdúBøBpévä úàålr xiqdl ick ,zeblfnd - §¤©¦

,gafnd iab lr ex`ypy mixa`d z` mcieìòåmdnrLàøì §¨§Ÿ
.çaænä©¦§¥©

z` :mixa`d z` miptn eid okidl dpynd zhxtníéøáàäly ¨¥¨¦
,dlerd zepaxwåz`íéøãtäzepaxwd x`y ly mialgd oney - §©§¨¦
eìkòúð àlLgafnd lr megipdy f`n oyc eyrpe etxyp `ly - ¤Ÿ¦§©§

,áøòaîeidïé÷ìBñmiwlqn -ïúBàmze` migipne ,zeblfnd ici lr ¦¨¤¤§¦¨
y iept mewna.çaænä écö ìòeïéà íàdïé÷éæçî íéããöoi` m` - ©¦¥©¦§¥©¦¥§¨¦©£¦¦

eid ,mixctde mixa`d lk z` gipdl iept mewn ic miccvaíéøãBñ§¦
migipne mixcqn -ááBqa ,íúBàe`ìòiab.Lákä ¨©¥©©¤¤

xg`l :xt`dn gafnd oeyic xcq jynd z` zyxtn dpynd
,mixctde mixa`d z` ewliqyeìçämipdkdøôàa ïéìòîmitxeb - ¥¥©£¦¨¥¤

eze` milrne xt`d z` zetxbnaáb ìòdçetzdlecb dnixr - ©©©©
.getzk dlebr ,xt` ly ddeabe

:df getz ly epipr z` zyxtn dpyndçetzeil` milrn eidy df ©©
,xt`d lk z`.çaænä òöîàa äéäeideìLk åéìò eéäL ,íéîòtL ¨¨§¤§©©¦§¥©§¨¦¤¨¨¨¦§Ÿ
øBk úBàîlk z` mi`iven eidy cr ,zepaxwd ieaix zngn xt` ly ¥

.dpgnl ueg xt`díéìâøáe,zekeqe zereay ,gqta ,micrena -àì ¨§¨¦Ÿ
BúBà ïéðMãî eéäs` ,getzd iab lrn xt`d z` mi`iven eid `l - ¨§©§¦

,dkxrnd xeciqa mdl wifn dide ,ax oyc my didyàeäL éðtî¦§¥¤
çaænì éBðzepaxw eaixwdy `ed oniqy xt` ieaix eilr didiy ©¦§¥©

.daxd
:dpynd dtiqenåéîiîegafnd ly ¦¨¨
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oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

åìå÷ úà ïéòîåù àìåipz ,'eke "lewd z` oirney eidy cr" xnel dvxy iptn Ð

."elew z` oirney eid `le"éðëåî ïéè÷ ïá äùòù õòä ìå÷ ïéòîåù åéäù ãò
øåéëì,edlrn `zyde .einin elqti `ly ick ,axran ederwy xaky lblbl Ð

,dngd zriwya oilqtp xeik inc .urd lew rnyp ,edlrnyke .ea ycwl ick

eiykrc (a,`k) migafa xn`c o`nl `ki`e

.xity yxtn mzde .orwynïéøîåà ïäå
úò òéâäon eilbxe eici yciw .ycwl Ð

`ed cvik (a,hi) migafa yxtne ,xeikd

elbx iab lr zipnid eci gipn :ycwn

elbx iab lr zil`nyd ecie ,zipnid

.ycwne ,min jteye ,zil`nydäúçî ìèð
çáæîä ùàøì äìòå óñë ìùegxfn jxc Ð

cvl zekenqd yak ly dn`a yak ly

eagxe mizye miyly ekx` yakd .gxfn

.gafnd rvn`a did `ede ,dxyr yy

Ð yakl ueg gxfn cvn gafnd jyn `vnp

Ð yakl ueg axrn cvne ,zen` dpeny

mizye miyly gafnd ixdy ,zen` dpeny

.zen`êìéàå êìéà íéìçâä úà äðéôå
úåéîéðôä úåìëåàîä ïî äúçåoze`n Ð

eedc ,miwc milgb eyrpe elk`zpy milgb

:opiqxb ikd .aizk "y`d lk`z xy`"c ,oyc

ilgb iab la` ,"zeiniptd zelke`nd on"

`l` ,"zelke`n" opiqxb `l mixetikd mei

opira mzdc Ð "cxie dzg" :opiqxb ikd

`de ."oyc" opira `kde ,mixenb milgb

oyc eyrpc meyn Ð zelke`n `kd opirac

.opiraãøéå`ayk jxc ,yak ly egxfnn Ð

.aeyi da Ð gafnd l`äôöøì òéâäÐ

.yakd dlky mewnlïåôöì åéðô êôäÐ

l ,xnelkgxfn jxc ekxck jldn did `

oetvl eipt jted `l` ,dxfrl ueg `veie

.gafnd mexc epiidc ,dxfrdåçøæîá êìåäå
ùáë ìùjenq ,dxfr rwxwa yakd lv` Ð

(dxfr rwxwa) zen` dxyrk jlde ,yakl

mewn] `ed wegx oiicre ,yakd (lbx) on

miylyc ,zen` mixyr gafnd on [oycd

jlde) dxfr rwxwa qtez yakd did zen`

on `ed wegx oiicre ,yakd on zen` xyrk

did `l :xn`c o`nc `ail` (mixyr gafnd

zigxfn zinexc oxwe ,llk gafnl ceqi dl

,(`,cp) migafa da ibilte .ceqi dl did `l

minc ozil ceqi mdl did `l :mixne` yi

.gafnl did ceqi la` ,ceqi eze` lr

"mizye miyly yakd" opzc `de .miyly dxfr rwxwa qtez yakd did diail`e

ixd Ð aaeq dn` lre ceqi dn` lr ,dlrnl zen` izy oiicr hytzn didy Ð

yakd qtez diail`e ,llk ceqi el did `l :xn`c o`nl `ki`e .mizye miyly

lkd oia ixd Ð aaeqd lr zg` dn` oiicr hytzne ,zg`e miyly cer rwxwa

.mizye miylyíéçôè äùìù ùáëä ïî ÷åçø äôöøä éáâ ìò íéìçâä øáöÐ

enye" opira `d :xn`z m`e .xfti `ly Ð "enye" :opixn`e ,"enye" aizkc ,xav

lv` eaxwl epl did mewn lkn ,ilin lkl gafnk yakc idpe ,"gafnd lv`

zen` mixyr gafnd on wegx `ed oiicre ,gafnd?aizkc "jilyde"nc iax il xn`

lv` dze` jilyde" (` `xwie) dvepe d`xena aizkc ,opiwiic dvepe d`xena

(xeriye) ,zen` mixyrn zegt dklyd ixwin `lc opaxl edl miwe ,"dncw gafnd

ipyn zen` dpeny yakd on wegx did gafndc epiid] zen` dpeny [x`yae]

z` gipn ,jklid .zigxfn zinexc oxw lr ziyrp `id serd zlerc agex [miccv

mewn ,zen` mixyr gafnd on wegx oycdgafn oeyice dvepe d`xen my oipzepy

`lc il d`xp oycd znexz la` ,onewna mirlap el` lke .dxepnd oeyice iniptd

:opikxte ,'ek epizea`l eyrp miqp dxyr :(`,`k) `neia opixn`cn ,zrlap dzid

`kil eze?oirlap dxepnd oeyice iniptd gafn oeyice serd z`xen :iia` xn`de

opixn`e !daeyg`l dil ded ,zrlap ok enk oycd znexzc `zi` m`e !onewna

.oycd znexzn zepdil xeq`c ,dfipb oiperhy cnln Ð "enye" :(`,e) zezixka

àøîâäøæòá úåàøãñëà ååä éîåÐ

ur ly ze`xcqk` :jzrc `wlq `w `zyd

'ek ze`xcqk` eed ine :jixt jkle ,eid

.dxfraìù úåàøãñëàá àãñç áø øîà
ïéðáaiaq dxfra eid oa` ly micenr Ð

oink mipezp micenrd lre ,dxfrd zneg

.ze`xwzéîã÷ ååä íéúéáçã àøîéîìÐ

`zydc llkn ,"miziag zeyrl" ipzwcn

.gafnd iab lr edl ixhwn eedïéðî àéðúäå
ãéîúì íãå÷ øáã àäé àìùxac Ð

xgy ly cinzl mecwi `l gafn iab eraewd

.'ek gafnd iab lr ok enk ,axwdíçäì
äëéáøì ïéîçweqrl oing mgdl xzenc Ð

eaixwiy xg`l mzxhwd onf ribnyke ,oda

.miziagd z` ok enk xihwi Ð cinz ixa`

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

äðùîãøéù åéçà åäåàø`xcq` Ð

z` mxzy xg`l ,i`w lirlc

lv` ,mlv` axwzp f` ,yakd on cxie oycd

.micner mdy gexåùã÷å åéøçà åöø ãéî
øåéëä ïî íäéìâøå íäéãéevxe li`ed Ð

,dcear jxevl ok enk mdilbxe mdici ycwl

.gafnle mle` oia zkll mi`yxúà åìèð
úåôøâîäezeptle oycd z` xiqdl ,miri Ð

.getzlúåøåðéöä úàz` xiqdl ,zeblfn Ð

.mixa`dçáæîä ùàøì åìòåmcewe Ð

itl ,zeyrl mileki eid `l oycd znexz

z` eptiy mcew oycd znexz mixdl jixvy

.getzl oycdíéáìçäå íéøãôäå íéøáàä
áøòáî åìëòúð àìùeyrpe etxyp `ly Ð

.oycçáæî éãéöì ïúåà ïé÷ìåñenk Ð

afn icivl oiwlqn"."gùáëá ïøãåñick Ð

cr oxihwdl oileki oi`y ,dpila elqti `ly

oxceq `l m`e ,cinz ixa` exihwiy xg`l

opixn`e ,dpila oilqtp eid Ð gafnd lr

dpil oi`c (`,ft) "gafnd" wxta migafa

.xac lkl gafnk `ed ixd yake ,gafna

.iept `edy mewn ,iaxl d`xp Ð "gafn icv"

xg`le .yakd iab lr e` aaeqa mze` oixceq Ð oiwifgn oiccvd (on) oi` m`e

.xe`d da ezivie ,dkxrnd lr mixa`d z` exifgi ,zekxrnd z` excqiyåìçä
.getzd iab lr xt`d z` zelrl eligzd Ðçáæî òöîàáeilr did minrt Ð

.xek ze`n ylyçåôúiab lr xt` oitxey eidy ,gafnd rvn`ay xt`d xeav Ð

didy my lr Ð "getz" `xwp `ede .gafn ly eiep edfe ,my mze` oilrne dkxrn

getzl ozepe ecia lhepy it lr s` :(`,dp) dxf dcear zkqna exiage ,getzk lebr

oileki eid `ly jk lk dax didyke ."getz" ixw zbd jezay miaprd xeav Ð

eid Ð getza mirbep zeiniptd oixfib iy`xe ,onwl opixn`ck ,zekxrnd xcql

.(e `xwie) "dpgnl uegn l` oycd z` `ivede" :aizkck ,uegl mze` oi`iven

åúåà ïéðùãî åéä àì íéìâøáåeid `l .(c xacna) "gafnd z` epyce" enk Ð

.dkxrnd xeciqa oycd mdl wifny it lr s` ,gafnd on ueg eze` oi`ivenéðôî
çáæîì éåð àåäùgay :(a,dq migqt) `nlra oxn`ck ,daxd oyc eilr yiyk Ð

,daxd oyc eilr yiyk gay jk ,mca mdizeaekx` cr oikldny oxd` ipal `ed

.lha gafnd cner `ly d`xpe
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õòä ìB÷ ïéòîBL eéäL ãò ,BìB÷ úà ïéòîBL eéä àìå§Ÿ¨§¦¤©¤¨§¦¨¥
!úò òébä :íéøîBà ïäå .øBikì éðëeî ïéè÷ ïa äNòL¤¨¨¤¨¦¨¦©¦§¥§¦¦¦©¥

åéãé Lcé÷åéìâøåìèð ,øBikä ïîúzçîäìòå óñkä ¦¥¨¨§©§¨¦©¦¨©©§©©¤¤§¨¨
úà äúBç ,Cìéä íéìçbä úà äpét ,çaænä Làøì§Ÿ©¦§¥©¦¨¤©¤¨¦¥¨¤¤

úBìkeàîäòébä .ãøé ,úBiîéðtäätöøìåéðt Côä , ©§¨©§¦¦¨©¦¦©¨¦§¨¨©¨¨
Lák ìL Bçøæîa CìBä ,ïBôvìøNòkúà øáö ,úBnà ©¨¥§¦§¨¤¤¤§¤¤©¨©¤

ìL Lákä ïî ÷Bçø ätöøä éab ìò íéìçbä,íéçôè äL ©¤¨¦©©¥¨¦§¨¨¦©¤¤§¨§¨¦
íB÷îíéðúBpLúàøeî,éîéðtä çaæî ïeMéãå ,óBòä ¨¤§¦§©¨§¦¦§¥©©§¦¦

.äøBðnä ïeMéãåàøîâ?äøæòa úBàøãñëà eåä éîe §¦©§¨¦¨©§©§¨¨£¨¨
ïéàL ïépî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðz àäå§¨©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¦¤¥

?äøæòa úBàøãñëà ïéNBò¯òhú àì" :øîBì ãeîìz ¦©§©§¨¨£¨¨©§©Ÿ¦©
çaæî ìöà õò ìk äøLà Eìäéäìà ':øîà÷ éëä ,"E §£¥¨¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤¨¦¨¨©

çaæî ìöà õò ìk Eì òhú àì ,äøLà Eì òhú àìŸ¦©§£¥¨Ÿ¦©§¨¥¥¤¦§©
äéäìà '!E¯:àcñç áø øîàúBàøãñëàa.ïéða ìL ¡Ÿ¤¨©©¦§¨§©§©§¨¤¦§¨

"ïéëìBäå ïé÷ãBa eéä"åëàøîéîì .'ïézéáçceåäéîéã÷, ¨§¦§§¦§¥§¨©£¦¦¨§¦¦
øçL ìL ãéîúì íãB÷ øác ïéàL ïépî :àéðúäå¯ §¨©§¨¦©¦¤¥¨¨¤§¨¦¤©©

"äìòä" :äaø øîàå ,"äìòä äéìò Cøòå" :øîBì ãeîìz©§©§¨©¨¤¨¨Ÿ¨§¨©©¨¨Ÿ¨
¯ïénç íçäì :äãeäé áø øîà !äðBLàø äìBòäëéáøì. ¨¦¨¨©©§¨§¨¥©¦¦§¦¨

ïøãäêìòäùìùáúåîå÷î

eäeàøíéöø íäå ,ãøiL åéçàíéàáe.eøäîeLc÷å ¨¤¨¤¨©§¥¨¦¨¦¦£§¦§
íäéãéíäéìâøåúà eìèð ,øBikä ïîúBôøânä §¥¤§©§¥¤¦©¦¨§¤©©§¥

úàåúBøBpéväeìòåíéøáàä .çaænä Làøìíéøãtäå §¤©¦§¨§Ÿ©¦§¥©¨¥¨¦§©§¨¦
áøòaî eìkòúð àlL¯ïé÷ìBñécö ìò ïúBà ¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¦¨©¦¥

ïé÷éæçî íéããö ïéà íà .çaænä¯íéøãBñ ©¦§¥©¦¥§¨¦©£¦¦§¦
íúBàááBqa.Lákä ìòelçäìò øôàa ïéìòî ¨©¥©©¤¤¥¥©£¦¨¥¤©

íéîòt .çaænä òöîàa äéä çetz .çetz áb©©©©©¨¨§¤§©©¦§¥©§¨¦
åéìò eéäLìLkLàì íéìâøáe ,øBk úBàî ¤¨¨¨¦§Ÿ¥¨§¨¦Ÿ

eéäïéðMãîéðtî ,BúBàåéîiîe .çaænì éBð àeäL ¨§©§¦¦§¥¤©¦§¥©¦¨¨
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc - cinz(oey`x meil)

eok enkeéä àìmipdkd x`yBìB÷ úà ïéòîBL,xeikl jldy drya Ÿ¨§¦¤
ïéòîBL eéäL ãòz`äNòL ,õòä ìB÷eze`éðëeî ïéè÷ ïa[lblb-] ©¤¨§¦¨¥¤¨¨¤¨¦§¦

,øBikìelqti `ly ick ,xead jezl axra xeikd z` erwiy eci lry ©¦
d`lrdd zryae ,xweaa xeikd z` milrn eid eci lre ,dpila mind

.lew rinyn didïäåeid mipdkd x`y -íéøîBàmirney eidyk §¥§¦
,df lewúò òébäick z`f exn`e .milbxe mici yeciw onf ribd - ¦¦©¥

mexziy xg`l skiz mdilr zlhend dceard jxevl mnvr fxfl
oycd z` mxezde .oycd z` `edåéìâøå åéãé Lcé÷min zkitya ¦¥¨¨§©§¨

mdilr.øBikä ïî¦©¦
xen`k ,gafnd iab lrn oycd znexz xcq z` dpynd zhxtn dzr

dxeza(b e `xwie)lr dlrd z` W`d lk`Y xW` oWCd z` mixde'§¥¦¤©¤¤£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©
,xeikd on eilbxe eici yciwy xg`l :'gAfOd lv` FnUe ,gAfOdìèð ©¦§¥©§¨¥¤©¦§¥©¨©

z`äìòå ,óñkä úzçîyak ly egxfn jxc,çaænä Làøìeäpét ©§©©¤¤§¨¨§Ÿ©¦§¥©¦¨
íéìçbä úàdkxrnd iab lry[Cìéäå] Cìéäe ,o`kle o`kl -äúBç ¤©¤¨¦¥¨¨¥¨¤

dzgnd mr diabne -úBiîéðtä úBìkeàîä úàwneray milgbd - ¤©§¨©§¦¦
.oyc zeyridl md miaexwy cr ,ahid etxype elk`zpy y`d

,okn xg`lãøée ,yakd ly egxfn jxcätöøì òébä.dxfrd ly ¨©¦¦©¨¦§¨
ì åéðt CôäcvïBôödide ,gafnd itlk ,dxfrd lyBçøæîa CìBä ¨©¨¨§¨¥§¦§¨

ìLdLák,ecivaúBnà øNòky`xn wegx `vnpe ,yakd seqn ¤¤¤§¤¤©
mye ,zen` mizye mixyr gafndøáödnixra gipd -íéìçbä úà ¨©¤©¤¨¦

dzgy,ätöøä éab ìò`l` ,ynn yakl jenq mgipd `le÷Bçø ©©¥¨¦§¨¨
ìL Lákä ïîíéçôè äLzgpd mewn :dpynd dtiqen .[xei` d`x] ¦©¤¤§Ÿ¨§¨¦

`edy ,mixac dyly cer ly dgpdd mewn mb `ed ,oycdíB÷î§
íéðúBpLz` my,óBòä úàøeîzler ly miirnd ipae wtfd `ed ¤§¦§©¨

,serdåz`éîéðtä çaæî ïeMéãzxehwde milgbdn x`ypy dn - §¦¦§¥©©§¦¦
,iniptd gafn iab lr elk`zpyåz` okäøBðnä ïeMéãzeix`y - §¦©§¨

.dxepnd ikifaay zeliztde onyd

àøîâ
dxwz `id dxcqk`e .'eke dxcqk`a oikldn el` ,epzpyna epipy
zeieyr eid dnn zxxan `xnbd .micenr iab lr zcnerd

d dxfray ze`xcqk`dzeieyr eid el` ze`xcqk`y dxaq `xnb
:`xnbd dywn jkle ,urneåä éîeeid ok` m`d -úBàøãñëà ¦£©§©§¨

,àéðz àäå ,äøæòaïéNBò ïéàL ïépî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ¨£¨¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¦¤¥¦
úBàøãñëàurnøîBì ãeîìz ,äøæòa(`k fh mixac)Eì òhú àì' , ©§©§¨¨£¨¨©§©Ÿ¦©§

éäìà 'ä çaæî ìöà õò ìk äøLàE,dxe`kly . 'KN dUrY xW` £¥¨¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤£¤©£¤¨
rhil xeqi`dy rnyn ,'dxW` Ll rHz `l' dligza xn`py dnnŸ¦©§£¥¨
'ur lM' ok m`e ,dxf dcearl `edy dxiy` ura wx `ed dxfra¨¥

y ,minkg eyxite .xzein,øîà÷ éëäcg`d ,mixeqi` ipy dfa yiy ¨¦¨¨©
,äøLà Eì òhú àì,cere ,mewn lka `ed df xeqi`eEì òhú àì Ÿ¦©§£¥¨Ÿ¦©§

õò ìkdxf dcear myl epi`y s`éäìà 'ä çaæî ìöà,Elke ¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤
dxeq` drihp wx `ly `ziixaa x`eane .xeqi`d llka dxfrd

.dxfra ze`xcqk` eid ji` ok m`e ,xq`p urn oipa lk `l`
:`xnbd zvxzn,àcñç áø øîàzxacn epzpynìL úBàøãñëàa ¨©©¦§¨§©§©§¨¤

ïéða`le ,mipa`n miieyr eid micenrd mbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§¨
.urn

epipy .xweaa eaixwdy oey`xd oaxwd edn zxxan `xnbd
:epzpyna'åëå ïéëìBäå ïé÷ãBa eéädyer mewnl miribny cr ¨§¦§§¦

:`xnbd ddnz .miziag zeyrl miziag dyer ecinrd ,'eke miziag
éîéã÷ eåä ïézéáçc àøîéîìoiziag zgpny xnel xacd `a m`d - §¥§¨©£¦¦£§¦¦

,zepaxwd x`yl zncew dzid lecb odk ly,àéðúäåïéàL ïépî §¨©§¨¦©¦¤¥
øácgafnd lr axwy,øçL ìL ãéîúì íãB÷xgy ly cinz `l` ¨¨¥§¨¦¤©©

,lkl mcewøîBì ãeîìzdler zyxta(d e `xwie)gAfOd lr W`de' , ©§©§¨¥©©¦§¥©
,xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE ,dAkz `l FA cwEYäéìò Cøòå ©Ÿ¦§¤¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¨©¨¤¨

,'äìBòäjexrl yi xweaa dkxrnd zxrad xg` skizy rnyne ¨¨
.odipia wqtd ila ,cinzd zler z` z` dilre'dlerd' zaizy oipn

,xgy ly cinza zwqer,äaø øîàxn`py,'äìBòä'el dide ¨©©¨¨¨
rnyn 'dlerd' oeyldne ,`"d ila 'dler dilr jxre' aezkl

d `idy daeygd dlerl dpeekdyäìBòdxen`däðBLàøzyxta ¨¦¨
zepaxwd(hk-gk miwxt xacna)cvik ,ok m`e .cinzd oaxw `ide ,

.xgy ly cinzl oiziagd zgpn z` enicwd:`xnbd zvxznøîà̈©
,äãeäé áø,oiziagd zgpn zaxwda eligzdy dpynd zpeek oi` ©§¨

eligzd wx `l`íçäìminäëéáøì ïénçzleqd zhilg jxevl - §¨¥©¦¦§¦¨
oaxw ixg` dzyrp dnvr daxwdd j` ,migzexa ef dgpn ly

.cinzd

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

åéçà åäåàø ¯ éðù ÷øô
miyrpd miyrnd xcq z` x`al dpynd dligzd mcewd wxta
,mixacd xcq z` hxtl jiynn epiptly wxtd .ycwna xweaa
iab lry [y`d mewn-] zekxrnd xeciqe gafnd oeyica wqere

.cinzd zaxwd jxevl ezpkde ,gafnd

äðùî
.oycd znexz z` odkd mxez did cvik epipy zncewd dpyna
oeyic xcq z` zx`ane ,xwead iyrn z` x`al dkiynn ef dpyn
z` miptn eid mipdkd x`yy ,oycd znexz xg`ly gafnd
exiizypy zepaxwd ixa`ne milgbdn gafnd y`xay dkxrnd

:mcewd meidneäeàøx`yåéçà,cwend zian enr e`ay mipdkd ¨¤¨
,oycd z` mxzy odklãøiLegxfna milgbd gipde gafnd yakn ¤¨©

.yakd lyeciníéàáe íéöø íämle`d oiay xeikd mewnl ¥¨¦¨¦
e ,gafndeíäéìâøå íäéãé eLc÷å eøäîodilr min zkityaïî ¦£§¦§§¥¤§©§¥¤¦
,øBikäxg`le .gafnd lrn oycd weliqe z`ved zcear jxevl ©¦

,yeciwdeìèðmdiciaúBôøânä úàz` mda sexbl ick mirid - ¨§¤©©§¥
,gafnd rvn`l oycdúBøBpévä úàålr xiqdl ick ,zeblfnd - §¤©¦

,gafnd iab lr ex`ypy mixa`d z` mcieìòåmdnrLàøì §¨§Ÿ
.çaænä©¦§¥©

z` :mixa`d z` miptn eid okidl dpynd zhxtníéøáàäly ¨¥¨¦
,dlerd zepaxwåz`íéøãtäzepaxwd x`y ly mialgd oney - §©§¨¦
eìkòúð àlLgafnd lr megipdy f`n oyc eyrpe etxyp `ly - ¤Ÿ¦§©§

,áøòaîeidïé÷ìBñmiwlqn -ïúBàmze` migipne ,zeblfnd ici lr ¦¨¤¤§¦¨
y iept mewna.çaænä écö ìòeïéà íàdïé÷éæçî íéããöoi` m` - ©¦¥©¦§¥©¦¥§¨¦©£¦¦

eid ,mixctde mixa`d lk z` gipdl iept mewn ic miccvaíéøãBñ§¦
migipne mixcqn -ááBqa ,íúBàe`ìòiab.Lákä ¨©¥©©¤¤

xg`l :xt`dn gafnd oeyic xcq jynd z` zyxtn dpynd
,mixctde mixa`d z` ewliqyeìçämipdkdøôàa ïéìòîmitxeb - ¥¥©£¦¨¥¤

eze` milrne xt`d z` zetxbnaáb ìòdçetzdlecb dnixr - ©©©©
.getzk dlebr ,xt` ly ddeabe

:df getz ly epipr z` zyxtn dpyndçetzeil` milrn eidy df ©©
,xt`d lk z`.çaænä òöîàa äéäeideìLk åéìò eéäL ,íéîòtL ¨¨§¤§©©¦§¥©§¨¦¤¨¨¨¦§Ÿ
øBk úBàîlk z` mi`iven eidy cr ,zepaxwd ieaix zngn xt` ly ¥

.dpgnl ueg xt`díéìâøáe,zekeqe zereay ,gqta ,micrena -àì ¨§¨¦Ÿ
BúBà ïéðMãî eéäs` ,getzd iab lrn xt`d z` mi`iven eid `l - ¨§©§¦

,dkxrnd xeciqa mdl wifn dide ,ax oyc my didyàeäL éðtî¦§¥¤
çaænì éBðzepaxw eaixwdy `ed oniqy xt` ieaix eilr didiy ©¦§¥©

.daxd
:dpynd dtiqenåéîiîegafnd ly ¦¨¨
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc - cinz(ipy meil)

ïäkä ìvòúð àì,ef dcear zeyrl eilr lhedyúà àéöBälî Ÿ¦§©¥©Ÿ¥¦§¦¤
ïLcädid ,gafnl iep `edy s`e ,c`n oycd daxzpyk ,dpgnl ueg ©¤¤

.`ivedl fixf
:gafnd z` epyicy xg`l mipdkd iyrn z` x`al zxfeg dpynd

,getzd iab lr edepzpe oycd z` mipdkd etxby xg`lïéìòî elçä¥¥©£¦
ïéøéæbamikezg mikex` mivr gafnd y`x lr zelrdl eligzd - ©§¦¦

ick ,miteyneøcñìmdnräëøònä úàjxevl dpikdl dlecbd §©¥¤©©£¨¨
.cinzd zaxwd

eid mivr dfi` eyxit `le ,mivr zelrdl eligzdy epipye xg`n
:dpynd zl`ey ,milrnïéøLk íéöòä ìk éëåmd.äëøònì §¦¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨

:dpynd daiynïä,[ok-]î õeç ,äëøònì ïéøLk íéöòä ìkur ¥¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨¥
.úéæ ìLå ïôb ìM¤¤¤§¤©¦

,dkxrnl md mixyk mivrd x`y lky s` :dpynd dtiqen,ìáà£¨
amivr ipinïéìéâø eéä elà,dkxrnl `iadlúBiaøîamitpr-] §¥¨§¦¦§ª§¦

[mikex`ìLurìL ,äðàzur,ïîL õò ìLå ,æBâàmdy itl ¤§¥¨¤¡§¤¥¤¤
.mivray mixgaend

odkd eze` :dkxrnd iab lr mivrd zgpd xcq z` zhxtn dpynd
,oycd znexza dkfyäëøònä úà øcéñdäìBãbeid dilry ¦¥¤©©£¨¨§¨
,cinzd z` miaixwnäçøæî.gafnd gxfn cva -äçøæî dúéæçå- ¦§¨¨©£¦¨¦§¨¨

mivrd oia geix gipn didy ,gxfn cvl dkxrnl did gzte oelge
.[xei` d`x] oelg oink gxfn cvléLàøådøéæâïé[mivrd zekizg-] §¨¥§¦¦

íéîéðtä,axrn cv `edy gafnd mipt cvl eidy -ïéòâBð eéä ©§¦¦¨§¦
çetza.gafnd rvn`a didy ©©©

:dpynd dtiqenïéa äéä çåéøåixcq lkíéúévî eéäL ,íéøéæbä §¤©¨¨¥©§¦¦¤¨©¦¦
íMî àúéìàä úàick miwc minqiw df geexa miqipkn eidy - ¤¨£¦¨¦¨

.dkxrnay milecbd mivrd ewlci mdici lre ,mxiradl
jxevl ziyrp dzidy dipy dkxrn xeciq z` zhxtn dpynd

:zxehwdíMî eøøa,mivrd xic zkyln -,íéôé äðàú éöòeøcéñ ¥§¦¨£¥§¥¨¨¦¦¥
mnräëøònä úàdäiðLziyrp `idy ,oevigd gafnayúøBèwì ¤©©£¨¨§¦¨©§¤

lr mei lk mixihwn eidy zxehwd jxevl milgb dpnn egwiy ick -
did ef dkxrn mewne .iniptd gafnãâðkoxw [oeeikl-]úéáøòî §¤¤©£¨¦

úéîBøc`l` ,ynn oxwa df did `l la` ,oevigd gafn lyCeLî §¦¨
`edétìk ïøwä ïîcvïBôögafnd ly.úBnà òaøàmipzep eide ¦©¤¤§©¥¨©§©©

y ,mivr xeriy ef dkxrn iab lrãîBòaetxyiyk ,zrcd [cne`a-] §¤
mdn x`yiïéàñ Lîçly,íéìçblehil ick uegpd xeriy `edy ¨¥§¦¤¨¦

.zxehwl mdn,úaMáey xeriya mivr migipn eidãîBòazrcd ©©¨§¤
mdn x`yi etxyiykïéàñ äðBîLly.íéìçbzayay mrhde §¤§¦¤¨¦

iptn ,xzei ekxvedL,zxehwl milhip eidy milgbd calneéä íM ¤¨¨
íéðúBðz` mb mixihwneéëéæá éðLd.íéðtä íçì ìL äðBáì §¦§¥§¦¥§¨¤¤¤©¨¦

:dpynd dtiqeníéøãtäå íéøáàä[zepaxwd ialg-]eìkòúð àlL ¨¥¨¦§©§¨¦¤Ÿ¦§©§
,áøòaîlirl epipyy(`"r)dlecbd dkxrndn mze` miwlqn eidy ¦¨¤¤

mze` migipnezekxrnd izy xeciq xg`l ,aaeqd e` yakd iab lr
eidäëøònì ïúBà ïéøéæçî.my mitxype dlecbd ©£¦¦¨©©£¨¨

eúéväåz`ézLdúBëøòîly dipy dkxrne dlecb dkxrn] elld §¦¦§¥©£¨
[zxehw.Làaokn xg`leeãøé,gafnd on mipdkdíäì eàáe ¨¥¨§¨¨¤

ììúéæbä úkL.cinzd zaxwd lr qiita szzydl ick §¦§©©¨¦

àøîâ
mdn zg`e .`nfeb oeyla eynzydy zeipyn izy d`ian `xnbd

oyc gafnd lr did minrty epzpyna epipyy ,epzpyna `id
:xek ze`n yly xeriya,àáø øîàoeylàîæebdhwpy `ed ¨©¨¨§¨

.gafnd lr jk lk ax xeriya oyc didy dxw ok`y `le ,dpynd
oldl epipy ok enke(.l),ãéîzä úà e÷Läezhigy mcew minñBëa ¦§¤©¨¦§

,áäæ ìLdf lr mbe .ehiytdl gp didiy ick,àáø øîàoeylàîæeb ¤¨¨¨©¨¨§¨
.ynn adf ly qeka miwyn eid `l zn`ae ,dpynd dhwpy `ed

`xnbd d`ian ,`nfeb oeyl ehwpy epzpyn z` `ax yxity oeikn
:minkg oeylae mi`iap oeylae dxez oeyla mb ok ep`vnyéaø øîà̈©©¦

,énày ep`vnäøBz äøacaìéàáä ïBL,zwcwecn dpi`y oeyl - ©¦¦§¨¨§£©
y ep`vn oke ,zn`d oiekl eixaca wcwcn epi`y heicdkeøac¦§

íéàéáðaì,éàáä ïBLy ep`vn ok enkeíéîëç eøacaì.éàáä ïBL §¦¦§£©¦§£¨¦§£©
:in` iax yxtnäøBz äøacaìáéúëc ,éàáä ïBL(gk ` mixac)oipra ¦§¨¨§£©¦§¦

mdy l`xyi ux` ixr lr exn`y ,milbxndúBøeöáe úBìBãb íéøò'¨¦§§
,'íéîMaike ,dyweCzòc à÷ìñ íéîMajzrc lr dlri ike - ©¨¨¦©¨©¦¨§¨©§¨

,ok did `l i`ce ixd ,ynn minyd cr eribd mixrd zenegyàlà¤¨
oeylàîæebeidy cr jk lk zedeab zenegd eidy ,dxezd dhwp §¨

dxez dxaicy ep`vny edfe .minyd cr zeribn od eli`k ze`xp
.i`ad oeyla
íéîëç eøacaì,éàáä ïBLedfïøîàc àäepzpyna epipyy dn - ¦§£¨¦§£©¨©£¨¨

d lr did minrtyçetz.xek ze`n yly xeriya oycådpynd ©©§
y oldl epipyy.áäæ ìL ñBëa ãéîzä úà e÷Lä¦§¤©¨¦§¤¨¨
íéàéáð eøacaìáéúëc ,éàáä ïBL(n ` '` mikln)mr zgny iabl ¦§§¦¦§£©¦§¦

mrd lk ElrIe' ,jlnl cec oa dnly z` egyny xg`l l`xyi©©£¨¨¨
,eixg`'åâå íéìéìça íéìlçî [íòäå] (õøàä íò ìëå)mignUE ©£¨§¨¨§©§¦©£¦¦§¥¦

dlFcb dgnU,'íìB÷ì õøàä ò÷azådrwap ok`y eyexit oi`e ¦§¨§¨©¦¨©¨¨¤§¨
ux`dy mdipira dncp did dgnyd lew aexny `l` ,ux`d

.zrwap
:df oipra zetqep zexnin d`ian `xnbdéðîçð øa éàpé éaø øîà̈©©¦©©©©§¨¦

ìLa ,ìàeîL øîàíéîëç eøac úBîB÷î äLzeipynaìaïBL ¨©§¥¦§Ÿ¨§¦§£¨¦¦§
éàáä,zwcwecn dpi`y -,ïä elàåepzpyna epipyy dn ,cg`d £©§¥¥

d oiprl.çetzoiprl ,`ed ipydeïôb,dxfra dzidyå`ed iyilyd ©©¤¤§
d oiprl,úëøôhwp l`enyy zx`an `xnbd .jenqa x`aziy itke ¨Ÿ¤

ick ,el` mixac dyly wxàáøcî é÷etàì`ax zhiyn `ivedl - §©¥¦§¨¨
.[lirl d`aedy]ïðúcoldl(.l)ãéîzä úà e÷Lädhigy mcew ¦§©¦§¤©¨¦

øîàå ,áäæ ìL ñBëajk lr,àáøpyndyoeyl dhwp d.àîæeblre §¤¨¨§¨©¨¨§¨
e l`eny wlg df,ïì òîLî à÷àì íúä ïéà éðä.`l mye ok el` - ¨©§©¨¨¥¦¨¨Ÿ

eli`e ,`nfeb oeyl dpynd dhwp el` zenewn dyelya wx ,xnelk
z` ewyd ok` myy itl ,`nfeb oeyl ehwp `l ,adf ly qek iabl my

y itl ,adf ly qeka cinzdïéàbdpn bedplíB÷îa úeiðòeleky ¥£¦¦§
bdpn,úeøéLò,dxxyae xyera did ycwnd ziaa mdiyrn lky £¦

.adf ly qeka ewyd cinzd z` mb jkle
exaicy l`eny xn`y mipiiprd zyely z` `xnbd zyxtn dzr

:`xnbd zx`an .`nfeb oeyla zeipynd mdaçetziax xikfdy ©©
`ed ,i`piïøîàc àäoyc did minrty ,lirl epxkfd xaky dn - ¨©£¨¨

`ed ipyd .xek ze`n yly xeriya gafnay getzd lr,ïôb¤¤
[ïðúc] (àéðúã)(g"n b"t zecn),ïôbn dieyrdìò úãîBò äúéä áäæ ¦§©¤¤¨¨¨§¨¤¤©
ìëéää çút,uegan ,dlrnlnäìãeîemiakey ditpre -éab ìò ¤©©¥¨§¤©©¥

úBñðBìk,fx` ur ly [mikex` zehen-]L éî ìëådidácðúnwcal §¨§¨¦¤¦§©¥
ziad,äìò̈¤
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y ziefa ,çaænì Lákä ïéacvLák ìL Báøòîgafnd ly enexce ¥©¤¤©¦§¥©§©£¨¤¤¤
.[b xei` d`x]

,dzgnd gwil qpkp didy dryaeBnò ñðëð íãà ïéàmle`d oial ¥¨¨¦§¨¦

,yakdeàìågwel didBãéa øð,jxcd el xi`dlàlàdidCläî §Ÿ¥§¨¤¨§©¥
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קעי oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

ïùãä úà àéöåäìî ïäë ìöòúð àìoyc eilr yiyk gafnl `ed iepc ab lr s` Ð

,oycd z` `ivedl odk lvrzp `l oycd z` zeptl zrd ribdyk ikd elit` ,daxd

.zeyrl eilr lheny inïéøéæâá ïéìòî åìçäedepzpe xt`d exiqdy xg`l Ð

oiwecae oikezg mivr ixfb gwl ,iept dkxrnd mewn dide ,gafnd rvn`ay getzl

Ð zrlez ea `vnpy ur lk :opixn`c ,menn

.gafnd iabl leqtáéùîå ìàåù àúùäå
åîöòìod mixyk mivrd lk ike Ð?ìë

íéøùë íéöòä.mixyk mivr aex ,xnelk Ð

ïôâ ìùå úéæ ìùî õåçyxtn `xnba Ð

.`nrhåìàá íéøùë íéöò áåøù éô ìò óàå
úåéáøåîá ïéìéâøitl ,mitpre zeixg Ð

zepli` la` .oyr oilrn oi`e ,xzei mitxeyy

.mixega zepli` enk sxyil oigep opi` mipwf

.mipwfa enk mixegaa mixyw eda zil :inp i`

ïîù éöò.xp enk oiwlecy mivr Ðúà øãéñ
äìåãâ äëøòîäznexza dkfy eze` Ð

in :mzd opzc ,(`,ak) `neia gkenck ,oycd

dkxrn xeciqa dkfi ,oycd znexza dkfy

oilrn elgd :lirl ipzwc `de .oixifb ipyae

z` milrn eidy ,el oiriiqn md Ð oixifba

.oxcqn did `ede ,mivrdäçøæîitlk Ð

rvn`a did getzd ixdy ,xcqn did gxfn

cva mivrd xcqn did `l `ede ,gafnd

n gexa `l` ziaxrn iniptd gafnzigxf

.gafnl ez`ia jxc gafnd lyäúéæçå
äçøæîìoink dkxrnl dyer did d`xn Ð

,ea zaypn gexd `dzy gxfn iab oelg

.my aypne gxfn xry jxc `a gexdéùàøå
ïéøæéâägetza oirbep miniptd mivrd Ð

.gafnd rvn`a `edyïéá äéä çåéøå
íéøéæâä(mivrd) eid mivrd ixciq oia Ð

.geix oigipnàúéìàä ïéúéöî åéäùmivr Ð

milecbd miwlcpe ,geix eze` jxc myn ,oiwc

ol `wtp `zil`d zzvde .miphwd ici lr

ikdc ,"y`d lr mivr ekxre"n (a,ck `nei)

lr y` mipdkd oxd` ipa epzpe" :xn`w

lr" oiwc "mivr ekxre" jk xg`e ,"gafnd

."y`díéôé íéðàú éöò íùî åøøáitl Ð

lr m`yile milgbl eiykr mikixv eidy

eid ,zxhw my xihwdle iniptd gafnd

`le ,miaeh milgb eyriy Ð miti mixxea

.xt`äëøòîäxeciq xg` zxhw ly Ð

dizrnya `neia gkenck ,dlecb dkxrn

izy opirac witn `neiae .(`,bl) iia`c

,zxhwl zg`e ,mixa`l zg` :zekxrn

lr y`e" ,dlecb dkxrn ef Ð "dcwen lr" :opixn`wc ,oevigd gafnd lr ediieexze

.zxhw ly dipy dkxrn ef Ð "ea cwez gafndúéáøòî úéîåøã ïø÷ ãâðëly Ð

:`pz i`d xaqwc ,zen` rax` oxwd on ewigxdl oetv cvl jeyne ,oevigd gafn

rvenn lkidd ixdy .zen` yng `l` gztd cbp gafnd on oi`e ,oetva gafn dilek

on yng zen` xyr oze`n yi ,lkid ly egzt zen` xyre ,dxfrd rvn`a cnere

egzt zipetv zen` yng cbp gafnd on zen` yng ixd Ð oetvd on ynge mexcd

lr eze` jiyndl dvexe ziaxrn oxwd on wigxdl dvexy zen` rax`e ,lkid ly

dn` :mdy itl ,dkxrnd xcql leki dz` i` zen` rax` oze`ay itl .zinexc oxw

mcewc .dkxrnd aiaq mipdk ilbx jelid dn`e ,zepxw dn`e ,aaeq dn`e ,ceqi

jcnile .zen` rax` ,gafnd itlk dkxrnd xcql lkezy dkxrnd lv` `azy

xzei wigxz m`y .gztd cbp `id oiicr dn`d dze` mby ,xcqz ziying dn`ay

`kil ez Ð ziriay e` ziyy dn`a oebk ,oetv cvl xzei axwze ,dn` dze`n

mei ly milgbn exnbc ,lkidd gzt cbp dkxrnd dyriy opira op`e ,"gzt"

'd iptl" `edy cv eze`ae ,oevigd gafnd on oilhepy mixetikdoxwa ,epiidc Ð "

'd iptln gafnd lrn y` ilgb dzgnd `ln gwle" aizkc ,ziaxrnopixn`e ,"

'd iptl" ezvwny gafn edfi` ,(a,dn `nei)'d iptl" elek oi`e ,""?df :xne` ied

'd iptl" dia aizke ,oevigd gafnd,mipta inipt ozpil uegan oevign lhepd lkc ,"

aexw oi`y ,gztd cbpk `edy cva epnid jenq miptl oi`y jenqa `l` lhep oi`

.cvd eze`n xzei gztlïéàñ ùîç ãîåòámilgb oi`q yng cne` itl ,milgb Ð

ly dzgn leg `edyk gafnd y`xa ekeza zezgl exriy jk ,mivr my oipzep eid

xn`ck ,adf lya dzeg did `ly itl ,milk ipy jixv jkle .geixa oiaw drax`

ly openn lr dqg dxezdy (a,cn) `neia

did `l dzeg didy sqk ly ilkae .l`xyi

`ed i`pbc ,mipta milgbd qipkdl leki

mewna zeipr oi`y ,mipta sqk ilk qipkdl

qipkny eze` `diy jixv mbe ,zexiyr

zexrl leki did `ly itl ,xzei ohw mipta

on elti `ly ,adf lya sqk ly eze`

rax` lya dzeg ,jklid .ux`l milgbd

opzc epiide .oiaw dyly lya dxrne ,oiaw

ocakn Ð milgb awk epnn xftzp :onwl

,mipta `ln ilk qipkdl jixve .dn`l

ilgb dzgnd `ln gwle" (fh `xwie) aizkc

.'ebe "y`úáùáåeze`a xihwdl jixvy Ð

oi`q yly oitiqen ,dpeal ikifa ipy dkxrn

.oi`q dpeny cneraéëéæá ïéðúåð íùù
äðåáìdlecb dkxrna oikifad xihwdle Ð

lkc (a,gp) migafa opiyxtnc ,xyt` i`

`l` ozep epi` ,uega opzil mipta lhepd

.mixiyn opixnbe ,epnid miptl oi`y jenqa

exit ikdeoebk Ð miptan lhipd xac lk :ey

,oevigd gafnd lr zzl ick ,dpeal ikifa

oxw dze`a `l` oevigd gafn lr ozep epi`

xzei jenq oxw el oi`y ,miptl jenq `edy

i`n `nrhe .epnn?ixiy ,mixiyn opixnbc

,ziaxrn ceqi lr oipzipy miniptd minc

dlerd (oevigd) gafn ceqi l`" aizkck

."cren ld` gzt xy`íéøãôäå íéøáàä
áøòáî åìëòúð àìùdlrnl epxn`y Ð

.dkxrnl oxifgn ,yakd lr mixecq mdy

oi`c ,cinz ixa` exihwdy xg`l :il d`xp

mcew ef dkxrna xihwdl oileki xac mey

dilr jxre" (e `xwie) aizkc ,cinzd ixa`

`nei zkqnae .dpey`x dler Ð "dlerd

elkrzp `ly mixcte mixa`l oipn :opixn`

ick y`d iab lr oze` oixceqy ,axran

dlecb dkxrn xg`e ,dpila elqti `ly

mxihwie mxcqi?lk`z xy`" :(my) xn`py

xac ,xnelk Ð "gafnd lr dlerd z` y`d

lr dlerd axran lek`l y`d ligzdy

lr cinz ixa` ,dlerd lr eze` my ,gafnd

"itlwa sxh" wxt seqa ,ely eaxrna gafnd

`a zekxrn izy exciqy xg`c (`bl) iia`c dizrnya yxtn `neiae .(`,dn `nei)

dkfy in :opixn`c .mivr ixfib ipy xcqne ,dkxrnd z` xciqy dkfy odk eze` cer

mivr ixfib ipy xeciq xg`e .mivr ixfib ipyae dkxrn xeciqa dkfi ,oycd znexza

myl ,mixecq mdy jxck ,'ek cinzd mce zexp dyng zahde adfd gafn oeyice

.miyrp mdùàá úåëøòî éúù åúéöä.mivr ixfib ipy exciqy xg`l Ðåàáå åãøé
úéæâä úëùìì íäìizyxit xy`k `nrhe .zeqiit lihdl ,dxfrl daexw `idy Ð

divg `idy ,zifbd zkyll zkll mikixv jkl ,dxfra qiitl mileki eid `ly :lirl

"ybxa jldp midl` ziaa" aizkc ,ycewnd mewna oiqitne ,leg divge ycw

.(dp mildz)àøîâàîæåâ àáø øîà`zlin ,xnelk ,"xek ze`n yly"` Ð

mewnc ,xek ze`n ylyl ribd `l mlernc .`wec e`le ,i`wc `ed `nlra

.xek ze`n yly wifgdl dleki dzid `l dkxrndìù ñåëá ãéîúä úà å÷ùä
áäæ`nfeb meyne ,hiytdl gep `diy ick cinzd z` oiwyny ,onwl `id dpyn Ð

.`d hwpéàáä ïåùì äøåú äøáã.eixac wfgl dvexy mc`k Ðïéà íúä ìáà
úåøéùò íå÷îá úåéðò.dxxyae xyera mdiyrn lkc ,`nfeb `le Ðáäæ ìù ïôâ

ìëéää ùàø ìò úãîåò äúéäiab lr dlcene ,otb oink ieyrd adf ly xac Ð

`le .fx` ly oicenr iab lr dze` oidiabn otb ly zeilc oirk ,fx` ly zeqpelk
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.úBnàúaMáe ,íéìçb ïéàñ Lîç ãîBòa¯ãîBòa ©§¤¨¥§¦¤¨¦©©¨§¤
,íéìçb ïéàñ äðBîLíMLäðBáì éëéæa éðL íéðúBð eéä §¤§¦¤¨¦¤¨¨§¦§¥¨¦¥§¨

eìkòúð (eéä) àlL íéøãtäå íéøáàä .íéðtä íçì ìL¤¤¤©¨¦¨¥¨¦§©§¨¦¤Ÿ¨¦§©§
áøòaî¯,äëøònì ïúBà ïéøéæçîeúéväåúBëøòî ézL ¦¨¤¤©£¦¦¨©©£¨¨§¦¦§¥©£¨

ìì íäì eàáe eãøé ,Làa.úéæbä úkLàøîâøîà ¨¥¨§¨¨¤§¦§©©¨¦£©
" .àîæeb :àáøe÷Lä,"áäæ ìL ñBëa ãéîzä úà ¨¨§¨¦§¤©¨¦§¤¨¨

ì äøBz äøac :énà éaø øîà .àîæeb :àáø øîàïBL £©¨¨§¨¨©©¦©¦¦§¨¨§
ì íéàéáð eøac ,éàáäì íéîëç eøac ,éàáä ïBLïBL £¨¦§§¦¦§£¨¦§£¨¦§
ì äøBz äøac .éàáäéàáä ïBL¯íéøò" :áéúëc £¨¦§¨¨§£¨¦§¦¨¦

úìãbúøeöáeàlà ?Czòc à÷ìñ íéîMa ,"íéîMa¯ §ŸŸ§Ÿ©¨¨¦©¨©¦¨§¨©§¨¤¨
ì íéîëç eøac .àîæebéàáä ïBL¯,çetz ïøîàc àä §¨¦§£¨¦§£¨¨©£¨©©©

e÷Läåì íéàéáð eøac .áäæ ìL ñBëa ãéîzä úàïBL §¦§¤©¨¦§¤¨¨¦§§¦¦§
éàáä¯(õøàä íò ìëå)" :áéúëcíéìlçîíéììça £¨¦§¦§¨©¨¨¤§©§¦©£¦¦
åâå'ò÷azåõøàäíìB÷ì,éðîçð øa éàpé éaø øîà ." ©¦¨©¨¨¤§¨¨©©¦©©©©§¨¦

ìLa :ìàeîL øîàìa íéîëç eøac úBîB÷î äLïBL ¨©§¥¦§¨§¦§£¨¦¦§
ïôb ,çetz :ïä elàå ,éàáäúëøôe.àáøcî é÷etàì . £¨§¥¥©©¤¤¨Ÿ¤§©¥¦§¨¨

:àáø øîàå ,áäæ ìL ñBëa ãéîzä úà e÷Lä :ïðúc¦§©¦§¤©¨¦§¤¨¨©£©¨¨
éðä :ïì òîLî à÷ ,àîæeb¯íúä ,ïéà¯ïéà ,àì §¨¨©§©¨¨¥¦¨¨¨¥

çetz .úeøéLò íB÷îa úeiðò¯ïôb ,ïøîàc àä¯ £¦¦§£¦©©¨©£¨©¤¤
,ìëéää çút ìò úãîBò äúéä áäæ ïôb :àéðúc§©§¨¤¤¨¨¨§¨¤¤©¤©©¥¨

éî ìëå ,úBñðBìk éab ìò äìãeîeácðúnLäìò §¨©©¥§¨§¨¦¤¦§©¥¨¤
åà

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

תמיד.  פרק שני - ראוהו אחיו דף כט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc - cinz(oey`x meil)

y ziefa ,çaænì Lákä ïéacvLák ìL Báøòîgafnd ly enexce ¥©¤¤©¦§¥©§©£¨¤¤¤
.[b xei` d`x]

,dzgnd gwil qpkp didy dryaeBnò ñðëð íãà ïéàmle`d oial ¥¨¨¦§¨¦

,yakdeàìågwel didBãéa øð,jxcd el xi`dlàlàdidCläî §Ÿ¥§¨¤¨§©¥
äëøònä øBàìmipdkd x`ye .gafnd iab lry,BúBà ïéàBø eéä àì §©©£¨¨Ÿ¨¦

.mdipia wiqtn daxd deab `edy yakde xg`n
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc - cinz(ipy meil)

øébøb Bàadf lyìBkLà Bàdid ,adf ixibxb lyda äìBúå àéáî ©§¥¤§¥¦§¤¨
.ef otba -

:dpynd dtiqenéaøa øæòìà éaø øîà[iax oa-]äNòî ,÷Bãö ¨©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤
å ,äéäy cr ,adf daxd jk lk dilr didäéìò eðîðmy eidy epn - ¨¨§¦§¨¤¨

dliayaìLíéðäk úBàî Licka ekxvedydúBpôìmewnn §Ÿ¥Ÿ£¦§©¨
xn` 'mipdk ze`n yly' oipn lre .xg` mewnl dlhlhle ,dzidy
cr jk lk d`ln dzid ok` m`y itl ,`ed `nfeb oeyly l`eny
eid `le ,zxayp dzid i`ce ,dzeptl mipdk jk lk mikixv eidy

.jk lk mipiznn
`ed l`eny dpny iyilydeïðúc ,úëBøt(d"n g"t milwy)ïaø , ¨¤¦§©©¨

,ïâqä ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdúëBøtdzidy ¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§©§¨¨¤
did ,miycwd ycewl lkidd oia dielz,çôè déáòeíéòáL ìò ¨§¨¤©©¦§¦

ïéîéð íéðLeid mixip -dzäîéðå äîéð ìk ìòå ,úâøàðawp lkae - §©¦¦¦¤¡¤¤§©¨¦¨§¦¨
miqipkn eid xipe xip lkay.ïéèeç äòaøàå íéøNòzcnedkøà ¤§¦§©§¨¨¦¨§¨

didå ,änà íéòaøàzcndaçødidíéðBîMîe .änà íéøNò ©§¨¦©¨§¨§¨¤§¦©¨¦§¦
àBaéø íézLedzidúéNòðmipeny dziiyr lr mi`iven eidy - §©¦¦©£¥

.adf ixpic `eaix mizyeíézLeeid zekext izye -äðL ìëa ïéNBò §©¦¦§¨¨¨
e .äðLåeid z`nhpy dryaìL.dúBà ïéìéaèî íéðäk úBàî L §¨¨§Ÿ¥Ÿ£¦©§¦¦¨

daxdy `l` ,wecwca mipdk ze`n yly eid `ly ,`id `nfebe
.deliahd mipdk
:epzpyna epipy,['åëå] äëøònä úà øcñì ïéøéæba ïéìòî eìçäike ¥¥©£¦©§¦¦§©¥¤©©£¨¨

dkxrnl mixyk mivrd lk ,od ,dkxrnl mixyk mivrd lkõeç
.['åëå] ïôb ìMîe úéæ ìMîoiay weligd mrh z` zx`an `xnbd ¦¤©¦¦¤¤¤

:`xnbd zl`ey .mivrd ipinéðä,otb lye zif ly ,el` -éàî ¨¥©
àîòè:`xnbd daiyn .dkxrnl mdn `iadl oi`y mrhd edn -áø ©£¨©

éøè÷c íeMî ,øîà àttmzngne ,[xei` d`x] mixyw mda yiy - ¨¨¨©¦§¨§¦
.dti mitxyp mpi` jkle ,miwlg mpi` mbe ,ixnbl miyai mpi` mivrd

e,ìàøNé õøàc áeMé íeMî ,øîà á÷òé øa àçà áøeid eli`y ©£¨©©£Ÿ¨©¦¦§¤¤¦§¨¥
ux`ay onyde oiid mihrnzn eid ,dkxrnl mivr mdn mi`ian

.mivr daxdl mikixv eid ycwnd ziaay itl ,l`xyi
:awri xa `g` ax ly enrh lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

mipdk zxeza epipy(c"t dacpc `xeaic `xwie)dxeza xen`d lr` `xwie)

(ailr xW` mivrd lr mz` odMd Kxre' ,dler oaxw ixai` iabl§¨©©Ÿ¥Ÿ¨©¨¥¦£¤©
oeyldne .'gAfOd lr xW` W`d,'Làä ìò øLà íéöòä ìò',eyxc ¨¥£¤©©¦§¥©©¨¥¦£¤©¨¥

l dpeekdyLà úBéäì íéëBzpä íéöòsxydl mixdnnd - ¥¦©¦¦¦§¥
:`xnbd zxxan .milgb zeyrdleeäéð éàîemivrd md dne - ©¦

md :`xnbd daiyn .milgb zeyrdle sxydl mixdnndéø÷Bc§¥
ãetL,dti mikezgd mipw -Bzî øè÷î éìæàå éøè÷ àìcBëoi`y - ©§Ÿ¨§¦§¨§¦¦§¨¦

`ziixad dkiynn .urd mipt cr miribne mikledd mixyw mda
:zl`eye.äëøònì íéøLk íéöòä ìk éëå:`ziixad daiyn,ïä §¦¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨¥

íéøLk íéöòä ìk,dkxrnlïî õeçivr.ïôâå úéælk x`yy s`e ¨¨¥¦§¥¦¦©¦¨¤¤
,md mixyk mivrd,ïéìéâø eéä elàa ìáà,mdeäðàz ìL úBiaøîa £¨§¥¨§¦¦§ª§¦¤§¥¨

.ïîL õò ìLå æBâà ìLå:`ziixad dtiqenéñBî øæòéìà éaø,ó`l §¤¡§¤¥¤¤©¦¡¦¤¤¦
`l` ,mileqt otb lye zif ly wxóàurìLå ,ïBlà ìLå ,Lééî ìL ©¤§¨§¤©§¤
,äî÷L ìLå ,áeøç ìLå ,ì÷c.dkxrnl md mileqt mlek ¤¤§¤¨§¤¦§¨

jk jezne ,xfril` iaxe `nw `pz ly mzwelgn z` zyxtn `xnbd
:`xnbd dywn .awri xa `g` ax ixac lr dywnïàîì àîìLa¦§¨¨§©

éøè÷c íeMî øîàcxaeqd ,`tt ax zrcl zpaen `ziixad - §¨©¦§¨§¦
,mixyw mda yiy meyn `ed zif lye otb ly mi`ian oi`y mrhdy

y yxtl yi df itly iptnéâìôéî÷ àäa,xfril` iaxe `nw `pz §¨¨¦§§¦
wx `l` miptan mixyw mda oi` xfril` iax xq`y mivrdy

,`id mzwelgne ,ueganøîcxfril` iax -øáñyàìc áb ìò óà §©¨©©©©§Ÿ
éàebî éøè÷,mewn lkn ,urd mipt cr miribn mixywd oi`y -ïåék ¨§¦¦©©¥¨

ïðéúééî àì éàøaî éøè÷coi` ,uegan mixyw mda yiy oeik - §¨§¦¦¨©Ÿ©§¦©
.dkxrnl m`iadløîe`nw `pze -,øáñyéàebî éøè÷ àìc ïåék ©¨©¥¨§Ÿ¨§¦¦©©

,miptan mixyw mda oi`y -ïðéúééî ,éøè÷ éàøaîc áb ìò óà- ©©©§¦¨©¨§¦©§¦©
.dkxrnl m`iadl md mixyk ,mixyw mda yi uegany s`àlà¤¨

øîàc ïàîìlya leqtd mrhy xaeqd awri xa `g` ax zrcl - §©§¨©
`ed zife otb,ìàøNé õøàc áeMé íeMîzrcl recn ,zeywdl yi ¦¦§¤¤¦§¨¥

ur ly `iadl xzen `nw `pz,ì÷cedéa úéì éîea oi` m`d ike - ¤¤¦¥¥
.ìàøNé õøàc áeMé íeMî¦¦§¤¤¦§¨¥

:`xnbd zvxznCì øîà,awri xa `g` ax jl xn`i -éîòèéìåC ¨©¨§¦©§¨
ziywd `l recn ,`ziixadn ixac lr ziywdy ,jzhiyle -

lyn mi`ian eidy exn`y ,epzpynn,äðàzyi dfn mb `ld §¥¨
ike ,zeywdlúéì[oi`-].ìàøNé õøàc áeMé íeMî dadgixkn ¥¨¦¦§¤¤¦§¨¥

:`xnbdøîéîì Cì úéà éàî àlà`iyewd z` ayiil ick ¤¨©¦¨§¥©
xaecny ,epzpynnauràøét àãéáò àìc äðàzdyer epi`y - §§¥¨§Ÿ£¦¨¥¨

,oky oeike ,l`xyi ux` aeyi meyn ea oi` jkle ,zexiténð ì÷c- ¤¤©¦
xaecny yxtl yi ,lwca `nw `pz xizdy dn mbãéáò àìãa¦§Ÿ¨¦

àøét.zexit dyer epi`y lwc ura - ¥¨
dpi`y dp`za xaecny dpynd z` epayiiy dn :`xnbd dywn

,zexit dyeràøét àãáò àìc äðàz àkéà éîeur ievn ike - ¦¦¨§¥¨§Ÿ¨§¨¥¨
:`xnbd zvxzn .zexit dyer dpi`y dp`z,ïéà,`ed ievn xacd ¦

äaçøãk,dagx ixacke -,äaçø øîàczexew el eidiy dvexd ¦§©§¨§¨©©§¨
,oipa jxevl miwfgàúøeéç éðéàz éúééîmip`z ly zerihp `iai - ©§¦§¥¥¦§¨¨

,zerexb mdy zepal
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - cinz(iyily meil)

äðùî
:enc zwixfe cinzd zhigy xcq z` zyxtn dpyndeéä àìŸ¨

ïéúôBkcgia mixyew -úàilbx zrax`äìhäcinzd oaxw ly §¦¤©¨¤
,dhigyd zraàlàeidBúBà ïéãé÷òîly eci z` wx mixyew - ¤¨©£¦¦

:dpynd dtiqen .elbxl yakdéîmipdkdna eëfLzkled ¦¤¨§
d,íéøáàeidBa ïéæçBà.dhigy zrya yaka ¥¨¦£¦

dpynd .gafnd ly oetv cva did dhigyd mewny xn`p lirl
:dhigyd zrya cinzd z` my migipn eid cvik zyxtnäéä Cëå§¨¨¨

Búãé÷òokene cewr didy drya dlhd z` migipn eid jk - £¦¨
.dhigylì BLàøcvíBøccvl eilbxe ,gafnl aexw ,dxfrd ly Ÿ§¨

.oetvez` minwrnåéðôeidiy dlhd lyìcvèçBMäå ,áøòn ¨¨§©£¨§©¥
a ãîBòcvçøænoaxwd lyåéðôehgeyd lyìcv.áøòn ¥§¦§¨¨¨§©£¨

mixyr ux`a mireaw eid ,gafnd oetv cvn zen` dpeny wgxna
.ezhigy zrya oaxwd y`x z` miqipkn eid mday ,zerah rax`e
.zerah rax` dxey lkay ,zexey yya zexceqn eid el` zerah

cinz :cinzd oaxw z` miqipkn eid zrah efi`a zyxtn dpynd
úéáøòî úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä ,øçL ìL,gafnd lyìò ¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦©£¨¦©

dúòaèdäiðLcinzd eli`e ,gafnd cvnyäéä ,íéaøòä ïéa ìL ©©©§¦¨¤¥¨©§©¦¨¨
úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò èçLð,gafnd ly.äéiðL úòaè ìò ¦§¨©¤¤¦§¨¦§¦©©©©§¦¨

:mcd zwixfe dhigyd xcq z` zyxtn dpyndèçBMä èçLz` ¨©©¥
,cinzdìa÷åenc z`odkd,ìa÷îäeBì àamcd mr lawnd odkd §¦¥©§©¥¨
ïø÷ì[ziefl-]úéðBôö úéçøæîztvx lr my cnere ,gafnd ly §¤¤¦§¨¦§¦

,dxfrdïúBðådwixfa mcd onlräðBôö äçøæî,xnelk .gafnd ly §¥¦§¨¨¨¨
mcd ribi jkae ,zipetv zigxfn zief lr `eai dwixfd geliwy oeekn
zi`xpd zg` dwixf ef ixde ,gafnd ly oetv cvle gxfn cvl
oxwl ribn `edy cr jlede oini cvl gafnd z` siwne .mizyk

úéîBøc úéáøòî,gafnd lyïúBðåly ziefd lr dwixfaäáøòî ©£¨¦§¦§¥©£¨¨
äîBøcoznk epic cinzd ly minc ozny itl ,ok dyere .gafnd ly ¨¨

z` .rax` mdy zepzn izy da wexfl yiy ,dler ly mincéøéL§¨¥
ícä,ilka ex`ypyúéîBøc ãBñé ìà CôBL äéä.gafnd ly ©¨¨¨¥¤§§¦
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oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

.ìåëùà åà øéâøâ åà:da dleze `ian adf ly.äúåðôì íéðäë úåàî ùìù`nfeb

jk lke xayz dzeptl mipdk ze`n yly dkixvy jk lk dperh dzid m`c `id

:mipiznn eid `l.ïéîéð íéúùå íéòáù ìòå çôè äéáåò úëåøô:zbx`p y"viilìòå
.ïéèåç òáøàå íéøùò àîéðå àîéð ìëol `wtp (:`r sc) `neiae cgi oixaegn oixefy

xn`py mewn lk dyy letk heg lkc `xwn

:dyy letk hegd `diy jcnll yyäëøà
.úåîà íéòáøàdn` mirax` zkextd daeb

lkidd oia licadl dn` mixyr dagxe

dlicade (ek zeny) aizkck miycw iycwl

miycwd ycw oiae ycwd oia mkl zkextd

dqexty zkext eze`ac `ztqeza gkencke

did edaebe xnelk lkidd llge ixiin dny

(.fl sc) zecn zkqna gkenck dn` mirax`

:mixyr eagxe mirax` lkidd daeby

.úéùòð äúéä àåáéø íéúùå íéðåîùîå
zewqrzn zecp llkl oiicr e`a `ly zexrp

opixn`cke dxdha da weqrl mivexy da

zelhep zkexta zebxe`d miyp `nlra

:dkyld znexzn oxkyìëá íéùåò íéúùå
.äðùå äðùdn` cbpk zekext 'a jixvy

dn` zeyrl elki `l ipy ziaay oiqwxh

(.b sc) ezlgza `xza `aaa gkenck oiqwxh

zekext izyd oiqteze zekext izy eyr jkl

el` oilhepe dpy lka oiwqrzn eidy dn`

:gztd cbpk mixg` oigipne gztd onùìùå
.äúåà ïéìéáèî íéðäë úåàî'xl d`xp

obxe`l xyt` i`y itl dziiyr xg`l

miypd on zg` dcp `dz `ly dxdha

dzrc` e`le dcp dqxit `nye da zebxe`d

cbp edeyxtiy mcew dze` oiliahn jklid

yxt` (a)izyxity dn itl `zyde gztd

oeyl eteq cre ezlgzn zkextd xcq lk

mixyr dagxe dn` mirax` dkx` xg`

'a dpye dpy lka miyer mizye dn`

oia licadl df xeriyk oagxe odaeb zekext

lkidd daeb didy lkidl miycwd iycw

zekext izye zecn zkqna yxtnck ellg

`l ipy ziaay oiqwxh dn` cbpk my eid

itl my licadl oiqwxh dn` zeyrl elki

dagx dnege dn` d`nn xzei deab didy

jk lk ddeab dneg leaql dleki dpi` dn`

oi`e dn`d wifgdl zekext izy eyr okl azka lkdc xyt` i` dnegd aigxdle

jldl odkd jixvy itl gth eiaer cg` lk did zekext izy oze`y xnel il d`xp

migth dyly `l` odipia did `l k"` miigth oiiar did m`e zekext izy oze` oia

:izyxity enk il d`xp jklid jeldl leki did `l migth yly agxaeéàî éðä
.àîòè:otb lye zif ly oi`ian oi` dn iptn.éøéè÷ã íåùî àôô áø øîàxnelk

lk ezeidl xyw jxc ,oyr oilrne dti mitxey oi` mixywd liayae mixyw oda yi

oi`y mivr zelrdl mewn ly eceak df oi`e oyr dlrne dti sxey epi`e gl dry

sc) ezlgza oilev cvik wxta migqta 'ixn`c xacl di`xe gafnl dti mitxey

(:t a"a `t w"a :dk ziprz) `nlra opixn`e `in iwtn ixhiw dia zi`c oeik (.cr

:ixyw dlrnle wwtd on miptbae mipwaõøà áåùé íåùî øîà á÷òé øá àçà áø
.ìàøùémixyw mrh `la 'it` `l` mileqt md mixyw meync xn`w `nrh i`ce

mizifd etxyi m`y l`xyi ux` aeyi meyn edfi`e oigipn eid xg` xac liaya

icicl dipin `wtpe l`xyi ux` axgze jeql onye zezyl oii e`vni `l miptbde

ipzwc `dc mixywd liaya oigipny enk ok enk oigipn aeyi zpwz meync il zi`c

dagx yxtncke ixit `car `lc dp`za dp`z ly zeiaxen oi`ian eidc oizipzn

ax la` i"` aeyi meyn oi`ian eid `l zexit oiyer eidy zep`z x`ya la` 'eke

`py `l ixit `car `py `l mleray zep`z lka l`xyi ux` aeyi dil zil `tt

mixyw mrh edl zi` `nlr ilekc xnel jixv ip` izyxity enke oi`ian `car `l

onwle mixyw liaya `l` iyextl `kilc `gken q"yd `iany onwlc `ziixa `dc

:dpyxt`.íéðäë úøåúá äì ïðéñøâ éëämipezp(mivr y`d lr xy` mivrd lr

ueg eid mixyk mivrd lk od eid mixyk mivrd lk ike y` zeidllye zif lyn

la` dnwy lye aexg lye lwc lye oel` lye yiin ly s` siqen xfril` 'x otb

mivrd lr eyexit ikde ony ur lye feb` lye dp`z ly zeiaxena oilibx el`a

:y` oiyrpe dxdn oikezipy mivr dfi`e y`d lr xy`.éø÷åãzeiaxen enk ipw

xega oli`d oiicry oipxwecd mipw 'ipznc

ylye mizy m` ik mitpr ea elcb `le

:xdn sxey `ed xega `edy liayaeàìã
.øè÷éîå éìæàå øéè÷dfi`e xyw oda oi`y

mivrd jeza mipta xywd jld `ly xyw

xywd jld k"`` dil liqt `l `nw `pzc

:xaca eid oi`iwae miptaíéöòä ìë éëå
.íéøùë:'ipzna epyxity enk eidìùî õåç

.úéæ ìùå ïôâoda yi ozexgaa elit`y

:mixywéñåî øæòéìà 'ø.óly s` `xeqi`l

,`zbelt yxtne lif`e ,'ek oel` lye yiin

`ed inp w"zc `zlin milibx eid el`a `l`

:diwqt` xfril` 'x `l`ïàîì àîìùá
.øîàãmixyw liaya xeqi`d mrh yxtnc

xaq l`xyi ux` aeyi zpwz meyn `le

`le otb lye zif ly xq`c w"z ibilt `dac

cr jled xywd otb lye zif ly xaqw xzei

lye yiin ly la` iziin `l jklid mipt

xywd lwc lye dnwy lye aexg lye oel`

jklid epi` mipta la` uega `l` epi`

i`xan ixihwc oeik xaq xfril` 'xe opiziin

mda yi el` lkc ixacl di`xe opiziin `l

cvikc dpynd dze` lr opikxtcn mixyw

eagez oenx ly cety `ian gqtd z` oilev

lwc lye oel` ly iziipe jixte eit jezl

eda zi`c meyn opivxzne dnwye aexge

zi` el` lkc mzd opirny `in iwtne ixhiw

dp`z eziipe mzd opikxtc b"r`e ixhiw eda

witn `lglgnc ab` inp dp`z opivxzne

ur enk mipta gen ea yiy in (b)yexit `in

ivr iab ikd elit` feb` lye daxr ly

iab `nrh epiid mzdc mixyk md dkxrn

`l` mipyl ekzegl cetyl jxc oi` gqt

f`e xria lcb `edy enk lebr eze` oigipn

ea oilev epiid m` jklid cetyl aeh `ed

ivr iab la` lewlw icil xacd `ai gqt

jxc gafnmicnerd mivr jezgl mc` ipa

gend z` [gwi] (xqei) mipyl mkzgiyk jkld xzei sxyiy liaya mipyl dtixyl

:feb` ivra dyri oke miptany.ìàøùé õøà áåùé íåùî øîàã ïàîì àìàyxtny

`pz dpey j`id eixacl `ed k"` l`xyi ux` aeyi liaya ok enk xeqi`d mrh

iyextl `kil eiykre otb lye zif ly `l` xq` `l `nw `pz ixdy lwc ivr `nw

q"ydl el did dil zil i`c mixyw meyn xeqi` dil zil awri xa `g` axc

mrh dil zi` i`ce `l` ibilt i`na l`xyi ux` aeyi meyn c"nl `l` zeywdl

:ixhiw.êéîòèéìå'ipznn zaze` `l i`n` mipdk zxezc `ziixan dil zazenc

:dinza l`xyi ux` aeyi meyn eda zil ike oilibx eid dp`zac ipzwcéàî àìà
.íòèxa `g` axc `ail` ixiin ixit `car `lc dp`zac zxaqc il zaze` `l

aeyi zpwz dia zilc ixit `car `lc lwca uixz lwcn inp il zywn ik awri

enk ixit `car `lc mip`z daxd `ki`c xeaq did dywnde cner `ed dtixylc

aeyi meyn dia zil in aexgn jixt `le lwcn jixtc `de `kil lwca la` dagxc

lwca `l` l`xyi ux` aeyi meyn xeqi` jiiy `lc dil `xiaqc l`xyi ux`

la` l`xyi ux` gaya aezkd o`pn iaiygc ab`c `xwa oiiepnd otbe zife dp`ze

:l`xyi ux` aeyi meyn xeqi` `kil zexit x`yaàãáò àìã äðàú àëéà éîå
.ïéà éøéô`l` oilibx eid `l lwcac zeywdl epivn `l lwcn `nlya eyexit ikd

jk lk oiler ike oilibx eid dp`zac oeike oilibx eid dp`zac opixn` oizipzna

:gafnl jixvy enk ixit icar `lc mip`z `evnl.ïéà`evnl daxd oileki i`ce

:dagxck ixit icar `lc `zp`z eed inp oipiipa liayayéðéàú éúééî äáçø øîàã
.àúøååéçick oigwel `zxeeig mip`z ly mirhp od zerx mip`z oze` zepal mip`z
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ìBkLà Bà øébøb Bà¯øæòìà éaø øîà .da äìBúå àéáî ©§¦¤§¥¦§¤¨¨©©¦¤§¨¨
ìL äéìò eðîðå äéä äNòî :÷Bãö éaøaíéðäk úBàî L §©¦¨©£¤¨¨§¦§¨¤¨§¥Ÿ£¦

úëBøt .dúBpôì¯øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,ïðúc §©¨¨¤¦§©©¨¦§¤©§¦¥¥
,úëBøt :ïâqä ïBòîL éaø íeMîdéáòíéòáL ìò .çôè ¦©¦¦§©§¨¨¤¨§¨¤©©¦§¦

íéðLeïéîéðäîéð ìk ìòå ,úâøàðäîéðåäòaøàå íéøNò §©¦¦¦¤¡¤¤§©¨¦¨§¦¨¤§¦§©§¨¨
dkøà .ïéèeç¯,änà íéòaøàdaçøå¯,änà íéøNò ¦¨§¨©§¨¦©¨§¨§¨¤§¦©¨
íéðBîMîeäðL ìëa ïéNBò íézLe .úéNòð àBaéø íézLe ¦§¦§©¦¦©£¥§©¦¦§¨¨¨
ìLe ,äðLåïéìòî elçä" .dúBà ïéìéaèî íéðäk úBàî L §¨¨§¥Ÿ£¦©§¦¦¨¥¥©£¦

] äëøònä úà øcñì ïéøéæâaåëåìMîe úéæ ìMî õeç [' ¦§¦¦§©¥¤©©£¨¨¦¤©¦¦¤
] "ïôbåëåíeMî :øîà àtt áø ?àîòè éàî éðä .[' ¤¤¨¥©©§¨©©¨£©¦
éøè÷cáø ,õøàc áeMé íeMî :øîà á÷òé øa àçà §¨§¦©©¨©©£Ÿ£©¦¦§¤¤

"Làä ìò øLà íéöòä ìò" :éáéúéî .ìàøNé¯íéöò ¦§¨¥¥¦¦©¨¥¦£¤©¨¥¥¦
íéëeúpäeäéð éàîe ,Là úBéäì¯éøè÷ àìc ãetL éø÷Bc ©§¦¦§¥©¦§¥¦§¨¨§¦

éìæàå?ïä äëøònì íéøLk íéöòä ìk éëå .BëBzî øè÷î §¨§¦¦§©¦§¦¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨¥
¯eéä elàa ìáà ,ïôâå úéæ ïî õeç ,íéøLk íéöòä ìk̈¨¥¦§¥¦¦©¦§¤¤£¨§¥¨

éaø .ïîL õò ìLå ,æBâà ìLå ,äðàz ìL úBiaøîa :ïéìéâø§¦¦§ª§¦¤§¥¨§¤¡§¤¥¤¤©¦
éñBî øæòéìàìL óà :óLééîìLå ,ì÷c ìLå ,ïBlà ìLå , ¡¦¤¤¦©¤©¦§¤©§¤¤¤§¤

,éøè÷c íeMî øîàc ïàîì àîìLa ."äî÷L ìLå ,áeøç̈§¤¦§¨¦§¨¨§©©£©¦§¨§¦
,éàebî éøè÷ àìc áb ìò óà :øáñ øîc :éâìtéî÷ àäa§¨¨¦©§¦§¨§©©©©§¨¨§¦¦©¨

éøè÷c ïåékéàøaî¯àìc ïåék :øáñ øîe ,ïðéúééî àì ¥¨§¨§¦¦¨¨¥¨©§¦©¨§©¥¨§¨
áb ìò óà ,éàebî éøè÷éàøaîcéøè÷¯àlà .ïðéúééî ¨§¦¦©¨©©©§¦¨¨¥¨§¦©§¦©¤¨

déa úéì éî ì÷c ,ìàøNé õøàc áeMé íeMî øîàc ïàîì§©©£©¦¦§¤¤¦§¨¥¤¤¦¥¥
éîòèéìå :Cì øîà ?ìàøNé õøàc áeMé íeMîäðàz ,C ¦¦§¤¤¦§¨¥£©¨§¦©§¦§¥¨

Cì úéà éàî àlà ?ìàøNé õøàc áeMé íeMî da úéì¥¨¦¦§¤¤¦§¨¥¤¨©¦¨
?øîéîì¯äðàúaéîð ì÷c ,àøét àãéáò àìc¯àìãa §¥©¦§¥¨§¨£¦¨¥¨¤¤©¦¦§¨

.àøét ãéáò¯?àøét àãáò àìc äðàz àkéà éîe¯,ïéà £¦¥¨¦¦¨§¥¨§¨¨§¨¥¨¦
àzøeéç éðéàz éúééî :äáçø øîàc ,äáçøãk¦§©£¨©£©©£¨¨§¥§¥¥¦©§¨
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc - cinz(ipy meil)

øébøb Bàadf lyìBkLà Bàdid ,adf ixibxb lyda äìBúå àéáî ©§¥¤§¥¦§¤¨
.ef otba -

:dpynd dtiqenéaøa øæòìà éaø øîà[iax oa-]äNòî ,÷Bãö ¨©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤
å ,äéäy cr ,adf daxd jk lk dilr didäéìò eðîðmy eidy epn - ¨¨§¦§¨¤¨

dliayaìLíéðäk úBàî Licka ekxvedydúBpôìmewnn §Ÿ¥Ÿ£¦§©¨
xn` 'mipdk ze`n yly' oipn lre .xg` mewnl dlhlhle ,dzidy
cr jk lk d`ln dzid ok` m`y itl ,`ed `nfeb oeyly l`eny
eid `le ,zxayp dzid i`ce ,dzeptl mipdk jk lk mikixv eidy

.jk lk mipiznn
`ed l`eny dpny iyilydeïðúc ,úëBøt(d"n g"t milwy)ïaø , ¨¤¦§©©¨

,ïâqä ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLdúëBøtdzidy ¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§©§¨¨¤
did ,miycwd ycewl lkidd oia dielz,çôè déáòeíéòáL ìò ¨§¨¤©©¦§¦

ïéîéð íéðLeid mixip -dzäîéðå äîéð ìk ìòå ,úâøàðawp lkae - §©¦¦¦¤¡¤¤§©¨¦¨§¦¨
miqipkn eid xipe xip lkay.ïéèeç äòaøàå íéøNòzcnedkøà ¤§¦§©§¨¨¦¨§¨

didå ,änà íéòaøàzcndaçødidíéðBîMîe .änà íéøNò ©§¨¦©¨§¨§¨¤§¦©¨¦§¦
àBaéø íézLedzidúéNòðmipeny dziiyr lr mi`iven eidy - §©¦¦©£¥

.adf ixpic `eaix mizyeíézLeeid zekext izye -äðL ìëa ïéNBò §©¦¦§¨¨¨
e .äðLåeid z`nhpy dryaìL.dúBà ïéìéaèî íéðäk úBàî L §¨¨§Ÿ¥Ÿ£¦©§¦¦¨

daxdy `l` ,wecwca mipdk ze`n yly eid `ly ,`id `nfebe
.deliahd mipdk
:epzpyna epipy,['åëå] äëøònä úà øcñì ïéøéæba ïéìòî eìçäike ¥¥©£¦©§¦¦§©¥¤©©£¨¨

dkxrnl mixyk mivrd lk ,od ,dkxrnl mixyk mivrd lkõeç
.['åëå] ïôb ìMîe úéæ ìMîoiay weligd mrh z` zx`an `xnbd ¦¤©¦¦¤¤¤

:`xnbd zl`ey .mivrd ipinéðä,otb lye zif ly ,el` -éàî ¨¥©
àîòè:`xnbd daiyn .dkxrnl mdn `iadl oi`y mrhd edn -áø ©£¨©

éøè÷c íeMî ,øîà àttmzngne ,[xei` d`x] mixyw mda yiy - ¨¨¨©¦§¨§¦
.dti mitxyp mpi` jkle ,miwlg mpi` mbe ,ixnbl miyai mpi` mivrd

e,ìàøNé õøàc áeMé íeMî ,øîà á÷òé øa àçà áøeid eli`y ©£¨©©£Ÿ¨©¦¦§¤¤¦§¨¥
ux`ay onyde oiid mihrnzn eid ,dkxrnl mivr mdn mi`ian

.mivr daxdl mikixv eid ycwnd ziaay itl ,l`xyi
:awri xa `g` ax ly enrh lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéî¥¦¥

mipdk zxeza epipy(c"t dacpc `xeaic `xwie)dxeza xen`d lr` `xwie)

(ailr xW` mivrd lr mz` odMd Kxre' ,dler oaxw ixai` iabl§¨©©Ÿ¥Ÿ¨©¨¥¦£¤©
oeyldne .'gAfOd lr xW` W`d,'Làä ìò øLà íéöòä ìò',eyxc ¨¥£¤©©¦§¥©©¨¥¦£¤©¨¥

l dpeekdyLà úBéäì íéëBzpä íéöòsxydl mixdnnd - ¥¦©¦¦¦§¥
:`xnbd zxxan .milgb zeyrdleeäéð éàîemivrd md dne - ©¦

md :`xnbd daiyn .milgb zeyrdle sxydl mixdnndéø÷Bc§¥
ãetL,dti mikezgd mipw -Bzî øè÷î éìæàå éøè÷ àìcBëoi`y - ©§Ÿ¨§¦§¨§¦¦§¨¦

`ziixad dkiynn .urd mipt cr miribne mikledd mixyw mda
:zl`eye.äëøònì íéøLk íéöòä ìk éëå:`ziixad daiyn,ïä §¦¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨¥

íéøLk íéöòä ìk,dkxrnlïî õeçivr.ïôâå úéælk x`yy s`e ¨¨¥¦§¥¦¦©¦¨¤¤
,md mixyk mivrd,ïéìéâø eéä elàa ìáà,mdeäðàz ìL úBiaøîa £¨§¥¨§¦¦§ª§¦¤§¥¨

.ïîL õò ìLå æBâà ìLå:`ziixad dtiqenéñBî øæòéìà éaø,ó`l §¤¡§¤¥¤¤©¦¡¦¤¤¦
`l` ,mileqt otb lye zif ly wxóàurìLå ,ïBlà ìLå ,Lééî ìL ©¤§¨§¤©§¤
,äî÷L ìLå ,áeøç ìLå ,ì÷c.dkxrnl md mileqt mlek ¤¤§¤¨§¤¦§¨

jk jezne ,xfril` iaxe `nw `pz ly mzwelgn z` zyxtn `xnbd
:`xnbd dywn .awri xa `g` ax ixac lr dywnïàîì àîìLa¦§¨¨§©

éøè÷c íeMî øîàcxaeqd ,`tt ax zrcl zpaen `ziixad - §¨©¦§¨§¦
,mixyw mda yiy meyn `ed zif lye otb ly mi`ian oi`y mrhdy

y yxtl yi df itly iptnéâìôéî÷ àäa,xfril` iaxe `nw `pz §¨¨¦§§¦
wx `l` miptan mixyw mda oi` xfril` iax xq`y mivrdy

,`id mzwelgne ,ueganøîcxfril` iax -øáñyàìc áb ìò óà §©¨©©©©§Ÿ
éàebî éøè÷,mewn lkn ,urd mipt cr miribn mixywd oi`y -ïåék ¨§¦¦©©¥¨

ïðéúééî àì éàøaî éøè÷coi` ,uegan mixyw mda yiy oeik - §¨§¦¦¨©Ÿ©§¦©
.dkxrnl m`iadløîe`nw `pze -,øáñyéàebî éøè÷ àìc ïåék ©¨©¥¨§Ÿ¨§¦¦©©

,miptan mixyw mda oi`y -ïðéúééî ,éøè÷ éàøaîc áb ìò óà- ©©©§¦¨©¨§¦©§¦©
.dkxrnl m`iadl md mixyk ,mixyw mda yi uegany s`àlà¤¨

øîàc ïàîìlya leqtd mrhy xaeqd awri xa `g` ax zrcl - §©§¨©
`ed zife otb,ìàøNé õøàc áeMé íeMîzrcl recn ,zeywdl yi ¦¦§¤¤¦§¨¥

ur ly `iadl xzen `nw `pz,ì÷cedéa úéì éîea oi` m`d ike - ¤¤¦¥¥
.ìàøNé õøàc áeMé íeMî¦¦§¤¤¦§¨¥

:`xnbd zvxznCì øîà,awri xa `g` ax jl xn`i -éîòèéìåC ¨©¨§¦©§¨
ziywd `l recn ,`ziixadn ixac lr ziywdy ,jzhiyle -

lyn mi`ian eidy exn`y ,epzpynn,äðàzyi dfn mb `ld §¥¨
ike ,zeywdlúéì[oi`-].ìàøNé õøàc áeMé íeMî dadgixkn ¥¨¦¦§¤¤¦§¨¥

:`xnbdøîéîì Cì úéà éàî àlà`iyewd z` ayiil ick ¤¨©¦¨§¥©
xaecny ,epzpynnauràøét àãéáò àìc äðàzdyer epi`y - §§¥¨§Ÿ£¦¨¥¨

,oky oeike ,l`xyi ux` aeyi meyn ea oi` jkle ,zexiténð ì÷c- ¤¤©¦
xaecny yxtl yi ,lwca `nw `pz xizdy dn mbãéáò àìãa¦§Ÿ¨¦

àøét.zexit dyer epi`y lwc ura - ¥¨
dpi`y dp`za xaecny dpynd z` epayiiy dn :`xnbd dywn

,zexit dyeràøét àãáò àìc äðàz àkéà éîeur ievn ike - ¦¦¨§¥¨§Ÿ¨§¨¥¨
:`xnbd zvxzn .zexit dyer dpi`y dp`z,ïéà,`ed ievn xacd ¦

äaçøãk,dagx ixacke -,äaçø øîàczexew el eidiy dvexd ¦§©§¨§¨©©§¨
,oipa jxevl miwfgàúøeéç éðéàz éúééîmip`z ly zerihp `iai - ©§¦§¥¥¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - cinz(iyily meil)

äðùî
:enc zwixfe cinzd zhigy xcq z` zyxtn dpyndeéä àìŸ¨

ïéúôBkcgia mixyew -úàilbx zrax`äìhäcinzd oaxw ly §¦¤©¨¤
,dhigyd zraàlàeidBúBà ïéãé÷òîly eci z` wx mixyew - ¤¨©£¦¦

:dpynd dtiqen .elbxl yakdéîmipdkdna eëfLzkled ¦¤¨§
d,íéøáàeidBa ïéæçBà.dhigy zrya yaka ¥¨¦£¦

dpynd .gafnd ly oetv cva did dhigyd mewny xn`p lirl
:dhigyd zrya cinzd z` my migipn eid cvik zyxtnäéä Cëå§¨¨¨

Búãé÷òokene cewr didy drya dlhd z` migipn eid jk - £¦¨
.dhigylì BLàøcvíBøccvl eilbxe ,gafnl aexw ,dxfrd ly Ÿ§¨

.oetvez` minwrnåéðôeidiy dlhd lyìcvèçBMäå ,áøòn ¨¨§©£¨§©¥
a ãîBòcvçøænoaxwd lyåéðôehgeyd lyìcv.áøòn ¥§¦§¨¨¨§©£¨

mixyr ux`a mireaw eid ,gafnd oetv cvn zen` dpeny wgxna
.ezhigy zrya oaxwd y`x z` miqipkn eid mday ,zerah rax`e
.zerah rax` dxey lkay ,zexey yya zexceqn eid el` zerah

cinz :cinzd oaxw z` miqipkn eid zrah efi`a zyxtn dpynd
úéáøòî úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä ,øçL ìL,gafnd lyìò ¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦©£¨¦©

dúòaèdäiðLcinzd eli`e ,gafnd cvnyäéä ,íéaøòä ïéa ìL ©©©§¦¨¤¥¨©§©¦¨¨
úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò èçLð,gafnd ly.äéiðL úòaè ìò ¦§¨©¤¤¦§¨¦§¦©©©©§¦¨

:mcd zwixfe dhigyd xcq z` zyxtn dpyndèçBMä èçLz` ¨©©¥
,cinzdìa÷åenc z`odkd,ìa÷îäeBì àamcd mr lawnd odkd §¦¥©§©¥¨
ïø÷ì[ziefl-]úéðBôö úéçøæîztvx lr my cnere ,gafnd ly §¤¤¦§¨¦§¦

,dxfrdïúBðådwixfa mcd onlräðBôö äçøæî,xnelk .gafnd ly §¥¦§¨¨¨¨
mcd ribi jkae ,zipetv zigxfn zief lr `eai dwixfd geliwy oeekn
zi`xpd zg` dwixf ef ixde ,gafnd ly oetv cvle gxfn cvl
oxwl ribn `edy cr jlede oini cvl gafnd z` siwne .mizyk

úéîBøc úéáøòî,gafnd lyïúBðåly ziefd lr dwixfaäáøòî ©£¨¦§¦§¥©£¨¨
äîBøcoznk epic cinzd ly minc ozny itl ,ok dyere .gafnd ly ¨¨

z` .rax` mdy zepzn izy da wexfl yiy ,dler ly mincéøéL§¨¥
ícä,ilka ex`ypyúéîBøc ãBñé ìà CôBL äéä.gafnd ly ©¨¨¨¥¤§§¦
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xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc - cinz(iyily meil)

àzáöc àìáça eäì éôééLåieyrd laga dwfga mze` sytyie - §¨§¦§§©§¨§©§¨
,dtilwd lk z` dilrn xiqiy cr ,lwcd iaiqnéøñcàøæa déìò C §¨¦£¥¦§¨

,day rxfd dlki df ici lre ,df lag lr ewaci mirxfde -éøá÷å§¨§¦
ïBèøéN àné ÷éqîc àëéämid iny mewna dnc`a wenr epqipkie - ¥¨§©¦©¨¦§

,ef dp`ze ,myl miribnàãáò äøB÷zeie`xd zewfg zexew dyer - ¨¨§¨
la` ,oipaléøét[zexit-]àãáò àìepi`y oeike .dyer dpi` - ¥¥Ÿ¨§¨

.milecbe miar eitpr jkle ,envr ura x`yp egek lk ,ixt `iven
åy cr ,md micak jk lkeäéépéî éëéøa úìú,mdn mitpr dyely - §§¨§¦¥¦©§

àìîb eäì ä÷æçî àìmcaek zngny ,mwifgdl leki xybd oi` - Ÿ©§§¨§©§¨
.xybd leti

:epzpyna epipy'åëå äìBãb äëøònä úà øcéñdzifge ,dgxfn ¦¥¤©©£¨¨§¨
dkxrnd ivr oia geix gipn didy ,oelg eyexit 'dzifg'e .dgxfn
oelgd z` miyer eid dn myl zxxan `xnbd .oelg oink gxfn cvl

:`xnbd zl`ey .gxfn cvaàîòè éàîcva oelg miyer eidy ©©£¨
dfa ewlgp :`xnbd daiyn .gxfn,øîà ãç ,àcñç áøå àðeä áø©¨§©¦§¨©¨©

`ed mrhdyçeøä àäzL éãkgxfn cvn d`adda úáMðî- §¥¤§¥¨©§©¤¤¨
.dxdn wlcz y`de ,oelgd jxc dkxrnaeäiL éãk ,øîà ãçå§©¨©§¥¤§

îíMî àúéìàä úà ïéúévmivrd z` miqipkn eid df oelgay - ©¦¦¤¨£¦¨¦¨
mivra y`d fg`z ,mze` mixirany ici lre ,miphwde miwcd

.dkxrnd lk xraze ,milecbd
:`xnbd zl`eyéáéúéîxne`d ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,epzpyna epipy ,`zil`d z` myn eziviy ick `ed mrhdyçåéø¤©
.íMî àúéìàä úà ïéúévî eéäL ïéøéæbä ïéa ïäa äéäm` x`eane ¨¨¨¤¥©§¦¦¤¨©¦¦¤¨£¦¨¦¨

.gxfnay oelga `le ,geixd eze`a migipn eid `zil`d z`y ,ok
:`xnbd zvxznCì øîàick `ed mrhdy yxtnd jl xn`i - ¨©¨

y ,`zil`d z` myn zivdléãáò úBîB÷î úBîB÷îzenewna - §§¨§¦
,dxdna dkxrnd lk xrazy ick ,`zil`d z` mipzep eid daxd

.oelga mbe ,mixifbd oiay geixa mb mze` migipn eid jkle

åéçà åäåàø êìò ïøãä

äðåîîä ïäì øîà ¯ éùéìù ÷øô
qiitd xcq ea x`eaie .cinzd zhigyl dpkdd jynda wqer df wxt
mewn xcqe ,dhigyl dndad zpkde ,cinzd zcear lr miyer eidy
zrya eidy dxepnde iniptd gafnd oeyic xcq oke ,dhigyd

.cinzd zaxwd

äðùî
,zekxrnd z` mipdkd ezivdy xg`ly ,xn`p zncewd dpyna
epzpyn .qiitd z` miyer eid ef dkylae ,zifbd zkyll e`ae ecxi
df lxebe .cinzd zcear lkl miyer eidy qiitd xcq z` zyxtn
:dpynd zxne` .dpyna hxetnk ,mixac xyr dyely oiprl did

ïäì øîàzifbd zkyll e`ay mipdkl -äpeînä,zeqiitd lr ¨©¨¤©§¤
e evawzdeñéôäå ,eàBa,mixac xyr dyely lr lxeba etzzyze - §¨¦
.` :mdeéî`edèçBMä.a .cinzd z`éîe lawnd `ed÷øBfäz` ¦©¥¦©¥

.b .mcdïMãî éîz`.éîéðtä çaæî.c.äøBðnä úà ïMãî éîcer ¦§©¥¦§¥©©§¦¦¦§©¥¤©§¨
eqitdäìòî éîd z`íéøáàdxfra mzgizp mewnn,Lákìdyye ¦©£¤¥¨¦©¤¤

z` dlrn in .d .dfa eqitd mixacå Làøäz`.[ïéîé ìL] ìâøä.e ¨Ÿ§¨¤¤¤¨¦
ez` dlrn iníéãiä ézL.z` dlrn in .fõ÷Bòä,apfd -åz` §¥©¨©¦¨¤§

.[ìàîN ìL] ìâøäz` dlrn in .gå äæçäz`äøbä.h .x`evd - ¨¤¤¤§Ÿ¤¨¤§©¥¨
ez` dlrn inézLd.úBðôãz` dlrn in .i,íééáøwäqxkd mdy §¥§¨©§¨©¦

.`i .miirnd ipaeåz` dlrn in ,mixai`d z`lrd caln eqitd cer §
oexyrúìBqä.ai .cinzd mr daixwd mikqpd zgpn lyedlrn in ©¤

zgpn ly oexyrd ivg z`ïézéáçä.bi .lecbd odkd lyedlrn in ©£¦¦
ly beld ziriax z`ïéiäzaxwd zra gafnd iab lr mikqpn eidy ©©¦

:dpynd zniiqn .cinzdeñéôäe ,lxebd z` eyr -.äëfL éî äëæ ¥¦¨¨¦¤¨¨

äðùî
dpyndribdy mircei eid cvike ,cinzd zhigy onf edn zx`an

,eqitdy xg`l :dhigyd onfïäì øîàmipdkd mze`l dpennd ¨©¨¤
,zifbd zkyla ecnryeàödeab mewn iab lr elre ,zifbd zkyln §

,ycwnayeàøe,myníàe meid xi`dòébäxakïîædíà .äèéçL §¦¦¦©§©§¦¨¦
òébäodkd ,zelrl xgyd ligzdy drya `ede ,dhigyd onf ¦¦©

,äàBøädid ,deab mewn iab lr cner didy,'éà÷øa' øîBà,xnelk ¨¤¥©§©
.wixadl xgyd cenr xe` ligzd

:dpynd dtiqen,øîBà ìàeîL ïa àéúîxgyd ligziy ic `l ©§¨¤§¥¥
xnel jixv d`exd did `l` ,xi`dl.çøænä ìk éðt øéàä¥¦§¥¨©¦§¨

jk lk xi`d m`d ,eze` l`ey did dhnl cnry dpenndeàeäL ãò©¤
ïBøáça.oexag xirl ribd xe`dy cr -àeäåmewnay d`exde - §¤§§

e aiyn did deabdøîBàelïä.ok - ¥¥

äðùî
zkyln xgy ly cinzl yakd z`ad xcq z` zyxtn dpynd
onf ribd m` ze`xl ekld mipdkdn wlgy drya :mi`lhd

,dhigydïäì øîàex`ype ,cinzd zceara ekfy mipdkl dpennd ¨©¨¤
,zifbd zkylalî äìè (eàéöBäå éì) eàéáäå eàö.íéàìhä úkL §§¨¦¦§¦¨¤¦¦§©©§¨¦

:ef dkyl mewn okid dpynd zyxtnì éøäåäðeúð ,íéàìhä úkL ©£¥¦§©©§¨¦§¨
òBö÷îaziefa z`vnp -úéáøòî úéðBôö.lecbd cwend zia ly §¦§©§¦©£¨¦

:dpynd zhxtnì òaøàíL eéä úBëL,cwend ziaaì úçàúkL ©§©§¨¨¨©©¦§©
íéàìhä,dxen`dì úçàåúçàå ,úBîúBçä úkL`idìúéa úkL ©§¨¦§©©¦§©©¨§©©¦§©¥

ì úçàå ,ã÷BnäL äkLeidíéðtä íçì da ïéNBò. ©¥§©©¦§¨¤¦¨¤¤©¨¦

äðùî
xcq z`e ,cinzd zcearl milkd z`ved xcq z` zyxtn dpynd

,dlhd z` e`iady xg`l :menn cinzd zwicaeñðëðmipdkd ¦§§
ìì,íéìkä úkLeìLe íéòLz íMî eàéöBä,áäæ éìëe óñë éìk äL §¦§©©¥¦¦¦¨¦§¦§Ÿ¨§¥¤¤§¥¨¨

cnry sqk ly ogley iab lr megipde .meid zcearl mikixv eidy
.yakd axrna

,okn xg`lúà e÷LäoaxwãéîzäminñBëa ¦§¤©¨¦§
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קעה oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

åäì éôééùå.àúáöã àìáçásc) dteqa dxf dcear zkqna opiziin `zavc enk

rxf yi m` mbe eztilw lk xiqzy cr url dil siiye lwc ixevn ieyrd laga (:dr

i"r `nye oztilw oixiyn ikdae ixt my `ai `l aeye eplitz zerihpd jeza oirxb

dia dwixyc letic ixt ea `ai `l jk jezne dtilw ea licbz `ly el lirez jk

:izyxity enk oirxb rxf irx`aäéì éøá÷å
.ïåèøéù àîé äì ÷éñîã àëéämewn eze`a

zeni `l mind gelgl jezne lcb midy

jezn zeni xeaw my did `l m`y oli`d

:dtilw ea oi`y.àãáò äøå÷`edy jezne

egk oiyigkny ixt ea lcb oi`e wxq oli`

oipa epnn zeyrl zexewl ie`xy jk lk lecb

,gafnd jxevl oigwel oiwcd mitpr oze`

:ikixa xg` oeyl itpr ediipin ikiq zlzeàì
.àìîâ åäì ä÷æçîleki epi` xyb ly sc

daxd xnelk xyb `lnb ,olceb aexn olaeql

enke df iepiy (a ipira d`xp jk milecb md

oi` mixtqd zqxibk k"za diepy `ziixay

:ayiil leki mc`.íòè éàîitlk dzifg

:gxfn.åá úáùðî çåøä àäúù éãëgexd

:gxfn xry jxc `aiyåäéù øîà ãçå
.íùî àúéìàä úà ïéúéöîmiwc mivr

miwlcpe el jenq y`de zifg eze`a oiniyn

:miphw mivr ici lr milecb mivrdúåîå÷î
.éãáòoipzep eid daxd zenewna xnelk

cv lkn dkxrnd ivr etxyiy ick mivr

`dzy ick xn`c o`nlc ediipia `ki`e

`zil`d oizivn eid `l ea zaypn gexd

:myn

åéçà åäåàø êìò ïøãä

øîà.äðåîîä íäìe`ay xg`l

:zeqiitd lr zifbd zkyllåàåá
.÷øåæ éî èçåù éî åñéôäåqitpe e`ea xnelk

yi zeqiit xyr dylye wexfi in hegyi in

`de wxefd eze` dlawe dwixf dhigy o`k

law xn`c (:dk 'c) `neia gken oke lawnd

zlgz dlawc oewz ikde wexfl `ae lawnd

oeyic wxef `diy lawnl d`pe `id dwixf

zeqiit 'i ixd dyy yakl mixa` z`lrda 'c ixd dxepn oeyice iniptd gafn

`l` oiqitn eid `lc (my) `neia opixn`e zeqiit b"i ixd oiide oiziagde zleqd

enr mikynp mipdkd eig` a"i dhigya dkfy odke dhigya dpey`x dceara

oeyicl df df xg`lk df enr oikynp eidy xcqk df xg` df elv` ody oze` xnelk

oebk dpey`x dcearl oey`xd dcearl oikynp od oiayei ody xcqk dxepnl dfe

qiite dpyna oixecq ody xcqk 'ek dxepnl 'bde inipt gafn oeyicl ipyde dwixf

oiayeid olek dhigya oey`x dkfy oeikc cg` qiit m` ik oilihn eid `lc cg`

dxepnde iniptd gafn oeyic (d"k sc my) `neia `zi`ck eixg` oikynp elv`

wxef ine hgey in ,ziyrp `id cinz zcear mrc li`ed dil `aiyg cinzd zcearn

iia`c `zrnya `nei xcqa xn`ck jk ded `l dceard xcqy it lr s`e oycn ine

did dfd xcqd xcqke cinzd mc zwixfl mcew iniptd gafn oeyic xn`c (.bl sc)

iniptd gafn oeyic mcewy cinzd zhigya mcew oiqiitn d"ync x"` qitdl mdl

eze` oixwane hegyl eze` oiqipkne oi`exe ea oikefy mipdkd oze` dlhd oigwel eid

dxepnde gafnd oeyic mcew cinzc ilina oiwqer eidy oeik jklide zewea`d xe`l

cinza dzid dcear zlgzy jeznc ezwixfe cinzd zhigy mcew inp oiqitn eid

xakc qiita dfl df oincew el`y iptn `le qiita denicwde dzid daiag dpey`x

lke eixg` oikynp mipdkd eig` a"i hgeyd dkefy oeikc cgi oikef oleky izyxit

dxepnde iniptd gafn oeyic xg` `l` dzid `l ezwixfe ezhigy cinzd zecear

hgey k"g`e zexp 'd dxepnd z` oycn jk xg`e iniptd gafn oycn dlgza cvik

jk xg`e owzl ex`ypy zexp izy owzne aihn k"g`e mcd z` wxefe cinzd z`

yxtne zxehwa mc` dpy `l mlerny itl xg` qiit did zxehwae zxhwd xihwn

e`ea zxehwl miycg mipdk oifixkn eid jkitl zxyrny iptn (.ek sc) `neia

yakl mixa` z`lrdae dxepnde iniptd gafn oeyica qiit did dnl z"`e eqitde

aiig dkxrnd z` xciqy xf opgei iax xn` (:fk sc) 'a wxt seqa `neia 'ixn` `d

zn dzid dnz dceare li`ed dzin'ixn`e qiit iraiz dzrn `l` `ax dl siw

oixifb ipyae dkxrn xeciqa dkef oycd znexza dkfy in `ipzc `d dizhinzyi`

odk lk xn` `l `dc qiit ira (c)`nl`

znexza dkfy eze` `l` xcqi dvxiy

`lc myn gken `nl` xg` `le xcqi oycd

dceara la` dnz dceara `l` opiqiitn

`la da dkfi dvxiy odk lk dnz dpi`y

dze` lr opikxt mzdc uxzl yi qiit

`id dnz dcear e`lc dhigyn dreny

dhigy ip`y opivxzne qiit ira d"t`e

b"r` qiitl daeyge `id dcear zlgzc

lkc l"i p"d jklid `id dnz dcear `lc

dxepnde gafn oeyic md dcear zlgz el`

dkxrna dfe gafna df eid dcear zlgz

ly dcear zlgz yakl mixa` z`lrd

(ivexzl `ki` inp dlawe `id zxehwd

:`id mixf ly dcear e`l jklidùàøä
.ãçà ïäëá ìâøäåopiwtn (.fk sc) `neia

mixa` zkleda miwqerd mipdk dyy `xwn

lkd z` odkd aixwde aizkc yakl

yakl mixa` zkled ef xn xn`e dgafnd

d`exd oneyd `ed dfgd apfd `ed uwerd

iy`x `la o`kne o`kn oikzege rwxwd z`

dpwd xaegn eae x`evd `ed dxbde zerlv

onwl iriax odka dxbde dfgd alde

xcqa mixecq od dn iptn enewna opiyxtn

mr axwy b"k ly epexyr ivg oiziagde dfd

dzivgn (e `xwie) xn`py mei lka cinzd

zagn lr dil jinqe axra dzivgne xwaa

:oiziag diexw `id jkl dyrz onyaøîà
ïîæ òéâä íà åàøå åàö äðåîîä ïäì

.äèéçùähgey oi`c meid mdl xi`dy

:meia `l` cinz.äàåøäi`wxa wxa xne`

l`wfgi) wxa dl zeid ornl enk xdv oeyla

:(`k.äàåøä`izne jk xne` bbd lry eze`

cr gxfnd lk ipt xi`d xne` l`eny oa

idlya zegpna k"n 'it ,oexaga ribn `edy

dpenn l`eny oa `izn (:f sc) milwya xn`ck jk lr dpenn did `ed mgld izy

did `edyke wxef in hgey in meid xi`dyk oiqitny zeqiit epiide zeqiitd lr

lk ipt xi`d m` exn` bbd lry oze`l xne` did dhigy onf ribd m` l`ey

`d o`kl zeqiit oipr dnc iaxl d`xp oi`e od oixne` ode oexaga `edy cr gxfnd

l l`eny oa `izn cere did xak dfe ded dlila oey`x qiitdprhd lk xne` did `

lry eze`c xn`c (:gk sc) `neia gkenck oexaga `edy cr gxfnd ipt lk xi`dc

yxtne od el xne`e oexagay cr jci` el xn`e gxfnd ipt lk xi`d xne` bbd

`iznc ikd yxtl l"pe jk lk xnel ekxved dpald xe`a zg` mrt erhy itl mzd

bbd lry eze` xne` did `lc xaq edi`e w"z` bilt qiit lr dpennd l`eny oa

oexagay cr jci` l"`e gxfnd ipt lk lr xi`d xne` did oeyld dfa `l` i`wxa

i`wxan lecb xeriyd dfe myn oexag ze`xl oilekiy oexag cr xdvd d`xpy cr

i`wxa dlr xne` r"x i`wxa wxa xne` y"x `nei xcqa `ipzc xacl di`xe w"zc

lr dpennd [xne`] l`eny oa `izn oexaga i`wxa xne` oiiywt` oa `ipegp

xne` `xiza oa dcedi 'x oexaga `edy cr gxfnd ipt lk xi`d xne` zeqiitd

`dbp ikd i` opikxt mzde ezk`lnl yi` yi` mrd lk e`vie gxfnd ipt lk xi`d

yitp `xeriy i`dc xninl `ki`e ibilt edlek `nl` milret xekyl `ni` l"` edl

:oexagn.íéàìè úëùìî äìè åàéáäå åàö íäì øîàdid oiicre eqitdy xg`l

z`lrda oia dhigya oia cinz zceara ekfy oze`l dpennd mdl xn` dlil

zial jlede ekyen cinza dkfy in xn`ck ezpkda oiwqrzn oleky mixa`

:enr oikled mixa`a ekfy ine migahnd.íéàìèä úëùìî äìè (éì) åàéáäå åàö
ixd mi`lhd zkyl ixde yxtnck zewea`d xe`l eze` exwae dhigyl eze` epikde

zekyl rax`e lecb oilwxh `idy cwend zia ly ziaxrn zipetv revwna `id
úåçåúô
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - cinz(iyily meil)

.áäæ ìL¤¨¨
:dpynd dtiqenàeäL ét ìò óàxak [df yak-]øweáî[weca-] ©©¦¤§¨

mennáøòaîmixfeg mipdkd eid mewn lkn ,mcewd meid ly ¦¨¤¤
eBúBà ïéøwáî,men ea oi` m`øBàìd.úB÷eáà §©§¦§£

äðùî
gafn oeyic zceara mikefd ly mzpkd xcq z` zyxtn dpynd

:dxepnde iniptdäëfL éîlxeba ekfy mipdkd mze` -aïeMéã ¦¤¨¨§¦
ïéîéc÷î eéä ,äøBðnä ïeMéãáe éîéðtä çaæîlkidd xry cil `eal ¦§¥©©§¦¦§¦©§¨¨©§¦¦

,cinzd zhigy mcewíéìk äòaøàåewifgd,íãéa,mdeéðhä,lq - §©§¨¨¥¦§¨¨©¤¦
.gafnd oyc z` migipn eid eae ,agx eityæekäå,xzei ohw ilk - §©

.dxepnd zexpa x`ypy dn z` egipd eayúBçzôî éðLeick §¥©§§
.oldl dpyna x`eank ,lkidl mzqipka milerpn ipy geztl

:elld milkd ly mlcebe mzxev z` dpynd zyxtnäîBc éðhä©¤¦¤
elcebaá÷øúìdid iphde ,miaw dyely wifgny ilkl -,áäæ ìL §©§¨¤¨¨

`ed `l` ,awxz enk ynn did `l la`,æekäå .éöçå íééa÷ ÷éæçî©£¦©©¦¨¥¦§©
,ìBãb ïBúé÷ì äîBcdid fekde ,dhnln agxe xv eity ck oink `ede ¤§¦¨

.áäæ ìL¤¨¨
:zegztnd ipy miynyn eid dnl dpynd zyxtnézLedúBçzôî §¥©§§

,lkidd xrya ipetvd ytytd z` geztl ick eid ,mdicia ewifgdy
,milerpn ipy ea eidy itl ,zegztn izyl ekxvedeãøBé àeäL ãçà¤¨¤¥

éçMä únàacr dhnl eci hiyedl jixv odkd did ,cg` gztn - §©©©¤¦
dhnl did df lerpny ,ely lerpnd z` geztl ick eigy zia

,xryd zizgzaegztnçúBt àeäL ãçàeaïåék`la ,dxdna - ¤¨¤¥©¥¨
d`x] mc`d ci daeb cbpk xryd rvn`a did ely lerpndy ,gxeh

.[` xei`

äðùî
lkidl miqpkp eid dxepnde iniptd gafnd oeyica ekfy mipdkd

:lkidd xry zgizt xcq z` zyxtn dpynd .jk mylBì àaodkd ¨
zegztnd z` wifgdyéðBôvä LtLtìzx`an .lkidd xryay ©¦§¨©§¦

:dpyndïéLtLô éðùmiphw migzt -,ìBãbä øòMì Bì eéä`ed §¥¦§¨¦¨©©©©¨
,lkidd gztay xrydïBôva úçà,xryd lyíBøca úçàåly ©©©¨§©©©¨

ytytd la` .migzet eid ipetvd ytytd z`e .xrydàì ,íBøcaL¤©¨Ÿ
íãà Ba ñðëðy itl .mlernLøBôî àeä åéìòeehvp df xry lr - ¦§©¨¨¨¨§¨

yexitaøîàpL ,ìà÷æçé éãé ìò(a cn l`wfgi)øòMä ,'ä éìà øîàiå' ©§¥§¤§¥¤¤¡©©Ÿ¤¥©©©©
ìàøNé éäìà 'ä ék ,Bá àáé ìà Léàå çúté àì äéäé øeâñ äfä©¤¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¥¦§¨¥

.'øeâñ äéäå ,Bá àä§¨¨¨
:xryd zgizt xcq z` yxtl dpynd dayìèðodkd,çzônä úà ¨©¤©©§¥©

LtLtä úà çúôe,ipetvd,àzäì ñðëðåoia dzidy dkyl `id ¨©¤©¦§¨§¦§©§©¨
didy gztl ribn `edy cr ,`zd jeza jldn dide .lkidd ilzek

,myàzäîeqpkp did.ìëéäìlkidd jeza jldn dideL ãò`ed ¥©¨©¥¨©¤
ìBãbä øòMì òébnyke ,lkidl dpetd iniptd ecivnøòMì òébä ©¦©©©©©¨¦¦©©©©

øéáòä ,ìBãbäxiqd -øâpä úà,gixad -åxiqd ok enkúà ©¨¤¡¦¤©¤¤§¤
úBçúBtä,my eidy mixg`d milerpnd -Bçúôe.[c xei` d`x] ©§§¨

:dpynd dtiqenèçBMä èçBL äéä àì,cinzd z`L ãò`ed Ÿ¨¨¥©¥©¤
òîBMd lew z`øòLd.çzôpL ìBãb ¥©©©¨¤¦§©

äðùî
dtiqen ,gztpy lkidd xry lew z` dpynd dxikfdy xg`
mixac cer dpen df ab`e ,egixi cr df lew mirney eidy dpynd
zxne` .egixi cr mirnyp eide mei lka ycwna miyer eidy

:dpynd,Bçéøéî,ze`qxt dxyr milyexin dwegx `idyeéä ¦¦¨
ïéòîBLz`ìB÷døòLdìBãbdrya lkidd lyL`ed.çzôp §¦©©¨¤¦§©

:egixi cr mirney eidy mitqep mixac dpynd dpeneéä Bçéøéî¦¦¨
ïéòîBLz`ìB÷däôéøâî.ycwna didy oebip ilk oin -Bçéøéî) §¦©§¥¨¦¦

ïéòîBL eéä Bçéøéî .(øéMä ìB÷ ïéòîBL eéäd z`ìB÷lyäæøà ïa ¨§¦©¦¦¦¨§¦¤©§¨
`edykìöìva Léwî.mizlvn -eéä BçéøéîïéòîBLz`ìB÷ ©¦©¦§¨¦¦¨§¦

ïéòîBL eéä Bçéøéî .ìéìçäd z`ìB÷lyæBøk éðéábipiab - ¤¨¦¦¦¨§¦§¦¦¨

ecnr xne`e xgyd zelr mcew xwea lka fixkn didy ,fixknd
.mkzcearl mipdkïéòîBL eéä Bçéøéîz`äNòL ,õòä ìB÷eze` ¦¦¨§¦¨¥¤¨¨
éðëeî ïéè÷ ïa[lblb-]øBikì.eze` micixene milrn eidy drya ¤¨¦§¦©¦

ïéòîBL eéä Bçéøéîz`øéMä ìB÷mei lka mdita miield exxeyy ¦¦¨§¦©¦
.cinzd zaxwd zraòîBL äéä Bçéøéîz`,øôBMä ìB÷eidy ¦¦¨¨¥©©¨

.ycwna zeriwz zg`e mixyr mei lka mirwez
:dpynd dtiqenLéåe mitiqen eidy,íéøîBàmirney eid egixiny §¥§¦

óàz`íBéa íMä úà øékæî àeäL äòLa ìBãb ïäk ìL BìB÷ ©¤Ÿ¥¨§¨¨¤©§¦¤©¥§
.íéøetkä©¦¦

exia miyer eidy sqep xac d`ian dpyndea miyibxn eide mily
:egixi crïéçéøî eéä Bçéøéîd z`çéøn `vei didyíehét ¦¦¨§¦¦¥©¦
.úøBèwä:dpynd dtiqeneéä íéfò ,éàìâc ïa øæòìà éaø øîà ©§¤¨©©¦¤§¨¨¤¦§©¦¦¨

.úøBèwä íehét çéøî úBLhòúî eéäå ,øååënä éøòa àaàì§©¨§¨¥©¦§¨§¨¦§©§¥¥©¦©§¤

äðùî
:ezhytd mewne ,cinzd zhigy mewn z` zyxtn dpyndéî¦

mipdkdnãéîza äëfL,ehgeylBëLî,cinzl(úéáá) CìBäå ¤¨¨©¨¦§¨§¥
íéøáàa eëfL éîe .íééçaèîä [úéáì]iab lr mzelrdle mkiledl §¥©¦§¨©¦¦¤¨¨¥¨¦

eid ,yakdBnò ïéëìBäzrya yakd zfig`a el riiql ick §¦¦
.dhigyd

:dhigyd mewn z` dpynd zyxtníééçaènä úéamewn - ¥©¦§¨©¦
,zepaxwd gezipe hytde dhigydçaæî ìL BðBôöì äéäxei` d`x] ¨¨¦§¤¦§¥©

.[dåéìòåux`a mireaw eid mewnd eze` lr -íéãenò äðBîLly §¨¨§¨©¦
oa`íéñpð,mikenp -íéòáøezeraexn zegele -ìLuræøàeid ©¨¦§¨¦¤¤¤

migpenïäéab ìò.micenrd lyúBàì÷ðàåmiee -eéä ìæøa ìL ©©¥¤§ª§§¨¤©§¤¨
ïäa ïéòeá÷,urd zegela -ìLeíéøãñ äLeid zeilwpe` lyìëì §¦¨¤§Ÿ¨§¨¦§¨
ãçàå ãçà.[e xei` d`x] micenrdnïäaLelld mieed iab lry - ¤¨§¤¨¤¨¤

eidïéìBz,ezhytd zrya eilbxa cinzd z`ïéèéLôîeeze`ìò ¦©§¦¦©
iabL ùéL ìL úBðçìeLeidíéãenòä ïéa.elld §¨¤©¦¤¥¨©¦

äðùî
:dxepnd oeyic xcqe iniptd gafn oeyic xcq z` zyxtn dpynd

ñðëð ,éîéðtä çaæî ïeMéãa äëfL éîlkidl,éðhä úà ìèðå ¦¤¨¨§¦¦§¥©©§¦¦¦§©§¨©¤©¤¦
,lqk ieyrd ilk `edy ,lirl xkfedyåéðôì Bçépäåztvx lr §¦¦§¨¨

,lkiddïôBç äéäå,gafnd iab lry mgtde xt`d lk z` eicia §¨¨¥
BëBúì ïúBðå.iphd lyäðBøçàáext` hrn wx x`ypy ,seqale - §¥§¨©£¨

,eicia etqe`l xyt` i`eãaéksq` -øàMä úàx`ypy xt`d - ¦¥¤©§¨
BëBúì,iphd lyBçépäå,lkida my iphlàöéå.lkidd on §§¦¦§¨¨

:dxepnd zexp yng oeyic xcq z` zyxtn dpyndäëfL éî¦¤¨¨
,äøBðnä ïeMéãadidñðëð,lkidl(úéçøæî) úBøð éðL àöîe §¦©§¨¦§©¨¨§¥¥

[úBéáøòî]xzeia zeiaxrnd -.ïé÷ìBcdidøàMä úà ïMãî- ©£¨¦§¦§©¥¤©§¨
zexpd ynga ex`ypy onyde zepyid zeliztde xt`d z` xiqn
ony zexpa ozepe ,fekd jeza oycd z` gipne .gxfn cv itlky

,miycg dlizteelà úà çépîe,zeiaxrnd zexpd ipy -ïé÷ìBc ©¦©¤¥§¦
ïîB÷îa.`ayk m`eïàöîzeiaxrnd zexp ipyl,eákLdid dligz ¦§¨§¨¨¤¨
ïðMãîy`xay xt`d z` mdn xiqn didy ,xenb epi`y oeyic §©§¨

xfege ,dpwzne dliztdïî ï÷éìãîezexpd x`yn zg`,ïé÷ìBcä ©§¦¨¦©§¦
Ck øçàådidøàMä úà ïMãî.miigxfnd zexpd yng - §©©¨§©¥¤©§¨

:dpynd dtiqenäúéä ïáàåux`d lr zgpendáe ,äøBðnä éðôì §¤¤¨§¨¦§¥©§¨¨
ìLäéìòL ,úBìòî Ldúà çépîe .úBøpä úà áéèîe ,ãîBò ïäk ¨Ÿ©£¤¨¤¨Ÿ¥¥¥¦¤©¥©¦©¤

ìò æekäd iabäìòîdàöéå ,äiðL.lkidd on ©©©£¨§¦¨§¨¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

ïéúôåë åéä àì ¯ éòéáø ÷øô
x`eai df wxta .ycwna xwead iyrn xcq z` hxtl jiynn `pzd
mixa`d zklede ,egezip ,ehytd ,enc zwixf ,cinzd zhigy xcq
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oifge` mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay

zekyld ode (.cl sc) zecn zkqna yxtnck oilwxhl zegezt zeipehiwk el zegezt

mzd opzc `de zecna opzc oaxw dlh zkyl `ed `kdc mi`lhd zkyl o`k zeiepnd

(c)xity ipyne (:fh sc) `neic w"ta edl inx cwend zial ziaxrn zinexc `idy

zkyl `idy oei ikln mevwyy gafn ipa` z` i`penyg zia efpb da zipetv zigxfn

zia zkyle efpb dae `kd opzc zenzegd zia

`id ohw cwend zia `xwpd `ed cwend

opzck dliahd zial da oicxeiy dkyl

zian dleryk cin my laehd odkde zecna

btzqne dkyl dze`a mngzn did dliahd

dlirnc dliahd zia epi` dliahd zia dfe

zia daxde `nw wxta xen`deid dliah

daxda leahl mipdk daxd elkeiy ick mdl

:zenewn.úåîúåçä úëùìmy oiripvny

on mikqpe zezlq igwel ly zenzeg

wxtd seq cr dpynd yexitn xqg o`k

àì.äìèä úà ïéúôåë åéädhigy zrya

`l` 'nba `nrhe cgi milbx 'c

oa wgvi zciwrk lbxe ci eze` miciwrn

:mdxa`.åá ïéæçåà íéøáàá åëæù éîzrya

:eze` oiriiqne dhigy.åùàødlh ly

lv` eilbxe (eipte) gafn lv` dxfr mexcl

zia `diy jixvy axrnl eipte dxfr oetv

iptl eze` hgye aizkc axrn itlk ezhigy

gafn lv` dxfr mexcl dlh ly ey`xe 'd

dnk lkc gafn lv` axwziy jixv (dxfr)

gafnd lv` y`xd cv axwil oilekiy

jxi lr eze` hgye aizkc eze` oiaixwn

:gafnd lv` dpetv gafndãîåò èçåùä
.[çøæîá] (çáæîá)eipte zipetv oxw lr

oeqkl`a ecbpk cner lawnde axrnl

:mexc itlk eipt `diy ick ccvneìù ãéîú
ìò úéáøòî úéðåôö ïø÷ ìò èçùð äéä øçù

.äéðù úòáèjkitl gxfnd on d`a ynydy

on ewigxdl axrn cvl hgeyd ekyen

milzkdy iptn zleki lka zigxfn lzekd

ly eletiya zixgy ly dngde mideab

oxw cbpk cner lzekd [lve] (lre) riwx

lv` gafnd jxe` seql ziaxrn zipetv

mzhigy miycw iycwc meyn zipetv lkidd

dhigy opirae zipetv gafnd jxi lr oetva

did my el dveg `le gafnd cbpk

:migahnd.äôöøá úåòåá÷ úåòáèåzzl

oipnk c"k mde okezl dndad y`x

mexcd on zen` c"k onewne zexnynd

ied zerah 'c ly mixcq 'ea zereaw oetvl

zen` 'd gafnd on oey`xd xcqd wegxe c"k

zen` c"k mixcq 'e zelk cr xcq eze`ne

eid zerahe (.el sc) zecn zkqna opz ikde

'c mixne` yie 'c 'c ly mixcq 'e (e)oetvl

miycwd z` mihgey mdilry 'e 'e ly

enk miycw mihgey odici lr xnelk

:epyxity.äéðù úòáè ìòdipy zraha e`l

`l` gafnd lv` `edy oey`x xcq ly

hgeyd ipte oetv cvl dkeynd ipyd xcqa oxwd lv` `edy dpey`x zraha

`nrhe `al ynyd xe` akri `ly ick oeqkl`a oetv axrn cvl dnda x`eve

eilr jxc ze`xl lkeiy dxyr deaby gafnd on zwgxzn `idy dipy zrahac

did k"` oey`xd xcqa hgey did m`e wigxdl jixv did `l o`kn xzeie ynyd

ly eci lr `al ynyd xe` akrn gafnd

xcqe zen` 'i deab gafnd ixdy hgey

`l` gafnd on wegx epi` zerah ly oey`x

:zen` 'gïø÷ ìò íéòáøàä ïéá ìù ãéîú
.äéðù úòáè ìò úéçøæî úéðåôöixdy

jixv jklid axrn cva dl dkld axra

gafnd dlky mewnl dhigy mewn jiyndl

xzei wgxziy dnke zigxfn zipetv cvl

jixvy ol `wtp 'nbae eci lr dngd `az

:meid xe`l hegyl hgey.äéðù úòáèá
:xgy ly cinza epyxity mrhd liaya

.ìá÷îä ìá÷å èçåùä èçùel `ae wexfl

zigxfn ozp zipetv zigxfn oxwl lawnd

dpete mexca `edy yaka dlery zipetv

mye dlgz zigxfn zinexc oxwa rbet oinil

oxwe ceqi dperh dlerc meyn ozil `"`

ol `wtpck ceqi dl did `l zigxfn zinexc

zigxfn cr `ae siwne (:bp sc) migafa

zepit lk (:aq sc) migafa xn`e ozepe zipetv

ol `wtpe oini jxc `l` edi `l dpet dz`y

inc oznac b"r` micw mipetd zelrnn

dtvxd lr `dc yaka dler epi` dler

aizkck wegxnl wxefe ecia ilkde cner

`ed [`xwiqd] hegd on dhnl `dc ewxfe

b"r zepzipy ze`hgac oeik ikd elit` ozep

yakl zelrl jixv mye dlrnl zepxwd

lka p"de oini jxc gxfnl dpete mexcd jxc

siwdl ligzn dhnl oipzipy t"r` mincd

gzta gafn ly eipt `edy mexcd jxc

zigxfn oxwa oinil dpet myne ziad zqipk

ozepe zinexc ziaxrnl jk xg`e zipetv

gafnd z` siwn `vnp zinexc ziaxrnl

zinexc ziaxrnl k"g`e oetv gxfn oini jxc

:(.fi sc) w"ta `nei xcqa i"yx axd 'it jk

.úéîåøã ãåñé ìò êôåù [äéä] íãä éøéù
zipd lkcely mixiy oevigd gafn lr oip

migafa giken oke zinexc ceqi lr oiktyp

cnle `iyp xiry iab `nrh opixn`c (.bp sc)

dn lkidd on ez`ivil yakd on ezcixi

ceqi epiidc el jenqa lkidd on ez`ivi

aizkc `xwn ol `wtpe gztd cbpky iaxrn

cren ld` gzt xy` dlerd gafn ceqi l`

ceqi epiidc jenqa yakd on ezcixi s`

lr jetyl el jixv z`hgac oeike zinexc

oi`y it lr s` mincd lka p"d zinexc ceqi

odixiy ozwixf liaya yakd lr oiler

onc ozn ixdy zinexc ceqi l` oiktyp

:yak b"r oilery oze`a ok enk oini ztwda

.åú÷éøæå åúèéçù êì ùøéô åéùëò [ãò]
egezipe ehytd xcq yxtn jli`e o`kn

:yakl mixa`d z` oilrn cvike
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ïéøwáî ,áøòaî øweáî àeäL ét ìò óà .áäæ ìL¤¨¨©©¦¤§¨¦¨¤¤§©§¦
éîéðtä çaæî ïeMéãa äëfL éî .úB÷eáà øBàì BúBà§£¦¤¨¨§¦¦§¥©©§¦¦

ïeMéãáe:íãéa íéìk äòaøàå ïéîéc÷î eéä ,äøBðnä §¦©§¨¨©§¦¦§©§¨¨¥¦§¨¨
éðhä .úBçzôî éðLe ,æekäå ,éðhä¯ìL á÷øúì äîBc ©¤¦§©§¥©§§©¤¦¤§©§¨¤

æekäå .éöçå íééa÷ ÷éæçî ,áäæ¯ìL ìBãb ïBzé÷ì äîBc ¨¨©£¦©©¦¨¥¦§©¤§¦¨¤
ãçà ,úBçzôî ézLe .áäæ¯,éçMä únàa ãøBé àeäL ¨¨§¥©§§¤¨¤¥§©©©¤¦

ãçàå¯Bì àa .ïåék çúBt àeäLLtLtìéðBôvä, §¤¨¤¥©¥¨¨©¦§¥©§¦
éðLïéLtLôBì eéäøòMìúçàå ïBôva úçà ,ìBãbä §¥¦§§¦¨©©©©¨©©©¨§©©

åéìò ,íãà Ba ñðëð àì íBøcaL .íBøcaLøBôî àeä ©¨¤©¨Ÿ¦§©¨¨¨¨§¨
ìòéìà øîàiå" :øîàpL ,ìà÷æçé éãéääfä øòMä ' ©§¥§¤§¥¤¤¡©©Ÿ¤¥©©©©©¤

àì äéäé øeâñçútéék Bá àáé ìà Léàåäéäìà ' ¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¥
çúôe çzônä úà ìèð ."øeâñ äéäå Bá àa ìàøNé¦§¨¥¨§¨¨¨¨©¤©©§¥©¨©

ñðëðå ,LtLtä úààzäì,àzäîeòébnL ãò ,ìëéäì ¤©¦§¥§¦§©§©¨¥©¨©¥¨©¤©¦©
úà øéáòä ,ìBãbä øòMì òébä .ìBãbä øòMìøâpä ©©©©¨¦¦©©©©©¨¤¡¦¤©¤¤

úàåúBçúBtäBçúôe ,ãò èçBMä èçBL äéä àì . §¤©§§¨Ÿ¨¨¥©¥©
ìBãb øòL òîBMLçzôpLBçéøéî .ìB÷ ïéòîBL eéä ¤¥©©©¨¤¦§©¦¦¨§¦

.äôéøâî ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî .çzôpL ìBãb øòL©©¨¤¦§©¦¦¨§¦©§¥¨
eéä Bçéøéî .øéMä ìB÷ ïéòîBL eéä BçéøéîìB÷ ïéòîBL ¦¦¨§¦©¦¦¦¨§¦

.ìéìçä ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî .ìöìva Léwî äæøà ïa¤©§¨©¦©¦§¨¦¦¨§¦¤¨¦
ïéòîBL eéä Bçéøéî .æBøk éðéáb ìB÷ ïéòîBL eéä Bçéøéî¦¦¨§¦§¦¦¨¦¦¨§¦
eéä Bçéøéî .øBikì éðëeî ïéè÷ ïa äNòL õòä ìB÷¨¥¤¨¨¤¨¦§¦©¦¦¦¨

ìB÷ òîBL äéä Bçéøéî .øéMä ìB÷ ïéòîBLøôBMäLéå . §¦©¦¦¦¨¨¥©©¨§¥
øékæî àeäL äòLa ìBãb ïäk ìL BìB÷ óà :íéøîBà§¦©¤Ÿ¥¨§¨¨¤©§¦

eéä Bçéøéî .íéøetkä íBéa íMä úàïéçéøîíehét çéø ¤©¥§©¦¦¦¦¨§¦¦¥©¦
ïa øæòìà éaø øîà .úøBèwäéàìâcàaàì eéä íéfò : ©§¤¨©©¦¤§¨¨¤¦§©¦¦¨§©¨

éøòaøååënä.úøBèwä íehét çéøî úBLhòúî eéäå , §¨¥©¦§¨§¨¦§©§¥¥©¦©§¤
ãéîza äëfL éî¯éîe ,íééçaènä úéáa CìBäå ,BëLî ¦¤¨¨©¨¦§¨§¥§¥©¦§¨©¦¦

äéä íééçaènä úéa .Bnò ïéëìBä íéøáàa eëfLBðBôöì ¤¨¨¥¨¦§¦¦¥©¦§¨©¦¨¨¦§
íéãenò äðBîL åéìòå ,çaæî ìLíéñpð,íéòáøeìL ¤¦§¥©§¨¨§¨©¦©¨¦§¨¦¤

,ïäéab ìò æøàúBàì÷ðàå,ïäa ïéòeá÷ eéä ìæøa ìL ¤¤©©¥¤§ª§§¨¤©§¤¨§¦¨¤
ìLeïéìBz ïäaL ,ãçàå ãçà ìëì íéøãñ äLïéèéLôîe, §¨§¨¦§¨¤¨§¤¨¤¨¤¦©§¦¦

ïeMéãa äëfL éî .íéãenòä ïéaL LéL ìL úBðçìeL ìò©§¨¤©¦¤¥¨©¦¦¤¨¨§¦
,åéðôì Bçépäå ,éðhä úà ìèðå ñðëð ,éîéðtä çaæî¦§¥©©§¦¦¦§©§¨©¤©¤¦§¦¦§¨¨

,äðBøçàáe .BëBúì ïúBðå ïôBç äéäåãaékøàMä úà §¨¨¥§¥§¨©§¨¦¥¤©§¨
ñðëð ,äøBðnä ïeMéãa äëfL éî .àöéå Bçépäå ,BëBúì§§¦¦§¨¨¦¤¨¨§¦©§¨¦§©

ïé÷ìBc úéáøòî úéçøæî úBøð éðL àöîe¯úà ïMãî ¨¨§¥¥¦§¨¦©£¨¦§¦§©¥¤
ïàöî .ïîB÷îa ïé÷ìBc elà úà çépîe ,øàMäeákL ©§¨©¦©¤¥§¦¦§¨§¨¨¤¨

¯ïðMãî,ï÷éìãîeïîïé÷ìBcäúà ïMãî Ck øçàå , §©§¨©§¦¨¦©§¦§©©¨§©¥¤
ïáàå .øàMäìL dáe äøBðnä éðôì äúéä,úBìòî L ©§¨§¤¤¨§¨¦§¥©§¨¨¨©£

äéìòLæekä úà çépîe ,úBøpä úà áéèîe ãîBò ïäk ¤¨¤¨Ÿ¥¥¥¦¤©¥©¦©¤©
.àöéå ,äiðL äìòî ìò©©£¨§¦¨§¨¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

àìàlà äìhä úà ïéúôBk eéäïéãé÷òîeëfL éî .BúBàíéøáàaäéä Cëå .Ba ïéæçBà ,Búãé÷òåéðôe íBøcì BLàø : Ÿ¨§¦¤©¨¤¤¨©£¦¦¦¤¨¨¥¨¦£¦§¨¨¨£¥¨Ÿ©¨¨¨
.äiðL úòaè ìò ,úéáøòî úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL .áøònì åéðôe çøæna ãîBò èçBMäå ,áøònì©©£¨§©¥¥©¦§¨¨¨©©£¨¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦©£¨¦©©©©§¦¨

úòaè ìò ,úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò èçLð äéä íéaøòä ïéa ìLäéiðLïø÷ì Bì àa ,ìa÷îä ìa÷å èçBMä èçL . ¤¥¨©§©¦¨¨¦§¨©¤¤¦§¨¦§¦©©©©§¦¨¨©©¥§¦¥©§©¥¨§¤¤
.úéîBøc ãBñé ìà CôBL äéä ícä éøéL .äîBøc äáøòî ïúBðå ,úéîBøc úéáøòî .äðBôö äçøæî ïúBðå ,úéðBôö úéçøæî¦§¨¦§¦§¥¦§¨¨¨¨©£¨¦§¦§¥©£¨¨¨¨§¨¥©¨¨¨¥¤§§¦
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc - cinz(iyily meil)

.áäæ ìL¤¨¨
:dpynd dtiqenàeäL ét ìò óàxak [df yak-]øweáî[weca-] ©©¦¤§¨

mennáøòaîmixfeg mipdkd eid mewn lkn ,mcewd meid ly ¦¨¤¤
eBúBà ïéøwáî,men ea oi` m`øBàìd.úB÷eáà §©§¦§£

äðùî
gafn oeyic zceara mikefd ly mzpkd xcq z` zyxtn dpynd

:dxepnde iniptdäëfL éîlxeba ekfy mipdkd mze` -aïeMéã ¦¤¨¨§¦
ïéîéc÷î eéä ,äøBðnä ïeMéãáe éîéðtä çaæîlkidd xry cil `eal ¦§¥©©§¦¦§¦©§¨¨©§¦¦

,cinzd zhigy mcewíéìk äòaøàåewifgd,íãéa,mdeéðhä,lq - §©§¨¨¥¦§¨¨©¤¦
.gafnd oyc z` migipn eid eae ,agx eityæekäå,xzei ohw ilk - §©

.dxepnd zexpa x`ypy dn z` egipd eayúBçzôî éðLeick §¥©§§
.oldl dpyna x`eank ,lkidl mzqipka milerpn ipy geztl

:elld milkd ly mlcebe mzxev z` dpynd zyxtnäîBc éðhä©¤¦¤
elcebaá÷øúìdid iphde ,miaw dyely wifgny ilkl -,áäæ ìL §©§¨¤¨¨

`ed `l` ,awxz enk ynn did `l la`,æekäå .éöçå íééa÷ ÷éæçî©£¦©©¦¨¥¦§©
,ìBãb ïBúé÷ì äîBcdid fekde ,dhnln agxe xv eity ck oink `ede ¤§¦¨

.áäæ ìL¤¨¨
:zegztnd ipy miynyn eid dnl dpynd zyxtnézLedúBçzôî §¥©§§

,lkidd xrya ipetvd ytytd z` geztl ick eid ,mdicia ewifgdy
,milerpn ipy ea eidy itl ,zegztn izyl ekxvedeãøBé àeäL ãçà¤¨¤¥

éçMä únàacr dhnl eci hiyedl jixv odkd did ,cg` gztn - §©©©¤¦
dhnl did df lerpny ,ely lerpnd z` geztl ick eigy zia

,xryd zizgzaegztnçúBt àeäL ãçàeaïåék`la ,dxdna - ¤¨¤¥©¥¨
d`x] mc`d ci daeb cbpk xryd rvn`a did ely lerpndy ,gxeh

.[` xei`

äðùî
lkidl miqpkp eid dxepnde iniptd gafnd oeyica ekfy mipdkd

:lkidd xry zgizt xcq z` zyxtn dpynd .jk mylBì àaodkd ¨
zegztnd z` wifgdyéðBôvä LtLtìzx`an .lkidd xryay ©¦§¨©§¦

:dpyndïéLtLô éðùmiphw migzt -,ìBãbä øòMì Bì eéä`ed §¥¦§¨¦¨©©©©¨
,lkidd gztay xrydïBôva úçà,xryd lyíBøca úçàåly ©©©¨§©©©¨

ytytd la` .migzet eid ipetvd ytytd z`e .xrydàì ,íBøcaL¤©¨Ÿ
íãà Ba ñðëðy itl .mlernLøBôî àeä åéìòeehvp df xry lr - ¦§©¨¨¨¨§¨

yexitaøîàpL ,ìà÷æçé éãé ìò(a cn l`wfgi)øòMä ,'ä éìà øîàiå' ©§¥§¤§¥¤¤¡©©Ÿ¤¥©©©©
ìàøNé éäìà 'ä ék ,Bá àáé ìà Léàå çúté àì äéäé øeâñ äfä©¤¨¦§¤Ÿ¦¨¥©§¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¥¦§¨¥

.'øeâñ äéäå ,Bá àä§¨¨¨
:xryd zgizt xcq z` yxtl dpynd dayìèðodkd,çzônä úà ¨©¤©©§¥©

LtLtä úà çúôe,ipetvd,àzäì ñðëðåoia dzidy dkyl `id ¨©¤©¦§¨§¦§©§©¨
didy gztl ribn `edy cr ,`zd jeza jldn dide .lkidd ilzek

,myàzäîeqpkp did.ìëéäìlkidd jeza jldn dideL ãò`ed ¥©¨©¥¨©¤
ìBãbä øòMì òébnyke ,lkidl dpetd iniptd ecivnøòMì òébä ©¦©©©©©¨¦¦©©©©

øéáòä ,ìBãbäxiqd -øâpä úà,gixad -åxiqd ok enkúà ©¨¤¡¦¤©¤¤§¤
úBçúBtä,my eidy mixg`d milerpnd -Bçúôe.[c xei` d`x] ©§§¨

:dpynd dtiqenèçBMä èçBL äéä àì,cinzd z`L ãò`ed Ÿ¨¨¥©¥©¤
òîBMd lew z`øòLd.çzôpL ìBãb ¥©©©¨¤¦§©

äðùî
dtiqen ,gztpy lkidd xry lew z` dpynd dxikfdy xg`
mixac cer dpen df ab`e ,egixi cr df lew mirney eidy dpynd
zxne` .egixi cr mirnyp eide mei lka ycwna miyer eidy

:dpynd,Bçéøéî,ze`qxt dxyr milyexin dwegx `idyeéä ¦¦¨
ïéòîBLz`ìB÷døòLdìBãbdrya lkidd lyL`ed.çzôp §¦©©¨¤¦§©

:egixi cr mirney eidy mitqep mixac dpynd dpeneéä Bçéøéî¦¦¨
ïéòîBLz`ìB÷däôéøâî.ycwna didy oebip ilk oin -Bçéøéî) §¦©§¥¨¦¦

ïéòîBL eéä Bçéøéî .(øéMä ìB÷ ïéòîBL eéäd z`ìB÷lyäæøà ïa ¨§¦©¦¦¦¨§¦¤©§¨
`edykìöìva Léwî.mizlvn -eéä BçéøéîïéòîBLz`ìB÷ ©¦©¦§¨¦¦¨§¦

ïéòîBL eéä Bçéøéî .ìéìçäd z`ìB÷lyæBøk éðéábipiab - ¤¨¦¦¦¨§¦§¦¦¨

ecnr xne`e xgyd zelr mcew xwea lka fixkn didy ,fixknd
.mkzcearl mipdkïéòîBL eéä Bçéøéîz`äNòL ,õòä ìB÷eze` ¦¦¨§¦¨¥¤¨¨
éðëeî ïéè÷ ïa[lblb-]øBikì.eze` micixene milrn eidy drya ¤¨¦§¦©¦

ïéòîBL eéä Bçéøéîz`øéMä ìB÷mei lka mdita miield exxeyy ¦¦¨§¦©¦
.cinzd zaxwd zraòîBL äéä Bçéøéîz`,øôBMä ìB÷eidy ¦¦¨¨¥©©¨

.ycwna zeriwz zg`e mixyr mei lka mirwez
:dpynd dtiqenLéåe mitiqen eidy,íéøîBàmirney eid egixiny §¥§¦

óàz`íBéa íMä úà øékæî àeäL äòLa ìBãb ïäk ìL BìB÷ ©¤Ÿ¥¨§¨¨¤©§¦¤©¥§
.íéøetkä©¦¦

exia miyer eidy sqep xac d`ian dpyndea miyibxn eide mily
:egixi crïéçéøî eéä Bçéøéîd z`çéøn `vei didyíehét ¦¦¨§¦¦¥©¦
.úøBèwä:dpynd dtiqeneéä íéfò ,éàìâc ïa øæòìà éaø øîà ©§¤¨©©¦¤§¨¨¤¦§©¦¦¨

.úøBèwä íehét çéøî úBLhòúî eéäå ,øååënä éøòa àaàì§©¨§¨¥©¦§¨§¨¦§©§¥¥©¦©§¤

äðùî
:ezhytd mewne ,cinzd zhigy mewn z` zyxtn dpyndéî¦

mipdkdnãéîza äëfL,ehgeylBëLî,cinzl(úéáá) CìBäå ¤¨¨©¨¦§¨§¥
íéøáàa eëfL éîe .íééçaèîä [úéáì]iab lr mzelrdle mkiledl §¥©¦§¨©¦¦¤¨¨¥¨¦

eid ,yakdBnò ïéëìBäzrya yakd zfig`a el riiql ick §¦¦
.dhigyd

:dhigyd mewn z` dpynd zyxtníééçaènä úéamewn - ¥©¦§¨©¦
,zepaxwd gezipe hytde dhigydçaæî ìL BðBôöì äéäxei` d`x] ¨¨¦§¤¦§¥©

.[dåéìòåux`a mireaw eid mewnd eze` lr -íéãenò äðBîLly §¨¨§¨©¦
oa`íéñpð,mikenp -íéòáøezeraexn zegele -ìLuræøàeid ©¨¦§¨¦¤¤¤

migpenïäéab ìò.micenrd lyúBàì÷ðàåmiee -eéä ìæøa ìL ©©¥¤§ª§§¨¤©§¤¨
ïäa ïéòeá÷,urd zegela -ìLeíéøãñ äLeid zeilwpe` lyìëì §¦¨¤§Ÿ¨§¨¦§¨
ãçàå ãçà.[e xei` d`x] micenrdnïäaLelld mieed iab lry - ¤¨§¤¨¤¨¤

eidïéìBz,ezhytd zrya eilbxa cinzd z`ïéèéLôîeeze`ìò ¦©§¦¦©
iabL ùéL ìL úBðçìeLeidíéãenòä ïéa.elld §¨¤©¦¤¥¨©¦

äðùî
:dxepnd oeyic xcqe iniptd gafn oeyic xcq z` zyxtn dpynd

ñðëð ,éîéðtä çaæî ïeMéãa äëfL éîlkidl,éðhä úà ìèðå ¦¤¨¨§¦¦§¥©©§¦¦¦§©§¨©¤©¤¦
,lqk ieyrd ilk `edy ,lirl xkfedyåéðôì Bçépäåztvx lr §¦¦§¨¨

,lkiddïôBç äéäå,gafnd iab lry mgtde xt`d lk z` eicia §¨¨¥
BëBúì ïúBðå.iphd lyäðBøçàáext` hrn wx x`ypy ,seqale - §¥§¨©£¨

,eicia etqe`l xyt` i`eãaéksq` -øàMä úàx`ypy xt`d - ¦¥¤©§¨
BëBúì,iphd lyBçépäå,lkida my iphlàöéå.lkidd on §§¦¦§¨¨

:dxepnd zexp yng oeyic xcq z` zyxtn dpyndäëfL éî¦¤¨¨
,äøBðnä ïeMéãadidñðëð,lkidl(úéçøæî) úBøð éðL àöîe §¦©§¨¦§©¨¨§¥¥

[úBéáøòî]xzeia zeiaxrnd -.ïé÷ìBcdidøàMä úà ïMãî- ©£¨¦§¦§©¥¤©§¨
zexpd ynga ex`ypy onyde zepyid zeliztde xt`d z` xiqn
ony zexpa ozepe ,fekd jeza oycd z` gipne .gxfn cv itlky

,miycg dlizteelà úà çépîe,zeiaxrnd zexpd ipy -ïé÷ìBc ©¦©¤¥§¦
ïîB÷îa.`ayk m`eïàöîzeiaxrnd zexp ipyl,eákLdid dligz ¦§¨§¨¨¤¨
ïðMãîy`xay xt`d z` mdn xiqn didy ,xenb epi`y oeyic §©§¨

xfege ,dpwzne dliztdïî ï÷éìãîezexpd x`yn zg`,ïé÷ìBcä ©§¦¨¦©§¦
Ck øçàådidøàMä úà ïMãî.miigxfnd zexpd yng - §©©¨§©¥¤©§¨

:dpynd dtiqenäúéä ïáàåux`d lr zgpendáe ,äøBðnä éðôì §¤¤¨§¨¦§¥©§¨¨
ìLäéìòL ,úBìòî Ldúà çépîe .úBøpä úà áéèîe ,ãîBò ïäk ¨Ÿ©£¤¨¤¨Ÿ¥¥¥¦¤©¥©¦©¤

ìò æekäd iabäìòîdàöéå ,äiðL.lkidd on ©©©£¨§¦¨§¨¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

ïéúôåë åéä àì ¯ éòéáø ÷øô
x`eai df wxta .ycwna xwead iyrn xcq z` hxtl jiynn `pzd
mixa`d zklede ,egezip ,ehytd ,enc zwixf ,cinzd zhigy xcq

.yakl
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc - cinz(iriax meil)

iewip xcqe ,cinzd oaxw gezipe hytd xcq z` zyxtn dpynd
lr dndad z` zelzl `a didyk :miirnd ipae miiaxwd

,xerd zhytd jxevl micenra mireawd zeilwpe`døáBL äéä àìŸ¨¨¥
ìâøä úà Balbxd z` miawepe zg` lbx mixaeyy migahd jxck ¤¨¤¤

dndad z` mileze ,awpd jeza dxeayd lbxd miqipkne ,dipyd
,miilbxd oia xvepy xie`aàlàwxBá÷Bðzil`nyd lbxlCBzî ¤¨§¦

Bae÷øò,mvrl micibd oia jxad jeza -Ba äìBúåz` [ef lbxa-] ©§§¤
.dndad

dxeza xen`k ,gezipde hytdd xcq z` zyxtn dpynd(e ` `xwie),
:'digzpl Dz` gYpe dlrd z` hiWtde'èéLôî äéäxerd z` §¦§¦¤¨Ÿ¨§¦©Ÿ¨¦§¨¤¨¨¨©§¦

,dlrnl miielzd miilbxdn ligzne ,dndadnãøBéåhiytne §¥
miccvdn zvwe dndad rvn`aL ãò`ed.äæçì òébnykòébä ©¤©¦©¤¨¤¦¦©

,äæçìdligze ,gezipa ligzde hiytdln wiqtdLàøä úà Cúç ¤¨¤¨©¤¨Ÿ
,hytd `laBa äëfL éîì Bðúðeokn xg`le .yakd iab lr ekiledl §¨§¦¤¨¨

íéòøkä úà Cúçcr dndad ilbx zrax` ly oezgzd wlgd - ¨©¤©§¨©¦
,[jxad-] daekx`d.ïäa äëfL éîì ïðúðecbpk hiytdl xfg aeye §¨¨§¦¤¨¨¨¤

y cr ,dfgdèLôää úà ÷øîlk z` wliqe hytdd lk z` xnb - ¥©¤©¤§¥
.xyadn xerd

,okn xg`l.Bîc úà àéöBäå álä úà òø÷okn xg`leúà Cúç ¨©¤©¥§¦¤¨¨©¤
izyíéãiäy`xl zekenqd miilbxd izy ly oeilrd wlgd - ©¨©¦

,dndad.ïäa äëfL éîì ïðúðeokn xg`läìògzpndìâøì §¨¨§¦¤¨¨¨¤¨¨¨¤¤
úéðîéä,dndad apfl dkenqdézLe ,da äëfL éîì dðúðe ,dëúç ©§¨¦£¨¨§¨¨§¦¤¨¨¨§¥
íéöéámixaegn ex`yp lbxl miweacd.dnò ¥¦¦¨

mixai` gezipa ligzd ,miipevigd mixai`d z` jezgl xnby xg`l
.[xei` d`x] miiniptdBòø÷,yakd sebl,åéðôì éeìb Blek àöîðå §¨§¦§¨¨§¨¨

miiaxwde miirnd mb ,xnelk.ìèðeciaøãtä úàlry oneyd - ¨©¤©¤¤
,axwdLàøä úèéçL úéa ìò Bðúðey`xay jzgd mewn-] §¨©¥§¦©¨Ÿ

[dndad,äìòîìî,okn xg`l .mcd jelkl z` zeqkl ickìèð ¦§©§¨¨©
eciaíééáøwä úà,miirnd ipae daiwde qxkd -äëfL éîì ïðúðe ¤©§¨©¦§¨¨§¦¤¨¨
ïäaick dzr el mpzep dide ,yakd iab lr mzelrdlïçéãäì- ¨¤©£¦¨

.mina mvgxl
:miiaxwd zgcd mewne xcq z` dpynd zx`an dzrñøkäåeid §©¤¤

,ïéçéãnä úéáa dúBà ïéçéãî,dnvr dxfra `leåeid okïéçéãî §¦¦¨§¥©§¦¦§§¦¦
å .dkøö ìk dúBàeli`,íééáøwäeidìL ïúBà ïéçéãîíéîòt L ¨¨¨§¨§©§¨©¦§¦¦¨¨Ÿ§¨¦

ïèeòîa`l` ,migicnd ziaa mze` migicn eid `le ,zegtd lkl - §¦¨
ìòiab.íéãenòä ïéaL LéL ìL úBðçìeL ©§¨¤©¦¤¥¨©¦

xcq z` oke ,miiniptd mixai`d gezip xcq z` zyxtn dpynd
,eicia miiaxwd z` xiqdl xnby xg`l :mixa`d mr mipdkd jelid

Léøôäå ,ïékqä úà ìèðcixtde -,ãákä ïî äàéøä úàitl ¨©¤©©¦§¦§¦¤¨¥¨¦©¨¥
,cakd zkleda dkfy odkl zpzip `l d`ixdyez` cixtd ok enk

ãákä òaöàizyle dndad apfl dcenvd cakdn dphw dkizg - ¤§©©¨¥
,zeilkd,ãákä ïî.cakd mr cgi zpzip `l ef rav` s`y itl ¦©¨¥

å,mcixtdy xg`dæéæî äéä àìcakd rav`l.dîB÷nîokn xg`l §Ÿ¨¨§¦¨¦§¨
didäæçä úà á÷Bðd`xpe ,dndad zerlv oian dfgd z` xiqn - ¥¤¤¨¤

,dndaa awp enk.da äëfL éîì dðúðe,okn xg`läìòoikqd mr §¨¨§¦¤¨¨¨¨¨
eciayúéðîéä ïôBcìzerlvd mr dndaay ipnid oevigd cvd - ©¤©§¨¦
eay,ãøBéå CúBç äéärlvd ly ewnraòâBð äéä àìå ,äøãMä ãò ¨¨¥§¥©©¦§¨§Ÿ¨¨¥©

äøãMaotecd mr zxaegn dgipn did `l` ,ef rlv mr dkzegl ©¦§¨
jzeg dide .il`nydL ãòdidúBwc úBòìö ézL ïéáì òébncvay ©¤©¦©§¥§¥§¨©

e .x`eevd mr mixaegn mgipn dide ,x`eevddëúçef zipni otecl £¨¨
å ,da äëfL éîì dðúðembãákädzidda äéeìzxg`l .ef oteca - §¨¨§¦¤¨¨¨§©¨¥§¨¨

,dndad ly oini cv mr wqrzdl xnbyäøbì Bì àa,x`eevl - ¨©¥¨
eda çépä[dnr-]úBòìö ézLzewcïàkî,dly oini cvn -ézLe ¦¦©¨§¥§¨¦¨§¥

úBòìözewcïàkîe ,dly l`ny cvn -dëúçrax` mr x`eevl §¨¦¨£¨¨
,elld zerlvd.da äëfL éîì dðúðee ,dpynd dtiqenäðwälka §¨¨§¦¤¨¨¨©¨¤

ekx`äàéøäå áläåmd mb eidda íéeìz.x`eeva - §©¥§¨¥¨§¦¨
,okn xg`lúéìàîOä ïôBcì Bì àail`nyd oevigd cvd - ¨©¤©§¨¦

.eay zerlvd mr dndaayda çépädnr jzeg did `l -ézL ¦¦©¨§¥
ïìòîìî úBwc úBòìö,dlrn cvly uwerd mr zexaegnd -ézLe §¨©¦§©§¨§¥
ïhîlî úBwc úBòìö.dhn cvly x`eevd mr zexaegnd - §¨©¦§©¨

:dpynd dtiqençépî äéä Cëåmbdzøéáças`y ,zipnid oteca - §¨¨¨©¦©©£¤§¨
mizye dlrnln zerlv izy otecd mr sxvn did `l ipnid cva

e .dhnln,àöîð`edyíézL çépîe oininíézLl`nynïìòîìî ¦§¨©¦©§©¦§©¦¦§©§¨
oke ,dlrnly uwerd mr zexaegnd -íézLe oininíézLl`nyn §©¦§©¦

ïhîlî.dhnly x`eevd mr zexaegnd - ¦§©¨
:zil`nyd otecd gezip z` x`al zxfeg dpynddëúçotecl £¨¨

,zil`nydäøãMäå ,da äëfL éîì dðúðezxaegn dzid,dnò §¨¨§¦¤¨¨¨§©¦§¨¦¨
åmbìBçhädidz.da éeì:dpynd dtiqenàéäåotecd - §©§¨¨§¦

zil`nydäìBãb äúéäixdy ,zipnid otecdn xzei dciak - ¨§¨§¨
,da zxaegn dzid dxcydàlàotecl [la`-]ïéîé ìLeidïéøB÷ ¤¨¤¨¦¦

,äìBãbmeynãákäLdzid ,otecdn wlg dpi`y xa` `idyäéeìz §¨¤©¨¥§¨
.dä

,okn xg`lõ÷Bòì Bì àa,apfd -Bëúçlbxa ielz oiicry sebd on ¨¨¤£¨
,l`ny.Ba äëfL éîì BðúðeeúBéìë ézLe ãákä òaöàå äéìàä §¨§¦¤¨¨¨©§¨§¤§©©¨¥§¥§¨

zexaegnúéìàîOä ìâøä úà ìèð .Bnò`idy ilwpe`d iab lrn ¦¨©¤¨¤¤©§¨¦
,ea dielz.da äëfL éîì dðúðe dëúç£¨¨§¨¨§¦¤¨¨¨

jli`e o`kn ,mixa`d gezip xcq z` dpynd dyxit o`k cr
mixai`d mr gafnl mipdkd jelid xcq z` dpynd zyxtn

:dpynd zxne` .mdiciayðïlek eàöîz` mi`yepd mipdkd lk - ¦§§¨
mixai`d.íãéa íéøáàäå ,äøeLa íéãîBò§¦§¨§¨¥¨¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc - cinz(iying meil)

,xe`a enk jyega mbéðúîc éøeaé÷ ézééàåly zerwt mb `ade - §©§¥¦¥§©§¥
,milagàñéb éàäa øè÷eixd ly df cva lagd y`x z` xeywe - §Ÿ§©¦¨

jlz jke ,jcia wfgd lagd x`y z`e ,xe` oiicry mewna ,jyegd
,jyegd ixd z` xearze mixengd ixg`(àçøBàa) úéúà éëc§¦¨¥§§¨

eäééeâa úè÷ðjlze ,el` milaga fg`z ,xefgl dvxzyky ick - ¨§©§©©§
,xywpy mewnl ribzy crCøúàì úéúàåjnewnl ribz jke - §¨¥§©§¨

.melya
:`xnbd zxtqnéëä ãáòxy` lkk qexcpqkl` dyr jk ok` - £©¨¦

,el exedìæàå.jyegd ixd jxc iwixt` zpicnl jlde -àèîbd -ri ©£©§¨
éLð déleëc àæBçî àeääì,miyp eid eiayez lky cg` fegnl - §©§¨§¥¨¥

.miyp` ea eid `leeäééãäa àáø÷ ãaòéîì éòaonr zeyrl dvx - ¨¥§¤§©§¨¨©£©§

,dnglndéì eøîàdidz zlrez efi` ,my eidy miypd el exn` - ¨§¥
ixd ,epnr mglz m` jlïì úìè÷ éà`l ,epbxedl gilvz m` - ¦¨§©¨

ixdy ,dfa dlEcb jl didzeøîàé,mlerd iyp`ìè÷ éLð`ly - Ÿ§¨¥¨©
e .dxeab ef oi`e ,miyp `l` bxdCì àðìéè÷ éà,jbxedl gilvp m`e - ¦¨¦§¨¨

y itl ,ax oeifal df xac jl `dieøîàédz`y ,jilr mlerd iyp` Ÿ§
éLð eäeìè÷c àkìîz` qexcpqkl` laiw .miyp edebxdy jln - ©§¨§©§¨¥

.mdl rxd `le mdixac
,okn xg`lïäì øîà,miyplàîäð éì ezééàmgl il e`iad - ¨©¨¤©§¦©£¨

.lek`làáäãc àøBútà àáäãc àîäð déì ezééàel e`iad - ©§¥©£¨§©£¨©§¨§©£¨
.adfn ogley iab lr adf ly mgl miypd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

המשך ביאור למס' תמיד ליום קמישי עמ' א



קעט oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

.ìâøä úà åá øáåù äéä àìuwerd (a) y`xd axw did ehytd ligzn didyk

jxc eze` oihiytny mzdn cnl z`vnpe dxbde dfgde micie zeptc izye lbxde

z` xaey did `l zeilwpe`a eilbxa edlezyk jl yxit (aezk) jklid milbxd

sc) `neia gken oke dfgl cr cxeie lbxd jxc xg`d lbxa xeayd lbx gipne eilbx

lbxa aewpiy awpd jxc mzd opixn`c (:dk

dndad z` oilezy migahd jxck ipy

:dhiytdl.åáå÷øò êåúî åá÷åð àìàenk

zeilwpe`a ogipne awep milbxd ipya eaekx`

dhiytdy xg`ly dnl jk lke miawpd jxc

oiicr oini lbx jzegyke xa` xa` dgzpn

did m`e il`nyd lbxa dndad dielz

jezgiy xg`l migahd enk dze` dlez

itl ux`l dndad letz oini lbx dpnn

ok ici lre xg`d lbxa aegz lbxd eze`y

:dndad ielzòéâäù ãò ãøåéå èéùôî äéä
.äæçì`l` dndad lk dhyted ixdy

`l oiicry dhnl dfga cer dielz oiicry

hiytde wxn seqal ipzwck my dhyted

z` jzeg xa` mey dpnn jezgiy mcewe

`ed mcew ixdy ehiytn `le y`xd

:mcew ekzegl d`pe dxhwdaéîì åðúðå
ù.åá äëåæilbx (b)mirxkd z` jzgy mcew

edl ixw drixk my lr mirxk dndad

cbpk cr micid ehytedy xg`ny mirxk

:cgi milbx rax` lk jezgl leki dfgd

.èéùôäå ÷øéîevxw (:`l sc `nei) enk xnb

xnb xnelk (lr) eci [lr] dhigy xg` wxine

:micid seqe x`eve dfgd cbp ehiytdòø÷
íéãéä úà êúç åîã úà àéöåäå áìä úà
.úéðîéä ìâøì äìò ïäá äëæù éîì ïðúðå
jezgl el (c)did micid jezgiy mcewc d"de

dndad caek oiicry `l` zipnid lbx

oi` dfd xcqd lkae zilzp dndade milbxa

zeyrl oekpy dn itl `xaq m` ik weqt mey

:oiyer.äá äëæù éîì äðúðå äëúçepiidc

:y`xa dkfy eze`.äîò íéöéá éðùådlery

lbxd ici lr dielz dndad f`e xkf `a

:il`nyd.åéðôì éåìâ åìåë àöîðå åòø÷
elek `vnp erxwyk ipnid lbx lhpy eiykr

did `lyky mipta ze`xl lekie eiptl ielb

`l erxew did m` 'it` jezg oiicr lbxd

:dzr enk d`xp miptay dn did.øãôä ìèð
y`xd zhigy zia lr dqkn epzpe alg

z` `yep didyk y`xd zhigyd (d)zia ipzw dhigyd zia ea zeqkl dlrnl

jxc dfe dqkne algd gwele dlrnl dhigyd zia jted did gafnd lr y`xd

enkc [`"cq] `iz` x`ev zhigy ihernl mzq dhigyd zia ipzw `le dlrnl ceak

zhigy zia jl 'it jklid dpebn x`ev inp ikd dhigy liaya dpebn y`xdy

epi`e elv` jzgd jted did `yep didyk x`eve x`ev dhigy zia ihernl y`xd

dlrnl ezhigy ziae eizerexf itlk enhege eizerav` oia eipxw y`xd la` d`xp

mca dpebn dpi` x`evd zhigye zeyrl dti ikde dhigyd zia xctd dqkn jklid

:y`xd enk jk lk.ïçéãäì ïäá äëæù éîì ïðúåðå íééáø÷ä úà ìèðsepihd xiqdle

:(e)oday.ïéçéãîä úéáá åúåà åçéãéådaxd ztepih da yiy itl dkxv lk ogicne

ztepih da yiy qxk yiy dgcd da(raw `le my dgicdl zg` dkyl dl eraw

xwd) jk lk da oi`y yie daxd:jk lk ztepih meyn oda oi` miirn ipade (miia

.íéîòô 'â ïúåà ïéçéãîly ohwd ogleya zepgley ly oherina (lkl jka)

eze` lr micenrd oiay zepgley epiid e`le miigahnd ziaay yiy ly zepgley

zepgley eid zepgley oze` caln la` (.el sc) zecn zkqna yxtnck oihiytn eid

lr opiziin jke miiaxw oigicn eid odilry deaba oireaw eidy il d`xp yiy ly

mdilry miigahnd ziaa yiy ly 'g ycwna eid zepgley 'i `wxit i`dc `xnb

`icda 'iqxb oke micenr oia eid oihiytn eidy zepgley la` miiaxwd z` oigicn

oigicn odilry zepgleyae micenrd oiay yiy ly zepgley (.el sc) zecn zkqna

'c zepgleyl c"k zerahd mewn opixn`c zecna gken oke miigahnd ziaa 'iqxb

:oiqppd mewn xzende 'c oiqppd 'ek micenrl zepgley.èåòéîáyiy ly zepgley

oigicn eid myy dkyl (:fl sc) zecna opzc `de yak did cinzdy gicdl oileki

zia ikxv lke qxkd oigicnd ziaa oigicny `kd (f)gkenck qxk epiid miycw iaxw

eid `lc `d il d`xpe my oigicn miigahnd

zkyila qxkd mr miiaxwd gicdl mivex

da yi xzeie xzei qxkdy meyn oigicn

jkl dfn df eklklzi cgi egcei m`e ztepih

:mewn dfl df erawùéøôäå ïéëñä úà ìèðå
.ãáëä ïî äàéøä úàel did `l eiykr cre

zlihpa `le xctd zlihpa `l oikq jxev

`la oicixtne oilhepy xac edfy miiaxw

:oikq.ãáëä ïî äàéøä úà ùéøôäåcixtd

x`ev mr d`ixd `dzy (g)ick dfn df

:oini otec mr cakde onwlckãáëä òáöàå
.ãáëä ïîcakd z` mikzegyk cakd rav`

on cak hrn x`yp enewnn eze` oicixtne

dfifn did `le zeilkd lv` uwerd

:dnewnnäæçä úà á÷ðjzeg epi`y xaca .

dfgd cixtn didy daiwp oeyl jiiy ekxck

yi cere efn dkex` ef zerlvde zeptcd on

ld` enk zeptcd lr dfgdy itl xnel

awipy ink ied myn dfgd z` lhpyke

enewn dnece eagxa xvw dfgdy dndaa

:xwir edfe oelgk ezlihp xg`léîì åðúðå
ãøåéå êúåç äéä éðîéä ïôåãì äìò åá äëæù

.äøãùä ãòdid `le jzeg dxcyd lv`

mr dze` gipn did dxcydy dxcya rbep

dlez did otecd dfay itl il`nyd otecd

:cakd.åîò äøãùä êúåç äéä àìdid m`y

:(did) [daxd] dciak dzid enr ekzegãò
.úå÷ã úåòìöä 'áì òéâî äéäùdfgd lv`

ribn `diy cr cxeie jzeg did xnelk

did uwerd lv` dlrnl mbe zerlv oze`l

yixtiyk yxtn dinwle zerlvd 'a gipn

zewc zerlv 'a gipne ipzwc il`ny otec

otec dzxiaga dyer did jke 'eke dlrnln

:oini.åá äëæù éîì äðúåðå äëúåçcakde

cakd on d`ixd mcew yixtd jkl da dielz

:eid zeaxwd 'aay.äøâì åì àá:x`evl

.ïàëî úåòìö 'áå ïàëî úåòìö 'á äá çéðäå
ipnid otecd jzgyk xak ea gipd zerlv 'a

zerlv 'a da gipd (oiicry ea gipd) eiykre

jkl il`nyd otec jzg `l oiicre dfg lv` oteca ody zerlv oze` edfe xg` cvn

:otecl zexaegn od oiicry da gipde xnel jiiyàá äá ïéåìú äàéøäå áìäå äð÷äå
çéðäå éìàîù ïôåãì åì:uwerd lv` gipde [`l`] da 'iqxb `l ..úå÷ã úåòìö 'á

mr jzg `le onewna ogipde dfgd lv` dhnln zewc zerlv 'ae dlrnl epiidc

itle uwerd lv` dlrnl zerlv 'a ipnid oteca dzxiag mr gipn did oke otecd

:o`k eyxit oini otec zlihpa dlrnl zerlv 'a dlrnl jl yxit `lyçéðî àöîð
.ïäéúùáoini oteca oia dlrnln mizye mizye dhnln mizy mizy zeptc izya

:olrnl mizy mizy oke ohnl mizy mizy '` lka gipn l`ny oteca oia.äëúç
xzei dciak dzid `ide da dielz dnr dxcyde da dkfy inl dpzpe l`ny otecl

`l` `ed otecd on e`l cakde da ielz cakdy itl dlecb diexw oini ly `l`

:dlecb z`xwp jkl da ielz otecd llka epi`y xacy liayae da `ed ielzåì àá
.õ÷åòì:ea dndad dielz oiicry il`nyd lbx lv` ekzg apfd `edòáöàå äéìàä

.åîò úåéìë 'áå ãáëäixwin zerlv oze`y itl o`kn zerlv 'ae o`kn zerlv 'a oke

:o`kne o`kn zerlv ipy yxtl yg `le uwerd itpk.éìàîùä ìâø ìèðx`ypy

inl dpzpe ilwpe`a oiicr x`yp il`ny lbxe mixa`l zgzepn dndad lky icigi

:mcia mixa`de dxeya oicner olek e`vnp da dkfyøãñ åùøéô åéùëò ãò
.äéçåúéðdf oincew mixa`d mikilen cvik gafnl mzkled xcq yxtl jixv dzrn
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CBzî Bá÷Bð àlà ,ìâøä úà Ba øáBL äéä àìBáe÷øò, Ÿ¨¨¥¤¨¤¤¤¨§¦©§
òébä .äæçì òébnL ãò ,ãøBéå èéLôî äéä .Ba äìBúå§¤¨¨©§¦§¥©¤©¦©¤¨¤¦¦©

äæçì¯úà Cúç .Ba äëfL éîì Bðúðe ,Làøä úà Cúç ¤¨¤¨©¤¨Ÿ§¨§¦¤¨¨¨©¤
íéòøkä,ïðúðeúà ÷øî .ïäa äëfL éîìèLôääòø÷ , ©§¨©¦§¨¨§¦¤¨¨¨¤¥¥¤©¤§¥¨©

éîì ïðúðe ,íéãiä úà Cúç .Bîc úà àéöBäå ,álä úà¤©¥§¦¤¨¨©¤©¨©¦§¨¨§¦
äëfL éîì dðúðe ,dëúç ,úéðîiä ìâøì äìò .ïäa äëfL¤¨¨¨¤¨¨¨¤¤©§¨¦£¨¨§¨¨§¦¤¨¨
.åéðôì éeìb Blek àöîðå ,Bòø÷ .dnò íéöéá ézLe ,dä§¥¥¦¦¨§¨§¦§¨¨§¨¨
.äìòîìî Làøä úèéçL úéa ìò Bðúðe ,øãtä úà ìèð̈©¤©¤¤§¨©¥§¦©¨Ÿ¦§©§¨

,ïäa äëfL éîì ïðúðe ,íééáøwä úà ìèðïçéãäì. ¨©¤©§¨©¦§¨¨§¦¤¨¨¨¤©£¦¨
ñøkäå,ïéçéãnä úéáa dúBà ïéçéãîïéçéãîeìk dúBà §©¤¤§¦¦¨§¥©§¦¦§¦¦¨¨
.dkøöíééáøwäåìL ïúBà ïéçéãîíéîòt L,ïèeòîa ¨§¨§©§¨©¦§¦¦¨¨§¨¦§¦¨

úà ìèð .íéãenòä ïéaL LéL ìL úBðçìeL ìò,ïékqä ©§¨¤©¦¤¥¨©¦¨©¤©©¦
,ãákä ïî äàéøä úà Léøôäåòaöàå,ãákä ïî ãákä §¦§¦¤¨¥¨¦©¨¥§¤§©©¨¥¦©¨¥

äéä àìådæéæîéîì dðúðe ,äæçä úà á÷Bð .dîB÷nî §Ÿ¨¨§¦¨¦§¨¥¤¤¨¤§¨¨§¦
äìò .da äëfLïôBãìãò ãøBéå CúBç äéä ,úéðîiä ¤¨¨¨¨¨§¤©§¨¦¨¨¥§¥©

äøãMäòâBð äéä àìå ,äøãMaézL ïéáì òébnL ãò ©¦§¨§Ÿ¨¨¥©©¦§¨©¤©¦©§¥§¥
,da äëfL éîì dðúðe ,dëúç ,úBwc úBòìöãákäå §¨©£¨¨§¨¨§¦¤¨¨¨§©¨¥

Bì àa .da äéeìzäøbì,ïàkî úBòìö ézL da çépä , §¨¨¨©¥¨¦¦©¨§¥§¨¦¨
äðwä ,da äëfL éîì dðúðe ,dëúç .ïàkî úBòìö ézLe§¥§¨¦¨£¨¨§¨¨§¦¤¨¨¨©¨¤

áläåäàéøäåïôBãì Bì àa .da íéeìzúéìàîOä, §©¥§¨¥¨§¦¨¨§¤©§¨¦
úBwc úBòìö ézL da çépäïìòîìîúBòìö ézLe , ¦¦©¨§¥§¨©¦§©§¨§¥§¨

çépî àöîð .dzøéáça çépî äéä Cëå .ïhîlî úBwc©¦§©¨§¨¨¨©¦©©£¤§¨¦§¨©¦©
,dëúç .ïhîlî íézL íézL ,ïìòîìî íézL íézL§©¦§©¦¦§©§¨§©¦§©¦¦§©¨£¨¨

,da äëfL éîì dðúðeäøãMäå,dnòìBçhäåéeìz §¨¨§¦¤¨¨¨§©¦§¨¦¨§©§¨
äìBãb ïéøB÷ ïéîé ìL àlà ,äìBãb äúéä àéäå .dä§¦¨§¨§¨¤¨¤¨¦¦§¨

¯ãákäLBì àa .da äéeìzõ÷BòìBðúðe ,Bëúç , ¤©¨¥§¨¨¨¨¤£¨§¨
,Ba äëfL éîìäéìàäúBéìë ézLe ãákä òaöàå §¦¤¨¨¨©§¨§¤§©©¨¥§¥§¨

éîì dðúðe ,dëúç ,úéìàîOä ìâøä úà ìèð .Bnò¦¨©¤¨¤¤©§¨¦£¨¨§¨¨§¦
äøeMa íéãîBò ïlek eàöîð .da äëfLíéøáàäå.íãéa ¤¨¨¨¦§§¨§¦©¨§¨¥¨¦§¨¨
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תמיד.  פרק רביעי - לא היו כופתין דף לא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc - cinz(iying meil)

,xe`a enk jyega mbéðúîc éøeaé÷ ézééàåly zerwt mb `ade - §©§¥¦¥§©§¥
,milagàñéb éàäa øè÷eixd ly df cva lagd y`x z` xeywe - §Ÿ§©¦¨

jlz jke ,jcia wfgd lagd x`y z`e ,xe` oiicry mewna ,jyegd
,jyegd ixd z` xearze mixengd ixg`(àçøBàa) úéúà éëc§¦¨¥§§¨

eäééeâa úè÷ðjlze ,el` milaga fg`z ,xefgl dvxzyky ick - ¨§©§©©§
,xywpy mewnl ribzy crCøúàì úéúàåjnewnl ribz jke - §¨¥§©§¨

.melya
:`xnbd zxtqnéëä ãáòxy` lkk qexcpqkl` dyr jk ok` - £©¨¦

,el exedìæàå.jyegd ixd jxc iwixt` zpicnl jlde -àèîbd -ri ©£©§¨
éLð déleëc àæBçî àeääì,miyp eid eiayez lky cg` fegnl - §©§¨§¥¨¥

.miyp` ea eid `leeäééãäa àáø÷ ãaòéîì éòaonr zeyrl dvx - ¨¥§¤§©§¨¨©£©§

,dnglndéì eøîàdidz zlrez efi` ,my eidy miypd el exn` - ¨§¥
ixd ,epnr mglz m` jlïì úìè÷ éà`l ,epbxedl gilvz m` - ¦¨§©¨

ixdy ,dfa dlEcb jl didzeøîàé,mlerd iyp`ìè÷ éLð`ly - Ÿ§¨¥¨©
e .dxeab ef oi`e ,miyp `l` bxdCì àðìéè÷ éà,jbxedl gilvp m`e - ¦¨¦§¨¨

y itl ,ax oeifal df xac jl `dieøîàédz`y ,jilr mlerd iyp` Ÿ§
éLð eäeìè÷c àkìîz` qexcpqkl` laiw .miyp edebxdy jln - ©§¨§©§¨¥

.mdl rxd `le mdixac
,okn xg`lïäì øîà,miyplàîäð éì ezééàmgl il e`iad - ¨©¨¤©§¦©£¨

.lek`làáäãc àøBútà àáäãc àîäð déì ezééàel e`iad - ©§¥©£¨§©£¨©§¨§©£¨
.adfn ogley iab lr adf ly mgl miypd
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc - cinz(iriax meil)

mipdkd ly mixai`d zfig` zxeve xcq z` zx`an dpynd
odkd :dxeyayïBLàøäfge`e cnerìâøáe Làøaoeilrd wlgd - ¨¦¨Ÿ¨¤¤

z` ,mfge` cvike .zipnid zixeg`d lbxd lyLàøäfge` `edaci ¨Ÿ§
BîèBçå ,Bðéîédpet yakd ly [et`-]BòBøæ étìk,odkd ly zipnid §¦§§§©¥§

eåéðø÷zegpen yakd lyåéúBòaöà ïéae ,fge`d lyBúèéçL úéa ©§¨¥¤§§¨¥§¦¨
ïìòîìî,dlrn cvl dpet jezigd mewn -øãtäåiab lry oneyd - ¦§©§¨§©¤¤

axwdäéìò ïeúðz`e .ezeqkl ,jezigd mewn iab lr gpen -ìâøä ¨¨¤¨¨¤¤
ïéîé ìLfge` ,yakdaciïøBò úéáe ,BìàîNjenqd mewnde - ¤¨¦§§Ÿ¥¨

xerldid ,ìcvõeç.[xei` d`x] .dlrn itlk - §
odkd cner eixg`léðMäfge`eézLadíéãécr oeilrd wlgd - ©¥¦¦§¥¨©¦

cid z` ,mfge` cvike .yakd ly zeincwd miilbxd izy ly jxad
ïéîé ìLfge` ,yakdaciå ,Bðéîécid z`ìàîN ìLfge` ,yakd ¤¨¦§§¦§¤§Ÿ

aciïøBò úéáe ,BìàîNcv `edy ,xerl jenqd mewnde - §§Ÿ¥¨
,zerav`dõeçì.dlrn itlk - ©

odkd cner mdixg`,éLéìMäfge`eõ÷Bòaapfa -ìâøáewlga - ©§¦¦¨¤¨¤¤
z` ,mfge` cvike .zil`nyd zixeg`d lbxd ly oeilrdõ÷Bòä̈¤

fge`äéìàäå ,Bðéîéadil` dweacdúìcìeãî[zkynpe dielz-] ¦¦§¨©§¨§§¤¤
Bnò úBéìë ézLe ãákä òaöàå ,åéúBòaöà ïéajeza [uwerd mr-] ¥¤§§¨§¤§©©¨¥§¥§¨¦

z`e .eci skìàîN ìL ìâøäfge` ,yakdïøBò úéáe ,BìàîNa- ¨¤¤¤§Ÿ¦§Ÿ¥¨
did ,xerl jenqd mewndõeçì.dlrn itlk - ©

odkd cner mdixg`,éòéáøäfge`eäæçaoezgzd wlgd - ¨§¦¦¤¨¤
,dndaayäøbáez` ,mfge` cvike .x`eevd -äæçäfge`.Bðéîéa ©¥¨¤¨¤¦¦

åz`äøbäfge`åéúBòìöå ,BìàîNamigpen ,x`eevd lyéðL ïéa §©¥¨¦§Ÿ§©§¨¥§¥
.åéúBòaöà¤§§¨

odkd cner mdixg`,éLéîçäfge`eúBðôã ézLacvike .yakd ©£¦¦¦§¥§¨
otecd z` ,mfge`ïéîé ìL`ed fge` yakdå ,Bðéîéaotecd z`ìL ¤¨¦¦¦§¤

ìàîNfge` yakdïøBò úéáe ,BìàîNaxer eilr didy cvd - §Ÿ¦§Ÿ¥¨
õeçì.dlrn itlk - ©

odkd cner mdixg`,éMMäfge`eæaa íéðeúpä íéáøwaC.dxrw - ©¦¦©§¨©¦©§¦©¨¨
ådíéòøkmigpen eid miilbxd zrax` ly oezgzd wlgd -ìò §§¨©¦©

.äìòîìî ïäéab©¥¤¦§©§¨
odkd cner mdixg`,éòéáMäfge`eaoexyrúìBñeid dpnny ©§¦¦§¤

odkd cner mdixg` .cinzd zgpn z` miyer,éðéîMäfge`eaivg ©§¦¦§
d zgpn z` miyer eid dpnny zleq oexyríézéáçodkd ly £¦¦

odkd cner mdixg`l .lecbd,éòéLzäfge`eïéia.mikqpd ly ©§¦¦©©¦
dpynd .mipdkl eixa` zwelge cinzd gezip xcq yxtzd o`k cr

:xwead iyrn xcq z` yxtl dkiynneëìämixai`dy mipdkd ¨§
mciaíeðúðe[megipde-]éöçîda ,ähîìe LákcvBáøòîly §¨¥£¦¤¤§©¨§©£¨

yakd,[xei` d`x]íeçìîe.mye,okn xg`leãøé,gafnd yakn §¨¨§
ìì ïäì eàáeòîL úà úBø÷ì úéæbä úkL.lltzdle ¨¨¤§¦§©©¨¦¦§¤§©

àøîâ
ecwr `l` ,dhigyd zrya cinzd z` exyw `ly epzpyna epipy

:dciwrd zxev z` zx`an `xnbd .eze`àðz,`ziixaa epipy - ¨¨
zciwr dzid cinzd zciwr,ìâøå ãémr ci lk micwer eid ,xnelk ¨¨¤¤

`id ixd ,ef dciwr zxeve .dcbpky lbxdíäøáà ïa ÷çöé úãé÷òk©£¦©¦§¨¤©§¨¨
.gafnd iab lr
:epzpyna epipyïéúôBk eéä àì[mixyew-].äìhä úà`xnbd Ÿ¨§¦¤©¨¤

:xacd mrh z` zxxanàîòè éàîcinzd z` mixyew eid `l ©©£¨
:`xnbd daiyn .dhigyd zryaàcñç áøå àðeä áømrha ewlgp ©¨§©¦§¨

.xacdíeMî ,øîà ãçdfa yiy,íéLã÷ ïBéæaixken jxc oky ©¨©¦¦§¨¨¦
mdilbxe mdici mixeyw mdyk m`yil ,oileg mi`lh.,øîà ãçå§©¨©

,íénòä éweça Cläîc íeMîz` xeywl ,miiebd bdpn `ed jky ¦¦§©¥§¥¨©¦
:`xnbd zl`ey .dxf dcearl daxwd zrya mdizepaxwéàî©

eäééðéa:`xnbd daiyn .df xe`ial df xe`ia oia lcadd edn - ¥©§
eäééðéa àkéàmewna ,el` mipte`a elld mixe`iad oia lcad yi - ¦¨¥©§

éàøéLa déúôëccba `edy ,iyn lirn ici lr yakd z` xyewy - §©§¥§¦¨¥
,oeifia o`k oi`e aeygénð éàeze` xyewyk ,sqep ote` -àöeäa ¦©¦§¨

àáäãcyi ,miycw oeifa meyn dxn`y drcly .adf ly hega - §©£¨
dcear icaer bdpn cvn dxn`y drcl la` .oeifa o`k oi`y ,xizdl

.xeq`l yie ,df yyg yi oiicr ,dxf
oeifa oi` adf ly hega oaxwd zxiyway `xnbd d`iady xg`l
miieyr eid ycwnay zepgleyd lk `l recn `xnbd dpc ,miycw

:`xnbd d`ian .adfníúä ïðzmilwy zkqna dpyna epipy -e"t) §©¨¨
(c"n,ìLLc÷na eéä úBðçìeL äøNò L,[xei` d`x]äðBîLmdn §Ÿ¤§¥§¨¨©¦§¨§¨
eidLéL ìLmnewneìòL ,íééçaènä úéáaíäéeidúà ïéçéãî ¤©¦§¥©¦§¨©¦¤£¥¤§¦¦¤

íéáøwäe .zepaxwd lyíéðLeid mitqepãçà ,Lák ìL dáøòîa ©§¨©¦§©¦§©£¨¨¤¤¤¤¨
LéL ìL ìò ,óñk ìL ãçàå LéL ìLeidíéøáàä úà ïéðúBðly ¤©¦§¤¨¤¤¤©¤©¦§¦¤¨¥¨¦
.gafnl mze` milrny cr ,cigi oaxwóñk ìL ìòåz` migipn eid §©¤¤¤

yelye miryzéìkdúøLmilkd zkyln mei lka mi`iven eidy §¥¨¥
.meid zcear jxevlíìeàáeeidíéðLmigpen eidy ,mitqepíéðôaî ¨¨§©¦¦¦§¦

ìòciúéaä çút,lkidd gzt -ãçàdid mdnãçàå ,óñk ìL ©¤©©©¦¤¨¤¤¤§¤¨
óñk ìL ìò .áäæ ìLeidïéðúBðz`Búñéðëa íéðtä íçìskiz ¤¨¨©¤¤¤§¦¤¤©¨¦¦§¦¨

mihiy ivrn ieyrd ogleyd lr eze` excqiy cr ,eziit` xg`l
,lkiday adf dtevneáäæ ìL ìòåz` migipn eid ,mle`a didy §©¤¨¨

miptd mgl,Búàéöéacr ,lkiday ogleydn edexiqdy xg`l ¦¦¨
ly elld zepgleyd oiay iepiyd mrhe .mipdkl eze` miwlgn eidy

itl ,miptd mgl,ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìònLegipd dligza jkle ¤©£¦©¤§Ÿ¦¦
adfd ogley lr edegipd eixg`e ,sqk ly ogley lr mgld z`
,sqk ogley lr edegipd `l ez`iviae .ycewa oilrny ,lkiday
heyta egipdl oicixen oi`e ,adf ly lr lkida gpen did ixdy

.xzeiåogley ceráäæ ìL ãçàdidíéðôa,lkida -åéìòLmigpen §¤¨¤¨¨¦§¦¤¨¨
.ãéîz íéðtä íçì¤¤©¨¦¨¦

:`xnbdzl`eyéãkîy [oeik-]ïéàbdpn mibdepíB÷îa úeiðòeleky ¦§¦¥£¦¦§
bdpn,úeøéLò,dxxyae xyera did ycwnd ziaa mdiyrn lky £¦

,ok m`LéLc éãáò éànàeidy zepgleyd z` yiyn eyr recn - ©©¨§¦§©¦
,mixai`de miiaxwd z` mdilr migipnáäæc eãáòéð óñëc eãáòéð- ¦©§§¤¤¦©§§¨¨

:`xnbd daiyn .adfn e` sqkn mze` eyriyíLa àðpéç áø øîà̈©©¦§¨§¥
L éðtî ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø íLa éqà éaøå ,éqà éaø,zkzn ©¦©¦§©¦©¦§¥©¦§¥©©¦§¨¦§¥¤

,adf e` sqk oebkçézøî àeä,xyade mixa`d z` mngne ©§¦©
.yiyn `weec zepgleyd z` eyr jkle ,milwlwzne

:epzpyna epipyúéðBôö (úéçøæî) ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦
,[úéáøòî].zipetv zigxfn oxw lr hgyp did miiaxrd oia lye ©£¨¦

xgy ly cinz oia dhigyd mewna weligd mrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .miiaxrd oia ly cinzléléî éðä àðîokidn - §¨¨¥¦¥

,ziaxrn zipetv oxwa hgyp xgy ly cinzy ,el` mixac epcnl
:`xnbd daiyn .zipetv zigxfn oxwa miiaxrd oia lyeáø øîà̈©©

àø÷ øîàc ,àcñçcinz oaxw zyxta weqta xn`py -(b gk xacna), ¦§¨§¨©§¨
mninz dpW ipA miUaM ,'dl EaixwY xW` dX`d df ,mdl Yxn`e'§¨©§¨¨¤¤¨¦¤£¤©§¦©§¨¦§¥¨¨§¦¦

íBiì íéðLdyriz daxwddy ,`ed 'meil' yexite ,'cinz dlrãâðk §©¦©Ÿ¨¨¦§¤¤
íBiä:`xnbd d`ian .ynyd zgixf cbpk -éëä énð àéðzepipy - ©©§¨©¦¨¦

weqta xn`p ,epipy jke ,`cqg ax ixack `ziixaa ok,'íBiì íéðL'§©¦©
aixwdl yiy ,eyexiteíBiä ãâðk:`ziixad zl`ey .ynyd -äzà §¤¤©©¨

e yxtnøîBàk dpeekd 'meil' xn`py dnyBðéà Bà ,íBiä ãâð- ¥¤¤©¥
eyexit oi` ile`e,íBiä úáBç àlàaixwdl daeg yiy cnll epiide ¤¨©©

y itl ,ok yxtl xyt` i` :`ziixad daiyn .mei lka mipyàeäLk§¤
øîBà(c weqt my)éðMä Nákä úàå ,ø÷aá äNòz ãçà Nákä úà' ¥¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦

éøä ,'íéaøòä ïéa äNòzxakàä ,øeîà íBiä úáBçlr ,ok m` - ©£¤¥¨©§¨¦£¥©©¨¨
íéi÷î éðà äîxn`py dn z`,'íBiì íéðL'dxn` jxev dfi`le ¨£¦§©¥§©¦©

k' `ed yexitd i`ce `l` ,dxezd z`f.'íBiä ãâð:`ziixad zyxtn ¤¤©
ãöék àädaiyn .ynyd cbpk cinzd zaxwd miiwzz cvik - ¨¥©

y ici lr :`ziixadúéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL ãéîz̈¦¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦
ìò ,úéáøòîdúòaèd,äiðLcvn xweaa d`ad ynyd cbpk `ede ©£¨¦©©©©§¦¨

.gxfnåcinzúéçøæî úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä íéaøòä ïéa ìL §¤¥¨©§©¦¨¨¦§¨©¤¤§¦¦§¨¦
,äiðL úòaè ìòxrn cva axra z`vnpd ynyd cbpk `edy.a ©©©©§¦¨

d`ian ,ynyd cbpk hgyp did cinzdy `xnbd dyxity xg`
abpd ipwf z` l`yy oecwen qexcpqkl`a dyrn didy `xnbd
.ynyd oiprn el eaiyd mday dpey`xd lry ,zel`y xyr

:`xnbd zxtqnéð÷æ úà ïBã÷Bî ñBøcðñkìà ìàL íéøác äøNò£¨¨§¨¦¨©£¤§¨§§§¤¦§¥
áâpä,`id dpey`xd dl`yd .mexc inkg -,ïäì øîà ©¤¤¨©¨¤
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oifge` mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

.åðéîéá ùàøä ãöéë ìâøáå ùàøá ïåùàøäaizkc mixa`d lkl mcew y`xdy

:epinia y`xd jklid exct z`e ey`x z` digzpl dze` gzpe (` `xwie)åîèåçå
.åòåøæ ãâðëab lr y`xd ab ,eizerav` oia eipxw f`e erexf cbp dpet dndad mheg

:dlrnl dpet dhigy ziae eci zqit.äéìò ïåúð øãôäåedfe dhigyd mewn zeqkl

:dlrn ly ceakúéáå åìàîùá ïéîé ìù ìâø
.õåçì åøåòdid xerd hyted myny mewn

itlk jzgd mewne mrd l` ueg itlk

d`xi `ly ick carnl xity ikde jilend

`wilq h"n (:dk sc) `neia yxtne jzgd

jxc mzd c"nl `ki`c `yix icda lbxl

ipye mici 'ae lbxde y`xd axw did egezip

erde dxbde dfgd zeptc`ki`e lbxde uw

jxck 'it axw did `pneyc `ielir jxc c"nl

y`xd miaixw md dfn df mipny mixa`dy

mici ipye dxbde dfgd zeptc ipye lbxde

oiae `ielir jxc c"nl oiae lbxde uwerde

mr axw lbxdy xcq df oi` egezp jxc c"nl

yxtne oincew mici ipy gezipa ixdy y`xd

`yix icda wilq lbx `nrh i`n mzd

zxifbe mcew `edy izyxit xak y`xd

`yixc meyn enr lbx mrh dne `id aezkd

`edy dicda lbx `wlq zenvr dia iyitp

`dzy dlrnl xity ikde xya elek

k"k xa` meya oi`e xyae zenvr dxhwda

:lbxk enr xya.íéãé 'áá éðùä`pz i`d

lecb xza xnelk `xyiac `xai` xza lif`

md dfn df milecb mixa`dy mixa`d

zelecb ody mincew mici 'a jklid mincew

:lbxde uwerdnìàîù ìùå åðéîéá ïéîé ìù
.åìàîùágafnl oze` oikilen ozeaiyg jxc

:uegl cg`e cg` lk ly dxer ziae'âä
åðéîéá õ÷åòä éìàîùä ìâøáå õ÷åòá

åéúåòáöà ïéá úìãìåãî äéìàäådweac `id .

rav` mbe zerav`d oia zklede uwera

zeweac zerlvd mbe uwera weac cakd

lbxd enr zeilkd 'ae cakd rav` uwera

:'ek l`ny ly.äøâáå äæçá éòéáøäx`evae

dxbde dzei aeyg `edy epinia dfgd

`lc i`de eizerav` oia dizerlve el`nya

ipyc `nrh epiid uegl dxer ziae yxit

zia ied k"` eizerav` oia oigpen eizerlv

jl yxit `l zeptc iab la` uegl dxer

jkl eci qt lr zeptc `yil leki dide melk

:uegl dxer zia yxitúåðôã 'áá éùéîçä
.'åë ïéîé ìù:uegl oxer ziaeíéáø÷á éùùä

.êæáá ïéðåúðäoi`y itle jfa mbxzn sk

lr mirxke ilka opzil jixv cgi oixaegn

:dlrnln mdiab.úìñá éòéáùäxg`ly

epiidc ezgpn oixihwn cinz ixa` zxhwd

:zlq.â"ë éúéáçdler (.cl sc) `neia xn`c

:oiziag elit`e dgpn my dgpne.ïééá 'èä
mr miaxw el` lk oidd ziriax mikqp

oi`c mixa`ddgpn `la dler oiaixwn

xeara oiaixwy it lr s` miziage mikqpe

ikqpl oincew md weqtd one li`ed lecb odk

:(mixa`d x`y epl jixv) cinzíåðúðå åëìä

.äèîìå ùáë éöçîoixfeg zxehwd zxhwd xg`ly dlrnle yak ivgn `le

ogipdl jixv jklid dkled d`xz `l gafnl miaixw eid m`e gafnl oze` oikilene

dkled d`xz mixg` e` md e` ekileie exifgiykl jk xg`ly dhnle yak ivgn

minrtc cere mixhwenk d`xp gafnl miaexw m`y zeyrl dti ikde daeyg

md miaexwe li`ed zxehwd mcew mxihwiy

:gafnl jk lk.åáøòîáegxfna `le yak ly

gafnl mixa` jiledl gafnl mzkla ixdy

yak ly zigxfn jxc dkxrna mexcle

o`kne o`kne gafnd rvn` yak ixdy(b)

dlky xg`l cv lkl zen` 'g gafnd qtez

'g `vnp a"l gafnde f"h yakd ixdy yakd

gxfna dkxrnd mewne cv lkl zen`

dkxrnd agxe yak ly egxfn lv` gafnd

getzd ixdy gafnd ivg cr qtez epi`

ezkild xne` dz` `vnp gafnd rvn`a

mipzep jkl dkxrnl mixa`d wexfl gafnl

mewn zeptl yak ly eaxrna mixa`d

:ezkild.íåçìîåaixwz jpaxw lk lr aizkc

:gln.òîù úà úåø÷ì úéæâä úëùìì åàáå
oekp ikde zxehwd z` exihwi y"w xg`le

xhwd mey exihwiy mcew elltziy xacd

:gegip gixl mpaxw lrie'îâìâøå ãé àðú.

:'ek wgvi zciwrk cgiïåéæá íåùî øîà ãç
é÷åçá êìäî àåäù éðôî øîà ãçå íéùã÷

.íéîòäod miakek zcearl gaf oiaixwnyk

:cgi milbx drax` jk eze` oiztekéàîå
.åäééðéá:zeyrl xeq` xnl oiae xnl oia

.éàøéùá äéúôëã åäééðéá àëéàzlina

minrd iweg meyn `kil miycw oeifa meyn

:`ki`åðçìåù øùò.ùã÷îá åéä ú'a dxfra

icda `kd aiyg `l mle`a eidy zepgley

:dxfra eidy mze` `l` xyrùéù ìù 'ç
.íééçáèîä úéááoetva zerahd lv`

axrna 'ae miiaxwd z` oigicn mdilry

lkidd gzt lv` miptan mle`a 'ae yakd

:adf ly '`e sqk ly cg`.åúñéðëá
oicnere eilr mze` oigipn gztl oiribnyk

:yetl ea.åúàéöéá áäæ ìù ìòådid mye

zegpna yxtn jk oikifad exihwiy cr gpen

:(:hv sc) mgld izy wxtaùã÷á ïéìòîù
.ïéãéøåî àìåly lr oigipn mzqipka oebk

didy dyn ly lr lkida ribnyke sqk

jkitl oicixen `le diilr ixd adf dtevn

xyre adf ly ilk lr egipn ez`ivia

`de dnly dyry lkida oiicr eid zepgley

oze` `l` aiyg `lc `kd edpiayg `lc

eid `l dnly ly oze`ae mdilr migipny

mgld izy wxt zegpna opixn`ck mixcqn

eid `le dnly dyr zepgley xyr (.hv sc)

:'ek dyn ly lr `l` mixcqnéðôî
.çéúøîùxdnne enngne mgld z`

:ytrzdl.íåéä ãâð íåéì íéðùynyd cbp

meie mei lk xnelk meid zaeg `l` epi` e`

:'eke xne` `edyk mipy eaixwzãéîú ãöéë
úéáøòî úéðåôö ïø÷ ìò èçùð äéä øçù ìù

.äéðù úòáè ìò:dfk oizipzna ziyixtck
ïî
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ïBLàøä¯LàøaìâøáeLàøä .¯,BðéîéaBîèBçåétìk ¨¦¨Ÿ¨¤¤¨Ÿ¦¦§§§©¥
åéðø÷ ,BòBøæ¯BúèéçL úéa ,åéúBòaöà ïéa¯,ïìòîìî §©§¨¥¤§§¨¥§¦¨¦§©§¨

øãtäåïéîé ìL ìâøä .äéìò ïeúð¯ïøBò úéáe ,BìàîNa §©¤¤¨¨¤¨¨¤¤¤¨¦¦§Ÿ¥¨
éðMä .õeçì¯ézLaïéîé ìL .íéãé¯ìàîN ìLå ,Bðéîéa ©©¥¦¦§¥¨©¦¤¨¦¦¦§¤§Ÿ

¯éLéìMä .õeçì ïøBò úéáe ,BìàîNa¯õ÷Bòa.ìâøáe ¦§Ÿ¥¨©©§¦¦¨¤¨¤¤
õ÷Bòä¯äéìàäå ,Bðéîéa¯,åéúBòaöà ïéa úìãìeãî ¨¤¦¦§¨©§¨§§¤¤¥¤§§¨

ìàîN ìL ìâøä ,Bnò úBéìë ézLe ãákä òaöàå¯ §¤§©©¨¥§¥§¨¦¨¤¤¤§Ÿ
éòéáøä .õeçì ïøBò úéáe ,BìàîNa¯äæçä .äøbáe äæça ¦§Ÿ¥¨©¨§¦¦¤¨¤©¥¨¤¨¤

¯äøbäå ,Bðéîéa¯,BìàîNaåéúBòìöå.åéúBòaöà éðL ïéa ¦¦§©¥¨¦§Ÿ§©§¨¥§¥¤§§¨
éLéîçä¯ïéîé ìL .úBðôã ézLa¯ìàîN ìLå ,Bðéîéa¯ ©£¦¦¦§¥§¨¤¨¦¦¦§¤§Ÿ

.õeçì ïøBò úéáe ,BìàîNaéMMä¯íéáøwaíéðeúpä ¦§Ÿ¥¨©©¦¦©§¨©¦©§¦
æaaC,íéòøëeéòéáMä .äìòîìî ïäéab ìò¯úìBqa. ©¨¥§¨©¦©©¥¤¦§©§¨©§¦¦©¤

éðéîMä¯íézéáçaéòéLzä .¯eëìä .ïéiaíeðúðeéöçî ©§¦¦©£¦¦©§¦¦©©¦¨§§¨¥£¦
,Báøòîa ähîìe Lákíeçìîe.eãøéåìì ïäì eàáeúkL ¤¤§©¨§©£¨§¨§¨§¨¨¤§¦§©

."òîL" úà úBø÷ì úéæbäàøîâãé :àðzìâøå,úãé÷òk ©¨¦¦§¤§©¨¨¨¨¤¤©£¥©
éàî ."äìhä úà ïéúôBk eéä àì" .íäøáà ïa ÷çöé¦§¨¤©§¨¨Ÿ¨§¦¤©¨¤©
ïBéæa íeMî :øîà ãç ,àcñç áøå àðeä áø ?àîòè©£¨©¨§©¦§¨©£©¦¦§

íeMî :øîà ãçå ,íéLã÷Cläîcéweçaéàî .íénòä ¨¨¦§©£©¦¦§©¥§¥¨©¦©
éîð éà ,éàøéLa dézôëc eäééðéa àkéà ?eäééðéa¯àöeäa ¥©§¦¨¥©§¦§©¥§¦¨¥¦©¦§¨

ìL :íúä ïðz .àáäãc.Lcwna eéä úBðçìeL äøNò L §©£¨§©¨¨§¤§¥§¨¨©¦§¨
íééçaènä úéáa LéL ìL äðBîL¯íäéìòLúà ïéçéãî §¨¤©¦§¥©¦§¨©¦¤£¥¤§¦¦¤

ãçàå LéL ìL ãçà ,Lák ìL dáøòîa íéðL ,íéáøwä©§¨©¦§©¦§©£¨¨¤¤¤¤¨¤©¦§¤¨
LéL ìL ìò ,óñk ìL¯ìL ìòå ,íéøáàä úà ïéðúBð ¤¤¤©¤©¦§¦¤¨¥¨¦§©¤

óñk¯.úøL éìkíìeàáe,úéaä çút ìò íéðôaî íéðL ¤¤§¥¨¥¨¨§©¦¦¦§¦©¤©©©¦
íçì ïéðúBð óñk ìL ìò .áäæ ìL ãçàå óñk ìL ãçà¤¨¤¤¤§¤¨¤¨¨©¤¤¤§¦¤¤
LãBwa ïéìònL ,Búàéöéa áäæ ìL ìòå ,Búñéðëa íéðtä©¨¦¦§¦¨§©¤¨¨¦¦¨¤©£¦©¤
íéðtä íçì åéìòL ,íéðôa áäæ ìL ãçàå .ïéãéøBî àìå§Ÿ¦¦§¤¨¤¨¨¦§¦¤¨¨¤¤©¨¦

éãkî .ãéîzéãáò éànà ,úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéà ¨¦¦§¦¥£¦¦§£¦©©¨§¦
LéLc?eãáòéðíLa àðpéç áø øîà !áäæc eãáòéð ,óñëc §©¦¦£§§¤¤¦£§§¨¨¨©©¦¨¨§¥

éðtî :÷çöé áø øa ìàeîL éaø íLa éñà éaøå ,éñà éaø©¦©¦§©¦©¦§¥©¦§¥©©¦§¨¦§¥
úéçøæî ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL" .çézøî àeäL¤©§¦©¤©©¨¨¦§¨©¤¤¦§¨¦
àø÷ øîàc :àcñç áø øîà ?éléî éðä àðî ."úéðBôö§¦§¨¨¥¦¥£©©¦§¨©£©§¨

"íBiì íéðL"¯"íBiì íéðL" :éëä éîð àéðz .íBiä ãâðk §©¦©§¤¤©©§¨©¦¨¦§©¦©
¯úáBç àlà Bðéà Bà ,íBiä ãâð øîBà äzà .íBiä ãâðk§¤¤©©¨¥¤¤©¥¤¨©

úàå ø÷aa äNòz ãçà Lákä úà" øîBà àeäLk ?íBiä©§¤¥¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¤
"íéaøòä ïéa äNòz éðMä Lákä¯íBiä úáBç éøä ©¤¤©¥¦©£¤¥¨©§©¦£¥©©

?"íBiì íéðL" íéi÷î éðà äî àä ,øeîà¯àä .íBiä ãâð ¨¨¨£¦§©¥§©¦©¤¤©¨
úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL ãéîz ?ãöék¥©¨¦¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦
èçLð äéä íéaøòä ïéa ìLå ,äiðL úòaè ìò úéáøòî©£¨¦©©©©§¦¨§¤¥¨©§©¦¨¨¦§¨
íéøáã äøNò .äiðL úòaè ìò úéçøæî úéðBôö ïø÷ ìò©¤¤§¦¦§¨¦©©©©§¦¨£¨¨§¨¦

éð÷æ úà ïBã÷Bî ñBøcðñkìà ìàLáâpä:ïäì øîà . ¨©£¤§©§§§¤¦§¥©¤¤¨©¨¤
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc - cinz(iriax meil)

mipdkd ly mixai`d zfig` zxeve xcq z` zx`an dpynd
odkd :dxeyayïBLàøäfge`e cnerìâøáe Làøaoeilrd wlgd - ¨¦¨Ÿ¨¤¤

z` ,mfge` cvike .zipnid zixeg`d lbxd lyLàøäfge` `edaci ¨Ÿ§
BîèBçå ,Bðéîédpet yakd ly [et`-]BòBøæ étìk,odkd ly zipnid §¦§§§©¥§

eåéðø÷zegpen yakd lyåéúBòaöà ïéae ,fge`d lyBúèéçL úéa ©§¨¥¤§§¨¥§¦¨
ïìòîìî,dlrn cvl dpet jezigd mewn -øãtäåiab lry oneyd - ¦§©§¨§©¤¤

axwdäéìò ïeúðz`e .ezeqkl ,jezigd mewn iab lr gpen -ìâøä ¨¨¤¨¨¤¤
ïéîé ìLfge` ,yakdaciïøBò úéáe ,BìàîNjenqd mewnde - ¤¨¦§§Ÿ¥¨

xerldid ,ìcvõeç.[xei` d`x] .dlrn itlk - §
odkd cner eixg`léðMäfge`eézLadíéãécr oeilrd wlgd - ©¥¦¦§¥¨©¦

cid z` ,mfge` cvike .yakd ly zeincwd miilbxd izy ly jxad
ïéîé ìLfge` ,yakdaciå ,Bðéîécid z`ìàîN ìLfge` ,yakd ¤¨¦§§¦§¤§Ÿ

aciïøBò úéáe ,BìàîNcv `edy ,xerl jenqd mewnde - §§Ÿ¥¨
,zerav`dõeçì.dlrn itlk - ©

odkd cner mdixg`,éLéìMäfge`eõ÷Bòaapfa -ìâøáewlga - ©§¦¦¨¤¨¤¤
z` ,mfge` cvike .zil`nyd zixeg`d lbxd ly oeilrdõ÷Bòä̈¤

fge`äéìàäå ,Bðéîéadil` dweacdúìcìeãî[zkynpe dielz-] ¦¦§¨©§¨§§¤¤
Bnò úBéìë ézLe ãákä òaöàå ,åéúBòaöà ïéajeza [uwerd mr-] ¥¤§§¨§¤§©©¨¥§¥§¨¦

z`e .eci skìàîN ìL ìâøäfge` ,yakdïøBò úéáe ,BìàîNa- ¨¤¤¤§Ÿ¦§Ÿ¥¨
did ,xerl jenqd mewndõeçì.dlrn itlk - ©

odkd cner mdixg`,éòéáøäfge`eäæçaoezgzd wlgd - ¨§¦¦¤¨¤
,dndaayäøbáez` ,mfge` cvike .x`eevd -äæçäfge`.Bðéîéa ©¥¨¤¨¤¦¦

åz`äøbäfge`åéúBòìöå ,BìàîNamigpen ,x`eevd lyéðL ïéa §©¥¨¦§Ÿ§©§¨¥§¥
.åéúBòaöà¤§§¨

odkd cner mdixg`,éLéîçäfge`eúBðôã ézLacvike .yakd ©£¦¦¦§¥§¨
otecd z` ,mfge`ïéîé ìL`ed fge` yakdå ,Bðéîéaotecd z`ìL ¤¨¦¦¦§¤

ìàîNfge` yakdïøBò úéáe ,BìàîNaxer eilr didy cvd - §Ÿ¦§Ÿ¥¨
õeçì.dlrn itlk - ©

odkd cner mdixg`,éMMäfge`eæaa íéðeúpä íéáøwaC.dxrw - ©¦¦©§¨©¦©§¦©¨¨
ådíéòøkmigpen eid miilbxd zrax` ly oezgzd wlgd -ìò §§¨©¦©

.äìòîìî ïäéab©¥¤¦§©§¨
odkd cner mdixg`,éòéáMäfge`eaoexyrúìBñeid dpnny ©§¦¦§¤

odkd cner mdixg` .cinzd zgpn z` miyer,éðéîMäfge`eaivg ©§¦¦§
d zgpn z` miyer eid dpnny zleq oexyríézéáçodkd ly £¦¦

odkd cner mdixg`l .lecbd,éòéLzäfge`eïéia.mikqpd ly ©§¦¦©©¦
dpynd .mipdkl eixa` zwelge cinzd gezip xcq yxtzd o`k cr

:xwead iyrn xcq z` yxtl dkiynneëìämixai`dy mipdkd ¨§
mciaíeðúðe[megipde-]éöçîda ,ähîìe LákcvBáøòîly §¨¥£¦¤¤§©¨§©£¨

yakd,[xei` d`x]íeçìîe.mye,okn xg`leãøé,gafnd yakn §¨¨§
ìì ïäì eàáeòîL úà úBø÷ì úéæbä úkL.lltzdle ¨¨¤§¦§©©¨¦¦§¤§©

àøîâ
ecwr `l` ,dhigyd zrya cinzd z` exyw `ly epzpyna epipy

:dciwrd zxev z` zx`an `xnbd .eze`àðz,`ziixaa epipy - ¨¨
zciwr dzid cinzd zciwr,ìâøå ãémr ci lk micwer eid ,xnelk ¨¨¤¤

`id ixd ,ef dciwr zxeve .dcbpky lbxdíäøáà ïa ÷çöé úãé÷òk©£¦©¦§¨¤©§¨¨
.gafnd iab lr
:epzpyna epipyïéúôBk eéä àì[mixyew-].äìhä úà`xnbd Ÿ¨§¦¤©¨¤

:xacd mrh z` zxxanàîòè éàîcinzd z` mixyew eid `l ©©£¨
:`xnbd daiyn .dhigyd zryaàcñç áøå àðeä áømrha ewlgp ©¨§©¦§¨

.xacdíeMî ,øîà ãçdfa yiy,íéLã÷ ïBéæaixken jxc oky ©¨©¦¦§¨¨¦
mdilbxe mdici mixeyw mdyk m`yil ,oileg mi`lh.,øîà ãçå§©¨©

,íénòä éweça Cläîc íeMîz` xeywl ,miiebd bdpn `ed jky ¦¦§©¥§¥¨©¦
:`xnbd zl`ey .dxf dcearl daxwd zrya mdizepaxwéàî©

eäééðéa:`xnbd daiyn .df xe`ial df xe`ia oia lcadd edn - ¥©§
eäééðéa àkéàmewna ,el` mipte`a elld mixe`iad oia lcad yi - ¦¨¥©§

éàøéLa déúôëccba `edy ,iyn lirn ici lr yakd z` xyewy - §©§¥§¦¨¥
,oeifia o`k oi`e aeygénð éàeze` xyewyk ,sqep ote` -àöeäa ¦©¦§¨

àáäãcyi ,miycw oeifa meyn dxn`y drcly .adf ly hega - §©£¨
dcear icaer bdpn cvn dxn`y drcl la` .oeifa o`k oi`y ,xizdl

.xeq`l yie ,df yyg yi oiicr ,dxf
oeifa oi` adf ly hega oaxwd zxiyway `xnbd d`iady xg`l
miieyr eid ycwnay zepgleyd lk `l recn `xnbd dpc ,miycw

:`xnbd d`ian .adfníúä ïðzmilwy zkqna dpyna epipy -e"t) §©¨¨
(c"n,ìLLc÷na eéä úBðçìeL äøNò L,[xei` d`x]äðBîLmdn §Ÿ¤§¥§¨¨©¦§¨§¨
eidLéL ìLmnewneìòL ,íééçaènä úéáaíäéeidúà ïéçéãî ¤©¦§¥©¦§¨©¦¤£¥¤§¦¦¤

íéáøwäe .zepaxwd lyíéðLeid mitqepãçà ,Lák ìL dáøòîa ©§¨©¦§©¦§©£¨¨¤¤¤¤¨
LéL ìL ìò ,óñk ìL ãçàå LéL ìLeidíéøáàä úà ïéðúBðly ¤©¦§¤¨¤¤¤©¤©¦§¦¤¨¥¨¦
.gafnl mze` milrny cr ,cigi oaxwóñk ìL ìòåz` migipn eid §©¤¤¤

yelye miryzéìkdúøLmilkd zkyln mei lka mi`iven eidy §¥¨¥
.meid zcear jxevlíìeàáeeidíéðLmigpen eidy ,mitqepíéðôaî ¨¨§©¦¦¦§¦

ìòciúéaä çút,lkidd gzt -ãçàdid mdnãçàå ,óñk ìL ©¤©©©¦¤¨¤¤¤§¤¨
óñk ìL ìò .áäæ ìLeidïéðúBðz`Búñéðëa íéðtä íçìskiz ¤¨¨©¤¤¤§¦¤¤©¨¦¦§¦¨

mihiy ivrn ieyrd ogleyd lr eze` excqiy cr ,eziit` xg`l
,lkiday adf dtevneáäæ ìL ìòåz` migipn eid ,mle`a didy §©¤¨¨

miptd mgl,Búàéöéacr ,lkiday ogleydn edexiqdy xg`l ¦¦¨
ly elld zepgleyd oiay iepiyd mrhe .mipdkl eze` miwlgn eidy

itl ,miptd mgl,ïéãéøBî àìå LãBwa ïéìònLegipd dligza jkle ¤©£¦©¤§Ÿ¦¦
adfd ogley lr edegipd eixg`e ,sqk ly ogley lr mgld z`
,sqk ogley lr edegipd `l ez`iviae .ycewa oilrny ,lkiday
heyta egipdl oicixen oi`e ,adf ly lr lkida gpen did ixdy

.xzeiåogley ceráäæ ìL ãçàdidíéðôa,lkida -åéìòLmigpen §¤¨¤¨¨¦§¦¤¨¨
.ãéîz íéðtä íçì¤¤©¨¦¨¦

:`xnbdzl`eyéãkîy [oeik-]ïéàbdpn mibdepíB÷îa úeiðòeleky ¦§¦¥£¦¦§
bdpn,úeøéLò,dxxyae xyera did ycwnd ziaa mdiyrn lky £¦

,ok m`LéLc éãáò éànàeidy zepgleyd z` yiyn eyr recn - ©©¨§¦§©¦
,mixai`de miiaxwd z` mdilr migipnáäæc eãáòéð óñëc eãáòéð- ¦©§§¤¤¦©§§¨¨

:`xnbd daiyn .adfn e` sqkn mze` eyriyíLa àðpéç áø øîà̈©©¦§¨§¥
L éðtî ,÷çöé áø øa ìàeîL éaø íLa éqà éaøå ,éqà éaø,zkzn ©¦©¦§©¦©¦§¥©¦§¥©©¦§¨¦§¥¤

,adf e` sqk oebkçézøî àeä,xyade mixa`d z` mngne ©§¦©
.yiyn `weec zepgleyd z` eyr jkle ,milwlwzne

:epzpyna epipyúéðBôö (úéçøæî) ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦
,[úéáøòî].zipetv zigxfn oxw lr hgyp did miiaxrd oia lye ©£¨¦

xgy ly cinz oia dhigyd mewna weligd mrh z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .miiaxrd oia ly cinzléléî éðä àðîokidn - §¨¨¥¦¥

,ziaxrn zipetv oxwa hgyp xgy ly cinzy ,el` mixac epcnl
:`xnbd daiyn .zipetv zigxfn oxwa miiaxrd oia lyeáø øîà̈©©

àø÷ øîàc ,àcñçcinz oaxw zyxta weqta xn`py -(b gk xacna), ¦§¨§¨©§¨
mninz dpW ipA miUaM ,'dl EaixwY xW` dX`d df ,mdl Yxn`e'§¨©§¨¨¤¤¨¦¤£¤©§¦©§¨¦§¥¨¨§¦¦

íBiì íéðLdyriz daxwddy ,`ed 'meil' yexite ,'cinz dlrãâðk §©¦©Ÿ¨¨¦§¤¤
íBiä:`xnbd d`ian .ynyd zgixf cbpk -éëä énð àéðzepipy - ©©§¨©¦¨¦

weqta xn`p ,epipy jke ,`cqg ax ixack `ziixaa ok,'íBiì íéðL'§©¦©
aixwdl yiy ,eyexiteíBiä ãâðk:`ziixad zl`ey .ynyd -äzà §¤¤©©¨

e yxtnøîBàk dpeekd 'meil' xn`py dnyBðéà Bà ,íBiä ãâð- ¥¤¤©¥
eyexit oi` ile`e,íBiä úáBç àlàaixwdl daeg yiy cnll epiide ¤¨©©

y itl ,ok yxtl xyt` i` :`ziixad daiyn .mei lka mipyàeäLk§¤
øîBà(c weqt my)éðMä Nákä úàå ,ø÷aá äNòz ãçà Nákä úà' ¥¤©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤§¥©¤¤©¥¦

éøä ,'íéaøòä ïéa äNòzxakàä ,øeîà íBiä úáBçlr ,ok m` - ©£¤¥¨©§¨¦£¥©©¨¨
íéi÷î éðà äîxn`py dn z`,'íBiì íéðL'dxn` jxev dfi`le ¨£¦§©¥§©¦©

k' `ed yexitd i`ce `l` ,dxezd z`f.'íBiä ãâð:`ziixad zyxtn ¤¤©
ãöék àädaiyn .ynyd cbpk cinzd zaxwd miiwzz cvik - ¨¥©

y ici lr :`ziixadúéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä øçL ìL ãéîz̈¦¤©©¨¨¦§¨©¤¤§¦
ìò ,úéáøòîdúòaèd,äiðLcvn xweaa d`ad ynyd cbpk `ede ©£¨¦©©©©§¦¨

.gxfnåcinzúéçøæî úéðBôö ïø÷ ìò èçLð äéä íéaøòä ïéa ìL §¤¥¨©§©¦¨¨¦§¨©¤¤§¦¦§¨¦
,äiðL úòaè ìòxrn cva axra z`vnpd ynyd cbpk `edy.a ©©©©§¦¨

d`ian ,ynyd cbpk hgyp did cinzdy `xnbd dyxity xg`
abpd ipwf z` l`yy oecwen qexcpqkl`a dyrn didy `xnbd
.ynyd oiprn el eaiyd mday dpey`xd lry ,zel`y xyr

:`xnbd zxtqnéð÷æ úà ïBã÷Bî ñBøcðñkìà ìàL íéøác äøNò£¨¨§¨¦¨©£¤§¨§§§¤¦§¥
áâpä,`id dpey`xd dl`yd .mexc inkg -,ïäì øîà ©¤¤¨©¨¤
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc - cinz(iying meil)

m`d÷Bçø ,õøàì íéîMä ïî,axrn cvl gxfn cvn xy`n xzei ¦©¨©¦¨¨¤¨
î Bàcvçøæncrìcváøòî.ux`d cr minydn xy`n xzei wegx ¦¦§¨§©£¨

Bì eøîà,abpd ipwf el eaiyd -áøòîì çøænîe`iad .xzei wegx ¨§¦¦§¨§©£¨
,mdixacl di`x abpd ipwfòãz,`ed jkyéøäLdyk xweaaänç ¥©¤£¥©¨
ïéìkzñî ìkä ,çøæna[lkzqdl mileki-],dadyk axra okeänç ©¦§¨©Ÿ¦§©§¦¨©¨

,da ïéìkzñî ìkä ,áøònadyk eli`eänç`idòöîàad,òé÷ø ©©£¨©Ÿ¦§©§¦¨©¨§¤§©¨¦©
,da ïéìkzñî ìkä ïéàohw ux`l minydn wgxndy ,ok m` gken ¥©Ÿ¦§©§¦¨

,riwxd mexa z`vnp `idyk jkle ,axrnl gxfnny wgxndn xzei
`wxe .da lkzqdl mileki oi`e wfega dxi`ne jk lk dwegx dpi

lkzqdl xyt` ,axrna e` gxfna ,lecb wgxna z`vnp `idyk
.da

:abpd ipwf ly mzaeyz lr `xnbd dtiqeníéîëçålr miwleg ©£¨¦
e ,mdixacäæå äæ ,íéøîBàoiay wgxnde ux`l minyd oia wgxnd - §¦¤¨¤

,axrnl gxfnïéåL ãçàk,xacl di`xe .`ed dey wgxn -øîàpL §¤¨¨¦¤¤¡©
(`i bw mildz)iM'['åâå] õøàä ìò íéîL dBáâë.'ei`xi lr FCqg xaB ¦¦§©¨©¦©¨¨¤¨©©§©§¥¨

xn`p okn xg`le(ai bw my)áøònî çøæî ÷Bçøk'z` EPOn wigxd ¦§¦§¨¦©£¨¦§¦¦¤¤
.'EpirWRLéôð eäééðéî ãç éàå,xzei lecb mdn cg` wgxn m`e - §¨¥§¦©¦©§§¦

Léôðc àeää ék eäééååøz áBzëðmiweqtd ipya aezkl jixv did - ¦§©§©§¦©¦§¦
.hren xeriy mdn cg`a hwp recne ,mdipiay lecbd wgxnd z`
.mdipy z` weqta ehwp jkle ,`ed dey mdipia wgxndy gken `l`

:minkg ixac lr `xnbd zl`eyàlàåm` ,mdixac lr zeywdl yi §¤¨
dyk ,`ed dey wgxndàîòè éàî òé÷ø òöîàa änçedn-] ©¨§¤§©¨¦©©©£¨

[mrhdy,da ïéìkzñî ìkä ïéàxy`n xzei dwegx dpi` `ld ¥©Ÿ¦§©§¦¨
:`xnbd daiyn .axrnae gxfna z`vnp `idykéà÷c íeMî¦§¨¥

éãéî déì éñk àìå ,àéãäìzcner `id riwxd rvn`ay meyn - §¤§¨§Ÿ¨¥¥¦¦
lkzqdl xyt` i` jkle ,dze` xizqne dqknd xac oi`e ,ieliba

.da
:ml`yy dipyd dl`ydïäì øîà,abpd ipwfl oecwen qexcpqkl` ¨©¨¤

m`dälçz eàøáð íéîL,ux`l mcewõøàä Bàdligz d`xap ¨©¦¦§§§¦¨¨¨¤
e eaiyd .minyd z`ixal dncweBì eøîà,abpd ipwfeàøáð íéîL ¨§¨©¦¦§§

øîàpL ,älçz(` ` ziy`xa)úàå íéîMä úà íéäìà àøa úéLàøa' §¦¨¤¤¡©§¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦§¥
,'õøàä.dligz e`xapy gken dligz exn`p minyy jkne ¨¨¤

:ml`yy ziyilyd dl`ydïäì øîà,abpd ipwflàøáð øBà ¨©¨¤¦§¨
älçz,jyegl mcewBàd `nyCLç.xe`l mcew dligz `xap §¦¨Ÿ¤

Bì eøîà,abpd ipwføút dì ïéà àc àúléî.oexzt el oi` df xac - ¨§¦§¨¨¥¨¨©
,daeyz ef dl`yl oi`y el exn` recn :`xnbd dywndéì eøîéðå§¥§¥

d i`cey ,el exn`iy -áéúëc ,älçz àøáð CLç(a ` ziy`xa) Ÿ¤¦§¨§¦¨¦§¦
CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå'r,'ebe 'mFdz ipR løãäåxg`le - §¨¨¤¨§¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤©§¥§©£©

xn`p okn(b ` my),'øBà éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå'ok m` gken ©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦©§¦
:`xnbd zvxzn .xe`l mcw jyegdyéøáñ,mixeaq eid abpd ipwf - ¨§¦

yeygl mdl yi ezl`yl daeyz el eaiyi m`yéúà àîìéc¦§¨¨¥
ìéìeiL,le`yl `ai `ed `ny -äìòîl äîlry riwxd iab lr - §©¥©§©§¨

,zeigd iy`xähîl äîe,medzde ux`l zgzn -íéðôl äîueg - ©§©¨©§¨¦
,gxfn cva mlerd zvignløBçàl äîecvl mlerd zvignl ueg - ©§¨

:`xnbd dywn .mda xdxdl xeq`y mixac mde ,axrn,éëä éà¦¨¦
,mdly yygd did dfydéì eøîéð àì énð íéîLml`yyk mb - ¨©¦©¦Ÿ¥§¥

daiyn .el zeprl mdl did `l ,dligz `xap in ux`de minyd lr
:`xnbdìééL à÷c àeä àîìòa éàø÷à øeáñ àøwéòîdligza - ¥¦¨¨¨©§©§¨§¨§¨¨¦

jiyni `le ,jk lr ml`yy `ed dxwn jxcy ,mixeaq abpd ipwf eid
e .cer mze` le`ylìéàL øãä÷c eæçc ïåéke`xy oeike -`edy ¥¨©£§¨¨©¨¦

,el` mipipr lr ml`eye xfegéøáñ,abpd ipwf [exaq-]déì àîéð àì ¨§¦Ÿ¥¨¥
ì éúà àîìécéìeiLle`yl `ai `ed `ny ,daeyz el xn`p `l - ¦§¨¨¥§©¥

.øBçàl äîe íéðôl äî ähîl äî äìòîl äî©§©§¨©§©¨©§¨¦©§¨
:qexcpqkl` ml`y ziriax dl`yíékç éø÷úî ïéãéà ,íäì øîà̈©¨¤¥¥¦§§¥©¦

.mkg `xwpd edfi` -déì eøîà,abpd ipwf el eaiyd -íëç eäæéà ¨§¥¥¤¨¨
ãìBpä úà äàBøä.df it lr bdpzne zeidl cizry dn eaila oian - ¨¤¤©¨

:ml`y ziying dl`yøBab éø÷úî ïéãéà ,íäì øîàedfi` - ¨©¨¤¥¥¦§§¥¦
.xeaib `xwpdBì eøîà,abpd ipwfBøöé úà LáBkä øBab eäæéà- ¨§¥¤¦©¥¤¦§

.qerklne `ehgln exvi lr xabznd
:ml`y ziyiy dl`yøéLò éø÷úî ïéãéà ,ïäì øîàedfi` - ¨©¨¤¥¥¦§§¥¨¦

.xiyr `xwpddéì eøîà,abpd ipwfçîOä øéLò eäæéàxfbpy dna ¨§¥¥¤¨¦©¨¥©
letiy eilr.B÷ìça§¤§

:ml`y ziriay dl`yäéçéå Léðéà ãéáòi äî ,ïäì øîàdn - ¨©¨¤©©£¦¦¦§¦§¤
.`ad mlerae dfd mlera digiy ick mc` dyriúéîé ,déì eøîà̈§¥¨¦

z`Bîöòenvr xrvie ,mibeprzn envr rpnie ,dk`ln lka gxhi - ©§
.`ad mler iigle dfd mler iigl dkfi df ici lre ,dxez cenll

:df oipra ml`y zipiny dl`yúeîéå Léðéà ãéáòi äîdyri dn - ©©£¦¦¦§¨
,abpd ipwf el eaiyd .zenlerd ipya miig el eidi `ly ick mc`

Bîöò úà äiçézebeprza envr wptie ,dk`lna gexhln rpni - §©¤¤©§
.dxeza weqri `le ,eizee`z ielinae

:ml`y ziriyz dl`yìò ìa÷úéå Léðéà ãéáòi äî ,ïäì øîà̈©¨¤©©£¦¦¦§¦§©¥©
àúééøa.zeixad lr laewn `diy ick mc` dyri dn -eøîàel ¦§¨¨¨§

,abpd ipwfïèìLå eëìî éðñé`le ,oehlyde zeklnd z` `pyiy - ¦§¥©§§¨§¨
.mzaxwa zeidl mdil` xagzieäì øîàqexcpqkl` mdl xn` - ¨©§

,abpd ipwfleëãécî àáè éãéc`id izvre ,mkzvrn daeh izvr - ¦¦¨¨¦¦§
y ,jtidlïèìLå eëìî íçøé,oehlyde zeklnd z` ad`iy -ãáòéå §©©©§§¨§¨§©£¥

àLðéà éða íò eáéèuiliy ici lr mc`d ipa mr zeaeh dyrie - ¦¦§¥¡¨¨
.oehlyd lv` mcra

:ml`y zixiyr dl`yøãéîì éàé ànéa ,ïäì øîàie`x m`d - ¨©¨¤§©¨¨¥§¥©
,mia xxebzdl xzeiBà,`nyøãéîì éàé àzLaéaie`x xzei - §©©§¨¨¥§¥©

.dyaia xxebzdløãéîì éàé àzLaéa ,déì eøîàie`x dyaia - ¨§¥§©©§¨¨¥§¥©
,dfl mrhde .xxebzdl xzeiàäc[ixdy-]àné éúeçð ìklk mb - §¨¨¨¥©¨

ok it lr s` ,mia zedyl milibxy mid icxeiïBäézòc àáziî àìŸ¦©§¨©§¥
àzLaéì ïé÷ìñc ãòmd milery cr mdilr zayein mzrc oi` - ©§¨§¦§©©§¨

.dyail
didy zel`yd zxyr z` ml`eyl xnb qexcpqkl`y xg`l
zeihxt zel`y ml`eyl siqed ,dnkgd ipipra ml`eyl ezrca

:ele mdl zerbepdøézé íékç ïBëpî ïéãéà ,ïäì øîà`ed in - ¨©¨¤¥¥¦§©¦©¦
e eaiyd .mkipiay xzeia mkgdBì eøîà,abpd ipwfàãçk àðlek ¨§¨¨©£¨

ïééååL,ipydn mkg epz`n cg` oi`e dnkga cg`k miey eplek - ¨§¨
,jkl di`xeàðì zøîàc àúléî ìk àäczl`yy xac lk ixdy - §¨¨¦§¨©£©§§¨¨

,epze`Cì àðøút ãça.daeyzd dze` eplek jl epayd - §©§©§¨¨
:ml`ye siqed okn xg`léìá÷ì ïezñéøúà ïéc äî ,ïäì øîà- ¨©¨¤©¥©§¦§§¦§¦

mizeye milke` mz` oi`y ,icbpk miqixzne micner mz`y df edn
epl dlynnde dlecbdy mz` mi`ex ixde .miiebd epnr mipzgzne

.miltyen mz`e ,`iddéì eøîà,abpd ipwf el eaiyd -çöð àðèñ ¨§¥¨¨¨¨©
dlynnd ozipy enxb epizepeer ,xnelk ,epze` gvip ohyd -

.epa zecxl ep`peylïäì øîà,qexcpqkl`ìéh÷î àðà àäàð ¨©¨¤¨£¨§©¥§¨
ïéëìî úøéæâa ïBëúéjk lr ,mikln zxifba mkz` bxed ip` ixd - ¨§¦§¥©§¨¦
.oeifa xac ipezaydydéì eøîà,abpd ipwf el eaiyd -ãéa ïèìL ¨§¥¨§¨§©

àkìî.uetgi xy` z` bexdl jlnd cia `ed oehlydy zn` -ås` ©§¨§
,ok it lráæk àkìîì éàé àìafka bdpzdl jlnl d`p oi` - Ÿ¨¥§©§¨¨¨

zxtqn .rx lk mdl dpe`i `ly dligz mgihady itl ,xwyae
:`xnbdïååbøàc ïéLeáì ïBäúé Léaìà ,ãiîiyeal mze` yiald - ¦¨©§¦¨§§¦§©§§¨
,onbx`ïBäéøàeö ìò àáäãc àëéðî éãLelr adf ciax lihde - §¦§¦¨§©£¨©©§¥

.mx`eev
,ml`eyl miiqy xg`lïäì øîà,abpd ipwfl qexcpqkl`àðéòa ¨©¨¤¨¥¨

ìæéàcjlil ip` dvex -,é÷éøôà úðéãîìribdl ji` dvr il eade §¥©¦§¦©©§¦¦
.myldéì eøîà,abpd ipwf el eaiyd -é÷ñôc ,úìæà úéöî àì ¨§¥Ÿ¨¥¨§©§¨§¦

CLç éøämiwiqtn jyeg ly mixdy meyn ,myl jlil lkez `l - ¨¥Ÿ¤
iptn ,mda xearl mc`l xyt` i`e ,mlerd x`yl iwixt` zpicn oia

.dlila oiae meia oia llk xe` mda oi`yàìc àéâñ àì ,ïäì øîà̈©¨¤Ÿ©§¨§Ÿ
àðéìæàe ,myl jl` `ly il xyt` i` -eëì àðìéiLî éëä eèîà ¨§¦¨©§¨¦§©¥§¨§

.mkl`ey ip` df iptne -àlàdvr il eadãéáòà éàîlke` dn - ¤¨©¤¡¦
.myl ribdl ick zeyrldéì eøîà,abpd ipwféàáeì éøîç ézééà ¨§¥©§¥£¨¥¨¥

,ael zpicnn mixeng jnr `ad -àøáäa éLøôcmd mikledy - §¨§¦§©§¨
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קפג oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

.÷åçø õøàì íéîùä ïî:xzei wegx dfi` xnelk.áøòîì çøæîî åì åøîàwegx

:ux`l minyn xzeiòöîàá äîç äá íéìëúñî ìëä çøæîá äîç éøäù òãúå
.ïéìëúñî ìëä ïéà òé÷ødwegx `id axrna e` gxfna `idyk dngdy itl dnle

rl zwfn dxe`d oi`y da lkzqdl mileki dwegx `idy liayae`idyk la` mipi

k"k xidfn dxe`e daexw riwxd rvn`a

:ze`xl oileki oi`yíúãî äæå äæ à"ëçå
.äåù:i`xw igkenckøîåà ãçà áåúë

øîåà ãçà áåúëå õøàä ìò íéîù äåáâë
.áøòîî çøæî ÷åçøëozcn dzid `l m`e

fg` dnl xzei wegx axrne gxfn `l` dey

xnel llk el did `l dcna hrena aezkd

dcna oiey mdipy i`ce `l` daexnd `l`

:odipy z` fg` jkläîç íòè éàî àìà
.äá ïéìëúñî ìëä ïéà òé÷øä òöîàáenk

:axrna e` gxfna `idyk oilkzqn mdy

.àéãäì éà÷ã íåùî`le zcner `id ieliba

wifne xidfn dxe` jk liayae icin dl iqk

:my zehiand mipirlíéîù íäì øîà
.äìçú åàøáðcg`k minye ux` e` xnelk

:e`xapúà íéäìà àøá úéùàøá øîàðù
.íéîùä:micw miny `nl`àøáð øåà
.äìçú:dlgz `xap efi` xnelkàã àúìéî

.øúô äéì úéìmey oi` zl`yy df xac

:dxzetl rceiy mlera mc`ñ"ùä êéøôå
.éàîàå:xzt dil zil `c `zlin dil eaiyd

.äéì åøîéìådlgz `xap jygc weqtd on

xn`ie xcde medz ipt lr jyge xn`py

:micw jyg `nl` xe` idi midl`éà åøáñ
.äéì åøîàdlrnl dn ileiiyl `z` ixd

`c `zlin dil eaiyd jklide dhnl dne

cer ml`yi `le rpnie xzt dil zil

:ziy`xa dyrnn.éëä éàerpnp jk liayac

minyd el eaiyd i`n` inp dlgz eaiydln

melk eaiydl mdl did `l dlgz e`xap

:'ek iz` `nlic meynéàø÷à éøáñ àø÷éòî
.àåä àîìòácer aeyi `le li`yn `wc

mileki jkl ziy`xa dyrnn xzei le`yl

:'eke efgc oeik zn`d eaiydl.íéëç ïéãéàin

:mkg ixwzin.ãìåðä úà äàåøäealn oiand

`al micizry zexew zeidl cizry dn

:odn xdfpe.åøöé úà ùáåëädxiar icil `a

:dpnn hlnpe exvi z` yake.å÷ìçá çîùä
:mewnd el ozepy dna.åîöò úà úéîé

:envr z` lityi.åîöò úà äéçéz` dabi

drx oir zeixad ea epzi jk jezne envr

mc`y minkg jecnile zenie ea e`pwie

eilr engxie envr z` lityi digiy dvexd

z` rpni de`bne daxd mipy digie zeixad

:ezr `la zenie eini exvwi `ly envràðñé
.ïåèìùå åëìîeze` ead`ie eixac elawzie

mixye mikln mr xacl libx mc` la`

eze` mi`pey jk jezne mc` ipa ea mi`pwn

:eiyrn z`e.åëãéãî àôéãò éãéãiznkg

lry daeh dvr evrei ip`y mklyn dlecb

dvr efi`e zeixad iptl laewn `di dci

ciarie cinz mdnr xacie oehlye jln mgxi

eler ciakdl `ly jlnd l` mdilr xacie xird iyp` liaya xird ipa mr eaih

:ecaerl xird ipa e`ai f`e mdilr.àúùáéá åà øãéîì éàé àîéáaeh mewn dfi`a

:dyaia el eaiyd dyaia e` mia xebl.åäééúòã àáúéî àì àîé éúåçð ìë àäã
:dyail ecxiy cr oda zayein ozrc oi`.íéëç éôè ïåëðî ïéã éàmkg mkn dfi`

:xzei.êì àðøúô àãçá àðìåëminkg eplek

dfn df mkg oi`ezrcl epnkqd eplek ixdy

:cg`.éìá÷ì ïåúñéøúà ïéã äî ïäì øîà
miwifgn mkpi`e icbp micner mz`y df dn

miaxd epgp` ik mircei mz` `ld epz`xi

:obne qixz oeyl oezqixz` ,epizgz mz`e

.çöð àðèù äéì åøîàixdy di`x dpi` ef

gvep `ed ohydy mei lka mi`ex mz`

lr ednzz l` mz` s` mc`d ipa drhne

:mkizgz ep`y.íäì øîàmz` mihey

bexd` dvx` m`y mkz`xi miwifgn mz`y

ywa`e jln ip`y mikln zxifba mkz`

il epziy ize` miade`y mikln x`yl

:mkz` bexdl zeyxãéá ïåèìéù åì åøîà
.áæë àëìîì éàé àìå úåëìîjcia xnelk

jka la` xye jln dz`y zeyrl zlynnd

drx epnr dyrz `ly epzghady epzngp

ik s` '`py xwy xacl jlnl d`p oi`e

:(fi ilyn) xwy xac aicplùéáìà ãéî
.ïåäúémyie onbx` iyeal mze` yiald

:mx`ev lr adf ciaxàðéòá íäì øîà
.ìæéàã:`wixt` zpicnl jlil ip` dvex

.úìæà úéöî àì åøîàzkll leki jpi`

ea yiy mewn jxcd rvn`a jyg ixdy

leki mc` mey oi`e dlila oia meia oia jyg

:mixd oze` xearlàìã àéâñ àì íäì øîà
.ãéáòà äî àìééùî éëä åèîà àðìéæà
liayae ikd ehn` my zkll invr izrwz

dn dvr mkl l`ey ip` invra izrwzy

:xearl lke` oipr dfi`ae izpwzéøîç éúééà
.àøáäá éùøôã éàáåìmilecb mixeng `ad

enk iyxtc ,jyga zkll oirceiy mixvnn

:`xiiya `veide yxtnd (.e sc migqt)

àñéâ éàäá øè÷å éðúîã éøåáé÷ éúééàå.

:jxara `qib i`da xeyweøåæçúùëå
êîå÷îìmliayac ixeaiw oze`a [feg`z] .

cr ixeaiw it lr jnewnl aeyzribzy

:jnewna didz f`e xywpy mewnléëä ãáò
.éùð äìåëã àæåçî àåääì àèî éëdid `l

:miyp m` ik jxkd eze`aãáòîì àòá
.àáø÷:dngln odnr zeyrl dvx.åì åøîà

xnelk lihw iyp exn`i ol zlhw i` miypd

m` ixdy epnr mglz m` dxeab dpi` ef

xaca ernyiy mlerd exn`i epze` bexdz

bexdp ep` m`e ,dxeab dpi` efe bxd miyp

df jln rexb dnk mirneyd exn`i jze`

rpnzy ahen edebxde eilr exagzp miypy

:feal didz ot epnr mglz l`e jnvr z`

.ïäì øîàwif` `le mkzvrl rney ipixd

:lek`l mgl il e`iade mkläéì åúééà
.àáäãã àøåúôà àáäãã àîäðel e`iad

:adf ly ogley lr gpen adf ly mgl
øîà
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:Bì eøîà ?áøònì çøænî Bà ,÷Bçø õøàì íéîMä ïî¦©¨©¦¨¨¤¨¦¦§¨©©£¨¨§
çøæna änç éøäL :òãz ,áøònì çøænî¯ìkä ¦¦§¨©©£¨¥©¤£¥©¨©¦§¨©Ÿ

áøòna änç ,da ïéìkzñî¯änç ,da ïéìkzñî ìkä ¦§©§¦¨©¨©©£¨©Ÿ¦§©§¦¨©¨
òé÷ø òöîàa¯:íéøîBà íéîëçå .da ïéìkzñî ìkä ïéà §¤§©¨¦©¥©Ÿ¦§©§¦¨©£¨¦§¦

" :øîàpL ,ïéåL ãçàk äæå äædáâëõøàä ìò íéîL ¤§¤§¤¨¨¦¤¤¡©¦§Ÿ©¨©¦©¨¨¤
]åâåáBzëð ,Léôð eäéépéî ãç éàå ,"áøònî çøæî ÷çøk ['¦§Ÿ¦§¨¦©£¨§¦©¦©§¨¥¦§

éàî òé÷ø òöîàa änç àlàå !Léôðc àeää ék eäééååøz©§©§¦©§¨¥§¤¨©¨§¤§©¨¦©©
àìå ,àéãäì éà÷c íeMî ?da ïéìkzñî ìkä ïéà àîòè©£¨¥©Ÿ¦§©§¦¨¦§¨¥§¤§¨§¨
?õøàä Bà älçz eàøáð íéîL :ïäì øîà .éãéî déì éñk̈¥¥¦¥¨©¨¤¨©¦¦§§§¦¨¨¨¤
àøa úéLàøa" :øîàpL ,älçz eàøáð íéîL :eøîà̈§¨©¦¦§§§¦¨¤¤¡©§¥¦¨¨
àøáð øBà :ïäì øîà ."õøàä úàå íéîMä úà íéäìà¡Ÿ¦¤©¨©¦§¤¨¨¤¨©¨¤¦§¨
.øút dì ïéà ,àc àúléî :Bì eøîà ?CLç Bà älçz§¦¨Ÿ¤¨§¦§¨¨¥¨§¨
äúéä õøàäå" :áéúëc ,älçz àøáð CLç :déì eøîéðå§¥§¥¤¦§¨§¦¨¦§¦§¨¨¤¨§¨
éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå" øãäå ,"CLçå eäáå eäúŸ¨Ÿ§¤©£©©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦©§¦

ì éúà àîìéc :éøáñ !"øBà,ähîl äîe äìòîl äî éìeiL ¨§¦¦§¨¨¥§©¥©§©§¨©§©¨
eøîéð àì éîð íéîL ,éëä éà .øBçàl äîe íéðôl äî©§¨¦©§¨¦¨¦¨©¦©¦¨¥§
ïåék ,ìééL à÷c àeä àîìòa éàø÷à :øeáñ àøwéòî !déì¥¥¦¨¨§©§©§¨§¨§¨¨¥¥¨
éúà àîìéc ,déì àîéð àì :éøáñ ,ìéàL øãä÷c eæçc§¨§¨¨©¨¥¨§¦¨¥¨¥¦§¨¨¥

ì.øBçàl äîe íéðôl äî ,ähîl äî äìòîl äî éìeiL §©¥©§©§¨©§©¨©§¨¦©§¨
eäæéà :déì eøîà ?íékç éø÷úî ïéãéà :íäì øîà£©¨¤¦¥¦§§¥©¦£©¥¥¤

íëç¯éø÷úî ïéãéà :íäì øîà .ãìBpä úà äàBøä ¨¨¨¤¤©¨£©¨¤¦¥¦§§¥
øBab eäæéà :Bì eøîà ?øBab¯.Bøöé úà LáBkä ¦£©¥¤¦©¥¤¦§

?øéLò éø÷úî ïéãéà :ïäì øîàeäæéà :déì eøîà £©¨¤¦¥¦§§¥¨¦£©¥¥¤
øéLò¯Léðéà ãéáòi äî :ïäì øîà .B÷ìça çîOä ¨¦©¨¥©§¤§£©¨¤©©£¥¦¦

Léðéà ãéáòi äî .Bîöò úéîé :déì eøîà ?äéçéå§¦§¤£©¥¨¦©§©©£¥¦¦
Léðéà ãéáòi äî :ïäì øîà .Bîöò úà äiçé ?úeîéå§¨§©¤¤©§£©¨¤©©£¥¦¦
øîà .ïèìLå eëìî éðñé :eøîà ?àúéiøa ìò ìa÷úéå§¦§©¥©§¦¨¨£©¦§¥©§§¨§©£©

eëãécî àáè éãéc :eäì¯ãáòéå ,ïèìLå eëìî íçøé §¦¦¨¨¦¦§§©¥©§§¨§©§©£¥
Bà ,øãéîì éàé ànéa :ïäì øîà .àLðéà éða íò eáéè¦¦§¥¡¨¨£©¨¤§©¨¨¥§¥¨
,øãéîì éàé àúLaéa :déì eøîà ?øãéîì éàé àúLaéa§©©§¨¨¥§¥¨£©¥§©©§¨¨¥§¥¨
ïé÷ìñc ãò ïBäéúòc àázéî àì àné éúBçð ìk àäc§¨¨¨¥©¨¨¦©§¨©£¥©§¨§¦

.àzLaéì:Bì eøîà ?øézé íékç ïBëpî ïéãéà :ïäì øîà ©©©§¨£©¨¤¦¥¦§©¦©¦£©
àðì zøîàc àúléî ìk àäc ,ïééååL àãçk àðlek¯ãça ¨¨©£¨¨§¨§¨¨¦§¨§¨§©§¨¨§©

eøîà ?éìá÷ì ïeúñéøúà ïéc äî :ïäì øîà .Cì àðøúẗ©§¨¨£©¨¤©¥©§¦§§¦§¦£©
ïBëúé àðìéè÷î àðà àä :ïäì øîà .çöð àðèñ :déì¥§¨¨§©£©¨¤¨£¨©§¦§¨©§
éàé àìå ,àkìî ãéa ïèìL :déì eøîà !ïéëìî úøéæâa¦§¥©©§¦£©¥¨§©§©©§¨§¨¨¥
éãLe ,ïååbøàc ïéLeáì ïBäúé ùéaìà ãiî .áæk àkìîì§©§¨¨¨¦¨©§¦©§§¦§©§§¨§¥
ìæéàc àðéòa :ïäì øîà .ïBäéøàeö ìò àáäãc àëéðî§©§¨§©£¨©©¨¥£©¨¤¨¥¨§¥©
éøä é÷ñôc ,zìæà úéöî àì :déì eøîà !é÷éøôà úðéãîì¦§¦©©§¦¦£©¥¨¨¥¨§©§§¨§¥¨¥
éëä eènà ,àðéìæà àìc àéâñ àì :ïäì øîà .CLçŸ¤£©¨¤¨©§¨§¨¨§¦¨©§¨¦
éøîç éúééà :déì eøîà ?ãéáòà éàî àlà ,eëì àðìééLî§©§¨¨§¤¨©©£¦£©¥©§¥£©¥

éLøôc éàáeìàøáäa,ìæàå ,éëä ãáò .Cøúàì úéúàå ,eäééeâa zè÷ð (àçøBàa) úéúà éëc ,àñéb éàäa øè÷e ,éðúîc éøeaé÷ éúééàå , ¨¦§¨§¦§©§¨§©§¥¦¦§©§¥§©§©¦¨§¦¨¥§§¨¨§©§§©©§§¨¥§©§¨£©¨¦©£©
ïì zìè÷ éà :déì eøîà .eäééãäa àáø÷ ãáòéîì éòa .éLð déleëc àæBçî àeääì àèî¯àðìéè÷ éà ,"ìè÷ éLð" eøîàé §¨§©§¨§¥¨¥¨¥§¤£©§¨¨©£©§£©¥¦§©§§¨Ÿ§¨¥§©¦¨¥§¨

Cì¯.àáäãc àøBútà ,àáäãc àîäð déì eúééà !àîäð éì eúééà :ïäì øîà !"éLð eäeìè÷ã àkìî" eøîàé ¨Ÿ§©§¨¦§©¨¥£©¨¤©§¦©£¨©§¥©£¨§©£¨©§¨§©£¨
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc - cinz(iying meil)

eäì øîà,miypl qexcpqkl`àáäãc àîäð éLðéà éìëà éîm`d - ¨©§¦¨§¦¦§¥©£¨§©£¨
.adf ly mgl lek`l o`k miyp`d bdpndéì eøîàbdpn oi` ,miypd ¨§¥

,adf ly mgl lek`l o`k miyp`dàlàly mgl jl ep`ady dn ¤¨
c ,mixeaq epiidy iptn `ed ,adfúéòa àîäð éàmgla jpevx m`y - ¦©£¨¨¥

,dlik`lúéúàå úéì÷Lc ,ìëéîì àîäð Cøúàa Cì äåä àìŸ£¨¨§©§¨©£¨§¥©§©§¦©£¦
àëäìz` zgwl zkxvedy ,dlik`l mgl jnewna jl did `l ike - §¨¨

,adfe sqk myl did o`kl j`eay i`ce `l` .o`kl `ale jnvr
.adfn mgl jl ep`ad jkle

éúàå ÷éôð ék,miypd ly fegndn `ae `vei didyk -àáaà áúk ¦¨¦§¨¥¨©©¨¨
àæBçîc,fegnd xry lr -àéèL éúéåä ïBã÷Bî ñBøcðñkìà àðà ¦§¨£¨£¤§¨§§§£¥¦¨§¨

,dhey iziid -éúéúàc ãò[izrbdy-]àiLðc é÷éøôà úðéãîì ©©£¥¦¦§¦©©§¦¦¦§©¨
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oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

.àáäãã àîäð éùðéà éìëà éî åäì øîàly mgl lek`l o`ka bdpn ike xnelk

:adf.äéì åøîàjiptl adf epny jk liaya la` adf ly mgl lek`l o`ka bdpn oi`

lek`l mgl jl did `l ike jzlik` liaya o`kl z`ay epl `lt df ixdy lek`l

adf jl eppzp jkl lek`l mgl zl`ye o`k cr z`ae jzeklnn zwgxzpy jnewna

sqke adf llba z`ay epiid mixeaqy sqke

:o`kl.éúàå ÷éôðãë:xird on `vei didyk

.àæåçîã àááà áúë:xird xry lr azk

.àéèù éúéåä ñåøãðñëìà àðàdhey iziid

:oiadl al ilan.éúéúàã ãò`iyp jxkl

:dnkg ipecnleìéëà÷ àðééòî àåääà áéúé
.àîäðoiirnd lr miayeiy mc` ipa jxck

mgl my oilke`e:mizey zezyl mivexyke

.éðãìéâ äéãäá ååä:migeln mibc enr did

.àçéø åäá ìôð éøååçîã éãäáeidy cera

mibca ltp mzgiln xiqdl ick mina mivgex

:did ocr obn oiirne aeh gixì÷ù ã"à
.äéôàá àøè àéî åäðäîdyr `le eipt ugx

:xzei.éøîàã àëéà`hnc cr oiirna jld

:raep did myny ocr obl.àì÷ àîøxn`e

:`aa [il] egzt.'äì øòùä [äæ] äéì åøîà
:ea e`ai miwicv.àðà àëìî àðà åäì øîà

li`ed ocr obn cg` xac il epz `p` aeyge

:xry il geztl mivex mkpi`eäéì åáäé
.àúìâìåâ:zlebleb y`x el epzpäééúà

äåä àì äéìéã àáäãå àôñë åäìåëì äéì÷ú
.éìé÷úmipf`na ely adfe sqk lk ozep did

did k"tr`e df cvn zleblebde df cvn

xac `ven did `lc zleblebd xzei ciakn

:dcbpk lweyyïåã÷åî øãðñëìà íäì øîà
.éàä éàî ïðáøì:elwyn `evnl leki ipi`y

.åì åøîà`ly mce xya yep` ly `zlbleb

sqk lky jk lk dlwyn jkitl mlerl rayi

:dil` zkyen `id adfeéëäã éàîî ì"à
.àåä:mixacn mz` zn` m` oiga` i`na

.àøôò éì÷ù`ly diqke xtr hrn [gw]

dlki `le rayz f`e ze`xl zleblebd lkez

:dlwyn e`vnie dil` jynil xac mey

.ì÷ú [øúìàì]lwyy xac eze`k xnelk

:dcbpkáàå ìåàù áéúëã åðééä.ïåãipire ecbp

:dprayz `l mc`äðéëù äøåúá ÷ñåòä ìë
äìéìá éðåø éîå÷ øîàðù åéìò äéåøùweqrl .

:dxeza.'ä éðô çëåð êáì íéîë éëôù
:jlv` diexy dpiky xnelk

ïéúôåë åéä àì êìò ïøãä

[l"f m"anxd yexit jli`e o`kn]

øîà.äðåîîä íäì'nba x`azp xak

z`fd dkxady [:`i sc] zekxa

xg`e mler zad` `id dlgz oikxan eidy

xvei oikxan hytzn xe`de gxef ynydy

enk akrn oi` zekxa xcqy itl xe`

zxyr e`xw exn`y dne my x`azpy

zcd xwir mdy itl mei lka zexacd

xnel eywa mileaba exn` xake eziy`xe

oipind znerxz iptn melha xaky `l` ok

inlyexia zekxa zlgza x`azpy `l` oipind znerxz `id dn ilaad x`a `le

oixew oi` dn iptn `l` meie mei lka zexacd zxyr oixewy did oica exn`e

epxn` xake ipiqn dynl epzip mcal el` mixne` eidi `ly oipind iptn mze`

zn` mdy zekxa yly oikxan mrdy xn` k"g` epxagy inlyexi zeklda df

ekxae exn` mdilre l`xyi lr dltz oleky itl mely miye micene dvxe aivie

'd jkxai `ede drecid mipdk zkxa la` zifbd zkyla did df lke mrd z`

wxta x`aziy enk cinzd zcear xnb xg` mle`d zelrn lr xn`p `ed ixd

(:ep sc) dkeq seqa epx`a xake df xg`y

dcearl xnynd qpkp did zay mei lkay

'nba epx`a xake xary xnyn `veie

dnvra z`fd dkldd (.ai sc) zekxa

qpkpd xnynl xne` `veid xnyn exn`e

mkipia oikyi `ed dfd ziaa eny okyy in

:zerixe melye deg`e dad`åðøàá øáë
.(.åë óã) àîåéî éðùáeid `l zxhwdy

exihwd `ly mze` `l` lxeb dilr militn

xihwnd lky itl okl mcew oiicr dze`

ezqpxt `vene eipipra gilvn did dze`

eqiti zxhwl miycg xn` jkitle dgeexa

qiitd `ed zxhwd qiity x`azi mye

mipyi mb miycg xn` jk xg` iyilyd

qiitd `ede mixa` dlrn in eqitde e`ea

:awri oa xfril` iaxk dkld oi`e iriaxd

.éúøàá øáëmye mixetk (a)'nba ef dkld

icba miyael el`d mipdkd lky x`azp

eli`k zifbd zkyla micnere ycwna ycw

yi`d l` fnex dpennde dlebr zvw md

ztpvnd xiqn dide oipnd epnn ligzny

milihne eilr daiyn jk xg`e ey`x lrn

`ly mix`ypde dcearl lxeba elrie lxeb

ycwnl oiynyd mze` mihiytny md ekf

k"g`e miqpknd `l` mdilr oigipn oi`e

mihiytn jk xg`e mdly leg icba miyael

zepelga dpedk icba lk oigipne miqpknd

:(:ep sc) dkeqa epx`ay enk.øîàù äîå
itl milkd iyinyz mdilr aezke

mdilr aezk miqpkn mda eidy zepelgdy

odilr aezk ztpvnd mda xy`e miqpkn

zyial xcqe hpa`e zpezk oke ztpvn

exn` miqpknd dlgz yaliy `ed micbad

mcew xac `di `ly oipn (:dk :bk sc `nei)

lr yali ca iqpkne xnel cenlz miqpknd

hpa`a xbeg zpezkd yali k"g`e exya

rczy jl ie`xe ey`x lr ztpvnd miyne

milkd drax` el`a didz oycd znxdy

milk ipy `l` aezkd xn` `ly it lr s`

la` ca iqpkne ca ecn odkd yale xn`py

zeaxl yale (:bk :ai `nei my) l"f exn`

`xwie) xn`py dne dnxdl hpa`e ztpvn

epi` mixg` micba yale eicba z` hyte (e

mizegt `l` leg icba eidiy xnel dvex

exn` ycw icba mdipye mzeaiyga mdn

dn yaly micbal hyty micba yiwn

ok m` ycw icba o`k s` ycw icba oldl

mizegt mixg` mixg` xnel cenlz dn

zrya yaely micbad eid dnl mdn

yaly micbadn mizegt oycd znxd

zngn `l oaxwa oiwqrzn eidy drya

xaky itl elai `ly micbad zxiny

dn `ed dfa mrhd `l` zexiyr mewna zeipr oi` ycwna xwirdy jizrced

qek ea befni `l eaxl dxcw ea lyay cba (b"k ,a"i sc my `nei) exn`e exkfy

:`zkqnd zpeek `id la` dkldd zpeekn ep`vi xake eaxl
àìî
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ãò ,délek éìcéà éøîàc àkéà détàa àøè àiî eäðäî¥©§©¨§¨§©¥¦¨§¨§¦¦§¥¥©
eøîà àáa éì eçút ,àì÷ àîø ïãò ïâc àçúôì àèîc¦§¨§¦§¨§©¥¤§¨¨¨¦§¦¨¨¨§
àðà àkìî énð àðà ïBäì øîà 'åâå 'äì øòMä äæ' déì¥¤©©©©¨©§£¨©¦©§¨£¨
àãç àzìbìeb déì eáäé éãéî éì eáä àðáéLç áLçéî¦§©£¦§¨©¦¦¦§©¥§¨§¨£¨
àì déãäa déãéc àtñëå àáäc déleëì déì÷z dééúà©§¨©§¥§¥©£¨§©§¨¦¥©£¥Ÿ
àzìbìeb éøîà éàä éàî ïðaøì ïBäì øîà éì÷úî äåä£¨©§¨¥¨©§§©¨¨©©¨§¦§¨§¨
éànî eäì øîà òáN à÷ àìc àîãå àøNéác àðéòc§¥¨§¦§¨§¨¨§Ÿ¨¨©¨©§¦©

àeä éëäcàì÷z øzìàì dééñëå àøôò ìéì÷ éì÷L §¨¦¨§¦§¦©§¨§©§¨§©§©©§¨
eäiìà éác àðz 'åâå äðòaNú àì ïBcáàå ìBàL' áéúëc¦§¦§©£©Ÿ¦§©§¨¨¨§¥¥¦¨
éøä éøBçàì ,íéøîBà Léå ,òé÷øä ïî äìòîì ípäéb¥¦Ÿ§©§¨¦¨¨¦©§¥§¦©£¥¨¥
äðéëL ,äìéla äøBza ÷ñBòä ìk ,àéiç éaø àðz .CLçŸ¤¨¨©¦¦¨¨¨¥©¨©©§¨§¦¨
éëôL úBøeîLà Làøì äìélá épBø éîe÷' øîàpL ,Bcâðk§¤§¤¤¡©¦¦©©§¨§Ÿ©§¦§¦
,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà ,('åâå) ''ä éðt çëð Caì íénë©©¦¦¥Ÿ©§¥¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨
éða ìëå'øîàpL .íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìzC ©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨¤¤¡©§¨¨©¦

éða íBìL áøå 'ä éãenéì:'C ¦¥§©§¨¨¦

ïéúôåë åéä àì êìò ïøãä

øîàeàø÷ eëøa íäå úçà äëøa eëøa äpeînä íäì ¨©¨¤©§¤¨§§¨¨©©§¥¥§¨§
.øîàiå òBîL íà äéäå òîL ,úBøacä úøNò£¤¤©¦§§©§¨¨¦¨©©Ÿ¤

ìL íòä íò eëøaúkøáe ,äãBáòe ,áévéå úîà úBëøa L ¥§¦¨¨¨Ÿ§¨¡¤§©¦£¨¦§©
ðäk,àöBiä øîLnì ,úçà äëøa ïéôéñBî ,úaMáe ,íé Ÿ£¦©©¨¦¦§¨¨©©©¦§¨©¥

á äðùîéî äëæe ñéôäå eàBa úøèwì íéLãç íäì øîà̈©¨¤£¨¦©§Ÿ¤§¨¦¨¨¦
äìòî éî eñéôäå eàBa íéðLé íò íéLãç íäì øîà .äëfL¤¨¨¨©¨¤£¨¦¦§¨¦§¨¦¦©£¤
,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .çaænì Lákä ïî íéøáà¥¨¦¦©¤¤©¦§¥©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
,çaænä éab ìò ïúBà äìòî àeä ,Lákì íéøáà äìònä©©£¤¥¨¦©¤¤©£¤¨©©¥©¦§¥©

â äðùîíäéãâa úà íúBà ïéèéLôî eéä íéðfçì íeøñî§¨©©¨¦¨©§¦¦¨¤¦§¥¤
eéä úBðBlçå ,ãáìa íéñðëî àlà íäéìò ïéçépî eéä àìå§Ÿ¨©¦¦£¥¤¤¨¦§¨©¦¦§¨§©¨

íéìkä LéîLz íäéìò áeúëå ,íLã äðùîäëfL éî ¨§¨£¥¤©§¦©¥¦¦¤¨¨
,ìBãb á÷øúì äîBc ókäå ,ókä úà ìèBð äéä ,úøèwa§§Ÿ¤¨¨¥¤©©§©©¨§©§¨¨

ìL ú÷æçî ,áäæ ìLæaäå .ïéa÷ äLBëBúa äéä ,C ¤¨¨©£¤¤§Ÿ¨©¦§©¨¨¨¨§
àìî
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eäì øîà,miypl qexcpqkl`àáäãc àîäð éLðéà éìëà éîm`d - ¨©§¦¨§¦¦§¥©£¨§©£¨
.adf ly mgl lek`l o`k miyp`d bdpndéì eøîàbdpn oi` ,miypd ¨§¥

,adf ly mgl lek`l o`k miyp`dàlàly mgl jl ep`ady dn ¤¨
c ,mixeaq epiidy iptn `ed ,adfúéòa àîäð éàmgla jpevx m`y - ¦©£¨¨¥

,dlik`lúéúàå úéì÷Lc ,ìëéîì àîäð Cøúàa Cì äåä àìŸ£¨¨§©§¨©£¨§¥©§©§¦©£¦
àëäìz` zgwl zkxvedy ,dlik`l mgl jnewna jl did `l ike - §¨¨

,adfe sqk myl did o`kl j`eay i`ce `l` .o`kl `ale jnvr
.adfn mgl jl ep`ad jkle

éúàå ÷éôð ék,miypd ly fegndn `ae `vei didyk -àáaà áúk ¦¨¦§¨¥¨©©¨¨
àæBçîc,fegnd xry lr -àéèL éúéåä ïBã÷Bî ñBøcðñkìà àðà ¦§¨£¨£¤§¨§§§£¥¦¨§¨

,dhey iziid -éúéúàc ãò[izrbdy-]àiLðc é÷éøôà úðéãîì ©©£¥¦¦§¦©©§¦¦¦§©¨
,[miypd ly-]àiLð ïî äöò úôéìéå.miypd on dnkg izcnle - ¦¦©¥¨¦§©¨

ayyk qexcpqkl` mr rxi`y dyrnd jynd z` d`ian `xnbd
:iwixt` zpicnnéúàå ìé÷L ék`ale jlil ekxca didyk - ¦¨¦§¨¥

,ezpicnlàðééòî àeääà áéúéeàîäð ìéëà à÷oiirn ci lr ayi - §¦©©©§¨¨¨£¦©£¨
.mgl my lk`e cg`c éðãìeb déãéa eåäàçìîmibc ecia eid - £¦¥§¨¥§¦§¨

,migelnàçéø eäa ìôð eäì éøåeçîc éãäaina mthyy drya - ©£¥¦§©§¦§§©§¥¨
z`f d`xy oeik .aeh gix mda qpkp ,mzegiln xiqdl oiirnd

,qexcpqkl`dpéî òîL ,øîày ,dfn gken -ïãò ïbî àðéò éàä ¨©§©¦¨©¥¨¦©¥¤
éúàzerc opyi dyrnd jynd iabl .`a `ed ocr obn df oiirny - ¨¥

,zewelgéøîàc àkéà,mixne`d mpyi -àøè àiî eäðäî ì÷L ¦¨§¨§¦§©¥©§©¨§¨
détàajiynde ,eipt z` mda ugxe ,el`d oiirnd ininn gwly - §©¥

e .ekxcaéøîàc àkéà,mixne` yie -,délek éìcéàdlry - ¦¨§¨§¦¦§¥¥
,mind `ven mewn oeeikl elek jxe`l xdpd dlrnaàèîc ãò©¦§¨

ïãò ïâc àçúôì,myl ribdyk .ocr ob gztl ribdy cr -àîø §¦§¨§©¥¤§¨
àáa éì eçút ,àì÷.xryd z` il egzit ,`xwe elew z` mixd - ¨¨¦§¦¨¨

déì eøîàel eaiyd -'åâå 'äì øòMä äæ''Fa E`ai miwiCvgiw mildz) ¨§¥¤©©©©©¦¦¨Ÿ
(b.ea qpkidl zeyx oi` jle ,ïBäì øîà,qexcpqkl`àkìî énð àðà ¨©§£¨©¦©§¨

àðàeàðáéLç áLçéîoi` m`e ,ip` aeyge ,jln ok mb ip` - £¨¦§©£¦§¨
,qpkidl zeyx il ozil mkpevxaeáä[epz-]éìzegtd lkléãéî- ©¦¦¦

e ,ezywal ocr oba enikqd .ocr obn hren xacàzìbìeb déì eáäé§©¥§¨§¨
àãç,enewnl ayyk .mc` ly oir lblb el epzpe -dééúà`iad - £¨©§¨

,ef oir lblbldéãäa déãéc àtñëå àáäc déleëì déì÷zlwy - ©§¥§¥©£¨§©§¨¦¥©£¥
e ,ef oir lblb cbpk etqke eadf lk z`éì÷úî äåä àìeribd `le - Ÿ£¨©§¨¥

.eipira `lt df xac dide .mdn xzei zlwey dzid oirdy ,dlwynl
ïðaøì ïBäì øîà,ezpicna eidy minkgl mdl xn` -éàä éàî- ¨©§§©¨¨©©

.daxd jk lk lwey oird lblby df oipr ednéøîàel eaiyd - ¨§¦
y ,fnxl `a df oipr ,minkgdàìc àîãå àøNéác àðéòc àzìbìeb§¨§¨§¥¨§¦§¨§¨¨§Ÿ

òáN à÷xyerdn raey dyibxn dpi`y ,mce xya ly oir lblby - ¨¨©
.mlerl dl yiyeäì øîà,minkgl qexcpqkl`àeä éëäc éànî ¨©§¦©§¨¦

kgd el eaiyd .oiprd xe`ia `ed jk ok`y rc` oipn -,minéì÷L̈§¦
dééñëå àøôò ìéì÷d`xze ,oird z` dqke xtr hrn gw - §¦©§¨§©§¨

yàì÷z øzìàì.izin`d dlwynk lewyz `id ciny - §©§©©§¨
dn edf :`xnbd zniiqnáéúëc(k fk ilyn)àì ïBcáàå ìBàL' ¦§¦§©£©Ÿ

'åâå äðòaNúmpi` mc`d ipiry ixd ,'dprAUz `l mc`d ipire ¦§©§¨§¥¥¨¨¨Ÿ¦§©§¨
.mlerl zeray

xkfend `ziixa d`ian `id ,jyegd ixd oipra dwqr `xnbdy oeik
:df oiprn daeäiìà éác àðz`ziixa epy edil` ly eyxcn ziaa - ¨¨§¥¥¦¨

,efípäéb`vnp,òé÷øä ïî äìòîì`ay xepic xdpn `veiy itl ¥¦Ÿ§©§¨¦¨¨¦©
,`ziixad dtiqen .ycewd zeig ly ozrifn,íéøîBà Léåmepidbdy §¥§¦

`vnpéøä éøBçàìd.CLç ©£¥¨¥Ÿ¤
:`xnbd d`ian,àéiç éaø àðzäðéëL ,äìéla äøBza ÷ñBòä ìk ¨¨©¦¦¨¨¨¥©¨©©§¨§¦¨

diexyøîàpL ,Bcâðk(hi a dki`)úBøeîLà Làøì äìélá épBø éîe÷' §¤§¤¤¡©¦¦©©§¨§Ÿ©§
,('åâå) ''ä éðt çëð Caì íénë éëôL'dliNa iPFx inEw' ,xnelk ¦§¦©©¦¦¥Ÿ©§¥¦¦©©§¨

jlv` dxyzy ,''d ipR gkp'l dkfz f`e ,dxez cenlza weqrlŸ©§¥
.dpikyd

minkgd icinlz gaya xaicy `pzd ixacn `iadl `xnbd dtiqen
:dxezd wqreíéaøî íéîëç éãéîìz ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨©§¦¥£¨¦©§¦

øîàpL .íìBòa íBìL(bi cp diryi)éða ìëå'íBìL áøå 'ä éãenéì C ¨¨¨¤¤¡©§¨¨©¦¦¥§©§
éða,'Cmipead minkg icinlzd mdy ,'jipea' `l` 'jipa' ixwz l` ¨¨¦

.mely aex yi mci lre ,mlerd z`

ïéúôåë åéä àì êìò ïøãä

äðåîîä íäì øîà ¯ éùéîç ÷øô
zlitz xcq dllkae ,xwead zcear xcq jynd x`ean df wxta
xcqe iniptd gafn oeyic xcq ,zeceard lr zeqiitd xnb ,mipdkd

.zxehwd z`ad

äðùî
lirl dpyna(:`l)cinzd ixa` z` mipdkd egipdy xg`ly ,xn`p

rny z` zexwl zifbd zkyll mdl e`ae ecxi ,yakd iab lr
:dlitzd xcq z` zx`an epzpyn .lltzdleíäì øîàmipdkl-] ¨©¨¤

[zifbd zkyll eribdyäpeînä,meid zcear xcq lräëøa eëøa ©§¤¨§§¨¨
úçà,rny z`ixw iptly zekxadneëøa íäå.dkxad dze` z` ©©§¥¥§

okn xg`leàø÷z`,úBøacä úøNòzyxteòîLl`xyie mixac) ¨§£¤¤©¦§§©
(h-czyxte ,òBîL íà äéäå(`k-bi `i mixac)zyxte ,øîàiåeh xacna) §¨¨¦¨©©Ÿ¤

(`n-fl.okn xg`leìL íòä íò eëøaúBëøa Lzkxa ,ode ,cala ¥§¦¨¨¨Ÿ§¨
e ,áévéå úîàzkxa,äãBáò,dvx zkxa `id,íéðäk úkøáe`id ¡¤§©¦£¨¦§©Ÿ£¦

:dpynd dtiqen .mely miy zkxa,úaMáeeidïéôéñBîceräëøa ©©¨¦¦§¨¨
,úçàzkiiy dzid ef dkxae,àöBiä øîLnìmikxan eid mdy ©©©¦§¨©¥

.qpkpd xnynl dze`

äðùî
lirl epyp ipyde oey`xd .ycwna eid zeqiit rax`(.l .ek),

qiitd z` dpynd d`ian dligz .iriaxde iyilyd epyp epzpynae
,mzlitz eniiqy xg`l :zxehwd zxhwda dkfi in ,iyilydøîà̈©

íäì,a` zia eze`ay mipdkl ,zeqiitd lr dpenndíéLãç ¨¤£¨¦
úøèwìmlern exihwd `l oiicry mkay miycgd mipdkd wx - ©§Ÿ¤

,iniptd gafnd lr zxehweñéôäå eàBadkfi in lxeba etzzyde - §¨¦
e ,lxebd z` eyr .exihwdl.äëfL éî äëæ̈¨¦¤¨¨

lirl(:`l)z` miwlgn eid ,egezipe cinzd zhigy xg`y ,xn`p
epzpyn .gafnd yak ly oezgzd eivg lr melrde ,mipdkl eixa`
yakdn mixa`d z`lrda dkfi in ,iriaxd qiitd z` zx`an

okn xg`l :gafnlíäì øîà,a` zia eze`ay mipdkl dpennd ¨©¨¤
íéðLé íò íéLãçekfy el` oiae ,ef dceara dkf `l oiicry in oia - £¨¦¦§¨¦

,xakeñéôäå eàBa,lxeba etzzyde -äìòî éîd z`ïî íéøáà §¨¦¦©£¤¥¨¦¦
.çaænì Lákäla` .`nw `pz zrc idefeá÷òé ïa øæòéìà éaø ©¤¤©¦§¥©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,øîBàodkd `l` ,ef dcear lr qiit did `läìònäd z`íéøáà ¥©©£¤¥¨¦
ïúBà äìòî àeä ,Lákìyakdn,çaænä éab ìòodk lk ,epiide ©¤¤©£¤¨©©¥©¦§¥©

.yakl mzelrdl mda dkfy mixa`d z` gafnl dlrd odke

äðùî
xxaedy xg`l :qiitd xg`l micbad zhytd xcq x`eai ef dpyna

e qiita ekf `ly mipdkd z` oic zia egwl ,qiita dkf iníeøñî§¨
íéðfçìmde ,miyny -íúBà ïéèéLôî eéä,elld mipdkd z` -úà ©©¨¦¨©§¦¦¨¤
íäéãâa,qiitd jxevl eyaly dpedkd icba -ïéçépî eéä àìå- ¦§¥¤§Ÿ¨©¦¦

mixi`yníäéìò,dpedkd icbanàlàd z`,ãáìa íéñðëîick £¥¤¤¨¦§¨©¦¦§¨
eid ,mdly legd icba z` eyaly xg`le ,minexr ecnri `ly

.miqpknd mb mihyeteéä úBðBlçåmiieyr,íLly dnegd jeza §©¨¨
,dpedkd icba migpen eid mdae ,zifbd zkylíäéìò áeúëå§¨£¥¤

íéìkä LéîLz,ynyn `ed cba dfi`l aezk did oelg lk lr - ©§¦©¥¦
.ztpvnle miqpknl ,zpezkl ,hpa`l

äðùî
:zxehwd zxhwd xcq x`ean ef dpynaa äëfL éîd zxhwd,úøèw ¦¤¨¨§§Ÿ¤

ókäå ,ókä úà ìèBð äéädzidá÷øúì äîBc[ilk my-],ìBãb ¨¨¥¤©©§©©¨§©§¨¨
skd dzide,áäæ ìLeìL ú÷æçîæaäå .ïéa÷ äL,Cdphw sk `edy ¤¨¨©£¤¤§Ÿ¨©¦§©¨¨

,xzeiäéägpenBëBúa,dlecbd skd jeza - ¨¨§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc - cinz(iyiy meil)

jfad dideLeãâå àìîaBì äéä éeqëå ,úøè÷jfal,ïéîëe ¨¥§¨§Ÿ¤§¦¨¨§¦
úìèeèîzrah -åéìò äéä,ieqikd lr -ïìòîìî.[xei` d`x] §¤¤¨¨¨¨¦§©§¨

äðùî
gafnl oevigd gafnn milgbd zkled xcq z` zyxtn dpynd

:zxehwd z` mixihwn eid eilry ,iniptdéî[odkd-]äëfL ¦¤¨¨
äzçnalr mpzile mkiledle oevigd gafn lrn milgb zezgl - ©©§¨

,iniptd gafn iabäìòå ,óñkä úzçî ìèðgafnd ly yakd lr ¨©©§©©¤¤§¨¨
ribdy cr oevigd,[Cìéäå] Cìéä íéìçbä úà äpôe ,çaænä Làøì§Ÿ©¦§¥©¦¨¤©¤¨¦¥¨§¥¨

äúçåzexrea milgb dzgnd mr mixde -úBìkeàîä ïî) §¨¨¦©§¨
,(úBiîéðtäeãøégxfn cva dxfrd ztvx lr cnre ,yakd on ©§¦¦¨©

,gafndïøéòåsqkd zzgnn milgbd z` jty -CBúìzxg` dzgn §¥¨§
,áäæ ìL,adf lyl xiardy dryaeepnî øftúðmilgbd on -á÷k ¤¨¨¦§©¥¦¤§©

ïãaëî äéäå ,íéìçb,exftzpy milgbd z` `h`hn -änàìly ¤¨¦§¨¨§©§¨¨©¨
.dxfra zcnerd minúaMáe,milgbd z` zeakl xeq`yäôBk äéä ©©¨¨¨¤

øzëñt ïäéìò.zyegpn ieyr xiq oink ilk - £¥¤§©§¥
.zynyn dzid dnle xzkqtd zxev z` dpynd zx`an dzr

:dpynd zx`an,ìBãb éìk äúéä ,øzëñôedieyr xiq oink §©§¥¨§¨§¦¨
e ,zyegpnCúì ú÷æçî,xek ivg -úBøLøL ézLelfxaneéä ©£¤¤¤¤§¥©§§¨
zexaegndada cixen didy drya odkl zekxvp eide ,diciv ipyn ¨

zxyxy ,yakd jxc oevigd gafndn oycd z`àeäL úçàodk-] ©©¤
[cg`å ,ãøBéå da CLBîzxyxyàeäL úçà[ipy odk-]da æçBà ¥¨§¥§©©¤¥¨

ìbìbúz àlL ìéáLa ,ïìòîìî.[xei` d`x] yakd cxena ¦§©§¨¦§¦¤Ÿ¦§©§¥
:dpynd dtiqene,ef xzkqtìL.úLnLî äúéä íéøác äLeid §Ÿ¨§¨¦¨§¨§©¤¤

íéìçb éab ìò dúBà ïéôBk,epizpyna lirl x`eank zayaåeid ok ¦¨©©¥¤¨¦§
dze` mitekõøMä ìòdxfra zn `vnpy,úaMa,mixac ipy ixd ©©¤¤©©¨

å,`ed iyilyd xacd.çaænä éab ìòî ïLcä úà da ïéãéøBî §¦¦¨¤©¤¤¥©©¥©¦§¥©

äðùî
xg`l :zxehwd zxhwdl dpkdd z` x`al dkiynn dpynd

,adf ly dzgnl milgbd z` xiardyeòébädzgna dkfy odkd ¦¦
l ,zxehwa dkfy odkde,çaænìå íìeàä ïéaf`eìèðodkãçà ¥¨¨§©¦§¥©¨©¤¨

a` zia iyp`nd÷øBæå ,äôøânä úàux`d lr.çaænìå íìeàä ïéa ¤©©§¥¨§§¨¥¨¨§©¦§¥©
,dpynd dtiqenòîBL íãà ïéàz`Bøéáç ìB÷eil` xacnd ¥¨¨¥©£¥
ìBwî íéìLeøéazwixfäôøânälk wfg dlew didy ,dry dze`a ¦¨©¦¦©©§¥¨

.jk
lew mirinyne dtixbnd z` miwxef eid dn myl zx`an dpynd

:jk lk wfgìLeúLnLî äúéä íéøác äLel`e .dtixbnd zwixf §Ÿ¨§¨¦¨§¨§©¤¤
lk .` :mddìB÷ úà òîBML ïäk,dxfrl ueg cner `edeòãBé Ÿ¥¤¥©¤¨¥©

úBåçzLäì íéñðëð íéðäkä åéçàL,zxehwd xg`làáe õø àeäå ¤¤¨©Ÿ£¦¦§¨¦§¦§©£§¨¨
.a .mdnr zeegzydlåéçàL òãBé ,dìB÷ úà òîBL àeäL éåì ïáe¤¥¦¤¥©¤¨¥©¤¤¨

øéMa øaãì íéñðëð íiåìä,jeqipd zryaàáe õø àeäåsxhvne ©§¦¦¦§¨¦§©¥©¦§¨¨
.b .mdil`,ãîònä Làøårney didy drya ,a` zia y`x `ed §Ÿ©©£¨

,dtixbnd lew z`úà ãéîòî äéälkíéàîhä,a` zia eze`ay ¨¨©£¦¤©§¥¦
.çøænä øòLa§©©©¦§¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

íéìåò åìçä ¯ éùéù ÷øô
x`ane ,xwea ly zxehwd zxhwd xcq z` milyn epiptly wxtd

.zxehwd mcew dyrp didy ,zexpd zahd xcq xnb z`

äðùî
xcqe ,zxehwd zxhwdl lkidl mipdkd zqipk xcq zx`an dpynd

dzgnae zxehwa ekfy mipdkd :dxepnd zahd xnbíéìBò elçä¥¥¦
úBìòîaiptly [zebxcna-].íìeàä,okl mceweïeMéãa eëfL éî §©£¨¨¦¤¨§¦

íäéðôì íéîéc÷î eéä äøBðnäå éîéðtä çaæî.milereäëfL éî ¦§¥©©§¦¦§©§¨¨©§¦¦¦§¥¤¦¤¨¨
éîéðtä çaæî ïeMéãadidñðëð,lkidléðhä úà ìèðå`lnd §¦¦§¥©©§¦¦¦§©§¨©¤©¤¦

,oyicy dryn my gpen didy ,gafnd oycaàöéå ,äåçzLäå§¦§©£¨§¨¨
.lkiddn

.mipyl dwlgzd zexpd zahde .dzahd `id dxepnd oeyic
lirl x`eanke ,zexp dyng eaihd dligza(:l)zhigy xg`l dzre ,

dpynd .mixzepd zexpd izy z` miaihn eid cinzd mc zwixfe
:zexpd zahd xnb xcq z` zx`anäøBðnä ïeMéãa äëfL éîdid ¦¤¨¨§¦©§¨

ñðëð,ok mb.ïé÷ìBc [íéiçøæî] (íééáøòî) úBøð ézL àöîedid ¦§©¨¨§¥¥¦§¨¦¦§¦
ä úà ïMãîd xpéçøænxiqne ,edakn did ,xnelk ,mdipy oiay §©¥¤©¦§¨¦

.miycg dlizte ony ea ozepe ,ea exzepy dliztde onyd z` epnn
ä úà çépîed xpéáøònmdipy oiay,÷ìBciptn ,epycn did `le ©¦©¤©©£¨¦¥

.íéaøòä ïéa ìL äøBðnä úà ÷éìãî äéä epnnLm`eBàöîxpl ¤¦¤¨¨©§¦¤©§¨¤¥¨©§©¦§¨
iaxrnBðMãî ,äákL,df xpl mbB÷éìãîeaxra.äìBòä çaænî ¤¨¨§©§©§¦¦¦§©¨¨

,miiqy xg`læekä úà ìèðzeix`y mipezp eid eay [ohw ilk-] ¨©¤©
,zepyid zeliztde onydäìònîd [dbxcndn-]äiðLzebxcnay ¦©§¨§¦¨

,dxepndàöéå ,äåçzLäå.lkiddn §¦§©£¨§¨¨

äðùî
iniptd gafnd oeyica ekfy el`y ,x`azd zncewd dpyna
,mzcear z` exnb mdy onfa .lkidl qpkdl minicwn eid dxepnde

pkpxcq x`ean ef dpyna .zxehwae dzgna ekfy el` lkidl eq
:zxehwd jxevl iniptd gafnd lr milgbd zpizpäëfL éî¦¤¨¨

íéìçbä úà øáö ,äzçnadzgna eidyçaænä éab ìò,iniptd ©©§¨¨©¤©¤¨¦©©¥©¦§¥©
,cg` mewna gafnd lr milgbd z` jtey did ,xnelkåjk xg` §

ïããødyre ,gafnd iab lr dwce dey dxeva milgbd z` xfit - §¨¨
z`fäzçnä éìeLa,dzgnd ly oezgzd cvd mr -äåçzLäå §¥©©§¨§¦§©£¨
.àöéå§¨¨

äðùî
lirl(:al)sk] jfaa zxehwd z` gipn did zxehwa dkfy iny ,epipy

ef dpyna .lkidl mkilene ,dlecb sk jeza gipn jfad z`e ,[dphw
:zxehwd zxhwd xcq x`eanúøèwa äëfL éî,dxihwdläéä ¦¤¨¨©§Ÿ¤¨¨

æaä úà ìèBðCxzei ohwd ilkd `edBáäBàì BðúBðå ,ókä CBzî ¥¤©¨¨¦©©§§§£
BáBø÷ì Bà.xihwnd ly eiptg jezl eay zxehwd z` jetyiy ick ¦§

m`eepnî øftúð,jfaay zxehwdn -BëBúìdid ,skd jezl - ¦§©¥¦¤§
exiagBì BðúBð,skay zxehwd z`åéðôçaly eiptg jezl - §§¨§¨

.xihwnd
:dpynd dtiqenåeidBúBà íéãnìî,el mixne`e ,[xihwnd z`-] §§©§¦

éåä[did-]ìéçúz ànL ,øéäæzxehwd z` gipdléðtîEcvdn - ¡¥¨¦¤¨©§¦¦¨¤
ick ,dfa xdfidl jl yie ,jil` aexwdäåkz àlL,okn xg`l ¤Ÿ¦¨¤

.jnn wegxd cvay milgbd lr zxehw xftl jci hiyezy drya
,dyer did jke ,dfa xdfp did xihwnd odkd ok` ,dpynd zyxtn

àöBéå ïãcøî ìéçúä,milgbd iab lr zxehwd z` xftn didyk - ¦§¦§©§¨§¥
eici `iven dide ,epnn wegxd cvay milgbd lr xftl ligzn did

.eil` aexwd cva milgbd lr zxehwd xefit ick jez eil`
dxeza xn`p(fi fh `xwie)lke' ,mixetikd meia lecb odk zcear iabl§¨

ecnle .'ebe 'Fz`v cr WcTA xRkl F`aA crFn ld`A didi `l mc`̈¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥§Ÿ§©¥©Ÿ¤©¥
,dxtk ea ziyrpy mrt lka ycewa mc` didi `ly ,minkg o`kn
dpennd did ,ok zngne .z`hg mc z`fd e` zxehw zxhwd oebk
,dxhwdd mcew gafnde mle`d oiane lkiddn mc` lk yixtn
did cvik zx`an dpynd .mlek eyxty cr oiznn did xihwnde

:df oic dyrpäpeînäL ãò ,øéè÷î øéè÷nä äéä àìdidøîBà Ÿ¨¨©©§¦©§¦©¤©§¤¥
,øè÷ä Bìmle`ae lkida mi`vnpl xne` did dpennd okl mcewe ©§¥

.myn yextl ,gafnl mle`d oiaeå'xhwd' xne` did heicd odkl wx §
j` ,calìBãb ïäk äéä íàdid ,xihwnéLéà' Bì øîBà äpeînä ¦¨¨Ÿ¥¨©§¤¥¦¦

eLøt .'øè÷ä ,ìBãb ïäklkíòä,dxfray miielde mipdkd - Ÿ¥¨©§¥¨§¨¨
.gafnd cr mle`d oiane mle`dne lkiddnåodkd if`øéè÷ä- §¦§¦

,milgbd iab lr zxehwd z` gipdeokn xg`l.àöéå ,äåçzLä¦§©£¨§¨¨
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109



קפז oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

.ùåãâå àìî(skd jeza jfade) skd jeza `edy jfad l"x owezne `ln jfad `diy

lka epnid oiaixwny (`"t) zezixk zkqna epx`ia xake zxhwd xftzz `ly ick

:axra 'p lwyne xwaa 'p lwyn oixpic d`n lwyn mei.úìèåèîåly dphw dkizg

lr oipzepe dqkna [dze`] miqkne zxhw jfad oi`lnn eidy xn` jkitle cba

oink c`n dphw dtn dlrnln dqknd

skd jez l` elek jfad ozepe cba zkizg

wxta x`aziy dn ea dyere ecia skd lhepe

:df xg` ly.øàáúð øáësc) oiaexir seqa

uxy oi`iven dxfrd on mewn dfi`n (:cw

oigipn mewn dfi`ae zaya ycwna `vnpy

dxicw eilr oitek la` zay i`ven cr eze`

iexw cg`de dizexzkqt eizexiq mebxz

sc) mixetkn iriaxa x`azp xake xzkqt

dzid y`d da oitxeby dzgndy (:bn

oinixny adf ly dzgne (mi`q 'ck) zwfgn

mei lka xne` miaw yly ly dzid da

oiaw 'b ly jezl oxrne oiaw 'c lya dzeg

epi`yke wtq ila milgb awk xftn `ed ixde

rwxwa miltepd milgbd mikilyn zay mei

oexcw lgp l` (gafnd on `veid `vend l`)

epx`ia xake d`q e"h zwfgn dcn jzle

:(.fr sc) zegpna d`q xeriy.øàáúð øáë
xne`e md dn zecnrnd (.fk sc) ziprza

zay dze`a zecnrnd cnrn y`xy

mirxevnd cinrn dtixbnd lew rneyyk

ick gxfnd ixrya mzrxvn exdh xaky

enk my`d mc mdilr wexfl mipnefn eidiy

:mirbp seqa x`aziy

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä
åëøá

åìçä.íéìåòiyilyd wxta epx`ia xak

`veie zexp yngd aihn `edy

mix`ypd zexp izy aihie aeyi jk xg`e

md 'f 'e odilr aezky zexpdy my x`azpe

ixd miieak m`vn m` dpexg`l gipny dpd

mikenqdn zexp yly aihne mwilcn df

cr zeiaxrnd zexpd izy gipne mdil`

xn` jkitl 'a '` mdilr aezky mde aeyiy

zexp 'ad el` xfgyk eiykr `vn m` o`k

'a dilr aezky zg`d owzn did oiwlec

dilr aezky zxg`d znerl zigxfnd `ide

l"x `edy enk '` dilr aezky gipne '`

`l` zipy eze` wilcie eze` daki `ly

dnecde ony siqene dliztd `ivene epwzn

'` eilr aezky `ede iaxrnd ony itl dfl

miaxrd oia zexpd x`y wilci epx`ay enk

f` dak xaky iaxrn xp `vn m` jkitle

gafnn eze` wilcne dlizt ea ozepe epycn

iaxrn xp dfy itl zexpd on `le dlerd

x`y epnn wilcn '` eilr aezky `ede

oiwilcn oi` dakiyk `ede eakiykl zexpd

x`azp xake dlerd gafnn `l` eze`

ea yiy feky iyilyaozep dxepnd oeyic

iptl `idy oa` ly dipy dlrn lr eze`

:e`ivene myn elhepe dxepnd.úòãé øáëlkiday adfd gafn `ed zxehwd gafny

,zecna xiivpy enke zegpna epxiivy enk dxepnd oiae oglyd oia rvn`a `edy

:gafna eze` yextie riviy occxn yexite.äæ éðôìù ÷øôá åðîã÷ä øáëjfady

eiptga zxhwd on hren xac eze` ozep `ede hren xac ska yi zxhwd on `ln

dpy `l exn` okl mcew dze` xihwd `l zxhwd xihwndy epncwd oke xihwn ly

fizi `ly ick jiptln ligzz `ly xdfd eze` micnln o`k xn` jkitle da mc`

:dptxyie ecil zxhwd.ããøî:y`d lr zxhwd yxetíòä åùøô øîàù äîå
.øéè÷äåmilk zlgza x`aziy enk gafnle mle`d oian mipdkd lk e`viy `ed

`l` dfa oiaiig oi`e dxhwd zrya gafnle mle`d oian oiyxete exn`y dn `ede

oi` miycwd ycwa eze` oixihwny l"x k"dei ly zxhwa la` mei lkay zxhwa

gafnle mle`d oian z`vl mc` ipa oiaiig

dryay rczy ie`xe cala lkidd on `l`

wexfl mipta ziyrpd z`hg mca `aiy

xte giyn odk mca didi dfe mipta dncn

ok mb mdy dxf dcear ixirye xac mlrd

zrya enk gafnle mle`d oian miyxet

(fh `xwie) '`py dnn df lk epcnle dxhwd

`iz` exn` cren ld`a didi `l mc` lke

didzy dxtk efi` k"ein dxtk dxtk

`l` gafnle mle`d oian oiyxet miycwa

(a)mdy cala xetk meva dxhwd zrya

iyxt `l gafnle mle`d oian iyxt lkidn

miycwd iycw zian mdn xzqp `edy itl

mc` ipa oixidfn oi` jkitl my `al `"`e

'nba epx`a xake my mc` mey `ai `ly

jenqde mei lk ly cinzd zxhwd xcq `nei

`idy t"r`e dxneyn dlaw `idy exn`e el

eze` riiql ick mipipr di`xl e`iad dlaw

dkxrn dfa mdixac sxez `id efe xcq

zxhw ly dipy dkxrnl zncew dlecb

ipy xecql zncew zxhw ly dipy dkxrne

zncew mivr ixfb ipy xecqe mivr ixfb

iniptd gafn oeyic iniptd gafn oeyicl

zncew zexp 'd zahde zexp 'd zahdl mcew

izy zahdl mcew cinzd mce cinzd mcl

zxhwl zncew zexp izy zahde zexp

dedgpnl mixa`e mixa`l mcew zxhw

mikqpe mikqpl miziage miziagl dgpne

cinzl mikifae mikifal mitqene mitqenl

ialg dilr xihwde xn`py miaxrd oia ly

mlek zepaxwd lk mlyd dilr minlyd

le`y `a` zrc lr `ed elek dfd xcqe

gafnd lr cinzd mc zwixfay xn`y `ede

izy zahd oiae zexp yngd zahd oia wiqti

mixne` minkg la` o`k xkfy enk zexp

mc wxef dide wiqtn did zxhwd zxhwday

k"g`e zxhw xihwne zexp 'd aihne cinzd

x`azp xake minkgk dklde zexp izy aihn

cinzd zhigy xg`y ef zkqnn iyilya

iniptd gafn oeyic mre iniptd gafn oipycn

iriaxd wxta x`azp oke dxepnd oipycn

oi`iane oigzp oigzpn mcd zwixf xg`y

dlrnd q"yda df xn`y dne yakl mze`

yakd on mixa` z`lrd xnel dvx mixa`

l"x zgpn xn`y dn ik `ed x`eane gafnl

zgpn ef zkqna z`xwp `ide mikqp zgpn

oii ikqp xnel dvx mikqp xn`y dne zleq

zcear xcq cinzd xcqa qipkd jk xg`

dpeal ikifa izye oitqen xkf jkitle zay

migqtn iyinga epx`a xake miptd mgl ly

xg` oaxw aixwdl xzen epi`y (.hp sc)

ea xn`py gqt `l` miaxrd oia ly cinzd

mr mze` e`iai `ly xyt` i` mivr ixfb ipy el`e miaxrd oia `l` hgyp epi`y

herine mivr odkd dilr xrae (e `xwie) xn`py dkxrnd ivr lr sqen cinzd

ipy icia el`d mivrd ixfb ipy eidi cala miaxrd oia ly cinza la` mipy daxd

exn`y n"k l"f exn`e mivr ekxre (` my) xn`py cg` odk mze` dlri `le mipdk

oke (.ek sc) `nein ipya xak epxkfy enk `ed (miaxrd oia ly cinz lr ekxre

odk `l` miaxrd oia ly cinzl oiqiitn oi` [ek `nei] exn`
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äéä úìèeèî ïéîëe Bì äéä éeqëå ,úøè÷ Leãâå àìî̈¥§¨§Ÿ¤§¦¨¨§¦§¤¤¨¨
ïìòîìî åéìòä äðùîúzçî ìèð äzçna äëfL éî ¨¨¦§©§¨¦¤¨¨©©§¨¨©©§©

Cìéä íéìçbä úà äpôe ,çaænä Làøì äìòå ,óñkä©¤¤§¨¨§Ÿ©¦§¥©¦¨¤©¤¨¦¥¨
ïøéòå ãøé ,(úBiîéðtä úBìkeàîä ïî) äúçå ,[Cìéäå]§¥¨§¨¨¦©§¨©§¦¦¨©§¥¨
ïãaëî äéäå ,íéìçb á÷k epnî øftúð ,áäæ ìL CBúì§¤¨¨¦§©¥¦¤§©¤¨¦§¨¨§©§¨
äúéä ,øzëñôe øzëñt ïäéìò äôBk äéä úaMáe änàì̈©¨©©¨¨¨¤£¥¤§©§¥§©§¥¨§¨
úçà da eéä úBøLøL ézLe Cúì ú÷æçî ,ìBãb éìk§¦¨©£¤¤¤¤§¥©§§¨¨©©
,ïìòîìî da æçBà àeäL úçàå ,ãøBéå da CLBî àeäL¤¥¨§¥§©©¤¥¨¦§©§¨

ìLe ìbìbúz àlL ìéáLa.úLnLî äúéä íéøác äL ¦§¦¤Ÿ¦§©§¥§Ÿ¨§¨¦¨§¨§©¤¤
ïéãéøBîå ,úaMa õøMä ìòå íéìçb éab ìò dúBà ïéôBk¦¨©©¥¤¨¦§©©¤¤©©¨§¦¦

.çaænä éab ìòî ïLcä úà daå äðùîïéa eòébä ¨¤©¤¤¥©©¥©¦§¥©¦¦¥
ïéa d÷øBæå ,äôøânä úà ãçà ìèð ,çaænìå íìeàä̈¨§©¦§¥©¨©¤¨¤©©§¥¨§§¨¥
íéìLeøéa Bøéáç ìB÷ òîBL íãà ïéà .çaænìå íìeàä̈¨§©¦§¥©¥¨¨¥©£¥¦¨©¦

ìLe äôøânä ìBwîïäk úLnLî äúéä íéøác äL ¦©©§¥¨§Ÿ¨§¨¦¨§¨§©¤¤Ÿ¥
çàL òãBé dìB÷ úà òîBMLíéñðëð íéðäkä åé ¤¥©¤¨¥©¤¤¨©Ÿ£¦¦§¨¦

,dìB÷ úà òîBL àeäL éåì ïáe àáe õø àeäå úBåçzLäì§¦§©£§¨¨¤¥¦¤¥©¤¨
àáe õø àeäå øéMa øaãì íéñðëð íiåìä åéçàL òãBé¥©¤¤¨©§¦¦¦§¨¦§©¥©¦§¨¨
.çøænä øòLa íéàîhä úà ãéîòî äéä ,ãîònä Làøå§Ÿ©©£¨¨¨©£¦¤©§¥¦§©©©¦§¨

äðåîîä íäì øîà êìò ïøãä

elçäçaæî ïeMéãa eëfL éî .íìeàä úBìòîa íéìBò ¥¥¦§©£¨¨¦¤¨§¦¦§¥©
äëfL éî íäéðôì íéîéc÷î eéä äøBðnäå éîéðtä©§¦¦§©§¨¨©§¦¦¦§¥¤¦¤¨¨
,äåçzLäå éðhä úà ìèðå ñðëð éîéðtä çaæî ïeMéãa§¦¦§¥©©§¦¦¦§©§¨©¤©¤¦§¦§©£¨
úBøð ézL àöîe ñðëð äøBðnä ïeMéãa äëfL éî àöéå§¨¨¦¤¨¨§¦©§¨¦§©¨¨§¥¥
çépîe éçøænä úà ïMãî .ïé÷ìBc [íéiçøæî] (íééáøòî)¦§¨¦¦§¦§©¥¤©¦§¨¦©¦©
ìL äøBðnä úà ÷éìãî äéä epnnL ,÷ìBc éáøònä úà¤©©£¨¦¥¤¦¤¨¨©§¦¤©§¨¤
çaænî B÷éìãîe BðMãî ,äákL Bàöî .íéaøòä ïéa¥¨©§©¦§¨¤¨¨§©§©§¦¦¦§©
àöéå ,äåçzLäå äiðL äìònî æekä úà ìèð .äìBòä̈¨¨©¤©¦©§¨§¦¨§¦§©£¨§¨¨

á äðùîéab ìò íéìçbä úà øáö ,äzçna äëfL éî¦¤¨¨©©§¨¨©¤©¤¨¦©©¥
.àöéå äåçzLäå äzçnä éìeLa ïããøå çaænääðùî ©¦§¥©§§¨¨§¥©©§¨§¦§©£¨§¨¨

âæaä úà ìèBð äéä úøèwa äëfL éî,ókä CBzî C ¦¤¨¨©§Ÿ¤¨¨¥¤©¨¨¦©©
Bì BðúBð BëBúì epnî øftúð BáBø÷ì Bà BáäBàì BðúBðå§§§£¦§¦§©¥¦¤§§
éðtî ìéçúz ànL ,øéäæ éåä BúBà íéãnìîå åéðôçaE §¨§¨§§©§¦¡¥¨¦¤¨©§¦¦¨¤
øéè÷nä äéä àì àöBéå ïãcøî ìéçúä äåkz àlL¤Ÿ¦¨¤¦§¦§©§¨§¥Ÿ¨¨©©§¦
ïäk äéä íàå ,øè÷ä Bì øîBà äpeînäL ãò ,øéè÷î©§¦©¤©§¤¥©§¥§¦¨¨Ÿ¥
eLøt .'øè÷ä ,ìBãb ïäk éLéà' Bì øîBà äpeînä ìBãb̈©§¤¥¦¦Ÿ¥¨©§¥¨§

.àöéå ,äåçzLäå øéè÷äå íòä̈¨§¦§¦§¦§©£¨§¨¨

íéìåò åìçä êìò ïøãä

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

תמיד.  פרק חמישי - אמר להם הממונה דף לג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                              רש"י



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc - cinz(iyiy meil)

ìåãâ ïäëù ïîæá ¯ éòéáù ÷øô
.xgy ly cinza ycwnd zecear xcq meiq z` `ian epiptly wxtd
,mei ly xiy xcqe mikqpd xcq ,d`eegzydd xcq ea ex`azp
.lecb odk ici lr ziyrp `idyk cinzd zceara yiy mipic iwelige

äðùî
xg` .zxehwd gafna dxhwdd xcq xn`p zncewd dpyna
did m`e ,lkida zeegzydl mipdkd lk ly mkxc did ,dxhwdd
xcqa zwqer ef dpyn .dligz qpkp did `ed lecb odk my

:zxehwd xg`ly d`eegzyddñðëð ìBãb ïäkL ïîæalkidl ¦§©¤Ÿ¥¨¦§©
úBçzLäì,zxehwd zxhwd xg`ìLäLeid mipdkãçà ,Ba ïéæçBà §¦§©£§Ÿ¨£¦¤¨
eze` jneqãçàå ,Bðéîéaeze` jneqãçàå ,BìàîNacner did ¦¦§¤¨¦§Ÿ§¤¨

fge`e eixeg`núBáBè íéðáàa.cet`d zetzk lryòîML ïåéëå ©£¨¦§¥¨¤¨©
äpeînäz`àöBé àeäL ìBãb ïäk ìL åéìâø ìB÷xg` lkidd on ©§¤©§¨¤Ÿ¥¨¤¥

,d`eegzyddúëBøtä úà Bì déaâälkidd gzt iptl dielzd ¦§¦©¤©¨¤
okn xg`le .z`vl lkeiy ick ,zeripvlñðëðdpenndäåçzLäå ¦§©§¦§©£¨

.àöéåokn xg`leeñðëðx`y,íéðäkä åéçàe.eàöéå eåçzLä §¨¨¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§©£§¨§
á äðùîmikxan mipdkd eid ,d`eegzydde zxehwd zxhwd xg`l

xcq z` zx`an epizpyn .mipdk zkxaa l`xyi z`
:dkxad

eàaine dzgna dkefde xihwnd ,zxehwa ecary mipdkd zyly ¨
gdy,skd z` wifìò eãîòådúBìòîiptl eidy [zebxcn-],íìeàä §¨§©©£¨¨

eíéðBLàøä eãîòiniptd gafn oeyica ekfy mipdkd ipy md ¨§¨¦¦
,dxepnd oeyicaeíBøãìzylyíéìk äMîçå ,íéðäkä íäéçàeid ¦§£¥¤©Ÿ£¦©£¦¨¥¦

íãéa,elld mipdkd zyng lyãéa éðhälyãçà`ed ,mdn §¨¨©¤¦§©¤¨
,iniptd gafnd z` oycnd,ãçà ãéa æekäåz` oycnd `ed §©§©¤¨

,dxepnd,ãçà ãéa äzçnäåd`ln dzgnd z` `iady odkd `ed §©©§¨§©¤¨
,milgbaæaäå,ãçà ãéa C,zxehwd z` xihwdy odkd `edóëå §©¨¨§©¤¨§©

,ãçà ãéa Béeqëåmilkd z` egipde .xihwnl riiqnd odkd `ed §¦§©¤¨
mipdkd lk ecnre .mciníòä úà eëøáåmipdk zkxaaäëøa §¥§¤¨¨§¨¨

,úçàdxeza oixen`d zekxad zyly z` ekxiay epiide xacna) ©©
(ek-ck.wqtd `la ,'ebe `yi 'ebe x`i 'ebe jkxai

ycwnay mipdk zkxa oia yiy mipicd iwelig z` zx`an dpynd
dpicnd x`ya mb :dpynd zx`an .zenewn x`yay mipdk zkxal

,mipdk zkxa mikxan mipdkd eiddúBà íéøîBà äðéãnaL àlà¤¨¤©§¦¨§¦¨
ìL,úBëøa L.dkxae dkxa lk oia on` ziipra miwiqtny epiid ¨Ÿ§¨

Lc÷náedze` mixne`úçà äëøa.wqtd `la ©¦§¨§¨¨©©
y ,yi welig cerúà íéøîBà eéä Lc÷namyíMämipdk zkxaay ©¦§¨¨§¦¤©¥

Báúëk,`"d e"`e `"d c"ei -äðéãnáeeazkk eze` mixne` eid `l ¦§¨©§¦¨
`l`Béepëa.c"ei o"ep z"lc s"l` - §¦

y ,yi welig cer,äðéãnaeid dkxad zryaíéàNBð íéðäkä ©§¦¨©Ÿ£¦§¦
[midiabn-]Lc÷náe ,íäéôúk ãâðk íäéãé úàz` mi`yep eid ¤§¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨

mdiciL ìBãb ïäkî õeç .ïäéLàø éab ìòmlerlïéàúà déaâî ©©¥¨¥¤¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤
,õévä ïî äìòîì åéãédiabiy ie`x oi`e ,''dl ycw' ea aezky itl ¨¨§©§¨¦©¦

.df lrn eiciäãeäé éaøe wlegåéãé úà déaâî ìBãb ïäk óà ,øîBà ©¦§¨¥©Ÿ¥¨©§¦©¤¨¨
õévä ïî äìòîì,ycwna jxanykøîàpL(ak h `xwie)ïøäà àOiå' §©§¨¦©¦¤¤¡©©¦¨©£Ÿ

.'íëøáéå íòä ìà åéãé úà¤¨¨¤¨¨©§¨§¥

äðùî
migpen eidy cinzd ixa` z` elhp ,mrd z` mipdkd ekxay xg`l
zleqd zgpn z` elrd ,sqepa .meaixwde gafnl melrd ,yakd lr
okn xg`le ,oiziagd zgpn z` aixwn did lecbd odkde ,deaixwde
xcq did cvik d`ian epizpyn .eze` mikqpne oiid z` milrn eid
eidy ,lecb odk ici lr ici lr eyrpyk oiid jeqipe mixa`d zxhwd
mei ly xiy xcq z` ,epizpyn d`ian cer .ceak ea mibdep

:jeqipd zrya eidy zeriwzdeøéè÷äì äöBø ìBãb ïäkL ïîæaz` ¦§©¤Ÿ¥¨¤§©§¦
,gafnd iab lr cinzd ixa`ïâqäå ,Láka äìBò äéäjled did ¨¨¤©¤¤§©§¨

.Bðéîéaykòébälecb odkdBðéîéa ïâqä æçà ,Lákä úéöçîì ¦¦¦¦©§©£¦©¤¤¨©©§¨¦¦

eäìòäåekiledy mipdkd my ecnr .yakd y`xl zelrl el riiq - §¤¡¨
,yakd iab lr melrde mixa`d z`Bì èéLBäåodkdïBLàøäz` §¦¨¦

ìâøäå Làøä,yakd iab lr dlrdy cinzd lyCîñålecb odkd ¨Ÿ§¨¤¤§¨©
ïäéìò,eici z` mixa`d lr -ï÷øæe,okn xg`l .dkxrnd iab lr £¥¤§¨¨
èéLBäodkdïBLàøì éðMäz`íéãiä ézLmkiledy ,cinzd ly ¦©¥¦¨¦§¥©¨©¦

oey`xd odkde ,yakd iab lr mlrdeCîñå ,ìBãb ïäëì ïðúBð§¨§Ÿ¥¨§¨©
ïäéìòeici z`.ï÷øæeokn xg`lCëå .Bì Cìäå éðMä èîLðxcqke - £¥¤§¨¨¦§©©¥¦§¨©§¨
dfdBì ïéèéLBî eéäz` ,lecb odkl -,ïéøáàä ìk øàLcg` lky ¨¦¦§¨¨¨¥¨¦

odkl e`iad oey`xde ,oey`xl eciay xa`d z` hiyed mipdkdn
,lecbdïäéìò CîBñ àeäåeici z`.ï÷øBæå,dpynd dtiqenïîæáe §¥£¥¤§§¨¦§©
àeäLkd-][lecbd odCîBñ àeä ,äöBø,mixa`d lríéøçàå ¤¤¥©£¥¦
ïé÷øBæ.envra mwxfl jixv epi`e ,mze` §¦

ly ziaxrn zinexcd dpita oii mikqpn eid mixa`d zxhwd xg`l
xg`l :lecb odk ici lr oiid jeqip xcq z` zx`an dpynd .gafnd

,mixa`d zxhwdBì àalecbd odkdéwäìçaænä úà óy`xa ¨§©¦¤©¦§¥©
,dpynd zl`ey .oiid jeqip jxevl ,gafndïëéäîcv dfi`n -àeä ¥¥¨

ìéçúî,dpynd daiyn .siwdl,úéçøæî úéîBøc ïøwîdid myy ©§¦¦¤¤§¦¦§¨¦
oxwl ribdy cr gxfn cva jiynde ,mixa`d z` xihwdyk cner

,úéðBôö úéçøæîoxwl ribde ,oetv cv lk z` jldeúéðBôö ¦§¨¦§¦§¦
,úéáøòîoxwl ribdy cr axrn cv lk z` jlde,úéîBøc úéáøòî ©£¨¦©£¨¦§¦

ribdyk .oiid z` mipzep eid mday igxfnae ,miltq ipy eid myy
,mylBì eðúðd z`ïééick,Cqðì.jqpn did `l oiicre ¨§©¦§©¥

onfa miyrp eidy dxiyde zeriwzd xcq z` dpynd zx`an dzr
did ,jqpl lecbd odkd `ay drya :jeqipdïâqäe `aìò ãîBò ©§¨¥©

ïøwä,lecbd odkd ci lr ,gafnd ly zinexc ziaxrnayíéøãeqäå ©¤¤§©¨¦
eid [milbc-].Bãéaoxwd lr cner obqd z` mi`ex mipdkd eidyke §¨

eid ,ecia mixceqdeíéðäë éðLe mikledíéáìçä ïçìL ìò ïéãîBò §¥Ÿ£¦§¦©ª§©©£¨¦
,mixa`d -úBøöBöç ézLesqk ly,íãéaeeò÷úå eòéøäå eò÷z §¥£§§¨¨¨§§¥¦§¨§

okn xg`l .xiyl evawzie miield ernyiy ickeàael` mipdk ipy ¨
àæøà ïa ìöà eãîòå,xiyd lr dpenndãçàå ,Bðéîéî ãçà §¨§¥¤¤©§¨¤¨¦¦§¤¨

,BìàîOîf`e .xiyay wxt lk lr rewzl ickçLä[stekzd-] ¦§Ÿ¨¨
lecbd odkdCqðì,ltqd jeza oiid z` jetyl -åcinéðäïâqä ó §©¥§¥¦©§¨

oxwd lr cnry,íéøãeqa,xiya ligzdl miiell onqlïa Léwäå ©¨¦§¦¦¤
ìöìva àæøà,[miizlvn-]íiåìä eøaãåmdita,øéMamixy eidy ©§¨©¦§¨§¦§©§¦¦©¦

yke .oldl dpyna `aenk ,mildzn xenfn jeqipd zryaeòébä¦¦
÷øtì,ea miwiqtn eidy mewn -eò÷z,erwze erixdeeåçzLäålk ©¤¤¨§§¦§©£
íòämiyer eid oke .dxfrayäòé÷z ìk ìòå ,äòé÷z ÷øt ìk ìò ¨¨©¨¤¤§¦¨§©¨§¦¨

.äéåçzLä,dpynd zniiqn.eðéäìà úéa úãBáòì ãéîzä øãñ eäæ ¦§©£¨¨¤¥¤©¨¦©£©¥¡Ÿ¥
,dlitz dpynd dtiqenïBöø éäé,`ed jexa yecwd iptlnäðaiL §¦¨¤¦¨¤

epidel` zia.ïîà ,eðéîéa äøäîa¦§¥¨§¨¥¨¥

äðùî
lka ycwnd ziaa miield mixne` eid xiy dfi` x`ean ef dpyna

edfi` :cinzd zaxwd xg`ly oiid jeqip zra ,meieéäL øéMä©¦¤¨
Lc÷na íéøîBà íiåìä.mei lkaíéøîBà eéä ,ïBLàøä íBiaz` ©§¦¦§¦©¦§¨©¨¦¨§¦

xenfnd(ck mildz)xFnfn cecl''dá éáLBéå ìáz dàBìîe õøàä 'äì §¨¦¦§©¨¨¤§¨¥¥§§¥¨
.'ebead meiíéøîBà eéä éðMxenfnd z`(gn my)ipal xFnfn xiW' ©¥¦¨§¦¦¦§¦§¥
,gxw'BLã÷ øä eðéäìà øéòa ãàî ìleäîe 'ä ìBãb.'ebeéLéìMa Ÿ©¨§¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥©¨§©§¦¦

íéøîBà eéäxenfn(at my)sq`l xFnfn'ìà úãòa ávð íéäìà ¨§¦¦§§¨¨¡Ÿ¦¦¨©£©¥
'èBtLé íéäìà áø÷a.'ebeíéøîBà eéä éòéáøaxenfn(cv my)ìà' §¤¤¡Ÿ¦¦§¨§¦¦¨§¦¥

'òéôBä úBî÷ð ìà 'ä úBî÷ð.'ebeíéøîBà eéä éLéîçaxenfnmy) §¨¥§¨¦©©£¦¦¨§¦
(`t,sq`l ziYBd lr gSpnl'äìàì eòéøä eðfeò íéäìàì eðéðøäé ©§©¥©©©¦¦§¨¨©§¦¥Ÿ¦¥¨¦¥Ÿ¥

'á÷òé.'ebeíéøîBà eéä éMMaxenfn(bv my),Láì úeàb Cìî 'ä' ©£Ÿ©¦¦¨§¦¨¨¥¨¥
Láì'xG`zd fr 'díéøîBà eéä úaMa .øîåâå(av my)øéL øBîæî' ¨¥Ÿ¦§©¨©©¨¨§¦¦§¦

'úaMä íBéì,eyexite .'ebeBlekL íBéì ,àBáì ãéúòì øéL øBîæî §©©¨¦§¦¤¨¦¨§¤
.íéîìBòä éiçì äçeðîe úaL©¨§¨§©¥¨¨¦
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oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

mr (`) miycg dl miqiitny cala zxhwl `l` (zixgy dkfi ziaxr) ea dkfy

`veid xnyn (.ep sc) dkeq 'nba xn` xake ,epncwdy enk miaxrd oia mipyi

oikifae miaxrd oia ly cinz aixwn qpkpd xnyne mitqene xgy ly cinz aixwn

ok mb xyt` i` miaxrd oiay rce my x`ay enk miptd mgla oiwleg el`e el`

dxepn oeyic ilae iniptd gafn oeyic ila

izn`d xecq didi jkitle xwaa epxkfy enk

ok minkg zrc lre epxn`y dn lkn `veid

oevigd gafnn oycd znxd xg`y `ede

dlecb dkxrn oixcqn dlerd gafn `ede

ipy oilrn ok xg`e dipy dkxrn ok xg`e

vr ixfbdlecb dkxrn lr mze` oipzepe mi

oigzet ok xg`e cinzd yak mipnfn ok xg`e

ezgizt zryae epxkfy enk lecbd xry

lkidl mipdk izy mi`ae cinzd hgey

oycn ipyde iniptd gafn oycn mdn cg`y

enc lhpe cinzd oihgeyy onf jez dxepnd

xnby cr gafn iab lr enc wxef epi`e wxfna

zwixf xg`e enc wxef f`e iniptd gafn oeyic

ea wqrznd zexp yng zahda wqrzn enc

z`ade cinzd gezipa mixg`d miwqrzne

epncwdy enk my mzgilne yakl eixa`

zkyla oivawzn jk xg` zg` zaa lkd

`ian ok xg`e epncwdy enk oixewe zifbd

izy aihn ok xg`e xihwne lkidl zxhwd

ok xg`e epncwdy enk mix`ypd zexp

zlqd ok xg`e gafn iabl mixa`d oilrn

zryae jqpl oii ok xg`e oiziagd ok xg`e

mipbpne xiya mield miligzn oiid jeqip

ryz oirweze (i sc) oikxra mixkfpd milka

enk xiyd zewqtd itk zewqtda zeriwz

lkidd on xihwnd `veiyke eiykr x`aziy

mipdkd mr mle`d zelrn lr cner

zelrd xnbiy cr x`aziy enk mixg`d

zkxa mrd oikxan jk xg` gafnl mixa`d

`edy dfd xcqd xenye x`aziy enk mipdk

dpyna df oipra xn`py dn lk jezn `vei

:cenlzdae

íéìåò åìçä êìò ïøãä

.ïîæá:wtq ila lkida `l` `dz `l ef diegzyde cet` ipa` l"x zeaeh mipa`

.åãîòå åàázeceard on eyr k"g`e zifbd zkyla e`xwy mipdkd l` fnex

xkfy mipdk dyng md mipey`xde mle`d zelrna miler elgd jk xg` eyry dn

mdig` x`y eribiy mcew zelrn lr ecnre dlgz mzcear exnby xg`e mze`

enk cinzd ixa` z`lrda miwqerd

oiprd epyxte epxkfy xcqa x`azpy

dheqn iriaya z`fd dkldd on x`ypy

:myn epyxcz xenb yexit eze` epyxit mye

.ìåãâ ïäëì úãçåéî äðéà åæ äô÷älk `l`

epx`ay enk siwn `ed jk gafnd siwnd

milwyn iyya x`azp xake migafn iyinga

cg` zepgly izy yak ly eaxrna eidy

yiy ly cg`e zxy ilk eilr oipzep sqk ly

mialgd ogly `ede mixa`d eilr oipzep

`fx` oa epxn` milwyn iyingae o`k xkfpd

zegpnn iyinga epx`a xake lvlvd yiwn

dkinqe miigd lr `l` `dz `l dkinqdy

epxn`y enk `id jkitle mixa`d lr `id ef

el `dzy ick lecb odk ly eceak meyn my

:`xkid.ïéøãåñåx`azp xak :milbc md

el` ecgii dnl mrhd .(.`l sc) d"x `xnba

oey`x meia exn`e minid el`l mixenfnd

dyrn zlgz `edy itl d`elne ux`d 'dl

eide mind ewlgp eay ipyae ziy`xa

eay iyilyae 'd lecb xne` mdizgz minyd

oipiicde oicd didi dilry ux`d zi`xp

eay iriaxa l` zcra avp midl` xne`

'd zenwp l` xne` gxide ynyd e`xap

mzcear xg` mirezd on mwep `edy

dfa yie miig ilra ipin e`xap eay iyinga

mzrepze mdipinay welgd iptn mi`lt

miig ilraa yiy mixg` mi`lte mnvrn

dryay itl epfer midl`l epipxd xne`

eze` milcbne `xead migayn mze` oi`exy

`xape ziy`xa dyrn mlyp eay iyya

dlrzi `xead zlecb oiany ok mb mc`d

:yal ze`b jln 'd xne`

ìåãâ ïäëù ïîæá êìò ïøãä
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íéðáàa ãçàå ,BìàîNa ãçàå ,Bðéîéa ãçà¤¨¦¦§¤¨¦§Ÿ§¤¨©£¨¦
ìBãb ïäk ìL åéìâø ìB÷ äpeînä òîML ïåéëå úBáBè§¥¨¤¨©©§¤©§¨¤Ÿ¥¨
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àlà ,úçà äëøa íòä úà eëøáå ,ãçà ãéa Béeqëå óëå§©§¦§©¤¨§¥§¤¨¨§¨¨©©¤¨

ìL dúBà íéøîBà äðéãnaLäëøa Lc÷náe ,úBëøa L ¤©§¦¨§¦¨¨Ÿ§¨©¦§¨§¨¨
äðéãnáe Báúëk íMä úà íéøîBà eéä Lc÷na úçà©©©¦§¨¨§¦¤©¥¦§¨©§¦¨

íéàNBð íéðäkä ,äðéãna Béepëaãâðk íäéãé úà §¦©§¦¨©Ÿ£¦§¦¤§¥¤§¤¤
ïéàL ìBãb ïäkî õeç .ïäéLàø éab ìò Lc÷náe ,íäéôúk¦§¥¤©¦§¨©©¥¨¥¤¦Ÿ¥¨¤¥
óà ,øîBà äãeäé éaø ,õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦©¦§¨¥©
àOiå' øîàpL õévä ïî äìòîì åéãé úà déaâî ìBãb ïäkŸ¥¨©§¦©¤¨¨§©§¨¦©¦¤¤¡©©¦¨

.'íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäàâ äðùîïäkL ïîæa ©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨§¥¦§©¤Ÿ¥
òébä .Bðéîéa ïâqäå ,Láka äìBò äéä øéè÷äì äöBø ìBãb̈¤§©§¦¨¨¤©¤¤§©§¨¦¦¦¦©
Bì èéLBäå eäìòäå Bðéîéa ïâqä æçà ,Lákä úéöçîì§©£¦©¤¤¨©©§¨¦¦§¤¡¨§¦
éðMä èéLBä ï÷øæe ïäéìò Cîñå ìâøäå Làøä ïBLàøä̈¦¨Ÿ§¨¤¤§¨©£¥¤§¨¨¦©¥¦
.ï÷øæe ïäéìò Cîñå ,ìBãb ïäëì ïðúBð íéãiä ézL ïBLàøì̈¦§¥©¨©¦§¨§Ÿ¥¨§¨©£¥¤§¨¨
ìk øàL Bì ïéèéLBî eéä Cëå .Bì Cìäå éðMä èîLð¦§©©¥¦§¨©§¨¨¦¦§¨¨
,äöBø àeäL ïîæáe .ï÷øBæå ïäéìò CîBñ àeäå ,ïéøáàä̈¥¨¦§¥£¥¤§§¨¦§©¤¤

éwäì Bì àa ïé÷øBæ íéøçàå CîBñ àeäçaænä úà ó ¥©£¥¦§¦¨§©¦¤©¦§¥©
úéçøæî ,úéçøæî úéîBøc ïøwî ìéçúî àeä ïëéäî¥¥¨©§¦¦¤¤§¦¦§¨¦¦§¨¦
ïéé Bì eðúð ,úéîBøc úéáøòî ,úéáøòî úéðBôö ,úéðBôö§¦§¦©£¨¦©£¨¦§¦¨§©¦
íéðäë éðL .Bãéa íéøãeqäå ïøwä ìò ãîBò ïâqä ,Cqðì§©¥©§¨¥©©¤¤§©¨¦§¨§¥Ÿ£¦
eò÷z ,íãéa úBøöBöç ézLe íéáìçä ïçìL ìò ïéãîBò§¦©ª§©©£¨¦§¥£§§¨¨¨§
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc - cinz(iyiy meil)

ìåãâ ïäëù ïîæá ¯ éòéáù ÷øô
.xgy ly cinza ycwnd zecear xcq meiq z` `ian epiptly wxtd
,mei ly xiy xcqe mikqpd xcq ,d`eegzydd xcq ea ex`azp
.lecb odk ici lr ziyrp `idyk cinzd zceara yiy mipic iwelige

äðùî
xg` .zxehwd gafna dxhwdd xcq xn`p zncewd dpyna
did m`e ,lkida zeegzydl mipdkd lk ly mkxc did ,dxhwdd
xcqa zwqer ef dpyn .dligz qpkp did `ed lecb odk my

:zxehwd xg`ly d`eegzyddñðëð ìBãb ïäkL ïîæalkidl ¦§©¤Ÿ¥¨¦§©
úBçzLäì,zxehwd zxhwd xg`ìLäLeid mipdkãçà ,Ba ïéæçBà §¦§©£§Ÿ¨£¦¤¨
eze` jneqãçàå ,Bðéîéaeze` jneqãçàå ,BìàîNacner did ¦¦§¤¨¦§Ÿ§¤¨

fge`e eixeg`núBáBè íéðáàa.cet`d zetzk lryòîML ïåéëå ©£¨¦§¥¨¤¨©
äpeînäz`àöBé àeäL ìBãb ïäk ìL åéìâø ìB÷xg` lkidd on ©§¤©§¨¤Ÿ¥¨¤¥

,d`eegzyddúëBøtä úà Bì déaâälkidd gzt iptl dielzd ¦§¦©¤©¨¤
okn xg`le .z`vl lkeiy ick ,zeripvlñðëðdpenndäåçzLäå ¦§©§¦§©£¨

.àöéåokn xg`leeñðëðx`y,íéðäkä åéçàe.eàöéå eåçzLä §¨¨¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§©£§¨§
á äðùîmikxan mipdkd eid ,d`eegzydde zxehwd zxhwd xg`l

xcq z` zx`an epizpyn .mipdk zkxaa l`xyi z`
:dkxad

eàaine dzgna dkefde xihwnd ,zxehwa ecary mipdkd zyly ¨
gdy,skd z` wifìò eãîòådúBìòîiptl eidy [zebxcn-],íìeàä §¨§©©£¨¨

eíéðBLàøä eãîòiniptd gafn oeyica ekfy mipdkd ipy md ¨§¨¦¦
,dxepnd oeyicaeíBøãìzylyíéìk äMîçå ,íéðäkä íäéçàeid ¦§£¥¤©Ÿ£¦©£¦¨¥¦

íãéa,elld mipdkd zyng lyãéa éðhälyãçà`ed ,mdn §¨¨©¤¦§©¤¨
,iniptd gafnd z` oycnd,ãçà ãéa æekäåz` oycnd `ed §©§©¤¨

,dxepnd,ãçà ãéa äzçnäåd`ln dzgnd z` `iady odkd `ed §©©§¨§©¤¨
,milgbaæaäå,ãçà ãéa C,zxehwd z` xihwdy odkd `edóëå §©¨¨§©¤¨§©

,ãçà ãéa Béeqëåmilkd z` egipde .xihwnl riiqnd odkd `ed §¦§©¤¨
mipdkd lk ecnre .mciníòä úà eëøáåmipdk zkxaaäëøa §¥§¤¨¨§¨¨

,úçàdxeza oixen`d zekxad zyly z` ekxiay epiide xacna) ©©
(ek-ck.wqtd `la ,'ebe `yi 'ebe x`i 'ebe jkxai

ycwnay mipdk zkxa oia yiy mipicd iwelig z` zx`an dpynd
dpicnd x`ya mb :dpynd zx`an .zenewn x`yay mipdk zkxal

,mipdk zkxa mikxan mipdkd eiddúBà íéøîBà äðéãnaL àlà¤¨¤©§¦¨§¦¨
ìL,úBëøa L.dkxae dkxa lk oia on` ziipra miwiqtny epiid ¨Ÿ§¨

Lc÷náedze` mixne`úçà äëøa.wqtd `la ©¦§¨§¨¨©©
y ,yi welig cerúà íéøîBà eéä Lc÷namyíMämipdk zkxaay ©¦§¨¨§¦¤©¥

Báúëk,`"d e"`e `"d c"ei -äðéãnáeeazkk eze` mixne` eid `l ¦§¨©§¦¨
`l`Béepëa.c"ei o"ep z"lc s"l` - §¦

y ,yi welig cer,äðéãnaeid dkxad zryaíéàNBð íéðäkä ©§¦¨©Ÿ£¦§¦
[midiabn-]Lc÷náe ,íäéôúk ãâðk íäéãé úàz` mi`yep eid ¤§¥¤§¤¤¦§¥¤©¦§¨

mdiciL ìBãb ïäkî õeç .ïäéLàø éab ìòmlerlïéàúà déaâî ©©¥¨¥¤¦Ÿ¥¨¤¥©§¦©¤
,õévä ïî äìòîì åéãédiabiy ie`x oi`e ,''dl ycw' ea aezky itl ¨¨§©§¨¦©¦

.df lrn eiciäãeäé éaøe wlegåéãé úà déaâî ìBãb ïäk óà ,øîBà ©¦§¨¥©Ÿ¥¨©§¦©¤¨¨
õévä ïî äìòîì,ycwna jxanykøîàpL(ak h `xwie)ïøäà àOiå' §©§¨¦©¦¤¤¡©©¦¨©£Ÿ

.'íëøáéå íòä ìà åéãé úà¤¨¨¤¨¨©§¨§¥

äðùî
migpen eidy cinzd ixa` z` elhp ,mrd z` mipdkd ekxay xg`l
zleqd zgpn z` elrd ,sqepa .meaixwde gafnl melrd ,yakd lr
okn xg`le ,oiziagd zgpn z` aixwn did lecbd odkde ,deaixwde
xcq did cvik d`ian epizpyn .eze` mikqpne oiid z` milrn eid
eidy ,lecb odk ici lr ici lr eyrpyk oiid jeqipe mixa`d zxhwd
mei ly xiy xcq z` ,epizpyn d`ian cer .ceak ea mibdep

:jeqipd zrya eidy zeriwzdeøéè÷äì äöBø ìBãb ïäkL ïîæaz` ¦§©¤Ÿ¥¨¤§©§¦
,gafnd iab lr cinzd ixa`ïâqäå ,Láka äìBò äéäjled did ¨¨¤©¤¤§©§¨

.Bðéîéaykòébälecb odkdBðéîéa ïâqä æçà ,Lákä úéöçîì ¦¦¦¦©§©£¦©¤¤¨©©§¨¦¦

eäìòäåekiledy mipdkd my ecnr .yakd y`xl zelrl el riiq - §¤¡¨
,yakd iab lr melrde mixa`d z`Bì èéLBäåodkdïBLàøäz` §¦¨¦

ìâøäå Làøä,yakd iab lr dlrdy cinzd lyCîñålecb odkd ¨Ÿ§¨¤¤§¨©
ïäéìò,eici z` mixa`d lr -ï÷øæe,okn xg`l .dkxrnd iab lr £¥¤§¨¨
èéLBäodkdïBLàøì éðMäz`íéãiä ézLmkiledy ,cinzd ly ¦©¥¦¨¦§¥©¨©¦

oey`xd odkde ,yakd iab lr mlrdeCîñå ,ìBãb ïäëì ïðúBð§¨§Ÿ¥¨§¨©
ïäéìòeici z`.ï÷øæeokn xg`lCëå .Bì Cìäå éðMä èîLðxcqke - £¥¤§¨¨¦§©©¥¦§¨©§¨
dfdBì ïéèéLBî eéäz` ,lecb odkl -,ïéøáàä ìk øàLcg` lky ¨¦¦§¨¨¨¥¨¦

odkl e`iad oey`xde ,oey`xl eciay xa`d z` hiyed mipdkdn
,lecbdïäéìò CîBñ àeäåeici z`.ï÷øBæå,dpynd dtiqenïîæáe §¥£¥¤§§¨¦§©
àeäLkd-][lecbd odCîBñ àeä ,äöBø,mixa`d lríéøçàå ¤¤¥©£¥¦
ïé÷øBæ.envra mwxfl jixv epi`e ,mze` §¦

ly ziaxrn zinexcd dpita oii mikqpn eid mixa`d zxhwd xg`l
xg`l :lecb odk ici lr oiid jeqip xcq z` zx`an dpynd .gafnd

,mixa`d zxhwdBì àalecbd odkdéwäìçaænä úà óy`xa ¨§©¦¤©¦§¥©
,dpynd zl`ey .oiid jeqip jxevl ,gafndïëéäîcv dfi`n -àeä ¥¥¨

ìéçúî,dpynd daiyn .siwdl,úéçøæî úéîBøc ïøwîdid myy ©§¦¦¤¤§¦¦§¨¦
oxwl ribdy cr gxfn cva jiynde ,mixa`d z` xihwdyk cner

,úéðBôö úéçøæîoxwl ribde ,oetv cv lk z` jldeúéðBôö ¦§¨¦§¦§¦
,úéáøòîoxwl ribdy cr axrn cv lk z` jlde,úéîBøc úéáøòî ©£¨¦©£¨¦§¦

ribdyk .oiid z` mipzep eid mday igxfnae ,miltq ipy eid myy
,mylBì eðúðd z`ïééick,Cqðì.jqpn did `l oiicre ¨§©¦§©¥

onfa miyrp eidy dxiyde zeriwzd xcq z` dpynd zx`an dzr
did ,jqpl lecbd odkd `ay drya :jeqipdïâqäe `aìò ãîBò ©§¨¥©

ïøwä,lecbd odkd ci lr ,gafnd ly zinexc ziaxrnayíéøãeqäå ©¤¤§©¨¦
eid [milbc-].Bãéaoxwd lr cner obqd z` mi`ex mipdkd eidyke §¨

eid ,ecia mixceqdeíéðäë éðLe mikledíéáìçä ïçìL ìò ïéãîBò §¥Ÿ£¦§¦©ª§©©£¨¦
,mixa`d -úBøöBöç ézLesqk ly,íãéaeeò÷úå eòéøäå eò÷z §¥£§§¨¨¨§§¥¦§¨§

okn xg`l .xiyl evawzie miield ernyiy ickeàael` mipdk ipy ¨
àæøà ïa ìöà eãîòå,xiyd lr dpenndãçàå ,Bðéîéî ãçà §¨§¥¤¤©§¨¤¨¦¦§¤¨

,BìàîOîf`e .xiyay wxt lk lr rewzl ickçLä[stekzd-] ¦§Ÿ¨¨
lecbd odkdCqðì,ltqd jeza oiid z` jetyl -åcinéðäïâqä ó §©¥§¥¦©§¨

oxwd lr cnry,íéøãeqa,xiya ligzdl miiell onqlïa Léwäå ©¨¦§¦¦¤
ìöìva àæøà,[miizlvn-]íiåìä eøaãåmdita,øéMamixy eidy ©§¨©¦§¨§¦§©§¦¦©¦

yke .oldl dpyna `aenk ,mildzn xenfn jeqipd zryaeòébä¦¦
÷øtì,ea miwiqtn eidy mewn -eò÷z,erwze erixdeeåçzLäålk ©¤¤¨§§¦§©£
íòämiyer eid oke .dxfrayäòé÷z ìk ìòå ,äòé÷z ÷øt ìk ìò ¨¨©¨¤¤§¦¨§©¨§¦¨

.äéåçzLä,dpynd zniiqn.eðéäìà úéa úãBáòì ãéîzä øãñ eäæ ¦§©£¨¨¤¥¤©¨¦©£©¥¡Ÿ¥
,dlitz dpynd dtiqenïBöø éäé,`ed jexa yecwd iptlnäðaiL §¦¨¤¦¨¤

epidel` zia.ïîà ,eðéîéa äøäîa¦§¥¨§¨¥¨¥

äðùî
lka ycwnd ziaa miield mixne` eid xiy dfi` x`ean ef dpyna

edfi` :cinzd zaxwd xg`ly oiid jeqip zra ,meieéäL øéMä©¦¤¨
Lc÷na íéøîBà íiåìä.mei lkaíéøîBà eéä ,ïBLàøä íBiaz` ©§¦¦§¦©¦§¨©¨¦¨§¦

xenfnd(ck mildz)xFnfn cecl''dá éáLBéå ìáz dàBìîe õøàä 'äì §¨¦¦§©¨¨¤§¨¥¥§§¥¨
.'ebead meiíéøîBà eéä éðMxenfnd z`(gn my)ipal xFnfn xiW' ©¥¦¨§¦¦¦§¦§¥
,gxw'BLã÷ øä eðéäìà øéòa ãàî ìleäîe 'ä ìBãb.'ebeéLéìMa Ÿ©¨§¨§Ÿ§¦¡Ÿ¥©¨§©§¦¦

íéøîBà eéäxenfn(at my)sq`l xFnfn'ìà úãòa ávð íéäìà ¨§¦¦§§¨¨¡Ÿ¦¦¨©£©¥
'èBtLé íéäìà áø÷a.'ebeíéøîBà eéä éòéáøaxenfn(cv my)ìà' §¤¤¡Ÿ¦¦§¨§¦¦¨§¦¥

'òéôBä úBî÷ð ìà 'ä úBî÷ð.'ebeíéøîBà eéä éLéîçaxenfnmy) §¨¥§¨¦©©£¦¦¨§¦
(`t,sq`l ziYBd lr gSpnl'äìàì eòéøä eðfeò íéäìàì eðéðøäé ©§©¥©©©¦¦§¨¨©§¦¥Ÿ¦¥¨¦¥Ÿ¥

'á÷òé.'ebeíéøîBà eéä éMMaxenfn(bv my),Láì úeàb Cìî 'ä' ©£Ÿ©¦¦¨§¦¨¨¥¨¥
Láì'xG`zd fr 'díéøîBà eéä úaMa .øîåâå(av my)øéL øBîæî' ¨¥Ÿ¦§©¨©©¨¨§¦¦§¦

'úaMä íBéì,eyexite .'ebeBlekL íBéì ,àBáì ãéúòì øéL øBîæî §©©¨¦§¦¤¨¦¨§¤
.íéîìBòä éiçì äçeðîe úaL©¨§¨§©¥¨¨¦
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oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

mr (`) miycg dl miqiitny cala zxhwl `l` (zixgy dkfi ziaxr) ea dkfy

`veid xnyn (.ep sc) dkeq 'nba xn` xake ,epncwdy enk miaxrd oia mipyi

oikifae miaxrd oia ly cinz aixwn qpkpd xnyne mitqene xgy ly cinz aixwn

ok mb xyt` i` miaxrd oiay rce my x`ay enk miptd mgla oiwleg el`e el`

dxepn oeyic ilae iniptd gafn oeyic ila

izn`d xecq didi jkitle xwaa epxkfy enk

ok minkg zrc lre epxn`y dn lkn `veid

oevigd gafnn oycd znxd xg`y `ede

dlecb dkxrn oixcqn dlerd gafn `ede

ipy oilrn ok xg`e dipy dkxrn ok xg`e

vr ixfbdlecb dkxrn lr mze` oipzepe mi

oigzet ok xg`e cinzd yak mipnfn ok xg`e

ezgizt zryae epxkfy enk lecbd xry

lkidl mipdk izy mi`ae cinzd hgey

oycn ipyde iniptd gafn oycn mdn cg`y

enc lhpe cinzd oihgeyy onf jez dxepnd

xnby cr gafn iab lr enc wxef epi`e wxfna

zwixf xg`e enc wxef f`e iniptd gafn oeyic

ea wqrznd zexp yng zahda wqrzn enc

z`ade cinzd gezipa mixg`d miwqrzne

epncwdy enk my mzgilne yakl eixa`

zkyla oivawzn jk xg` zg` zaa lkd

`ian ok xg`e epncwdy enk oixewe zifbd

izy aihn ok xg`e xihwne lkidl zxhwd

ok xg`e epncwdy enk mix`ypd zexp

zlqd ok xg`e gafn iabl mixa`d oilrn

zryae jqpl oii ok xg`e oiziagd ok xg`e

mipbpne xiya mield miligzn oiid jeqip

ryz oirweze (i sc) oikxra mixkfpd milka

enk xiyd zewqtd itk zewqtda zeriwz

lkidd on xihwnd `veiyke eiykr x`aziy

mipdkd mr mle`d zelrn lr cner

zelrd xnbiy cr x`aziy enk mixg`d

zkxa mrd oikxan jk xg` gafnl mixa`d

`edy dfd xcqd xenye x`aziy enk mipdk

dpyna df oipra xn`py dn lk jezn `vei

:cenlzdae

íéìåò åìçä êìò ïøãä

.ïîæá:wtq ila lkida `l` `dz `l ef diegzyde cet` ipa` l"x zeaeh mipa`

.åãîòå åàázeceard on eyr k"g`e zifbd zkyla e`xwy mipdkd l` fnex

xkfy mipdk dyng md mipey`xde mle`d zelrna miler elgd jk xg` eyry dn

mdig` x`y eribiy mcew zelrn lr ecnre dlgz mzcear exnby xg`e mze`

enk cinzd ixa` z`lrda miwqerd

oiprd epyxte epxkfy xcqa x`azpy

dheqn iriaya z`fd dkldd on x`ypy

:myn epyxcz xenb yexit eze` epyxit mye

.ìåãâ ïäëì úãçåéî äðéà åæ äô÷älk `l`

epx`ay enk siwn `ed jk gafnd siwnd

milwyn iyya x`azp xake migafn iyinga

cg` zepgly izy yak ly eaxrna eidy

yiy ly cg`e zxy ilk eilr oipzep sqk ly

mialgd ogly `ede mixa`d eilr oipzep

`fx` oa epxn` milwyn iyingae o`k xkfpd

zegpnn iyinga epx`a xake lvlvd yiwn

dkinqe miigd lr `l` `dz `l dkinqdy

epxn`y enk `id jkitle mixa`d lr `id ef

el `dzy ick lecb odk ly eceak meyn my

:`xkid.ïéøãåñåx`azp xak :milbc md

el` ecgii dnl mrhd .(.`l sc) d"x `xnba

oey`x meia exn`e minid el`l mixenfnd

dyrn zlgz `edy itl d`elne ux`d 'dl

eide mind ewlgp eay ipyae ziy`xa

eay iyilyae 'd lecb xne` mdizgz minyd

oipiicde oicd didi dilry ux`d zi`xp

eay iriaxa l` zcra avp midl` xne`

'd zenwp l` xne` gxide ynyd e`xap

mzcear xg` mirezd on mwep `edy

dfa yie miig ilra ipin e`xap eay iyinga

mzrepze mdipinay welgd iptn mi`lt

miig ilraa yiy mixg` mi`lte mnvrn

dryay itl epfer midl`l epipxd xne`

eze` milcbne `xead migayn mze` oi`exy

`xape ziy`xa dyrn mlyp eay iyya

dlrzi `xead zlecb oiany ok mb mc`d

:yal ze`b jln 'd xne`
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äðùîàùã÷îä úéáá íéøîåù.zelila Ðñðéèáà úéáá.zxehwd z` oinhtn my Ðõåöéðä úéáåÐdab lr diepa diilr ,onwl yxtnmipdkd dxfr ixry Ð

,dxfrd ixryae ziad ixrya mixney mieldy mewn cg`e mixyr mr oipnl mde ,dxfrd z` mixneyd xnynay miel oze` ,dhnln mielde dlrnln mixney

.yxetnkã÷åîä úéááåÐ.uegan mixney mield liga el zeiepad zekyl izyae .onwl opzck ,ycwa zeiepad cwend zial eidy zekyl izy oze`aäùîçÐmixney

.epiptl miiepnd mixry dyng el yi ,ziad xd ixryn dyng lr mieläòáøàÐ.zepitd ixney okezn el`e [el`] ,xnelk ,okezn ziad ly eizepit rax` lr mixney

,oiayei eid dnegd jeza mixryd ixneye

.my ayil i`yx mc` lk okyäùîçÐ

.dxfrd ixryn dyng lr miel mixney

yxtn ,dxfra onwl dpen mixry dray

oitekz eid odn mipy ,(`,ek) cinz zkqna

`l` xeniy oikixv opi`y ,mixryd x`yl

.(miwgexn) [miwaecn] mixry dyngl

äøæò ìù äéúåðéô òáøà ìò íéøîåù äòáøà
õåçáîÐeid uegan el`e el` ,xnelk

,dxfra daiyi oi` ixdy ,dxfrl ueg micner

xyr dpny ixd Ð miptan miayei eid `le

cer siqen dylye ,dpite xry oia mixney

.'ek cg`äðùîáøä ùéàúéáäÐ

mixneydn xnyne xnyn lk lr dpenn

.dxfraä÷åì éåì ïáÐ.mixneyd oze`n

äðùîâúéáä øäì åéä íéøòù äùîç
xdd lk ztwnd miyp zxfr znegl Ð

.ligd on miptläãìåç éøòù éðùÐjk

.mnyñåðåôé÷åÐ.xryd myéãèÐ

,melk ynyn did `l xry `ede ,z"lca

`vei did ixw lra `l` ,d`iae d`ivi mey

idliya yxtnck ,awri oa xfril` iaxl ,ea

.oiwxtéçøæîä øòùÐ,miyp zxfr znegay

lre ,zexfrd lkl my jxc oiqpkp lkdy

cnle `v .dxev dxiad oyey xryd eze`

.`nei zkqnaåáùÐodk ,df gxfnd xrya

oi`vei ,miwqerd dicrqn lke dxtd sxeyd

cbpk `edy ,gxfnay mizifd xdl my jxc

,xdl xrydn oiyer eid yake .xry eze`

.medzd xaw iptnäðùîãäòáù
"øåð÷ð øòù" .ìàøùé úøæòá åéä íéøòùÐ

dqipk lk ynyn `ede ,"oezi`d xry" `ed

oeyl Ð "oezi`" .dlecbd dxfr ly d`ivie

.(`k diryi) "xwea `z`" enk ,d`ia

ùéáìîäÐ.my oigpen dpedk icba

äðùîäã÷åîä úéá,liga elek did Ð

zekyld `l` ,my mipyi a` zia ipwf oky

.ycwa oiivge lega oiivg elyåúëùì
ïáø÷.mixweand mi`lh my eidy Ð

äðùîæäøæòä úà ùåìáìÐopzck

gzte gztnd z` lhp" :(`,gk) cinz zkqna

.dxfrl cwend zian qpkpy ,"ytytd z`

exn` ,el`a el` eribd .oiklede oiwcea eid

oi`ven zxyd ilk ,"mely lkd ,mely"

.opewizkäðùîçäôéë ã÷åîä úéáÐ

.ieyr did dtikkó÷åî äéäå ìåãâ úéáå
ïáà ìù ïéãáåøÐakyl deabe dwlg dtvx

.myõøàá åúåñë ùéàÐely zqke xk

oiieyrd oicaexd lr `ly ,rwxwa gehy

.ux`d lr oyie ,mipwfläðùîèäîà
äîà ìòÐ.eilr `lahe ,ux`aïîæ òéâä
äìéòðäÐ.zezlc ztbd zryúà äéáâä
àìáèäÐ.xreyd odkdúìùìùä ïî.uegan el oyi iel oa mixry zlirpa wqer ecerae .lerpl ea yiy mixryd lk miptan odkd lrpe .zeielz eid zlylya ÐøîâÐ

.el oyie xfg ,dilr ezeqk iel oa ozpe ,dnewnl `lahd xifgde zlylyl zegztnd xifgde ,lerpln odkdäøéáä úçú úëìåää äáéñîÐ.ycwnd zgzoil`eyy dna

.eycwzp `l zelign ixdy ,ligd ileyn oideabe ,eilr (oilery :zeidl jixv) Ðìéçä úçú úëìåää äáéñîáÐ.xdd ilbxn deab `edy dnaéãèá åì êìåäåÐxry

.melk ynyn did `ly [oetvd] (mexcd)
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øôñî± ycwnd lk zexneyy zexnynd

dfl jnq .zexnyn rax`e mixyr

gxfnl" (ek ,`) minid ixaca xn`py dn Ð

dabpl drax` meil dpetvl dyy mield

xaxtl mipy mipy miteq`le drax` meil

Ð "xaxtl mipy dlqnl drax` axrnl

it lr s` .zexnyn rax`e mixyr el` ixd

mdn yi ,"miel" df weqta mlek mze` `xwy

`xew ixd .epncwdy enk ,mipdk dyely

:xn` .miax zenewna "miel" mipdkd

x`ia oke ,"wecv ipa mield mipdkde"

xn`c o`nk "xaxtl" yexit oke .cenlza

uegn xnynd didiy :xnel dvx ,"xa itlk"

,df mrhe .o`k x`azpy enk ,dxfrd znegl

jeza zayl xzen oi`y ,epx`iay enk

mdl xyt` i`e ,epx`iay enk ,dxfrd

xnynd didi jkitle ,dlild lk cenrl

o`k xn`y dne :zayl lkeiy ick uegan

.`nw `pz zrcl `ed "dxfrd ixry dyng"

dyng xn`y in mi`pzd on yiy itl

yie ,o`k xacnd `ede ,dxfrl eid mixry

yie ,miax zrc `ede ,dray xn`y mdn

ipya epx`iay enk ,xyr dyly xn`y mdn

.ef `zkqn ly ipya x`aziy enke ,milwyn

dyng lr xnynd did minkgd zrcle

.drayd on mixryåìòùëdxiad oyeyn

dev ,`xfr inia didy ycwnd zia oipal

zxevk dpicn zxev eyriy jlnd mze`

zni` didiy ick ,ycwna dxiad oyey

ecxni `le dayen exkfie mdilr jlnd

xry lr dze` exiiv jkitle .zeklna

ea Ð dgynd xde .ziad xd ixryn zigxfn

x`aziy enk ,dnec` dxt oitxey eid

egxfna `ede ,mizifd xd `ede .dxt zkqna

odk `vei did dfd xryne .milyexi ly

dne .mizifd xdl diynyne dxtde lecb

`ed Ð "dxtd z` sxeyd lecb odk" xn`y

py enk ,xi`n iax zrcoi`e ,ixtqa x`az

enk ,heicd odka dxiyk `id la` .dkld

one .(c wxt) dxt zkqna zenewna x`azpy

jixvd lk ok mb oi`iven eid dfd xryd

."dicrqn lke" xn`y dn `ede ,dztixya

ìéçzian dxfrd lk zaaeqy dneg `id Ð

.df xg`y wxta xiivpy enk ,ziad znegl
xak
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úéaä øä Léà Bì øîBà ,ãîBò BðéàL øîLî ìëå§¨¦§¨¤¥¥¥¦©©©¦
éìò íBìL"ïLé àeäL økéð ."E¯BèáBç.Bì÷îaúeLøe ¨¨¤¦¨¤¨¥§§©§§
Bì äéäóBøNììBw äî :íéøîBà íäå .Búeñk úà ¨¨¦§¤§§¥§¦©
?äøæòa¯ä÷Bì éåì ïa ìB÷åéãâáe,íéôøNðïLiL ¨£¨¨¤¥¦¤§¨¨¦§¨¦¤¨¥
ìò Bì.BøîLîíòt :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©©

.Búeñk úà eôøNå ,ïLé ànà éçà úà eàöî úçà©©¨§¤£¦¦¨¨¥§¨§¤§
äðùîâéðL .úéaä øäì eéä íéøòL äMîç£¦¨§¨¦¨§©©©¦§¥

íBøcä ïî äcìeç éøòL¯äñéðk ïéLnLî.äàéöéå ©£¥§¨¦©¨§©§¦§¦¨¦¦¨
ñBðBôé÷ïîáøònä¯.äàéöéå äñéðk LnLî ¦¦©©£¨§©¥§¦¨¦¦¨

éãèïBôvä ïî¯äéä àìøòL ,íeìk LnLî ¨¦¦©¨Ÿ¨¨§©¥§©©
éçøænäåéìòïLeLäøeö äøéaä¯ìBãb ïäk BaL ©¦§¨¦¨¨©©¦¨¨¤Ÿ¥¨

ìëå äøtä úà óøBOääéãòñî.äçLnä øäì íéàöBé ©¥¤©¨¨§¨§©£¤¨§¦§©©¦§¨
äðùîâìL ,äøæòa eéä íéøòL äòáL,ïBôva äL ¦§¨§¨¦¨¨£¨¨§¨©¨

ìLeíBøcaL .çøæna ãçàå ,íBøca äL¯øòL,÷ìcä §¨©¨§¤¨©¦§¨¤©¨©©©¤¤
Bì éðL¯øòL,ïaøwäBì éLéìL¯.íénä øòL ¥¦©©©¨§¨§¦¦©©©©¦
çøænaL¯ì ézLe .øBðwð øòLúçà ,Bì eéä úBëL ¤©¦§¨©©¦¨§¥§¨¨©©

úçàå Bðéîéî,BìàîOîúçà¯ìñçðt úkL,Léaìnä ¦¦§©©¦§Ÿ©©¦§©¦§¨©©§¦
úçàå¯ì.ïézéáç äNBò úkLäðùîâïBôvaLå¯ §©©¦§©¥£¦¦§¤©¨
øòL,õBöpäïéîëe,äéä äøãñëàäiìòå,åéab ìò äéeða ©©©¦§¦©§©§¨¨¨©£¦¨§¨©©¨

.ïhîlî íiåìäå ïìòîìî íéøîBL íéðäkäLçúôeäéä ¤©Ÿ£¦§¦¦§©§¨§©§¦¦¦§©¨¤©¨¨
Bì.ìéçìBì éðL¯Bì éLéìL ,ïaøwä øòL¯úéa ©¥¥¦©©©¨§¨§¦¦¥

.ã÷Bnääðùîâì òaøà,ã÷Bnä úéáa eéä úBëL ©¥©§©§¨¨§¥©¥
úBðBèé÷k.ìBça íézLe LãBwa íézL ,ïéì÷øèì úBçeút §¦§¦§©§¦§©¦©¤§©¦©

LãB÷ ïéa ìécáî ïéLtLt éLàøå.ìçìúéîBøc úéáøòî ?úBLnLî eéä äîe¯äúéä àéä §¨¥¦§§¦©§¦¥¤§Ÿ¤¨§©§©£¨¦§¦¦¨§¨
ìúéçøæî úéîBøc .ïaø÷ úkL¯ì äúéä àéäúéðBôö úéçøæî .íéðtä íçì úkL¯éða eæðb da ¦§©¨§¨§¦¦§¨¦¦¨§¨¦§©¤¤©¨¦¦§¨¦§¦¨¨§§¥

çaænä éðáà úà éàðBîLçíeöwMLúéáøòî úéðBôö .ïåé éëìî¯.äìéáhä úéáì íéãøBé da ©§©¤©§¥©¦§¥©¤¦§©§¥¨¨§¦©£¨¦¨§¦§¥©§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc - zecin(ycew zay meil)

úîå÷î äùìùá ¯ ïåùàø ÷øô
didy itk ,ycwnd zia ly ziad zecine zipaza zwqer ef zkqn
xenyl erci ycwnd zia dpaiyky ,`id jka zlrezde .ipy ziaa
xn`py enk ,`id 'd z`n dxevd dze` ik ,dxevde zipazd eze` ea

(hi gk '` minid ixac)zFk`ln lM liMUd ilr 'd cIn azkA lMd'©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦Ÿ©§£
.'zipaYd©©§¦

à äðùî
dxeza xn`p(gl b xacna)eipaE oxd`e dWn 'ebe oMWOd iptl mipgde'§©Ÿ¦¦§¥©¦§¨Ÿ¤§©£Ÿ¨¨

eyxce ,'l`xUi ipA zxnWnl WCwOd zxnWn mixnW(.ek cinz) Ÿ§¦¦§¤¤©¦§¨§¦§¤¤§¥¦§¨¥
dyny ,ycwnd ziaa xenyl mipdkde miield mikixvy ,df weqtn
cgt iptn dzid `l ef dxinye .md mipdk eipae oexd`e iel `ed
dnec epi`y ,eze` mixneyy zial `ed ceak `l` ,mihqle miaie`

y eilr oi`y oixhltl oixney eilr yiy oixhltxn`py dnne .oixne
'zxnyn' 'mixney' ,dxiny oeyl minrt dyly df weqta
xn`py dnne .zenewn dylya mipdkd mixneyy ecnl ,'zxnynl'

miield zexnyna(gi-fi ek '` minid ixac)dpFtSl dXW mIeld gxfOl'©¦§¨©§¦¦¦¨©¨¨
xAxRl ,mipW mipW miRq`le drAx` mFIl dAbPl drAx` mFIl©©§¨¨©¤§¨©©§¨¨§¨£ª¦§©¦§¨¦©©§¨

ecnl 'xAxRl mipW dNqnl drAx` axrOl(.fk cinz)mixney eidy ©©£¨©§¨¨©§¦¨§©¦©©§¨
ixd ,mipdkd mixney eid mdn dylye ,zenewn c"ka ycwnd ziaa

.zenewn `"ka mixney miield eidy
:ycwnd ziaa mixney eid mda zenewnd okid zhxtn epzpyn

ìLaúBîB÷î äLeidLc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä.` .zelila ¦§Ÿ¨§©Ÿ£¦§¦§¥©¦§¨
azkyl.ñðéèáà úéa.aazkyl,õBöépä úéaeid el` zekyle §¥©§¦¨§¥©¦

.b .dxfrd ixry cily diilra zeiepaáexryã÷Bnä úéad`x] §¥©¥
.[` xei`íiåìäåmixney eidäMîç ,íB÷î ãçàå íéøNòamdn §©§¦¦§¤§¦§¤¨¨£¦¨

eidäòaøà ,úéaä øä éøòL äMîç ìòeid mdnåéúBpt òaøà ìò ©£¦¨©£¥©©©¦©§¨¨©©§©¦¨
micner mixneyd eide ,zeiefd on zg` lka ,ziad xd lyBëBzî- ¦

.ziad xd jezaäMîçeid mdnäøæòä éøòL äMîç ìòäòaøà , £¦¨©£¦¨©£¥¨£¨¨©§¨¨
eid mixneyäéúBpt òaøà ìòzepit lr mixneyde ,dxfrd ly ©©§©¦¤¨

micner eid dxfrd ixry lre dxfrdõeçaî,dxfrl uegn - ¦©
m` ,miptan mixney eid m`e ,dxfra zayl xeq`y meyn ,mrhde

.zenewn g"i epnp dk cr .ayil mileki eid `l mitiirzn eidåxney §
ãçàa didìå ,ïaøwä úkLxneyãçàa didì,úëøtä úkL ¤¨¦§©©¨§¨§¤¨¦§©©¨Ÿ¤

åxneyãçàcner didéøBçàì`xwpy miycwd ycw ziaúéa §¤¨©£¥¥
úøBtkä..[a xei` d`x] zenewn `"k el` ixd ©©¤

á äðùî
:dxinyd oipra cer zwqer epzpynúéaä øä Léàdid xy - ¦©©©¦

ziad xd yi` `xwp dide ,mixneyd lk lr dpenn didy ycwna,
e,øîLîe øîLî ìk ìò øfçî äéä.mipyi mixneyd oi`y ze`xl ¨¨§©¥©¨¦§¨¦§¨

úB÷eáàåeidåéðôì ïé÷ìBc,my eidy oiqpt jezad`xiy ick ©£§¦§¨¨
.eilbx lr cenrie ,`a ziad xd yi`y xnyndBðéàL øîLî ìëå§¨¦§¨¤¥

ãîBò,ziad xd yi` eil` `aykíBìL ,úéaä øä Léà Bì øîBà ¥¥¦©©©¦¨
éìò,E,el aiyn epi` m`e,ïLé àeäL økéðdide.Bì÷îa BèáBç ¨¤¦¨¤¨¥§§©§

Bì äéä úeLøeeyiprdl ,ziad xd yi`leíäå .Búeñk úà óBøNì §¨¨¦§¤§§¥
,dwlpd xneyd zwrv z` mirney eidy milyexia eidy ine -

,äøæòa ìBw äî íéøîBà`edy mdl mixne`eìB÷lyéåì ïa §¦©¨£¨¨¤¥¦
y,ïéôøNð åéãâáe ä÷BìlrLî ìò Bì ïLiLïa øæòéìà éaø .Bøî ¤§¨¨¦§¨¦¤¨¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¤

,øîBà á÷òéy ,`ed oky ip` rceie ,dyrn did jk ok`úçà íòt ©£Ÿ¥©©©©
ànà éçà úà eàöîdidyïLé,ezxnyn lrBúeñk úà eôøNå. ¨§¤£¦¦¨¨¥§¨§¤§

â äðùî
:ziad xd ixry z` zhxtn dpyndì eéä íéøòL äMîçdneg £¦¨§¨¦¨§

z` dtiwdyéðL ,úéaä øämi`xwp eidy mixry,äcìeç éøòLeid ©©©¦§¥©£¥§¨
,íBøcä ïîel` mixry eideïéLnLîläñéðk,ziad xdl milyexin ¦©¨§©§¦§¦¨

äàéöéå.epnnd`iapd dcleg my lr ,dcleg ixry mi`xwp eide ¦¦¨
xry .my zayei dzidyñBðBôé÷did,áøònä ïîdid `ed s`e ¦¦©©£¨

LnLîl.äàéöéå äñéðkxryéãèdid,ïBôvä ïîdf xryeàì §©¥§¦¨¦¦¨¤¦¦©¨Ÿ
íeìk LnLî äéä.d `ed iyingd xrydïLeL åéìò éçøænä øòL ¨¨§©¥§©©©¦§¨¦¨¨©

äøeö äøéaäz` zepal dxiad oyeyn elryky ,zxiievn dzid - ©¦¨¨
ick ,ycwna oyey xir zxev xiivl jlnd mze` deiv ,ycwnd zia
,jlna ecxni `le da mzaiyi ini exkfie mdilr jlnd `xen `diy

,ziad xd ixryn igxfnd xryd lr dze` exv jkitlBaL- ¤
df xryay(äàBø)dìBãb ïäkdidyäøtä úà óøBNdnec`d, ¤Ÿ¥¨¥¤©¨¨

äéãòñî ìëåz` sxeyd odkd z` micreqe miriiqnd mipdkd - §¨§©£¤¨
,dxtdíéàöBéziad xdnäçLnä øäìgxfna didy ,mizifd xd - §¦§©©¦§¨

.[b xei` d`x] dxtd z` mitxey eid myy ,ziad xd

ã äðùî
:dxfra eidy mixryd z` zhxtn dpyndeéä íéøòL äòáL¦§¨§¨¦¨

ìL ,äøæòaìLe ,ïBôva äL.çøæna ãçàå ,íBøca äLmixryd ¨£¨¨§Ÿ¨©¨§Ÿ¨©¨§¤¨©¦§¨
íBøcaL`ed oey`xd ,md,÷ìcä øòLeid eay my lr ok `xwpe ¤©¨©©©¤¤

.dkxrnd iab lr mwilcdl mivr miqipknd xrydeBì éðL`ed ¥¦
,[úBøBëaä] (ïáø÷ä) øòLly zexekad z` miqipkn eid eay ©©©§··
d xryde .maixwdl dndaBì éLéìL`ed,íénä øòLeid eay §¦¦©©©©¦

zekeqd bga mind jeqipl min ly zigelvd z` miqipknxei` d`x]
xryd .[cçøænaL`xwp,øBðwð øòLz` `iady yi`d my lr ¤©¦§¨©©¦¨

.mixvnay `ixcpqkl`n mixrydlkl ynyn did df xrye
.dxfrl ze`ivide zeqipkdì ézLeBì eéä úBëLxry ly eiciva §¥§¨¨

,xepwip,BìàîOî úçàå Bðéîéî úçàdkylúçàz`xwp dzid ©©¦¦§©©¦§Ÿ©©
ì,Léaìnä ñçðt úkLdpennde ,migpen dpedk icba eid myy ¦§©¦§¨©©§¦

.jk lr dpenn didy oey`xd my lr ,qgpt `xwp did mdilr
ådkylúçàz`xwp dzidì,ïézéáç äNBò úkLmiyer eid myy §©©¦§©¥£¦¦

xweaa ezivgn mei lka aixwn lecb odkd didy oiziag zgpnd z`
axra ezivgne.[d xei` d`x]

ä äðùî
:dxfray mixryd z` hxtl dpynd dkiynnåmixrydïBôvaL §¤©¨

,md`ed oey`xd,äéä äøãñëà ïéîëe ,õBöépä øòLiciv ipyny ©©©¦§¦©§©§¨¨¨
dxwze ,ziad xd cvl dxfrd lzekn milzk ipy mi`vei eid ,xryd

,el` milzk iab lr dzidäiìòådzid,åéab ìò äéeðadxwza ©£¦¨§¨©©¨
myy ,uevipd zia z`xwp ef diilre ,milzk mze` iab lr dzidy

.mixney mipdkd eidLeid df xryaïìòîìî íéøîBL íéðäkä ¤©Ÿ£¦§¦¦§©§¨
,diilraíiåìäåmixney eidïhîlîBì äéä çúôe .on cg`a §©§¦¦¦§©¨¤©¨¨

did gezty ,dxcqk`ay milzkdìéçì.d xrydBì éðL`edøòL ©¥¥¦©©
,ïaøwä.cinzd oaxw z` miqipkn eid eayd xrydeBì éLéìL`ed ©¨§¨§¦¦

d`xwpy dkyll gezt,ã÷Bnä úéamy miyer eidy my lr ¥©¥
el did cwend ziae ,my minngzn mipdkd eidiy dlecb dxecn

.[h xei` d`x] dxfrl uegl sqep xry

å äðùî
:cwend zia zxev z` zyxtn dpyndì òaøàa eéä úBëLjezúéa ©§©§¨¨§¥
ïéì÷øèì úBçeút úBðBèé÷k ,ã÷Bnämigeztd miphw mixcgk - ©¥§¦§¦§©§¦

.lecbd xcglíézLzeiepa eid ,mexc cva eidy el` ,zekyl oze`n §©¦
LãBwa,dxfrd zyecwa yecw didy mewna -íézLeoze`n ©¤§©¦

zeiepa eid ,oetv cva eidy el` ,zekylìBçaïéNtNét éLàøå . ©§¨¥¦§§¦
ìBçì LãB÷ ïéa ìécáîztvxa my zereaw eid mivr zekizge - ©§¦¥¤§

mewn oial ,dxfrd zyecwa yecwd mewnd oia licadl ,dkyld
okide ,ayil xzen okid cr rcil ick ,dxfrd zyecwa yecw epi`y

.[i xei` d`x] miycw iycw lek`l xzen
:dpynd zxxanúBLnLî eéä äîezx`an .zekyl rax` oze` ¤¨§©§
dkyl :dpyndì äúéä àéä ,úéîBøc úéáøòî,ïaø÷ úkLmyy ©£¨¦§¦¦¨§¨¦§©¨§¨

maixwdl miie`xy menn miwecae mixweany mi`lh mi`vnp eid
dkyl .cinzd oaxwlì äúéä àéä ,úéçøæî úéîBøcíçì úkL §¦¦§¨¦¦¨§¨¦§©¤¤

íéðtä,dkyl .miptd mgl z` miyer eid day,úéðBôö úéçøæî ©¨¦¦§¨¦§¦
éàðBîLç éða eæðb da,mipeeid lr mci dxaby xg`éðáà úà ¨¨§§¥©§©¤©§¥

ïåé éëìî íeöwML çaænäzcearl mdilr exihwdy ici lr ©¦§¥©¤¦§©§¥¨¨
.miakekd dkyldeda úéáøòî úéðBôöixw mdl rx`y mipdkd §¦©£¨¦¨
,mzpyaíéãøBémiklede dxfrd zgzy dlignläìéáhä úéáì. §¦§¥©§¦¨
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קצי oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

äðùîàùã÷îä úéáá íéøîåù.zelila Ðñðéèáà úéáá.zxehwd z` oinhtn my Ðõåöéðä úéáåÐdab lr diepa diilr ,onwl yxtnmipdkd dxfr ixry Ð

,dxfrd ixryae ziad ixrya mixney mieldy mewn cg`e mixyr mr oipnl mde ,dxfrd z` mixneyd xnynay miel oze` ,dhnln mielde dlrnln mixney

.yxetnkã÷åîä úéááåÐ.uegan mixney mield liga el zeiepad zekyl izyae .onwl opzck ,ycwa zeiepad cwend zial eidy zekyl izy oze`aäùîçÐmixney

.epiptl miiepnd mixry dyng el yi ,ziad xd ixryn dyng lr mieläòáøàÐ.zepitd ixney okezn el`e [el`] ,xnelk ,okezn ziad ly eizepit rax` lr mixney

,oiayei eid dnegd jeza mixryd ixneye

.my ayil i`yx mc` lk okyäùîçÐ

.dxfrd ixryn dyng lr miel mixney

yxtn ,dxfra onwl dpen mixry dray

oitekz eid odn mipy ,(`,ek) cinz zkqna

`l` xeniy oikixv opi`y ,mixryd x`yl

.(miwgexn) [miwaecn] mixry dyngl

äøæò ìù äéúåðéô òáøà ìò íéøîåù äòáøà
õåçáîÐeid uegan el`e el` ,xnelk

,dxfra daiyi oi` ixdy ,dxfrl ueg micner

xyr dpny ixd Ð miptan miayei eid `le

cer siqen dylye ,dpite xry oia mixney

.'ek cg`äðùîáøä ùéàúéáäÐ

mixneydn xnyne xnyn lk lr dpenn

.dxfraä÷åì éåì ïáÐ.mixneyd oze`n

äðùîâúéáä øäì åéä íéøòù äùîç
xdd lk ztwnd miyp zxfr znegl Ð

.ligd on miptläãìåç éøòù éðùÐjk

.mnyñåðåôé÷åÐ.xryd myéãèÐ

,melk ynyn did `l xry `ede ,z"lca

`vei did ixw lra `l` ,d`iae d`ivi mey

idliya yxtnck ,awri oa xfril` iaxl ,ea

.oiwxtéçøæîä øòùÐ,miyp zxfr znegay

lre ,zexfrd lkl my jxc oiqpkp lkdy

cnle `v .dxev dxiad oyey xryd eze`

.`nei zkqnaåáùÐodk ,df gxfnd xrya

oi`vei ,miwqerd dicrqn lke dxtd sxeyd

cbpk `edy ,gxfnay mizifd xdl my jxc

,xdl xrydn oiyer eid yake .xry eze`

.medzd xaw iptnäðùîãäòáù
"øåð÷ð øòù" .ìàøùé úøæòá åéä íéøòùÐ

dqipk lk ynyn `ede ,"oezi`d xry" `ed

oeyl Ð "oezi`" .dlecbd dxfr ly d`ivie

.(`k diryi) "xwea `z`" enk ,d`ia

ùéáìîäÐ.my oigpen dpedk icba

äðùîäã÷åîä úéá,liga elek did Ð

zekyld `l` ,my mipyi a` zia ipwf oky

.ycwa oiivge lega oiivg elyåúëùì
ïáø÷.mixweand mi`lh my eidy Ð

äðùîæäøæòä úà ùåìáìÐopzck

gzte gztnd z` lhp" :(`,gk) cinz zkqna

.dxfrl cwend zian qpkpy ,"ytytd z`

exn` ,el`a el` eribd .oiklede oiwcea eid

oi`ven zxyd ilk ,"mely lkd ,mely"

.opewizkäðùîçäôéë ã÷åîä úéáÐ

.ieyr did dtikkó÷åî äéäå ìåãâ úéáå
ïáà ìù ïéãáåøÐakyl deabe dwlg dtvx

.myõøàá åúåñë ùéàÐely zqke xk

oiieyrd oicaexd lr `ly ,rwxwa gehy

.ux`d lr oyie ,mipwfläðùîèäîà
äîà ìòÐ.eilr `lahe ,ux`aïîæ òéâä
äìéòðäÐ.zezlc ztbd zryúà äéáâä
àìáèäÐ.xreyd odkdúìùìùä ïî.uegan el oyi iel oa mixry zlirpa wqer ecerae .lerpl ea yiy mixryd lk miptan odkd lrpe .zeielz eid zlylya ÐøîâÐ
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc - zecin(ycew zay meil)

æ äðùî
wend zia ly ezxev xe`iza weqrl `pzd jiynn el` zeipyna:c

,ã÷Bnä úéáì eéä íéøòL íéðLxryãçàdid ,oetvayçeút §©¦§¨¦¨§¥©¥¤¨¨©
å ,ìéçìxryãçàdid ,mexcay,äãeäé éaø øîà .äøæòì çeút ©¥§¤¨¨©¨£¨¨¨©©¦§¨

LtLt ,äøæòì çeút äéäL äæ[gzt-]Bì äéä ïè÷xryd jeza ¤¤¨¨¨©¨£¨¨¦§¨¨¨¨¨
,lecbdïéñðëð BaLxwea lkaäøæòä úà LBìáìilkd z` ytgl - ¤¦§¨¦¦§¤¨£¨¨

.[` xei` d`x] mnewna micner md m` ,dxfray zxy

ç äðùî
ã÷Bnä úéazxeva ieyr did,ätékoink dzid ezxwzy epiidc ¥©¥¦¨
,lebir ivgäéä ìBãb úéáedide .[a xei` d`x]óweîa ekeznïéãáBø ©¦¨¨¨¨§¦
zelrn -,ïáà ìL,my eidy ze`ahv`l miler eid odayúéá éð÷æå ¤¤¤§¦§¥¥

áàycwnd ziaa xgnl caer didy mipdkd lyeidíL íéðLé ¨§¥¦¨
.ze`ahv` oze`aäøæòä úBçzôîeeidíãéamze` ly mzeyxa - ©§§¨£¨¨§¨¨

.mipwfäpeäë éçøôe,genvl mpwf xry ligzdy mixega mipdke - ¦§¥§¨
,dcear llkl eribd xakydid `l` ,oicaex mze` lr mipyi eid `l

migipnLéàz`,õøàa Búeñkmipyi eidy dne .mdilr mipyi eide ¦§¨¨¤
.xgnl dcearl mipnefn eidiy ick `ed ,my

è äðùî
íB÷îe`neb oirk wenríL äéäelcb didy ,cwend ziaaìò änà ¨¨¨¨©¨©

LéL ìL àìáèå ,änàdzid `le ,mewn eze` lr zgpen dzid ©¨§©§¨¤©¦
,ziad x`yk oipae ciqa zxaegnda òeá÷ äúéä úòaèåef `laha §©©©¨§¨¨©¨

,oeilrd dcvnìLåúìLiniptd dcva da dreaw dzid [zxyxy-] §©§¤¤
,dtvxd itlkyúBçzônäLdxfrd lyda úBéeìz eéädze`a ¤©©§§¨§¨

zlyly.[b xei` d`x]xy`keäìéòpä ïîæ òébädxfrd zezlc ly ¦¦©§©©§¦¨
,axradéaâäxreyd odkdúòaha àìáhä úà,da dreawdìèðå ¦§¦©¤©©§¨©©©©§¨©

ìMä ïî úBçzônä úàéåì ïáe ,íéðôaî ïäkä ìòðå ,úìL`edy ¤©©§§¦©©§¤¤§¨©©Ÿ¥¦¦§¦¤¥¦
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.my xney `edy mewnaxy`keøîbodkdìBòðlîixry z` ¨©¦¦§
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eidïé÷ìBcef dlignaïàkîe ïàkî,el xi`dlòébî àeäL ãò §¦¦¨¦¨©¤©¦©
.äìéáhä úéáìeig` mr ayeie cwend zial xfeg did ,lahy xg`le §¥©§¦¨

.mixryd egztpy cr ,mipdkd,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøxg`l ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
dqipka xeq` mei leah s`y oeik ,cwend zial xfeg did `l lahy

`l` ,ziad xdläaéñnadligna -ìéçä úçz úëìBäädid ©§¦¨©¤¤©©©¥
Bì CìBäå ,àöBéziad xdl uegnaxryéãèly oetv cva didy ¥§¥§¤¦

.ziad xd

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

úéáä øä ¯ éðù ÷øô
milzkd daeb zecin ,zexfrde ziad xd hexita wqer df wxt

.oda eidy zekylde zexfrd zecin ,migztd xeriye

à äðùî
,ziad xd ly elceb z` zhxtn epzpynmewn did ekeza okide

:dxfrdäéä úéaä øäelceby reaixLîç ìò änà úBàî Lîç ©©©¦¨¨£¥¥©¨©£¥
Baeø .änà úBàîeid ziad xda eidy zekyld oipa aex -ïî ¥©¨¦

íBøcä,ziad xd ly inexcd ecva -çøænä ïî Bì éðLgxfn cve - ©¨¥¦¦©¦§¨
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cvl `l` zeptl xeq`e ,lkidd cvl mdixeg` eidi `ly ick ,mawr
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,el mixne` mde.Eîçðé äfä úéaa ïëBMäxne` ,dcepn `ed m`e ©¥©©¦©¤§©£¤

mdl,äceðî éðàL,el mixne` mde(êáìá) ïzé äfä úéaa ïëBMä ¤£¦§¤©¥©©¦©¤¦¥
[íaìa]jze` micpnd jixiag lyøîà .øéàî éaø éøác ,Eeáø÷éå §¦¨¦¨§¦§¥©¦¥¦¨©

,éñBé éaø Bìdf oeylaíúéNòeixiag z`úà åéìò eøáò eléàk ©¦¥£¦¨§¦¨§¨¨¤
ïécäeaeyiy milltzn okly ,edecipy dna oick `ly eyr eli`k - ©¦

mdl oi` oick edecip m`y jk epi` i`ce df ixde ,edeaxwie mda
,miyer md oick ixdy ,eilr lltzdlàlàoeyla el md mixne` ¤¨

,dféøáç éøáãì òîLúå Eaìa ïzé ,äfä úéaa ïëBMäå ,Ef` ©¥©©¦©¤¦¥§¦§§¦§©§¦§¥£¥¤§
,Eeáø÷émilltzn eid jk lre ,oick `ly dyr `edy rnzyn dfne §¨§
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äðùîà'åë äéä úéáä øäÐ.iepa ziad eilry dixend xd.íåøãä ïî åáåø.dxfrd yinyz aex did xdd mexcay ,xdd mexca oipa ly eaexçøæîä ïî àìÐ

iale .jk lk lkid yinyz oi`y ,axrna Ð mlekay hrene .gxfn lyn zegt oetvd yinyze ,mexcd yinyzn hren gxfnd yinyzy ,gxfna aexd on zegt

.oeyla mbnbnäðùîáé÷î êì äîìàîùì óÐ."dcepn ip`y" oke ."..okeyd" oiper mde ."la` ip`y" aiyn dfe .el oil`eyäðùîâåðîî íéðôìÐzneg lzekn

.ziad xdíéçôè äøùò äåáâ âøåñ.zehnd z` oibxqny oirk ,oeqkl`a ef ab lr ef zebex` y"hl* oebk mivr zerlwnúåàåçúùä äøùò ùìùÐ.dxcebl ekfy qpd lr

åðîî íéðôìÐ.bxeqd onúåîà øùò ìéçä
Ð`lcn .ligl bxeqd on dagx zen` xyr

dpin rny ,bxeqa ipzwck "deab" `kd ipzw

epzp `l daebae .aiyg `w agexe jxe`

my eidy milzkd lk :onwl opzc ,xeriy

sxeyd odkd eay igxfn lzekn ueg ,mideab

lkid ly egzt d`exe oiekn dxtd z`

lzek jenp did `l m`e .mcd z`fd zrya

[ivn] (epivn) did `l Ð ligd ly df igxfn

`neia yxtnck ,lkid gzt iab lrn d`ex

.my eid zelrn dxyr mizye .(`,fh)äçìùå
Ðxyr ligd" iax xn` mrte .dly jyn

lzekd daeb lr aqene ,"elzek daeb zen`

.bxeqdíìåà ìùî õåçÐdxyr mizy

onwl epipy ,gafnle mle` oiay zelrn

."dn` dglye"õåç 'åë íéçúôä ìë (ìò)
íìåà ìùîÐagexa dn` mixyr eagexy

.dn` mirax` edaebe ,ziadïäì åéä
úåôå÷ùzywd myl oipaa oiieyr oitiq Ð

eid zlc ea oi`y mle` lya elit`e .zlcd

lk mitiqe mil` ,onvrl zefefn zetewy

.zlcd jxevéãè ìùî õåçÐoipa el oi`y

.sqåæ áâ ìò åæ úåçðåî íéðáà éúùcg`a Ð

ivg wwge ,oeilrd sewyn gztd ivg wewg

cg`ae .o`kn dfefn ivg wwge ,o`kn dfefn

dwewg dfefn ivge ,oezgzd oztn wewg

.o`kn dwewg dfefn ivge ,o`knúåèåîÐ

.epeyl izrci `lñð ïäá äùòðùÐyxetn

.(`,gl) `neiaáéäöî* Ð.adfk ,y"lixw

éçøæîä ìúåëä ïîÐjenp didy ligd ly

.lkid ly egzt eilrn ze`xl ,zen` xyrk

.(`,fh) `nei zkqnaäðùîäúøæò
íéùðÐmewnde ,dpevigd dxfrd zneg `id

.ok iexwäàî ìò ùîçå íéùåìùå äàî äéä
ùîçå íéùåìùå,dlecb xvg iept lkde Ð

lk mirax` ly dizervwn rax`ay ueg

.eid zeraexn m` rcei ipi`e ,zg`e zg`

miylye jxe` mirax` eid l`wfgi ly la`

zen` ynge miyelye d`n seqle ,agex

zxfrl miyp zxfr oia dlicade ,dneg dzid

zelerd zelrn dxyr yng caln .l`xyi

.yxetnk ,l`xyi zxfrl dkeznåéä àìå
úåøå÷îÐzeidl zecizr od oke ,od zexvg oink `l` ,dl`d zekyld[enk] Ð

inly mrd gaf z` okeza lyal ick ,dxwz `la zexvg ,`al cizrl l`wfgi ly

,l`xyi zxfr `id Ð "ziniptd xvgn ip`iveie" :dpyna aezkk ,xifp li`e dcezd

mixry izy oia my dzid ddeab dnege .miyp zxfr `id Ð "dpevigd xvgd l`"

Ð "zexehw" oeyl dn :ip` xne`e .zexewn opi`y `l` ,aezky enk ,minle`e mil`

,dxwz odiab lr oi`y ,dlrnl dler milyand ly oyrd ,"xehiw" mebxz "oxhwn"

`xwna ,dtvxd l` zekyll dpevigd xvgd lk aiaq zkldnd zqtxn `id

ick ,dtvxd dze` zwqet xvgd irevwn oze` lry ,"zexehw" epcnile .yxetn

.dlrnl oyr zelrdlíéòøåöîä úëùì äúéä àéäÐskiz oilaeh eid myy

oerh dxfrl qpkpd lky ,onyde my`d mcn odilr zefdl zepedal mdici qipkdl

.dycwzp `l dkylde ,min z`iaäúéä ä÷ìçåÐdiept dpevigd dxfrd zneg lk

epae ,dnega evrp ze`xhfefbe oifif .`xhqiqa detiwd seqale ,dpey`xa mlekn

my eaxrzi `ly ,dkeqa yxetnd da`eyd zia zgny jxevl zqtxne dxwz dilr

.miype miyp`äëåúîÐ.l`xyi zxfrl miyp zxfrnøéùá íéãîåòÐ.miel
úìçúá
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øáëlecb zia `ed cwend ziay x`azp

rax` ly zeief rax`a eide exeriya

zexiha yiy dpiyd iza zenck mizad el`

`ede lecb zia jeza ohw zia `edy miklnd

xake oilwxhl zezegtd zepehiwk xn`y dn

zeklnd zia `edy oilwxh minrt epx`a

onfa ea mipyiy dpiyd zia mewn oeyiwe

el` eidy itle `hiiw uiw mebxz uiwd

cvn mde mdn mizy zekyl drax`d

mzirwxwa eyr leg mizye ycw dxfrd

ly mizyd rwxw licadl zekay lrnn

`ed ytyte leg ly mizy rwxwn ycwd

minrtl miphw miawp awrn wiqtn ohw xac

axr 'la a`ran `xwpne mipwn eze` miyer

mi`xwpe mivrn oiyer minrtle oendd lv`

lr mica miyer minrtle zekay eplv`

`xwp `ede didiy xac dfi`n dxevd eze`

df my x`al oikixv ep` oi` jkitle ytyt

eze` epncwd xake `adl zxg` mrt

mi`lhd zkyl xn`y dne :cinzn iyilya

oze` bdpe ziaxrn zipetv revwna dzid

ef `iyew evxze zinexc ziaxrn o`ka

oetva i`wc exn`e (.fi sc `nei) cenlza

oetva `ifgne mexca i`wc mexca `ifgne

`niiw ded zinexc ziaxrnc `xazqne

cwend ziaa dpezp dzidy `ed df oipre

o`k xkfy enke zinexc ziaxrn envr

on `dz dxfrd cbpl dnewn oixrynyke

cinza xkfy enk ziaxrn zipetv dxfrd

dxfra `ede ef dkyla mze` ozpyk (.l sc)

mgl miyer zkyl `dz f` ok xacde li`ede

oipnk mi`lhd zkyll ziriax `edy miptd

zian zigxfn zinexc my xkfy enk cinz

oi`y izrci ip`e o`k xkfy enk cwend

efe dxeva ezi`xn `l` (`xnba) df mipian

zxeve dxfra cwend zia mewn zxev `id

dne dxeva lkzqde eay zekyl rax`d

o`k aezky dn llk jl x`azie da aezky

dkyldy `ed x`eane (`) dxevd `id efe

efpby `id zenzegd zkyl cinza z`xwpd

yiy dkylde gafn ipa` i`penyg ipa da

z`xwp `id cinz zlgza x`azpy enk lahy in mngzn myy y`d zxecn da

zial oicxei day dilr o`k xn`y `ede cwend zia zkyl cinzn iyilya

:df rce dliahdøáëytgl miqpkp eid cwend ziany cinz zligza epxkf

ipyd epncwdy ef dxeva epxiiv xake .ohw gzt lr oiqpkp eide ,mei lk dxfrd

x`ean `edy enk ,ligd cvl epetva xg`e dxfrd oetv cvl enexca cg` migzt

.dxevaéôìilerpn eide ,zezlcd xebql zegztn mikixv eidy ef dpynn d`xpd

f"rlae ,alel` l"tw` iaxr oeyla mi`xwpd milerpnl minec wtq ila mdizezlc

mday mdizegztna `l` mixbqp mpi`e epilv` mze` miyery ,e"pxehc y"ipic`w

.cinz zligza ef dkld yexit epxkf xake ,migztpéáøxne` awri oa xfril`

xryd `ed ichy itl ,ziad xdl `vei `l` ,cwend zial df mei leah xfeg epi`y

oa xfril` iaxk dkld oi`e .df wxta xak epxkfy enk ,ziad xd ixryn ipetvd

.awri

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

øäcvn odipia yiy wgexd on xzei mexc cvl dxfrd zneg oiae ziad xd zneg oia yiy wgexd did `l` ,ziad xd rvn`a dzid `l dxfrdy exn` Ð 'eke ziad

dxev `dzy ick dfd wxta o`ka zxkfpd miypd zxfre bxeqde ligd xiiv`e .df eiykr xiivn ippde .iaxrnd on xzei ipetvde ,ipetvdn xzei gxfnn wgexde ,gxfnd

.(a) df zxev `id efe .zexev zeaxdl jxhvp `le zg`ùåøéôlkl yiwz oke ,ich xry cvl `l` ,dcleg xry cvl jled epi` dxiad oyey xry lr qpkpy in oebk ,df

.zn` iqei iax ixace .iecip mlv` aiigzpe `hgy eilr oiwqet `l` ,mipicl oiyyeg oi` ,mpipre wg exary Ð "oicd z` eilr exar eli`k" oipre .mixrydn xry lr qpkpd
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc - zecin(ycew zay meil)

æ äðùî
wend zia ly ezxev xe`iza weqrl `pzd jiynn el` zeipyna:c

,ã÷Bnä úéáì eéä íéøòL íéðLxryãçàdid ,oetvayçeút §©¦§¨¦¨§¥©¥¤¨¨©
å ,ìéçìxryãçàdid ,mexcay,äãeäé éaø øîà .äøæòì çeút ©¥§¤¨¨©¨£¨¨¨©©¦§¨

LtLt ,äøæòì çeút äéäL äæ[gzt-]Bì äéä ïè÷xryd jeza ¤¤¨¨¨©¨£¨¨¦§¨¨¨¨¨
,lecbdïéñðëð BaLxwea lkaäøæòä úà LBìáìilkd z` ytgl - ¤¦§¨¦¦§¤¨£¨¨

.[` xei` d`x] mnewna micner md m` ,dxfray zxy

ç äðùî
ã÷Bnä úéazxeva ieyr did,ätékoink dzid ezxwzy epiidc ¥©¥¦¨
,lebir ivgäéä ìBãb úéáedide .[a xei` d`x]óweîa ekeznïéãáBø ©¦¨¨¨¨§¦
zelrn -,ïáà ìL,my eidy ze`ahv`l miler eid odayúéá éð÷æå ¤¤¤§¦§¥¥

áàycwnd ziaa xgnl caer didy mipdkd lyeidíL íéðLé ¨§¥¦¨
.ze`ahv` oze`aäøæòä úBçzôîeeidíãéamze` ly mzeyxa - ©§§¨£¨¨§¨¨

.mipwfäpeäë éçøôe,genvl mpwf xry ligzdy mixega mipdke - ¦§¥§¨
,dcear llkl eribd xakydid `l` ,oicaex mze` lr mipyi eid `l

migipnLéàz`,õøàa Búeñkmipyi eidy dne .mdilr mipyi eide ¦§¨¨¤
.xgnl dcearl mipnefn eidiy ick `ed ,my

è äðùî
íB÷îe`neb oirk wenríL äéäelcb didy ,cwend ziaaìò änà ¨¨¨¨©¨©

LéL ìL àìáèå ,änàdzid `le ,mewn eze` lr zgpen dzid ©¨§©§¨¤©¦
,ziad x`yk oipae ciqa zxaegnda òeá÷ äúéä úòaèåef `laha §©©©¨§¨¨©¨

,oeilrd dcvnìLåúìLiniptd dcva da dreaw dzid [zxyxy-] §©§¤¤
,dtvxd itlkyúBçzônäLdxfrd lyda úBéeìz eéädze`a ¤©©§§¨§¨

zlyly.[b xei` d`x]xy`keäìéòpä ïîæ òébädxfrd zezlc ly ¦¦©§©©§¦¨
,axradéaâäxreyd odkdúòaha àìáhä úà,da dreawdìèðå ¦§¦©¤©©§¨©©©©§¨©

ìMä ïî úBçzônä úàéåì ïáe ,íéðôaî ïäkä ìòðå ,úìL`edy ¤©©§§¦©©§¤¤§¨©©Ÿ¥¦¦§¦¤¥¦
,cwend zia xrya xneyBì ïLéxryd cil,õeçaîziad xda ¨¥¦©
.my xney `edy mewnaxy`keøîbodkdìBòðlîixry z` ¨©¦¦§

,dxfrdìMì úBçzônä úà øéæçäúìL,`laha dreawdåxifgd ¤¡¦¤©©§§©©§¤¤§
,dîB÷îì àìáhä úàe,äéìò Búeñk ïúðe.Bì ïLé ¤©©§¨¦§¨¨©§¨¤¨¨©
mipdkd epyiyk m`eïäî ãçàa éø÷ òøéà,ixw el rx`y odkd ¥©§¦§¤¨¥¤

àöBé,ziaxrn zipetvd dkyld jxc cwend zianBì CìBäå ¥§¥
äaéñnadligna -äøéaä úçz úëìBää,ycwnd zia -úBøpäå ©§¦¨©¤¤©©©¦¨§©¥

eidïé÷ìBcef dlignaïàkîe ïàkî,el xi`dlòébî àeäL ãò §¦¦¨¦¨©¤©¦©
.äìéáhä úéáìeig` mr ayeie cwend zial xfeg did ,lahy xg`le §¥©§¦¨

.mixryd egztpy cr ,mipdkd,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøxg`l ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
dqipka xeq` mei leah s`y oeik ,cwend zial xfeg did `l lahy

`l` ,ziad xdläaéñnadligna -ìéçä úçz úëìBäädid ©§¦¨©¤¤©©©¥
Bì CìBäå ,àöBéziad xdl uegnaxryéãèly oetv cva didy ¥§¥§¤¦

.ziad xd

úåîå÷î äùìùá êìò ïøãä

úéáä øä ¯ éðù ÷øô
milzkd daeb zecin ,zexfrde ziad xd hexita wqer df wxt

.oda eidy zekylde zexfrd zecin ,migztd xeriye

à äðùî
,ziad xd ly elceb z` zhxtn epzpynmewn did ekeza okide

:dxfrdäéä úéaä øäelceby reaixLîç ìò änà úBàî Lîç ©©©¦¨¨£¥¥©¨©£¥
Baeø .änà úBàîeid ziad xda eidy zekyld oipa aex -ïî ¥©¨¦

íBøcä,ziad xd ly inexcd ecva -çøænä ïî Bì éðLgxfn cve - ©¨¥¦¦©¦§¨
,ea eidy zekyld xtqna mexc cvl ipyd did ziad xd lyéLéìL§¦¦

ïBôvä ïî Bìxtqna gxfne mexc xg`l iyilyd did oetv cve - ¦©¨
,ea eidy zekyldáøònä ïî Bèeòéîhrn wx eid axrn cvae - ¦¦©©£¨

.ziad xda eidy zekyldnBúcî áBø äéäL íB÷îoipa aex - §¤¨¨¦¨
,zekyldBLéîLz áBø äéä íLly eyinyz aex ik ,ziad xd ly ¨¨¨©§¦

zekyla `ed ziad xd.

á äðùî
,úéaä øäì ïéñðëpä ìkeid,ïéîé Cøc ïéñðëð`ed m`y xnelk ¨©¦§¨¦§©©©¦¦§¨¦¤¤¨¦

ly el`ny cvl did jixv m` s` ,miccvd on cg`l zeptl dvex
leki epi` ,ezqipk mewnl xzei `ed aexw mye ,dxfrd ly e` xdd

it lky ,ycwna `ed llky ,oini cvl `l` zeptl,dpet dz`y zep
.oinil `l` opi`e,z`vl mivex mdykïéôéwî,dxfrd aiaq ©¦¦
Cøc íéàöBéåcva didy mewndìàîN,dxfrl eqpkpyk §§¦¤¤§Ÿ

lr xefgl mileki mpi`y ,miccvdn cg`l zeptl md migxkeny
cvl `l` zeptl xeq`e ,lkidd cvl mdixeg` eidi `ly ick ,mawr

.oiniøác BòøàL énî õeç,edecipy e` la` dyrpeéwî àeäLó ¦¦¤¥¨¨¤©¦
,ìàîNìmil`ey eid ,l`ny jxc siwn `edy mi`ex eidy oeike ¦§Ÿ

eze`éwî El äî,ìàîNì ómdl xne` la` `ed m`e,ìáà éðàL ©§©¦¦§Ÿ¤£¦¨¥
,el mixne` mde.Eîçðé äfä úéaa ïëBMäxne` ,dcepn `ed m`e ©¥©©¦©¤§©£¤

mdl,äceðî éðàL,el mixne` mde(êáìá) ïzé äfä úéaa ïëBMä ¤£¦§¤©¥©©¦©¤¦¥
[íaìa]jze` micpnd jixiag lyøîà .øéàî éaø éøác ,Eeáø÷éå §¦¨¦¨§¦§¥©¦¥¦¨©

,éñBé éaø Bìdf oeylaíúéNòeixiag z`úà åéìò eøáò eléàk ©¦¥£¦¨§¦¨§¨¨¤
ïécäeaeyiy milltzn okly ,edecipy dna oick `ly eyr eli`k - ©¦

mdl oi` oick edecip m`y jk epi` i`ce df ixde ,edeaxwie mda
,miyer md oick ixdy ,eilr lltzdlàlàoeyla el md mixne` ¤¨

,dféøáç éøáãì òîLúå Eaìa ïzé ,äfä úéaa ïëBMäå ,Ef` ©¥©©¦©¤¦¥§¦§§¦§©§¦§¥£¥¤§
,Eeáø÷émilltzn eid jk lre ,oick `ly dyr `edy rnzyn dfne §¨§
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

למטה מהיותה הנשמה דבעלות אדם, דיצא למטה הנשמה

באופן בהעוה"ב עוסקת היא לפעלו בגוף, מלובשת

שם גם לתורה עתים קובע הי' ואם בעוה"ז התעסקותה

בעבודתו עסק אם ולעבודתו תורה, באהלי אותו מכניסים

עד עילוי אחר בעילוי שעולה ערב עדי עלייתו הנה אז כראוי

ב"ה. א"ס דעצמות והעריבות הנועם

ומצבם שי' חב"ד חסידי מנהגי ע"ד ששואל מה אמנם

ובהנהגה במדות בבחינות המעלות אלו כל הנה הרוחני,

מהמעלות ואינם אדם כל מדות הם במכתבו, ומונה שסופר

יבין בין החסידות תורת ילמוד וכאשר לחסידים, המיוחסות

יהי' והשי"ת החסידות, בדרכי החסידות תורת הוראת וידע

בגו"ר. בעזרו

קבלתי במועדם הנה צוקער שי' הר"ש הרב אדות ועל

ראדשטיין שי' רמ"ל הרב מזכירי ע"י לו עניתי וגם הספרים

הדבר. אברר אלו ימים בעזה"י ובבואו המכתב, נאבד ואפשר

בכוח"ט. ומברכו הדו"ש ידידו

b jxk v"iixden w"b`
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‚Îנטילת על ויברך לסעודה ידיו יטול הכוס על שקידש אחר
היין על יקדש לא קידוש קודם ידיו ונטל שכח ואם ידים
לו חביבה שהפת דעתו גילה זו שבנטילה לפי הפת על אלא
ואומרים זה על חולקין ויש החביב על לקדש וצריך מיין
הקידוש ואין הקידוש קודם ידיו ליטול יכול לכתחלה שאפילו
הסעודה לצורך שהוא כיון לסעודה ידים נטילת בין מפסיק
פשוט המנהג וכן [האחרונה] (הראשונה) כסברא והעיקר
ומכל תע"ג בסי' שיתבאר כמו פסח מליל לבד אלו במדינות

להחמיר שרוצה מי הקידושמקום אחר עד ליטול שלא עצמו על
יכול כי המנהג על שעובר על בידו מוחין ואין עושה הוא יפה

הכל. כדברי אעשה לומר

צריך כי ידים נטילת אחר בחמין הכוס למזוג אסור הכל ולדברי
הדעת והיסח הפסק זה והרי יותיר ולא יחסר שלא גדול דקדוק
לכוס מהקנקן בלבדה השפיכה שאפילו ליזהר טוב ולכתחלה

ידים: נטילת קודם תהיה

„Îמלא ולא לוגמיו כמלא מהכוס שיטעום צריך המקדש
ויראה בפיו אחד לצד מסלקו שאילו כל אלא ממש לוגמיו
לפי והגדול בינוני באדם רביעית של רובו והוא לוגמיו מלא
יותר צריך אין מקום ומכל שלו לוגמיו כמלא שיהיה צריך גדלו

לוגמיו: כמלא אינו שעדיין אע"פ מרביעית

‰Îכמלא טעם אם מהמסובין אחד וטעם המקדש טעם לא אם
שנים שתיית אין אבל חובתן ידי כולם יצאו ממש לוגמיו
משתיית מהם אחד שיהנה שצריך לפי לוגמא למלא מצטרפת
של שתייה נקראת אינה לוגמיו ממלא ובפחות ברכה של כוס

הנאה.

ברכה של מכוס כולם שיטעמו המובחר מן מצוה מקום ומכל
מוטב מעט יין לו שיש מי אך לכולם לוגמיו מלא צריך אין אבל
או לקידוש למחר השאר ויניח כשיעור בלבד אחד שיטעום

להבדלה.

לא לוגמיו כמלא עצמו המקדש טעם לא שאם סוברים והגאונים
לחוש וראוי לוגמיו כמלא אחד כל המסובין שטעמו אע"פ יצא
בהבדלה אבל בקידוש אמורים דברים במה לכתחלה לדבריהם
שאפילו הגאונים מודים כוס הטעונים הדברים כל ובשאר

לוגמיו: כמלא מהמסובין אחד בטעימת די לכתחלה

ÂÎומברך חוזר בדבור הפסיק שטעם וקודם הכוס על קידש
הסיח אם אבל ולקדש לחזור צריך ואינו הגפן פרי בורא
אע"פ אחר לחדר זה מחדר שיצא (או) זה כוס משתיית דעתו
בקידוש חובתו ידי יוצא ואינו ולקדש לחזור צריך למקומו שחזר
(או) הדעת בהיסח הכוס לטעימת בינו שהפסיק כיון הראשון

לחדר: מחדר מקום בעקירת

ÊÎויברך אחר כוס לו יביאו עליו שקידש כוס נשפך אם וכן
יין עוד לשתות בדעתו היה לא אם הגפן פרי בורא עליו
ולא דעתו הסיח לא אם ולקדש לחזור צריך ואין הקידוש אחר

בינתיים. מקום בעקירת הפסיק

של שנפשו (כיון הכוס ונשפך השכר על בשחרית קידש ואם
כוס להביא צריך שאין להקל יש בשחרית) בשכר קצה אדם
במה חובתו ידי יוצא שאפילו אומרים יש שהרי עליו לברך אחר

רע"[ב]: בסימן שיתבאר כמו הפת על המוציא שמברך

ÁÎצריך יין שהוא כסבור מים מלא כוס על קידש אם אבל
צריך שאין בענין הוא אם אף היין על ולקדש לחזור
יין עוד לשתות בדעתו שהיה כגון הגפן פרי בורא ולברך לחזור
חכמים שתקנו דכיון ר"ט בסימן שנתבאר וכמו הקידוש אחר
ולקדש. לחזור צריך המים על אמרו וזה היין על הקידוש לומר

יין רביעית לפניו היה המים על שקידש בשעה אם מקום ומכל
אזי לשתות מוכן אצלו הספסל על או השלחן על אחד בכלי
אלא ולקדש לחזור ולא הגפן פרי בורא לברכת לא צריך אינו
היין על קידש כאילו זה שהרי שלפניו המוכן מן מיד ישתה
אין מקום מכל בידו שיאחזנו צריך קידוש של שכוס שאף ההוא

בדיעבד: מעכב זה

ËÎשלפני יין לכוסות המקדש מכוס לשפוך צריך אין
היו כן אם אלא בשמיעה חובתן ידי היוצאים המסובין
הוא שיטעום קודם וכוס כוס לכל לשפוך צריך הוא שאז פגומין
מן מצוה שזהו פגומין שאינן מכוסות כולם שישתו כדי

המובחר:

כגֿכט סעיפים היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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ã"åé ,úåîìåòä úåìùìúùä úðéçá àåä ä"éåä äðäå
.'åë äðéá 'ä äîëç

בהעולמות, המאיר האלקי האור על רומז הוי' שם
שהוא ספירות, העשר נרמזות הוי' שם אותיות בד' כי
האלקי האור ירידת דסדר השתלשלות", "סדר בחינת

ע ה"עשרבכל ענין הוא למדריגה ממדריגה ולם
האלקי, שבאור ובחינות מדריגות עשר שהן ספירות",
יו"ד דאות השם, אותיות בד' נרמזות הספירות עשר וכל
ספירת - ראשונה ה"א אות החכמה, ספירת על רומזת

נצח תפארת גבורה (חסד המדות ששת - ו' אות הבינה,
המלכות. ספירת - אחרונה ה"א ואות יסוד), הוד

éåìâå øåà úôñåú íéëéùîîù åðééä ä"éåäá åððøå
.úåìùìúùää øãñá úåìùìúùäî äìòîìî

מורה בהוי', השמחה שהיא בהוי'", "רננו וענין
דשםתוספתעל באותיות הרגיל ע"ד שלא אור גילוי

ספירות). העשר (היינו הוי'

השמחה שמידת גשמית, שמחה דרך ועל
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כט סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

äòéîùá ïúáåç éãé [àôחובת ידי הן יוצאים המסובין -

'הגפן' מברכים ואינם - הגפן ברכת חובת ידי והן הקידוש
בדיבור הפסיקו אם .178אלא

øçáåîä ïî [áôשיתקנו טוב היותר דרך הוא כן -

המקדש מכוס דוקא הכוסות שלהשומעים כוס בעצמה (שהיא

בכוסו.ברכה) יין יוסיף לא עצמו והמקדש אחר, מיין ולא
כוסותיהם יתקנו או - בכוסו יין יוסיף הצורך במקום אמנם

אחר .180מיין

äëøá ìù ñåëî íéáåñîä úééúù øãñ ¯ øçáåîä ïî [âô
ù"ðà ìöà õåôðä181:נותן מכן ולאחר מכוסו, שותה

מכוסו לשתות כוסותיהם182למסובים לתוך מוזג או ,

המסובים183(הריקות) כוסות לתוך וכשמוזג שתייתו), (לאחר

לכוסות המזיגה קודם ששותה לאחר הכוס לתקן יש -
המסובים.

zetqede mipeiv

השלחן178) בבדי אמנם ס"ח), קצ בסימן (כדמשמע המנהג כן
שהמנהג תרכ"ה) סי' (מהמט"א הביא כתב: יט ס"ק עט סי'
חילק ועוד לעצמו, בופה"ג כ"א מברך טועמין שכשהמסובין
שמנהגנו וכיון מיושב, או מעומד המקדש אם בין שם המט"א

המסובים. גם עמו יעמדו - הקידוש בעת עומד שהמקדש
(179:‰"Ò ˆ˜ ÔÓÈÒיכול - ריקנים כוסות הן המסובין לפני אם

בורא שבירך אחר שלהם וכוס כוס לכל מעט הברכה מכוס ליתן
ואין פגום, שאינו מכוס שיטעימו כדי - שתייתו קודם הגפן פרי
שתיית לצורך שהוא כיון - לשתיה ברכה בין הפסק משום בזה
הם שהרי מברכים הם כאלו הוא מברך שהוא ומה המסובים,
שהם אלא - מלאים שלפניהם כוסות אם וכן בברכתו, יוצאים

שישתה. קודם לתקנם שלו מכוס לשפוך יכול פגומים
ס"ה,180) קצ מסימן כן דייק לא) ס"ק מו (סימן השלחן בבדי

נקרא - אחר יין עם הכוס יתקנו אם גם מקום שמכל והוסיף
ולפעמים יין, להוסיף העולם מנהג וכן ברכה. של כוס עדיין

בזה. מדקדקין ואין העיקר על מרובה התוספת
הם181) וכנראה שונות, עדויות ישנם בזה אדמו"ר כ"ק במנהג

נותן ואח"כ מהכוס בעצמו ששותה שהעידו יש שונים: מזמנים
ביתו לבני בשםמכוסו 17 ע' ש"ק ומנהגי הליכות (קובץ

על קידוש של הכוס מניח רבינו הי' הקידוש אחר משב"ק:
הרבנית). בעד השולחן

(קובץ בעצמו ששתה קודם למסובין הכוס מן שמזג שהעידו ויש
לאחר בעיקר והוא קליין, ר"ב בשם תשפ"ד וביאורים הערות

ה'תשל"ח). שנת
לשתות182) למסובים לתת אנ"ש אצל הנפוץ המנהג כן

בעצמם, ששתו לאחר (הריקות) לכוסותיהם מוזגים או מהכוס,
מכל בעצמו, שישתה קודם למסובים למזוג מעלה שיש ואף
היין וחלוקת בשולחן, רבים מסובין יש שלפעמים כיון מקום
מהקנקן יין ללהוסיף שצריך עד מספיקה, אינה המברך מכוס
כוס כך כל איננו הקנקן ויין המסובים. לכוסות ומכוסו לכוסו
דיעות שלכמה יותר, גדול חשש כאן יש באמת אבל ברכה, של

שלפעמים עד שבקנקן היין על חלה המברך של היין ברכת אין
הוי הראשונה וברכתו הגפן פרי בורא ברכת שוב לברך צריך
יותר טוב זה ומטעם סי"א). רו סי' בשוע"ר (כמבואר לבטלה
להם יספיק לא אם ואף ביתו, לבני ימזוג ואח"כ מיד שישתה
רק הוא זה חשש אמנם חשש. שום בזה אין מהקנקן ויוסיף
המבואר (מטעם ולברך לחזור צריך אינו שבדיעבד לכתחלה,

ח). ס"ק רעא סי' קו"א ה"ח. פ"ט ברה"נ סדר סי"ב. שם
לו אסור בטהרה שאינה שבימים הוא, זו במנהג נוסף חשש
בשו"ע כמבואר ברכה, של כוס הוא אם אפילו לכוסה, יין למזוג
שהיא רק הוא שההיתר ס"ד שם ומבואר סי"ג. קצה סי' יו"ד
כוסו משיורי תמזוג שהיא טוב יותר או כוסו, משיורי תשתה

ותשתה. לכוסה
הוא אין שאז בית, בני עוד כשיש היתר, צד עוד יש ובאמת
אחרי שותה והיא כללי, כוס אם כי לה המיוחד כוס לה מוזג
לזה היתר שום אין אמנם סי"ג). שם (כמבואר הבית בני שאר
ואפילו בית. בני עוד שאין החתונה, שאחרי הראשונה בתקופה
לה למזוג שלא ליזהר שיש שם מבואר הרי בית, בני עוד כשיש
מהכוס תשתה לא שהיא ליזהר יש אז וגם לה, המיוחד כוס
להזהר. מאד קשה זאת וכל הבית. בני שאר אחרי אם כי ששלח
אנ"ש נהגו הנזכרים והחששות הטעמים כל שמחמת ואפשר
אחרי המברך של מכוס יטעמו המסובים שכל הנפוץ, במנהג

עט). ע' שלום (דובר הוא שיטעם
למזוג אדמו"ר כ"ק נהג שנים שבכמה לעיל ראה אמנם
(א. העמקים שושנת ובקובץ בעצמו, ששתה קודם למסובים
רבני מזקני ששונקין רנ"ש על מעיד קמט) ע' ה'תשמ"ג ישראל

האחרונות. בשנותיו כן שנהג אנ"ש
בקידוש183) או אורחים שיש במקום ובפרט כך נוהגים רבים

טהורה שאינה בימים להזהר יש אמנם וכד', הכנסת בבית
כמבואר כוסו, משיירי שתשתה או לכוסה בעצמה היא שתמזוג

הקודמת. בהערה
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‚Îנטילת על ויברך לסעודה ידיו יטול הכוס על שקידש אחר
היין על יקדש לא קידוש קודם ידיו ונטל שכח ואם ידים
לו חביבה שהפת דעתו גילה זו שבנטילה לפי הפת על אלא
ואומרים זה על חולקין ויש החביב על לקדש וצריך מיין
הקידוש ואין הקידוש קודם ידיו ליטול יכול לכתחלה שאפילו
הסעודה לצורך שהוא כיון לסעודה ידים נטילת בין מפסיק
פשוט המנהג וכן [האחרונה] (הראשונה) כסברא והעיקר
ומכל תע"ג בסי' שיתבאר כמו פסח מליל לבד אלו במדינות

להחמיר שרוצה מי הקידושמקום אחר עד ליטול שלא עצמו על
יכול כי המנהג על שעובר על בידו מוחין ואין עושה הוא יפה

הכל. כדברי אעשה לומר

צריך כי ידים נטילת אחר בחמין הכוס למזוג אסור הכל ולדברי
הדעת והיסח הפסק זה והרי יותיר ולא יחסר שלא גדול דקדוק
לכוס מהקנקן בלבדה השפיכה שאפילו ליזהר טוב ולכתחלה

ידים: נטילת קודם תהיה

„Îמלא ולא לוגמיו כמלא מהכוס שיטעום צריך המקדש
ויראה בפיו אחד לצד מסלקו שאילו כל אלא ממש לוגמיו
לפי והגדול בינוני באדם רביעית של רובו והוא לוגמיו מלא
יותר צריך אין מקום ומכל שלו לוגמיו כמלא שיהיה צריך גדלו

לוגמיו: כמלא אינו שעדיין אע"פ מרביעית

‰Îכמלא טעם אם מהמסובין אחד וטעם המקדש טעם לא אם
שנים שתיית אין אבל חובתן ידי כולם יצאו ממש לוגמיו
משתיית מהם אחד שיהנה שצריך לפי לוגמא למלא מצטרפת
של שתייה נקראת אינה לוגמיו ממלא ובפחות ברכה של כוס

הנאה.

ברכה של מכוס כולם שיטעמו המובחר מן מצוה מקום ומכל
מוטב מעט יין לו שיש מי אך לכולם לוגמיו מלא צריך אין אבל
או לקידוש למחר השאר ויניח כשיעור בלבד אחד שיטעום

להבדלה.

לא לוגמיו כמלא עצמו המקדש טעם לא שאם סוברים והגאונים
לחוש וראוי לוגמיו כמלא אחד כל המסובין שטעמו אע"פ יצא
בהבדלה אבל בקידוש אמורים דברים במה לכתחלה לדבריהם
שאפילו הגאונים מודים כוס הטעונים הדברים כל ובשאר

לוגמיו: כמלא מהמסובין אחד בטעימת די לכתחלה

ÂÎומברך חוזר בדבור הפסיק שטעם וקודם הכוס על קידש
הסיח אם אבל ולקדש לחזור צריך ואינו הגפן פרי בורא
אע"פ אחר לחדר זה מחדר שיצא (או) זה כוס משתיית דעתו
בקידוש חובתו ידי יוצא ואינו ולקדש לחזור צריך למקומו שחזר
(או) הדעת בהיסח הכוס לטעימת בינו שהפסיק כיון הראשון

לחדר: מחדר מקום בעקירת

ÊÎויברך אחר כוס לו יביאו עליו שקידש כוס נשפך אם וכן
יין עוד לשתות בדעתו היה לא אם הגפן פרי בורא עליו
ולא דעתו הסיח לא אם ולקדש לחזור צריך ואין הקידוש אחר

בינתיים. מקום בעקירת הפסיק

של שנפשו (כיון הכוס ונשפך השכר על בשחרית קידש ואם
כוס להביא צריך שאין להקל יש בשחרית) בשכר קצה אדם
במה חובתו ידי יוצא שאפילו אומרים יש שהרי עליו לברך אחר

רע"[ב]: בסימן שיתבאר כמו הפת על המוציא שמברך

ÁÎצריך יין שהוא כסבור מים מלא כוס על קידש אם אבל
צריך שאין בענין הוא אם אף היין על ולקדש לחזור
יין עוד לשתות בדעתו שהיה כגון הגפן פרי בורא ולברך לחזור
חכמים שתקנו דכיון ר"ט בסימן שנתבאר וכמו הקידוש אחר
ולקדש. לחזור צריך המים על אמרו וזה היין על הקידוש לומר

יין רביעית לפניו היה המים על שקידש בשעה אם מקום ומכל
אזי לשתות מוכן אצלו הספסל על או השלחן על אחד בכלי
אלא ולקדש לחזור ולא הגפן פרי בורא לברכת לא צריך אינו
היין על קידש כאילו זה שהרי שלפניו המוכן מן מיד ישתה
אין מקום מכל בידו שיאחזנו צריך קידוש של שכוס שאף ההוא

בדיעבד: מעכב זה

ËÎשלפני יין לכוסות המקדש מכוס לשפוך צריך אין
היו כן אם אלא בשמיעה חובתן ידי היוצאים המסובין
הוא שיטעום קודם וכוס כוס לכל לשפוך צריך הוא שאז פגומין
מן מצוה שזהו פגומין שאינן מכוסות כולם שישתו כדי

המובחר:

כגֿכט סעיפים היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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xe` dxez

ã"åé ,úåîìåòä úåìùìúùä úðéçá àåä ä"éåä äðäå
.'åë äðéá 'ä äîëç

בהעולמות, המאיר האלקי האור על רומז הוי' שם
שהוא ספירות, העשר נרמזות הוי' שם אותיות בד' כי
האלקי האור ירידת דסדר השתלשלות", "סדר בחינת

ע ה"עשרבכל ענין הוא למדריגה ממדריגה ולם
האלקי, שבאור ובחינות מדריגות עשר שהן ספירות",
יו"ד דאות השם, אותיות בד' נרמזות הספירות עשר וכל
ספירת - ראשונה ה"א אות החכמה, ספירת על רומזת

נצח תפארת גבורה (חסד המדות ששת - ו' אות הבינה,
המלכות. ספירת - אחרונה ה"א ואות יסוד), הוד

éåìâå øåà úôñåú íéëéùîîù åðééä ä"éåäá åððøå
.úåìùìúùää øãñá úåìùìúùäî äìòîìî

מורה בהוי', השמחה שהיא בהוי'", "רננו וענין
דשםתוספתעל באותיות הרגיל ע"ד שלא אור גילוי

ספירות). העשר (היינו הוי'

השמחה שמידת גשמית, שמחה דרך ועל
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c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בעוה"זÂ‰�‰(ח) ומע"ט בתשובה א' שעה דיפה ארז"ל
תשובה הזכיר הרי העוה"ב חיי מכל דוקא
דנתב"ס הנ"ל מטעם עיקר שהמעשה ומאחר למע"ט קודם
אעפ"י הנה אך כו' קודם לתשובה צריך למה דוקא
כנ"ל בתו"מ ב"ה א"ס מוה"ע אור מאמתת נמשך שבודאי
העליון חסד מרב גדולה התגברות ע"י זה להיות צריך הרי
בהעלם שהוא כמו בגלוי בא שיהי' ממש שבעצמות
עלינו גבר כי וכמ"ש כנ"ל כלל דלמת"ב ממש עצמותו
המדה מכפי יתר הרבה גדולה בהתגברות העצמי חסדו
עד ולבא כו' דקו"ח השתלשלות בסדר הבא הקצובה
ואמת להיות כדי כנ"ל עכ"פ התלבשות בדרך ממש למטה
לעולם לגילוי יבא דהוי"ה העצמיו' אמתית לעולם ה'
זה חסד רב התגברות בחי' והנה כו' למעלה כמו למטה
דוקא התשובה ענין הקדמת ע"י כ"א בתו"מ גם לבא א"א
מתו"מ למעלה עולה שזה לטוב עצמו הרע היפוך שהוא
גדולים דבע"ת א' ולכך כו' טו"ר בין להבדיל אלא שאינו

עומדים שבע"ת במקום לעמוד א"י בתו"מ שצ"ג מצ"ג
יותר להעלותם בתשובה צ"ג לאתבא אתא דמשיח וזהו כו'
יקרא אסתלק סט"א אתכפייא דכד בזהר שא' מטעם
דשם מאחוריים רק שרשם שאין אעפ"י כו' דקוב"ה
כל ה' את הללו וזהו כו' האחרונים צירופי' במ"ח אלקים
כמו שרים בע' דק"נ מיש הנפרד היש ביטול שהן כו' גוים
ענין כמו והוא כו' עמים אל שיהפוך לע"ל שיהיה
דוקא אז כו' לטוב נהפך עצמו הרע שגם ממש התשובה
אמתית ה' אמת להיות העצמי' חסדו כנ"י עלינו יגבר
למעלה כמו למטה גלוי לידי בא בתו"מ עצמותו פנימית
שיבא העוה"ב והוא ממש לעולם ה' ואמת שז"ש ממש
אלקינו הנה ההוא ביום ואמ' שא' כמו לעוה"ז ה' אמת
דעי"ז בעוה"ז למע"ט תשובה שהקדים וזהו כו' ממש זה
תשובה ובלא מע"ט שהן המצות מן העוה"ב חיי שכר יבא
להשראת לבד כלים בחי' רק שאינן מועילים המע"ט אין

וד" ית' ל:עצמותו

dkepgd xry
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.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

,Áˆ�‰Âואגדלה באברהם כמ"ש אהבה בחי' היא גדולה פי'
והוד האהבה ענף ונצח כו' אהבה בחי' שהוא שמך
נו"ה בחי' שהם כו' חו"ג מבחי' גבוה ושרשם הגבורה ענף
ויש הנרות את בהעלותך וזהו שה"ש, בלק"ת כמ"ש החדשים
והגבורה הגדולה הוי' לך כי העלאה בחי' הא' פרושי' ב' בזה
וזהו במ"א כמ"ש כו' ממש לך בטלי' והג' הגדו' שמידת כו'
כי הב' והפי' אלו מידות להעלות שצריך הנרות את בהעלותך
גודל בחי' להמשיך שצריכין לאלקינו גודל הבו כתי' הנה

לומר שייך איך להבין וצריך כו' וגבורה גדולה בחי' היינו
המקובלי' בין פלוגתא יש הנה כי והענין כו' לגדולה שצריך
בשם החסד מידת קורין הראשוני' והאחרוני' הראשוני'
הכריע והאריז"ל חסד בשם אותה קורין והאחרוני' גדולה
גודל הבו וזהו חסד נק' ובאצי' גדולה בשם נק' האצי' שלפני
שצריך והיינו בחסד גדולה בחי' להמשיך שצריך לאלקינו
הנרות את בהעלותך וזהו לז"א, שבכתר ממידות להמשיך

כו'.

zexpd z` jzelrda
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.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ù"Ú‡Âהוא מ"מ הגשמי בעין ית' אלקותו לראות שא"א
בקרבו אשר נפשו את ומרגיש יודע שהאדם ע"ד
הנפש מהות את לראות א"א ג"כ שהנפש הגם אותו, ומחי'

את שרואה ע"י נפשו את מרגיש הוא מ"מ היא, ומה איך
מהגוף הנפש בצאת לכן מהנפש שזהו הגוף של החיות
חיות דומה אינו חי בעודנו וגם דומם, כאבן הגוף נשאר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

חדש. דבר אצלו שנתוסף בעת רק באדם מתעוררת
מתעורר אינו קבועה פרנסה לו שיש אדם למשל:
אם ורק הרגילה, פרנסתו לו כשמגיעה גלוי' בשמחה
ותגל ישמח הרגיל ע"ד שלא גדול סכום לידו בא

נפשו.

"בהוי'" והרינה השמחה שענין למעלה, הוא וכך
שהאור הרגיל. על יתירה אור גילוי תוספת על מורה
ומדוד, קצוב אור הוא השתלשלות" שב"סדר האלקי
לפי ונמדד האור מתצמצם ומדריגה מדריגה שבכל
אמנם ההיא, המדריגה של והגדרים ההגבלות ערך
למעלה), רצון ועת שמחה זמן (שהוא טוב יום בזמן
וגילוי" אור "תוספת השתלשלות בסדר נמשכת
"סדר בתוך השתלשלות, מסדר מלמעלה
נמשכת למעלה, זו אור ומתוספת ההשתלשלות".

מועד. קדושת ענין שזהו יתירה, קדושה בעולם

øçàî ,äãîå øåòéùá ë"â àåä äæ øåà úôñåú äðäå
êåøò åðéàå äðéáå äîëç úåìùìúùäá êùîðù
,úåèéùôä úéìëúá èåùôä 'úé åúåîöòå åúåäîì
.'åë íéä ïî äôèë ÷ø àåä úåìùìúùää øãñå

ומידה, שיעור לה יש הזאת אור תוספת גם אמנם,
אותיות ד' דרך העולמות בתוך ומתלבש שנמשך מאחר
הספירות בתוך האור התלבשות ע"י היינו הוי', שם
שהן כנ"ל), "השתלשלות" (הנקרא וכו' ובינה חכמה
ואין שלה, והגדרה בציור ספירה כל מוגבלים, כוחות
שהוא יתברך ועצמותו למהותו ודמיון ערך שום להן
אינם כולם העולמות וכל הפשיטות", בתכלית "פשוט
אור תוספת גם וא"כ יתברך. אצלו הים מן כטפה אלא

הש בסדר אורהמאירה אלא סוף" "אין אינה תלשלות
ומדוד. מוגבל

àéä êâçá úçîùå øîàðù è"åé úçîù úåöî ïëìå
,øùáá àìà äçîù ïéà äçîù éîìùá ,äãîå ìåáâá
,ïééá àìà äçîù ïéà ÷"îäá áøçùî åéùëòå
,è"åé úçîù úáåç éãé àöåé ïéé úéòéáøáå

.øåòéùå ìåáâá àéä äçîùäù
ומידה, שיעור לה יש אור" ה"תוספת שגם מאחר
זו גילוי תוספת מחמת המתעוררת השמחה גם לכן,
טוב יום שמחת שמצות מה וזהו ומידה, בגבול היא
בכזית שמחה מצות י"ח שיוצאים ומדה, בגבול היא

הזה). (בזמן יין רביעית או שלמים מבשר

øúåé äìåãâ äçîùäù íéøåô úçîù ë"àùî

.'åë òãé àìã ãò ,úòãäî äìòîì

úøéñîä é"òù ,äìòîì øàåáîä ïéðò éðôî àåäå
äðéçá àåäù ,äðùä ìë æà íäá äéäù ùôð
àúúìã àúåøòúàá äðä ,úòãå íòèäî äìòîìù
óåñ ïéà úåîöòá äìòî äìòîì åòéâä äæ ìåèáå
åðéàù ,úåìùìúùää øãâî äìòî äìòîìù ,ä"á
úðéçá êùîð à÷åã äæîù ,'åë àìîîå ááåñ øãâá

.úåëéøàá ì"ðë ,ùôð úøéñîä

.úòãäî äìòîì àåä äæ éåìéâî äçîùä ïëìå
("עד הדעת מן למעלה היא פורים של השמחה
ענינו (שזהו נפש דמסירת האדם, מצד הן ידע"), דלא
מצד והן כנ"ל, ודעת מטעם למעלה היא פורים) של
ועצמותו ממהותו בפורים, שנמשך האור מדריגת
מה גם וזהו הדעת. מן למעלה שהוא יתברך,
כלל, ומדה ושיעור מהגבלה "למעלה היא שהשמחה
ושיעור, גבול בזה לומר יתכן דעת עפ"י שהוא מה כי
סוף אין בבחינת היא מהדעת שלמעלה בחינה משא"כ

ממש".

,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò åðééäå
íéåù íìåë 'úé åúåîöò úøàä úåìâð úåìâäá éë
,êéùçé àì êùç íâ ù"îë äøåàë äëùçëå ,ùîî
äî êéòùô åáøå åì ïúú äî ú÷ãö íà ù"îëå

.åì äùòú
לבסומי אינש "חייב שאמרו מה גם יובן ובזה
מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא
בין להבדיל צריכים שאין לומר אפשר כיצד דתמוה
איך חז"ל רמזו שבזה אלא מרדכי, לברוך המן ארור
מגיעים פורים ושמחת דפורים נפש המסירת שע"י
עצמותו הארת נגלות בהגלות כי יתברך, לעצמותו
כאורה, כחשכה וכמ"ש ממש, שוים כולם הרי יתברך,
יחשיך, לא חשך גם וכמ"ש לפניו, שווים ואור דחושך
תעשה מה פשעיך ורבו לו תתן מה צדקת "אם ונאמר

וכמבוא יתברך,לו", עצמותו שמצד מקומות בכמה ר
לומר שייך לא כלל, ונבראים העולמות בגדר שאינו
מקום תתפוס עבודתם העדר או הנבראים שעבודת
בין להקב"ה לו איכפת מה "וכי (וכמאמר יתברך אצלו
את בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא כו' ששוחט
לברוך המן ארור בין ידע דלא "עד וזהו הבריות"),

מרדכי".
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dxe` ixry

בעוה"זÂ‰�‰(ח) ומע"ט בתשובה א' שעה דיפה ארז"ל
תשובה הזכיר הרי העוה"ב חיי מכל דוקא
דנתב"ס הנ"ל מטעם עיקר שהמעשה ומאחר למע"ט קודם
אעפ"י הנה אך כו' קודם לתשובה צריך למה דוקא
כנ"ל בתו"מ ב"ה א"ס מוה"ע אור מאמתת נמשך שבודאי
העליון חסד מרב גדולה התגברות ע"י זה להיות צריך הרי
בהעלם שהוא כמו בגלוי בא שיהי' ממש שבעצמות
עלינו גבר כי וכמ"ש כנ"ל כלל דלמת"ב ממש עצמותו
המדה מכפי יתר הרבה גדולה בהתגברות העצמי חסדו
עד ולבא כו' דקו"ח השתלשלות בסדר הבא הקצובה
ואמת להיות כדי כנ"ל עכ"פ התלבשות בדרך ממש למטה
לעולם לגילוי יבא דהוי"ה העצמיו' אמתית לעולם ה'
זה חסד רב התגברות בחי' והנה כו' למעלה כמו למטה
דוקא התשובה ענין הקדמת ע"י כ"א בתו"מ גם לבא א"א
מתו"מ למעלה עולה שזה לטוב עצמו הרע היפוך שהוא
גדולים דבע"ת א' ולכך כו' טו"ר בין להבדיל אלא שאינו

עומדים שבע"ת במקום לעמוד א"י בתו"מ שצ"ג מצ"ג
יותר להעלותם בתשובה צ"ג לאתבא אתא דמשיח וזהו כו'
יקרא אסתלק סט"א אתכפייא דכד בזהר שא' מטעם
דשם מאחוריים רק שרשם שאין אעפ"י כו' דקוב"ה
כל ה' את הללו וזהו כו' האחרונים צירופי' במ"ח אלקים
כמו שרים בע' דק"נ מיש הנפרד היש ביטול שהן כו' גוים
ענין כמו והוא כו' עמים אל שיהפוך לע"ל שיהיה
דוקא אז כו' לטוב נהפך עצמו הרע שגם ממש התשובה
אמתית ה' אמת להיות העצמי' חסדו כנ"י עלינו יגבר
למעלה כמו למטה גלוי לידי בא בתו"מ עצמותו פנימית
שיבא העוה"ב והוא ממש לעולם ה' ואמת שז"ש ממש
אלקינו הנה ההוא ביום ואמ' שא' כמו לעוה"ז ה' אמת
דעי"ז בעוה"ז למע"ט תשובה שהקדים וזהו כו' ממש זה
תשובה ובלא מע"ט שהן המצות מן העוה"ב חיי שכר יבא
להשראת לבד כלים בחי' רק שאינן מועילים המע"ט אין

וד" ית' ל:עצמותו
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

,Áˆ�‰Âואגדלה באברהם כמ"ש אהבה בחי' היא גדולה פי'
והוד האהבה ענף ונצח כו' אהבה בחי' שהוא שמך
נו"ה בחי' שהם כו' חו"ג מבחי' גבוה ושרשם הגבורה ענף
ויש הנרות את בהעלותך וזהו שה"ש, בלק"ת כמ"ש החדשים
והגבורה הגדולה הוי' לך כי העלאה בחי' הא' פרושי' ב' בזה
וזהו במ"א כמ"ש כו' ממש לך בטלי' והג' הגדו' שמידת כו'
כי הב' והפי' אלו מידות להעלות שצריך הנרות את בהעלותך
גודל בחי' להמשיך שצריכין לאלקינו גודל הבו כתי' הנה

לומר שייך איך להבין וצריך כו' וגבורה גדולה בחי' היינו
המקובלי' בין פלוגתא יש הנה כי והענין כו' לגדולה שצריך
בשם החסד מידת קורין הראשוני' והאחרוני' הראשוני'
הכריע והאריז"ל חסד בשם אותה קורין והאחרוני' גדולה
גודל הבו וזהו חסד נק' ובאצי' גדולה בשם נק' האצי' שלפני
שצריך והיינו בחסד גדולה בחי' להמשיך שצריך לאלקינו
הנרות את בהעלותך וזהו לז"א, שבכתר ממידות להמשיך

כו'.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ù"Ú‡Âהוא מ"מ הגשמי בעין ית' אלקותו לראות שא"א
בקרבו אשר נפשו את ומרגיש יודע שהאדם ע"ד
הנפש מהות את לראות א"א ג"כ שהנפש הגם אותו, ומחי'

את שרואה ע"י נפשו את מרגיש הוא מ"מ היא, ומה איך
מהגוף הנפש בצאת לכן מהנפש שזהו הגוף של החיות
חיות דומה אינו חי בעודנו וגם דומם, כאבן הגוף נשאר

1
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אלא המלכות ידי על נעשה יותר øùòáנמוך éåìéâä íâù
àôåâ úåøéôñהאצילות ìàשבעולם äðåéìòä äøéôñäî

úåëìîä éãé ìò àåä äðåúçúäמכל כלולה ספירה כל שהרי

נעשה למשל הבינה לאור החכמה מאור והמעבר הספירות

שבה המלכות שהיא שבחכמה התחתונה הדרגה ידי åë',על
íå÷îî íãàä êìåä äãé ìòå äáù ìâø úàø÷ð äæ íù ìòå

íå÷îì,('åëהמעבר את שגורמת המלכות ספירת ולכן

רגל. נקראת תחתון לעולם עליון מעולם

הרגל במשל שהיא המלכות בבחינת גם ïëהנה íâ äæá ùé
úéùàøá äùòîã äîëç ïéðò åäæù ,'åë ïéçåîä úðéçá-

התייחסות מכל למעלה הרבה היא עצמו ה' של החכמה

אצל נקראת לעולמות ההתייחסות וכל ולעולמות, לנבראים

מעצמותו, וירידה השפלה של ענין כלומר 'רגלים' הקב"ה

נקראת היא העולם בבריאת שנמצאת ה' של החכמה ולכן

- דעשיה" "חכמה – שברגלים äîëçáחכמה íìåëã

úéùò60,הבריאה כל נעשתה החכמה ספירת ידי על כלומר -

לעיל, כנזכר לעולם מעבר הרבה היא עצמה שהחכמה אף

הכוונה אלא לעולם קדמה (חכמה) שהתורה וכידוע

הארה נמשכה ïéôðàשמהחכמה øéòæá ùáìúîå êùîðù
המידות ששת ä'בספירתåשזה äùò íéîé úùùã úåëìî61

הארץ ואת השמים ïäùאת 'åëכנגד ימים) äùù(ששה
ïä èøô êøãáå ,ïéôðà øéòæã úåãî,כשלעצמן המידות לא

אלא עצמה, מהבריאה למעלה גם הם עצמן שהמידות

ùה úåãîכלוליםùéå úåëìîáגםïéçåîä úåùáìúä íäá
úàø÷ð äæ íù ìòã ,'åë úéùò äîëçá íìåë ïéðò åäæù

úåëìîäבזוהרäàúú äîëç(תחתונה למרותåë'.(חכמה -

בה ומתלבשת היות לעיל, כנזכר רגל בחינת היא שהמלכות

וכמו תתאה, חכמה נקראת היא הרי החכמה הארת

חכמות'. 'רגלים משל דרך על שאומרים
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d"txz'd mixn`nd xtq

מאיר‡Ì�Óה) הּׂשכל ּדאֹור מצינּו ּדהלא להבין, צריכים »¿»ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכמֹו ּבּיד הּׂשכל ּכח ּדנמצא הּגּוף, ּבאברי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹּגם
לרּקד הּיֹודע ּברגל הּׂשכל ּכח ׁשּנמצא אֹו ּבּצּיּור, יד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהאּמן
הרי ולכן ּבלבד, הּׂשכל הארת רק זה הּנה והּדֹומה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּׂשכל
ׁשהּוא ׁשּבּׂשכל, עׂשּיה רק ׁשּזה הא' טעמים, ּכּמה ּבזה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
הׂשּכלת הּוא ׁשהעּקר הב' ׁשּבּׂשכל, אחרֹונה הּיֹותר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמדרגה
זה ּדגם והג' ּפעל, לידי רק מביאים הרגל אֹו והּיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׂשכל,
אמצעית ידי על רק הּוא ּפעל לידי מביאים והרגל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּיד
ּגּלּוי מאיר אינֹו ּדבּגּוף מּובן זה מּכל אׁשר ּדוקא, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמּדֹות
ּבׁשארי אבל ׁשּבראׁש, ּבּמח הּוא הּׂשכל ּגּלּוי ועּקר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּׂשכל,
הּמּדֹות קּבלת אפן לפי ּבהּלב ענינם, ער לפי רק ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאברים
ּפעּלתם אפן לפי ּברגלים העׂשּיה, אפן לפי ּבּידים הּׂשכל, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻמן
הם ּומּדֹות ׂשכל ּדכחֹות ולהיֹות אחרֹונה, הּיֹותר הארה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
ׁשהאֹור מקֹום ּובכל האֹור, אפן לפי הם הּכלים לכן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפנימּיים,
ולכן יֹותר, ּבדּקּות החמר ׁשהּוא הּכלי ׁשם יֹותר, ּבגּלּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמאיר

ה חמר והחמרהּנה הּלב, מחמר יֹותר ּבדּקּות הּוא ראׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
אברי וחמר ׁשּבעין, הּדק מהחמר יֹותר ּדק הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשּבּמח
סֹוף ׁשהּוא ׁשהעקב עד הרגל, מחמר יֹותר ּבדּקּות ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּנׁשימה

ידּוע ּכלל זה אמנם יֹותר. ועב ּגס חמר הּוא "ּכל13הרגל : ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האבן מׁשל, ּדר על ּוכמֹו ּביֹותר"; למּטה יֹורד ּביֹותר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּגבּה
למקֹום נֹופל הּוא הרי לארץ ּכׁשּנֹופל החֹומה, ּבראׁש ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
נמּו מּמקֹום ׁשּנֹופל האבן מּכמֹו החֹומה מּכתל יֹותר ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹרחֹוק
וכן החֹומה. ּכתל אל ּבקרּוב נֹופל האבן ּדאז ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהחֹומה,
את להסּביר יכֹול הּוא ּגדֹול ׂשכל ּבעל ׁשהּוא מי הּנה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבּׂשכל,
ממּצע ׂשכל ּבעל ׁשהּוא מי אבל קטן, ׂשכל לבעל ּגם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּׂשכל
יּוכל לא לקטן אבל להּדֹומה, רק הּׂשכל את להסּביר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
ּגבּה הּוא ׁשהרצֹון ּדמאחר הּנפׁש, ּבכחֹות הּוא וכן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהסּביר;
האברים ּבכל והּוא מּטה, למּטה יֹורד הּוא לכן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמהּׂשכל,
הראׁש אמנם ּכאחד. הראׁש ועל הרגל על ׁשּפֹועל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבׁשוה,
ּפעּלת ּכ ּכל נּכר אינֹו לכן ׂשכלי, אֹור ּבֹו ויׁש ּדק, חמר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻהּוא
ּבֹו ׁשאין הרגל ּכמֹו הרצֹון אל ּכ ּכל נׁשמע ואינֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהרצֹון,
חמר על מעלה ּבֹו יׁש הרי הראׁש ׁשּבחמר ּכׁשם ּדהּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׂשכל.

ׁשהם והעקב, הּׂשכל14הרגל אֹור מאיר ולכן יֹותר, ּדּקים ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּבראׁש, החמר על ׁשּברגל ּבהּכח מעלה יׁש ּכן ּביֹותר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבהם
הּוא ּדׂשכל הּׂשכל, אל ּכלי ׁשהּוא הּוא, הראׁש חמר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּדמעלת
הרצֹון נׁשמע ׁשּבֹו הּוא הרגל ּכח מעלת אבל ּפנימי, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאֹור
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דיבור13) - האמצעי לאדמו"ר – אורה בשערי בארוכה נתבאר
ואילך. לב פרק ואילך, יב פרק לבוש יביאו המתחיל

דעת.14) בינה חכמה מוחין הג' חומרי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

חיות מסתלק שאז האדם ישן כאשר וכמו עת, בכל נפשו
כל אז הנה דחיותא קיסטא רק נשאר ולא הגוף מן הנפש
והראי' השכל כח עד"מ נגלים אינם והחושים הכחות
זה שרחוקים דברים שני מתחבר בחלום שהרי והשמיעה
ומתיישב, נכון שהוא לו נדמה השינה ובשעת בערך, מזה
שא"א להבחין שיוכל השכל מאיר אינו שאז מפני והיינו
מתפלא אז משינתו ובהקיצו יחד, להיות האלו דברים לשני
מפני והיינו כו' בחלום להתחבר שיוכל מה בעצמו
הנפש חיות אור גילוי אליו תשוב אז משנתו שכשניעור

הדעת בחי' ממש הוא ועד"ז כו', הכחות כל בפרטי
אחזה מבשרי איוב כמאמר דאצי' לנשמות שיש באלקות
באדם ברא בעולם שנברא מה דכל באדר"נ וכדאיתא כו'
להשיג יכולים ומהאדם קטן עולם הוא האדם כי כו'
כמו הם שהעולמות רואים שאנו מה והיינו העולם בכללות
מאוא"ס הוא זה חיות והרי וקיימים, חיים והם גדול גוף
היא זו והשכלה רגע ובכל עת בכל להם השופע ב"ה
נקשר שיהי' בנפשו מתקשרת כשהיא אך לכל מושגת

דעת. בחי' הנק' זהו רואה כאלו ממש ממנה ונרגש

dpal lwn awri el gwie
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ãéáù ïé÷øô 'âä ïéðò åäæùבגשמיות האדם של הזרוע -

החסד מידת שברוחניות מסמל וזה חלקים לשלשה מחולקת

הספירות של הכלליים המאפיינים שלשת את בתוכה כוללת

úòã äðéá äîëç úðéçá ïäù,שכל -úøàôú äøåáâ ãñç-

ãåñéרגש, ãåä çöðבפועל הביצוע -èøôá äãî ìëáù ,
åîëå ,'åëוהשפעה נתינה שבכל בפועל זה של הביטוי -

את בה יש חסד ãñçäשל úòôùä áééçîù ìëùäכלומר

במידת שכלול החב"ד שזה החסד, להשפעת השכלי הטעם

ãñçäהחסד íöòåונתינה להשפעה בלב הרגש כנגדשזה

ìòåôáהחג"ת åúòôùä åðééä åúìåòôåהנה"י כנגד שזה

בפועל ההשפעה את íå÷îáהמסמל áåúëù åîëå 'åë
øçà58.

ïëù ìëåגם נמצאת המוחין úåéîéðôשבחינת úðéçáá
úåãîäמידת בחיצוניות המוחין הארת יש אם שהרי -

החסד, מידת בפנימיות מוחין הארת שיש שכן כל החסד

המידות בפנימיות כך למטה באדם שזה íãàוכמו áìáù

ïåéìòäהאצילות עולם של המידות ïäùשזה ìåëéáë
,'åë äìåòô úðéçáî ïééãò äìòîìהם המידות כאשר שרק

ואם ופעולה, עשיה לידי לבוא יכולות הם חיצוניות בבחינת

הרי המידות בפנימיות שגם ודאי úðéçáîכן, íäá ùéù
å ïéçåîäלזהההוכחהåáì ìà 'ä øîàéå åîë59הוא שלב

מבטאת הלב אל כביכול והאמירה ההרגשה, åäæùענין
.'åë úåãîì ïéçåîä úðéçá úëùîä

ïë åîëåגם החכמה המשכת שיש ראינו שבמשל כפי

ספירת הארת המשכת יש בספירות למעלה כך ברגלים,

ìâøáùהחכמה êåìéää çë ìùîë åäæù úåëìîä úðéçáá
àéäùהמלכות -ìâøä ìùîë úåìéöàã ïéâøã ìë óåñ úðéçá

הקרקע, על åë'הדורכת
íâå)המלכות למה נוספת ìòåסיבה äáù úåéäì ìâø úàø÷ð
äãéהמלכות ספירת -éåìéâä êùîðהאצילות íìåòáמעולם

äèîìùהבריאה עולם úðéçáשהוא àåä úåëìîã òåãéëå ,
éåìéâäלעולם המעבר רק לא אך יותר, הנמוכים לעולמות
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הצמח58. לכ"ק מצוותיך, בדרך הנשה גיד מצוות לדוגמא ראה
בחי' חב"ד שהם סת"ר סוף תוך ראש בחי' לג' נחלקו כלל ודרך צדק:
שהוא החסד מדת עד"מ והוא סוף, בחי' ונה"י תוך בחי' וחג"ת ראש
אותו של פנימיותו היא האהבה הרי לזולתו שאוהב האהבה מצד ימצא
כלומר החסד של מוחין ונקראת סיבתו היא כי לזולתו ששופע החסד
שכליית טענה מאיזו הבאה האהבה היא החסד למציאת טעם בחי'
הוא ההשפעה של הויתור שהוא עצמו והחסד שבחסד, חב"ד ונק'
שימצא רואים שאנו וכמו החסד מדת מהות שהוא שבחסד חסד בחי'
עמו היכרות לו ואין אוהבו שאינו גם כי כלל וטענה אהבה מצד שלא
משלו בטבעו לוותר חסדו טבעיות מהות מצד טוב רב לו ישפיע כלל
שבודאי הגם לערביים גם טוב ורב ממון שנתן באאע"ה שמצינו כמו
והמדריגה שבמדות, השנית מדריגה וזוהי כלל, אותם אוהב הי' לא
החסד בחי' בב' הנה כי והענין החסד, ענף נצח הנק' היא השלישית
הנפש שתתענג התענוג והוא הנפש פנימי' הארת בהם ימצא הנ"ל

והשכל האהבה מצד שימצא בחסד הא' בבחינה אצ"ל זו, מהשפעה
במדה יומשך וע"י לו וקרוב הסמוך בשכל הוא התענוג גילוי שעיקר
ימצא בלב המוטבע הוויתור מדת בעצם הב' בבחינה גם אלא ההיא,
וזה שבלב במדות יתפשט התענוג כי מדתו טבע בהשלימו רב עונג
עצם מצד זה שאין אורחים לו היו כשלא שנצטער באאע"ה שמצינו
אותו כשרואה דל על לחוס ההיא המדה טבע כי בלבד החסד מדת
שמתלבש התענוג מצד שזהו אלא רואהו אינו אם יצטער למה אבל
העונג יחסר לפועל תצא וכשלא לפועל יוצא בהיותו החסד במדת
שלישית בחי' יש אבל כו', העונג היפוך שהוא הצער יבא ומחמתו
להיות נפשו על ועומד עצמו שמנצח נצחון בדרך הבא חסד בחי' והוא
וותרנות ולא לזולתו אהבה מצד לא לוותר כ"כ בלבו שאין הגם מוותר
התענוג התלבשות אין ובזה לבד ואכפיא ניצוח דרך אלא טבעית

כלל. טעם בלי לנצח חיצוני' בחי' כ"א כלל הנפש פנימי' והארת
כא.59. ח, בראשית
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אלא המלכות ידי על נעשה יותר øùòáנמוך éåìéâä íâù
àôåâ úåøéôñהאצילות ìàשבעולם äðåéìòä äøéôñäî

úåëìîä éãé ìò àåä äðåúçúäמכל כלולה ספירה כל שהרי

נעשה למשל הבינה לאור החכמה מאור והמעבר הספירות

שבה המלכות שהיא שבחכמה התחתונה הדרגה ידי åë',על
íå÷îî íãàä êìåä äãé ìòå äáù ìâø úàø÷ð äæ íù ìòå

íå÷îì,('åëהמעבר את שגורמת המלכות ספירת ולכן

רגל. נקראת תחתון לעולם עליון מעולם

הרגל במשל שהיא המלכות בבחינת גם ïëהנה íâ äæá ùé
úéùàøá äùòîã äîëç ïéðò åäæù ,'åë ïéçåîä úðéçá-

התייחסות מכל למעלה הרבה היא עצמו ה' של החכמה

אצל נקראת לעולמות ההתייחסות וכל ולעולמות, לנבראים

מעצמותו, וירידה השפלה של ענין כלומר 'רגלים' הקב"ה

נקראת היא העולם בבריאת שנמצאת ה' של החכמה ולכן

- דעשיה" "חכמה – שברגלים äîëçáחכמה íìåëã

úéùò60,הבריאה כל נעשתה החכמה ספירת ידי על כלומר -

לעיל, כנזכר לעולם מעבר הרבה היא עצמה שהחכמה אף

הכוונה אלא לעולם קדמה (חכמה) שהתורה וכידוע

הארה נמשכה ïéôðàשמהחכמה øéòæá ùáìúîå êùîðù
המידות ששת ä'בספירתåשזה äùò íéîé úùùã úåëìî61

הארץ ואת השמים ïäùאת 'åëכנגד ימים) äùù(ששה
ïä èøô êøãáå ,ïéôðà øéòæã úåãî,כשלעצמן המידות לא

אלא עצמה, מהבריאה למעלה גם הם עצמן שהמידות

ùה úåãîכלוליםùéå úåëìîáגםïéçåîä úåùáìúä íäá
úàø÷ð äæ íù ìòã ,'åë úéùò äîëçá íìåë ïéðò åäæù

úåëìîäבזוהרäàúú äîëç(תחתונה למרותåë'.(חכמה -

בה ומתלבשת היות לעיל, כנזכר רגל בחינת היא שהמלכות

וכמו תתאה, חכמה נקראת היא הרי החכמה הארת

חכמות'. 'רגלים משל דרך על שאומרים
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מאיר‡Ì�Óה) הּׂשכל ּדאֹור מצינּו ּדהלא להבין, צריכים »¿»ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכמֹו ּבּיד הּׂשכל ּכח ּדנמצא הּגּוף, ּבאברי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹּגם
לרּקד הּיֹודע ּברגל הּׂשכל ּכח ׁשּנמצא אֹו ּבּצּיּור, יד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻהאּמן
הרי ולכן ּבלבד, הּׂשכל הארת רק זה הּנה והּדֹומה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבּׂשכל
ׁשהּוא ׁשּבּׂשכל, עׂשּיה רק ׁשּזה הא' טעמים, ּכּמה ּבזה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
הׂשּכלת הּוא ׁשהעּקר הב' ׁשּבּׂשכל, אחרֹונה הּיֹותר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמדרגה
זה ּדגם והג' ּפעל, לידי רק מביאים הרגל אֹו והּיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׂשכל,
אמצעית ידי על רק הּוא ּפעל לידי מביאים והרגל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּיד
ּגּלּוי מאיר אינֹו ּדבּגּוף מּובן זה מּכל אׁשר ּדוקא, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמּדֹות
ּבׁשארי אבל ׁשּבראׁש, ּבּמח הּוא הּׂשכל ּגּלּוי ועּקר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּׂשכל,
הּמּדֹות קּבלת אפן לפי ּבהּלב ענינם, ער לפי רק ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאברים
ּפעּלתם אפן לפי ּברגלים העׂשּיה, אפן לפי ּבּידים הּׂשכל, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻמן
הם ּומּדֹות ׂשכל ּדכחֹות ולהיֹות אחרֹונה, הּיֹותר הארה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
ׁשהאֹור מקֹום ּובכל האֹור, אפן לפי הם הּכלים לכן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפנימּיים,
ולכן יֹותר, ּבדּקּות החמר ׁשהּוא הּכלי ׁשם יֹותר, ּבגּלּוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמאיר

ה חמר והחמרהּנה הּלב, מחמר יֹותר ּבדּקּות הּוא ראׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
אברי וחמר ׁשּבעין, הּדק מהחמר יֹותר ּדק הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹׁשּבּמח
סֹוף ׁשהּוא ׁשהעקב עד הרגל, מחמר יֹותר ּבדּקּות ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּנׁשימה

ידּוע ּכלל זה אמנם יֹותר. ועב ּגס חמר הּוא "ּכל13הרגל : ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האבן מׁשל, ּדר על ּוכמֹו ּביֹותר"; למּטה יֹורד ּביֹותר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּגבּה
למקֹום נֹופל הּוא הרי לארץ ּכׁשּנֹופל החֹומה, ּבראׁש ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהּוא
נמּו מּמקֹום ׁשּנֹופל האבן מּכמֹו החֹומה מּכתל יֹותר ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹרחֹוק
וכן החֹומה. ּכתל אל ּבקרּוב נֹופל האבן ּדאז ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהחֹומה,
את להסּביר יכֹול הּוא ּגדֹול ׂשכל ּבעל ׁשהּוא מי הּנה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבּׂשכל,
ממּצע ׂשכל ּבעל ׁשהּוא מי אבל קטן, ׂשכל לבעל ּגם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּׂשכל
יּוכל לא לקטן אבל להּדֹומה, רק הּׂשכל את להסּביר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
ּגבּה הּוא ׁשהרצֹון ּדמאחר הּנפׁש, ּבכחֹות הּוא וכן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלהסּביר;
האברים ּבכל והּוא מּטה, למּטה יֹורד הּוא לכן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמהּׂשכל,
הראׁש אמנם ּכאחד. הראׁש ועל הרגל על ׁשּפֹועל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבׁשוה,
ּפעּלת ּכ ּכל נּכר אינֹו לכן ׂשכלי, אֹור ּבֹו ויׁש ּדק, חמר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻהּוא
ּבֹו ׁשאין הרגל ּכמֹו הרצֹון אל ּכ ּכל נׁשמע ואינֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהרצֹון,
חמר על מעלה ּבֹו יׁש הרי הראׁש ׁשּבחמר ּכׁשם ּדהּנה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׂשכל.

ׁשהם והעקב, הּׂשכל14הרגל אֹור מאיר ולכן יֹותר, ּדּקים ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּבראׁש, החמר על ׁשּברגל ּבהּכח מעלה יׁש ּכן ּביֹותר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבהם
הּוא ּדׂשכל הּׂשכל, אל ּכלי ׁשהּוא הּוא, הראׁש חמר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹּדמעלת
הרצֹון נׁשמע ׁשּבֹו הּוא הרגל ּכח מעלת אבל ּפנימי, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאֹור
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דיבור13) - האמצעי לאדמו"ר – אורה בשערי בארוכה נתבאר
ואילך. לב פרק ואילך, יב פרק לבוש יביאו המתחיל

דעת.14) בינה חכמה מוחין הג' חומרי
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וחזק מּקיף ּכח ׁשהּוא מּׂשכל, למעלה הּוא ּדהרצֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹיֹותר,
ּבמים עקבֹו להכניס לאדם נקל ּׁשּיֹותר מה יּובן ּובזה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּביֹותר.
העקב ולּמה ראׁשֹו, על רֹותחים מים לתת מּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹרֹותחים
ּבׁשניהם הּוא הּנפׁש ׁשחּיּות אף הראׁש מּכמֹו ּפחֹות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמרּגיׁש
והּוא הרגל סֹוף הּוא ׁשהעקב מּפני הּוא הּדבר וטעם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשוה,

האֹור לכן יֹותר, ועב ּגס הארהחמר רק הּוא ׁשּבׁשם ּפנימי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרצֹון ּפעּלת הּנה זה ּומּׁשּום ּביֹותר, ונעלמת אחרֹונה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּיֹותר

לכן ּבראׁש, מּכמֹו ּביֹותר הּוא ׁשם וחזק מּקיף ּכח ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשהּוא
ּומּיד ּתכף רֹותחים ּבמים עקבֹו להֹוׁשיט ּברצֹונֹו עֹולה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָּכאׁשר

ּכלל. עּכּוב ׁשּום ּבלי לרצֹונֹו נׁשמע ְְְְִִִִָָהּוא
.¯ev˜הּכלי לכן ּבכלי, מתלּבׁש ׁשהאֹור ּפנימּיים ּבכחֹות ƒְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

חמר מּכמֹו יֹותר ּדק הּמח חמר הּכח. אפן לפי ְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹהיא
ׁשּבֹו הראׁש, על העקב יתרֹון יׁש ּבזה אבל הּלב. אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהעין

ּדרצֹון. חזק הּיֹותר הּכח יֹותר מתּגּלה ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּדוקא
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שגילה מה הוא מתיבתא רב דהודעת הוא הענין אך

אלא בלבד, הקדום שרשו מצד רק אינו הוא היש במעלת

ידע הרשב"י הנה כי דכולא, עיקרא זהו אשר דגילה

דהתהוות נסוכה, ומקדם מראש הוא אשר היש בשרש

לי' גלי מתיבתא רב אמנם סוף, אין מעצמות הוא היש

הגילויים דכל היינו דכולא, עיקרא הוא הגשמי היש כי

העצמיים והגילוים התחי' ועולם עדן שבגן הנפלאים

תלוי הוא לכל כאשר הכל הנה לבוא, דלעתיד בגילוים

באופן הגשמי היש של והזיכוך הבירור עבודת באופן

ואשר העצמות, גילוי אל כלי להיות שלו ההזדככות

לעוצם אבל ואתהפכא, אתכפיא בדרך היא זו עבודה

ובפרט בכלל גשמיים מדברים בהבדלה מעלתו גודל

האדם וכמאמר הגשמיים, בדברים שיש הגדול מהתענוג

לגמרי, מזה מושלל הי' כי ומחמדתן, עליהם מתאוה

דעת וברי צורה מבעלי אחד בחסיד דהוה וכעובדא

צמח אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד אצל ביחידות כשהי'

חפץ אינו כי והתאונן זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה צדק

אעשה מה ולומדים, הולכים טוב, הרי לו, והשיב ללמוד,

ללמוד, חפצים אין דכאשר בזה הכוונה רוצה, כשאני אני

אבל ללמוד, עצמו את שכופים דאתכפיא העבודה יש אז

אם כי עבודה, בדרך זה אין אז ללמוד חפץ הוא כאשר

היש את חשב שלא בהרשב"י הוא וכן תענוג, בדרך

הפרישות מקום יתפוס אשר כלל דבר למציאות

והחיות האור את בהגשמי ראה כי מזה, וההבדלה

במדריגה נמוך הוא שבגשמי והחיות שבו, האלקי

האור ובפרט דבי"ע, דספירות העליונות מהמדריגות

היש הנה ולזאת מאצילות, שלמעלה העליונים דפרצופים

מתיבתא רב של הודעתו וזהו כלל, אצלו מקום תפס לא

היינו פנימי, אור בו יש הגשמי בהיש כי לו גילה אשר

ישותו מהות בעצם הנה מהסובב, דשרשו זאת דלבד

אומרו וזהו ונעלם, הסתום פנימי אור בו יש ומציאותו

הגנוז אור מגלה אינו אם פירוש נהורי', סליק דלא אעא

דהעבודה ואנהיר, בי' יבטשון הוא לזה העצה הנה בו,

אין הרי בגוף וכן הפנימי, אורו יגלה שהיש לפעול הוא

הפנימי, אורו יגלה אשר אם כי לבד, ביטולו הכוונה

לאנהרא. הנשמה ואור הגוף אור ויתאחד
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מענדעלסאן מחוללה אשר הברלינית ההשכלה צרעת נגע התפשטה ההיא הבלשן14בעת ומשנהו ָ

וויזל מעליהם15ומדקדק ויפרקו בישראל נתרחבה ההשכלה ושאיפת שמים ביראת ידועה במדה התנהגו

ישראל. במנהגי ויזלזלו מעשיות מצות בקיום להקל התחילו זה ועם הרבנים עול את

של המוסרי מצבו על והיראה התורה לגדולי וצער דאגה גרם הארצות ארבע ועד של ביטולו

הועד, קיום בזמן הי' כאשר פקיחא בעינא ומנהיגים רועים מבלי – ל"ע – פלאים ירד אשר אחב"י

מגדולי סגולה יחידי על הקודש קהלות של וההדרכה ההשגחה עול להעמיס התורה גדולי ויחליטו

גאונותו הוד על וההנהגה ההדרכה כתר הועמס ווילנא ובעיר מושבותיהם, ומקומות לעריהם התורה

נ"ע. הגר"א
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תפ"טֿתקמ"ו. מענדעלסאן. משה תפ"וֿתקס"ה.14) וויזל. הירץ נפתלי (15
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בלימודו שקד שנה וחמש וכשלשים – ת"פ ניסן ט"ו נולד – שנים וארבע ארבעים בן אז הי' הגר"א

במעל"ע שעות עשרים – כמוה מאין מופלגת ואף16בהתמדה אומנתו, היו ותמימותו יראתו תורתו –

הקהילה הדרכת עטרת לקבל הוכרח זה בכל ברבנות, ואפילו בנשיאות, חפץ לא ענותנותו שמגודל

פיו. על נחתכים יהיו העיקריים הענינים אשר הראב"ד ובית

מדרשים וירושלמי בבלי וגמרא משנה במקרא הנפלאה ובקיאותו בתורה גאונותו גודל לבד הגר"א,

המדעים כל שרשי אשר באמרו ומדע, חכמה אוהב הי' ומוסר, מחקר קבלה ספרי וכל הקדוש, וזהר

אברים הן החכמות כל להיות בהם גדול צורך יש ולתורה התורה במעמקי הם והמושכלות הטבעי'

ומ בהמהתורה וכלולות הקדושה לתורתנו נצרכות החכמות כל קדישא, בפומי' מה17רגלא כפי כי ,

והחכמה התורה כי התורה, בחכמת ידות תשע לו יחסרון החכמות בשארי ידיעות לאדם שיחסרו

יחדו .18נצמדות

והתגעגע הגר"א, של הקדושה בעדתו התוך מעמודי א' היתה חכמתו ותפארת ישראל מאד19הדרת

ויצו ועוד ונגינה רפואה התכונה בחכמת יגע בעצמו התורה. ידיעת על נוסף בישראל חכמה להרבות

ויסור ישראל עם בין הדעת שתרבה בכדי הקודש ללשון האומות מחכמי חכמה ספרי כמה להעתיק
מתחלל. שמים שם ונמצא חכמתם אי' לאומתנו ישאלו אשר לאומים שאון
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(שקלאוו, או"ח לשו"ע לביאורו הגר"א בני הקדמת ראה (16

תש"ו השיחות ספר קז. ע' ח"ב הצ"צ אדמו"ר אגרותֿקודש תקס"ג).

ואילך. 48 ע'

(צפת, השולחן" "פאת לספר בהקדמה הגר"א בשם מובא כך (17

משקלאוו. ישראל לר' תקצ"ו)

ר' ידי על הקודש ללשון בתרגום "אקלידוס" לספר בהקדמה (18

בשנת מהגר"א ששמע מה מביא תק"מ) (האג, משקלוב שיק ברוך

זהתקל"ח: לעומת החכמות, משארי ידיעות לאדם שיחסר מה כפי

יחד. נצמדים והחכמה התורה כי התורה, בחכמת ידות מאה לו יחסר

והתייגע. אוצ"ל: (19
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תרצ"ה אלול י"ז ב"ה

אטוואצק

שי' מוהרש"ז אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום

ב"ג עם בנו חתונת זמן מהגבלת המבשר מכתבו על במענה

בגו"ר. בשעטומ"צ שתהי' השי"ת יתן למז"ט, שתחי'

ובטח "התמים", קובץ אדות על הכתוב כל לקרא אתענין

כמו המהללים, מדברי ביותר שמענין בקורת דברי גם יהיו

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שכותב

כי הבקורת את "אהוב לאמר אלי הקדושות מאגרותיו באחת

האמיתי". הגובה על תעמידך היא

הנהו שת"ל מלאדז יודקעוויטש שי' רא"ד הנכבד ומ"ש

בטוב ושנותיו ימיו השי"ת יאריך - גבורות לימי קרוב

אשרי תורה, של באהלה ויושב עסקיו מכל ופנה - ובנעימים

בכל דהנה ערב. עדי ולעבודתו לפעלו אדם יצא דכתיב חלקו,

ופרטית. כללית מלאכות לה יש למטה בירידתה ונשמה נשמה

רום בשמי מעמידתה הנשמה דיציאת לפעלו אדם יצא וזהו

להתלבש בואה עד לדרגא מדרגא וירידתה הנשמות באוצר

בהמלאכות לפעלו אדם בשביל הוא והבהמי ונה"ט בגוף

באור העולם את להאיר החומר, על הצורה להגביר הכללות

מצוה. ונר תורה

יש ונשמה נשמה דכל הפרטי, המלאכות שהיא ולעבודתו

דכמו וענינה, טבעה כפי ובמדות במוחין פרטית עבודה לה

שהאדם מזה תחכמני, מאויבי וכתיב בנפשי', אינש דידע

הנה הטבעיות, במדותיו שלו הרעות ההטיות בעצמו מרגיש

כחותיו ושעבוד מדותיו תקון לכלכל איך ויודע מתחכם מזה

התומ"צ. בקיום השי"ת בעבודת

מעמיק הי' תחלה אשר היחידות, עניני רוב הי' זה ועל

הי' ואח"כ מחסורו, פרטי בכל הרוחני מצבו בעצמו לדעת דעת

ומכאובם לבבם פנימי' עומק כל לגלות ביחידות נכנסים

התקון. באופני בעצה ולשאול הרוחנים, בחסרונות

ארץ עלי לאנוש צבא הלא דכתיב ערב, עדי ולעבודתו וזהו

צריכים הפרטי' המלאכות הנה ובפרש"י ימיו, שכיר וכימי

לעשותם. היום כמ"ש לעשות זמן יש בעוד ערב, עדי לעשות

ולעבודתו לפעלו אדם יצא הכתוב ביאור הענין ובעומק

ירידת ע"י שנעשה העלי' הענין כללות על דקאי ערב, עדי
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ycew zgiyn zecewp

וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב

התם וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין

בן לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון

קבלת זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,

אביהם יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח

המדרש מדברי וכמובן הרגו3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"

מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן

חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם

בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם7נאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא

"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה

של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל

ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן

בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש

עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד הוא עבודתו עיקר עשרים גיל עד

לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת

מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך

צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";

ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .

יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, שם.6)סנהדרין סנהדרין רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)לעבודת א, בראשית
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È�ÈÒ ¯‰a ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ(א (כה, «¿«≈∆…∆¿«ƒ«

והּדרּדרּות ירידה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו מפרׁשים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחז"ל

למּכר סֹופֹו הּׁשביעית על ונחׁשד ממֹון חמד "אם ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹרּוחנית:

סֹוף . . ּביתֹו את מֹוכר סֹוף . . אחּוזתֹו מֹוכר סֹוף . . ְְֲִֵֵֵֶַָָמּטלטליו

אפילּו ליׂשראל ּדּיֹו לא . . עצמֹו את מֹוכר סֹוף . . ּברּבית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹלֹווה

עצמֹו מֹוכר ׁשהּוא ּכדי עד עמק להּדרּדר יכֹול יהּודי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלנכרי".

מדּגיׁשה הּפרׁשה ּבתחּלת מּיד לכן עצמּה". אלילים ְְְֱֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ"לעבֹודת

ּבני נעׂשּו סיני ּבהר סיני": ּבהר מׁשה אל ה' "וידּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּתֹורה

עבדּות לכל קֹודמת זֹו עבדּות ולכן הּקּב"ה, ׁשל עבדיו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל

ירידה. ּכל על להתּגּבר יהּודי לכל נּתן זה ּובכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת,
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:ïLé eìëàz dúàeáz àBa-ãr úréLzäâëõøàäå ©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−¨¨«§¨À̈¤
íéáLBúå íéøâ-ék õøàä éì-ék úúîöì øënú àì³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤¦«¥¦¯§«¨¦²

:éãnr ízàãëeðzz älàb íëúfçà õøà ìëáe ©¤−¦¨¦«§−Ÿ¤´¤£ª©§¤®§ª−̈¦§¬
:õøàìñäëéçà Ceîé-ékàáe Búfçàî øëîe E ¨¨«¤¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³

:åéçà økîî úà ìàâå åéìà áøwä BìàâåëLéàå «Ÿ£Æ©¨´Ÿ¥½̈§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«§¦¾
:Búlàâ éãk àöîe Bãé äâéOäå ìûb Bl-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®§¦¦´¨¨½¨−̈§¥¬§ª¨«

æëLéàì óãòä-úà áéLäå Bøkîî éðL-úà áMçå§¦©Æ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−
øLà:Búfçàì áLå Bì-øëîçëBãé äàöî-àì íàå £¤´¨«©®§−̈©«£ª¨«§¦̧Ÿ¨«§¹̈¨À

úðL ãr Búà äðwä ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´
:Búfçàì áLå ìáia àöéå ìáBiäñèë-ék Léàå ©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§−̈©«£ª¨«§¦À¦«

ãr Búlàb äúéäå äîBç øér áLBî-úéa økîéíz- ¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ§ª¨½©−Ÿ
:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðLììûbé-àì íàå §©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«§¦´«Ÿ¦¨¥À

øéra-øLà úéaä í÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãr©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈©©̧¦£¤¨¦¹
áéúëàì-øùàéø÷Búà äðwì úúéîvì äîç Bì-øLà£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−

:ìáia àöé àì åéúøãìàìøLà íéøöçä ézáe §«ŸŸ®̈¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«¨¥´©«£¥¦À£¤̧
älàb áLçé õøàä äãN-ìr áéáñ äîç íäì-ïéà¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬¨−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ

:àöé ìáiáe Bl-äéäzáìéør éza íiåìä éørå ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«§¨¥Æ©«§¦¦½¨¥−¨¥´
:íiåìì äéäz íìBò úlàb íúfçàâììàâé øLàå £ª¨®̈§ª©¬−̈¦«§¤¬©«§¦¦«©«£¤³¦§©Æ

ék ìáia Búfçà øérå úéa-økîî àöéå íiåìä-ïî¦©«§¦¦½§¨¨¯¦§©©²¦§¦¬£ª¨−©Ÿ¥®¦´
:ìàøNé éða CBúa íúfçà àåä íiåìä éør ézá̈¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ£ª¨½̈§−§¥¬¦§¨¥«

ãìíìBò úfçà-ék øëné àì íäéør Løâî äãNe«£¥²¦§©¬¨«¥¤−´Ÿ¦¨¥®¦«£ª©¬¨²
:íäì àeäñäìéçà Ceîé-éëåCnr Bãé äèîe E −¨¤«§¦«¨´¨¦½¨¬¨¨−¦®̈

:Cnr éçå áLBúå øb Ba z÷æçäååìBzàî çwz-ìà §¤«¡©´§¨½¥¯§¨²¨©−¦¨«©¦©³¥«¦Æ



רג ipy ,oey`x - dk - xda zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øäá úùøô

äëïåùàøà:øîàì éðéñ øäa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§©¬¦©−¥«Ÿ
áeàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦³¨¸ŸÆ

úaL õøàä äúáLå íëì ïúð éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦−Ÿ¥´¨¤®§¨«§¨´¨½̈¤©−̈
:ýåýéìâøîæz íéðL LLå EãN òøæz íéðL LL ©«Ÿ̈«¥³¨¦Æ¦§©´¨¤½§¥¬¨¦−¦§´Ÿ

:dúàeáz-úà zôñàå EîøkãúréáMä äðMáe ©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«©¨¨´©§¦¦À
àì EãN ýåýéì úaL õøàì äéäé ïBúaL úaL©©³©¨Æ¦«§¤´¨½̈¤©−̈©«Ÿ̈®¨«§Æ´Ÿ

:øîæú àì Eîøëå òøæúäàì Eøéö÷ çéôñ úà ¦§½̈§©§§−¬Ÿ¦§«Ÿ¥´§¦³©§¦«§Æ´Ÿ
äéäé ïBúaL úðL øöáú àì Eøéæð éápr-úàå øBö÷ú¦§½§¤¦§¥¬§¦¤−´Ÿ¦§®Ÿ§©¬©¨−¦«§¤¬

:õøàìåEì äìëàì íëì õøàä úaL äúéäå ¨¨«¤Â§¨«§Â̈©©̧¨¨³¤¨¤Æ§¨§½̈§−
:Cnr íéøbä EáLBúìe EøéëNìå Eúîàìå Ecárìe§©§§´§©«£¨¤®§¦§¦«§Æ§¨´§½©¨¦−¦¨«

ædúàeáz-ìë äéäz Eöøàa øLà äiçìå Ezîäáìå§¦̧§¤§§½§©«©−̈£¤´§©§¤®¦«§¤¬¨§«¨−̈
:ìëàìñçòáL íéðL úúaL òáL Eì zøôñå ¤«¡«Ÿ§¨«©§¨´§À¤ µ©©§´Ÿ¨¦½¤¬©

íéðMä úúaL òáL éîé Eì eéäå íéîrt òáL íéðL̈¦−¤´©§¨¦®§¨´§À§¥Æ¤ µ©©§´Ÿ©¨¦½
:äðL íéraøàå òLzèäreøz øôBL zøáräå ¥¬©§©§¨¦−¨¨«§©«£©§º̈©³§¨Æ

íéøtkä íBéa Lãçì øBNra éráMä Lãça©´Ÿ¤©§¦¦½¤«¨−©®Ÿ¤§Æ©¦ª¦½
:íëöøà-ìëa øôBL eøéárzéà ízLc÷åúðL ú ©«£¦¬−̈§¨©§§¤«§¦©§¤À¥´§©³

äéáLé-ìëì õøàa øBøc íúàø÷e äðL íéMîçä©«£¦¦Æ¨½̈§¨¤¬§²¨−̈¤§¨«§¤®¨
Léàå Búfçà-ìà Léà ízáLå íëì äéäz àåä ìáBé¥¬¦Æ¦«§¤´¨¤½§©§¤À¦µ¤£ª¨½§¦¬

:eáLz BzçtLî-ìààéíéMîçä úðL àåä ìáBé ¤¦§©§−¨ª«¥´¦À§©²©«£¦¦¬
äéçéôñ-úà eøö÷ú àìå eòøæú àì íëì äéäz äðL̈−̈¦«§¤´¨¤®´Ÿ¦§½̈§³Ÿ¦§§Æ¤§¦¤½¨

:äéøæð-úà eøöáú àìåáéäéäz Lã÷ àåä ìáBé ék §¬Ÿ¦§§−¤§¦¤«¨¦µ¥´¦½−Ÿ¤¦«§¤´
:dúàeáz-úà eìëàz äãOä-ïî íëìâéúðLa ¨¤®¦̧©¨¤½«Ÿ§−¤§«¨¨«¦§©¬

:Búfçà-ìà Léà eáLz úàfä ìáBiäãéeøkîú-éëå ©¥−©®Ÿ¨ª¾¦−¤£ª¨«§¦«¦§§³
Léà eðBz-ìà Eúéîr ãiî äð÷ Bà Eúéîrì økîî¦§¨Æ©«£¦¤½¬¨−Ÿ¦©´£¦¤®©−¦¬

:åéçà-úàåèúàî äð÷z ìáBiä øçà íéðL øtñîa ¤¨¦«§¦§©³¨¦Æ©©´©¥½¦§¤−¥¥´
:Cì-økîé úàeáú-éðL øtñîa Eúéîræèáø | éôì £¦¤®§¦§©¬§¥«§−Ÿ¦§¨¨«§¦´´Ÿ

èérîz íéðMä èòî éôìe Búð÷î äaøz íéðMä©¨¦À©§¤Æ¦§¨½§¦Æ§´Ÿ©¨¦½©§¦−
:Cì øëî àeä úàeáz øtñî ék Búð÷îæéeðBú àìå ¦§¨®¦µ¦§©´§½Ÿ¬Ÿ¥−¨«§³ŸÆ

Léàéäìàî úàøéå Búéîr-úàýåýé éðà ék E ¦´¤£¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìàçééètLî-úàå éúwç-úà íúéNrå ¡«Ÿ¥¤«©«£¦¤Æ¤ªŸ©½§¤¦§¨©¬

:çèáì õøàä-ìr ízáLéå íúà íúéNrå eøîLz¦§§−©«£¦¤´Ÿ¨®¦«©§¤¬©¨−̈¤¨¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'r f"ig zegiyÎihewl)

È�ÈÒ ¯‰a ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ(א (כה, «¿«≈∆…∆¿«ƒ«

והּדרּדרּות ירידה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו מפרׁשים ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחז"ל

למּכר סֹופֹו הּׁשביעית על ונחׁשד ממֹון חמד "אם ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹרּוחנית:

סֹוף . . ּביתֹו את מֹוכר סֹוף . . אחּוזתֹו מֹוכר סֹוף . . ְְֲִֵֵֵֶַָָמּטלטליו

אפילּו ליׂשראל ּדּיֹו לא . . עצמֹו את מֹוכר סֹוף . . ּברּבית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹלֹווה

עצמֹו מֹוכר ׁשהּוא ּכדי עד עמק להּדרּדר יכֹול יהּודי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלנכרי".

מדּגיׁשה הּפרׁשה ּבתחּלת מּיד לכן עצמּה". אלילים ְְְֱֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ"לעבֹודת

ּבני נעׂשּו סיני ּבהר סיני": ּבהר מׁשה אל ה' "וידּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּתֹורה

עבדּות לכל קֹודמת זֹו עבדּות ולכן הּקּב"ה, ׁשל עבדיו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל

ירידה. ּכל על להתּגּבר יהּודי לכל נּתן זה ּובכח ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת,

éðùèéízáLéå òáNì ízìëàå déøt õøàä äðúðå§¨«§¨³¨¨̧¤Æ¦§½̈©«£©§¤−¨®©¦«©§¤¬
:äéìr çèáìëðMa ìëàp-äî eøîàú éëåä ¨¤−©¨¤«¨§¦´«Ÿ§½©Ÿ©−©¨¨´

:eðúàeáz-úà óñàð àìå òøæð àì ïä úréáMä©§¦¦®¥µ´Ÿ¦§½̈§¬Ÿ¤«¡−Ÿ¤§«¨¥«
àëúNrå úéMMä äðMa íëì éúëøa-úà éúéeöå§¦¦³¦¤¦§¨¦Æ¨¤½©¨−̈©¦¦®§¨¨Æ

ì äàeázä-úàìL:íéðMä LáëäðMä úà ízrøæe ¤©§½̈¦§−©¨¦«§©§¤À¥µ©¨¨´
äðMä | ãr ïLé äàeázä-ïî ízìëàå úðéîMä©§¦¦½©«£©§¤−¦©§¨´¨®̈©´©¨¨´

:ïLé eìëàz dúàeáz àBa-ãr úréLzäâëõøàäå ©§¦¦À©Æ§´¨½̈«Ÿ§−¨¨«§¨À̈¤
íéáLBúå íéøâ-ék õøàä éì-ék úúîöì øënú àì³Ÿ¦¨¥Æ¦§¦ª½¦¦−¨¨®¤¦«¥¦¯§«¨¦²

:éãnr ízàãëeðzz älàb íëúfçà õøà ìëáe ©¤−¦¨¦«§−Ÿ¤´¤£ª©§¤®§ª−̈¦§¬
:õøàìñäëéçà Ceîé-ékàáe Búfçàî øëîe E ¨¨«¤¦«¨´¨¦½¨©−¥«£ª¨®¨³

:åéçà økîî úà ìàâå åéìà áøwä BìàâåëLéàå «Ÿ£Æ©¨´Ÿ¥½̈§¨©¾¥−¦§©¬¨¦«§¦¾
:Búlàâ éãk àöîe Bãé äâéOäå ìûb Bl-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤−Ÿ¥®§¦¦´¨¨½¨−̈§¥¬§ª¨«

æëLéàì óãòä-úà áéLäå Bøkîî éðL-úà áMçå§¦©Æ¤§¥´¦§¨½§¥¦Æ¤¨´Ÿ¥½¨¦−
øLà:Búfçàì áLå Bì-øëîçëBãé äàöî-àì íàå £¤´¨«©®§−̈©«£ª¨«§¦̧Ÿ¨«§¹̈¨À

úðL ãr Búà äðwä ãéa Bøkîî äéäå Bì áéLä éc¥»¨¦´¼§¨¨´¦§¨À§©Æ©Ÿ¤´Ÿ½©−§©´
:Búfçàì áLå ìáia àöéå ìáBiäñèë-ék Léàå ©¥®§¨¨Æ©Ÿ¥½§−̈©«£ª¨«§¦À¦«

ãr Búlàb äúéäå äîBç øér áLBî-úéa økîéíz- ¦§³Ÿ¥«©Æ¦´½̈§¨«§¨Æ§ª¨½©−Ÿ
:Búlàâ äéäz íéîé Bøkîî úðLììûbé-àì íàå §©´¦§¨®¨¦−¦«§¤¬§ª¨«§¦´«Ÿ¦¨¥À

øéra-øLà úéaä í÷å äîéîú äðL Bì úàìî-ãr©§´Ÿ»¨¨´§¦¨¼§ÂÂ̈©©̧¦£¤¨¦¹
áéúëàì-øùàéø÷Búà äðwì úúéîvì äîç Bì-øLà£¤´ŸÀ̈©§¦ª²©Ÿ¤¬Ÿ−

:ìáia àöé àì åéúøãìàìøLà íéøöçä ézáe §«ŸŸ®̈¬Ÿ¥¥−©Ÿ¥«¨¥´©«£¥¦À£¤̧
älàb áLçé õøàä äãN-ìr áéáñ äîç íäì-ïéà¥«¨¤³Ÿ¨Æ¨¦½©§¥¬¨−̈¤¥«¨¥®§ª¨Æ

:àöé ìáiáe Bl-äéäzáìéør éza íiåìä éørå ¦«§¤½©Ÿ¥−¥¥«§¨¥Æ©«§¦¦½¨¥−¨¥´
:íiåìì äéäz íìBò úlàb íúfçàâììàâé øLàå £ª¨®̈§ª©¬−̈¦«§¤¬©«§¦¦«©«£¤³¦§©Æ

ék ìáia Búfçà øérå úéa-økîî àöéå íiåìä-ïî¦©«§¦¦½§¨¨¯¦§©©²¦§¦¬£ª¨−©Ÿ¥®¦´
:ìàøNé éða CBúa íúfçà àåä íiåìä éør ézá̈¥º¨¥´©«§¦¦À¦ µ£ª¨½̈§−§¥¬¦§¨¥«

ãìíìBò úfçà-ék øëné àì íäéør Løâî äãNe«£¥²¦§©¬¨«¥¤−´Ÿ¦¨¥®¦«£ª©¬¨²
:íäì àeäñäìéçà Ceîé-éëåCnr Bãé äèîe E −¨¤«§¦«¨´¨¦½¨¬¨¨−¦®̈

:Cnr éçå áLBúå øb Ba z÷æçäååìBzàî çwz-ìà §¤«¡©´§¨½¥¯§¨²¨©−¦¨«©¦©³¥«¦Æ



iyingרד ,iriax - ek - izewga zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìàî úàøéå úéaøúå CLðéçà éçå E:Cnr E ¤´¤§©§¦½§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤®§¥¬¨¦−¦¨«
æìïzú-àì úéaøîáe CLða Bì ïzú-àì Etñk-úà¤©̧§§½«Ÿ¦¥¬−§¤®¤§©§¦−«Ÿ¦¥¬

:Eìëàçìíëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà ¨§¤«£¦À§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−
úBéäì ïrðk õøà-úà íëì úúì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦¨¥³¨¤Æ¤¤´¤§©½©¦«§¬

:íéýìûì íëìñ ¨¤−¥«Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .273 'r `"g zegiyÎihewl)

È�ÈÒ ¯‰a ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ(א (כה, «¿«≈∆…∆¿«ƒ«

Û‡ ,È�ÈqÓ 'È˜ec˜„Â 'È˙BË¯Ùe ‰È˙BÏÏk e¯Ó‡� ‰hÓM ‰Ó«¿ƒ»∆∆¿¿»∆»¿»∆¿ƒ¿∆ƒƒ««

È�ÈqÓ Ô‰È˜ec˜„Â Ô‰È˙BÏÏk e¯Ó‡� Ôlk(רש"י) À»∆∆¿¿»≈∆¿ƒ¿≈∆ƒƒ«

ּבאמצעּות ּדוקא ּכללי ּכה עּקרֹון ללּמד הּכתּוב ּבחר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמּדּוע

לֹומר, ויׁש יֹותר? מרּכזית מצוה ּבאמצעּות ולא ׁשמיטה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹמצוה

עצּומה קדּׁשה ּבּה יׁש אחד ׁשּמּצד הּוא, ׁשמיטה ּבמצות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמיחד

מחּיבת אינּה היא ׁשני ּומּצד הּׁשּבת. ליֹום ּבדֹומה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָונׂשּגבת,

ללמֹוד צריכים ּומּמּנּה לגמרי. החּלין מעֹולם והתּבּדלּות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָֻּפריׁשּות

מּתֹו הּמצוה קּיּום להיֹות צרי אחד מּצד הּמצוֹות, ׁשאר ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלגּבי

חֹובה הּׁשני, ּומהּצד נפׁש. מסירּות ּכדי עד והתעּלּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּדבקּות

ּתׂשּומת הּדֹורׁש ּדבר ּדקּדּוקי', ּכל על הּמצוה קּיּום על ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָלהקּפיד

ּגׁשמּיים. ּבפרטים ְְִִִִֵַָלב

éòéáøèìéçà Ceîé-éëåãárú-àì Cì-økîðå Cnr E §¦«¨¬¨¦²¦−̈§¦§©®̈Ÿ©«£¬Ÿ
:ãár úãár BaîCnr äéäé áLBúk øéëNk −£¬Ÿ©¨«¤§¨¦¬§−̈¦«§¤´¦¨®

:Cnr ãáré ìáiä úðL-ãràîàeä Cnrî àöéå ©§©¬©Ÿ¥−©«£¬Ÿ¦¨«§¨¨Æ¥«¦½̈−
åéúáà úfçà-ìàå BzçtLî-ìà áLå Bnr åéðáe¨¨´¦®§¨Æ¤¦§©§½§¤£ª©¬£Ÿ−̈

:áeLéáîõøàî íúà éúàöBä-øLà íä éãár-ék ¨«¦«£¨©´¥½£¤¥¬¦Ÿ−̈¥¤´¤
:ãár úøkîî eøëné àì íéøöîâîBá äcøú-àì ¦§®̈¦¬Ÿ¦¨«§−¦§¤¬¤¨«¤«Ÿ¦§¤¬−

éýìûî úàøéå Cøôa:EãîøLà Eúîàå Ecárå §¨®¤§¨¥−¨¥«¡Ÿ¤«§©§§¬©«£¨«§−£¤´
eð÷z íäî íëéúáéáñ øLà íéBbä úàî Cì-eéäé¦«§¨®¥¥´©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½¥¤¬¦§−

:äîàå ãáräîíënr íéøbä íéáLBzä éðaî íâå ¤¬¤§¨¨«§Â©Â¦§¥̧©«¨¦¹©¨¦³¦¨¤Æ
eãéìBä øLà íënr øLà ízçtLnîe eð÷z íäî¥¤´¦§½¦¦§©§¨Æ£¤´¦¨¤½£¤¬¦−

:äfçàì íëì eéäå íëöøàaåîíúà ízìçðúäå §©§§¤®§¨¬¨¤−©«£ª¨«§¦§©«©§¤̧Ÿ¹̈
eãárz íäa íìòì äfçà úLøì íëéøçà íëéðáì¦§¥¤³©«£¥¤Æ¨¤´¤£ª½̈§Ÿ−̈¨¤´©«£®Ÿ
Bá äcøú-àì åéçàa Léà ìàøNé-éða íëéçàáe§©̧¥¤³§¥«¦§¨¥Æ¦´§¨¦½«Ÿ¦§¤¬−

:CøôañæîCîe Cnr áLBúå øb ãé âéOú éëå §¨«¤§¦´©¦À©´¥³§¨Æ¦½̈¨¬
éçàø÷rì Bà Cnr áLBz øâì økîðå Bnr E ¨¦−¦®§¦§©À§¥³¨Æ¦½̈¬§¥−¤

:øb úçtLîçîçàøkîð éøãçà Bl-äéäz älàb ¦§©¬©¥«©«£¥´¦§©½§ª−̈¦«§¤®¤¨¬
:epìàâé åéçàîèîepìàâé Bãc-ïá Bà Bãã-Bà ¥«¤−̈¦§¨¤««Ÿº³¤ŸÆ¦§¨¤½

Bãé äâéOä-Bà epìàâé BzçtLnî BøNa øàMî-Bà«¦§¥¯§¨²¦¦§©§−¦§¨¤®«¦¦¬¨¨−
:ìàâðåðãr Bì Bøënä úðMî eäð÷-ír áMçå §¦§¨«§¦©Æ¦Ÿ¥½¦§©Æ¦¨´§½©−

éîék íéðL øtñîa Bøkîî óñk äéäå ìáiä úðL§©´©Ÿ¥®§¨º̈¤³¤¦§¨Æ§¦§©´¨¦½¦¥¬
:Bnr äéäé øéëNàðïäéôì íéðMa úBaø ãBò-íà ¨¦−¦«§¤¬¦«¦¬©−©¨¦®§¦¤Æ

:Búð÷î óñkî Búlàb áéLéáðøàLð èrî-íàå ¨¦´§ª¨½¦¤−¤¦§¨«§¦§©º¦§©¯
áéLé åéðL éôk Bì-áMçå ìáiä úðL-ãr íéðMa©¨¦²©§©¬©Ÿ¥−§¦©®§¦´¨½̈¨¦−

:Búlàb-úàâðBnr äéäé äðLa äðL øéëNk ¤§ª¨«¦§¦¬¨¨²§¨−̈¦«§¤´¦®
éðérì Cøôa epcøé-àì:Eãðälàa ìûbé àì-íàå «Ÿ¦§¤¬§¤−¤§¥¤«§¦¬Ÿ¦¨¥−§¥®¤

:Bnr åéðáe àeä ìáiä úðLa àöéåäðéì-ék §¨¨Æ¦§©´©Ÿ¥½−¨¨¬¦«¦¦³
éúàöBä-øLà íä éãár íéãár ìàøNé-éðáíúBà §¥«¦§¨¥Æ£¨¦½£¨©´¥½£¤¥¬¦−̈

:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàîåëàeNrú-àì ¥¤´¤¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¸
ïáàå íëì eîé÷ú-àì äávîe ìñôe íìéìà íëì̈¤¹¡¦¦À¤³¤©¥¨Æ«Ÿ¨¦´¨¤½§¤´¤
éðà ék äéìr úåçzLäì íëöøàa eðzú àì úékNî©§¦À³Ÿ¦§Æ§©§§¤½§¦§©«£−Ÿ¨¤®¨¦²£¦¬

:íëéäìà ýåýéáéLc÷îe eøîLz éúúaL-úà §Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−
:ýåýé éðà eàøézttt ¦®̈£¦−§Ÿ̈«

.ïîéñ ä"æåçàì .ïîéñ ì"éèç ,íé÷åñô æ"ð

éúå÷çá úùøô

âéúwça-íàéúå÷çáïåùàøíúéNrå eøîLz éúåöî-úàå eëìz ¦§ªŸ©−¥¥®§¤¦§Ÿ©´¦§§½©«£¦¤−
:íúàãdìeáé õøàä äðúðå ízra íëéîLâ ézúðå Ÿ¨«§¨«©¦¬¦§¥¤−§¦®̈§¨«§¨³¨¨̧¤Æ§½̈

:Béøt ïzé äãOä õråäøéöa-úà Léc íëì âéOäå §¥¬©¨¤−¦¥¬¦§«§¦¦̧¨¤¬©¸¦Æ¤¨¦½
òáNì íëîçì ízìëàå òøæ-úà âéOé øéöáe¨¦−©¦´¤®̈©©«£©§¤³©§§¤Æ¨½©

:íëöøàa çèáì ízáLéååõøàa íBìL ézúðå ¦«©§¤¬¨¤−©§©§§¤«§¨«©¦³¨Æ¨½̈¤
õøàä-ïî ärø äiç ézaLäå ãéøçî ïéàå ízáëLe§©§¤−§¥´©«£¦®§¦§©¦º©¨³¨¨Æ¦¨½̈¤

:íëöøàa øárú-àì áøçåæízôãøeíëéáéà-úà §¤−¤Ÿ©«£¬Ÿ§©§§¤«§©§¤−¤«Ÿ§¥¤®
:áøçì íëéðôì eìôðåçäàî äMîç íkî eôãøå §¨«§¬¦§¥¤−¤¨«¤§¨«§¸¦¤³£¦¨Æ¥½̈

íëéðôì íëéáéà eìôðå eôcøé äááø íkî äàîe¥¨¬¦¤−§¨¨´¦§®Ÿ§¨«§¯«Ÿ§¥¤²¦§¥¤−
:áøçìèéúéaøäå íëúà éúéøôäå íëéìà éúéðôe ¤¨«¤¨¦´¦£¥¤½§¦§¥¦´¤§¤½§¦§¥¦−

:íëzà éúéøa-úà éúîé÷äå íëúà¤§¤®©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(439 'r b"lg zeiecreezd - mgpn zxez)

eÎÏz È˙wÁa Ì‡(ג (כו, ƒ¿À…«≈≈

‰¯Bza ÌÈÏÓÚ eÈ‰zL(רש"י) ∆ƒ¿¬≈ƒ«»

קׁשה, ׁשּלּמּודֹו ּדהינּו ׁשּבּספרים", "חמּור נקרא וּיקרא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָספר

חמּׁשה מּׁשאר יֹותר להבינֹו ּבכדי ּגדֹולה ויגיעה עמל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָּומצרי

מדּגיׁש - וּיקרא ספר את המסּימת - זֹו ּבפרׁשה לכן ּתֹורה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻחּמׁשי

ּבּתֹורה. והּיגיעה העמל חׁשיבּות את ְְֲִִֶֶַַַָָָָָהּכתּוב

éùéîçé:eàéöBz Lãç éðtî ïLéå ïLBð ïLé ízìëàå©«£©§¤¬¨−̈®̈§¨¾̈¦§¥¬¨−̈¦«
àé:íëúà éLôð ìrâú-àìå íëëBúa éðkLî ézúðå§¨«©¦¬¦§¨¦−§«§¤®§«Ÿ¦§©¬©§¦−¤§¤«
áéíéýìûì íëì éúééäå íëëBúa ézëläúäå§¦§©©§¦Æ§´§¤½§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®



רה iying - ek - izewga - xeaiva d`ixwl yneg

:írì éì-eéäz ízàåâéøLà íëéäìà ýåýé éðà §©¤−¦«§¦¬§¨«£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧
öî õøàî íëúà éúàöBäíéãár íäì úéäî íéø ¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬Ÿ¨¤−£¨¦®

:úeiîîB÷ íëúà CìBàå íëlr úèî øaLàåô ¨«¤§ŸÆŸ´Ÿª§¤½¨«¥¬¤§¤−«§¦«
ãéúåönä-ìk úà eNrú àìå éì eòîLú àì-íàå§¦¬Ÿ¦§§−¦®§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ

:älàäåèéètLî-úà íàå eñàîz éúwça-íàå ¨¥«¤§¦§ªŸ©´¦§½̈§¦¬¤¦§¨©−
éúåöî-ìk-úà úBNr ézìáì íëLôð ìrâz¦§©´©§§¤®§¦§¦³£Æ¤¨¦§Ÿ©½

:éúéøa-úà íëøôäìæèíëì úàf-äNrà éðà-óà §©§§¤−¤§¦¦«©£¦º¤«¡¤´Ÿ¨¤À
-úàå úôçMä-úà äìäa íëéìr ézã÷ôäå§¦§©§¦̧£¥¤³¤«¨¨Æ¤©©¤´¤§¤
ízrøæe Lôð úáéãîe íéðér úBlëî úçcwä©©©½©§©¬¥©−¦§¦´Ÿ¨®¤§©§¤³

:íëéáéà eäìëàå íërøæ ÷éøìæéíëa éðô ézúðå ¨¦Æ©§£¤½©«£¨ª−«Ÿ§¥¤«§¨«©¦³¨©Æ¨¤½
ízñðå íëéàðN íëá eãøå íëéáéà éðôì ízôbðå§¦©§¤−¦§¥´«Ÿ§¥¤®§¨³¨¤Æ«§¥¤½§©§¤−

:íëúà óãø-ïéàåçééì eòîLú àì älà-ãr-íàå §¥«Ÿ¥¬¤§¤«§¦̧©¥½¤¬Ÿ¦§§−¦®
:íëéúàhç-ìr òáL íëúà äøqéì ézôñéå§¨«©§¦Æ§©§¨´¤§¤½¤−©©©«Ÿ¥¤«

èéíëéîL-úà ézúðå íëfr ïBàb-úà ézøáLå§¨«©§¦−¤§´ª§¤®§¨«©¦³¤§¥¤Æ
:äLçpk íëöøà-úàå ìæøakëíëçk ÷éøì íúå ©©§¤½§¤©§§¤−©§ª¨«§©¬¨¦−«Ÿ£¤®

ïzú-àìåïzé àì õøàä õrå dìeáé-úà íëöøà §«Ÿ¦¥³©§§¤Æ¤§½̈§¥´¨½̈¤¬Ÿ¦¥−
:Béøtàëì eáàú àìå éø÷ énr eëìz-íàåéì rîL ¦§«§¦¥«§³¦¦Æ¤½¦§¬ŸŸ−¦§´Ÿ©¦®

:íëéúàhçk òáL äkî íëéìr ézôñéå§¨«©§¦³£¥¤Æ©½̈¤−©§©«Ÿ¥¤«
áëíëúà äìkLå äãOä úiç-úà íëá ézçìLäå§¦§©§¦̧¨¤¹¤©©³©¨¤Æ§¦§¨´¤§¤½

úà äèérîäå íëzîäa-úà äúéøëäåenLðå íë §¦§¦¸¨Æ¤§¤§§¤½§¦§¦−¨¤§¤®§¨©−
:íëéëøcâëízëìäå éì eøñeú àì älàa-íàå ©§¥¤«§¦̧§¥½¤¬Ÿ¦¨«§−¦®©«£©§¤¬
:éø÷ énrãëíënr éðà-óà ézëìäåéúékäå éø÷a ¦¦−¤«¦§¨«©§¦¯©£¦²¦¨¤−§¤®¦§¦¥¦³

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-íb íëúàäëéúàáäå ¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«§¥«¥¦̧
íëéør-ìà ízôñàðå úéøa-í÷ð úî÷ð áøç íëéìr£¥¤¹¤À¤Ÿ¤̧¤Æ§©§¦½§¤«¡©§¤−¤¨«¥¤®

:áéBà-ãéa ízzðå íëëBúa øáã ézçlLååëéøáLa §¦©³§¦¤¸¤Æ§´§¤½§¦©¤−§©¥«§¦§¦´
øepúa íëîçì íéLð øNr eôàå íçì-ähî íëì̈¤»©¥¤ ¼¤¼§Â¨Â¤´¤¨¦³©§§¤Æ§©´
àìå ízìëàå ì÷Lna íëîçì eáéLäå ãçà¤½̈§¥¦¬©§§¤−©¦§®̈©«£©§¤−§¬Ÿ

:eòaNúñæëízëìäå éì eòîLú àì úàæa-íàå ¦§¨«§¦̧§½Ÿ¬Ÿ¦§§−¦®©«£©§¤¬
:éø÷a énrçëézøqéå éø÷-úîça íënr ézëìäå ¦¦−§¤«¦§¨«©§¦¬¦¨¤−©«£©¤®¦§¦©§¦³

:íëéúàhç-ìr òáL éðà-óà íëúàèëízìëàå ¤§¤Æ©½̈¦¤−©©©«Ÿ¥¤«©«£©§¤−
:eìëàz íëéúða øNáe íëéða øNaìézãîLäå §©´§¥¤®§©¬§«Ÿ¥¤−Ÿ¥«§¦§©§¦º

-úà ézúðå íëéðnç-úà ézøëäå íëéúîa-úà¤¨«Ÿ¥¤À§¦§©¦Æ¤©¨´¥¤½§¨«©¦Æ¤
:íëúà éLôð äìrâå íëéìelb éøât-ìr íëéøât¦§¥¤½©¦§¥−¦«¥¤®§¨«£¨¬©§¦−¤§¤«

àì-úà éúBnLäå äaøç íëéør-úà ézúðå§¨«©¦³¤¨«¥¤Æ¨§½̈©«£¦¦−¤
:íëççéð çéøa çéøà àìå íëéLc÷îáìéúnLäå ¦§§¥¤®§´Ÿ¨¦½©§¥−©¦«Ÿ£¤«©«£¦Ÿ¦¬

:da íéáLiä íëéáéà äéìr eîîLå õøàä-úà éðà£¦−¤¨¨®¤§¨«§³¨¤̧¨Æ«Ÿ§¥¤½©«§¦−¨«
âìáøç íëéøçà éú÷éøäå íéBbá äøæà íëúàå§¤§¤Æ¡¨¤´©¦½©«£¦«Ÿ¦¬©«£¥¤−®̈¤

äîîL íëöøà äúéäåeéäé íëéørå:äaøçãìæà §¨«§¨³©§§¤Æ§¨½̈§¨«¥¤−¦«§¬¨§¨«¨Á
ízàå änMä éîé ìk äéúúaL-úà õøàä äöøz¦§¤̧¨¹̈¤¤©§Ÿ¤À¨µŸ§¥´¨©½̈§©¤−
-úà úöøäå õøàä úaLz æà íëéáéà õøàa§¤´¤«Ÿ§¥¤®¨µ¦§©´¨½̈¤§¦§−̈¤

:äéúúaLäì-àì øLà úà úaLz änMä éîé-ìk ©§Ÿ¤«¨¨§¥¬¨©−̈¦§®Ÿ¥´£¤¯Ÿ
:äéìr íëzáLa íëéúúaLa äúáLåìíéøàLpäå ¨«§¨²§©§«Ÿ¥¤−§¦§§¤¬¨¤«¨§©¦§¨¦´

íëaóãøå íäéáéà úöøàa íááìa Cøî éúàáäå ¨¤À§¥¥³¦¸Ÿ¤Æ¦§¨½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§¨©´
ïéàå eìôðå áøç-úñðî eñðå ócð äìr ìB÷ íúàŸÀ̈µ¨¤´¦½̈§¨¯§ª«©¤²¤§¨«§−§¥¬

:óãøæìïéà óãøå áøç-éðtîk åéçàa-Léà eìLëå Ÿ¥«§¨«§¯¦«§¨¦²§¦§¥¤−¤§Ÿ¥´¨®¦
:íëéáéà éðôì äîe÷z íëì äéäú-àìåçìízãáàå §Ÿ¦«§¤³¨¤Æ§½̈¦§¥−«Ÿ§¥¤«©«£©§¤−
:íëéáéà õøà íëúà äìëàå íéBbaèìíéøàLpäå ©¦®§¨«§¨´¤§¤½¤−¤«Ÿ§¥¤«§©¦§¨¦´

úðåra óàå íëéáéà úöøàa íðåra ewné íëä¤À¦©̧Æ©«£Ÿ½̈§©§−Ÿ«Ÿ§¥¤®§©²©«£Ÿ¬Ÿ
:ewné ízà íúáàîïår-úàå íðår-úà ecåúäå £Ÿ−̈¦¨¬¦¨«§¦§©³¤£Ÿ¨Æ§¤£´Ÿ

eëìä-øLà óàå éá-eìrî øLà íìrîa íúáà£Ÿ½̈§©«£−̈£¤´¨«£¦®§©¾£¤¨«§¬
:éø÷a énràîéúàáäå éø÷a ínr Cìà éðà-óà ¦¦−§¤«¦©£¦º¥¥³¦¨Æ§¤½¦§¥«¥¦´

æà-Bà íäéáéà õøàa íúàìørä íááì òðké Ÿ½̈§¤−¤«Ÿ§¥¤®¨´¦¨©À§¨¨Æ¤«¨¥½
:íðår-úà eöøé æàåáîáB÷ré éúéøa-úà ézøëæå §−̈¦§¬¤£Ÿ¨«§¨«©§¦−¤§¦¦´©«£®

íäøáà éúéøa-úà óàå ÷çöé éúéøa-úà óàå§©Á¤§¦¦̧¦§¹̈§©̧¤§¦¦¯©§¨¨²
øàäå økæà:økæà õâîõøúå íäî áærz õøàäå ¤§−Ÿ§¨¨¬¤¤§«Ÿ§¨Á̈¤Á¥«¨¥̧¥¤¹§¦´¤

íðår-úà eöøé íäå íäî änLäa äéúúaL-úà¤©§Ÿ¤À¨¨§©¨Æ¥¤½§¥−¦§´¤£Ÿ®̈
äìrb éúwç-úàå eñàî éètLîa ïréáe ïré©´©§©½©§¦§¨©´¨½̈§¤ªŸ©−¨«£¨¬

:íLôðãîíäéáéà õøàa íúBéäa úàæ-íb óàå ©§¨«§©©ÂŸ¦«§º̈§¤´¤«Ÿ§¥¤À
éúéøa øôäì íúlëì íézìrâ-àìå íézñàî-àì«Ÿ§©§¦³§«Ÿ§©§¦Æ§©Ÿ½̈§¨¥¬§¦¦−

:íäéäìà ýåýé éðà ék ízàäîíäì ézøëæå ¦®̈¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«§¨«©§¦¬¨¤−
õøàî íúà-éúàöBä øLà íéðLàø úéøa§¦´¦«Ÿ¦®£¤´¥«¦Ÿ¨Á¥¤̧¤
éðà íéýìûì íäì úBéäì íéBbä éðérì íéøöî¦§©¹¦§¥¥´©¦À¦«§¬¨¤²¥«Ÿ¦−£¦¬

:ýåýéåîøLà úøBzäå íéètLnäå íéwçä älà §Ÿ̈«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»§©Ÿ¼£¤Æ
éðéñ øäa ìàøNé éða ïéáe Bðéa ýåýé ïúð̈©´§Ÿ̈½¥¾¥−§¥´¦§¨¥®§©¬¦©−

:äLî-ãéaô §©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(318 'r f"ig zegiy ihewl)

eÎÏz È˙wÁa Ì‡(ג (כן, ƒ¿À…«≈≈

‰¯Bza ÌÈÏÓÚ eÈ‰zL(רש"י) ∆ƒ¿¬≈ƒ«»

מּכתיבה ׁשֹונה חקיקה "חקיקה". מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְְֲֲִִִִִַַָָָָֹֻ"ּבחּקתי"

ב. מיחד. ועמל מאמץ ּדֹורׁשת חקיקה א. ּדברים: ּבׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻרגילה

ּׁשהם מה עם נפרד ּבלּתי חלק האֹותּיֹות נעׂשים החקיקה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָע"י



iriayרו ,iyiy - fk - izewga - xeaiva d`ixwl yneg

צרי הּתֹורה לּמּוד הּתֹורה, ּבלּמּוד הּוא ּכמֹו"כ ּבֹו. ְְֲִִִִַַָָָחקּוקים

עם אחד ודבר חלק ב. מיחדים. ויגיעה עמל ע"י א. - ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻלהעׂשֹות

הּתֹורה. את הּלֹומד ֵֶַַָָָָהאדם

éùéùæëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
àìôé ék Léà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦¾¦¬©§¦−

:ýåýéì úLôð Ekøra øãðâøëfä Ekør äéäå ¤®¤§¤§§¬§¨−Ÿ©«Ÿ̈«§¨¨³¤§§Æ©¨½̈
äéäå äðL íéML-ïa ãrå äðL íéøNr ïaî¦¤Æ¤§¦´¨½̈§©−¤¦¦´¨®̈§¨¨´
:Lãwä ì÷La óñk ì÷L íéMîç Ekør¤§§À£¦¦²¤¬¤¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

ãìL Ekør äéäå àåä äá÷ð-íàå:ì÷L íéL §¦§¥−̈¦®§¨¨¬¤§§−§¦¬¨«¤
ääðL íéøNr-ïa ãrå íéðL Lîç-ïaî íàå§¦̧¦¤¨¥¹¨¦À§©Æ¤¤§¦´¨½̈

fä Ekør äéäåøëúøNr äá÷pìå íéì÷L íéøNr §¨¨¯¤§§²©¨−̈¤§¦´§¨¦®§©§¥−̈£¤¬¤
:íéì÷Låäéäå íéðL Lîç-ïa ãrå Lãç-ïaî íàå §¨¦«§¦´¦¤ÀŸ¤§©Æ¤¨¥´¨¦½§¨¨³

Ekør äá÷pìå óñk íéì÷L äMîç øëfä Ekør¤§§Æ©¨½̈£¦¨¬§¨¦−¨®¤§©§¥¨´¤§§½
ìL:óñk íéì÷L úLæäðL íéML-ïaî íàå §¬¤§¨¦−¨«¤§Â¦Â¦¤¦¦̧¨¨³

ì÷L øNr äMîç Ekør äéäå øëæ-íà äìrîå̈©̧§¨Æ¦¨½̈§¨¨´¤§§½£¦¨¬¨−̈¨®¤
:íéì÷L äøNr äá÷pìåçEkørî àeä Cî-íàå §©§¥−̈£¨¨¬§¨¦«§¦¨¬Æ¥«¤§¤½

éøräå ïäkä éðôì Bãéîräåét-ìr ïäkä Búà C §¤«¡¦Æ¦§¥´©Ÿ¥½§¤«¡¦¬Ÿ−©Ÿ¥®©¦À
:ïäkä epëéøré øãpä ãé âéOz øLàñè-íàå £¤³©¦Æ©´©Ÿ¥½©«£¦¤−©Ÿ¥«§¦̧

øLà ìk ýåýéì ïaø÷ äpnî eáéø÷é øLà äîäa§¥½̈£¤̧©§¦¯¦¤²¨¨§−̈©«Ÿ̈®ŸÁ£¤̧
:Lãw-äéäé ýåýéì epnî ïzéé-àìå epôéìçé àì ¦¥¬¦¤²©«Ÿ̈−¦«§¤«Ÿ¤´Ÿ©«£¦¤½§«Ÿ

øéîé øîä-íàå áBèa òø-Bà òøa áBè Búà øéîé̈¦¬Ÿ²¬§−̈©´§®§¦¨¥̧¨¦³
:Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå äîäáa äîäa§¥¨Æ¦§¥½̈§¨«¨¬§«¨−¦«§¤«Ÿ¤

àéäpnî eáéø÷é-àì øLà äàîè äîäa-ìk íàå§¦Æ¨§¥¨´§¥½̈Â£¤Â«Ÿ©§¦¯¦¤²¨
:ïäkä éðôì äîäaä-úà ãéîräå ýåýéì ïaø÷̈§−̈©«Ÿ̈®§¤«¡¦¬¤©§¥−̈¦§¥¬©Ÿ¥«

áééøräåEkørk òø ïéáe áBè ïéa dúà ïäkä C §¤«¡¦³©Ÿ¥ÆŸ½̈¥¬−¥´¨®§¤§§¬
:äéäé ïk ïäkäâéBúLéîç óñéå äpìàâé ìàb-íàå ©Ÿ¥−¥¬¦«§¤«§¦¨−Ÿ¦§¨¤®̈§¨©¬£¦«¦−

:Ekør-ìrãéýåýéì Lã÷ Búéa-úà Lc÷é-ék Léàå ©¤§¤«§¦À¦«©§¦¸¤¥¬¸Ÿ¤Æ©«Ÿ̈½
éøré øLàk òø ïéáe áBè ïéa ïäkä BëéøräåBúà C §¤«¡¦Æ©Ÿ¥½¥¬−¥¬®̈©«£¤̧©«£¦¬Ÿ²

:íe÷é ïk ïäkäåèBúéa-úà ìàâé Léc÷nä-íàå ©Ÿ¥−¥¬¨«§¦©Æ©§¦½¦§©−¤¥®
:Bì äéäå åéìr Ekør-óñk úéLéîç óñéå§Â¨©Â£¦¦¯¤«¤¤§§²¨−̈§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r a"g zeiecreezd - mgpn zxez)

ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙�Â(ד (כן, ¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»

הּדרּוׁש: ּבדר לפרׁש ויׁש ּגׁשמּיּות, מּלׁשֹון הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ּגׁשמיכם"

רק "ּבעּתם", - יׂשראל לבני ּגׁשמּיּות ׁשל ׁשפע נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקּב"ה

יׂשראל. ּבני ׁשל הרּוחנית לעבֹודתם יפריעּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבזמּנים

éòéáùæèäåäéì Léà Léc÷é Búfçà äãOî | íàå§¦´¦§¥´£ª¨À©§¦¬¦Æ©«Ÿ̈½

äéäåíéMîça íéøòN øîç òøæ Bòøæ éôì Ekør §¨¨¬¤§§−§¦´©§®¤µ©´Ÿ¤§Ÿ¦½©«£¦¦−
:óñk ì÷LæéeäãN Léc÷é ìáiä úðMî-íà ¤¬¤¨«¤¦¦§©¬©Ÿ¥−©§¦´¨¥®

:íe÷é EkørkçéeäãN Léc÷é ìáiä øçà-íàå §¤§§−¨«§¦©©´©Ÿ¥»©§¦´¨¥¼¼
úøúBpä íéðMä ét-ìr óñkä-úà ïäkä Bì-áMçå§¦©¸©Ÿ¥¹¤©¤À¤©¦³©¨¦Æ©´¨½Ÿ

:Ekørî òøâðå ìáiä úðL ãrèéìàâé ìàb-íàå ©−§©´©Ÿ¥®§¦§©−¥«¤§¤«§¦¨³Ÿ¦§©Æ
-óñk úéLîç óñéå Búà Léc÷nä äãOä-úà¤©¨¤½©©§¦−Ÿ®Â§¨©Â£¦¦¯¤«¤

:Bì í÷å åéìr EkørëäãOä-úà ìàâé àì-íàå ¤§§²¨−̈§¨¬«§¦³Ÿ¦§©Æ¤©¨¤½
äãOä-úà øëî-íàå:ãBr ìàbé-àì øçà Léàì §¦¨©¬¤©¨¤−§¦´©¥®«Ÿ¦¨¥−«

àëäãNk äåäéì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå§¨¨̧©¨¤¹§¥´©Ÿ¥À²Ÿ¤©«Ÿ̈−¦§¥´
:Búfçà äéäz ïäkì íøçäáëBúð÷î äãN-úà íàå ©¥®¤©Ÿ¥−¦«§¤¬£ª¨«§¦Æ¤§¥´¦§¨½

:äåäéì Léc÷é Búfçà äãOî àì øLàâëBì-áMçå £¤¾−Ÿ¦§¥´£ª¨®©§¦−©«Ÿ̈«§¦©´
ïúðå ìáiä úðL ãr Ekørä úñëî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ¦§©´¨«¤§§½©−§©´©Ÿ¥®§¨©³

:äåäéì Lã÷ àeää íBia Ekørä-úàãëúðLa ¤¨«¤§§Æ©´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈«¦§©³
eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiäBì-øLàì Bzàî ©¥Æ¨´©¨¤½©«£¤¬¨−̈¥«¦®©«£¤−

:õøàä úfçàäëLãwä ì÷La äéäé Ekør-ìëå £ª©¬¨¨«¤§¨̧¤§§½¦«§¤−§¤´¤©®Ÿ¤
äøb íéøNr:ì÷Mä äéäéåëøkáé øLà øBëa-Cà ¤§¦¬¥−̈¦«§¤¬©¨«¤©§º£¤̧§ª©³

-íà øBL-íà Búà Léà Léc÷é-àì äîäáa äåäéì©«Ÿ̈Æ¦§¥½̈«Ÿ©§¦¬¦−Ÿ®¦´¦
:àeä äåäéì äNæëäãôe äàîhä äîäaa íàå ¤½©«Ÿ̈−«§¦̧©§¥¨³©§¥¨Æ¨¨´

økîðå ìàbé àì-íàå åéìr BúLîç óñéå Ekørá§¤§¤½§¨©¬£¦«¦−¨¨®§¦¬Ÿ¦¨¥−§¦§©¬
:Ekøraçëäåäéì Léà íøçé øLà íøç-ìk Cà §¤§¤«©´¨¥¿¤£¤´©«£¦Á¦̧©«Ÿ̈¹

àì Búfçà äãOîe äîäáe íãàî Bì-øLà-ìkî¦¨£¤À¥«¨¨³§¥¨Æ¦§¥´£ª¨½¬Ÿ
:äåäéì àeä íéLã÷-Lã÷ íøç-ìk ìàbé àìå øëné¦¨¥−§´Ÿ¦¨¥®¨¥¾¤«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«

èëúBî äãté àì íãàä-ïî íøçé øLà íøç-ìk̈¥À¤£¤¯¨«¢©²¦¨«¨−̈´Ÿ¦¨¤®−
:úîeéìõrä éøtî õøàä òøfî õøàä øNrî-ìëå ¨«§¨©§©̧¨¹̈¤¦¤³©¨¨̧¤Æ¦§¦´¨¥½

:äåäéì Lã÷ àeä äåäéìàìLéà ìàâé ìàb-íàå ©«Ÿ̈−®−Ÿ¤©«Ÿ̈«§¦¨¬Ÿ¦§©²¦−
:åéìr óñé BúéLîç BøNrnîáìø÷a øNrî-ìëå ¦©«©§®£¦«¦−Ÿ¥¬¨¨«§¨©§©³¨¨Æ

-äéäé éøéNrä èáMä úçz øáré-øLà ìk ïàöå̈½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©©®̈¤¨«£¦¦¾¦«§¤
:äåäéì Lãwâìé àìepøéîé àìå òøì áBè-ïéa øwá −Ÿ¤©«Ÿ̈«¯Ÿ§©¥²¥«¬¨©−§´Ÿ§¦¤®

Lãw-äéäé Búøeîúe àeä-äéäå epøéîé øîä-íàå§¦¨¥´§¦¤½§¨«¨¯§«¨²¦«§¤−Ÿ¤
:ìàbé àìãìäLî-úà äåäé äeö øLà úåönä älà ¬Ÿ¦¨¥«¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

:éðéñ øäa ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥®§©−¦¨«
÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`a t"r .326 'r f"ig zegiy ihewl)

ÌÎa È�Ù Èz˙�Â(יז (כו, ¿»«ƒ»«»∆

ÌÎÏ Ú¯‰Ï È˜ÒÚ ÏkÓ È�‡ ‰�Bt(רש"י) ∆¬ƒƒ»¬»«¿»«»∆

" רׁש"י ּכֹותב לּברכֹות ׂשכרכם"‡Ù�‰ּביחס לׁשּלם עסקי מּכל ְְִֵַַַַָ∆¿∆ְְְֲִֵֶַַַָָ
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" וכֹותב מׁשּנה ּפה ואּלּו עתיד) עסקיBt�‰(ּבלׁשֹון מּכל אני ְְְְִִִֵֶַָֹ∆ֲֲִִַָָ

- הֹווה לׁשֹון זה: ׁשּנּוי לפרׁש ויׁש הֹווה). (לׁשֹון לכם" ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָלהרע

הּקּב"ה ּפֹונה אחד לרגע ּבלבד, אחד לרגע להתּפרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָיכֹול

לעסקיו, חֹוזר מּכן לאחר מּיד אבל ליׂשראל, להרע ּכדי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָמעסקיו

ּכּלֹו העתיד טווח על מתּפרׁש זאת, לעּמת עתיד, לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻּכביכֹול.

ממׁשי הּקּב"ה, ׁשל מצוֹותיו את מקּימים יׂשראל ּבני עֹוד ּכל -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׂשכרם. את ּולׁשּלם להיטיב ּכדי מעסקיו לפנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּקּב"ה

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 §¦§¨¥

,éòéáù
øéèôîáìúçz øáré-øLà ìk ïàöå ø÷a øNrî-ìëå§¨©§©³¨¨Æ¨½Ÿ¬Ÿ£¤©«£−Ÿ©´©

:äåäéì Lãw-äéäé éøéNrä èáMäâì-ïéa øwáé àì ©¨®¤¨«£¦¦¾¦«§¤−Ÿ¤©«Ÿ̈«¯Ÿ§©¥²¥«
àeä-äéäå epøéîé øîä-íàå epøéîé àìå òøì áBè¬¨©−§´Ÿ§¦¤®§¦¨¥´§¦¤½§¨«¨¯

:ìàbé àì Lãw-äéäé BúøeîúeãìøLà úåönä älà §«¨²¦«§¤−Ÿ¤¬Ÿ¦¨¥«¥´¤©¦§ÀŸ£¤̧
:éðéñ øäa ìàøNé éða-ìà äLî-úà äåäé äeö¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§©−¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .g"kyz a"eda t"y zgiy)

·˜ÚÈ ˙‡ È˙È¯a ˙‡ Èz¯ÎÊÂ(מב (כו, ¿»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆«¬…

‰MÓÁa ¯ÒÁ - 'e‰iÏ‡'Â ,‡ÏÓ ·zÎ� ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa«¬ƒ»¿ƒ¿»»≈¿¡ƒ»»≈«¬ƒ»

¯O·ÈÂ ‡B·iL ÔB·¯Ú ,e‰iÏ‡ ÏL BÓMÓ ˙B‡ ÏË� ·˜ÚÈ .˙BÓB˜Ó¿«¬…»«ƒ¿∆≈ƒ»≈»∆»ƒ«≈

ÂÈ�a ˙l‡b(רש"י) ¿À«»»

והרי אלּיהּו? ׁשל ּברצֹונֹו ּתלּויה הּגאּולה וכי ּתמּוּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלכאֹורה

נאמר מצרים יציאת ּבסּפּור לֹומר: ויׁש הּקּב"ה. ּבידי ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּדבר

אברהם את ּבריתֹו את אלקים וּיזּכר נאקתם, את אלקים ְְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ"וּיׁשמע

ּכדי מיחדת ּבפעּלה צר ׁשּיׁש מׁשמע יעקב", ואת יצחק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻֻאת

- מפרׁש רׁש"י ולכן הּקּב"ה. ׁשל זכרֹונֹו את ּכביכֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלעֹורר,

ּכביכֹול, יזּכיר, ׁשאלּיהּו ּבמּטרה מאלּיהּו, "ערבֹון" לקח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיעקב

הּגאּלה. את יביא ּובכ האבֹות, עם ּבריתֹו את לּקּב"ה
הפטרה

ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻ

.ïîéñ à"æò ,íé÷åñô ç"ò

.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
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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ריי לוח זמנים לשבוע פרשת בחוקותי בארץ ישראל - בהר בחוקותי 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
5:295:228:418:379:139:1010:2910:2720:3320:4121:0721:1520:2221:19מולדובה קישינב )ק(

6:546:529:429:4110:1210:1111:1911:1820:1220:1420:3520:3819:5620:42מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:337:409:259:289:5710:0110:4710:4917:1717:1217:4717:4116:5517:45ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ח(

5:095:068:028:018:338:319:429:4118:5118:5419:1619:2018:3619:24נפאל קטמנדו )ח(

6:536:539:229:229:559:5510:5710:5719:0919:0919:3019:3118:5119:35סינגפור סינגפור )ח(

4:394:308:027:588:348:299:539:5020:2620:3621:0521:1620:1621:20פולין ורשא )ק(

6:156:178:358:369:089:0910:0710:0717:5417:5318:1618:1517:3518:19פרו לימה )ח(

6:076:009:199:159:509:4711:0611:0421:0721:1421:4021:4820:5522:04צרפת ליאון )ק(

6:075:599:249:209:559:5111:1211:1021:2821:3622:0322:1221:1622:31צרפת פריז )ק(

5:365:358:128:128:428:429:469:4618:1018:1018:3218:3317:5218:37קולומביה בוגוטה )ח(

5:505:448:588:559:309:2710:4510:4320:3820:4521:0921:1620:2621:32קנדה טורונטו )ק(

5:225:158:328:299:049:0110:2010:1820:2020:2720:5221:0020:0821:17קנדה מונטריאול )ק(

5:425:388:378:359:109:0810:2110:1919:4219:4620:0820:1319:2720:17קפריסין לרנקה )ק(

5:155:048:488:439:199:1310:4110:3821:3821:4922:2222:3521:2923:04רוסיה מוסקבה )ח(

5:455:378:578:539:299:2610:4510:4320:5120:5821:2521:3320:3921:37רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

5:465:399:018:589:329:2910:4910:4720:5921:0621:3321:4120:4721:58שוייץ ציריך )ק(

5:495:488:278:279:008:5910:0510:0418:3918:4119:0219:0418:2319:08תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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