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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãrì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì ärø äreîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãrè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãrì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íérLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñrëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr äåäé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãrì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì ärø äreîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãrè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãrì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íérLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñrëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr äåäé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

ועניניהם,  שליט"א  התלמידים  מצב  אודות  כותב  בו  אד"ש,  מח'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

ובודאי גם להבא ימשיך במנהג טוב זה, והעיקר בהשגחה פקיחא על כאו"א מהם, שנוסף על נחיצות 

הדבר מצד עצמו, הנה זה גופא מעורר אצל התלמידים להפיק רצון המשגיח עליהם וכטבע בנ"א אפילו 

דנה"ב עאכו"כ כפי שנאמר כמים הפנים לפנים וגו' וע"פ פתגם אדמו"ר האמצעי בהענין של שני נפה"א 

על נה"ב אחת, וק"ל...

בברכה.
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,rixfz zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,ycegd zyxt

f"kyz'd ,oqip
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

L„Á‰1 הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶַָָֹ

הּׁשנה  לחדׁשי רּבֹותינּו2לכם ואמרּו , ְְְְֵֵֶַַָָָָָ

ראׁשי 3ז"ל  ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה מּׁשּבחר ְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ּוכׁשּבחר וׁשנים, ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָֹחדׁשים

הּטעם  מהּו להבין וצרי ּגאּולה. ׁשל חדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹראׁש

הרי  'לכם', נאמר החדׁש קידּוׁש ּבמצות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּדוקא

לבני  רק ׁשּניּתנּו מצֹות וכּמה ּכּמה ּבּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָיׁשנן

'לכם', ּבהם  נאמר לא ואףֿעלּֿפיֿכן ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל,

ּבמצות  זה הרי 'לכם' ׁשּנאמר הראׁשֹונה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּפעם

ּׁשּכתּוב  מה להבין צרי ּגם ּדוקא. החדׁש ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹקידּוׁש

ׁשהחדׁש ׁשעלֿידי ּדמׁשמע לכם, הּזה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהחדׁש

'לכם', נעׂשה הּוא אזי 'הּזה', ּבבחינת ְֲֲִִֶֶֶַַַַָהּוא

ּביניהם. הּקיׁשּור להבין ְְִִִֵֵֶַָָוצרי

מה ÔÈ·‰Ïeב) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְִִֵֶַַָ

ּדפּורים  (ּבּמאמר לעיל ,4ּׁשּנתּבאר ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

(מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק מאמר על ְְֲֶַַַַַָָׁשמיּוסד

ּגילּוי,5נׁשמתֹוֿעדן  ׁשענינֹו 'זה' ּתיבת ּבפירּוׁש ( ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּגם  אּלא הּדבר, מציאּות רק לא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמתּגּלה

וזהּו ּבגילּוי. ּבא ּׁשהּוא, מה ּדהינּו ְְְְִֶֶַַַָמהּותֹו,

ז"ל  רּבֹותינּו נתנּבאּו6ׁשאמרּו הּנביאים ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּדאף  ּב'זה', ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם נֹוסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּב'ּכה',
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ואילך).1) 165 ע' מט חלק התוועדויות - מנחם (תורת היהודים וקבל ד"ה - שלפניו למאמר המשך הוא זה בא 2)מאמר

ב. יא.3)יב, פט"ו, הנ"ל.4)שמו"ר היהודים וקבל תער"ב 5)ד"ה (המשך העת"ר אליו וירא וד"ה לך לך גו' ויאמר ד"ה

ואילך). תשטו ע' ב.6)ח"ב ל, מטות ופרש"י ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר ניסן חודש על

L„Á‰1ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ «…∆«∆»∆…√»ƒƒ»∆¿»¿≈
‰M‰2Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â זה 3, פסוק על ÁaMÓ¯במדרש «»»¿»¿«≈«ƒ∆»«

¯ÁaLÎe ,ÌÈLÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ba Ú·˜ BÓÏBÚa ‰"aw‰«»»¿»»«»≈√»ƒ¿»ƒ¿∆»«
ÂÈ·e ·˜ÚÈa ברוך הקדוש הוסיף ¿«¬…»»

דבר  והשנים החדשים קביעות על הוא

ישראל  בבני במיוחד הקשור נוסף,

ÏL L„Á L‡¯ Ba Ú·»̃«……∆∆
‰Ïe‡b החודש ניסן, חודש ראש הוא ¿»

נגאלו  "בניסן ז"ל חכמינו אמרו שעליו

עתידים  ובניסן ממצרים) (אבותינו

השלימה)". (בגאולה להיגאל

ÌÚh‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ֿ על ¿»ƒ¿»ƒ««««
הדברים  פנימיות «¿»∆ÂcL˜‡פי

L„Á‰ Le„È˜ ˙ÂˆÓa המצווה ¿ƒ¿«ƒ«…∆
ולקבוע  החודש את לקדש הדין בית על

המועדים  זמני זה,את בפסוק האמורה

לכם... הזה »¡∆"Ó‡¯"החודש
,'ÌÎÏ' הכוונה היא ואם ב"לכם" »∆

עדיין  העולם, לאומות ולא ישראל לבני

כי  מובן לא ÔLÈהדבר È¯‰¬≈∆¿»
˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nk ‰¯Bza«»«»¿«»ƒ¿
,Ï‡¯NÈ È·Ï ˜¯ ezÈpL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈…∆¡«
ÌÚt‰Â ,'ÌÎÏ' Ì‰a»∆»∆¿«««
È¯‰ 'ÌÎÏ' ¯Ó‡pL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆∆¡«»∆¬≈
L„Á‰ Le„È˜ ˙ÂˆÓa ‰Ê∆¿ƒ¿«ƒ«…∆

‡˜Âc?.מדוע להבין ויש «¿»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ

‰f‰זה  L„Á‰ ·e˙kM ‰Ó«∆»«…∆«∆
,ÌÎÏ"הזה" ואומר מדייק והכתוב »∆

L„Á‰L È„ÈŒÏÚL ÚÓLÓc¿«¿«∆«¿≈∆«…∆
a ‡e‰‡e‰ ÈÊ‡ ,'‰f‰' ˙ÈÁ·ƒ¿ƒ««∆¬«

,'ÌÎÏ' ‰NÚ עולה הפסוק מלשון «¬∆»∆
ניסן, חודש שהחודש, שהעובדה

עושה  היא הזה", כ"החודש מוגדר

"לכם" ÔÈ·‰Ïאותו CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
Ì‰ÈÈa ¯eLÈw‰"הזה" המושגים שני בין הפנימית והשייכות הקשר מה «ƒ≈≈∆

להלן).? (שיתבארו ו"לכם"

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈ¯eÙc ¯Ó‡na)4, החלו אשר את היהודים "וקבל המתחיל דיבור ««¬»¿ƒ

תשכ"ז  זו, שנה בפורים שנאמר שנאמר ÒeÈÓL„לעשות" במאמר הקטע ∆¿»

מבוסס  "זה" המושג של הפנימית במשמעות העוסק Ó‡Ó¯בפורים ÏÚ««¬«
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"Î5˙·Èz Le¯ÈÙa ( «¿»«ƒ¿»≈∆¿≈≈«

,ÈeÏÈb BÈÚL '‰Ê' חכמינו זה",כלשון ואומר באצבעו "מראה ז"ל ∆∆ƒ¿»ƒ
ונראה  גלוי לדבר רק שמתייחס כזו ביטוי במידה ¯˜לעין ‡Ï ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆…«

ÌbL ‡l‡ ,¯·c‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»∆»∆«
‡a ,‡e‰M ‰Ó eÈ‰c ,B˙e‰Ó«¿«¿«∆»

ÈeÏÈ‚a הדבר מציאות כאשר שכן ¿ƒ
מהותו  אבל נראית ואפילו ידועה

וההשגה  הידיעה למשל, (כמו, נעלמת

אלוקות  בענייני האנושי השכל של

הבנה  לאחר שגם מופשטים רוחניים

"ידיעת  אלא אינה הדברים של טובה

אין  המהות"), "השגת ולא המציאות"

המהות  כי מושלם גילוי והעצמיות זה

נעלמת. עדיין הדבר של

e‰ÊÂ"זה" שהביטוי האמור העניין ¿∆
בתכלית  הוא הדבר בו למצב מתייחס

ונראית  גלוייה מהותו שגם כך הגילוי,

גם  הוא מציאותו, רק ולא וניכרת

במה  הפנימי  ¿«∆e¯Ó‡Lההסבר
Ï"Ê eÈ˙Ba¯6ÌÈ‡È·p‰ Ïk «≈«»«¿ƒƒ

Ì‰ÈÏÚ ÛÒB ,'‰k'a e‡a˙ƒ¿«¿¿…«¬≈∆
,'‰Ê'a ‡a˙pL ‰LÓ הכתוב על …∆∆ƒ¿«≈¿∆

זה  המטות... ראשי אל משה "וידבר

חכמינו  דרשו ה'" ציווה אשר הדבר

הוא  ב"זה", נתנבא רבנו שמשה ז"ל

שנראה  לדבר מתייחסים שבו לשון

מראה  את ראה רבנו משה כי בבירור

(זכוכית) ב"אספקלריא" הנבואה

האור,ה  על מסתירה שאינה מאירה

שהתנבאו  הנביאים משאר בשונה

לשון  הוא ו"כה" ה'" אמר "כה בלשון

מרחוק, שנראה לדבר מתייחסים שבו

ב"אספקלריא" הנבואה את ראו הם כי

על  מסתירה אלא מאירה שאינה

בגמרא  שמסופר וכפי האור. בהירות

הנביא  ישעיה את הרג מנשה שהמלך

אמרת  ואת - וחי האדם יראני לא כי אמר רבך "משה כלפיו: שטען לאחר

הסתירה  על עונה הגמרא ובהמשך ונשא". רם כסא על יושב ה' את ואראה

באספקלריא  נסתכלו הנביאים "כל ישעיה: לדברי משה דברי  בין לכאורה

נסתכל  רבינו משה ממש), ה' את ראו לא בעצם (ולכן מאירה שאינה

הוא  הדברים פנימיות לפי ז"ל חכמינו דברי וביאור המאירה". באספקלריא
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  ......................... קיד, קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

,  שבת פרשת תזריע  החודש הזה לכםה "מאמר ד  )ג

ה   ............  ז"כתש'ה ,רכים החודש ניסןמב, פרשת החודש

  , פ תזריע"ששיחת   )ד

טז   ...........  ז"כתש'ה, ניסן רכים החודשמב, החודש רשתפ

  פרשת תזריע –לקוטי שיחות   )ה

כד  ...............................................  יבכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

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

בל  ..............  תזריעפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

גל  ............  תזריעפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ח

נו  .................  תזריעפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

נז  .....................................  תזריעפרשת לשבוע  

סח  .............  תזריעפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

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

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

עד   ............  זריעתפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

וק   ............  תזריעפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

יגק  ..............  תזריעפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

וטק  .......................  יזק-טזקתהלים פרק , טפרק  במלכים 

  מנחותמסכת  –משניות   )יז

יזק  ...............................................    ביאור קהתי

כהק  ...........................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

וכק  ..............................................  נדף עד ד מחמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

נדק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

נדק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כב

נהק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

נזק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

נזק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

נחק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

נחק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

סק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

סאק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

סבק  .................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )כט

  אגרות קודש   )ל

סוק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סזק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

עדק  ......................  תזריעפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

עהק  .......  שבת קודש ת הדלקת נרות לערבצוסדר מ  )לג



ה

,rixfz zyxt zay .c"qa
ycegd mikxan ,ycegd zyxt

f"kyz'd ,oqip
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

L„Á‰1 הּוא ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה «…∆ֳִִֶֶַָָֹ

הּׁשנה  לחדׁשי רּבֹותינּו2לכם ואמרּו , ְְְְֵֵֶַַָָָָָ

ראׁשי 3ז"ל  ּבֹו קבע ּבעֹולמֹו הּקּב"ה מּׁשּבחר ְִֵֶַַַַָָָָָָ

ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ּוכׁשּבחר וׁשנים, ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָֹחדׁשים

הּטעם  מהּו להבין וצרי ּגאּולה. ׁשל חדׁש ְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹראׁש

הרי  'לכם', נאמר החדׁש קידּוׁש ּבמצות ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּדוקא

לבני  רק ׁשּניּתנּו מצֹות וכּמה ּכּמה ּבּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָיׁשנן

'לכם', ּבהם  נאמר לא ואףֿעלּֿפיֿכן ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיׂשראל,

ּבמצות  זה הרי 'לכם' ׁשּנאמר הראׁשֹונה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּפעם

ּׁשּכתּוב  מה להבין צרי ּגם ּדוקא. החדׁש ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹקידּוׁש

ׁשהחדׁש ׁשעלֿידי ּדמׁשמע לכם, הּזה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹהחדׁש

'לכם', נעׂשה הּוא אזי 'הּזה', ּבבחינת ְֲֲִִֶֶֶַַַַָהּוא

ּביניהם. הּקיׁשּור להבין ְְִִִֵֵֶַָָוצרי

מה ÔÈ·‰Ïeב) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְִִֵֶַַָ

ּדפּורים  (ּבּמאמר לעיל ,4ּׁשּנתּבאר ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

(מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק מאמר על ְְֲֶַַַַַָָׁשמיּוסד

ּגילּוי,5נׁשמתֹוֿעדן  ׁשענינֹו 'זה' ּתיבת ּבפירּוׁש ( ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּגם  אּלא הּדבר, מציאּות רק לא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמתּגּלה

וזהּו ּבגילּוי. ּבא ּׁשהּוא, מה ּדהינּו ְְְְִֶֶַַַָמהּותֹו,

ז"ל  רּבֹותינּו נתנּבאּו6ׁשאמרּו הּנביאים ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּדאף  ּב'זה', ׁשּנתנּבא מׁשה עליהם נֹוסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּב'ּכה',
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ואילך).1) 165 ע' מט חלק התוועדויות - מנחם (תורת היהודים וקבל ד"ה - שלפניו למאמר המשך הוא זה בא 2)מאמר

ב. יא.3)יב, פט"ו, הנ"ל.4)שמו"ר היהודים וקבל תער"ב 5)ד"ה (המשך העת"ר אליו וירא וד"ה לך לך גו' ויאמר ד"ה

ואילך). תשטו ע' ב.6)ח"ב ל, מטות ופרש"י ספרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: נאמר ניסן חודש על

L„Á‰1ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰ ÔBL‡¯ ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ «…∆«∆»∆…√»ƒƒ»∆¿»¿≈
‰M‰2Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â זה 3, פסוק על ÁaMÓ¯במדרש «»»¿»¿«≈«ƒ∆»«

¯ÁaLÎe ,ÌÈLÂ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ba Ú·˜ BÓÏBÚa ‰"aw‰«»»¿»»«»≈√»ƒ¿»ƒ¿∆»«
ÂÈ·e ·˜ÚÈa ברוך הקדוש הוסיף ¿«¬…»»

דבר  והשנים החדשים קביעות על הוא

ישראל  בבני במיוחד הקשור נוסף,

ÏL L„Á L‡¯ Ba Ú·»̃«……∆∆
‰Ïe‡b החודש ניסן, חודש ראש הוא ¿»

נגאלו  "בניסן ז"ל חכמינו אמרו שעליו

עתידים  ובניסן ממצרים) (אבותינו

השלימה)". (בגאולה להיגאל

ÌÚh‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ֿ על ¿»ƒ¿»ƒ««««
הדברים  פנימיות «¿»∆ÂcL˜‡פי

L„Á‰ Le„È˜ ˙ÂˆÓa המצווה ¿ƒ¿«ƒ«…∆
ולקבוע  החודש את לקדש הדין בית על

המועדים  זמני זה,את בפסוק האמורה

לכם... הזה »¡∆"Ó‡¯"החודש
,'ÌÎÏ' הכוונה היא ואם ב"לכם" »∆

עדיין  העולם, לאומות ולא ישראל לבני

כי  מובן לא ÔLÈהדבר È¯‰¬≈∆¿»
˙BˆÓ ‰nÎÂ ‰nk ‰¯Bza«»«»¿«»ƒ¿
,Ï‡¯NÈ È·Ï ˜¯ ezÈpL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡ ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈…∆¡«
ÌÚt‰Â ,'ÌÎÏ' Ì‰a»∆»∆¿«««
È¯‰ 'ÌÎÏ' ¯Ó‡pL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆∆¡«»∆¬≈
L„Á‰ Le„È˜ ˙ÂˆÓa ‰Ê∆¿ƒ¿«ƒ«…∆

‡˜Âc?.מדוע להבין ויש «¿»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ

‰f‰זה  L„Á‰ ·e˙kM ‰Ó«∆»«…∆«∆
,ÌÎÏ"הזה" ואומר מדייק והכתוב »∆

L„Á‰L È„ÈŒÏÚL ÚÓLÓc¿«¿«∆«¿≈∆«…∆
a ‡e‰‡e‰ ÈÊ‡ ,'‰f‰' ˙ÈÁ·ƒ¿ƒ««∆¬«

,'ÌÎÏ' ‰NÚ עולה הפסוק מלשון «¬∆»∆
ניסן, חודש שהחודש, שהעובדה

עושה  היא הזה", כ"החודש מוגדר

"לכם" ÔÈ·‰Ïאותו CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
Ì‰ÈÈa ¯eLÈw‰"הזה" המושגים שני בין הפנימית והשייכות הקשר מה «ƒ≈≈∆

להלן).? (שיתבארו ו"לכם"

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈ¯eÙc ¯Ó‡na)4, החלו אשר את היהודים "וקבל המתחיל דיבור ««¬»¿ƒ

תשכ"ז  זו, שנה בפורים שנאמר שנאמר ÒeÈÓL„לעשות" במאמר הקטע ∆¿»

מבוסס  "זה" המושג של הפנימית במשמעות העוסק Ó‡Ó¯בפורים ÏÚ««¬«
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"Î5˙·Èz Le¯ÈÙa ( «¿»«ƒ¿»≈∆¿≈≈«

,ÈeÏÈb BÈÚL '‰Ê' חכמינו זה",כלשון ואומר באצבעו "מראה ז"ל ∆∆ƒ¿»ƒ
ונראה  גלוי לדבר רק שמתייחס כזו ביטוי במידה ¯˜לעין ‡Ï ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆…«

ÌbL ‡l‡ ,¯·c‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«»»∆»∆«
‡a ,‡e‰M ‰Ó eÈ‰c ,B˙e‰Ó«¿«¿«∆»

ÈeÏÈ‚a הדבר מציאות כאשר שכן ¿ƒ
מהותו  אבל נראית ואפילו ידועה

וההשגה  הידיעה למשל, (כמו, נעלמת

אלוקות  בענייני האנושי השכל של

הבנה  לאחר שגם מופשטים רוחניים

"ידיעת  אלא אינה הדברים של טובה

אין  המהות"), "השגת ולא המציאות"

המהות  כי מושלם גילוי והעצמיות זה

נעלמת. עדיין הדבר של

e‰ÊÂ"זה" שהביטוי האמור העניין ¿∆
בתכלית  הוא הדבר בו למצב מתייחס

ונראית  גלוייה מהותו שגם כך הגילוי,

גם  הוא מציאותו, רק ולא וניכרת

במה  הפנימי  ¿«∆e¯Ó‡Lההסבר
Ï"Ê eÈ˙Ba¯6ÌÈ‡È·p‰ Ïk «≈«»«¿ƒƒ

Ì‰ÈÏÚ ÛÒB ,'‰k'a e‡a˙ƒ¿«¿¿…«¬≈∆
,'‰Ê'a ‡a˙pL ‰LÓ הכתוב על …∆∆ƒ¿«≈¿∆

זה  המטות... ראשי אל משה "וידבר

חכמינו  דרשו ה'" ציווה אשר הדבר

הוא  ב"זה", נתנבא רבנו שמשה ז"ל

שנראה  לדבר מתייחסים שבו לשון

מראה  את ראה רבנו משה כי בבירור

(זכוכית) ב"אספקלריא" הנבואה

האור,ה  על מסתירה שאינה מאירה

שהתנבאו  הנביאים משאר בשונה

לשון  הוא ו"כה" ה'" אמר "כה בלשון

מרחוק, שנראה לדבר מתייחסים שבו

ב"אספקלריא" הנבואה את ראו הם כי

על  מסתירה אלא מאירה שאינה

בגמרא  שמסופר וכפי האור. בהירות

הנביא  ישעיה את הרג מנשה שהמלך

אמרת  ואת - וחי האדם יראני לא כי אמר רבך "משה כלפיו: שטען לאחר

הסתירה  על עונה הגמרא ובהמשך ונשא". רם כסא על יושב ה' את ואראה

באספקלריא  נסתכלו הנביאים "כל ישעיה: לדברי משה דברי  בין לכאורה

נסתכל  רבינו משה ממש), ה' את ראו לא בעצם (ולכן מאירה שאינה

הוא  הדברים פנימיות לפי ז"ל חכמינו דברי וביאור המאירה". באספקלריא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  ......................... קיד, קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

,  שבת פרשת תזריע  החודש הזה לכםה "מאמר ד  )ג

ה   ............  ז"כתש'ה ,רכים החודש ניסןמב, פרשת החודש

  , פ תזריע"ששיחת   )ד

טז   ...........  ז"כתש'ה, ניסן רכים החודשמב, החודש רשתפ

  פרשת תזריע –לקוטי שיחות   )ה

כד  ...............................................  יבכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

ל  ....................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר
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סח  .............  תזריעפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא
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וק   ............  תזריעפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

יגק  ..............  תזריעפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

וטק  .......................  יזק-טזקתהלים פרק , טפרק  במלכים 

  מנחותמסכת  –משניות   )יז

יזק  ...............................................    ביאור קהתי

כהק  ...........................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  סוכהמסכת   )יט

וכק  ..............................................  נדף עד ד מחמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כ

נדק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

נדק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כב

נהק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

נזק  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

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

נזק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

נחק  .............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

נחק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כז

סק  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

סאק  ...........................................  צ''ר מוהריי''אדמו

סבק  .................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )כט

  אגרות קודש   )ל

סוק  ......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סזק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

עדק  ......................  תזריעפרשת לשבוע לוח זמנים   )לב

עהק  .......  שבת קודש ת הדלקת נרות לערבצוסדר מ  )לג



f"kyzו ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,rixfz t"y

ראּיה  ׁשל ּבאֹופן היתה הּנביאים ּכל נבּואת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

ר  ּומּוחׁשית מּמׁש, ּגׁשמית אצל 7אּיה מּכלֿמקֹום , ְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבמציאּות  רק הראּיה היתה הּנביאים ׁשאר ְְְְְִִִִִַַָָָָָָּכל

הראּיה 8ּדאלקּות  היתה מׁשה אצל מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

לעיל  ונתּבאר ּדאלקּות. ׁשּבענין 9ּבּמהּות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּוכמֹו זעירֿאנּפין. ּבחינת על 'זה' קאי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָהּספירֹות

ּגם  וכן 'זה', ּבׁשם החכמה ספירת נקראת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָכן

 ֿ מה הּכתר, ּפנימּיּות והינּו 'זה', נקרא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּכתר

וכן  'ּכה', ּבׁשם נקראת הּכתר חיצֹונּיּות ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּׁשאיןּֿכן

הענין  ּגם וזהּו 'ּכה'. ּבׁשם נקראת הּבינה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹספירת

נתנּבא  ּומׁשה ּב'ּכה', נתנּבאּו הּנביאים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּכל

ׁש'ּכה' מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּמבֹואר ּדאף ְְְְְֶֶֶַַָָֹּב'זה',

הּנה  ּוזעירֿאנּפין, מלכּות ּכנגד הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַו'זה'

ּבינה  ספירֹות ּכנגד ׁשהם מבֹואר ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָלפעמים

ּבחינת  - ּב'זה' נתנּבא ׁשּמׁשה וזהּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹוחכמה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו 10חכמה, ְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹ

מה. ְְַָונחנּו

¯‡a˙Â הּבינה 9ּבזה ׁשּספירת ׁשהענין ׁשאף , ¿ƒ¿»≈ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

לגּבי  רק לכאֹורה הּוא 'ּכה' ְְְִִֵֵַַָֹנקראת

אדמּו"ר  כ"ק מבאר מּכלֿמקֹום החכמה, ְְְְִִֵַַַָָָָָספירת

(ׁשּנקרא  זעירֿאנּפין לגּבי ּגם ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנׁשמתֹוֿעדן 

מ'זעיר  למעלה היא הּבינה ׁשּספירת אף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ'זה'),

('זה') הּגילּוי ענין ׁשעיקר לפי והינּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַאנּפין',

הּבינה, ּבספירת מהּֿׁשאיןּֿכן ּבזעירֿאנּפין, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּוא

הּמׁשל  וכּידּוע אנּפין'. מ'זעיר למעלה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאף
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א'רפה.7) ע' משפטים אוה"ת גם וראה ב). (קכז, סי"ט אגה"ק תניא גילוי 8)ראה הוא ש"נבואה שאף שם, תער"ב בהמשך

עיי"ש. כו'", השגתם בלבוש שנתלבש זאת.. ועוד לבד, דמות בחי' שהיא המל' חיצוניות מבחי' "רק זה הרי המהות",

פ"ב.9) הנ"ל וקבל ב.10)ד"ה ו, פקודי לקו"ת וראה זֿח. טז, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡È·p‰ Ïk ˙‡e· ÌbL Û‡c רבנו משה של נבואתו רק ולא ¿«∆«¿«»«¿ƒƒ
,LnÓ ‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰ כמו ברורה בצורה אלוקות ראו והם »¿»¿∆∆¿ƒ»«»

˙ÈLÁeÓe ˙ÈÓLb ‰i‡¯7¯‡L Ïk Ïˆ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ , ¿ƒ»«¿ƒ»ƒƒ»»≈∆»¿»
‰i‡¯‰ ‰˙È‰ ÌÈ‡È·p‰ והמוחשית e‡ÈˆÓa˙הברורה ˜¯ «¿ƒƒ»¿»»¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˙e˜Ï‡c8, שאינו רגיל שאדם ובעוד ∆¡…
האלוקות  מציאות את גם מכיר נביא

רואה  שהוא כפי בראיה ולא בידיעה

אצל  הרי גשמיים, דברים במוחש

האלוקית  המציאות ידיעת הנביאים

מוחשית  גשמית ראיה כמו הייתה

‰LÓ Ïˆ‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈∆…∆
‰i‡¯‰ ‰˙È‰ במציאות רק לא »¿»»¿ƒ»

e˜Ï‡c˙.בלבד  ˙e‰na««∆¡…
ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â9 פורים של במאמר ¿ƒ¿»≈¿≈

‰B¯ÈÙq˙הנזכר  ÔÈÚaL בעשר ∆¿ƒ¿««¿ƒ
העליונות  ÏÚהספירות '‰Ê' È‡»̃≈∆«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa זעירות פנים ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המידות  בחינת (חסד,היא העליונות

האצילות  שבעולם וכו') גבורה

ל"אריך  ביחס כי אנפין" "זעיר (ונקראת

הספירות  מעשר שלמעלה אנפין"

שבס  למוחין במידות וביחס יש פירות,

ביחס  זאת, ועם מועטת, התגלות

ספירת  של המצומצמת להארה

"זעיר  במידות, ההארה המלכות,

המהות, של הארה היא אנפין",

של  הארה היא במלכות וההארה

בלבד). והדמות המציאות

˙¯ÈÙÒ ˙‡¯˜ ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿≈¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ הראשונה הספירה «»¿»

בבחינת  העליונים והעליונה המוחין

¯˙k‰ Ìb ÔÎÂ ,'‰Ê' ÌLa בו ¿≈∆¿≈««∆∆
שלמעלה  האלוקי האור מאיר

מעל  הוא שהכתר (כשם מהספירות

eÈ‰Âהראש) ,'‰Ê' ‡¯˜ƒ¿»∆¿«¿
ÌLa ˙‡¯˜ ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,¯˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆«∆≈≈ƒƒ«∆∆ƒ¿≈¿≈

,'‰k' בחלוקה אבל מהספירות, למעלה היא הכתר בחינת כללי באופן …
(דרגה  "כה" עניין את גם יש עצמו, בכתר השונות הבחינות של פרטנית

עצמה) האלקות מהות התגלות את בה אין ממנה שלמעלה לדרגות שביחס

ביחס  "כה" בשם נקראת שבו, נמוכה היותר הדרגה הכתר", ו"חיצוניות

"זה", בשם הנקראת שבו, ועמוקה פנימית היותר הדרגה הכתר", ל"פנימיות

'‰k' ÌLa ˙‡¯˜ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÎÂ שהיא לחכמה ביחס כי ¿≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈¿≈…

מסויים) (במובן היא בבינה לפרטים הירידה העניין, עצם מאיר שבה הנקודה

"כה" בחינת היא ובינה "זה" בחינת היא חכמה ולכן מצומצמת, יותר התגלות

בפורים). שנאמר הנזכר במאמר בהרחבה (כמבואר

‡a˙ ‰LÓe ,'‰k'a e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»∆»«¿ƒƒƒ¿«¿¿……∆ƒ¿«≈
‰nÎa ¯‡B·nL Û‡c ,'‰Ê'a¿∆¿«∆¿»¿«»

˙BÓB˜Ó החסידות k'L‰'בתורת ¿∆…
˙eÎÏÓ „‚k Ì‰ '‰Ê'Â הספירה ¿∆≈¿∆∆«¿

שנקראת  ביותר והתחתונה האחרונה

המידות ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊe,"כה" ¿≈«¿ƒ
"זה" הנקראות ≈p‰ƒ‰העליונות

Ì‰L ¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙÏ שתי ƒ¿»ƒ¿»∆≈
"כה" ∆∆¿k‚„הם ו"זה"הבחינות

‰Èa ˙B¯ÈÙÒ"כה" הנקראת ¿ƒƒ»
‰ÓÎÁÂ,"זה" e‰ÊÂהנקראת ¿»¿»¿∆

˙ÈÁa - '‰Ê'a ‡a˙ ‰LnL∆…∆ƒ¿«≈¿∆¿ƒ«
ÏL BÈÚ e‰fL ,‰ÓÎÁ»¿»∆∆ƒ¿»∆

,‰LÓ כוח בחינת" שהיא החכמה …∆
(כי  שבה הביטול עניין שם על  מה",

ללא  בלבד, העניין נקודת היא

היוצרת  ולרוחב לאורך הסתעפות

הביטול) היפך ¿BÓkמציאות,
·e˙kL10 על אמרו ואהרן שמשה ∆»

Ó‰עצמם  eÁÂ ביטול של לשון ¿«¿»
מה. כוח – חכמה כמו

‰Êa ¯‡a˙Â9, הנזכר במאמר ¿ƒ¿»≈»∆
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL ÔÈÚ‰L Û‡L∆«∆»ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ»
˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ '‰k' ˙‡¯˜ƒ¿≈…ƒ¿»«

,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ Èa‚Ï שלעומת ¿«≈¿ƒ««»¿»
היא  הבינה בחכמה, המיוחד הגילוי

(כי  וברורה בהירה פחות השגה

הנקודה) עצם על מעלימים הפרטים

ובינה  "זה" בחינת היא חכמה ולכן

"כה" בחינת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהיא
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó הרבי ¿»≈«¿

e‰fLהרש"ב  Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆∆∆
הוא  "כה" נקראת הבינה שספירת לעיל ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊהאמור Èa‚Ï Ìb«¿«≈¿≈«¿ƒ

ÏÚÓÏ‰המידות  ‡È‰ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL Û‡ ,('‰Ê' ‡¯˜pL)∆ƒ¿»∆«∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó לדרגה מדרגה האלוקי האור והשתלשלות הספירות בסדר ƒ¿≈«¿ƒ

תפארת  גבורה (חסד, מהמידות למעלה הם דעת) בינה, (חכמה, המוחין שהרי

Œ¯ÈÚÊaוכו') ‡e‰ ('‰Ê') ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L Û‡ ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔÈt‡«¿ƒ«∆≈≈ƒ¿ƒ««ƒ»«∆ƒ¿«¿»

.'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Óƒ¿≈«¿ƒ
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ז"ל  מהּבעלֿׁשםֿטֹוב הּׁשווינּדל 11ּבזה מענין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

יֹותר, עליֹונה ּבמדריגה עֹומד ׁשּכאׁשר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָטרעּפ,

את  רֹואה אינֹו אזי העּמּוד, מאחֹורי היא ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָאבל

אֹותּה ׁשראה אף העּמּוד, ׁשּבראׁש ְֶֶַַַָָָָָֹהּצּורה

הּתחּתֹונה. ּבּמדריגה ּבעמדֹו נכחֹו ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּכׁשהיתה

‰p‰Â זעירֿאנּפין ּדבחינת ׁשהּמעלה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

'ז  הּגילּוי)ׁשּנקראת ענין על (ׁשּמֹורה ה' ְְִִִֵֶֶֶַַַָ

לגּבי  ּגם אּלא מלכּות, ּבחינת לגּבי רק לא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹהיא

הּמעלה  ּגם כן ּכמֹו 'ּכה', ׁשּנקראת ּבינה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבחינת

לגּבי  רק לא היא 'זה' ׁשּנקראת חכמה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדבחינת

(חיצֹונּיּות) ּבחינת לגּבי ּגם אּלא ּבינה, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

'ּכה'. ׁשּנקראת ְִֵֶֶֶַֹהּכתר

ּדהּנה e‡È·e¯ג) אינּה12הענין, החכמה ּבחינת ≈ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ענין  אּלא ּדבר, מאיזה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָהתּפּׁשטּות

לא  מּמקֹור ּה ׁשּנמצאת והינּו עצמי, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹודבר

עצמי. ּבבחינת אּלא והתּפּׁשטּות, ּגילּוי ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָּבבחינת

ׁשּכתּוב  הּוא 13וזהּו אין ּתּמצא, מאין והחכמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּכתר  יׁש14ּבחינת ּבדר החכמה נמצאת ּומּׁשם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

את  ׁשהּמֹוצא הּמציאה, ּכמֹו ּתּמצא, וזהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמאין.

הּמציאה  ּבאה מאין יֹודע אינֹו ּוכמֹו15המציאה , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

מקֹורּה, את מרּגיׁשה אינּה החכמה ּבחינת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָכן
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ח"ב 11) נ"ך אוה"ת ואילך. ריד ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי גם וראה ט. ע' תרנ"ז סה"מ א'רפג. ע' מטות אוה"ת ראה

וש"נ. נגֿנד. סימן בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב שם כתר תתפד. העת"ר 12)ע' שרה חיי ויהיו ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). תשלב ע' שם תער"ב יב.13)(המשך כח, רע"א).14)איוב (קכו, סי"ז אגה"ק תניא (ברע"מ). סע"א קכא, זח"ב ראה

הזקן  אדמו"ר מאמרי ואילך. סע"ג כב, (תזריע) פרשתנו לקו"ת ד. יט, תולדות עטר"ת תו"א סה"מ שמא. ע' ח"א תקס"ח

ואילך. 89 ס"ע תרצ"ו ואילך. תפד ד.15)ס"ע מא, שה"ש ד. כו, ראה פ' לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נ"ע  הרש"ב הרבי דברי יסוד על הנזכר, במאמר כמבואר הוא, הדבר וטעם

ידי  על הוא הספירות עשר באמצעות האלוקי האור של הגילוי פעולת שעיקר

כפי  העליונות המידות היינו אנפין", "זעיר כי המידות, אנפין" "זעיר בחינת

שהאור  ולאחר סוף", האין עולמות "סוף האצילות בעולם מאירות שהן

המידות  אנפין', מ'זעיר יורד האלוקי

ל  להאיר דאצילות, כדי המלכות, ספירת

שלמטה  בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

צמצום  עובר הוא האצילות מעולם

כפי  גבול בלי מאור והופך והעלם,

לאור  האיןֿסוף" ב"עולמות שמאיר

יש  שבהם בעולמות שמאיר כפי מוגבל

ורק  מוגבלים, לנבראים מקום נתינת

האורות  הזה וההעלם הצמצום לאחר

גילוי, לידי לבוא יכולים העליונים

ביותר  הנעלים העניינים שגם ונמצא

גילוי  לידי באים באורֿאיןֿסוף

הם  כאשר דווקא "זה" ונקראים

נקרא  הוא ולכן אנפין" ב"זעיר מתגלים

שבאדם  (כשם הגילוי עניין "זה",

מתגלה  הוא שבו האמצעי הם המידות

היא  שהבינה ואף הזולת). אל ומשפיע

כיוון  מהמידות, יותר גבוהה דרגה

באמצעות  היא ההתגלות שעיקר

הן  המידות הרי אנפין", "זעיר המידות,

בבחינת  היא והבינה "זה" בבחינת

בה  אין אבל נעלית דרגתה כי "כה",

באצבעו  ("מראה הגילוי עניין את

אנפין", ב"זעיר כמו זה") ואומר

מידות.

‰Êa ÏLn‰ Úe„iÎÂ זה לעניין ¿«»««»»»∆
את  מביאה גבוהה יותר דרגה שלעתים

נמוכה יותר דרגה מאשר פחות גילוי לידי ≈»»»≈BËŒÌLŒÏÚa‰Ó·העניין
Ï"Ê11,tÚ¯Ë ÏcÈÂÂM‰ ÔÈÚÓ המובילות ה'עגלגלות' המדרגות «≈ƒ¿««¿ƒ¿¿¿∆

מסויימת  צורה העמוד בראש יש ולמעלה למעלה, ÓBÚ„מלמטה ¯L‡kL∆«¬∆≈
המדרגות  גבי על ועולה ‰È‡המטפס Ï·‡ ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰‚È¯„Óa¿«¿≈»∆¿»≈¬»ƒ

ÈÊ‡ ,„enÚ‰ È¯BÁ‡Ó עליונה מדריגה אותה גבי על ‡BÈהעומד ≈¬≈»«¬«≈
d˙B‡ ‰‡¯L Û‡ ,„enÚ‰ L‡¯aL ‰¯ev‰ ˙‡ ‰‡B¯ קודם ∆∆«»∆¿…»««∆»»»

BÁÎלכן  ‰˙È‰Lk מולו‰BzÁz‰ ‰‚È¯„na B„ÓÚa גם וכך ¿∆»¿»ƒ¿¿»¿««¿≈»««¿»
גילוי  יותר יהיה אנפין") ("זעיר יותר התחתונה בדרגה שדווקא ייתכן בנמשל,

היא  יותר התחתונה הדרגה ודווקא ("בינה") יותר העליונה בדרגה מאשר

"כה". בבחינת היא העליונה ואילו "זה" בחינת

‰ÏÚn‰L ÌLk ‰p‰Â המיוחד ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊוהיתרון ˙ÈÁ·c ¿ƒ≈¿≈∆««¬»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
‰¯BnL) '‰Ê' ˙‡¯˜pL"זה" ‰Èbהביטוי ÔÈÚ ÏÚ‡Ï ‡È‰ (ÈeÏ ∆ƒ¿≈∆∆»«ƒ¿««ƒƒ…
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa Èa‚Ï אנפין",¯˜ מ"זעיר Èa‚Ïשלמטה Ìb ‡l‡ «¿«≈¿ƒ««¿∆»«¿«≈

‰Èa ˙ÈÁa מ"זעיר שלמעלה ¿ƒ«ƒ»
ÔÎאנפין" BÓk ,'‰k' ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈…¿≈

‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·c ‰ÏÚn‰ Ìb«««¬»ƒ¿ƒ«»¿»
'‰Ê' ˙‡¯˜pL הגילוי על שם ∆ƒ¿≈∆

‰Èa ˙ÈÁa Èa‚Ï ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿«≈¿ƒ«ƒ»
מהחכמה, Èa‚Ïשלמטה Ìb ‡l‡∆»«¿«≈

¯˙k‰ (˙eiBˆÈÁ) ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«∆∆
מהחכמה  ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙שלמעלה

,'‰k' המעלה את ומבאר שהולך כפי …
אפילו  החכמה בחינת של המיוחדת

הכתר. לבחינת ביחס

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚12 ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
dÈ‡ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»≈»
‡l‡ ,¯·c ‰ÊÈ‡Ó ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿≈≈∆»»∆»
eÈ‰Â ,ÈÓˆÚ ¯·„Â ÔÈÚƒ¿»¿»»«¿ƒ¿«¿
‡Ï d¯B˜nÓ ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈ƒ¿»…
,˙eËMt˙‰Â ÈeÏÈb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿

ÈÓˆÚ ˙ÈÁ·a ‡l‡,כלל בדרך ∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ
ב'סדר  האלוקי האור הארת

שהמאור, כזה באופן היא השתלשלות'

ורק  נעלם, נשאר האור, מקור

לידי  באה ממנו וההארה ההתפשטות

בכך  ייחודית החכמה בחינת אבל גילוי,

בהרחבה  כמבואר 'עצמי', דבר שהיא

נשמתו  הרש"ב אדמו"ר של במאמר

"בשעה  המאמרים (ב'המשך' ֿעדן

הדברים  ונקודת תער"ב) – שהקדימו

התגלות  הוא מהותה שכל כך מהחכמה מקבלת למשל, שהבינה, בעוד כי היא

שהיא  כזה לא הוא למקורה החכמה בין היחס החכמה, שבנקודת הפרטים

'עצמי'. דבר אלא ממנו, התפשטות ומהווה ממנו e˙kL·מקבלת e‰ÊÂ13 ¿∆∆»
העליונה  החכמה ספירת התהוות אופן nzˆ‡,לגבי ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈«ƒƒ»≈

¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÈ‡14LÈ C¯„a ‰ÓÎÁ‰ ˙‡ˆÓ ÌMÓe , «ƒ¿ƒ««∆∆ƒ»ƒ¿≈«»¿»¿∆∆≈
ÔÈ‡Ó ישיר ותוצאה סיבה של בצורה באה ולא החכמה ממנו המקור ולכן ה, ≈«ƒ

בה. ניכר ולא נראה ‡˙לא ‡ˆBn‰L ,‰‡Èˆn‰ BÓk ,‡ˆnz e‰ÊÂ¿∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆«≈∆
‰‡Èˆn‰ ‰‡a ÔÈ‡Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‰‡ÈˆÓ‰15, ויחס קשר אין כי «¿ƒ»≈≈«≈«ƒ»»«¿ƒ»

לידו באה שהמציאה לכך המציאה מקור בין וישיר ÈÁa˙קרוב ÔÎ BÓÎe¿≈¿ƒ«
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ז f"kyz ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,rixfz t"y

ראּיה  ׁשל ּבאֹופן היתה הּנביאים ּכל נבּואת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

ר  ּומּוחׁשית מּמׁש, ּגׁשמית אצל 7אּיה מּכלֿמקֹום , ְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבמציאּות  רק הראּיה היתה הּנביאים ׁשאר ְְְְְִִִִִַַָָָָָָּכל

הראּיה 8ּדאלקּות  היתה מׁשה אצל מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

לעיל  ונתּבאר ּדאלקּות. ׁשּבענין 9ּבּמהּות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּוכמֹו זעירֿאנּפין. ּבחינת על 'זה' קאי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָהּספירֹות

ּגם  וכן 'זה', ּבׁשם החכמה ספירת נקראת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָכן

 ֿ מה הּכתר, ּפנימּיּות והינּו 'זה', נקרא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּכתר

וכן  'ּכה', ּבׁשם נקראת הּכתר חיצֹונּיּות ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹּׁשאיןּֿכן

הענין  ּגם וזהּו 'ּכה'. ּבׁשם נקראת הּבינה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹספירת

נתנּבא  ּומׁשה ּב'ּכה', נתנּבאּו הּנביאים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּכל

ׁש'ּכה' מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּמבֹואר ּדאף ְְְְְֶֶֶַַָָֹּב'זה',

הּנה  ּוזעירֿאנּפין, מלכּות ּכנגד הם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַו'זה'

ּבינה  ספירֹות ּכנגד ׁשהם מבֹואר ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָלפעמים

ּבחינת  - ּב'זה' נתנּבא ׁשּמׁשה וזהּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹוחכמה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו 10חכמה, ְְְִֶֶֶֶֶָָָָֹ

מה. ְְַָונחנּו

¯‡a˙Â הּבינה 9ּבזה ׁשּספירת ׁשהענין ׁשאף , ¿ƒ¿»≈ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

לגּבי  רק לכאֹורה הּוא 'ּכה' ְְְִִֵֵַַָֹנקראת

אדמּו"ר  כ"ק מבאר מּכלֿמקֹום החכמה, ְְְְִִֵַַַָָָָָספירת

(ׁשּנקרא  זעירֿאנּפין לגּבי ּגם ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנׁשמתֹוֿעדן 

מ'זעיר  למעלה היא הּבינה ׁשּספירת אף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ'זה'),

('זה') הּגילּוי ענין ׁשעיקר לפי והינּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַאנּפין',

הּבינה, ּבספירת מהּֿׁשאיןּֿכן ּבזעירֿאנּפין, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּוא

הּמׁשל  וכּידּוע אנּפין'. מ'זעיר למעלה ׁשהיא ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאף
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א'רפה.7) ע' משפטים אוה"ת גם וראה ב). (קכז, סי"ט אגה"ק תניא גילוי 8)ראה הוא ש"נבואה שאף שם, תער"ב בהמשך

עיי"ש. כו'", השגתם בלבוש שנתלבש זאת.. ועוד לבד, דמות בחי' שהיא המל' חיצוניות מבחי' "רק זה הרי המהות",

פ"ב.9) הנ"ל וקבל ב.10)ד"ה ו, פקודי לקו"ת וראה זֿח. טז, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‡È·p‰ Ïk ˙‡e· ÌbL Û‡c רבנו משה של נבואתו רק ולא ¿«∆«¿«»«¿ƒƒ
,LnÓ ‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰ כמו ברורה בצורה אלוקות ראו והם »¿»¿∆∆¿ƒ»«»

˙ÈLÁeÓe ˙ÈÓLb ‰i‡¯7¯‡L Ïk Ïˆ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ , ¿ƒ»«¿ƒ»ƒƒ»»≈∆»¿»
‰i‡¯‰ ‰˙È‰ ÌÈ‡È·p‰ והמוחשית e‡ÈˆÓa˙הברורה ˜¯ «¿ƒƒ»¿»»¿ƒ»«ƒ¿ƒ

˙e˜Ï‡c8, שאינו רגיל שאדם ובעוד ∆¡…
האלוקות  מציאות את גם מכיר נביא

רואה  שהוא כפי בראיה ולא בידיעה

אצל  הרי גשמיים, דברים במוחש

האלוקית  המציאות ידיעת הנביאים

מוחשית  גשמית ראיה כמו הייתה

‰LÓ Ïˆ‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈∆…∆
‰i‡¯‰ ‰˙È‰ במציאות רק לא »¿»»¿ƒ»

e˜Ï‡c˙.בלבד  ˙e‰na««∆¡…
ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â9 פורים של במאמר ¿ƒ¿»≈¿≈

‰B¯ÈÙq˙הנזכר  ÔÈÚaL בעשר ∆¿ƒ¿««¿ƒ
העליונות  ÏÚהספירות '‰Ê' È‡»̃≈∆«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa זעירות פנים ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המידות  בחינת (חסד,היא העליונות

האצילות  שבעולם וכו') גבורה

ל"אריך  ביחס כי אנפין" "זעיר (ונקראת

הספירות  מעשר שלמעלה אנפין"

שבס  למוחין במידות וביחס יש פירות,

ביחס  זאת, ועם מועטת, התגלות

ספירת  של המצומצמת להארה

"זעיר  במידות, ההארה המלכות,

המהות, של הארה היא אנפין",

של  הארה היא במלכות וההארה

בלבד). והדמות המציאות

˙¯ÈÙÒ ˙‡¯˜ ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿≈¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ הראשונה הספירה «»¿»

בבחינת  העליונים והעליונה המוחין

¯˙k‰ Ìb ÔÎÂ ,'‰Ê' ÌLa בו ¿≈∆¿≈««∆∆
שלמעלה  האלוקי האור מאיר

מעל  הוא שהכתר (כשם מהספירות

eÈ‰Âהראש) ,'‰Ê' ‡¯˜ƒ¿»∆¿«¿
ÌLa ˙‡¯˜ ¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,¯˙k‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«∆∆«∆≈≈ƒƒ«∆∆ƒ¿≈¿≈

,'‰k' בחלוקה אבל מהספירות, למעלה היא הכתר בחינת כללי באופן …
(דרגה  "כה" עניין את גם יש עצמו, בכתר השונות הבחינות של פרטנית

עצמה) האלקות מהות התגלות את בה אין ממנה שלמעלה לדרגות שביחס

ביחס  "כה" בשם נקראת שבו, נמוכה היותר הדרגה הכתר", ו"חיצוניות

"זה", בשם הנקראת שבו, ועמוקה פנימית היותר הדרגה הכתר", ל"פנימיות

'‰k' ÌLa ˙‡¯˜ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÎÂ שהיא לחכמה ביחס כי ¿≈¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈¿≈…

מסויים) (במובן היא בבינה לפרטים הירידה העניין, עצם מאיר שבה הנקודה

"כה" בחינת היא ובינה "זה" בחינת היא חכמה ולכן מצומצמת, יותר התגלות

בפורים). שנאמר הנזכר במאמר בהרחבה (כמבואר

‡a˙ ‰LÓe ,'‰k'a e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»∆»«¿ƒƒƒ¿«¿¿……∆ƒ¿«≈
‰nÎa ¯‡B·nL Û‡c ,'‰Ê'a¿∆¿«∆¿»¿«»

˙BÓB˜Ó החסידות k'L‰'בתורת ¿∆…
˙eÎÏÓ „‚k Ì‰ '‰Ê'Â הספירה ¿∆≈¿∆∆«¿

שנקראת  ביותר והתחתונה האחרונה

המידות ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊe,"כה" ¿≈«¿ƒ
"זה" הנקראות ≈p‰ƒ‰העליונות

Ì‰L ¯‡B·Ó ÌÈÓÚÙÏ שתי ƒ¿»ƒ¿»∆≈
"כה" ∆∆¿k‚„הם ו"זה"הבחינות

‰Èa ˙B¯ÈÙÒ"כה" הנקראת ¿ƒƒ»
‰ÓÎÁÂ,"זה" e‰ÊÂהנקראת ¿»¿»¿∆

˙ÈÁa - '‰Ê'a ‡a˙ ‰LnL∆…∆ƒ¿«≈¿∆¿ƒ«
ÏL BÈÚ e‰fL ,‰ÓÎÁ»¿»∆∆ƒ¿»∆

,‰LÓ כוח בחינת" שהיא החכמה …∆
(כי  שבה הביטול עניין שם על  מה",

ללא  בלבד, העניין נקודת היא

היוצרת  ולרוחב לאורך הסתעפות

הביטול) היפך ¿BÓkמציאות,
·e˙kL10 על אמרו ואהרן שמשה ∆»

Ó‰עצמם  eÁÂ ביטול של לשון ¿«¿»
מה. כוח – חכמה כמו

‰Êa ¯‡a˙Â9, הנזכר במאמר ¿ƒ¿»≈»∆
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL ÔÈÚ‰L Û‡L∆«∆»ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ»
˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ '‰k' ˙‡¯˜ƒ¿≈…ƒ¿»«

,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ Èa‚Ï שלעומת ¿«≈¿ƒ««»¿»
היא  הבינה בחכמה, המיוחד הגילוי

(כי  וברורה בהירה פחות השגה

הנקודה) עצם על מעלימים הפרטים

ובינה  "זה" בחינת היא חכמה ולכן

"כה" בחינת ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהיא
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Ó הרבי ¿»≈«¿

e‰fLהרש"ב  Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆∆∆
הוא  "כה" נקראת הבינה שספירת לעיל ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊהאמור Èa‚Ï Ìb«¿«≈¿≈«¿ƒ

ÏÚÓÏ‰המידות  ‡È‰ ‰Èa‰ ˙¯ÈÙqL Û‡ ,('‰Ê' ‡¯˜pL)∆ƒ¿»∆«∆¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»
,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Ó לדרגה מדרגה האלוקי האור והשתלשלות הספירות בסדר ƒ¿≈«¿ƒ

תפארת  גבורה (חסד, מהמידות למעלה הם דעת) בינה, (חכמה, המוחין שהרי

Œ¯ÈÚÊaוכו') ‡e‰ ('‰Ê') ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ¯˜ÈÚL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ«ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L Û‡ ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔÈt‡«¿ƒ«∆≈≈ƒ¿ƒ««ƒ»«∆ƒ¿«¿»

.'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'Óƒ¿≈«¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

miycg y`x mkl dfd ycegd

ז"ל  מהּבעלֿׁשםֿטֹוב הּׁשווינּדל 11ּבזה מענין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָ

יֹותר, עליֹונה ּבמדריגה עֹומד ׁשּכאׁשר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָטרעּפ,

את  רֹואה אינֹו אזי העּמּוד, מאחֹורי היא ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָאבל

אֹותּה ׁשראה אף העּמּוד, ׁשּבראׁש ְֶֶַַַָָָָָֹהּצּורה

הּתחּתֹונה. ּבּמדריגה ּבעמדֹו נכחֹו ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּכׁשהיתה

‰p‰Â זעירֿאנּפין ּדבחינת ׁשהּמעלה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

'ז  הּגילּוי)ׁשּנקראת ענין על (ׁשּמֹורה ה' ְְִִִֵֶֶֶַַַָ

לגּבי  ּגם אּלא מלכּות, ּבחינת לגּבי רק לא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֹהיא

הּמעלה  ּגם כן ּכמֹו 'ּכה', ׁשּנקראת ּבינה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבחינת

לגּבי  רק לא היא 'זה' ׁשּנקראת חכמה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדבחינת

(חיצֹונּיּות) ּבחינת לגּבי ּגם אּלא ּבינה, ְְְִִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

'ּכה'. ׁשּנקראת ְִֵֶֶֶַֹהּכתר

ּדהּנה e‡È·e¯ג) אינּה12הענין, החכמה ּבחינת ≈ְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ענין  אּלא ּדבר, מאיזה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָהתּפּׁשטּות

לא  מּמקֹור ּה ׁשּנמצאת והינּו עצמי, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹודבר

עצמי. ּבבחינת אּלא והתּפּׁשטּות, ּגילּוי ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָּבבחינת

ׁשּכתּוב  הּוא 13וזהּו אין ּתּמצא, מאין והחכמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

הּכתר  יׁש14ּבחינת ּבדר החכמה נמצאת ּומּׁשם , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

את  ׁשהּמֹוצא הּמציאה, ּכמֹו ּתּמצא, וזהּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמאין.

הּמציאה  ּבאה מאין יֹודע אינֹו ּוכמֹו15המציאה , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

מקֹורּה, את מרּגיׁשה אינּה החכמה ּבחינת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָכן
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ח"ב 11) נ"ך אוה"ת ואילך. ריד ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי גם וראה ט. ע' תרנ"ז סה"מ א'רפג. ע' מטות אוה"ת ראה

וש"נ. נגֿנד. סימן בהוספות תשס"ד) (הוצאת טוב שם כתר תתפד. העת"ר 12)ע' שרה חיי ויהיו ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). תשלב ע' שם תער"ב יב.13)(המשך כח, רע"א).14)איוב (קכו, סי"ז אגה"ק תניא (ברע"מ). סע"א קכא, זח"ב ראה

הזקן  אדמו"ר מאמרי ואילך. סע"ג כב, (תזריע) פרשתנו לקו"ת ד. יט, תולדות עטר"ת תו"א סה"מ שמא. ע' ח"א תקס"ח

ואילך. 89 ס"ע תרצ"ו ואילך. תפד ד.15)ס"ע מא, שה"ש ד. כו, ראה פ' לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נ"ע  הרש"ב הרבי דברי יסוד על הנזכר, במאמר כמבואר הוא, הדבר וטעם

ידי  על הוא הספירות עשר באמצעות האלוקי האור של הגילוי פעולת שעיקר

כפי  העליונות המידות היינו אנפין", "זעיר כי המידות, אנפין" "זעיר בחינת

שהאור  ולאחר סוף", האין עולמות "סוף האצילות בעולם מאירות שהן

המידות  אנפין', מ'זעיר יורד האלוקי

ל  להאיר דאצילות, כדי המלכות, ספירת

שלמטה  בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

צמצום  עובר הוא האצילות מעולם

כפי  גבול בלי מאור והופך והעלם,

לאור  האיןֿסוף" ב"עולמות שמאיר

יש  שבהם בעולמות שמאיר כפי מוגבל

ורק  מוגבלים, לנבראים מקום נתינת

האורות  הזה וההעלם הצמצום לאחר

גילוי, לידי לבוא יכולים העליונים

ביותר  הנעלים העניינים שגם ונמצא

גילוי  לידי באים באורֿאיןֿסוף

הם  כאשר דווקא "זה" ונקראים

נקרא  הוא ולכן אנפין" ב"זעיר מתגלים

שבאדם  (כשם הגילוי עניין "זה",

מתגלה  הוא שבו האמצעי הם המידות

היא  שהבינה ואף הזולת). אל ומשפיע

כיוון  מהמידות, יותר גבוהה דרגה

באמצעות  היא ההתגלות שעיקר

הן  המידות הרי אנפין", "זעיר המידות,

בבחינת  היא והבינה "זה" בבחינת

בה  אין אבל נעלית דרגתה כי "כה",

באצבעו  ("מראה הגילוי עניין את

אנפין", ב"זעיר כמו זה") ואומר

מידות.

‰Êa ÏLn‰ Úe„iÎÂ זה לעניין ¿«»««»»»∆
את  מביאה גבוהה יותר דרגה שלעתים

נמוכה יותר דרגה מאשר פחות גילוי לידי ≈»»»≈BËŒÌLŒÏÚa‰Ó·העניין
Ï"Ê11,tÚ¯Ë ÏcÈÂÂM‰ ÔÈÚÓ המובילות ה'עגלגלות' המדרגות «≈ƒ¿««¿ƒ¿¿¿∆

מסויימת  צורה העמוד בראש יש ולמעלה למעלה, ÓBÚ„מלמטה ¯L‡kL∆«¬∆≈
המדרגות  גבי על ועולה ‰È‡המטפס Ï·‡ ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰‚È¯„Óa¿«¿≈»∆¿»≈¬»ƒ

ÈÊ‡ ,„enÚ‰ È¯BÁ‡Ó עליונה מדריגה אותה גבי על ‡BÈהעומד ≈¬≈»«¬«≈
d˙B‡ ‰‡¯L Û‡ ,„enÚ‰ L‡¯aL ‰¯ev‰ ˙‡ ‰‡B¯ קודם ∆∆«»∆¿…»««∆»»»

BÁÎלכן  ‰˙È‰Lk מולו‰BzÁz‰ ‰‚È¯„na B„ÓÚa גם וכך ¿∆»¿»ƒ¿¿»¿««¿≈»««¿»
גילוי  יותר יהיה אנפין") ("זעיר יותר התחתונה בדרגה שדווקא ייתכן בנמשל,

היא  יותר התחתונה הדרגה ודווקא ("בינה") יותר העליונה בדרגה מאשר

"כה". בבחינת היא העליונה ואילו "זה" בחינת

‰ÏÚn‰L ÌLk ‰p‰Â המיוחד ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊוהיתרון ˙ÈÁ·c ¿ƒ≈¿≈∆««¬»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
‰¯BnL) '‰Ê' ˙‡¯˜pL"זה" ‰Èbהביטוי ÔÈÚ ÏÚ‡Ï ‡È‰ (ÈeÏ ∆ƒ¿≈∆∆»«ƒ¿««ƒƒ…
˙eÎÏÓ ˙ÈÁa Èa‚Ï אנפין",¯˜ מ"זעיר Èa‚Ïשלמטה Ìb ‡l‡ «¿«≈¿ƒ««¿∆»«¿«≈

‰Èa ˙ÈÁa מ"זעיר שלמעלה ¿ƒ«ƒ»
ÔÎאנפין" BÓk ,'‰k' ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈…¿≈

‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·c ‰ÏÚn‰ Ìb«««¬»ƒ¿ƒ«»¿»
'‰Ê' ˙‡¯˜pL הגילוי על שם ∆ƒ¿≈∆

‰Èa ˙ÈÁa Èa‚Ï ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿«≈¿ƒ«ƒ»
מהחכמה, Èa‚Ïשלמטה Ìb ‡l‡∆»«¿«≈

¯˙k‰ (˙eiBˆÈÁ) ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ«∆∆
מהחכמה  ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙שלמעלה

,'‰k' המעלה את ומבאר שהולך כפי …
אפילו  החכמה בחינת של המיוחדת

הכתר. לבחינת ביחס

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚12 ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
dÈ‡ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»≈»
‡l‡ ,¯·c ‰ÊÈ‡Ó ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿≈≈∆»»∆»
eÈ‰Â ,ÈÓˆÚ ¯·„Â ÔÈÚƒ¿»¿»»«¿ƒ¿«¿
‡Ï d¯B˜nÓ ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈ƒ¿»…
,˙eËMt˙‰Â ÈeÏÈb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿

ÈÓˆÚ ˙ÈÁ·a ‡l‡,כלל בדרך ∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ
ב'סדר  האלוקי האור הארת

שהמאור, כזה באופן היא השתלשלות'

ורק  נעלם, נשאר האור, מקור

לידי  באה ממנו וההארה ההתפשטות

בכך  ייחודית החכמה בחינת אבל גילוי,

בהרחבה  כמבואר 'עצמי', דבר שהיא

נשמתו  הרש"ב אדמו"ר של במאמר

"בשעה  המאמרים (ב'המשך' ֿעדן

הדברים  ונקודת תער"ב) – שהקדימו

התגלות  הוא מהותה שכל כך מהחכמה מקבלת למשל, שהבינה, בעוד כי היא

שהיא  כזה לא הוא למקורה החכמה בין היחס החכמה, שבנקודת הפרטים

'עצמי'. דבר אלא ממנו, התפשטות ומהווה ממנו e˙kL·מקבלת e‰ÊÂ13 ¿∆∆»
העליונה  החכמה ספירת התהוות אופן nzˆ‡,לגבי ÔÈ‡Ó ‰ÓÎÁ‰Â¿«»¿»≈«ƒƒ»≈

¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÈ‡14LÈ C¯„a ‰ÓÎÁ‰ ˙‡ˆÓ ÌMÓe , «ƒ¿ƒ««∆∆ƒ»ƒ¿≈«»¿»¿∆∆≈
ÔÈ‡Ó ישיר ותוצאה סיבה של בצורה באה ולא החכמה ממנו המקור ולכן ה, ≈«ƒ

בה. ניכר ולא נראה ‡˙לא ‡ˆBn‰L ,‰‡Èˆn‰ BÓk ,‡ˆnz e‰ÊÂ¿∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆«≈∆
‰‡Èˆn‰ ‰‡a ÔÈ‡Ó Ú„BÈ BÈ‡ ‰‡ÈˆÓ‰15, ויחס קשר אין כי «¿ƒ»≈≈«≈«ƒ»»«¿ƒ»

לידו באה שהמציאה לכך המציאה מקור בין וישיר ÈÁa˙קרוב ÔÎ BÓÎe¿≈¿ƒ«
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f"kyzח ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,rixfz t"y

ּדבר, מאיזה והתּפּׁשטּות ּגילּוי ׁשאינּה לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהינּו

מּיׁש הּוא לזה והּדּוגמא עצמי. ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאּלא

התּפּׁשטּות  אינּה הּיׁש מציאּות ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהּנברא,

התּפּׁשטּות  ׁשּתהיה ּכּמה עד ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמהרּוחנּיּות,

יתהּוה  ולא רּוחני, ענין יּׁשאר זה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהרּוחנית,

מאמרים  ּבכּמה (ּכמבֹואר ּגׁשמי ּדבר ),16מּזה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

יׁש ּבדר היא ּגׁשמית מציאּות התהּוּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָאּלא

עצמֹו, ּבפני מציאּות ׁשהּוא מרּגיׁש ׁשהּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאין,

התּבֹוננּות, ללא הּנה ּבעֹולם, ּׁשרֹואה מה ְְְְִִֵֶֶַָָָֹוכל

והינּו עצמֹו, ּבפני מציאּות ׁשהּוא ּבעיניו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָנראה

ׁשל  ועצמּותֹו מּמהּותֹו היא הּיׁש ׁשהתהּוּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַלפי

מעצמּותֹו, הּוא ׁשּמציאּותֹו ּברּוֿהּוא ְְֲִִֵֶַַַָהּמאציל

מאי  עלּול הּוא ואינֹו ולכן לֹו, ׁשּקדמה עילה זה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ואפס  מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבּדֹו

אחרת  וסיּבה עילה ׁשּום ּבלי מּמׁש ְְְִִִֶֶַַַָָָָהּמּוחלט

הּקדׁש' ּב'אּגרת (ּכמבֹואר הּזה לּיׁש ),17קֹודמת ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

כּו', עילה לֹו ׁשאין הּיׁש אצל נרּגׁש זה ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומּׁשּום

ּומה  מּמקֹורֹו. התּפּׁשטּות ּבבחינת ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַהינּו

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער אינֹו18ּׁשּכתּוב ׁשּבאמת ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָ

האֹור  התּפּׁשטּות ּכמֹו אּלא עצמֹו ּבפני ְְְְְִִֵֶַַָָָָּדבר

ׁשּבאמת  הענין, אמיּתית לפי זהּו הּנה ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמהּׁשמׁש,

מתּפּׁשטת  הארה הּוא אּלא יׁש, ּבבחינת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּבהרּגׁש אבל ורּוחני, אין ּבחינת והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָמּמקֹורֹו,

ּכן, ואם כּו'. עילה לֹו ׁשאין יׁש הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָהּנברא

מּמקֹורֹו, התּפּׁשטּות ּבחינת אינֹו יׁש, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבזה
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ובכ"מ.16) א'תשפב. ע' שמע"צ אוה"ת ב. עח, פינחס לקו"ת א. צ, מג"א תו"א ואילך).17)ראה סע"א (קל, פ"ד.18)ס"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈeÏÈb dÈ‡L ÈÙÏ eÈ‰Â ,d¯B˜Ó ˙‡ ‰LÈb¯Ó dÈ‡ ‰ÓÎÁ‰«»¿»≈»«¿ƒ»∆¿»¿«¿¿ƒ∆≈»ƒ

ÈÓˆÚ ÔÈÚ ‡l‡ ,¯·c ‰ÊÈ‡Ó ˙eËMt˙‰Â בלי שנוצר דבר וכמו ¿ƒ¿«¿≈≈∆»»∆»ƒ¿»«¿ƒ
למקורו. ויחס ‰p·¯‡,קשר LiÓ ‡e‰ ‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â הוא שאף ¿«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿»

ונרגש  ניכר יהיה שמקורו מבלי מאין יש בדרך האלוקי ממקורו ונוצר נברא

הרש"ב  הרבי של המאמר (ובלשון בו

יש  שנברא הנברא... היש כמו ..." נ"ע:

שום  בלי ממש, המוחלט ואפס מאין

הזה. ליש קודמת אחרת וסיבה עילה

בחינת  שהוא במה הנברא הרי כן, ואם

ממקורו... התפשטות בבחינת אינו יש,

יש  הרי התפשטות בבחינת היה שאם

ההתפשטות... באה שממנו העצם

נראה  דבהתפשטות לעיל... ונתבאר

בלי  שהוא ומאחר כו', העצם ונגלה

בבחינת  אינו כו' וסיבה עילה

הוא  שהנברא וזהו כו', התפשטות

בבחי' הי' ואם מקורו לגבי באיןֿערוך

כמו  רוחנית במדריגה הי' התפשטות

לפי  זהו יש שהוא ומה כו', האין מקורו

בבחינת  לא ממקורו שנמצא

‰Liהתפשטות") ˙e‡ÈˆÓ ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«≈
‰˙eËMt˙הנברא  dÈ‡ והתגלות ≈»ƒ¿«¿

˙eiÁe¯‰Ó,וגלוי ישיר באופן ≈»»ƒ
ותוצאה, סיבה של Ú„בדרך È¯‰L∆¬≈«

˙eËMt˙‰ ‰È‰zL ‰nk«»∆ƒ¿∆ƒ¿«¿
של  והארה ÈÁe¯‰»»ƒ˙,והתגלות

,ÈÁe¯ ÔÈÚ ¯‡MÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ»≈ƒ¿»»ƒ
ÈÓLb ¯·c ‰fÓ ‰e‰˙È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆ƒ∆»»«¿ƒ
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók)16 «¿»¿«»«¬»ƒ

 ֿ באין הם וה"יש" ה"אין" כמה עד

זה  והשוואה יחס כל וללא ערוך,

e‡ÈˆÓ˙לזה  ˙ee‰˙‰ ‡l‡ ,(∆»ƒ¿«¿ƒ
,ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡È‰ ˙ÈÓLb«¿ƒƒ¿∆∆≈≈«ƒ

Li‰L הנבראLÈb¯Ó ההכרה לפי ∆«≈«¿ƒ
e‡ÈˆÓ˙שלו והתחושה  ‡e‰L∆¿ƒ

,BÓˆÚ ÈÙa כביכול עצמאי, קיום לו יש עיניו ראות Ó‰ולפי ÏÎÂ ƒ¿≈«¿¿»«
˙eBa˙‰ ‡ÏÏ ‰p‰ ,ÌÏBÚa ‰‡B¯M כפי אלא הדברים של באמת ∆∆»»ƒ≈¿…ƒ¿¿

בחיצוניות, נראים e‰L‡שהם ÂÈÈÚa ‰‡¯ הנברא e‡ÈˆÓ˙ה"יש" ƒ¿∆¿≈»∆¿ƒ
eÈ‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa כי (אם עצמו את רואה הנברא שה"יש" לכך הסיבה ƒ¿≈«¿¿«¿

היא  ו"יש" עצמאית כמציאות כמובן) ‰Liבטעות, ˙ee‰˙‰L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««≈
‡È‰ בעצםÏÈˆ‡n‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nÓ הבורא‡e‰ŒCe¯a ƒƒ«¿«¿∆««¬ƒ»

"מאציל" נקרא הנעלים לנבראים בעצמו B˙e‡ÈˆnLשביחס הבורא של ∆¿ƒ
,B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ עצמו ÏeÏÚממנו BÈ‡Â תוצאה‰ÏÈÚ ‰ÊÈ‡Ó ≈«¿¿≈»≈≈∆ƒ»

כלשהי  ÔÎÏÂסיבה ,BÏ ‰Ó„wL מכוחו קיים לא עצמו שהוא מאחר ∆»¿»¿»≈

שכך  כיוון כלשהו, גורם של Bc·Ïומסיבתו ‡e‰ בקיום שקיים הוא רק ¿«
LÈאמיתי  ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa ומציאות "יש" שיהיו ÔÈ‡Óנבראים ¿…ƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ

˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ ‰aÈÒÂ ‰ÏÈÚ ÌeL ÈÏa LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â¿∆∆«¿»«»¿ƒƒ»¿ƒ»«∆∆∆∆
‰f‰ LiÏ כזה באופן דבר, מלא – מ"אין" דבר, – "יש" בריאת כלומר, «≈«∆

ליש  המהווה האין בין והזיקה שהיחס

ואפשר  ניכר ולא נראה לא המתהווה

מקור  אין ל"יש" כאילו ולחשוב לטעות

אותו b‡'a¯˙שברא ¯‡B·Ók)«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰17 התניא ),שבספר «…∆

‰Ê ÌeMÓe ההתהוות בגל דרך שזו ל ƒ∆
מה"אין" ה"יש" ‡ˆÏשל Lb¯ƒ¿»≈∆

‰ÏÈÚ BÏ ÔÈ‡L Li‰ וסיבה,'eÎ «≈∆≈ƒ»
אין  הנברא ה"יש" של התחושה ולפי

מקור  ÈÁ·a˙לו BÈ‡L eÈ‰«¿∆≈ƒ¿ƒ«
B¯B˜nÓ ˙eËMt˙‰ כאותן ƒ¿«¿ƒ¿

למקורן  שלהם והזיקה שהיחס בחינות

חכמה  לגבי האמור (כמו בהם ניכרת

התפשטות  היא שהבינה ובינה

הדרגות  רוב לגבי וכך מהחכמה,

'התפשטות' היא אחת שכל העליונות

שמעליה). הבחינה e˙kM·של ‰Óe«∆»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a18 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא נברא Ó‡aL˙שבספר כל ∆∆¡∆
גשמי  ÈÙaו"יש" ¯·c BÈ‡≈»»ƒ¿≈

BÓˆÚ מציאות איננו דבר של ולאמתו «¿
נפרדת לחלוטין ‡l‡עצמאית בטל ∆»

אותו המהווה ¿BÓkלמקור
,LÓM‰Ó ¯B‡‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿»≈«∆∆
כאן  לאמור סותרים הדברים ולכאורה

התפשטות  בדרך לא נברא שה"יש"

כי  סתירה כאן אין למעשה ממקורו,

‰p‰'והאמונה היחוד ב'שער המבואר ƒ≈
כאור  למקורם בטלים שהנבראים

אלא  עצמו בפני מציאות שאינו השמש

המקור  של 'התפשטות' ÈÙÏרק e‰Ê∆¿ƒ
˙Ó‡aL ,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡ הנברא ה"יש" דבר של ‡BÈלאמיתו ¬ƒƒ»ƒ¿»∆∆¡∆≈

LÈ ˙ÈÁ·a,עצמאית אמיתית מציאות של ‰e‡במובן ‡l‡ הכול בסך ƒ¿ƒ«≈∆»
B¯B˜nÓ ˙ËMt˙Ó אותו,‰‡¯‰ ‡ÔÈהמהווה ˙ÈÁa ‡e‰Â ∆»»ƒ¿«∆∆ƒ¿¿¿ƒ««ƒ

ÈÁe¯Â מציאות איננה בעינינו נראית שהיא כפי הגשמית המציאות וכל ¿»ƒ
נתפסים‡·Ïאמיתית, שהדברים ‰p·¯‡כפי Lb¯‰a ובתחושות בהכרה ¬»¿∆¿≈«ƒ¿»

הנברא ה"יש" eÎ'של ‰ÏÈÚ BÏ ÔÈ‡L LÈ ‡e‰ È¯‰ לו ונדמה ¬≈≈∆≈ƒ»
ומקור. וסיבה עילה לה שאין אמיתית כמציאות קיים שהוא Ì‡Â¿ƒ(בטעות)

,LÈ ‡e‰L ‰Êa ,Ôk אמיתית כמציאות עצמו את רואה שהוא זו בנקודה ≈»∆∆≈
כ  האמת)(לא מצד הם שהדברים B¯B˜nÓפי ˙eËMt˙‰ ˙ÈÁa BÈ‡≈¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿
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החכמה, ּבענין הּוא וכן עצמי. ּדבר הּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָאּלא

ּבבחינת  אּלא והתּפּׁשטּות, ּגילּוי ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשאינּה

הּנברא  הּיׁש ּכמֹו זה ּׁשאין אּלא עצמי, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבר

יׁש, מציאּות ּבבחינת ׁשּנמצא ּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּנתחּדׁש

החכמה  ׁשּבבחינת ההתחּדׁשּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ׁשאין  אּלא אֹור, מציאּות ּבבחינת ׁשּנמצא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהיא

ּגם  וכן עצמי. אֹור אם ּכי מתּפּׁשט, אֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַזה

והינּו עצמי, ּביטּול הּוא ּדחכמה ְְְְְִִִַַַָָהּביטּול

(ּכמֹו והתּבֹוננּות טעם איזה מּצד אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַׁשהּביטּול

עצמי  ּביטּול הּוא אּלא ּבּמּדֹות), ׁשּנעׂשה ְֲִִִִֶֶֶַַַַָהּביטּול

עצמֹו ׁשּיׁש19מּצד למּטה, ּבאדם ׁשרֹואים (ּוכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

צריכים  ואינם ּבעצם, ּבטלים ׁשהם אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבני

היא  זה ּומּׁשּום כּו'), והתּבֹוננּות טעם ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַָלענין

רּבינּו ׁשּכתב ּכמֹו איןֿסֹוף, אֹור להׁשראת ְְְְִֵֵֶַַַַָָּכלי

ּבּתניא  עליוֿהּׁשלֹום,20הּזקן מּמֹורי ׁשמעּתי : ְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

חּיים' ּב'עץ ׁשּכתּוב למה וטעם ׁשאֹור 21ּפירּוׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

ּבעֹולם  אפילּו מתיחד אינֹו ּברּוֿהּוא ְְֲִִֵֵֵַָָאיןֿסֹוף

ּתחלה  התלּבׁשּותֹו עלֿידי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהאצילּות

חכמ  ֿ ּבספירת ּברּו ׁשאיןֿסֹוף מּׁשּום והינּו ה, ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ואין  הּוא לבּדֹו ׁשהּוא האמת אחד הּוא ְְֱֵֶֶֶַָָהּוא,

החכמה. מדריגת היא וזֹו ְְְִֵַַַָָָזּולתֹו,

לכן p‰Â‰ד) עצמי, ּבחינת היא ׁשהחכמה ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדבר, ּבכל החכמה ּבחינת ְְְְִִֵַַָָָָָנמצאת

ּכי  כּו', ׁשמן להֹוציא יכֹולים ּדבר ׁשּמּכל ְְְִִִִֶֶֶָָָּוכמֹו

ּבכל  נמׁשכת היא הרי עצמי, ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹותּה

ׁשּלמעלה 22מקֹום  הּמדרגֹות ׁשּכל זאת, ועֹוד . ְְְְֵֶֶַַַָָָֹ

והינּו החכמה, ּבבחינת יׁשנן החכמה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּמדרגת
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פרנ"ח.19) ח"א תער"ב המשך גם בהגהה.20)ראה פ"ב.21)פל"ה אבי"ע) סדר (שער מז תער"ב 22)שער המשך גם ראה

וש"נ. קיט). ע' תרצ"א (סה"מ פ"ב תרצ"א ויצא ד"ה ד. קי, הוספות א. לט, מקץ תו"א וראה פשמ"ה. שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אותו, המהווה למקור והזיקה השייכות בו ניכרת לא כלל ‰e‡שהרי ‡l‡∆»

ÈÓˆÚ ¯·c.עצמה בזכות מציאות »»«¿ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ שממנו למקור ביחס העליונה החכמה ספירת ¿≈¿ƒ¿««»¿»

הכתר) (בחינת נובעת eËMt˙‰Â˙היא ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a dÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿
שלה  שהשייכות באופן מהמקור

וניכרת, גלוייה «∆‡l‡למקורה
ÈÓˆÚ ¯·c ˙ÈÁ·a כמציאות ƒ¿ƒ«»»«¿ƒ

עצמה, Ê‰בפני ÔÈ‡M ‡l‡∆»∆≈∆
עצמי  כדבר החכמה של המציאות

‰p·¯‡איננה  Li‰ BÓk שבריאתו ¿«≈«ƒ¿»
כזה  באופן c·¯היא LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈»»

LÈ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ≈
ומציאות, כ'יש' עצמו את רואה והוא

˙eLcÁ˙‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿«¿
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««»¿»ƒ
¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
במובן  "יש" לא הוא מהותו שמעצם

במאור, דבוק אלא ומציאות ישות של

‡B¯האור,מקור  ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈∆
כאור  המוגדר עם ËMt˙Óרגיל ƒ¿«≈

למקורו, וישירה ברורה ‡Ìזיקה Èkƒƒ
ÈÓˆÚ ¯B‡ למקורו שלו שהשייכות «¿ƒ

ניכרת. לא

‰ÓÎÁc ÏeËÈa‰ Ìb ÔÎÂ כמהות ¿≈««ƒ¿»¿»
שיוצרים  פרטים ללא בלבד נקודה של

"יש" של תכונות עם מוגדרת מציאות

ÈÓˆÚ ÏeËÈa ‡e‰ מהותית תכונה , ƒ«¿ƒ
של  המהות בעצם שקשורה ועצמית

בהמשך  שמבואר וכפי עצמה החכמה

..." נ"ע: הרש"ב הרבי של המאמר

בחינת  לא כו' ביטול מהות שהוא

דאהבה  וכידוע ביטול, אם כי אהבה

בחינת  אינו והחכמה ביטול... אינו

אם כי ודביקות ביטול אהבה בחינת

מה  אינו דחכמה והביטול כו',

העדר  בבחינת דבר מאיזה שמתבטל

בחינת  הוא אם כי מקום... תפיסת

הביטול  בבחינת והן החכמה עניין מהות בעצם הן שהחכמה ביטול... מהות

עצמי..."), בחינת היא ÌÚËהרי ‰ÊÈ‡ „vÓ BÈ‡ ÏeËÈa‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ≈ƒ«≈∆««
˙Bcna ‰NÚpL ÏeËÈa‰ BÓk) ˙eBa˙‰Â הן מהותן שמצד ¿ƒ¿¿¿«ƒ∆«¬∆«ƒ

בעקבות  או מיוחדת סיבה בגלל ורק עצמית יישות ותחושת גדרים עם מציאות

מתבטלות  הן מהן, נעלית מציאות יש שבעצם בכך מעמיקה ),התבוננות
‡l‡ החכמה בחינת של BÓˆÚהביטול „vÓ ÈÓˆÚ ÏeËÈa ‡e‰19 ∆»ƒ«¿ƒƒ««¿

ÌÈÏËa Ì‰L Ì„‡ Èa LiL ,‰hÓÏ Ì„‡a ÌÈ‡B¯L BÓÎe)¿∆ƒ»»»¿«»∆≈¿≈»»∆≈¿≈ƒ
,ÌˆÚa מהותם עצם ÌÚËמצד ÏL ÔÈÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡Â ¿∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»∆««

'eÎ ˙eBa˙‰Â להתבטל Ê‰כדי ÌeMÓe ומהותה ), תכונתה בגלל ¿ƒ¿¿ƒ∆
החכמה  עצמי, בביטול ‡ÛBÒŒÔÈלהיות ¯B‡ ˙‡¯L‰Ï ÈÏk ‡È‰ƒ¿ƒ¿«¿»«≈

‰Ô˜fבתוכה, eÈa¯ ·˙kL BÓk¿∆»««≈«»≈
‡Èza20È¯BnÓ ÈzÚÓL הרב : ««¿»»«¿ƒƒƒ

«»««ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ,ממעזריטש המגיד 
·e˙kL ‰ÓÏ ÌÚËÂ Le¯Èt≈¿««¿«∆»

'ÌÈiÁ ıÚ'a21ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L ¿≈«ƒ∆≈
„ÁÈ˙Ó BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯a ומאיר »≈ƒ¿«≈

גילוי  לידי באה שאחדותו באופן

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa eÏÈÙ‡ שבו ¬ƒ¿»»¬ƒ
בגלוי  היא È„ÈŒÏÚהאלקות ‡l‡∆»«¿≈

˙¯ÈÙÒa ‰ÏÁz B˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ בעולם מאירה שהיא כפי »¿»

ŒÔÈ‡Lהאצילות, ÌeMÓ eÈ‰Â¿«¿ƒ∆≈
„Á‡ ‡e‰ ,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»∆»
ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L ˙Ó‡‰»¡∆∆¿«¿≈

BÊÂ ,B˙ÏeÊ הקדוש של מציאותו »¿
המציאות  לאמתו, שהוא כפי הוא ברוך

מציאות  שום שאין היחידה האמיתית

ממנה  חוץ È¯„Ó‚˙אחרת ‡È‰ƒ«¿≈«
‰ÓÎÁ‰ כאמור העל שהיא יונה «»¿»

"עצמי". בבחינת

‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L ÔÂÈk ‰p‰Â („¿ƒ≈≈»∆«»¿»ƒ
,ÈÓˆÚ ˙ÈÁa כיצד לעיל כמבואר ¿ƒ««¿ƒ

באופן  מהותה, בעצם ניכר הדבר

הביטול  באופן וכן שלה ההתהוות

ÈÁa˙שלה  ˙‡ˆÓ ÔÎÏ»≈ƒ¿≈¿ƒ«
,¯·c ÏÎa ‰ÓÎÁ‰ לעיל וכמובא «»¿»¿»»»

המגיד  הרב בשם התניא מספר

ובכל  דרגה בכל האלוקות שהשראת

ידי  על היא שתהיה, איזה בחינה,

החכמה  בספירת תחילה התלבשות

ÌÈÏBÎÈ ¯·c ÏknL BÓÎe¿∆ƒ»»»¿ƒ
'eÎ ÔÓL ‡ÈˆB‰Ï כשם ¿ƒ∆∆

בתמציתו  יש דבר בכל שבגשמיות

החכמה, ספירת לגבי גם וכך שמן ממנו להוציא ניתן מסויים ובאופן שמנונית

ÈÓˆÚ ˙ÈÁa d˙BÈ‰Ï Èk,אחרת מציאות של והתפשטות  הארה רק ולא ƒƒ¿»¿ƒ««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÎLÓ ‡È‰ È¯‰22.דרגה ובכל ¬≈ƒƒ¿∆∆¿»»

,˙‡Ê „BÚÂ בתכונה ביטוי לידי באה "עצמי" היא החכמה שמהות העובדה ¿…
לה  המיוחדת ‰ÓÎÁ‰נוספת ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓlL ˙B‚¯„n‰ ÏkL∆»««¿≈∆¿«¿»ƒ«¿≈««»¿»

ÔLÈ בפנימיות,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a מיקומה שמבחינת פי על אף וזאת ∆¿»ƒ¿ƒ««»¿»
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ט f"kyz ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,rixfz t"y

ּדבר, מאיזה והתּפּׁשטּות ּגילּוי ׁשאינּה לפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהינּו

מּיׁש הּוא לזה והּדּוגמא עצמי. ענין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאּלא

התּפּׁשטּות  אינּה הּיׁש מציאּות ּדהּנה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהּנברא,

התּפּׁשטּות  ׁשּתהיה ּכּמה עד ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמהרּוחנּיּות,

יתהּוה  ולא רּוחני, ענין יּׁשאר זה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהרּוחנית,

מאמרים  ּבכּמה (ּכמבֹואר ּגׁשמי ּדבר ),16מּזה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

יׁש ּבדר היא ּגׁשמית מציאּות התהּוּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָאּלא

עצמֹו, ּבפני מציאּות ׁשהּוא מרּגיׁש ׁשהּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאין,

התּבֹוננּות, ללא הּנה ּבעֹולם, ּׁשרֹואה מה ְְְְִִֵֶֶַָָָֹוכל

והינּו עצמֹו, ּבפני מציאּות ׁשהּוא ּבעיניו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָנראה

ׁשל  ועצמּותֹו מּמהּותֹו היא הּיׁש ׁשהתהּוּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַלפי

מעצמּותֹו, הּוא ׁשּמציאּותֹו ּברּוֿהּוא ְְֲִִֵֶַַַָהּמאציל

מאי  עלּול הּוא ואינֹו ולכן לֹו, ׁשּקדמה עילה זה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ואפס  מאין יׁש לברֹוא ויכלּתֹו ּבכחֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹלבּדֹו

אחרת  וסיּבה עילה ׁשּום ּבלי מּמׁש ְְְִִִֶֶַַַָָָָהּמּוחלט

הּקדׁש' ּב'אּגרת (ּכמבֹואר הּזה לּיׁש ),17קֹודמת ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

כּו', עילה לֹו ׁשאין הּיׁש אצל נרּגׁש זה ְִִִֵֵֵֶֶֶַָָּומּׁשּום

ּומה  מּמקֹורֹו. התּפּׁשטּות ּבבחינת ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַהינּו

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער אינֹו18ּׁשּכתּוב ׁשּבאמת ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָ

האֹור  התּפּׁשטּות ּכמֹו אּלא עצמֹו ּבפני ְְְְְִִֵֶַַָָָָּדבר

ׁשּבאמת  הענין, אמיּתית לפי זהּו הּנה ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמהּׁשמׁש,

מתּפּׁשטת  הארה הּוא אּלא יׁש, ּבבחינת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו

ּבהרּגׁש אבל ורּוחני, אין ּבחינת והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָמּמקֹורֹו,

ּכן, ואם כּו'. עילה לֹו ׁשאין יׁש הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָהּנברא

מּמקֹורֹו, התּפּׁשטּות ּבחינת אינֹו יׁש, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָּבזה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈeÏÈb dÈ‡L ÈÙÏ eÈ‰Â ,d¯B˜Ó ˙‡ ‰LÈb¯Ó dÈ‡ ‰ÓÎÁ‰«»¿»≈»«¿ƒ»∆¿»¿«¿¿ƒ∆≈»ƒ

ÈÓˆÚ ÔÈÚ ‡l‡ ,¯·c ‰ÊÈ‡Ó ˙eËMt˙‰Â בלי שנוצר דבר וכמו ¿ƒ¿«¿≈≈∆»»∆»ƒ¿»«¿ƒ
למקורו. ויחס ‰p·¯‡,קשר LiÓ ‡e‰ ‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â הוא שאף ¿«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿»

ונרגש  ניכר יהיה שמקורו מבלי מאין יש בדרך האלוקי ממקורו ונוצר נברא

הרש"ב  הרבי של המאמר (ובלשון בו

יש  שנברא הנברא... היש כמו ..." נ"ע:

שום  בלי ממש, המוחלט ואפס מאין

הזה. ליש קודמת אחרת וסיבה עילה

בחינת  שהוא במה הנברא הרי כן, ואם

ממקורו... התפשטות בבחינת אינו יש,

יש  הרי התפשטות בבחינת היה שאם

ההתפשטות... באה שממנו העצם

נראה  דבהתפשטות לעיל... ונתבאר

בלי  שהוא ומאחר כו', העצם ונגלה

בבחינת  אינו כו' וסיבה עילה

הוא  שהנברא וזהו כו', התפשטות

בבחי' הי' ואם מקורו לגבי באיןֿערוך

כמו  רוחנית במדריגה הי' התפשטות

לפי  זהו יש שהוא ומה כו', האין מקורו

בבחינת  לא ממקורו שנמצא

‰Liהתפשטות") ˙e‡ÈˆÓ ‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«≈
‰˙eËMt˙הנברא  dÈ‡ והתגלות ≈»ƒ¿«¿

˙eiÁe¯‰Ó,וגלוי ישיר באופן ≈»»ƒ
ותוצאה, סיבה של Ú„בדרך È¯‰L∆¬≈«

˙eËMt˙‰ ‰È‰zL ‰nk«»∆ƒ¿∆ƒ¿«¿
של  והארה ÈÁe¯‰»»ƒ˙,והתגלות

,ÈÁe¯ ÔÈÚ ¯‡MÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ»≈ƒ¿»»ƒ
ÈÓLb ¯·c ‰fÓ ‰e‰˙È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆ƒ∆»»«¿ƒ
ÌÈ¯Ó‡Ó ‰nÎa ¯‡B·Ók)16 «¿»¿«»«¬»ƒ

 ֿ באין הם וה"יש" ה"אין" כמה עד

זה  והשוואה יחס כל וללא ערוך,

e‡ÈˆÓ˙לזה  ˙ee‰˙‰ ‡l‡ ,(∆»ƒ¿«¿ƒ
,ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡È‰ ˙ÈÓLb«¿ƒƒ¿∆∆≈≈«ƒ

Li‰L הנבראLÈb¯Ó ההכרה לפי ∆«≈«¿ƒ
e‡ÈˆÓ˙שלו והתחושה  ‡e‰L∆¿ƒ

,BÓˆÚ ÈÙa כביכול עצמאי, קיום לו יש עיניו ראות Ó‰ולפי ÏÎÂ ƒ¿≈«¿¿»«
˙eBa˙‰ ‡ÏÏ ‰p‰ ,ÌÏBÚa ‰‡B¯M כפי אלא הדברים של באמת ∆∆»»ƒ≈¿…ƒ¿¿

בחיצוניות, נראים e‰L‡שהם ÂÈÈÚa ‰‡¯ הנברא e‡ÈˆÓ˙ה"יש" ƒ¿∆¿≈»∆¿ƒ
eÈ‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa כי (אם עצמו את רואה הנברא שה"יש" לכך הסיבה ƒ¿≈«¿¿«¿

היא  ו"יש" עצמאית כמציאות כמובן) ‰Liבטעות, ˙ee‰˙‰L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««≈
‡È‰ בעצםÏÈˆ‡n‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ B˙e‰nÓ הבורא‡e‰ŒCe¯a ƒƒ«¿«¿∆««¬ƒ»

"מאציל" נקרא הנעלים לנבראים בעצמו B˙e‡ÈˆnLשביחס הבורא של ∆¿ƒ
,B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ עצמו ÏeÏÚממנו BÈ‡Â תוצאה‰ÏÈÚ ‰ÊÈ‡Ó ≈«¿¿≈»≈≈∆ƒ»

כלשהי  ÔÎÏÂסיבה ,BÏ ‰Ó„wL מכוחו קיים לא עצמו שהוא מאחר ∆»¿»¿»≈

שכך  כיוון כלשהו, גורם של Bc·Ïומסיבתו ‡e‰ בקיום שקיים הוא רק ¿«
LÈאמיתי  ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa ומציאות "יש" שיהיו ÔÈ‡Óנבראים ¿…ƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ

˙Ó„B˜ ˙¯Á‡ ‰aÈÒÂ ‰ÏÈÚ ÌeL ÈÏa LnÓ ËÏÁen‰ ÒÙ‡Â¿∆∆«¿»«»¿ƒƒ»¿ƒ»«∆∆∆∆
‰f‰ LiÏ כזה באופן דבר, מלא – מ"אין" דבר, – "יש" בריאת כלומר, «≈«∆

ליש  המהווה האין בין והזיקה שהיחס

ואפשר  ניכר ולא נראה לא המתהווה

מקור  אין ל"יש" כאילו ולחשוב לטעות

אותו b‡'a¯˙שברא ¯‡B·Ók)«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰17 התניא ),שבספר «…∆

‰Ê ÌeMÓe ההתהוות בגל דרך שזו ל ƒ∆
מה"אין" ה"יש" ‡ˆÏשל Lb¯ƒ¿»≈∆

‰ÏÈÚ BÏ ÔÈ‡L Li‰ וסיבה,'eÎ «≈∆≈ƒ»
אין  הנברא ה"יש" של התחושה ולפי

מקור  ÈÁ·a˙לו BÈ‡L eÈ‰«¿∆≈ƒ¿ƒ«
B¯B˜nÓ ˙eËMt˙‰ כאותן ƒ¿«¿ƒ¿

למקורן  שלהם והזיקה שהיחס בחינות

חכמה  לגבי האמור (כמו בהם ניכרת

התפשטות  היא שהבינה ובינה

הדרגות  רוב לגבי וכך מהחכמה,

'התפשטות' היא אחת שכל העליונות

שמעליה). הבחינה e˙kM·של ‰Óe«∆»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a18 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא נברא Ó‡aL˙שבספר כל ∆∆¡∆
גשמי  ÈÙaו"יש" ¯·c BÈ‡≈»»ƒ¿≈

BÓˆÚ מציאות איננו דבר של ולאמתו «¿
נפרדת לחלוטין ‡l‡עצמאית בטל ∆»

אותו המהווה ¿BÓkלמקור
,LÓM‰Ó ¯B‡‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿»≈«∆∆
כאן  לאמור סותרים הדברים ולכאורה

התפשטות  בדרך לא נברא שה"יש"

כי  סתירה כאן אין למעשה ממקורו,

‰p‰'והאמונה היחוד ב'שער המבואר ƒ≈
כאור  למקורם בטלים שהנבראים

אלא  עצמו בפני מציאות שאינו השמש

המקור  של 'התפשטות' ÈÙÏרק e‰Ê∆¿ƒ
˙Ó‡aL ,ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡ הנברא ה"יש" דבר של ‡BÈלאמיתו ¬ƒƒ»ƒ¿»∆∆¡∆≈

LÈ ˙ÈÁ·a,עצמאית אמיתית מציאות של ‰e‡במובן ‡l‡ הכול בסך ƒ¿ƒ«≈∆»
B¯B˜nÓ ˙ËMt˙Ó אותו,‰‡¯‰ ‡ÔÈהמהווה ˙ÈÁa ‡e‰Â ∆»»ƒ¿«∆∆ƒ¿¿¿ƒ««ƒ

ÈÁe¯Â מציאות איננה בעינינו נראית שהיא כפי הגשמית המציאות וכל ¿»ƒ
נתפסים‡·Ïאמיתית, שהדברים ‰p·¯‡כפי Lb¯‰a ובתחושות בהכרה ¬»¿∆¿≈«ƒ¿»

הנברא ה"יש" eÎ'של ‰ÏÈÚ BÏ ÔÈ‡L LÈ ‡e‰ È¯‰ לו ונדמה ¬≈≈∆≈ƒ»
ומקור. וסיבה עילה לה שאין אמיתית כמציאות קיים שהוא Ì‡Â¿ƒ(בטעות)

,LÈ ‡e‰L ‰Êa ,Ôk אמיתית כמציאות עצמו את רואה שהוא זו בנקודה ≈»∆∆≈
כ  האמת)(לא מצד הם שהדברים B¯B˜nÓפי ˙eËMt˙‰ ˙ÈÁa BÈ‡≈¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿
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החכמה, ּבענין הּוא וכן עצמי. ּדבר הּוא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָאּלא

ּבבחינת  אּלא והתּפּׁשטּות, ּגילּוי ּבבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשאינּה

הּנברא  הּיׁש ּכמֹו זה ּׁשאין אּלא עצמי, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבר

יׁש, מציאּות ּבבחינת ׁשּנמצא ּדבר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּנתחּדׁש

החכמה  ׁשּבבחינת ההתחּדׁשּות ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ׁשאין  אּלא אֹור, מציאּות ּבבחינת ׁשּנמצא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָהיא

ּגם  וכן עצמי. אֹור אם ּכי מתּפּׁשט, אֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַזה

והינּו עצמי, ּביטּול הּוא ּדחכמה ְְְְְִִִַַַָָהּביטּול

(ּכמֹו והתּבֹוננּות טעם איזה מּצד אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַׁשהּביטּול

עצמי  ּביטּול הּוא אּלא ּבּמּדֹות), ׁשּנעׂשה ְֲִִִִֶֶֶַַַַָהּביטּול

עצמֹו ׁשּיׁש19מּצד למּטה, ּבאדם ׁשרֹואים (ּוכמֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

צריכים  ואינם ּבעצם, ּבטלים ׁשהם אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָּבני

היא  זה ּומּׁשּום כּו'), והתּבֹוננּות טעם ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַָלענין

רּבינּו ׁשּכתב ּכמֹו איןֿסֹוף, אֹור להׁשראת ְְְְִֵֵֶַַַַָָּכלי

ּבּתניא  עליוֿהּׁשלֹום,20הּזקן מּמֹורי ׁשמעּתי : ְְִִִֵַַַַַָָָָָָ

חּיים' ּב'עץ ׁשּכתּוב למה וטעם ׁשאֹור 21ּפירּוׁש ְְְִֵֵֶֶַַַַָ

ּבעֹולם  אפילּו מתיחד אינֹו ּברּוֿהּוא ְְֲִִֵֵֵַָָאיןֿסֹוף

ּתחלה  התלּבׁשּותֹו עלֿידי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָהאצילּות

חכמ  ֿ ּבספירת ּברּו ׁשאיןֿסֹוף מּׁשּום והינּו ה, ְְְְִִִֵֶַַָָָ

ואין  הּוא לבּדֹו ׁשהּוא האמת אחד הּוא ְְֱֵֶֶֶַָָהּוא,

החכמה. מדריגת היא וזֹו ְְְִֵַַַָָָזּולתֹו,

לכן p‰Â‰ד) עצמי, ּבחינת היא ׁשהחכמה ּכיון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדבר, ּבכל החכמה ּבחינת ְְְְִִֵַַָָָָָנמצאת

ּכי  כּו', ׁשמן להֹוציא יכֹולים ּדבר ׁשּמּכל ְְְִִִִֶֶֶָָָּוכמֹו

ּבכל  נמׁשכת היא הרי עצמי, ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָלהיֹותּה

ׁשּלמעלה 22מקֹום  הּמדרגֹות ׁשּכל זאת, ועֹוד . ְְְְֵֶֶַַַָָָֹ

והינּו החכמה, ּבבחינת יׁשנן החכמה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָמּמדרגת
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פרנ"ח.19) ח"א תער"ב המשך גם בהגהה.20)ראה פ"ב.21)פל"ה אבי"ע) סדר (שער מז תער"ב 22)שער המשך גם ראה

וש"נ. קיט). ע' תרצ"א (סה"מ פ"ב תרצ"א ויצא ד"ה ד. קי, הוספות א. לט, מקץ תו"א וראה פשמ"ה. שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אותו, המהווה למקור והזיקה השייכות בו ניכרת לא כלל ‰e‡שהרי ‡l‡∆»

ÈÓˆÚ ¯·c.עצמה בזכות מציאות »»«¿ƒ
,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ שממנו למקור ביחס העליונה החכמה ספירת ¿≈¿ƒ¿««»¿»

הכתר) (בחינת נובעת eËMt˙‰Â˙היא ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a dÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿
שלה  שהשייכות באופן מהמקור

וניכרת, גלוייה «∆‡l‡למקורה
ÈÓˆÚ ¯·c ˙ÈÁ·a כמציאות ƒ¿ƒ«»»«¿ƒ

עצמה, Ê‰בפני ÔÈ‡M ‡l‡∆»∆≈∆
עצמי  כדבר החכמה של המציאות

‰p·¯‡איננה  Li‰ BÓk שבריאתו ¿«≈«ƒ¿»
כזה  באופן c·¯היא LcÁ˙pL∆ƒ¿«≈»»

LÈ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ≈
ומציאות, כ'יש' עצמו את רואה והוא

˙eLcÁ˙‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ¿«¿
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ««»¿»ƒ
¯B‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
במובן  "יש" לא הוא מהותו שמעצם

במאור, דבוק אלא ומציאות ישות של

‡B¯האור,מקור  ‰Ê ÔÈ‡L ‡l‡∆»∆≈∆
כאור  המוגדר עם ËMt˙Óרגיל ƒ¿«≈

למקורו, וישירה ברורה ‡Ìזיקה Èkƒƒ
ÈÓˆÚ ¯B‡ למקורו שלו שהשייכות «¿ƒ

ניכרת. לא

‰ÓÎÁc ÏeËÈa‰ Ìb ÔÎÂ כמהות ¿≈««ƒ¿»¿»
שיוצרים  פרטים ללא בלבד נקודה של

"יש" של תכונות עם מוגדרת מציאות

ÈÓˆÚ ÏeËÈa ‡e‰ מהותית תכונה , ƒ«¿ƒ
של  המהות בעצם שקשורה ועצמית

בהמשך  שמבואר וכפי עצמה החכמה

..." נ"ע: הרש"ב הרבי של המאמר

בחינת  לא כו' ביטול מהות שהוא

דאהבה  וכידוע ביטול, אם כי אהבה

בחינת  אינו והחכמה ביטול... אינו

אם כי ודביקות ביטול אהבה בחינת

מה  אינו דחכמה והביטול כו',

העדר  בבחינת דבר מאיזה שמתבטל

בחינת  הוא אם כי מקום... תפיסת

הביטול  בבחינת והן החכמה עניין מהות בעצם הן שהחכמה ביטול... מהות

עצמי..."), בחינת היא ÌÚËהרי ‰ÊÈ‡ „vÓ BÈ‡ ÏeËÈa‰L eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ≈ƒ«≈∆««
˙Bcna ‰NÚpL ÏeËÈa‰ BÓk) ˙eBa˙‰Â הן מהותן שמצד ¿ƒ¿¿¿«ƒ∆«¬∆«ƒ

בעקבות  או מיוחדת סיבה בגלל ורק עצמית יישות ותחושת גדרים עם מציאות

מתבטלות  הן מהן, נעלית מציאות יש שבעצם בכך מעמיקה ),התבוננות
‡l‡ החכמה בחינת של BÓˆÚהביטול „vÓ ÈÓˆÚ ÏeËÈa ‡e‰19 ∆»ƒ«¿ƒƒ««¿

ÌÈÏËa Ì‰L Ì„‡ Èa LiL ,‰hÓÏ Ì„‡a ÌÈ‡B¯L BÓÎe)¿∆ƒ»»»¿«»∆≈¿≈»»∆≈¿≈ƒ
,ÌˆÚa מהותם עצם ÌÚËמצד ÏL ÔÈÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡Â ¿∆∆¿≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»∆««

'eÎ ˙eBa˙‰Â להתבטל Ê‰כדי ÌeMÓe ומהותה ), תכונתה בגלל ¿ƒ¿¿ƒ∆
החכמה  עצמי, בביטול ‡ÛBÒŒÔÈלהיות ¯B‡ ˙‡¯L‰Ï ÈÏk ‡È‰ƒ¿ƒ¿«¿»«≈

‰Ô˜fבתוכה, eÈa¯ ·˙kL BÓk¿∆»««≈«»≈
‡Èza20È¯BnÓ ÈzÚÓL הרב : ««¿»»«¿ƒƒƒ

«»««ÌBÏM‰ŒÂÈÏÚ,ממעזריטש המגיד 
·e˙kL ‰ÓÏ ÌÚËÂ Le¯Èt≈¿««¿«∆»

'ÌÈiÁ ıÚ'a21ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L ¿≈«ƒ∆≈
„ÁÈ˙Ó BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯a ומאיר »≈ƒ¿«≈

גילוי  לידי באה שאחדותו באופן

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa eÏÈÙ‡ שבו ¬ƒ¿»»¬ƒ
בגלוי  היא È„ÈŒÏÚהאלקות ‡l‡∆»«¿≈

˙¯ÈÙÒa ‰ÏÁz B˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ בעולם מאירה שהיא כפי »¿»

ŒÔÈ‡Lהאצילות, ÌeMÓ eÈ‰Â¿«¿ƒ∆≈
„Á‡ ‡e‰ ,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ»∆»
ÔÈ‡Â ‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L ˙Ó‡‰»¡∆∆¿«¿≈

BÊÂ ,B˙ÏeÊ הקדוש של מציאותו »¿
המציאות  לאמתו, שהוא כפי הוא ברוך

מציאות  שום שאין היחידה האמיתית

ממנה  חוץ È¯„Ó‚˙אחרת ‡È‰ƒ«¿≈«
‰ÓÎÁ‰ כאמור העל שהיא יונה «»¿»

"עצמי". בבחינת

‡È‰ ‰ÓÎÁ‰L ÔÂÈk ‰p‰Â („¿ƒ≈≈»∆«»¿»ƒ
,ÈÓˆÚ ˙ÈÁa כיצד לעיל כמבואר ¿ƒ««¿ƒ

באופן  מהותה, בעצם ניכר הדבר

הביטול  באופן וכן שלה ההתהוות

ÈÁa˙שלה  ˙‡ˆÓ ÔÎÏ»≈ƒ¿≈¿ƒ«
,¯·c ÏÎa ‰ÓÎÁ‰ לעיל וכמובא «»¿»¿»»»

המגיד  הרב בשם התניא מספר

ובכל  דרגה בכל האלוקות שהשראת

ידי  על היא שתהיה, איזה בחינה,

החכמה  בספירת תחילה התלבשות

ÌÈÏBÎÈ ¯·c ÏknL BÓÎe¿∆ƒ»»»¿ƒ
'eÎ ÔÓL ‡ÈˆB‰Ï כשם ¿ƒ∆∆

בתמציתו  יש דבר בכל שבגשמיות

החכמה, ספירת לגבי גם וכך שמן ממנו להוציא ניתן מסויים ובאופן שמנונית

ÈÓˆÚ ˙ÈÁa d˙BÈ‰Ï Èk,אחרת מציאות של והתפשטות  הארה רק ולא ƒƒ¿»¿ƒ««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÎLÓ ‡È‰ È¯‰22.דרגה ובכל ¬≈ƒƒ¿∆∆¿»»

,˙‡Ê „BÚÂ בתכונה ביטוי לידי באה "עצמי" היא החכמה שמהות העובדה ¿…
לה  המיוחדת ‰ÓÎÁ‰נוספת ˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓlL ˙B‚¯„n‰ ÏkL∆»««¿≈∆¿«¿»ƒ«¿≈««»¿»

ÔLÈ בפנימיות,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·a מיקומה שמבחינת פי על אף וזאת ∆¿»ƒ¿ƒ««»¿»
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f"kyzי ,oqip g"dan ,ycegd zyxt ,rixfz t"y

יׁש לכן עצמי, ּבחינת היא החכמה ׁשּבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלפי

החכמה, ּבבחינת ונמצא ּׁשּיׁש מה וכל הּכל, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבּה

ּדכיון  זֹו, מדריגה  ׁשל העצמּות ּבחינת זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבעצם  עצמי ּבחינת היא החכמה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּבחינת

ּבחינת  הּוא ּבּה ׁשּמתלּבׁש מה ּכל הּנה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָמהּותּה,

היא  הּמדרגֹות ּכל התּגּלּות ּגם ולכן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָהעצמּות.

הּוא  הּגילּוי ׁשענין אּלא החכמה, ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָעלֿידי

ׁשּגם  והינּו העצם, ּבבחינת ּגילּוי ׁשּׁשּי ּכּמה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָעד

ּבהעצם. ׁשהם ּכפי הּוא הענינים ּכל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּגילּוי

ׁשל  ּבאֹופן הּוא החכמה ּבחינת ׁשּגילּוי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָוזהּו

וגם  ּגילּוי ּגם ׁשּיהיה ׁשּי אי ּדלכאֹורה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָנקּודה,

ּבבחינת  ׁשהּגילּוי הּוא, הענין א ְְְִִִִֶַַַָָָנקּודה,

ּכפי  מתּגּלה ּדבר ׁשּכל ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהחכמה

ׁשל  ּבאֹופן הּוא הּגילּוי ולכן ּבעצם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָׁשהּוא

ׁשּיׁש23נקּודה  האב מּטיּפת הּוא לזה והּדּוגמא . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשל  והעצמּות הּכחֹות ּומּכל האברים מּכל ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבּה

הּדברים. ּכל ׁשל העצמּות ּבחינת ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש,

ׁשּנקראת  החכמה, ּבחינת היא למעלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָודּוגמתֹו

ּבחינת  הּוא והּכל הּכל, ּבזה ׁשּיׁש אּבא, ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֹטיּפת
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ואילך.23) קכח ע' תרפ"א ואילך. מ ע' פר"ת סה"מ ואילך. תקיג ע' ח"א להצ"צ הזהר ביאורי גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלו  לבחינות מתחת נמצאת החכמה השתלשלות', 'סדר של המדריגות בסדר

da LÈ ÔÎÏ ,ÈÓˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿ƒ««»¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»≈≈»
,Ïk‰ מהתפשטות (בשונה הכול הכוללת מושלמת מציאות הוא "עצמי" כי «…

יותר) ולא ממקורה שקיבלה מה רק בה שיש אחרת ממציאות «¿ÏÎÂוהארה
˙ÈÁ·a ‡ˆÓÂ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ כי הכול, למעשה שזהו «»¿»
הכול  בה יש ÈÁa˙כאמור ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ המהות ÏLעצם »«¿∆
,BÊ ‰‚È¯„Ó וטפל חיצוני פרט ולא «¿≈»

‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ««»¿»ƒ
ÈÓˆÚ ˙ÈÁa תכונות עם מציאות ¿ƒ««¿ƒ
משלה  d˙e‰Ó,עצמיות ÌˆÚa¿∆∆«»

da LaÏ˙nL ‰Ó Ïk ‰p‰ גם ƒ≈»«∆ƒ¿«≈»
אחרות  מדרגות התלבשות זו אם

כחכמה  מוגדרות לא מהותן שמצד

˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ כמתחייב ¿ƒ«»«¿
"עצמי" דבר של והאופי מהתכונה

מעצם  חלק הוא בו ופרט פרט שכל

רק  ולא "עצמי" כולו כל שהרי מהותו

ככזה. מוגדר שבו אחר או כזה פרט

ההבדל  מובן לעיל האמור כל פי ועל

"זעיר  ידי שעל הגילוי עניין בין

שעל  "זה" הנקראות המידות, אנפין",

של  ההתגלות עיקר לעיל הובא כך

ובין  זו, מבחינה היא האלוקי האור

שגם  המלכות ידי שעל הגילוי עניין

ונקודת  "כה"), (ולא "זה" נקראת היא

הגילוי  עיקר שאמנם היא העניין

לכך  (בדומה המידות אנפין", "זעיר ידי על הוא למטה וההשפעה וההארה

של  והתגלות בהשפעה הוא ממנו שחוץ מה עם שלו הקשר עיקר שבאדם

"עצמי" היא (כי כולן המדריגות כל את הכוללת בחכמה, גם אבל המידות),

ירידה  של התגלות זו אין אבל המדריגות, כל של התגלות יש הכול) בו שיש

אלא  בעצם שהם כפי הדברים של התגלות אלא ולמטה החוצה והשפעה

וכן  מהחכמה שלמעלה הכתר (ואילו "זה" נקראת החכמה גם זאת שבכל

ומבאר: שהולך וכפי "כה"), נקראים מהחכמה שלמטה הבינה

˙B‚¯„n‰ Ïk ˙elb˙‰ Ìb ÔÎÏÂ למעלה הן המדריגות שבסדר אלו הן ¿»≈«ƒ¿«»««¿≈
מהחכמה  למטה הן המדרגות שבסדר אלו והן È„ÈŒÏÚמהחכמה ‡È‰ƒ«¿≈

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚL ‡l‡ ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa בשונה) בחכמה שהוא כפי ¿ƒ««»¿»∆»∆ƒ¿««ƒ
לעיל) כאמור אנפין", ב"זעיר שהוא כפי הגילוי nk‰מעניין „Ú ‡e‰««»

ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·a ÈeÏÈb CiML של במובן התגלות על מדובר לא שהרי ∆«»ƒƒ¿ƒ«»∆∆
בחכמה  הן הבחינות שכל כפי אלא עצמה לחכמה מחוץ והתפשטות הארה

העצם  בתוך שייך התגלות המושג שכל כמה עד רק התגלות זו ולכן גופא

מהעצם, נפרד בלתי חלק ‰ÈeÏÈbובתור ÌbL eÈ‰Â וההמשכה והביטוי  ¿«¿∆««ƒ
ÌˆÚ‰a Ì‰L ÈÙk ‡e‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏL של באופן ולא גופא ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿»∆∆

וניכר  גלוי חיצוני .ביטוי
e‰ÊÂ ה כל שאמנם לעיל אבל האמור בחכמה מתגלות המדריגות וכל בחינות ¿∆

לכך  הטעם גם הוא העצם בתוך הם שהדברים כפי היא ÈeÏÈbL∆ƒההתגלות
‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כפי החכמה שהארת כשם ¿ƒ««»¿»¿∆∆¿»

התגלות  היא האדם בשכל שהיא

השכלי, הרעיון של בלבד ראשונית

פרטים, כל ללא בלבד העניין נקודת

CiL CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏc ייתכן איך ¿ƒ¿»≈«»
‰„e˜ Ì‚Â ÈeÏÈb Ìb ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿»
ממשי  גילוי אין עדיין בנקודה והרי

שהרעיון  (כשם בו להיאחז שאפשר

לא  עדיין בחכמה שהוא כפי השכלי

מעמיקה), פנימית בצורה »‡Cנקלט
,‡e‰ ÔÈÚ‰ ייתכן כן שבעצם »ƒ¿»

בתור  ראשונית כללית נקודה להחשיב

כיוון בחינה ÈeÏÈb‰Lגילוי כל של ∆«ƒ
‰e‡ומדריגה ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»

¯·c ÏkL ÔÙB‡a מדריגה מכל ¿∆∆»»»
‰lb˙Ó בחכמה‡e‰L ÈÙk ƒ¿«∆¿ƒ∆
ÌˆÚa מחולק בא שהוא כפי ולא ¿∆∆

שונים, ‰e‡לפרטים ÈeÏÈb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ
‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a23 כמתחייב ¿∆∆¿»

'עצם'. של ומהותו מאופיו

‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â דברים להתגלות ¿«¿»¿∆
בחינה  לכל יש אחד שמצד כזה באופן

המקום  (ואת המיוחד עניינה את

ומצד  המדריגות) בסדר שלה המיוחד

ניכר  באופן מתבטא לא זה כל שני

אחת  'עצמית' נקודה בתוך כלולים כולם העניינים כל tÈhÓ˙אלא ‡e‰ƒƒ«
ÏL ˙eÓˆÚ‰Â ˙BÁk‰ ÏkÓe ÌÈ¯·‡‰ ÏkÓ da LiL ·‡‰»»∆≈»ƒ»»≈»ƒƒ»«…¿»«¿∆

LÙp‰,ממנה הנוצר הוולד Ïkשל ÏL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa e‰fL «∆∆∆∆¿ƒ«»«¿∆»
ÌÈ¯·c‰.לו המיוחדת וניכרת גלויה צורה מקבל מהם אחד שכל לפני «¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ B˙Ó‚e„Â העליונות ‰ÓÎÁ‰,בספירות ˙ÈÁa ‡È‰ ¿¿»¿«¿»ƒ¿ƒ««»¿»
˙‡¯˜pL הסוד ‡a‡,בתורת ˙tÈË שהחכמה וחסידות בקבלה כמבואר ∆ƒ¿≈ƒ««»

בשם  נקראות הדבר של והפירוט ההרחבה שהיא והבינה העניין נקודת שהיא

כפי  בבינה) בגלוי יבואו מכן (שלאחר הפרטים כל והתכללות ו"אם" "אב"

כיוון  אבא" "טיפת נקראת אחת עצמית בנקודה ‰Ïk,שהם ‰Êa LiL∆≈¿∆«…
האברים  כל כלולים האב שבטיפת כולם Ïk‰Âכשם הפרטים ‰e‡כל ¿«…

˙eiÓˆÚ‰ ˙ÈÁa בצורה יתגלו מהם אחד כל של והתוכן שהצורה מבלי ¿ƒ«»«¿ƒ
הטיפה  משל דרך על "כמו הרש"ב: הרבי של המאמר (ובלשון וניכרת בולטת

זה  שכל ידוע הרי כו', דנפש והעצמות הכוחות ומכל האברים מכל בה שיש

לו  ובדומה ולד מהות מזה נעשה דלכן הדברים, כל של העצמות בחינת הוא

אבא  טיפת שנקראת החכמה בחינת הוא למעלה מזה דהדוגמא וידוע כו',

העצמיות..."). בחינת הוא והכול הכול בזה שיש
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טיּפת  ּכמֹו רק זה ׁשאין מּזה, ויתירה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהעצמּיּות.

מ  רק ׁשּכֹוללת מּמּנה,האב ויתּגּלה ּׁשּיּומׁש ה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאינֹו העצמּיּות ּבחינת ּגם ּכֹוללת היא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

והּדּוגמא  וגילּוי, התּפּׁשטּות ּבבחינת לבא ְְְְְְִִִִַַַָָָֹיכֹול

ׁשּכֹוללת  ּבלבד זֹו ׁשּלא הרֹוׁשם, נקּודת היא ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָֹלזה

ּבסדר  אחרּֿכ ּׁשּנתּגּלה מה ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבעצמּה

מּבחינת  ּגם ּבּה נמצא אּלא ְְְְְִִִִֶַַַָָָהׁשּתלׁשלּות,

התּפּׁשטּות  ּבבחינת לבא יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהעצמּיּות

העצם  ּבחינת הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָוגילּוי

 ֿ וסֹובבּֿכל ממּלאּֿכלֿעלמין מּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשּנקּודת  הּידּוע עלּֿפי ּובפרט כּו'. ְְְִִִֶַַַַָָָעלמין

הּכללי  הוי' ּדׁשם יּו"ד אֹות הּוא ְְֲִֵֶַָָָָהרֹוׁשם

הּקו  המׁשכת החכמה 24ׁשּבכללּות ּבחינת וגם , ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

הוי' ּדׁשם יּו"ד אֹות ׁשּיכּות 25היא להן יׁש ולכן , ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשּנקּודת  ּביניהן, חילּוק ּגם יׁש אבל לזֹו. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָזֹו

ּבזה  ׁשהּכּונה ואף העלם, ּבבחינת היא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרֹוׁשם

הּגילּוי  ּבׁשביל נקּודה 26היא זֹו הרי מּכלֿמקֹום , ְְֲִִִִִֵַָָָ

היא  החכמה נקּודת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהעלמית,

ּבאֹופן  הּוא ׁשהּגילּוי אּלא ּגילּוי, ְְִִִִֶֶֶַַָּבבחינת

החכמה  ּבחינת ענין ּכל ּכי הּדבר, עצם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמתּגּלה

ּכפי  הענינים ּכל את לגּלֹות הינּו ּגילּוי, ְְְְִִִִֶַַָָָהּוא
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עז.24) ע' תרנ"ט סה"מ גם דרושי 25)ראה (שער מב שער פ"א. למהרח"ו) אצילות סדר (שער ג שער חיים עץ ראה

פ"ד. אגה"ת תניא פ"אֿב. פשי"ד.26)אבי"ע) שם תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ יתרון יש החכמה, בספירת הדרגות כל בהתכללות בנמשל, ƒ≈»ƒ∆

האב  בטיפת הוולד ופרטי האברים התכללות Ê‰לגבי ÔÈ‡L ההתכללות ∆≈∆
CLÓeiMבחכמה  ‰Ó ˜¯ ˙ÏÏBkL ·‡‰ ˙tÈË BÓk ˜«̄¿ƒ«»»∆∆∆««∆¿«

‰pnÓ ‰lb˙ÈÂ שקיים מה כל מכן שלאחר – אחרות במילים או מכן לאחר ¿ƒ¿«∆ƒ∆»
ניכר, באופן יתגלה ‰È‡בה ‡l‡∆»ƒ

וכמציאות  עצמי כדבר החכמה

העצמיות ÏÏBk˙מושלמת  בתוך ∆∆
‰eiÓˆÚ˙שלה  ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«»«¿ƒ

‡·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Lכלל˙ÈÁ·a ∆≈»»…ƒ¿ƒ«
ÈeÏÈ‚Â ˙eËMt˙‰ עצמיות ואותה ƒ¿«¿¿ƒ

ונסתר. נעלם דבר תמיד תישאר

‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â כזו להתכללות ¿«¿»¿∆
לא  שלעולם העצמיות את גם שכוללת

של  התגלות כמו גלויה בצורה תתגלה

והתפשטות e˜„˙הארה ‡È‰ƒ¿«
ÌLB¯‰ וחסידות בקבלה מבואר , »∆

לברוא  העליון הרצון התעורר שכאשר

ברוך  הקדוש צמצם מוגבלים, עולמות

הבלתי האינסופי אורו את מוגבל הוא

וגילה  כביכול, הצידה', אותו ו'סילק

למרות  אולם ומצומצם, מוגבל אור

של  הרושם" "נקודת נשארה הצמצום

הצמצום  לפני שהאיר האינסופי האור

ונמצא  כלול הרושם" "נקודת ובאותה

אחרי  ונמשך שהתגלה מה כל בהעלם

Ïa·„הצמצום  BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
‰Ó Ïk dÓˆÚa ˙ÏÏBkL∆∆∆¿«¿»»«
¯„Òa CkŒ¯Á‡ ‰lb˙pM∆ƒ¿«»««»¿≈∆

˙eÏLÏzL‰,וניכרת גלויה בצורה ƒ¿«¿¿
da ‡ˆÓ ‡l‡ הרושם בנקודת ∆»ƒ¿»»
האינסופי  האור ‰eiÓˆÚ˙של ˙ÈÁaÓ Ìb האלוקות BÈ‡Lשל «ƒ¿ƒ«»«¿ƒ∆≈

‡·Ï ÏBÎÈ כלל¯„Òa ÈeÏÈ‚Â ˙eËMt˙‰ ˙ÈÁ·a »»…ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰ הוא ברוך הקדוש של ומהותו עצמותו ƒ¿«¿¿¿ƒ«»∆∆

ŒÏkŒ··BÒÂבעצמו  ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿≈»
'eÎ ÔÈÓÏÚ בעולמות בגילוי בא האלוקי האור שבהם האופנים שני שהם »¿ƒ

לפי  נברא ובכל עולם בכל פנימית התלבשות של בדרך עלמין" כל "ממלא –

(ובלשון  מלמעלה ו"מקיף" "סובב" של בדרך הארה עלמין" כל ו"סובב ערכו

כל  בעצמה כוללת הרי הרושם נקודת דכמו ..." הרש"ב: הרבי של המאמר

כו'. זאת בנקודה כלול נמצא דהכל השתלשלות בסדר כך אחר שנתגלה מה

בבחינת  לבוא אפשר שאי העצמיות מבחינת גם בה שנמצא ידוע אמנם

שכוללת  החכמה בנקודת הוא כן כמו כו', השתלשלות בסדר וגילוי התפשטות

העצמיות  בחינת כל גם בה ויש בהשתלשלות... ומתגלה שמתפשט מה כל

וגילוי..."). התפשטות בבחינת לבוא אפשר שאי

Ë¯Ù·e שלא העצמיות הבחינות את גם כוללת הרושם שנקודת לעיל האמור ƒ¿»
במיוחד  מודגש ניכר גילוי לידי ‰Úe„iבאות ÈtŒÏÚ הסוד בתורת «ƒ«»«

˙eÏÏÎaL ÈÏÏk‰ 'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙B‡ ‡e‰ ÌLB¯‰ ˙„e˜pL∆¿«»∆¿≈¬»»«¿»ƒ∆ƒ¿»
Âw‰ ˙ÎLÓ‰24, הקדוש האיןֿסוף, האור של והסילוק הצמצום לאחר «¿»«««

מצומצם  אור והאיר חזר הוא ברוך

ונב  עולמות ואור לברוא מוגבלים ראים

היותו  שם (על הקו" "אור נקרא זה

ומבואר  דק) כקו ומועט מצומצם

של  והתגלות המשכה שכל בחסידות

האותיות  ד' באמצעות היא אלוקי אור

הכוונה  שבפרטיות ואף הוי', שם של

בעולם  שהן כפי הספירות לעשר

מהארת  החל כללי באופן האצילות,

של  ההארה תחילת שהוא הקו אור

מסוים) (במובן יש כבר המוגבל, האור

והאור  השתלשלות' 'סדר של התחלה

האותיות  ד' באמצעות בו ומאיר נמשך

המבואר  דרך (על הכללי הוי' שם של

 ֿ אצילות עולמות ארבע שיש בחסידות

גם  ויש הפרטיים בריאהֿיצירהֿעשיה

נקודת  שגם ומאחר הכלליים) אבי"ע

הוי' של יו"ד באות קשורה הרושם

˙B‡ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa Ì‚Â¿«¿ƒ««»¿»ƒ
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ25, כמבואר ¿≈¬»»

וחסידות  Ô‰Ïבקבלה LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»∆
.BÊÏ BÊ ˙eÎiL«»¿

,Ô‰ÈÈa ˜eÏÈÁ Ìb LÈ Ï·‡¬»≈«ƒ≈≈∆
בין  הדמיון לגבי המבואר למרות

בחכמה  הבחינות כל של ההתכללות

הבדל  יש הרושם, בנקודת להתכללות

והוא  הדברים, שני ‰ÌÏÚבין ˙ÈÁ·a ‡È‰ ÌLB¯‰ ˙„e˜pL∆¿«»∆ƒƒ¿ƒ«∆¿≈
קודם  שהאיר האינסופי מהאור 'רושם' ורק 'נקודה' רק היא שהרי וצמצום

Êa‰הצמצום, ‰ek‰L Û‡Â מהאור בלבד רושם והשארת הצמצום בכל ¿«∆««»»»∆
ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡È‰26,כך אחר הקו" "אור ‰¯Èשל ÌB˜ÓŒÏkÓ ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»»¬≈
˙ÈÓÏÚ‰ ‰„e˜ BÊ סוף בה,שהאין ונסתר ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנעלם ¿»∆¿≈ƒ«∆≈≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜ שהוא בשכל החכמה עניין כמו ¿««»¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ
רעיון, של והברקה התגלות ÔÙB‡aהארה, ‡e‰ ÈeÏÈb‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¿∆

¯·c‰ ÌˆÚ ‰lb˙nL הפרטים שלו,ולא ÔÈÚוההתפשטות Ïk Èk ∆ƒ¿«∆∆∆«»»ƒ»ƒ¿«
ÈÙk ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Bl‚Ï eÈ‰ ,ÈeÏÈb ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»ƒ«¿¿«∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌˆÚ‰ „vÓ Ì‰L הרבי של המאמר (ובלשון בהרחבה לעיל וכמבואר ∆≈ƒ«»∆∆
ש  "רק זו הרש"ב: בנקודה מתעלם שהכול העלם... בחינת הוא הרושם נקודת

שבא  הוא החכמה ובנקודת ומידה... גבול בבחינת באים האורות זה ידי ועל

הספירות  (והיינו החכמה מבחינת ומסתעף שמתגלה מה דהנה גילוי... בבחינת
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יׁש לכן עצמי, ּבחינת היא החכמה ׁשּבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָלפי

החכמה, ּבבחינת ונמצא ּׁשּיׁש מה וכל הּכל, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבּה

ּדכיון  זֹו, מדריגה  ׁשל העצמּות ּבחינת זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבעצם  עצמי ּבחינת היא החכמה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּבחינת

ּבחינת  הּוא ּבּה ׁשּמתלּבׁש מה ּכל הּנה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָמהּותּה,

היא  הּמדרגֹות ּכל התּגּלּות ּגם ולכן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָהעצמּות.

הּוא  הּגילּוי ׁשענין אּלא החכמה, ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָעלֿידי

ׁשּגם  והינּו העצם, ּבבחינת ּגילּוי ׁשּׁשּי ּכּמה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָעד

ּבהעצם. ׁשהם ּכפי הּוא הענינים ּכל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּגילּוי

ׁשל  ּבאֹופן הּוא החכמה ּבחינת ׁשּגילּוי ְְְְִִֶֶֶֶַַָָוזהּו

וגם  ּגילּוי ּגם ׁשּיהיה ׁשּי אי ּדלכאֹורה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָנקּודה,

ּבבחינת  ׁשהּגילּוי הּוא, הענין א ְְְִִִִֶַַַָָָנקּודה,

ּכפי  מתּגּלה ּדבר ׁשּכל ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָהחכמה

ׁשל  ּבאֹופן הּוא הּגילּוי ולכן ּבעצם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַָׁשהּוא

ׁשּיׁש23נקּודה  האב מּטיּפת הּוא לזה והּדּוגמא . ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשל  והעצמּות הּכחֹות ּומּכל האברים מּכל ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹּבּה

הּדברים. ּכל ׁשל העצמּות ּבחינת ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁש,

ׁשּנקראת  החכמה, ּבחינת היא למעלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָודּוגמתֹו

ּבחינת  הּוא והּכל הּכל, ּבזה ׁשּיׁש אּבא, ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֹטיּפת
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ואילך.23) קכח ע' תרפ"א ואילך. מ ע' פר"ת סה"מ ואילך. תקיג ע' ח"א להצ"צ הזהר ביאורי גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלו  לבחינות מתחת נמצאת החכמה השתלשלות', 'סדר של המדריגות בסדר

da LÈ ÔÎÏ ,ÈÓˆÚ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿ƒ««»¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ»≈≈»
,Ïk‰ מהתפשטות (בשונה הכול הכוללת מושלמת מציאות הוא "עצמי" כי «…

יותר) ולא ממקורה שקיבלה מה רק בה שיש אחרת ממציאות «¿ÏÎÂוהארה
˙ÈÁ·a ‡ˆÓÂ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ כי הכול, למעשה שזהו «»¿»
הכול  בה יש ÈÁa˙כאמור ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ המהות ÏLעצם »«¿∆
,BÊ ‰‚È¯„Ó וטפל חיצוני פרט ולא «¿≈»

‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ««»¿»ƒ
ÈÓˆÚ ˙ÈÁa תכונות עם מציאות ¿ƒ««¿ƒ
משלה  d˙e‰Ó,עצמיות ÌˆÚa¿∆∆«»

da LaÏ˙nL ‰Ó Ïk ‰p‰ גם ƒ≈»«∆ƒ¿«≈»
אחרות  מדרגות התלבשות זו אם

כחכמה  מוגדרות לא מהותן שמצד

˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ כמתחייב ¿ƒ«»«¿
"עצמי" דבר של והאופי מהתכונה

מעצם  חלק הוא בו ופרט פרט שכל

רק  ולא "עצמי" כולו כל שהרי מהותו

ככזה. מוגדר שבו אחר או כזה פרט

ההבדל  מובן לעיל האמור כל פי ועל

"זעיר  ידי שעל הגילוי עניין בין

שעל  "זה" הנקראות המידות, אנפין",

של  ההתגלות עיקר לעיל הובא כך

ובין  זו, מבחינה היא האלוקי האור

שגם  המלכות ידי שעל הגילוי עניין

ונקודת  "כה"), (ולא "זה" נקראת היא

הגילוי  עיקר שאמנם היא העניין

לכך  (בדומה המידות אנפין", "זעיר ידי על הוא למטה וההשפעה וההארה

של  והתגלות בהשפעה הוא ממנו שחוץ מה עם שלו הקשר עיקר שבאדם

"עצמי" היא (כי כולן המדריגות כל את הכוללת בחכמה, גם אבל המידות),

ירידה  של התגלות זו אין אבל המדריגות, כל של התגלות יש הכול) בו שיש

אלא  בעצם שהם כפי הדברים של התגלות אלא ולמטה החוצה והשפעה

וכן  מהחכמה שלמעלה הכתר (ואילו "זה" נקראת החכמה גם זאת שבכל

ומבאר: שהולך וכפי "כה"), נקראים מהחכמה שלמטה הבינה

˙B‚¯„n‰ Ïk ˙elb˙‰ Ìb ÔÎÏÂ למעלה הן המדריגות שבסדר אלו הן ¿»≈«ƒ¿«»««¿≈
מהחכמה  למטה הן המדרגות שבסדר אלו והן È„ÈŒÏÚמהחכמה ‡È‰ƒ«¿≈

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚL ‡l‡ ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa בשונה) בחכמה שהוא כפי ¿ƒ««»¿»∆»∆ƒ¿««ƒ
לעיל) כאמור אנפין", ב"זעיר שהוא כפי הגילוי nk‰מעניין „Ú ‡e‰««»

ÌˆÚ‰ ˙ÈÁ·a ÈeÏÈb CiML של במובן התגלות על מדובר לא שהרי ∆«»ƒƒ¿ƒ«»∆∆
בחכמה  הן הבחינות שכל כפי אלא עצמה לחכמה מחוץ והתפשטות הארה

העצם  בתוך שייך התגלות המושג שכל כמה עד רק התגלות זו ולכן גופא

מהעצם, נפרד בלתי חלק ‰ÈeÏÈbובתור ÌbL eÈ‰Â וההמשכה והביטוי  ¿«¿∆««ƒ
ÌˆÚ‰a Ì‰L ÈÙk ‡e‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏL של באופן ולא גופא ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿»∆∆

וניכר  גלוי חיצוני .ביטוי
e‰ÊÂ ה כל שאמנם לעיל אבל האמור בחכמה מתגלות המדריגות וכל בחינות ¿∆

לכך  הטעם גם הוא העצם בתוך הם שהדברים כפי היא ÈeÏÈbL∆ƒההתגלות
‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כפי החכמה שהארת כשם ¿ƒ««»¿»¿∆∆¿»

התגלות  היא האדם בשכל שהיא

השכלי, הרעיון של בלבד ראשונית

פרטים, כל ללא בלבד העניין נקודת

CiL CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏc ייתכן איך ¿ƒ¿»≈«»
‰„e˜ Ì‚Â ÈeÏÈb Ìb ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿»
ממשי  גילוי אין עדיין בנקודה והרי

שהרעיון  (כשם בו להיאחז שאפשר

לא  עדיין בחכמה שהוא כפי השכלי

מעמיקה), פנימית בצורה »‡Cנקלט
,‡e‰ ÔÈÚ‰ ייתכן כן שבעצם »ƒ¿»

בתור  ראשונית כללית נקודה להחשיב

כיוון בחינה ÈeÏÈb‰Lגילוי כל של ∆«ƒ
‰e‡ומדריגה ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»

¯·c ÏkL ÔÙB‡a מדריגה מכל ¿∆∆»»»
‰lb˙Ó בחכמה‡e‰L ÈÙk ƒ¿«∆¿ƒ∆
ÌˆÚa מחולק בא שהוא כפי ולא ¿∆∆

שונים, ‰e‡לפרטים ÈeÏÈb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ
‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a23 כמתחייב ¿∆∆¿»

'עצם'. של ומהותו מאופיו

‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â דברים להתגלות ¿«¿»¿∆
בחינה  לכל יש אחד שמצד כזה באופן

המקום  (ואת המיוחד עניינה את

ומצד  המדריגות) בסדר שלה המיוחד

ניכר  באופן מתבטא לא זה כל שני

אחת  'עצמית' נקודה בתוך כלולים כולם העניינים כל tÈhÓ˙אלא ‡e‰ƒƒ«
ÏL ˙eÓˆÚ‰Â ˙BÁk‰ ÏkÓe ÌÈ¯·‡‰ ÏkÓ da LiL ·‡‰»»∆≈»ƒ»»≈»ƒƒ»«…¿»«¿∆

LÙp‰,ממנה הנוצר הוולד Ïkשל ÏL ˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁa e‰fL «∆∆∆∆¿ƒ«»«¿∆»
ÌÈ¯·c‰.לו המיוחדת וניכרת גלויה צורה מקבל מהם אחד שכל לפני «¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ B˙Ó‚e„Â העליונות ‰ÓÎÁ‰,בספירות ˙ÈÁa ‡È‰ ¿¿»¿«¿»ƒ¿ƒ««»¿»
˙‡¯˜pL הסוד ‡a‡,בתורת ˙tÈË שהחכמה וחסידות בקבלה כמבואר ∆ƒ¿≈ƒ««»

בשם  נקראות הדבר של והפירוט ההרחבה שהיא והבינה העניין נקודת שהיא

כפי  בבינה) בגלוי יבואו מכן (שלאחר הפרטים כל והתכללות ו"אם" "אב"

כיוון  אבא" "טיפת נקראת אחת עצמית בנקודה ‰Ïk,שהם ‰Êa LiL∆≈¿∆«…
האברים  כל כלולים האב שבטיפת כולם Ïk‰Âכשם הפרטים ‰e‡כל ¿«…

˙eiÓˆÚ‰ ˙ÈÁa בצורה יתגלו מהם אחד כל של והתוכן שהצורה מבלי ¿ƒ«»«¿ƒ
הטיפה  משל דרך על "כמו הרש"ב: הרבי של המאמר (ובלשון וניכרת בולטת

זה  שכל ידוע הרי כו', דנפש והעצמות הכוחות ומכל האברים מכל בה שיש

לו  ובדומה ולד מהות מזה נעשה דלכן הדברים, כל של העצמות בחינת הוא

אבא  טיפת שנקראת החכמה בחינת הוא למעלה מזה דהדוגמא וידוע כו',

העצמיות..."). בחינת הוא והכול הכול בזה שיש
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טיּפת  ּכמֹו רק זה ׁשאין מּזה, ויתירה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהעצמּיּות.

מ  רק ׁשּכֹוללת מּמּנה,האב ויתּגּלה ּׁשּיּומׁש ה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאינֹו העצמּיּות ּבחינת ּגם ּכֹוללת היא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

והּדּוגמא  וגילּוי, התּפּׁשטּות ּבבחינת לבא ְְְְְְִִִִַַַָָָֹיכֹול

ׁשּכֹוללת  ּבלבד זֹו ׁשּלא הרֹוׁשם, נקּודת היא ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָֹלזה

ּבסדר  אחרּֿכ ּׁשּנתּגּלה מה ּכל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָּבעצמּה

מּבחינת  ּגם ּבּה נמצא אּלא ְְְְְִִִִֶַַַָָָהׁשּתלׁשלּות,

התּפּׁשטּות  ּבבחינת לבא יכֹול ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהעצמּיּות

העצם  ּבחינת הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָוגילּוי

 ֿ וסֹובבּֿכל ממּלאּֿכלֿעלמין מּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשּנקּודת  הּידּוע עלּֿפי ּובפרט כּו'. ְְְִִִֶַַַַָָָעלמין

הּכללי  הוי' ּדׁשם יּו"ד אֹות הּוא ְְֲִֵֶַָָָָהרֹוׁשם

הּקו  המׁשכת החכמה 24ׁשּבכללּות ּבחינת וגם , ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

הוי' ּדׁשם יּו"ד אֹות ׁשּיכּות 25היא להן יׁש ולכן , ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשּנקּודת  ּביניהן, חילּוק ּגם יׁש אבל לזֹו. ְְֲִֵֵֵֶֶַַָזֹו

ּבזה  ׁשהּכּונה ואף העלם, ּבבחינת היא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרֹוׁשם

הּגילּוי  ּבׁשביל נקּודה 26היא זֹו הרי מּכלֿמקֹום , ְְֲִִִִִֵַָָָ

היא  החכמה נקּודת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהעלמית,

ּבאֹופן  הּוא ׁשהּגילּוי אּלא ּגילּוי, ְְִִִִֶֶֶַַָּבבחינת

החכמה  ּבחינת ענין ּכל ּכי הּדבר, עצם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּמתּגּלה

ּכפי  הענינים ּכל את לגּלֹות הינּו ּגילּוי, ְְְְִִִִֶַַָָָהּוא
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עז.24) ע' תרנ"ט סה"מ גם דרושי 25)ראה (שער מב שער פ"א. למהרח"ו) אצילות סדר (שער ג שער חיים עץ ראה

פ"ד. אגה"ת תניא פ"אֿב. פשי"ד.26)אבי"ע) שם תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ יתרון יש החכמה, בספירת הדרגות כל בהתכללות בנמשל, ƒ≈»ƒ∆

האב  בטיפת הוולד ופרטי האברים התכללות Ê‰לגבי ÔÈ‡L ההתכללות ∆≈∆
CLÓeiMבחכמה  ‰Ó ˜¯ ˙ÏÏBkL ·‡‰ ˙tÈË BÓk ˜«̄¿ƒ«»»∆∆∆««∆¿«

‰pnÓ ‰lb˙ÈÂ שקיים מה כל מכן שלאחר – אחרות במילים או מכן לאחר ¿ƒ¿«∆ƒ∆»
ניכר, באופן יתגלה ‰È‡בה ‡l‡∆»ƒ

וכמציאות  עצמי כדבר החכמה

העצמיות ÏÏBk˙מושלמת  בתוך ∆∆
‰eiÓˆÚ˙שלה  ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«»«¿ƒ

‡·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Lכלל˙ÈÁ·a ∆≈»»…ƒ¿ƒ«
ÈeÏÈ‚Â ˙eËMt˙‰ עצמיות ואותה ƒ¿«¿¿ƒ

ונסתר. נעלם דבר תמיד תישאר

‰ÊÏ ‡Ó‚ec‰Â כזו להתכללות ¿«¿»¿∆
לא  שלעולם העצמיות את גם שכוללת

של  התגלות כמו גלויה בצורה תתגלה

והתפשטות e˜„˙הארה ‡È‰ƒ¿«
ÌLB¯‰ וחסידות בקבלה מבואר , »∆

לברוא  העליון הרצון התעורר שכאשר

ברוך  הקדוש צמצם מוגבלים, עולמות

הבלתי האינסופי אורו את מוגבל הוא

וגילה  כביכול, הצידה', אותו ו'סילק

למרות  אולם ומצומצם, מוגבל אור

של  הרושם" "נקודת נשארה הצמצום

הצמצום  לפני שהאיר האינסופי האור

ונמצא  כלול הרושם" "נקודת ובאותה

אחרי  ונמשך שהתגלה מה כל בהעלם

Ïa·„הצמצום  BÊ ‡lL∆…ƒ¿«
‰Ó Ïk dÓˆÚa ˙ÏÏBkL∆∆∆¿«¿»»«
¯„Òa CkŒ¯Á‡ ‰lb˙pM∆ƒ¿«»««»¿≈∆

˙eÏLÏzL‰,וניכרת גלויה בצורה ƒ¿«¿¿
da ‡ˆÓ ‡l‡ הרושם בנקודת ∆»ƒ¿»»
האינסופי  האור ‰eiÓˆÚ˙של ˙ÈÁaÓ Ìb האלוקות BÈ‡Lשל «ƒ¿ƒ«»«¿ƒ∆≈

‡·Ï ÏBÎÈ כלל¯„Òa ÈeÏÈ‚Â ˙eËMt˙‰ ˙ÈÁ·a »»…ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰ הוא ברוך הקדוש של ומהותו עצמותו ƒ¿«¿¿¿ƒ«»∆∆

ŒÏkŒ··BÒÂבעצמו  ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿≈»
'eÎ ÔÈÓÏÚ בעולמות בגילוי בא האלוקי האור שבהם האופנים שני שהם »¿ƒ

לפי  נברא ובכל עולם בכל פנימית התלבשות של בדרך עלמין" כל "ממלא –

(ובלשון  מלמעלה ו"מקיף" "סובב" של בדרך הארה עלמין" כל ו"סובב ערכו

כל  בעצמה כוללת הרי הרושם נקודת דכמו ..." הרש"ב: הרבי של המאמר

כו'. זאת בנקודה כלול נמצא דהכל השתלשלות בסדר כך אחר שנתגלה מה

בבחינת  לבוא אפשר שאי העצמיות מבחינת גם בה שנמצא ידוע אמנם

שכוללת  החכמה בנקודת הוא כן כמו כו', השתלשלות בסדר וגילוי התפשטות

העצמיות  בחינת כל גם בה ויש בהשתלשלות... ומתגלה שמתפשט מה כל

וגילוי..."). התפשטות בבחינת לבוא אפשר שאי

Ë¯Ù·e שלא העצמיות הבחינות את גם כוללת הרושם שנקודת לעיל האמור ƒ¿»
במיוחד  מודגש ניכר גילוי לידי ‰Úe„iבאות ÈtŒÏÚ הסוד בתורת «ƒ«»«

˙eÏÏÎaL ÈÏÏk‰ 'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙B‡ ‡e‰ ÌLB¯‰ ˙„e˜pL∆¿«»∆¿≈¬»»«¿»ƒ∆ƒ¿»
Âw‰ ˙ÎLÓ‰24, הקדוש האיןֿסוף, האור של והסילוק הצמצום לאחר «¿»«««

מצומצם  אור והאיר חזר הוא ברוך

ונב  עולמות ואור לברוא מוגבלים ראים

היותו  שם (על הקו" "אור נקרא זה

ומבואר  דק) כקו ומועט מצומצם

של  והתגלות המשכה שכל בחסידות

האותיות  ד' באמצעות היא אלוקי אור

הכוונה  שבפרטיות ואף הוי', שם של

בעולם  שהן כפי הספירות לעשר

מהארת  החל כללי באופן האצילות,

של  ההארה תחילת שהוא הקו אור

מסוים) (במובן יש כבר המוגבל, האור

והאור  השתלשלות' 'סדר של התחלה

האותיות  ד' באמצעות בו ומאיר נמשך

המבואר  דרך (על הכללי הוי' שם של

 ֿ אצילות עולמות ארבע שיש בחסידות

גם  ויש הפרטיים בריאהֿיצירהֿעשיה

נקודת  שגם ומאחר הכלליים) אבי"ע

הוי' של יו"ד באות קשורה הרושם

˙B‡ ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa Ì‚Â¿«¿ƒ««»¿»ƒ
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ25, כמבואר ¿≈¬»»

וחסידות  Ô‰Ïבקבלה LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»∆
.BÊÏ BÊ ˙eÎiL«»¿

,Ô‰ÈÈa ˜eÏÈÁ Ìb LÈ Ï·‡¬»≈«ƒ≈≈∆
בין  הדמיון לגבי המבואר למרות

בחכמה  הבחינות כל של ההתכללות

הבדל  יש הרושם, בנקודת להתכללות

והוא  הדברים, שני ‰ÌÏÚבין ˙ÈÁ·a ‡È‰ ÌLB¯‰ ˙„e˜pL∆¿«»∆ƒƒ¿ƒ«∆¿≈
קודם  שהאיר האינסופי מהאור 'רושם' ורק 'נקודה' רק היא שהרי וצמצום

Êa‰הצמצום, ‰ek‰L Û‡Â מהאור בלבד רושם והשארת הצמצום בכל ¿«∆««»»»∆
ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡È‰26,כך אחר הקו" "אור ‰¯Èשל ÌB˜ÓŒÏkÓ ƒƒ¿ƒ«ƒƒ»»¬≈
˙ÈÓÏÚ‰ ‰„e˜ BÊ סוף בה,שהאין ונסתר ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנעלם ¿»∆¿≈ƒ«∆≈≈

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙„e˜ שהוא בשכל החכמה עניין כמו ¿««»¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ
רעיון, של והברקה התגלות ÔÙB‡aהארה, ‡e‰ ÈeÏÈb‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¿∆

¯·c‰ ÌˆÚ ‰lb˙nL הפרטים שלו,ולא ÔÈÚוההתפשטות Ïk Èk ∆ƒ¿«∆∆∆«»»ƒ»ƒ¿«
ÈÙk ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Bl‚Ï eÈ‰ ,ÈeÏÈb ‡e‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»ƒ«¿¿«∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌˆÚ‰ „vÓ Ì‰L הרבי של המאמר (ובלשון בהרחבה לעיל וכמבואר ∆≈ƒ«»∆∆
ש  "רק זו הרש"ב: בנקודה מתעלם שהכול העלם... בחינת הוא הרושם נקודת

שבא  הוא החכמה ובנקודת ומידה... גבול בבחינת באים האורות זה ידי ועל

הספירות  (והיינו החכמה מבחינת ומסתעף שמתגלה מה דהנה גילוי... בבחינת
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'זה', החכמה נקראת ולכן העצם. מּצד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהם

ׁשּנקראת  הּכתר, חיצֹונּיּות ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ(מהּֿׁשאיןּֿכן

ּכתיב 27'ּכה' לבא ׁשּלעתיד ּגם וזהּו ולא 28). ְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹ

ּבחינת  ּיתּגּלה ּכי רעהּו, את איׁש עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַילמדּו

יצטר לא ולכן ואחד, אחד ׁשּבכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהעצמּות

כּו'. ְֵַלקּבל

החדׁשÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ּׁשּכתּוב מה ּגם יתּבאר ¿«ƒ∆ְִֵֶֶַַַָָֹ

קאי  החדׁש ּדהּנה, גֹו'. ְִֵֵֶֶַַָֹהּזה

זעירֿאנּפין  על קאי והּזה הּמלכּות, ספירת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָעל

הּזה  והחדׁש 'זה'), נקרא אנּפין' ּׁש'זעיר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ(ּכּנ"ל

יחּוד  ּומלכּות, זעירֿאנּפין יחּוד ענין ְְְְִִִִֵַַַהּוא

חדׁש ראׁש ענין (ׁשּזהּו וסיהרא ),29ׁשמׁשא ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹ

ּדחכמה  ּפנימי יחּוד מּבחינת הּוא ְְְְְְִִִִִַָָָוׁשרׁשֹו

'זה',30ּובינה  נקראת החכמה ספירת ׁשּגם (ּכּנ"ל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החכמה), ּבספירת הּוא 'זה' ענין עיקר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָואדרּבה,

חכמהּֿובינה  ּדספירֹות ּפנימי יחּוד ְְְְְִִִִִִֵַָָָועלֿידי

יחּוד  ּומלכּות, זעירֿאנּפין יחּוד ּגם ְְְֲִִִֵֶַַַַנעׂשה

ּדספירֹות  הּפנימי הּיחּוד ּובענין וסיהרא. ְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָׁשמׁשא

הּוא  ניסן חדׁש הּנה ׁשּבראׁשֿחדׁש, ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹחכמהּֿובינה

גֹו'31הראׁשֹון  הּזה החדׁש ּבֹו ׁשּנאמר ׁשּזהּו , ֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבמאמרי  ׁשּמבֹואר מה ּגם וזהּו חדׁשים. ְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָֹראׁש

צדק' ה'צמח מהר"ׁש32אדמּו"ר 33ואדמּו"ר ְְְֲֶֶֶַַַַַָ

צירּופי  י"ב ּכנגד ׁשהם חדׁשים ראׁשי י"ב ְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבענין

ׁשּבראׁשֿחדׁש 'זה'), מּבחינת (ׁשהם הוי' ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשם

(מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכסדרֹו הוי' ׁשם צירּוף מאיר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָניסן

אינֹו הוי ' ׁשם ׁשּציר ּוף חדׁשים ראׁשי ְֲֳִִֵֵֵֵֶָָָָָּבׁשאר

(ׁשהרי  ּבגילּוי הּוא הוי' ׁשּׁשם והינּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָּכסדרֹו),

העלם) ׁשל ענין הּוא הּצירּוף אז 34ׁשינּוי ולכן , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
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בהעלם.27) הוא הכל מכלֿמקום מקומם, הוא ושם הענינים, כל נמצאים ששם אע"פ אחדים: לג.28)בזכרון לא, ירמי'

רנג.29) ע' בא אוה"ת קלה).30)ראה ע' תרנ"ד (סה"מ פ"ד תרנ"ד החודש ד"ה קלג).31)ראה (ע' פ"ב אוה"ת 32)שם

רסב. ע' לו).33)שם ע' ל. ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ "ו החודש ד"ה סד).34)ראה ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר החודש ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דחכמה  הגילוי אבל התפשטות, בחינת זה הרי החכמה) מבחינת שמשתלשלים

גילוי  שהוא ההשכלה נקודת משל דרך על וכמו התפשטות, בבחי' אינו עצמה

הוא  הכול מאצילות למעלה שכל'... ה'דבר עצם שמתגלה רק זה הרי ממש

כו', הגילוי בחי' להיות הוא החכמה ואצילות כו', והעלם סתימות בבחינת

ברוך  סוף דאין ההתלבשות כל כן וכמו

הוא  בזה הכוונה החכמה בבחינת הוא

כו', וגילוי המשכה בבחינת שיהי'

עצמי..."). אור המשכת היא וההמשכה

,'‰Ê' ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈«»¿»∆
הגילוי  הוא עניינה שכל »(Œ‰Óכיוון

,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒƒ«∆∆
מהחכמה  נעלית היא המדריגות שבסדר

גילוי  עניינה אין ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙אבל
'‰k'27Ìb e‰ÊÂ הפנימי ). הטעם …¿∆«

È˙k·לכך  ‡·Ï „È˙ÚlL28 ∆∆»ƒ»…¿ƒ
˙‡ LÈ‡ „BÚ e„ÓÏÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ∆

‰lb˙i Èk ,e‰Ú¯ אז˙ÈÁa ≈≈ƒƒ¿«∆¿ƒ«
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿»∆»¿∆»
'eÎ Ïa˜Ï C¯ËˆÈ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…ƒ¿»≈¿«≈
מציאות  זו ית' עצמותו כי מזולתו,

הכול. בה שיש מושלמת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל ‰) המבואר לפי ¿«ƒ∆
לכך  העמוק הפנימי הטעם בביאור

"זה" נקראת Ìbשחכמה ¯‡a˙Èƒ¿»≈«
·e˙kM ‰Ó ניסן חודש ‰L„Áעל «∆»«…∆

È‡˜ L„Á‰ ,‰p‰c .'B‚ ‰f‰«∆¿ƒ≈«…∆»≈
‰eÎÏn˙,מכוון  ˙¯ÈÙÒ ÏÚ«¿ƒ«««¿

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ÏÚ È‡˜ ‰f‰Â¿«∆»≈«¿≈«¿ƒ
Ï"pk)"ש"זה לעיל שמבואר כפי ««

לכך  הסיבה וזו הגילוי ענין הוא

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'M נמשך שדרכו ∆¿≈«¿ƒ
למטה  האלוקי האור ‡˜¯ומתגלה ƒ¿»

‰f‰ L„Á‰Â ,('‰Ê' של חיבור ∆¿«…∆«∆
ביחד ו"הזה" ÔÈÚ"החודש" ‡e‰ƒ¿«

„eÁÈ של מלאה והתאחדות חיבור ƒ
„eÁÈ ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿ƒ

‡LÓL המידות שהם אנפין' 'זעיר ƒ¿»
נמשלו  ולכן וההשפעה ההמשכה מקור

אור של מקור שהיא «¬ÈÒÂ¿ƒ‰¯‡לשמש
המלכות  שספירת כשם מהשמש אורה את ומקבלת משלה אור לה שאין הירח

מהמידות והשפע האור כל את וסיהרא"(e‰fLמקבלת שימשא "יחוד ∆∆
L„Á L‡¯ ÔÈÚ29 הסוד BL¯LÂלפי בין ), והחיבור הייחוד של ƒ¿«……∆¿»¿

ומלכות  ÈÓÈtזעירֿאנפין „eÁÈ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ וההתאחדות החיבור ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒƒ
הפנימי  והתוכן העומק È·e‰של ‰ÓÎÁc30˙¯ÈÙÒ ÌbL Ï"pk) ¿»¿»ƒ»««∆«¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰"אנפין "זעיר ÔÈÚכמו ¯˜ÈÚ ,‰a¯„‡Â ,'‰Ê' ˙‡¯˜ «»¿»ƒ¿≈∆¿«¿«»ƒ«ƒ¿«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰ '‰Ê' מעלתו אודות באריכות לעיל כמבואר ∆ƒ¿ƒ««»¿»

המלכות  בספירת הגילוי של המיוחדת

אנפין" "זער של לגילוי ביחס ,)אפילו
˙B¯ÈÙÒc ÈÓÈt „eÁÈ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
„eÁÈ Ìb ‰NÚ ‰È·eŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»«¬∆«ƒ
„eÁÈ ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿ƒ

‡LÓL"אנפין "זעיר את המסמלת ƒ¿»
‡¯‰ÈÒÂ ספירת את המסמלת הירח ¿ƒ¬»

המלכות.

ÈÓÈt‰ „eÁi‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««ƒ«¿ƒƒ
‰È·eŒ‰ÓÎÁ ˙B¯ÈÙÒcƒ¿ƒ»¿»ƒ»

,L„ÁŒL‡¯aL כללי שבאופן ∆¿……∆
החדשים  כל של חודש בראש קיים

‡e‰ ÔÒÈ L„Á ‰p‰ƒ≈…∆ƒ»
ÔBL‡¯‰31 נפעל זה יחוד בו כי »ƒ

מיוחד, ויותר נעלה יותר ∆∆e‰fLבאופן
‰f‰ L„Á‰ Ba ¯Ó‡pL חיבור ∆∆¡««…∆«∆

אנפ  ("זעיר "חודש" ו"זה"של ין")

ביחד  המלכות) ¯‡L(ספירת 'B‚…
ÌÈL„Á ניסן חודש זה שבעניין היינו √»ƒ

החדשים. שאר לכל וראשון ראש הוא

¯‡B·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ È¯Ó‡Óa¿«¬»≈«¿«∆«

'˜„ˆ32L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Â33 ∆∆¿«¿«¬»
ÔÈÚa וחסידות בקבלה המבואר ¿ƒ¿«

י"ב ÌÈL„Áאודות ÈL‡¯ כל של »≈√»ƒ
È"·מכוונים Ì‰Lהשנה  „‚k ∆≈¿∆∆

'ÈÂ‰ ÌL ÈÙe¯Èˆ צורות היינו ≈≈≈¬»»
של  האותיות ארבעת הופעת של שונות

'Ê‰'הוי' ˙ÈÁaÓ Ì‰L) שהרי ∆≈ƒ¿ƒ«∆
הגילוי  על המורה השם הוא הוי' ),שם

¯È‡Ó ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆ƒ»≈ƒ
B¯„Òk 'ÈÂ‰ ÌL Ûe¯Èˆ היינו ≈≈¬»»¿ƒ¿

שעולה  כפי ה"א, וא"ו ה"א יו"ד

השמים  "ישמחו הפסוק תיבות מראשי

הארץ" ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óותגל
eÈ‰Â ,(B¯„Òk BÈ‡ 'ÈÂ‰ ÌL Ûe¯ÈvL ÌÈL„Á ÈL‡¯ ¯‡Laƒ¿»»≈√»ƒ∆≈≈¬»»≈¿ƒ¿¿«¿

'ÈÂ‰ ÌMLניסן חודש בראש שמאיר ÈeÈLכפי È¯‰L) ÈeÏÈ‚a ‡e‰ ∆≈¬»»¿ƒ∆¬≈ƒ
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ Ûe¯Èv‰ הרגיל האור 34ÔÎÏÂ)על בגלל , «≈ƒ¿»∆∆¿≈¿»≈
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ענינֹו ׁש'ּזה' הּזה, דהחדׁש הענין עיקר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּוא

הּבחינֹות  ב' ּבין ׁשהחילּוק להֹוסיף, ויׁש ְְְִִִִֵֵֶַַּגילּוי.

החכמה, ּוספירת זעירֿאנּפין 'זה', ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנקראֹות

לב' 'זה', אחת ּפעם ּבין החילּוק עלּֿדר ְִֵֶֶֶַַַַַַהּוא

ּבּמדרׁש ּכדאיתא 'זה', הּזה 35ּפעמים ׁשּבעֹולם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

אֿלי  זה אחת, ּפעם 'זה' יׂשראל ,36אמרּו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר  'זה', ּפעמים ב' יאמרּו לבא 37ּולעתיד ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹֹ

הוי' זה גֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹואמר

והינּו גֹו', לֹו על 38קּוינּו מֹורה ׁש'ּזה' ּדכיון ְְְִִֵֶֶֶַַָ

הּוא  ׁשהּגילּוי מֹורה 'זה' ּפעמים ב' הּנה ְִִִִֵֶֶֶַַָהּגילּוי ,

הוי' ׁשם ׁשּגיל ּוי והינּו יֹותר, נעלית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּמדרגה

ּדלתּתא, הוי' ׁשם ּבחינת הּוא עכׁשיו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ('זה')

הוי' ׁשם ּבחינת ּגילּוי  יהיה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹּולעתידֿלבא

ּבין  החילּוק ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָּדלעילא,

החכמה, ספירת ּכי  החכמה, לספירת ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָזעירֿאנּפין

עיקר  הרי ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית היֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵַַַָעם

ואילּו הּבינה, מּספירת מתחיל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָההׁשּתלׁשלּות

מהׁשּתלׁשלּות  למעלה היא (עלּֿדר39החכמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ד' ׁשּבין החילּוק ועלּֿדר ּדלעילא). הוי' ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשם

אֹותּיֹות  ד' (ׁשהן 'עזרת ' ׁשּלפני 'אמת' ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָּפעמים

ׁשּב'עזרת' 'אמת' ּפעמים וד' ּדלתּתא) הוי' ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשם

ּדלעילא) הוי' ׁשם אֹותּיֹות ד' ענין 40(ׁשהן ׁשּזהּו , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

לאמיּתֹו הּוא 41אמת האמת ענין אמּתית והרי , ְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָ

החכמה  יהיה 42ּבחינת זֹו ּבחינה ּגילּוי ועיקר . ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

רק  לא הענינים, ּכל יתּגּלּו ׁשאז ְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹלעתידֿלבא,

אּלא  וסֹובבּֿכלֿעלמין, ממּלאּֿכלֿעלמין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבחינת

מּׁשניהם. ׁשּלמעלה העצם ּבחינת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּגם
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ספכ"ג.35) ב.36)שמו"ר טו, ט.37)בשלח כה, סה"מ 38)ישעי' גם וראה לז). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו הנ"ל החודש ד"ה

קנד. ע' ועוד.39)תרנ"ד .(134 (ע' פ"ב כז מאמר ומעין קונטרס קל.40)ראה ע' תרנ"ד א.41)סה"מ מ, בהר לקו"ת

ד.42) צה, מסעי לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגלוי  הוי' שם f'L‰'הארת ,‰f‰ L„Á‰„ ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ‡e‰ Ê‡»ƒ«»ƒ¿»¿«…∆«∆∆∆

מ"כה")( ÈeÏÈb.בשונה BÈÚƒ¿»ƒ
ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,החכמה ספירת ידי על האלוקי הגילוי במעלת עניין עוד ¿≈¿ƒ

˜eÏÈÁ‰L ההבדלŒ¯ÈÚÊ ,'‰Ê' ˙B‡¯˜pL ˙BÈÁa‰ '· ÔÈa ∆«ƒ≈«¿ƒ∆ƒ¿»∆¿≈
,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒe ÔÈt‡ שאמנם «¿ƒ¿ƒ««»¿»

הגילוי, עניין הוא אנפין" "זעיר גם

האור  של וההמשכה הגילוי היא ודרכו

עניין ו  זאת ובכל למטה האלוקי השפע

יותר  הרבה נעלה שבחכמה הגילוי

ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆«ƒ≈
ÌÈÓÚt '·Ï ,'‰Ê' ˙Á‡ ÌÚt««««∆¿¿»ƒ

,'‰Ê'"זה" אחת פעם גם שאמנם ∆
באצבעו  ("מראה הגילוי על מורה

הוא  "זה" פעמיים אבל זה"), ואומר

נעלית  יותר הרבה בדרגה גילוי

L¯„na ‡˙È‡„k35ÌÏBÚaL ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»
‰f‰,הגאולה קודם הזה, בזמן היינו «∆

,˙Á‡ ÌÚt '‰Ê' Ï‡¯NÈ e¯Ó‡»¿ƒ¿»≈∆««««
על  שנאמרה ישיר" "אז בשירת ככתוב

סוף  ים קריעת ‡ÈÏŒנס ‰Ê36, ∆≈ƒ
‡·Ï „È˙ÚÏe המשיח בימות ¿»ƒ»…

,'‰Ê' ÌÈÓÚt '· e¯Ó‡È…¿¿»ƒ∆
¯Ó‡pL37‡e‰‰ ÌBia ¯Ó‡Â ∆∆¡«¿»«««

הגאולה ‚B'יום ‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆
eÈ‰Â ,'B‚ BÏ eÈe˜ 'ÈÂ‰ ‰Ê38 ∆¬»»ƒƒ¿«¿

המדרש  דברי של הפנימית המשמעות

f'L‰'היא  ÔÂÈÎc אחת פעם אפילו ¿≈»∆∆
'· ‰p‰ ,ÈeÏÈb‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««ƒƒ≈
ÈeÏÈb‰L ‰¯BÓ '‰Ê' ÌÈÓÚt¿»ƒ∆∆∆«ƒ
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓ ‡e‰ƒ«¿≈»«¬≈≈
('‰Ê') 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ≈¬»»∆

ÂÈLÎÚ בעולם" במדרש שנקרא «¿»
‰ÈÂ'הזה" ÌL ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«≈¬»»

‡z˙Ïc בשם נמוכה דרגה שלמטה, ƒ¿«»
ÈeÏÈbהוי', ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa¿ƒ«≈¬»»ƒ¿≈»
בשם  גבוהה דרגה היינו שלמעלה,

"זה"ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰הוי', פעמים לשתי "זה" אחת פעם בין להבדל בדומה ¿«∆∆∆
,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ Ìb ‡e‰ זעיר" שגם ««ƒ≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

יותר  הרבה נעלה החכמה ספירת של ה"זה" אבל "זה" נקרא Èkƒאנפין"
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ d˙BÈ‰ ÌÚ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ היא שהרי ¿ƒ««»¿»ƒ¡»≈ƒ«ƒ¿«¿¿

ש  הספירות מעשר הראשונה למטה הספירה ונמשך יורד האלוקי האור דרכן

לדרגה, מדרגה זאת ‰¯Èומשתלשל ÏÈÁ˙Óבכל ˙eÏLÏzL‰‰ ¯˜ÈÚ ¬≈ƒ««ƒ¿«¿¿«¿ƒ
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ מציאות של בצורה באים הדברים ואילך ממנה שרק ƒ¿ƒ««ƒ»

והגבלות, פרטים עם ‰ÓÎÁ‰מוגדרת eÏÈ‡Â לעיל הוסבר שעליה ¿ƒ«»¿»
ו"נקודה" עצמי" "דבר שהיא eÏLÏzL‰Ó˙באריכות ‰ÏÚÓÏ ‡È‰39 ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL C¯cŒÏÚ)«∆∆≈¬»»ƒ¿≈»
ועניינים  דרגות של שם היותו שעם

בהגדרות  מוגדר אינו מזה, זה שונים

כמו  השתלשלות' 'סדר של ובהגבלות

דלתתא"). "הוי

'„ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«ƒ∆≈
'˙Ó‡' ÌÈÓÚt בתפילה המוזכרים ¿»ƒ¡∆

שחרית  של שמע קריאת בברכות

'˙¯ÊÚ' ÈÙlL,ויציב "אמת – ∆ƒ¿≈∆¿«
ובאמונה, באמת עולם, אלוקי אמת

הן  אלו גם שבוודאי הוא" שאתה אמת

בדרגה  אמת זו אבל באמת בחינות

הללו (Ô‰Lנמוכה  הפעמים ארבעת ∆≈
כנגד  מכוונות "אמת" „'של

'„Â (‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿
'˙¯ÊÚ'aL '˙Ó‡' ÌÈÓÚt– ¿»ƒ¡∆∆¿∆¿«

הוא, אתה אמת איש, אשרי "אמת

ממצרים  אמת ראשון, הוא אתה אמת

של (Ô‰Lגאלתנו" הפעמים ארבעת ∆≈
בדרגה  אמת הן השנייה בפעם "אמת"

כנגד  המכוונות נעלית „'יותר
(‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡40, ƒ≈¬»»ƒ¿≈»

e‰fL"עליונה "אמת היותר בדרגה ∆∆
BzÈÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈÚ41 הנעלה ƒ¿«¡∆«¬ƒ

סתם, מ"אמת" ‡ÈzÓ˙יותר È¯‰Â«¬≈¬ƒƒ
˙Ó‡‰ ÔÈÚ אמיתית הכי האמת ƒ¿«»¡∆

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰42 שהיא ¿ƒ««»¿»
בהרחבה. לעיל כמבואר "עצמי",

BÊ ‰ÈÁa ÈeÏÈb ¯˜ÈÚÂ העצמיות ¿ƒ«ƒ¿ƒ»
אמיתית והכי נעלית הכי ∆¿È‰Èƒ‰והאמת

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ,המשיח בימות ∆»ƒ»…
ÌÈÈÚ‰ Ïk elb˙È Ê‡L∆»ƒ¿«»»ƒ¿»ƒ
וכיוון  למטה, ויאירו שבאלוקות

וגילוי  הארה תהיה העניינים" "כל של התגלות ÈÁa˙שתהיה ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ«
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa Ìb ‡l‡ ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒÂ ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ¿«≈»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ∆»«¿ƒ«»∆∆

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL כל הסובב "אור ואפילו עלמין" כל הממלא "אור כי ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
תתגלה  לבוא לעתיד אבל והתפשטות הארה של בדרך גילוי הם עלמין"

בעצמו. הוא ברוך הקדוש של ועצמותו ממהותו תהיה וההארה העצמיות,
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'זה', החכמה נקראת ולכן העצם. מּצד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהם

ׁשּנקראת  הּכתר, חיצֹונּיּות ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַ(מהּֿׁשאיןּֿכן

ּכתיב 27'ּכה' לבא ׁשּלעתיד ּגם וזהּו ולא 28). ְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹ

ּבחינת  ּיתּגּלה ּכי רעהּו, את איׁש עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַילמדּו

יצטר לא ולכן ואחד, אחד ׁשּבכל ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהעצמּות

כּו'. ְֵַלקּבל

החדׁשÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ּׁשּכתּוב מה ּגם יתּבאר ¿«ƒ∆ְִֵֶֶַַַָָֹ

קאי  החדׁש ּדהּנה, גֹו'. ְִֵֵֶֶַַָֹהּזה

זעירֿאנּפין  על קאי והּזה הּמלכּות, ספירת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָעל

הּזה  והחדׁש 'זה'), נקרא אנּפין' ּׁש'זעיר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ(ּכּנ"ל

יחּוד  ּומלכּות, זעירֿאנּפין יחּוד ענין ְְְְִִִִֵַַַהּוא

חדׁש ראׁש ענין (ׁשּזהּו וסיהרא ),29ׁשמׁשא ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹ

ּדחכמה  ּפנימי יחּוד מּבחינת הּוא ְְְְְְִִִִִַָָָוׁשרׁשֹו

'זה',30ּובינה  נקראת החכמה ספירת ׁשּגם (ּכּנ"ל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

החכמה), ּבספירת הּוא 'זה' ענין עיקר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָואדרּבה,

חכמהּֿובינה  ּדספירֹות ּפנימי יחּוד ְְְְְִִִִִִֵַָָָועלֿידי

יחּוד  ּומלכּות, זעירֿאנּפין יחּוד ּגם ְְְֲִִִֵֶַַַַנעׂשה

ּדספירֹות  הּפנימי הּיחּוד ּובענין וסיהרא. ְְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָׁשמׁשא

הּוא  ניסן חדׁש הּנה ׁשּבראׁשֿחדׁש, ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹחכמהּֿובינה

גֹו'31הראׁשֹון  הּזה החדׁש ּבֹו ׁשּנאמר ׁשּזהּו , ֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבמאמרי  ׁשּמבֹואר מה ּגם וזהּו חדׁשים. ְְְֲֳִֵֶֶַַַָָָֹראׁש

צדק' ה'צמח מהר"ׁש32אדמּו"ר 33ואדמּו"ר ְְְֲֶֶֶַַַַַָ

צירּופי  י"ב ּכנגד ׁשהם חדׁשים ראׁשי י"ב ְְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבענין

ׁשּבראׁשֿחדׁש 'זה'), מּבחינת (ׁשהם הוי' ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשם

(מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכסדרֹו הוי' ׁשם צירּוף מאיר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָניסן

אינֹו הוי ' ׁשם ׁשּציר ּוף חדׁשים ראׁשי ְֲֳִִֵֵֵֵֶָָָָָּבׁשאר

(ׁשהרי  ּבגילּוי הּוא הוי' ׁשּׁשם והינּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָּכסדרֹו),

העלם) ׁשל ענין הּוא הּצירּוף אז 34ׁשינּוי ולכן , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
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בהעלם.27) הוא הכל מכלֿמקום מקומם, הוא ושם הענינים, כל נמצאים ששם אע"פ אחדים: לג.28)בזכרון לא, ירמי'

רנג.29) ע' בא אוה"ת קלה).30)ראה ע' תרנ"ד (סה"מ פ"ד תרנ"ד החודש ד"ה קלג).31)ראה (ע' פ"ב אוה"ת 32)שם

רסב. ע' לו).33)שם ע' ל. ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ "ו החודש ד"ה סד).34)ראה ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר החודש ד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דחכמה  הגילוי אבל התפשטות, בחינת זה הרי החכמה) מבחינת שמשתלשלים

גילוי  שהוא ההשכלה נקודת משל דרך על וכמו התפשטות, בבחי' אינו עצמה

הוא  הכול מאצילות למעלה שכל'... ה'דבר עצם שמתגלה רק זה הרי ממש

כו', הגילוי בחי' להיות הוא החכמה ואצילות כו', והעלם סתימות בבחינת

ברוך  סוף דאין ההתלבשות כל כן וכמו

הוא  בזה הכוונה החכמה בבחינת הוא

כו', וגילוי המשכה בבחינת שיהי'

עצמי..."). אור המשכת היא וההמשכה

,'‰Ê' ‰ÓÎÁ‰ ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈«»¿»∆
הגילוי  הוא עניינה שכל »(Œ‰Óכיוון

,¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒƒ«∆∆
מהחכמה  נעלית היא המדריגות שבסדר

גילוי  עניינה אין ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙אבל
'‰k'27Ìb e‰ÊÂ הפנימי ). הטעם …¿∆«

È˙k·לכך  ‡·Ï „È˙ÚlL28 ∆∆»ƒ»…¿ƒ
˙‡ LÈ‡ „BÚ e„ÓÏÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ∆

‰lb˙i Èk ,e‰Ú¯ אז˙ÈÁa ≈≈ƒƒ¿«∆¿ƒ«
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL ˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿»∆»¿∆»
'eÎ Ïa˜Ï C¯ËˆÈ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…ƒ¿»≈¿«≈
מציאות  זו ית' עצמותו כי מזולתו,

הכול. בה שיש מושלמת

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל ‰) המבואר לפי ¿«ƒ∆
לכך  העמוק הפנימי הטעם בביאור

"זה" נקראת Ìbשחכמה ¯‡a˙Èƒ¿»≈«
·e˙kM ‰Ó ניסן חודש ‰L„Áעל «∆»«…∆

È‡˜ L„Á‰ ,‰p‰c .'B‚ ‰f‰«∆¿ƒ≈«…∆»≈
‰eÎÏn˙,מכוון  ˙¯ÈÙÒ ÏÚ«¿ƒ«««¿

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ÏÚ È‡˜ ‰f‰Â¿«∆»≈«¿≈«¿ƒ
Ï"pk)"ש"זה לעיל שמבואר כפי ««

לכך  הסיבה וזו הגילוי ענין הוא

'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'M נמשך שדרכו ∆¿≈«¿ƒ
למטה  האלוקי האור ‡˜¯ומתגלה ƒ¿»

‰f‰ L„Á‰Â ,('‰Ê' של חיבור ∆¿«…∆«∆
ביחד ו"הזה" ÔÈÚ"החודש" ‡e‰ƒ¿«

„eÁÈ של מלאה והתאחדות חיבור ƒ
„eÁÈ ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿ƒ

‡LÓL המידות שהם אנפין' 'זעיר ƒ¿»
נמשלו  ולכן וההשפעה ההמשכה מקור

אור של מקור שהיא «¬ÈÒÂ¿ƒ‰¯‡לשמש
המלכות  שספירת כשם מהשמש אורה את ומקבלת משלה אור לה שאין הירח

מהמידות והשפע האור כל את וסיהרא"(e‰fLמקבלת שימשא "יחוד ∆∆
L„Á L‡¯ ÔÈÚ29 הסוד BL¯LÂלפי בין ), והחיבור הייחוד של ƒ¿«……∆¿»¿

ומלכות  ÈÓÈtזעירֿאנפין „eÁÈ ˙ÈÁaÓ ‡e‰ וההתאחדות החיבור ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒƒ
הפנימי  והתוכן העומק È·e‰של ‰ÓÎÁc30˙¯ÈÙÒ ÌbL Ï"pk) ¿»¿»ƒ»««∆«¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰"אנפין "זעיר ÔÈÚכמו ¯˜ÈÚ ,‰a¯„‡Â ,'‰Ê' ˙‡¯˜ «»¿»ƒ¿≈∆¿«¿«»ƒ«ƒ¿«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒa ‡e‰ '‰Ê' מעלתו אודות באריכות לעיל כמבואר ∆ƒ¿ƒ««»¿»

המלכות  בספירת הגילוי של המיוחדת

אנפין" "זער של לגילוי ביחס ,)אפילו
˙B¯ÈÙÒc ÈÓÈt „eÁÈ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
„eÁÈ Ìb ‰NÚ ‰È·eŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»«¬∆«ƒ
„eÁÈ ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿ƒ

‡LÓL"אנפין "זעיר את המסמלת ƒ¿»
‡¯‰ÈÒÂ ספירת את המסמלת הירח ¿ƒ¬»

המלכות.

ÈÓÈt‰ „eÁi‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««ƒ«¿ƒƒ
‰È·eŒ‰ÓÎÁ ˙B¯ÈÙÒcƒ¿ƒ»¿»ƒ»

,L„ÁŒL‡¯aL כללי שבאופן ∆¿……∆
החדשים  כל של חודש בראש קיים

‡e‰ ÔÒÈ L„Á ‰p‰ƒ≈…∆ƒ»
ÔBL‡¯‰31 נפעל זה יחוד בו כי »ƒ

מיוחד, ויותר נעלה יותר ∆∆e‰fLבאופן
‰f‰ L„Á‰ Ba ¯Ó‡pL חיבור ∆∆¡««…∆«∆

אנפ  ("זעיר "חודש" ו"זה"של ין")

ביחד  המלכות) ¯‡L(ספירת 'B‚…
ÌÈL„Á ניסן חודש זה שבעניין היינו √»ƒ

החדשים. שאר לכל וראשון ראש הוא

¯‡B·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿»
ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡ È¯Ó‡Óa¿«¬»≈«¿«∆«

'˜„ˆ32L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Â33 ∆∆¿«¿«¬»
ÔÈÚa וחסידות בקבלה המבואר ¿ƒ¿«

י"ב ÌÈL„Áאודות ÈL‡¯ כל של »≈√»ƒ
È"·מכוונים Ì‰Lהשנה  „‚k ∆≈¿∆∆

'ÈÂ‰ ÌL ÈÙe¯Èˆ צורות היינו ≈≈≈¬»»
של  האותיות ארבעת הופעת של שונות

'Ê‰'הוי' ˙ÈÁaÓ Ì‰L) שהרי ∆≈ƒ¿ƒ«∆
הגילוי  על המורה השם הוא הוי' ),שם

¯È‡Ó ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯aL∆¿……∆ƒ»≈ƒ
B¯„Òk 'ÈÂ‰ ÌL Ûe¯Èˆ היינו ≈≈¬»»¿ƒ¿

שעולה  כפי ה"א, וא"ו ה"א יו"ד

השמים  "ישמחו הפסוק תיבות מראשי

הארץ" ≈≈∆»(ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óותגל
eÈ‰Â ,(B¯„Òk BÈ‡ 'ÈÂ‰ ÌL Ûe¯ÈvL ÌÈL„Á ÈL‡¯ ¯‡Laƒ¿»»≈√»ƒ∆≈≈¬»»≈¿ƒ¿¿«¿

'ÈÂ‰ ÌMLניסן חודש בראש שמאיר ÈeÈLכפי È¯‰L) ÈeÏÈ‚a ‡e‰ ∆≈¬»»¿ƒ∆¬≈ƒ
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ Ûe¯Èv‰ הרגיל האור 34ÔÎÏÂ)על בגלל , «≈ƒ¿»∆∆¿≈¿»≈
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ענינֹו ׁש'ּזה' הּזה, דהחדׁש הענין עיקר ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּוא

הּבחינֹות  ב' ּבין ׁשהחילּוק להֹוסיף, ויׁש ְְְִִִִֵֵֶַַּגילּוי.

החכמה, ּוספירת זעירֿאנּפין 'זה', ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנקראֹות

לב' 'זה', אחת ּפעם ּבין החילּוק עלּֿדר ְִֵֶֶֶַַַַַַהּוא

ּבּמדרׁש ּכדאיתא 'זה', הּזה 35ּפעמים ׁשּבעֹולם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

אֿלי  זה אחת, ּפעם 'זה' יׂשראל ,36אמרּו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר  'זה', ּפעמים ב' יאמרּו לבא 37ּולעתיד ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹֹ

הוי' זה גֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹואמר

והינּו גֹו', לֹו על 38קּוינּו מֹורה ׁש'ּזה' ּדכיון ְְְִִֵֶֶֶַַָ

הּוא  ׁשהּגילּוי מֹורה 'זה' ּפעמים ב' הּנה ְִִִִֵֶֶֶַַָהּגילּוי ,

הוי' ׁשם ׁשּגיל ּוי והינּו יֹותר, נעלית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּמדרגה

ּדלתּתא, הוי' ׁשם ּבחינת הּוא עכׁשיו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ('זה')

הוי' ׁשם ּבחינת ּגילּוי  יהיה ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹּולעתידֿלבא

ּבין  החילּוק ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָּדלעילא,

החכמה, ספירת ּכי  החכמה, לספירת ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָזעירֿאנּפין

עיקר  הרי ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית היֹותּה ְְְֱֲִִִִֵֵַַַָעם

ואילּו הּבינה, מּספירת מתחיל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָההׁשּתלׁשלּות

מהׁשּתלׁשלּות  למעלה היא (עלּֿדר39החכמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ד' ׁשּבין החילּוק ועלּֿדר ּדלעילא). הוי' ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשם

אֹותּיֹות  ד' (ׁשהן 'עזרת ' ׁשּלפני 'אמת' ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָּפעמים

ׁשּב'עזרת' 'אמת' ּפעמים וד' ּדלתּתא) הוי' ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשם

ּדלעילא) הוי' ׁשם אֹותּיֹות ד' ענין 40(ׁשהן ׁשּזהּו , ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

לאמיּתֹו הּוא 41אמת האמת ענין אמּתית והרי , ְֱֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָ

החכמה  יהיה 42ּבחינת זֹו ּבחינה ּגילּוי ועיקר . ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ

רק  לא הענינים, ּכל יתּגּלּו ׁשאז ְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹלעתידֿלבא,

אּלא  וסֹובבּֿכלֿעלמין, ממּלאּֿכלֿעלמין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּבחינת

מּׁשניהם. ׁשּלמעלה העצם ּבחינת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּגם
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ספכ"ג.35) ב.36)שמו"ר טו, ט.37)בשלח כה, סה"מ 38)ישעי' גם וראה לז). ע' תרכ"ו (סה"מ תרכ"ו הנ"ל החודש ד"ה

קנד. ע' ועוד.39)תרנ"ד .(134 (ע' פ"ב כז מאמר ומעין קונטרס קל.40)ראה ע' תרנ"ד א.41)סה"מ מ, בהר לקו"ת

ד.42) צה, מסעי לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגלוי  הוי' שם f'L‰'הארת ,‰f‰ L„Á‰„ ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ‡e‰ Ê‡»ƒ«»ƒ¿»¿«…∆«∆∆∆

מ"כה")( ÈeÏÈb.בשונה BÈÚƒ¿»ƒ
ÛÈÒB‰Ï LÈÂ,החכמה ספירת ידי על האלוקי הגילוי במעלת עניין עוד ¿≈¿ƒ

˜eÏÈÁ‰L ההבדלŒ¯ÈÚÊ ,'‰Ê' ˙B‡¯˜pL ˙BÈÁa‰ '· ÔÈa ∆«ƒ≈«¿ƒ∆ƒ¿»∆¿≈
,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒe ÔÈt‡ שאמנם «¿ƒ¿ƒ««»¿»

הגילוי, עניין הוא אנפין" "זעיר גם

האור  של וההמשכה הגילוי היא ודרכו

עניין ו  זאת ובכל למטה האלוקי השפע

יותר  הרבה נעלה שבחכמה הגילוי

ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆«ƒ≈
ÌÈÓÚt '·Ï ,'‰Ê' ˙Á‡ ÌÚt««««∆¿¿»ƒ

,'‰Ê'"זה" אחת פעם גם שאמנם ∆
באצבעו  ("מראה הגילוי על מורה

הוא  "זה" פעמיים אבל זה"), ואומר

נעלית  יותר הרבה בדרגה גילוי

L¯„na ‡˙È‡„k35ÌÏBÚaL ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»
‰f‰,הגאולה קודם הזה, בזמן היינו «∆

,˙Á‡ ÌÚt '‰Ê' Ï‡¯NÈ e¯Ó‡»¿ƒ¿»≈∆««««
על  שנאמרה ישיר" "אז בשירת ככתוב

סוף  ים קריעת ‡ÈÏŒנס ‰Ê36, ∆≈ƒ
‡·Ï „È˙ÚÏe המשיח בימות ¿»ƒ»…

,'‰Ê' ÌÈÓÚt '· e¯Ó‡È…¿¿»ƒ∆
¯Ó‡pL37‡e‰‰ ÌBia ¯Ó‡Â ∆∆¡«¿»«««

הגאולה ‚B'יום ‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆
eÈ‰Â ,'B‚ BÏ eÈe˜ 'ÈÂ‰ ‰Ê38 ∆¬»»ƒƒ¿«¿

המדרש  דברי של הפנימית המשמעות

f'L‰'היא  ÔÂÈÎc אחת פעם אפילו ¿≈»∆∆
'· ‰p‰ ,ÈeÏÈb‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««ƒƒ≈
ÈeÏÈb‰L ‰¯BÓ '‰Ê' ÌÈÓÚt¿»ƒ∆∆∆«ƒ
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓ ‡e‰ƒ«¿≈»«¬≈≈
('‰Ê') 'ÈÂ‰ ÌL ÈeÏÈbL eÈ‰Â¿«¿∆ƒ≈¬»»∆

ÂÈLÎÚ בעולם" במדרש שנקרא «¿»
‰ÈÂ'הזה" ÌL ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«≈¬»»

‡z˙Ïc בשם נמוכה דרגה שלמטה, ƒ¿«»
ÈeÏÈbהוי', ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa¿ƒ«≈¬»»ƒ¿≈»
בשם  גבוהה דרגה היינו שלמעלה,

"זה"ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰הוי', פעמים לשתי "זה" אחת פעם בין להבדל בדומה ¿«∆∆∆
,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ Ìb ‡e‰ זעיר" שגם ««ƒ≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

יותר  הרבה נעלה החכמה ספירת של ה"זה" אבל "זה" נקרא Èkƒאנפין"
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ d˙BÈ‰ ÌÚ ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ היא שהרי ¿ƒ««»¿»ƒ¡»≈ƒ«ƒ¿«¿¿

ש  הספירות מעשר הראשונה למטה הספירה ונמשך יורד האלוקי האור דרכן

לדרגה, מדרגה זאת ‰¯Èומשתלשל ÏÈÁ˙Óבכל ˙eÏLÏzL‰‰ ¯˜ÈÚ ¬≈ƒ««ƒ¿«¿¿«¿ƒ
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ מציאות של בצורה באים הדברים ואילך ממנה שרק ƒ¿ƒ««ƒ»

והגבלות, פרטים עם ‰ÓÎÁ‰מוגדרת eÏÈ‡Â לעיל הוסבר שעליה ¿ƒ«»¿»
ו"נקודה" עצמי" "דבר שהיא eÏLÏzL‰Ó˙באריכות ‰ÏÚÓÏ ‡È‰39 ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL C¯cŒÏÚ)«∆∆≈¬»»ƒ¿≈»
ועניינים  דרגות של שם היותו שעם

בהגדרות  מוגדר אינו מזה, זה שונים

כמו  השתלשלות' 'סדר של ובהגבלות

דלתתא"). "הוי

'„ ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«ƒ∆≈
'˙Ó‡' ÌÈÓÚt בתפילה המוזכרים ¿»ƒ¡∆

שחרית  של שמע קריאת בברכות

'˙¯ÊÚ' ÈÙlL,ויציב "אמת – ∆ƒ¿≈∆¿«
ובאמונה, באמת עולם, אלוקי אמת

הן  אלו גם שבוודאי הוא" שאתה אמת

בדרגה  אמת זו אבל באמת בחינות

הללו (Ô‰Lנמוכה  הפעמים ארבעת ∆≈
כנגד  מכוונות "אמת" „'של

'„Â (‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿
'˙¯ÊÚ'aL '˙Ó‡' ÌÈÓÚt– ¿»ƒ¡∆∆¿∆¿«

הוא, אתה אמת איש, אשרי "אמת

ממצרים  אמת ראשון, הוא אתה אמת

של (Ô‰Lגאלתנו" הפעמים ארבעת ∆≈
בדרגה  אמת הן השנייה בפעם "אמת"

כנגד  המכוונות נעלית „'יותר
(‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡40, ƒ≈¬»»ƒ¿≈»

e‰fL"עליונה "אמת היותר בדרגה ∆∆
BzÈÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈÚ41 הנעלה ƒ¿«¡∆«¬ƒ

סתם, מ"אמת" ‡ÈzÓ˙יותר È¯‰Â«¬≈¬ƒƒ
˙Ó‡‰ ÔÈÚ אמיתית הכי האמת ƒ¿«»¡∆

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰42 שהיא ¿ƒ««»¿»
בהרחבה. לעיל כמבואר "עצמי",

BÊ ‰ÈÁa ÈeÏÈb ¯˜ÈÚÂ העצמיות ¿ƒ«ƒ¿ƒ»
אמיתית והכי נעלית הכי ∆¿È‰Èƒ‰והאמת

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ,המשיח בימות ∆»ƒ»…
ÌÈÈÚ‰ Ïk elb˙È Ê‡L∆»ƒ¿«»»ƒ¿»ƒ
וכיוון  למטה, ויאירו שבאלוקות

וגילוי  הארה תהיה העניינים" "כל של התגלות ÈÁa˙שתהיה ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ«
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa Ìb ‡l‡ ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒÂ ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ¿«≈»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ∆»«¿ƒ«»∆∆

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL כל הסובב "אור ואפילו עלמין" כל הממלא "אור כי ∆¿«¿»ƒ¿≈∆
תתגלה  לבוא לעתיד אבל והתפשטות הארה של בדרך גילוי הם עלמין"

בעצמו. הוא ברוך הקדוש של ועצמותו ממהותו תהיה וההארה העצמיות,
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ּכי e‰ÊÂו) לכם, הּזה החדׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשהּוא  הּזה, דהחדׁש הענין יׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹּכאׁשר

ענין  הּוא  ׁשּבׁשר ׁשֹו וסיהרא, ׁשמׁשא יחּוד ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָענין

'לכם', נעׂשה אזי חכמהּֿובינה, ספירֹות ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָיחּוד

אּת לזרים ואין לבּד ל מּצד 43יהיּו ּכי , ְְְְְְִִִִִֵַַָָ

ׁשּלמעלה  חכמהּֿובינה) (יחּוד החכמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבחינת

החיצֹונים  ליניקת מקֹום אין .44מהׁשּתלׁשלּות, ְְְִִִִִֵֵַַַָ

BÈÚÂ ּבּתניא ּכמבֹואר ֿ 45ּבעבֹודה, אין ׁשאֹור ¿ƒ¿»ְְֲֵֶַַַָָָָ

החכמה  ּבבחינת מלּוּבׁש ּברּוֿהּוא ְְְִִַַָָָָסֹוף

והּוא  מּיׂשראל, ׁשּיהיה מי יהיה האדם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּבנפׁש

מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל הּיהדּות נקּודת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָענין

עצמי  ּביטּול ּבֹו יׁש זה רק 46ּומּצד לא הינּו, , ְְִִִֵֶַַַַֹ

זה  מּצד אֹו והתּבֹוננּות , טעם ׁשּמּצד ְְְִִִִֶֶַַַַּביטּול

הימּנּו, ׁשּגדֹול מי ׁשל אּמֹות ּבד' ְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשּנמצא

חילּוקי  ּבֹו יׁש אּלא ּבּכל, ׁשוה אינֹו זה ִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּביטּול 

ּביֹותר, הּוא אצלם  ׁשהּביטּול ּכאּלּו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּדרגֹות,

ויׁש ,ּכלּֿכ הּביּטּול אצלם ׁשאין ּכאּלּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָויׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכלל, זה ּביטּול אצלם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכאּלּו

ׁשּבּנפׁש החכמה ּבחינת ׁשּמּצד עצמי' ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָה'ּביטּול

יׁשנֹו ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף אֹור מלּוּבׁש ְְֵֶֶָָׁשּבֹו

ּומתעֹורר  מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתמיד

[ּוכמֹו כּו' אמּונה ּבדבר נּסיֹון לידי ְְְֱִִִִֵֶַָָָּכׁשּבאים

ּכל  ּבמׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו הּפּורים, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבימי

 ֿ חס חּוץ מחׁשבת ּבלּבם עלתה ולא ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהּׁשנה

אֹור' ּב'תֹורה ּכדאיתא ּבנּסיֹון 47וׁשלֹום, לעמֹוד ,[ ְְְְֲִִִַָָָָ

איזה  רק לעׂשֹות ׁשּלא אפילּו נפׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹלמסֹור

ּכגֹון  אחד, ה' אמּונת נגד לבד ְְֱֲֶֶֶֶַַַָמעׂשה

ּבּה מאמין ׁשאינֹו אף לעבֹודהֿזרה, ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָלהׁשּתחוֹות

ּבלּבֹו. ְְִָּכלל

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

יז.43) ה, ד.44)משלי פ, לשמע"צ דרושים א. יו"ד, ואתחנן לקו"ת ס"ג.46)פי"חֿיט.45)ראה לעיל קכ,47)ראה א. צז,

ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â השאלה מיושבת ובזה ¿∆««∆»«…∆«∆»∆

נאמר  החודש קידוש של זו במצווה דווקא למה המאמר בתחילת שנשאלה

העולם  לאומות ולא ישראל לבני רק הן שגם אחרות במצוות ולא Èkƒ"לכם"
,‰f‰ L„Á‰„ ÔÈÚ‰ BLÈ ¯L‡k של הבחינות שתי ואיחוד חיבור «¬∆∆¿»ƒ¿»¿«…∆«∆

ו"הזה" ÔÈÚ"החודש" ‡e‰L∆ƒ¿«
„eÁÈ ואיחוד LÓL‡חיבור ƒƒ¿»

,‡¯‰ÈÒÂ ולמעלה והירח, השמש ¿ƒ¬»
אנפין" "זעיר חיבור היינו בספירות

ÔÈÚו"מלכות" ‡e‰ BL¯LaL∆¿»¿ƒ¿«
,‰È·eŒ‰ÓÎÁ ˙B¯ÈÙÒ „eÁÈƒ¿ƒ»¿»ƒ»
EÏ eÈ‰È ,'ÌÎÏ' ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆»∆ƒ¿¿

Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï43, ¿«¿¿≈¿»ƒƒ»
הנפעלים  וההמשכה שהגילוי היינו

למקום  רק באים זה מ"יחוד" כתוצאה

בלבד  הקדושה בצד vÓ„הראוי Èkƒƒ«
) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa מדובר והרי ¿ƒ««»¿»

של  כתוצאה והמשכה eÁÈƒ„בגילוי
‰ÏÚÓlL (‰È·eŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó לעיל ‡ÔÈכמבואר ≈ƒ¿«¿¿≈
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌB˜Ó44 »ƒƒ««ƒƒ

שנקראים  והסטראֿאחרא הקליפות

מצד  השפעה ויונקים "חיצונים"

השפעה הקדו  וללא מצומצם באופן שה

בלבד. חיצונית בהארה אלא פנימית

BÈÚÂ באופן הבא זה נעלה גילוי של ¿ƒ¿»
בלבד  "לכם" הרוחנית B·Úa„‰של »¬»

הוא, ואחד אחד כל «¿»B·Ók‡¯של
‡Èza45ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L ««¿»∆≈

˙ÈÁ·a LaeÏÓ ‡e‰ŒCe¯a»¿»ƒ¿ƒ«
LÙaL ‰ÓÎÁ‰ הנשמה «»¿»∆¿∆∆

של  È‰È‰היהודי ‰‡„Ìהאלוקית »»»ƒ¿∆
,Ï‡¯NiÓ ‰È‰iL ÈÓ וכמבואר ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈

לגבי  אפילו אמורים שהדברים בתניא

שבקלים" e˜„˙"קל ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL ˙e„‰i‰««¬∆¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ בטהרתה שהיא ƒƒ¿»≈
באלוקות  במקורה וקשורה ובשלימותה

מצב, בכל יהודי כל Ê‰אצל „vÓeƒ«∆
עומק  של לאלוקות הקשר בגלל

Baהנשמה  LÈ דרגה ובכל מצב בכל מישראל ואחד אחד ÏeËÈaבכל ≈ƒ
ÈÓˆÚ46,לאלוקות˙eBa˙‰Â ÌÚË „vnL ÏeËÈa ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰ «¿ƒ«¿…«ƒ∆ƒ«««¿ƒ¿¿

להתבטל, מחייבת ההתבוננות שמסקנת a„'כזו ‡ˆÓpL ‰Ê „vÓ B‡ƒ«∆∆ƒ¿»¿

epÓÈ‰ ÏB„bL ÈÓ ÏL ˙Bn‡ לו הגורמת היא הגדול של ונוכחותו «∆ƒ∆»≈∆
Ê‰להתבטל, ÏeËÈaL גורמים או בשכל מובנות סיבות לו שיש הביטול ∆ƒ∆

LiLצדדיים ,˙B‚¯c È˜eÏÈÁ Ba LÈ ‡l‡ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡≈»∆«…∆»≈ƒ≈«¿∆≈
ÌÏˆ‡ ÔÈ‡L el‡k LÈÂ ,¯˙BÈa ‡e‰ ÌÏˆ‡ ÏeËÈa‰L el‡k»≈∆«ƒ∆¿»¿≈¿≈»≈∆≈∆¿»

,CkŒÏk ÏehÈa‰ לנסיבות בהתאם «ƒ»»
נמצאים  הם שבה והסביבה המקום

ולפי  להתבונן שלהם ליכולת ובהתאם

ההתבוננות  ÔÈ‡Lרמת el‡k LÈÂ¿≈»≈∆≈
ÏÏk ‰Ê ÏeËÈa ÌÏˆ‡ מפני ∆¿»ƒ∆¿»

או  ולהעמיק להתבונן מסוגלים שאינם

המצאם, מקום ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבגלל
'ÈÓˆÚ ÏeËÈa'‰ היהודי של «ƒ«¿ƒ

‰ÓÎÁ‰לאלוקות  ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ««»¿»
¯B‡ LaeÏÓ BaL LÙpaL∆«∆∆∆¿»
BLÈ ,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»∆¿

„ÈÓzמצב ובכל זמן ÏÎaבכל »ƒ¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ הבדל ללא ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
הרוחני, ומצבו מעמדו ≈¿BÚ˙Óeƒ¯¯מה

ביטוי לידי È„ÈÏובא ÌÈ‡aLk¿∆»ƒƒ≈
'eÎ ‰eÓ‡ ¯·„a ÔBÈq גם שאז ƒ»ƒ¿«¡»

רוחני  במצב נמצא כלל שבדרך יהודי

שבקלים" "קל ונחשב ונחות ירוד

על  נפשו את למסור ומוכן מתעורר

השם ÈÓÈaקידוש BÓÎe]¿ƒ≈
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ,ÌÈ¯et‰«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

‰M‰ Ïk CLÓa LÙ מאז ∆∆¿∆∆»«»»
ועד  המן גזירת נגזרה שבו ניסן חודש

הבאה  בשנה אדר בחודש ביטולה

˙·LÁÓ ÌaÏa ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ¿…»¿»¿ƒ»«¬∆∆
ıeÁכפירה «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ,של

'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡˙È‡„k47 ƒ¿ƒ»¿»
היהודים  על רק הייתה המן שגזירת

חסֿושלום  דתם את ממירים היו ואם

זאת  ובכל מהגזירה להינצל יכולים היו

מחשבה  ליבם על עלתה לא אפילו

BÒÓÏ¯כזו  ÔBÈqa „BÓÚÏ ,[«¬¿ƒ»ƒ¿
˜¯ ˙BNÚÏ ‡lL eÏÈÙ‡ BLÙ«¿¬ƒ∆…«¬«
˙eÓ‡ „‚ „·Ï ‰NÚÓ ‰ÊÈ‡≈∆«¬∆¿«∆∆¡«
˙BÂÁzL‰Ï ÔB‚k ,„Á‡ '‰∆»¿¿ƒ¿«¬

‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ,בלבד חיצוני ÏÏkבמעשה da ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L Û‡ «¬»»»«∆≈«¬ƒ»¿»
BaÏa השורה סוף אין באור קשורה שכאמור היהדות מנקודת נובע זה וכל ¿ƒ

בחכמה.
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miycg y`x mkl dfd ycegd

הּגילּוי e‰ÊÂז) יׁשנֹו ׁשּכאׁשר לכם, הּזה החדׁש ¿∆ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ּכּנ"ל), 'לכם' נעׂשה אזי 'זה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָּדבחינת

הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון נאמר זה ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָועל

'לכם') נעׂשה (ׁשעלֿידיֿזה 'זה' ּדבחינת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּגילּוי

ענין  נעׂשה ועלֿידיֿזה הּׁשנה. ּכל על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָנמׁש

ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ׁשּכׁשּבחר ּכּנ"ל ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָֹהּגאּולה,

מצרים, יציאת ענין ׁשּזהּו ּגאּולה, ׁשל חדׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹראׁש

נפלאֹות  אראּנּו מצרים מארץ צאת ,48וכימי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי לבא העתידה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּבּגאּולה
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טו.48) ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰ BLÈ ¯L‡kL ,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ e‰ÊÂ (Ê¿∆«…∆«∆»∆∆«¬∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«

,'‰Ê' לעניין בעיקר והכוונה ∆
החכמה  ספירת של »¬‡ÈÊה"עצמי"
(Ï"pk) 'ÌÎÏ' ‰NÚ התגלות «¬∆»∆««

השתלשלות' מ'סדר שלמעלה אור

לצד  והשפעה 'יניקה' ממנו שאין

נמשך  השפע אלא הקדושה צד שאינו

"לכם", ¯‡ÔBLרק ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ
,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰»∆¿»¿≈«»»
ŒÏÚL) '‰Ê' ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰L∆«ƒƒ¿ƒ«∆∆«
CLÓ ('ÌÎÏ' ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆»∆ƒ¿»

ניס  חודש ‰M‰.ןמראש Ïk ÏÚ«»«»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ זה נעלה אור מהתגלות ‰Ïe‡b‰,כתוצאה ÔÈÚ ‰NÚ ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿««¿»
Ï"pk מדברי המאמר בתחילת ««

ברוך ÁaLkL¯המדרש  הקדוש ∆¿∆»«
ÂÈ·eהוא  ·˜ÚÈa האומות מכל ¿«¬…»»

Ba Ú·˜ ניסן חודש ¯‡Lבראש »«…
ÔÈÚ e‰fL ,‰Ïe‡b ÏL L„Á…∆∆¿»∆∆ƒ¿«

˙‡ÈˆÈוגאולתÈÓÈÎÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

˙B‡ÏÙ48, מיכה הנביא  כדברי ƒ¿»
דומה  תהיה לבוא העתידה שהגאולה

מצרים  ‰È˙Ú„‰ליציאת ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï»…«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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הּגילּוי e‰ÊÂז) יׁשנֹו ׁשּכאׁשר לכם, הּזה החדׁש ¿∆ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ּכּנ"ל), 'לכם' נעׂשה אזי 'זה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָּדבחינת

הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון נאמר זה ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָועל

'לכם') נעׂשה (ׁשעלֿידיֿזה 'זה' ּדבחינת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּגילּוי

ענין  נעׂשה ועלֿידיֿזה הּׁשנה. ּכל על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָנמׁש

ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ׁשּכׁשּבחר ּכּנ"ל ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָֹהּגאּולה,

מצרים, יציאת ענין ׁשּזהּו ּגאּולה, ׁשל חדׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹראׁש

נפלאֹות  אראּנּו מצרים מארץ צאת ,48וכימי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי לבא העתידה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּבּגאּולה
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טו.48) ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰ BLÈ ¯L‡kL ,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ e‰ÊÂ (Ê¿∆«…∆«∆»∆∆«¬∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«

,'‰Ê' לעניין בעיקר והכוונה ∆
החכמה  ספירת של »¬‡ÈÊה"עצמי"
(Ï"pk) 'ÌÎÏ' ‰NÚ התגלות «¬∆»∆««

השתלשלות' מ'סדר שלמעלה אור

לצד  והשפעה 'יניקה' ממנו שאין

נמשך  השפע אלא הקדושה צד שאינו

"לכם", ¯‡ÔBLרק ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ
,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰»∆¿»¿≈«»»
ŒÏÚL) '‰Ê' ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰L∆«ƒƒ¿ƒ«∆∆«
CLÓ ('ÌÎÏ' ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆»∆ƒ¿»

ניס  חודש ‰M‰.ןמראש Ïk ÏÚ«»«»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ זה נעלה אור מהתגלות ‰Ïe‡b‰,כתוצאה ÔÈÚ ‰NÚ ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿««¿»
Ï"pk מדברי המאמר בתחילת ««

ברוך ÁaLkL¯המדרש  הקדוש ∆¿∆»«
ÂÈ·eהוא  ·˜ÚÈa האומות מכל ¿«¬…»»

Ba Ú·˜ ניסן חודש ¯‡Lבראש »«…
ÔÈÚ e‰fL ,‰Ïe‡b ÏL L„Á…∆∆¿»∆∆ƒ¿«

˙‡ÈˆÈוגאולתÈÓÈÎÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆

˙B‡ÏÙ48, מיכה הנביא  כדברי ƒ¿»
דומה  תהיה לבוא העתידה שהגאולה

מצרים  ‰È˙Ú„‰ליציאת ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï»…«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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ּכי e‰ÊÂו) לכם, הּזה החדׁש ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ִֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשהּוא  הּזה, דהחדׁש הענין יׁשנֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹּכאׁשר

ענין  הּוא  ׁשּבׁשר ׁשֹו וסיהרא, ׁשמׁשא יחּוד ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָענין

'לכם', נעׂשה אזי חכמהּֿובינה, ספירֹות ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָיחּוד

אּת לזרים ואין לבּד ל מּצד 43יהיּו ּכי , ְְְְְְִִִִִֵַַָָ

ׁשּלמעלה  חכמהּֿובינה) (יחּוד החכמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבחינת

החיצֹונים  ליניקת מקֹום אין .44מהׁשּתלׁשלּות, ְְְִִִִִֵֵַַַָ

BÈÚÂ ּבּתניא ּכמבֹואר ֿ 45ּבעבֹודה, אין ׁשאֹור ¿ƒ¿»ְְֲֵֶַַַָָָָ

החכמה  ּבבחינת מלּוּבׁש ּברּוֿהּוא ְְְִִַַָָָָסֹוף

והּוא  מּיׂשראל, ׁשּיהיה מי יהיה האדם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּבנפׁש

מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל הּיהדּות נקּודת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָענין

עצמי  ּביטּול ּבֹו יׁש זה רק 46ּומּצד לא הינּו, , ְְִִִֵֶַַַַֹ

זה  מּצד אֹו והתּבֹוננּות , טעם ׁשּמּצד ְְְִִִִֶֶַַַַּביטּול

הימּנּו, ׁשּגדֹול מי ׁשל אּמֹות ּבד' ְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשּנמצא

חילּוקי  ּבֹו יׁש אּלא ּבּכל, ׁשוה אינֹו זה ִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּביטּול 

ּביֹותר, הּוא אצלם  ׁשהּביטּול ּכאּלּו ׁשּיׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָּדרגֹות,

ויׁש ,ּכלּֿכ הּביּטּול אצלם ׁשאין ּכאּלּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָויׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּכלל, זה ּביטּול אצלם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכאּלּו

ׁשּבּנפׁש החכמה ּבחינת ׁשּמּצד עצמי' ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָה'ּביטּול

יׁשנֹו ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף אֹור מלּוּבׁש ְְֵֶֶָָׁשּבֹו

ּומתעֹורר  מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתמיד

[ּוכמֹו כּו' אמּונה ּבדבר נּסיֹון לידי ְְְֱִִִִֵֶַָָָּכׁשּבאים

ּכל  ּבמׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו הּפּורים, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבימי

 ֿ חס חּוץ מחׁשבת ּבלּבם עלתה ולא ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹהּׁשנה

אֹור' ּב'תֹורה ּכדאיתא ּבנּסיֹון 47וׁשלֹום, לעמֹוד ,[ ְְְְֲִִִַָָָָ

איזה  רק לעׂשֹות ׁשּלא אפילּו נפׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹלמסֹור

ּכגֹון  אחד, ה' אמּונת נגד לבד ְְֱֲֶֶֶֶַַַָמעׂשה

ּבּה מאמין ׁשאינֹו אף לעבֹודהֿזרה, ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָלהׁשּתחוֹות

ּבלּבֹו. ְְִָּכלל
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יז.43) ה, ד.44)משלי פ, לשמע"צ דרושים א. יו"ד, ואתחנן לקו"ת ס"ג.46)פי"חֿיט.45)ראה לעיל קכ,47)ראה א. צז,

ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â השאלה מיושבת ובזה ¿∆««∆»«…∆«∆»∆

נאמר  החודש קידוש של זו במצווה דווקא למה המאמר בתחילת שנשאלה

העולם  לאומות ולא ישראל לבני רק הן שגם אחרות במצוות ולא Èkƒ"לכם"
,‰f‰ L„Á‰„ ÔÈÚ‰ BLÈ ¯L‡k של הבחינות שתי ואיחוד חיבור «¬∆∆¿»ƒ¿»¿«…∆«∆

ו"הזה" ÔÈÚ"החודש" ‡e‰L∆ƒ¿«
„eÁÈ ואיחוד LÓL‡חיבור ƒƒ¿»

,‡¯‰ÈÒÂ ולמעלה והירח, השמש ¿ƒ¬»
אנפין" "זעיר חיבור היינו בספירות

ÔÈÚו"מלכות" ‡e‰ BL¯LaL∆¿»¿ƒ¿«
,‰È·eŒ‰ÓÎÁ ˙B¯ÈÙÒ „eÁÈƒ¿ƒ»¿»ƒ»
EÏ eÈ‰È ,'ÌÎÏ' ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆»∆ƒ¿¿

Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï43, ¿«¿¿≈¿»ƒƒ»
הנפעלים  וההמשכה שהגילוי היינו

למקום  רק באים זה מ"יחוד" כתוצאה

בלבד  הקדושה בצד vÓ„הראוי Èkƒƒ«
) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa מדובר והרי ¿ƒ««»¿»

של  כתוצאה והמשכה eÁÈƒ„בגילוי
‰ÏÚÓlL (‰È·eŒ‰ÓÎÁ»¿»ƒ»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó לעיל ‡ÔÈכמבואר ≈ƒ¿«¿¿≈
ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈÏ ÌB˜Ó44 »ƒƒ««ƒƒ

שנקראים  והסטראֿאחרא הקליפות

מצד  השפעה ויונקים "חיצונים"

השפעה הקדו  וללא מצומצם באופן שה

בלבד. חיצונית בהארה אלא פנימית

BÈÚÂ באופן הבא זה נעלה גילוי של ¿ƒ¿»
בלבד  "לכם" הרוחנית B·Úa„‰של »¬»

הוא, ואחד אחד כל «¿»B·Ók‡¯של
‡Èza45ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L ««¿»∆≈

˙ÈÁ·a LaeÏÓ ‡e‰ŒCe¯a»¿»ƒ¿ƒ«
LÙaL ‰ÓÎÁ‰ הנשמה «»¿»∆¿∆∆

של  È‰È‰היהודי ‰‡„Ìהאלוקית »»»ƒ¿∆
,Ï‡¯NiÓ ‰È‰iL ÈÓ וכמבואר ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿»≈

לגבי  אפילו אמורים שהדברים בתניא

שבקלים" e˜„˙"קל ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL ˙e„‰i‰««¬∆¿»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ בטהרתה שהיא ƒƒ¿»≈
באלוקות  במקורה וקשורה ובשלימותה

מצב, בכל יהודי כל Ê‰אצל „vÓeƒ«∆
עומק  של לאלוקות הקשר בגלל

Baהנשמה  LÈ דרגה ובכל מצב בכל מישראל ואחד אחד ÏeËÈaבכל ≈ƒ
ÈÓˆÚ46,לאלוקות˙eBa˙‰Â ÌÚË „vnL ÏeËÈa ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰ «¿ƒ«¿…«ƒ∆ƒ«««¿ƒ¿¿

להתבטל, מחייבת ההתבוננות שמסקנת a„'כזו ‡ˆÓpL ‰Ê „vÓ B‡ƒ«∆∆ƒ¿»¿

epÓÈ‰ ÏB„bL ÈÓ ÏL ˙Bn‡ לו הגורמת היא הגדול של ונוכחותו «∆ƒ∆»≈∆
Ê‰להתבטל, ÏeËÈaL גורמים או בשכל מובנות סיבות לו שיש הביטול ∆ƒ∆

LiLצדדיים ,˙B‚¯c È˜eÏÈÁ Ba LÈ ‡l‡ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡≈»∆«…∆»≈ƒ≈«¿∆≈
ÌÏˆ‡ ÔÈ‡L el‡k LÈÂ ,¯˙BÈa ‡e‰ ÌÏˆ‡ ÏeËÈa‰L el‡k»≈∆«ƒ∆¿»¿≈¿≈»≈∆≈∆¿»

,CkŒÏk ÏehÈa‰ לנסיבות בהתאם «ƒ»»
נמצאים  הם שבה והסביבה המקום

ולפי  להתבונן שלהם ליכולת ובהתאם

ההתבוננות  ÔÈ‡Lרמת el‡k LÈÂ¿≈»≈∆≈
ÏÏk ‰Ê ÏeËÈa ÌÏˆ‡ מפני ∆¿»ƒ∆¿»

או  ולהעמיק להתבונן מסוגלים שאינם

המצאם, מקום ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבגלל
'ÈÓˆÚ ÏeËÈa'‰ היהודי של «ƒ«¿ƒ

‰ÓÎÁ‰לאלוקות  ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ««»¿»
¯B‡ LaeÏÓ BaL LÙpaL∆«∆∆∆¿»
BLÈ ,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»∆¿

„ÈÓzמצב ובכל זמן ÏÎaבכל »ƒ¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ הבדל ללא ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
הרוחני, ומצבו מעמדו ≈¿BÚ˙Óeƒ¯¯מה

ביטוי לידי È„ÈÏובא ÌÈ‡aLk¿∆»ƒƒ≈
'eÎ ‰eÓ‡ ¯·„a ÔBÈq גם שאז ƒ»ƒ¿«¡»

רוחני  במצב נמצא כלל שבדרך יהודי

שבקלים" "קל ונחשב ונחות ירוד

על  נפשו את למסור ומוכן מתעורר

השם ÈÓÈaקידוש BÓÎe]¿ƒ≈
˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL ,ÌÈ¯et‰«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

‰M‰ Ïk CLÓa LÙ מאז ∆∆¿∆∆»«»»
ועד  המן גזירת נגזרה שבו ניסן חודש

הבאה  בשנה אדר בחודש ביטולה

˙·LÁÓ ÌaÏa ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ¿…»¿»¿ƒ»«¬∆∆
ıeÁכפירה «¿»ÌBÏLÂŒÒÁ,של

'¯B‡ ‰¯B˙'a ‡˙È‡„k47 ƒ¿ƒ»¿»
היהודים  על רק הייתה המן שגזירת

חסֿושלום  דתם את ממירים היו ואם

זאת  ובכל מהגזירה להינצל יכולים היו

מחשבה  ליבם על עלתה לא אפילו

BÒÓÏ¯כזו  ÔBÈqa „BÓÚÏ ,[«¬¿ƒ»ƒ¿
˜¯ ˙BNÚÏ ‡lL eÏÈÙ‡ BLÙ«¿¬ƒ∆…«¬«
˙eÓ‡ „‚ „·Ï ‰NÚÓ ‰ÊÈ‡≈∆«¬∆¿«∆∆¡«
˙BÂÁzL‰Ï ÔB‚k ,„Á‡ '‰∆»¿¿ƒ¿«¬

‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ,בלבד חיצוני ÏÏkבמעשה da ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L Û‡ «¬»»»«∆≈«¬ƒ»¿»
BaÏa השורה סוף אין באור קשורה שכאמור היהדות מנקודת נובע זה וכל ¿ƒ

בחכמה.
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הּגילּוי e‰ÊÂז) יׁשנֹו ׁשּכאׁשר לכם, הּזה החדׁש ¿∆ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ּכּנ"ל), 'לכם' נעׂשה אזי 'זה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָּדבחינת

הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון נאמר זה ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָועל

'לכם') נעׂשה (ׁשעלֿידיֿזה 'זה' ּדבחינת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּגילּוי

ענין  נעׂשה ועלֿידיֿזה הּׁשנה. ּכל על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָנמׁש

ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ׁשּכׁשּבחר ּכּנ"ל ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָֹהּגאּולה,

מצרים, יציאת ענין ׁשּזהּו ּגאּולה, ׁשל חדׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹראׁש

נפלאֹות  אראּנּו מצרים מארץ צאת ,48וכימי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי לבא העתידה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּבּגאּולה
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טו.48) ז, מיכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰ BLÈ ¯L‡kL ,ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ e‰ÊÂ (Ê¿∆«…∆«∆»∆∆«¬∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«

,'‰Ê' לעניין בעיקר והכוונה ∆
החכמה  ספירת של »¬‡ÈÊה"עצמי"
(Ï"pk) 'ÌÎÏ' ‰NÚ התגלות «¬∆»∆««

השתלשלות' מ'סדר שלמעלה אור

לצד  והשפעה 'יניקה' ממנו שאין

נמשך  השפע אלא הקדושה צד שאינו

"לכם", ¯‡ÔBLרק ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ
,‰M‰ ÈL„ÁÏ ÌÎÏ ‡e‰»∆¿»¿≈«»»
ŒÏÚL) '‰Ê' ˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰L∆«ƒƒ¿ƒ«∆∆«
CLÓ ('ÌÎÏ' ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆»∆ƒ¿»

ניס  חודש ‰M‰.ןמראש Ïk ÏÚ«»«»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ זה נעלה אור מהתגלות ‰Ïe‡b‰,כתוצאה ÔÈÚ ‰NÚ ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿««¿»
Ï"pk מדברי המאמר בתחילת ««
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הּגילּוי e‰ÊÂז) יׁשנֹו ׁשּכאׁשר לכם, הּזה החדׁש ¿∆ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ּכּנ"ל), 'לכם' נעׂשה אזי 'זה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָּדבחינת

הּׁשנה, לחדׁשי לכם הּוא ראׁשֹון נאמר זה ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָועל

'לכם') נעׂשה (ׁשעלֿידיֿזה 'זה' ּדבחינת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשהּגילּוי

ענין  נעׂשה ועלֿידיֿזה הּׁשנה. ּכל על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָנמׁש

ּבֹו קבע ּובניו ּביעקב ׁשּכׁשּבחר ּכּנ"ל ְְְֲֶֶַַַַַַָָָָָֹהּגאּולה,

מצרים, יציאת ענין ׁשּזהּו ּגאּולה, ׁשל חדׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹראׁש

נפלאֹות  אראּנּו מצרים מארץ צאת ,48וכימי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי לבא העתידה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּבּגאּולה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אד"ש, בו כותב ההשתלשלות איך שבא לכתוב אלי.

והנה מובן אשר כל קישור של בני ישראל צריך להתבטא בהוספה בעניני תורה ומדות, וכיון 

שחי עתה בד' אמות של תורה ובא בקשר עמדי. נכון וגם טוב אשר תיכף יקבע לימוד בתורת החסידות 

חב"ד אשר בודאי נודע לו אודותה, כיון שנפגש עם כמה מאנשי', והם יורוהו ג"כ סדר הלימוד ואופניו, 

ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון מנותן התורה שיזכהו גם כן להשפיע על חבריו שגם הם יעשו 

ככה וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

 ב"ה,  כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במ"ש ע"ד נסיעה לכאן לחדש תשרי הבע"ל.

זו תביא תועלת לא רק בשבילו  נכון הדבר, אבל במה דברים אמורים שנסיעתו  אף שבכלל 

כאיש פרטי אלא גם בסביבתו ע"י השפעתו עליהם, וכנראה שאלה מהאברכים שביקרו כאן לפנים לא 

עשו בה כדבעי כ"א לצאת ידי חובתם גרידא, שאז צריך עיון אם ההוצאות שהוציאו )הוצאת ממון, 

כדבעי  להתנהג  שלם  בלבב  עליו  יקבל  ובאם  היו,  כדאיות  וכו'(  מלימוד  הזמן  ביטול  הזמן,  הוצאת 

ולא כהנ"ל ובתור הכנה יוסיף בשקידה בלימוד והידור בקיום המצות, יהי רצון שהתעסקותו בהשגת 

הניירות והביקור כאן יהי' בהצלחה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



טז

.f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

למדים 1מהפסוק ‡. - החודש" "פרשת בשם והשבת הפרשה נקראת שמו שעל - לכם" הזה "החודש
. הפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין ש"שואלין גמליאל) בן שמעון ר' .(לדעת שבתות שתי שהרי . .

נאמר  הזה (ו"החודש חדשים ראש לכם הזה החודש שנאמר הפסח, על ומזהיר החודש בראש עומד משה
. בר"ח וכתיב לו וקדש"), ראה כזה הקב"ה לו שאמר לחודש 2. בעשור לאמר ישראל עדת כל אל דברו

וגו'" אבות לבית שה איש להם ויקחו הפסח.3הזה עניני כבר מתחילים ניסן שבר"ח והיינו, ,

שבו השבת ליום בנוגע גם הוא שכן מובן, dxezaומזה oixew כבר מתחילים שאז - החודש פרשת
הפסח. עניני

אדם" קרויים "אתם שהרי מהתורה, מתחילים בנ"י עניני שכל - לעליון"4ובהקדמה "אדמה ע"ש ,5,
עלמא  ומקיים באורייתא עסיק נש בר כך עלמא, וברא באורייתא אסתכל שקוב"ה כשם והיינו,6ולכן ,

התורה.שה"עולם" ע"י נעשה יהודי של

תעשינה  לא אשר ואלה יעשון אשר המעשה את בנ"י יודעים התורה לימוד ע"י שדוקא - ,7ובפשטות

עצמך - ד"קדש הענין מצד - תעשינה לא אשר ענינים יש גופא שבהם הרשות, לעניני בנוגע גם כולל
לך" בתניא 8במותר הזקן רבינו וכדברי הזקן 9, רבינו פתגם וכידוע מדאורייתא", שאסור 10"שהוא מה :

שמותר  מה שגם מובן, הרי מחתא, בחדא באים הענינים ששני וכיון צריך; לא - שמותר ומה אסור, -
זה הרי צריך, שלא `oteאלא eze`a שאסור מה -כמו

לספק  נחשב זה אין פלוני, ענין שייך סוג לאיזה יודע אינו שיהודי בידיעה, ספק  יש שכאשר ועד
לספק  נחשב אינו ידיעה שספק הפוסקים ).11(כדברי

החודש פרשת שקורין מאז היא הפסח עניני שהתחלת מובן בנ"י dxezaומזה עניני שכל כיון ,
התורה. ע"י ונמשכים מתחילים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם כידוע - הפסח לחג בנוגע לעיין 12[ובפרט צורך יש ה"סדר" עריכת שבעת
לעשות]. שצריך מה לידע כדי ב"הגדה" או ב"סידור"

בלקו"ת  הזקן רבינו מ"ש כידוע - כולה השנה כל על להמשכה בנוגע הביטול 13ועד"ז לענין בנוגע
לפניך" ולהשתחוות וליראות "לעלות הבא 14שביו"ט, הרגל עד הביטול נמשך הי' ויו"ט רגל ש"מכל ,

החל הגמרא אחריו", (כדברי לרגלים ר"ה הפסח, המשנה 15מחג דברי .16בפירוש ר"ה בניסן ."באחד
החודש, פרשת קורין שבו הש"ק מיום כבר מתחיל זה ענין שגם - לרגלים") ר"ה שבו "רגל לרגלים",
בתורה  הקריאה מצד זו), שנה (כקביעות השבת לאחרי אלא בשבת, אינה ניסן דר"ח הקביעות כאשר גם

וגו'". לכם הזה "החודש

ר"ח ·. כל כמו ניסן, לחודש אדר חודש בין ממוצע שהוא ניסן, ר"ח של הענין תחילה לבאר ויש
הבא: לחודש הקודם החודש בין ממוצע שהוא
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ב.1) יב, בא
ג.2) שם,
שם).3) ממאי (ובתוד"ה ואילך סע"א ו, פסחים
וש"נ.4) רע"א. סא, יבמות
ועוד.5) רע"א. ג, של"ה ראה
ע"ב.6) ריש קסא, זח"ב
ועוד.7) ב. ד, ויקרא כ. יח, יתרו - הכתוב לשון
א.8) יד, ראה פ' ספרי א. כ, יבמות
פ"ל.9)

תש"ה 10) .126 ס"ע תש"ב .153 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

יום" ב"היום (נעתק עד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .72 ע'
ועוד. שני). אדר כה

סק"ט.11) סצ"ח סק"ד. סנ"ה סקט"ו. סנ"ג יו"ד ש"ך ראה
סקס"ד. סק"צ סל"ד. בקצרה) ס"ס דיני (כללי קי סו"ס

(12.92 ע' תש"ד סה"ש
ב.13) צח, ברכה
דיו"ט.14) מוסף תפלת נוסח
א.15) ד, ר"ה,
ר"ה.16) ריש

f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

היו"ט  הוא ניסן חודש של ענינו וכמו"כ וט"ו; בי"ד פורים, - שבו היו"ט הוא אדר חודש של ענינו
החודש). בפרשת כמבואר בט"ו, - ואכילתו בי"ד, - הפסח (שחיטת וט"ו בי"ד הפסח, חג - שבו

לכך  הטעמים שאחד מזה כמובן זל"ז, בסמיכות להיות שצריכים - טובים' ה'ימים ב' של והחיבור
לפסח) (פורים לגאולה גאולה ש"מיסמך לפי לניסן", הסמוך (שני) ב"אדר פורים חוגגים מעוברת שבשנה

וניסן.17עדיף" אדר החדשים, שני בין הממוצע שהוא ניסן, ר"ח ע"י זה הרי -

בזה:‚. והענין
'ימים  שני הם הרי - לגאולה" גאולה "מיסמך זל"ז, (ושייכים) בסמיכות הם ופסח שפורים אע"פ

כי: פסח, לגאולת ערך לה אין פורים שגאולת ועד זמ"ז, שחלוקים עצמם בפני טובים'

שלכן  בהלכה, גם שמתבטא (וכפי אנן" אחשורוש עבדי "אכתי לאח"ז שגם באופן היתה פורים גאולת
בפורים) הלל אומרים אפילו18אין למטה שזהו יצאו - מבנ"י חלק שעכ"פ כו', ויון ומדי פרס מגאולת

חז"ל  אמרו שעליו אחשורוש", "עבדי נשארו בנ"י שכל בפורים, משא"כ ישראל, לארץ ונכנסו 19מהגלות

הגזירה); בשעת ועאכו"כ הגזירה, קודם (אפילו קדירה" כשולי בימיו ישראל של פניהם "שהושחרו

בעולם  שגם ועד בגלות, נשאר לא מבנ"י אחד אף שהרי - שלימה גאולה היתה פסח גאולת ואילו
כמ"ש  כו', הקדושה ניצוצות בירור שזהו"ע גלות, של מציאות נשאר מצרים",20לא את "וינצלו

. דגן בה שאין כמצודה דגים""שעשאוה בה שאין (ו)כמצולה .21,

שהגאולה dnvrועד cvn גאולה להיות יכולה היתה - כו' החטא ענין חדש, ענין מתערב הי' לא אם -
גלות  אחרי' .22שאין

לגאולת  מיד באים פורים שמגאולת לגאולה", גאולה ד"מיסמך הענין להיות יכול איך מובן, אינו וא"כ
כו' ויון ומדי פרס גאולת ואח"כ פורים, גאולת והדרגה : בסדר הגאולה ענין להיות צריך לכאורה - פסח
פורים  שמגאולת יתכן איך אבל פסח; גאולת לאח"ז ורק כנ"ל), פורים, מגאולת יותר נעלה באופן (שהיא

בערך?! שלא חילוק ביניהם שיש בשעה בה פסח, לגאולת מיד באים

ר"ח:„. של ענינו מצד שזהו - בזה והביאור
מושבך" ד"יפקד הענין ע"י שדוקא - הוא ר"ח של נקודה 23ענינו של באופן היא שהלבנה היינו, ,

"ונפקדת" נעשה אזי לגמרי, שמתעלמת ועד מחדש 24בלבד, הלבנה וגילוי מולד שזהו"ע שקשור 24, ועד ,
חסידות  בדרושי כמבואר השמש, גילוי עם וסיהרא,25גם שמשא יחוד ע"י הוא בר"ח הלבנה שמולד

כו'. פנימי יחוד

בנוגע  רק לא ההעלם, ענין ישנו ר"ח לפני שהרי - וגילוי העלם קצוות: ב' מחבר שר"ח ונמצא,
יפקד" "כי ההעלם, תכלית שזהו לירח, בנוגע אפילו אלא הגילוי,24לשמש, לענין באים עי"ז ודוקא ;

השמש! גילוי גם כולל "ונפקדת",

פסח  עם אדר) חודש של (ענינו פורים של החיבור שפועל ניסן, בר"ח גם זה הרי - ר"ח בכל וכמו
ניסן): חודש של (ענינו

פני" אסתיר הסתר ד"אנכי ומצב מעמד הי' וכמודגש26בפורים שם , נזכר לא המגילה שבכל בכך
שבגימטריא27הוי' אלקים שם לא ואפילו והאמונה 28הטבע , היחוד בשער דשם 29(כמבואר השייכות
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וש"נ.18) א. יד, שם
א.19) יא, שם
לו.20) יב, בא
(21- מנחם תורת גם וראה וש"נ. ע"ב. ריש ט, ברכות

וש"נ. .7 ס"ע חמ"ט התוועדויות
וש"נ.22) .230 ע' ח"כ לקו"ש ראה
יח.23) כ, שמואלֿא

וש"נ.24) .156 ע' שם מנחם תורת גם ראה
ועוד.25) ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת ראה
ב.26) קלט, חולין וראה יח. לא, וילך
וש"נ.27) .190 ע' ח"ו לקו"ש ראה
(ד"ה 28) פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. שי"ב פרדס

ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, - והמרגיל
רפ"ו.29)
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.f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

למדים 1מהפסוק ‡. - החודש" "פרשת בשם והשבת הפרשה נקראת שמו שעל - לכם" הזה "החודש
. הפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין ש"שואלין גמליאל) בן שמעון ר' .(לדעת שבתות שתי שהרי . .

נאמר  הזה (ו"החודש חדשים ראש לכם הזה החודש שנאמר הפסח, על ומזהיר החודש בראש עומד משה
. בר"ח וכתיב לו וקדש"), ראה כזה הקב"ה לו שאמר לחודש 2. בעשור לאמר ישראל עדת כל אל דברו

וגו'" אבות לבית שה איש להם ויקחו הפסח.3הזה עניני כבר מתחילים ניסן שבר"ח והיינו, ,

שבו השבת ליום בנוגע גם הוא שכן מובן, dxezaומזה oixew כבר מתחילים שאז - החודש פרשת
הפסח. עניני

אדם" קרויים "אתם שהרי מהתורה, מתחילים בנ"י עניני שכל - לעליון"4ובהקדמה "אדמה ע"ש ,5,
עלמא  ומקיים באורייתא עסיק נש בר כך עלמא, וברא באורייתא אסתכל שקוב"ה כשם והיינו,6ולכן ,

התורה.שה"עולם" ע"י נעשה יהודי של

תעשינה  לא אשר ואלה יעשון אשר המעשה את בנ"י יודעים התורה לימוד ע"י שדוקא - ,7ובפשטות

עצמך - ד"קדש הענין מצד - תעשינה לא אשר ענינים יש גופא שבהם הרשות, לעניני בנוגע גם כולל
לך" בתניא 8במותר הזקן רבינו וכדברי הזקן 9, רבינו פתגם וכידוע מדאורייתא", שאסור 10"שהוא מה :

שמותר  מה שגם מובן, הרי מחתא, בחדא באים הענינים ששני וכיון צריך; לא - שמותר ומה אסור, -
זה הרי צריך, שלא `oteאלא eze`a שאסור מה -כמו

לספק  נחשב זה אין פלוני, ענין שייך סוג לאיזה יודע אינו שיהודי בידיעה, ספק  יש שכאשר ועד
לספק  נחשב אינו ידיעה שספק הפוסקים ).11(כדברי

החודש פרשת שקורין מאז היא הפסח עניני שהתחלת מובן בנ"י dxezaומזה עניני שכל כיון ,
התורה. ע"י ונמשכים מתחילים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם כידוע - הפסח לחג בנוגע לעיין 12[ובפרט צורך יש ה"סדר" עריכת שבעת
לעשות]. שצריך מה לידע כדי ב"הגדה" או ב"סידור"

בלקו"ת  הזקן רבינו מ"ש כידוע - כולה השנה כל על להמשכה בנוגע הביטול 13ועד"ז לענין בנוגע
לפניך" ולהשתחוות וליראות "לעלות הבא 14שביו"ט, הרגל עד הביטול נמשך הי' ויו"ט רגל ש"מכל ,

החל הגמרא אחריו", (כדברי לרגלים ר"ה הפסח, המשנה 15מחג דברי .16בפירוש ר"ה בניסן ."באחד
החודש, פרשת קורין שבו הש"ק מיום כבר מתחיל זה ענין שגם - לרגלים") ר"ה שבו "רגל לרגלים",
בתורה  הקריאה מצד זו), שנה (כקביעות השבת לאחרי אלא בשבת, אינה ניסן דר"ח הקביעות כאשר גם

וגו'". לכם הזה "החודש

ר"ח ·. כל כמו ניסן, לחודש אדר חודש בין ממוצע שהוא ניסן, ר"ח של הענין תחילה לבאר ויש
הבא: לחודש הקודם החודש בין ממוצע שהוא
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ב.1) יב, בא
ג.2) שם,
שם).3) ממאי (ובתוד"ה ואילך סע"א ו, פסחים
וש"נ.4) רע"א. סא, יבמות
ועוד.5) רע"א. ג, של"ה ראה
ע"ב.6) ריש קסא, זח"ב
ועוד.7) ב. ד, ויקרא כ. יח, יתרו - הכתוב לשון
א.8) יד, ראה פ' ספרי א. כ, יבמות
פ"ל.9)

תש"ה 10) .126 ס"ע תש"ב .153 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

יום" ב"היום (נעתק עד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .72 ע'
ועוד. שני). אדר כה

סק"ט.11) סצ"ח סק"ד. סנ"ה סקט"ו. סנ"ג יו"ד ש"ך ראה
סקס"ד. סק"צ סל"ד. בקצרה) ס"ס דיני (כללי קי סו"ס

(12.92 ע' תש"ד סה"ש
ב.13) צח, ברכה
דיו"ט.14) מוסף תפלת נוסח
א.15) ד, ר"ה,
ר"ה.16) ריש

f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

היו"ט  הוא ניסן חודש של ענינו וכמו"כ וט"ו; בי"ד פורים, - שבו היו"ט הוא אדר חודש של ענינו
החודש). בפרשת כמבואר בט"ו, - ואכילתו בי"ד, - הפסח (שחיטת וט"ו בי"ד הפסח, חג - שבו

לכך  הטעמים שאחד מזה כמובן זל"ז, בסמיכות להיות שצריכים - טובים' ה'ימים ב' של והחיבור
לפסח) (פורים לגאולה גאולה ש"מיסמך לפי לניסן", הסמוך (שני) ב"אדר פורים חוגגים מעוברת שבשנה

וניסן.17עדיף" אדר החדשים, שני בין הממוצע שהוא ניסן, ר"ח ע"י זה הרי -

בזה:‚. והענין
'ימים  שני הם הרי - לגאולה" גאולה "מיסמך זל"ז, (ושייכים) בסמיכות הם ופסח שפורים אע"פ

כי: פסח, לגאולת ערך לה אין פורים שגאולת ועד זמ"ז, שחלוקים עצמם בפני טובים'

שלכן  בהלכה, גם שמתבטא (וכפי אנן" אחשורוש עבדי "אכתי לאח"ז שגם באופן היתה פורים גאולת
בפורים) הלל אומרים אפילו18אין למטה שזהו יצאו - מבנ"י חלק שעכ"פ כו', ויון ומדי פרס מגאולת

חז"ל  אמרו שעליו אחשורוש", "עבדי נשארו בנ"י שכל בפורים, משא"כ ישראל, לארץ ונכנסו 19מהגלות

הגזירה); בשעת ועאכו"כ הגזירה, קודם (אפילו קדירה" כשולי בימיו ישראל של פניהם "שהושחרו

בעולם  שגם ועד בגלות, נשאר לא מבנ"י אחד אף שהרי - שלימה גאולה היתה פסח גאולת ואילו
כמ"ש  כו', הקדושה ניצוצות בירור שזהו"ע גלות, של מציאות נשאר מצרים",20לא את "וינצלו

. דגן בה שאין כמצודה דגים""שעשאוה בה שאין (ו)כמצולה .21,

שהגאולה dnvrועד cvn גאולה להיות יכולה היתה - כו' החטא ענין חדש, ענין מתערב הי' לא אם -
גלות  אחרי' .22שאין

לגאולת  מיד באים פורים שמגאולת לגאולה", גאולה ד"מיסמך הענין להיות יכול איך מובן, אינו וא"כ
כו' ויון ומדי פרס גאולת ואח"כ פורים, גאולת והדרגה : בסדר הגאולה ענין להיות צריך לכאורה - פסח
פורים  שמגאולת יתכן איך אבל פסח; גאולת לאח"ז ורק כנ"ל), פורים, מגאולת יותר נעלה באופן (שהיא

בערך?! שלא חילוק ביניהם שיש בשעה בה פסח, לגאולת מיד באים

ר"ח:„. של ענינו מצד שזהו - בזה והביאור
מושבך" ד"יפקד הענין ע"י שדוקא - הוא ר"ח של נקודה 23ענינו של באופן היא שהלבנה היינו, ,

"ונפקדת" נעשה אזי לגמרי, שמתעלמת ועד מחדש 24בלבד, הלבנה וגילוי מולד שזהו"ע שקשור 24, ועד ,
חסידות  בדרושי כמבואר השמש, גילוי עם וסיהרא,25גם שמשא יחוד ע"י הוא בר"ח הלבנה שמולד

כו'. פנימי יחוד

בנוגע  רק לא ההעלם, ענין ישנו ר"ח לפני שהרי - וגילוי העלם קצוות: ב' מחבר שר"ח ונמצא,
יפקד" "כי ההעלם, תכלית שזהו לירח, בנוגע אפילו אלא הגילוי,24לשמש, לענין באים עי"ז ודוקא ;

השמש! גילוי גם כולל "ונפקדת",

פסח  עם אדר) חודש של (ענינו פורים של החיבור שפועל ניסן, בר"ח גם זה הרי - ר"ח בכל וכמו
ניסן): חודש של (ענינו

פני" אסתיר הסתר ד"אנכי ומצב מעמד הי' וכמודגש26בפורים שם , נזכר לא המגילה שבכל בכך
שבגימטריא27הוי' אלקים שם לא ואפילו והאמונה 28הטבע , היחוד בשער דשם 29(כמבואר השייכות
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(ובפרש"י).17) סע"ב ו, מגילה
וש"נ.18) א. יד, שם
א.19) יא, שם
לו.20) יב, בא
(21- מנחם תורת גם וראה וש"נ. ע"ב. ריש ט, ברכות

וש"נ. .7 ס"ע חמ"ט התוועדויות
וש"נ.22) .230 ע' ח"כ לקו"ש ראה
יח.23) כ, שמואלֿא

וש"נ.24) .156 ע' שם מנחם תורת גם ראה
ועוד.25) ואילך. סע"ב ד, בראשית אוה"ת ראה
ב.26) קלט, חולין וראה יח. לא, וילך
וש"נ.27) .190 ע' ח"ו לקו"ש ראה
(ד"ה 28) פ"ו התשובה שער חכמה ראשית פ"ב. שי"ב פרדס

ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, - והמרגיל
רפ"ו.29)
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עם  (שקשור הירח העלם ע"ד שזהו - הטבע בדרכי מלובש הי' דפורים שהנס ועד הטבע), לענין אלקים
אדנֿי  שם או אלקים דר"ח.30שם שבענין (

הוי' שם גילוי שזהו"ע השמש, גילוי ישנו ניסן בחודש במאמרי 30ואילו כמבואר - הוי'") ("שמש
מהר"ש  מאירים 31אדמו"ר השנה חדשי שבי"ב נשיאותו), של הראשונה לשנה המאה שנת היא (שהשנה

שם  צירוף מאיר ניסן בחודש ואילו  כסדרם, אינם הצירופים החדשים שבשאר אלא הוי', שם צירופי י"ב
ככתבו  בפסוק הוי' המרומז ,32"iשמחוdשמיםeתגלd'הוי ר"ת שם 33ארץ", מאיר ניסן שבחודש והיינו, ,

העלם  של ענין זה  הרי כסדרם, אינם שהצירופים גופא הא כי החדשים, בשאר (משא"כ בגילוי הוי'
והסתר).

הגילוי, תכלית דפסח, הגאולה היא שאז ניסן, בחודש הוי' שם לגילוי לבוא שכדי - הוא הענין אך
ד"אכתי  באופן היא שבו הגאולה שגם שבפורים, פני" אסתיר הסתר ד"אנכי ומצב המעמד תחילה צ"ל

אנן". אחשורוש עבדי

"ונפקדת", הגילוי, לתכלית באים מושבך", "יפקד ההעלם, תכלית ע"י שדוקא - הענין ונקודת
עד 34וכידוע  העלי' ענין נעשה אזי יותר, למטה לירד אפשר שאי עד מטה למטה הירידה לאחרי שדוקא

מעלה. למעלה

היהודים  וקבל בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי - גופא בפורים שמצינו "וקבל 36מ"ש 35וכפי
בזמן  כבר שהחלו מה קבלו הם הפורים) (בימי הגלות בזמן "דעתה לעשות", החלו אשר את היהודים
התחלה  רק אז הי' וכו', בגילוי אלקות הי' שאז מ"ת, שבזמן המעלה גודל שלמרות והיינו, תורה", דמתן
השפלות  ובתכלית בגלות בנ"י כשהיו דוקא, הפורים בימי הי' הקבלה גמר ואילו בלבד, לעשות") ("החלו
מטה  המטה ע"י שדוקא לעיל להאמור בהתאם שזהו - המס"נ ענין אצלם הי' אז שדוקא לפי שזהו כו',

המס"נ). (ענין מעלה למעלה באים הגלות) (העלם

בתניא  מהמבואר גם נקודת ש"כ 37[ולהעיר עד שנוגע שזהו"ע כו'", אמונה בדבר נסיון לידי שבאים
("זיך  עצמו את להשלות יכול אינו שאז ב"ה, א"ס אור מלובש שבה שבנפש החכמה בחי' היהדות,

ביהדותו" עודנו זו ש"בעבירה .38איינרעדן") ה' באמונת בנסיון "לעמוד מתעורר אזי נפשו",, למסור .
או  דבור שהם החיצונים בלבושי' אפילו אחד, ה' אמונת נגד שהיא ח"ו ע"ז טומאת "בקצה לנגוע שלא
שזהו"ע  מטה, למטה עד ופועל נמשך מעלה, מעלה היהדות, נקודת של שהגילוי והיינו, כו'", מעשה

בלבד]. המעשה

לתרי  משתמע "מיסמך" כי, - לגאולה" גאולה "מיסמך חז"ל בלשון גם מרומז זה שענין לומר, ויש
הנופלים" לכל ה' "סומך מלשון (ב) סמוך, מלשון (א) באופן39אפי: היא פורים שגאולת והיינו, ,zkneqy

zlrete.מעלה למעלה לבוא יכולים מטה המטה ע"י דוקא כי דפסח, הגאולה את

מזה:‰. וההוראה
איך  - אנן" אחשורוש "עבדי ההעלם, תכלית של ומצב במעמד שנמצא שכיון לטעון, יכול יהודי

גאולה?! של ומצב למעמד ולבוא נעלית לדרגא לדלג יוכל אמאל") ("מיט שלפתע ַָיתכן

בשיחה  אדמו"ר מו"ח כ"ק וכדברי תיכף, בא שמשיח לומר יכולים איך הטוענים, ישנם וכמו"כ
כתלנו"40הידועה  אחר עומד זה שנמצאים 41ש"הנה בשעה בה - הכפתורים" את "לצחצח רק וצריכים ,

המצב?! בשפל
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אח 30) להצ"צ ביאוה"ז א. כ, זח"א וראה ריראה שע. ע' ריש
רס. ע' תרנ"ד סה"מ גם

תרכ"ו31) (סה"מ תרכ"ו הזה החודש ואילך).ד"ה ל ע'
יא.32) צו, תהלים
בתחלתה.33) ניסן מס' מ"ח לר"ח. במוסף האריז"ל סידור
סה"מ 34) ואילך. ב'קצז ע' ו) (כרך ואתחנן אוה"ת ראה

ועוד. ואילך. רכו ע' עת"ר

ואילך).35) קי ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז
כג.36) ט, אסתר
פי"ט.37)
פי"ד.38) תניא ראה
יד.39) קמה, תהלים
(40.316 ע' תרצ"ט .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
ט.41) ב, שה"ש - הכתוב לשון

f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

כו', המס"נ ענין ישנו שאז מטה, למטה שנמצאים עי "ז דוקא שאדרבה: לעיל כאמור - לזה והמענה
העילוי. לתכלית לבוא יכולים אזי

להם  אמר פסח, קרבן אודות לבנ"י צוה רבינו משה שכאשר החודש, בפרשת שמצינו מה גם וזהו
גו'" אותו ושחטו גו' שה גו' להם ויקחו הזה לחודש במצרים,42"בעשור עדיין נמצאים שכאשר היינו, ,

מצרים  של הע"ז את יקחו הגאולה, דמטה 43קודם ומצב בהמעמד מס"נ של ענין שזהו - לשחטו מנת על ,
ממצרים  הגאולה לאח"ז להיות יכולה עי"ז שדוקא .44מטה,

נפלאות" "אראנו - מצרים" מארץ צאתך וכו'.45ו"כימי ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת 

***

.Â דפורים בהתוועדות תרצ"ו 46דובר בפורים אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר שהי'47מה הפורים אודות ,
האמצעי): אדמו"ר של הברֿמצוה (לאחרי תקמ"ז בשנת הזקן רבינו אצל

פורים, ערב הי' זכור פ' ושבת חמישי, ביום חל אסתר שתענית זו, בשנה כמו אז היתה הקביעות
הראשון. ביום הי' ופורים

בגימטריא  שעמלק וביאר, עמלק, לך עשה אשר את זכור ד"ה מאמר הזקן רבינו אמר השבת ביום
ברזל) (ובגימטריא בו 48ספק ונאמר קרירות 49, שפועל קרך", היא 50"אשר העבודה אם ספק שמטיל ועד ,

עבודה.

לבסומי איניש חייב ד"ה מאמר הזקן רבינו אמר בפורים הפסוק ואח"כ והביא "בלילה 51בפוריא,
עולם  של מלכו שנת המלך", שנת נדדה מצד 52ההוא הרי א"ס, מאור היא שההתהוות שכיון וביאר, ,

ורק  כו', חשיבותם שניכרת מפני בנ"י, אצל גלות של ענין להיות יכול לא - המאור מעין שהוא - האור
וזהו"ע  כו'. בנ"י של חשיבותם ניכרת שלא הגלות, ענין להיות יכול אזי למעלה, השינה ענין כשישנו
במצב  עמדו שבנ"י עי"ז נעשה זה וענין למעלה, השינה ענין שנתבטל - המלך" שנת נדדה ההוא "בלילה

השנה  כל במשך מס"נ דפורים.53של הנס בא מזה וכתוצאה ,

הרי  - זה מאורע אודות נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק לאביו אדמו"ר מו"ח כ"ק הזכיר תרע"ט ובשנת
וחייב  זכור ד"ה המאמרים את לאמרם) תחילה שחשב המאמרים (במקום לומר אדנ"ע על פעל זה

הנ"ל.54איניש  הזקן רבינו של המאמרים יסוד על ,

יהודי  של לטובתו צדיק של פעולתו אודות אדנ"ע דיבר פועל 55ואז אזי בגוף, מלובש שבהיותו -
בבחי' פועל ואח"כ בגוף, המלובשים נר"נ בחי' על פועל שתחילה למעלה, דמלמטה באופן יהודי על
יהודי  על פועל אזי בגופו, מלובשת אינה הצדיק של נשמתו כאשר אבל היחידה; בבחי' שפועל ועד חי',
שזולגים  ופועל נר"נ, בבחי' גם שמכה ועד חי', בבחי' ואח"כ היחידה, בחי' על תחילה - למטה מלמעלה

דמעות.

ואמר: אדנ"ע עליו והביט בדמעות, שבכה אחד הי' זאת, אמר אדנ"ע כאשר

כפשוטו, אינו ש"עמלק" אמר, - הזקן לרבינו כוונתו היתה סתם, "רבי" אומר הי' אדנ"ע כאשר - הרבי
גילוי שמאיר להיות יכול להשתנות!...אלא שלא שהחליט בגלל בלב, פועל אינו ואעפ"כ במוחו, אלקות
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גֿו.42) יב, בא
כב.43) ח, וארא לד. מו, ויגש פרש"י
וש"נ.44) .240 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
טו.45) ז, מיכה
(46189 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סט"ו

וש"נ. ואילך).
(47.128 ע' תרצ"ו סה"ש
שם.48) בהנסמן ראה

יח.49) כה, תצא
עה"פ.50) בפרש"י הובא ט. תצא תנחומא
א.51) ו, אסתר
תתנז).52) (רמז עה"פ יל"ש
ובכ"מ.53) א. צז, מג"א תו"א ראה
ואילך.54) רפט ע' עטר"ת בסה"מ נדפסו
(55.179 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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עם  (שקשור הירח העלם ע"ד שזהו - הטבע בדרכי מלובש הי' דפורים שהנס ועד הטבע), לענין אלקים
אדנֿי  שם או אלקים דר"ח.30שם שבענין (

הוי' שם גילוי שזהו"ע השמש, גילוי ישנו ניסן בחודש במאמרי 30ואילו כמבואר - הוי'") ("שמש
מהר"ש  מאירים 31אדמו"ר השנה חדשי שבי"ב נשיאותו), של הראשונה לשנה המאה שנת היא (שהשנה

שם  צירוף מאיר ניסן בחודש ואילו  כסדרם, אינם הצירופים החדשים שבשאר אלא הוי', שם צירופי י"ב
ככתבו  בפסוק הוי' המרומז ,32"iשמחוdשמיםeתגלd'הוי ר"ת שם 33ארץ", מאיר ניסן שבחודש והיינו, ,

העלם  של ענין זה  הרי כסדרם, אינם שהצירופים גופא הא כי החדשים, בשאר (משא"כ בגילוי הוי'
והסתר).

הגילוי, תכלית דפסח, הגאולה היא שאז ניסן, בחודש הוי' שם לגילוי לבוא שכדי - הוא הענין אך
ד"אכתי  באופן היא שבו הגאולה שגם שבפורים, פני" אסתיר הסתר ד"אנכי ומצב המעמד תחילה צ"ל

אנן". אחשורוש עבדי

"ונפקדת", הגילוי, לתכלית באים מושבך", "יפקד ההעלם, תכלית ע"י שדוקא - הענין ונקודת
עד 34וכידוע  העלי' ענין נעשה אזי יותר, למטה לירד אפשר שאי עד מטה למטה הירידה לאחרי שדוקא

מעלה. למעלה

היהודים  וקבל בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי - גופא בפורים שמצינו "וקבל 36מ"ש 35וכפי
בזמן  כבר שהחלו מה קבלו הם הפורים) (בימי הגלות בזמן "דעתה לעשות", החלו אשר את היהודים
התחלה  רק אז הי' וכו', בגילוי אלקות הי' שאז מ"ת, שבזמן המעלה גודל שלמרות והיינו, תורה", דמתן
השפלות  ובתכלית בגלות בנ"י כשהיו דוקא, הפורים בימי הי' הקבלה גמר ואילו בלבד, לעשות") ("החלו
מטה  המטה ע"י שדוקא לעיל להאמור בהתאם שזהו - המס"נ ענין אצלם הי' אז שדוקא לפי שזהו כו',

המס"נ). (ענין מעלה למעלה באים הגלות) (העלם

בתניא  מהמבואר גם נקודת ש"כ 37[ולהעיר עד שנוגע שזהו"ע כו'", אמונה בדבר נסיון לידי שבאים
("זיך  עצמו את להשלות יכול אינו שאז ב"ה, א"ס אור מלובש שבה שבנפש החכמה בחי' היהדות,

ביהדותו" עודנו זו ש"בעבירה .38איינרעדן") ה' באמונת בנסיון "לעמוד מתעורר אזי נפשו",, למסור .
או  דבור שהם החיצונים בלבושי' אפילו אחד, ה' אמונת נגד שהיא ח"ו ע"ז טומאת "בקצה לנגוע שלא
שזהו"ע  מטה, למטה עד ופועל נמשך מעלה, מעלה היהדות, נקודת של שהגילוי והיינו, כו'", מעשה

בלבד]. המעשה

לתרי  משתמע "מיסמך" כי, - לגאולה" גאולה "מיסמך חז"ל בלשון גם מרומז זה שענין לומר, ויש
הנופלים" לכל ה' "סומך מלשון (ב) סמוך, מלשון (א) באופן39אפי: היא פורים שגאולת והיינו, ,zkneqy

zlrete.מעלה למעלה לבוא יכולים מטה המטה ע"י דוקא כי דפסח, הגאולה את

מזה:‰. וההוראה
איך  - אנן" אחשורוש "עבדי ההעלם, תכלית של ומצב במעמד שנמצא שכיון לטעון, יכול יהודי

גאולה?! של ומצב למעמד ולבוא נעלית לדרגא לדלג יוכל אמאל") ("מיט שלפתע ַָיתכן

בשיחה  אדמו"ר מו"ח כ"ק וכדברי תיכף, בא שמשיח לומר יכולים איך הטוענים, ישנם וכמו"כ
כתלנו"40הידועה  אחר עומד זה שנמצאים 41ש"הנה בשעה בה - הכפתורים" את "לצחצח רק וצריכים ,

המצב?! בשפל
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אח 30) להצ"צ ביאוה"ז א. כ, זח"א וראה ריראה שע. ע' ריש
רס. ע' תרנ"ד סה"מ גם

תרכ"ו31) (סה"מ תרכ"ו הזה החודש ואילך).ד"ה ל ע'
יא.32) צו, תהלים
בתחלתה.33) ניסן מס' מ"ח לר"ח. במוסף האריז"ל סידור
סה"מ 34) ואילך. ב'קצז ע' ו) (כרך ואתחנן אוה"ת ראה

ועוד. ואילך. רכו ע' עת"ר

ואילך).35) קי ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז
כג.36) ט, אסתר
פי"ט.37)
פי"ד.38) תניא ראה
יד.39) קמה, תהלים
(40.316 ע' תרצ"ט .42 ע' תרפ"ט סה"ש ראה
ט.41) ב, שה"ש - הכתוב לשון
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כו', המס"נ ענין ישנו שאז מטה, למטה שנמצאים עי "ז דוקא שאדרבה: לעיל כאמור - לזה והמענה
העילוי. לתכלית לבוא יכולים אזי

להם  אמר פסח, קרבן אודות לבנ"י צוה רבינו משה שכאשר החודש, בפרשת שמצינו מה גם וזהו
גו'" אותו ושחטו גו' שה גו' להם ויקחו הזה לחודש במצרים,42"בעשור עדיין נמצאים שכאשר היינו, ,

מצרים  של הע"ז את יקחו הגאולה, דמטה 43קודם ומצב בהמעמד מס"נ של ענין שזהו - לשחטו מנת על ,
ממצרים  הגאולה לאח"ז להיות יכולה עי"ז שדוקא .44מטה,

נפלאות" "אראנו - מצרים" מארץ צאתך וכו'.45ו"כימי ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת 

***

.Â דפורים בהתוועדות תרצ"ו 46דובר בפורים אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר שהי'47מה הפורים אודות ,
האמצעי): אדמו"ר של הברֿמצוה (לאחרי תקמ"ז בשנת הזקן רבינו אצל

פורים, ערב הי' זכור פ' ושבת חמישי, ביום חל אסתר שתענית זו, בשנה כמו אז היתה הקביעות
הראשון. ביום הי' ופורים

בגימטריא  שעמלק וביאר, עמלק, לך עשה אשר את זכור ד"ה מאמר הזקן רבינו אמר השבת ביום
ברזל) (ובגימטריא בו 48ספק ונאמר קרירות 49, שפועל קרך", היא 50"אשר העבודה אם ספק שמטיל ועד ,

עבודה.

לבסומי איניש חייב ד"ה מאמר הזקן רבינו אמר בפורים הפסוק ואח"כ והביא "בלילה 51בפוריא,
עולם  של מלכו שנת המלך", שנת נדדה מצד 52ההוא הרי א"ס, מאור היא שההתהוות שכיון וביאר, ,

ורק  כו', חשיבותם שניכרת מפני בנ"י, אצל גלות של ענין להיות יכול לא - המאור מעין שהוא - האור
וזהו"ע  כו'. בנ"י של חשיבותם ניכרת שלא הגלות, ענין להיות יכול אזי למעלה, השינה ענין כשישנו
במצב  עמדו שבנ"י עי"ז נעשה זה וענין למעלה, השינה ענין שנתבטל - המלך" שנת נדדה ההוא "בלילה

השנה  כל במשך מס"נ דפורים.53של הנס בא מזה וכתוצאה ,

הרי  - זה מאורע אודות נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק לאביו אדמו"ר מו"ח כ"ק הזכיר תרע"ט ובשנת
וחייב  זכור ד"ה המאמרים את לאמרם) תחילה שחשב המאמרים (במקום לומר אדנ"ע על פעל זה

הנ"ל.54איניש  הזקן רבינו של המאמרים יסוד על ,

יהודי  של לטובתו צדיק של פעולתו אודות אדנ"ע דיבר פועל 55ואז אזי בגוף, מלובש שבהיותו -
בבחי' פועל ואח"כ בגוף, המלובשים נר"נ בחי' על פועל שתחילה למעלה, דמלמטה באופן יהודי על
יהודי  על פועל אזי בגופו, מלובשת אינה הצדיק של נשמתו כאשר אבל היחידה; בבחי' שפועל ועד חי',
שזולגים  ופועל נר"נ, בבחי' גם שמכה ועד חי', בבחי' ואח"כ היחידה, בחי' על תחילה - למטה מלמעלה

דמעות.

ואמר: אדנ"ע עליו והביט בדמעות, שבכה אחד הי' זאת, אמר אדנ"ע כאשר

כפשוטו, אינו ש"עמלק" אמר, - הזקן לרבינו כוונתו היתה סתם, "רבי" אומר הי' אדנ"ע כאשר - הרבי
גילוי שמאיר להיות יכול להשתנות!...אלא שלא שהחליט בגלל בלב, פועל אינו ואעפ"כ במוחו, אלקות
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גֿו.42) יב, בא
כב.43) ח, וארא לד. מו, ויגש פרש"י
וש"נ.44) .240 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
טו.45) ז, מיכה
(46189 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סט"ו

וש"נ. ואילך).
(47.128 ע' תרצ"ו סה"ש
שם.48) בהנסמן ראה

יח.49) כה, תצא
עה"פ.50) בפרש"י הובא ט. תצא תנחומא
א.51) ו, אסתר
תתנז).52) (רמז עה"פ יל"ש
ובכ"מ.53) א. צז, מג"א תו"א ראה
ואילך.54) רפט ע' עטר"ת בסה"מ נדפסו
(55.179 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה



f"kyz'dכ ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

.Ê:מובן אינו ולכאורה
החסיד על אדנ"ע של הפעולה היתה זה dhnlבמאורע dlrnln'בחי על חי' דבחי' ההכאה ע"י -

להיות  צריכה הפעולה היתה בגוף, מלובשת אז היתה אדנ"ע שנשמת וכיון הדמעות. ענין שפעלה נר"נ,
dlrnlבאופן dhnlnc!?

אפשר: בדרך בזה הביאור לומר ויש

- הזקן רבינו מאמרי על שמיוסדים מאמרים ואמר ושינה אחרים, מאמרים לומר רצה שאדנ"ע כיון
זאת owfdהיתה epiax ly dlert.תורתו ע"י שפעל ,

לבוראם" דומין ש"צדיקים שכיון - בתורה,56ובהקדמה עצמותו את הכניס שהקב"ה כשם הנה ,
אדנ"ע 57כמאמר  כאשר ולכן בתורתו. עצמותו את הזקן רבינו הכניס כמו"כ יהבית", כתבית נפשי "אנא

הזקן. רבינו של פעולתו היתה עי"ז שנפעלה הפעולה הנה הזקן, רבינו של מאמר חזר

פעם  הסתלקותו 58וכמדובר קודם שאמר אדנ"ע פתגם כתבים 59אודות די און הימל, אין גיי "איך :
אייך" פאר איך אחד 60לאז שענין באופן זב"ז, קשורים הם אלא שונים, ענינים אינם הפתגם חלקי שב' - ַַָ

ה"כתבים", את לנו שמשאיר ע"י הוא השמימה הליכתו על שה"תיקון" והיינו, השני, הענין את מחליף
מיר"). איר האט כתבים די ("דורך בעצמו אותו לנו יש הכתבים שע"י ָכיון

- בגוף מלובשת שאינה נשמה - הזקן רבינו של פעולה היתה המאמר אמירת שע"י שהפעולה וכיון
באופן הפעולה היתה dhnlלכן dlrnlnc שהביאה בנר"נ הכאה דמעות., לידי

.Á כמ"פ כמדובר - מזה יש 61וההוראה אלא סתם, סיפור להשאר צריך לא ששומעים סיפור שכל
תרצ"ו), (בשנת שלאח"ז בשנים וסיפרו חזר אדמו"ר מו"ח שכ"ק ובפרט בפועל, הוראה ממנו ללמוד

לפועל: בנוגע לבוא שצריך בודאי הרי
(כמובא  אמיתיות דמעות אלא סתם, דמעות ולא הדמעות, ענין ישנו בנר"נ ההכאה מצד כאשר גם

בדמעות  הדרגות פרטי בענין (כידוע 62בהשיחה מוחין מותרי אלא זה שאין לדעת צריך - שענין 63)
להיות  יכול ועדיין המוח, מצד רק שזהו כך, כו'), לסבול יכול שאינו המוח, כיווץ מצד הוא הדמעות

בלב! הזזה פועל אינו זה שכל - עמלק של ענינו

כמארז"ל  התורה, לימוד - לזה בנוגע 64והעצה ובפרט תבלין". תורה לו ובראתי יצה"ר "בראתי
חז"ל  שדרשו כפי הפסוק 65לעמלק, ידיהם 66על שרפו "לפי ברפידים", ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא

עמלק, של לבואו הסיבה מתבטלת אזי התורה, בלימוד התחזקות יש שכאשר מובן, ומזה תורה", מדברי
המסובב. גם בטל ובמילא

ש"רפו הדיוק ולבאר להוסיף תורה"mdiciויש הת 67מדברי ענין הרי דלכאורה, הבנה - הוא ורה
שמאלא" דרועא ו"גבורה ימינא" דרועא "חסד שבלב, המדות ענין על מורה "ידים" כי - שמהם 68והשגה ,

טוב" ועשה מרע ב"סור בפועל המעשה גם שייפין 69נמשך לכל פליג לבא שהרי אברים 70, רמ"ח לכל ,
תעשה  לא מצוות ושס"ה עשה מצוות רמ"ח הם שכנגדם גידים, הענין 71ושס"ה נעשה שעלֿידן ,
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ועוד.56) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
מח,57) שלח לקו"ת וראה הע"י). (כגירסת א קה, שבת

ובכ"מ. סע"ד.
ואילך.58) 241 ס"ע חל"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
קיג.59) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
משאיר =60) הנני ה"כתבים" ואת השמימה, הולך הנני

עבורכם.
וש"נ.61) .95 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(62.172 ע' תש"ג סה"ש גם ראה
א.63) כו, וישלח תו"א ובכ"מ.ראה

וש"נ.64) ב. ל, קידושין
קו,65) סנהדרין וראה עה"פ. רסג) (רמז ויל"ש מכילתא

וש"נ. ובפרש"י. סע"א
ח.66) יז, בשלח
וש"נ.67) .78 ע' חי"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א).68) (יז, בהקדמה תקו"ז
ועוד.69) טו. לד, תהלים
רלב,70) ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

א.
ב.71) קע, זח"א

f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

אלקיך" הוי' עם תהי' שבלב,72ד"תמים במדות גם יומשך וההשגה שמההבנה - התורה ענין כל וזהו .
הכתוב  (ובלשון בפועל למעשה .73ועד ש"המצות ארץ", וליסוד שמים "לנטוע :. ארץ בחי' הן ותורה . .

שמים" בחי' למצוות).74היא מתורה - לארץ משמים ההמשכה  וצ"ל ,

בשיחה  (כמבואר ה"בכן" שזהו בפועל, מעשה לידי בא וההשגה ההבנה ענין כאשר דוקא ואדרבה:
אמיתית.75הידועה  והשגה הבנה אצלו היתה שאכן מוכיח זה הרי ,(

תרס"ו  בהמשך יראת 76וכמבואר מתוך הוא הלימוד אזי בפועל, למעשה שנוגע ענין שזהו שבידעו ,
העמים  מכל בנו בחר "אשר התורה: ברכת כנוסח שבתורה, החביבות אצלו נרגשת שאז וביטול, שמים
(שאז  דוקא סברתו את ולקיים להעמיד שלא - ורצונותיו מציאותו את מבטל ולכן תורתו", את לנו ונתן

כהלכה" שלא בתורה פנים ד"מגלה באופן ח"ו להיות נעשה 77יכול ואז הענין, אמיתת על לעמוד אלא ,(
עמו" ד"הוי' כמותו"78הענין "שהלכה תורה.79, של לאמיתתה שמכוון ,

.Ë:ופורים לפסח בשייכות גם מודגש זה וענין
כמ"ש  דמ"ת, הענין היא יצי"מ של שהתכלית וכיון יצי"מ, הוא הפסח חג של את 80ענינו "בהוציאך

הפסח. בחג כבר מתחיל דמ"ת שהענין נמצא, הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם

דכתיב  אחשורוש, בימי קבלוה "הדור שהרי - מ"ת עם קשור פורים היהודים,81וגם וקבלו קיימו
רבה  מודעא ו"מכאן כגיגית", ההר את עליהם הקב"ה "כפה שבמ"ת (כיון כבר" שקבלו מה קיימו

שהחלו 82לאורייתא") מה ש"קבלו לעשות", החלו אשר את היהודים "וקבל מ"ש שזהו (ס"ד) וכנ"ל ,
תורה". דמתן בזמן כבר

שהי' הפסח והקרבת בלקיחת שהיתה המס"נ ע"י - הפסח בחג המס"נ: ענין ע"י היא לזה וההכנה
להם  עלתה ולא כולה השנה כל במשך במס"נ שעמדו עי"ז - ובפורים ס"ה), (כנ"ל מצרים של הע"ז

חוץ  בהמאמר 53מחשבת את 83(כמבואר שמסלק היינו, הרצון, מסירת הוא בעבודה המס"נ ענין והרי ;(
המצוות  ובקיום התורה בלימוד מצליח ועי"ז העליון, הרצון את לקיים אלא אינה כוונתו וכל רצונותיו, כל

בהידור.

כמ"ש  המצטרך, בכל ה' לברכת זוכה וכל 84ואז בעתם", גשמיכם "ונתתי אזי תלכו" בחוקותי "אם
קוממיות" אתכם "ואולך הברכות: לסיום עד בפרשה, המנויות שאז 85הברכות צדקנו, משיח בביאת ,

היעוד  ממש.45יקויים בקרוב נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

***

.È.לכם הזה החודש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‡È.ד יב, הפסוק על יהי' רש"י בפירוש שהביאור להכריז צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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ג.72) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
טז.73) נא, ישעי'
ב.74) ב, בראשית תו"א
וש"נ.75) .388 ע' ריש חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה
ואילך.76) שצ ע'
מי"א.77) פ"ג אבות
יח.78) טז, שמואלֿא
ב.79) צג, סנהדרין
חל"ו 80) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, שמות

ואילך. 7 ע'
כז.81) ט, אסתר
א.82) פח, שבת
שנאמר 83) החודש ד"ה פ"ו; דפורים היהודים וקבל ד"ה

ע' ;173 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ספ"ו בהתוועדות
יד). ע' כאן לעיל ,243

בחוקותי.84) ר"פ
יג.85) שם,
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.Ê:מובן אינו ולכאורה
החסיד על אדנ"ע של הפעולה היתה זה dhnlבמאורע dlrnln'בחי על חי' דבחי' ההכאה ע"י -

להיות  צריכה הפעולה היתה בגוף, מלובשת אז היתה אדנ"ע שנשמת וכיון הדמעות. ענין שפעלה נר"נ,
dlrnlבאופן dhnlnc!?

אפשר: בדרך בזה הביאור לומר ויש

- הזקן רבינו מאמרי על שמיוסדים מאמרים ואמר ושינה אחרים, מאמרים לומר רצה שאדנ"ע כיון
זאת owfdהיתה epiax ly dlert.תורתו ע"י שפעל ,

לבוראם" דומין ש"צדיקים שכיון - בתורה,56ובהקדמה עצמותו את הכניס שהקב"ה כשם הנה ,
אדנ"ע 57כמאמר  כאשר ולכן בתורתו. עצמותו את הזקן רבינו הכניס כמו"כ יהבית", כתבית נפשי "אנא

הזקן. רבינו של פעולתו היתה עי"ז שנפעלה הפעולה הנה הזקן, רבינו של מאמר חזר

פעם  הסתלקותו 58וכמדובר קודם שאמר אדנ"ע פתגם כתבים 59אודות די און הימל, אין גיי "איך :
אייך" פאר איך אחד 60לאז שענין באופן זב"ז, קשורים הם אלא שונים, ענינים אינם הפתגם חלקי שב' - ַַָ

ה"כתבים", את לנו שמשאיר ע"י הוא השמימה הליכתו על שה"תיקון" והיינו, השני, הענין את מחליף
מיר"). איר האט כתבים די ("דורך בעצמו אותו לנו יש הכתבים שע"י ָכיון

- בגוף מלובשת שאינה נשמה - הזקן רבינו של פעולה היתה המאמר אמירת שע"י שהפעולה וכיון
באופן הפעולה היתה dhnlלכן dlrnlnc שהביאה בנר"נ הכאה דמעות., לידי

.Á כמ"פ כמדובר - מזה יש 61וההוראה אלא סתם, סיפור להשאר צריך לא ששומעים סיפור שכל
תרצ"ו), (בשנת שלאח"ז בשנים וסיפרו חזר אדמו"ר מו"ח שכ"ק ובפרט בפועל, הוראה ממנו ללמוד

לפועל: בנוגע לבוא שצריך בודאי הרי
(כמובא  אמיתיות דמעות אלא סתם, דמעות ולא הדמעות, ענין ישנו בנר"נ ההכאה מצד כאשר גם

בדמעות  הדרגות פרטי בענין (כידוע 62בהשיחה מוחין מותרי אלא זה שאין לדעת צריך - שענין 63)
להיות  יכול ועדיין המוח, מצד רק שזהו כך, כו'), לסבול יכול שאינו המוח, כיווץ מצד הוא הדמעות

בלב! הזזה פועל אינו זה שכל - עמלק של ענינו

כמארז"ל  התורה, לימוד - לזה בנוגע 64והעצה ובפרט תבלין". תורה לו ובראתי יצה"ר "בראתי
חז"ל  שדרשו כפי הפסוק 65לעמלק, ידיהם 66על שרפו "לפי ברפידים", ישראל עם וילחם עמלק "ויבוא

עמלק, של לבואו הסיבה מתבטלת אזי התורה, בלימוד התחזקות יש שכאשר מובן, ומזה תורה", מדברי
המסובב. גם בטל ובמילא

ש"רפו הדיוק ולבאר להוסיף תורה"mdiciויש הת 67מדברי ענין הרי דלכאורה, הבנה - הוא ורה
שמאלא" דרועא ו"גבורה ימינא" דרועא "חסד שבלב, המדות ענין על מורה "ידים" כי - שמהם 68והשגה ,

טוב" ועשה מרע ב"סור בפועל המעשה גם שייפין 69נמשך לכל פליג לבא שהרי אברים 70, רמ"ח לכל ,
תעשה  לא מצוות ושס"ה עשה מצוות רמ"ח הם שכנגדם גידים, הענין 71ושס"ה נעשה שעלֿידן ,
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ועוד.56) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
מח,57) שלח לקו"ת וראה הע"י). (כגירסת א קה, שבת

ובכ"מ. סע"ד.
ואילך.58) 241 ס"ע חל"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
קיג.59) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
משאיר =60) הנני ה"כתבים" ואת השמימה, הולך הנני

עבורכם.
וש"נ.61) .95 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(62.172 ע' תש"ג סה"ש גם ראה
א.63) כו, וישלח תו"א ובכ"מ.ראה

וש"נ.64) ב. ל, קידושין
קו,65) סנהדרין וראה עה"פ. רסג) (רמז ויל"ש מכילתא

וש"נ. ובפרש"י. סע"א
ח.66) יז, בשלח
וש"נ.67) .78 ע' חי"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א).68) (יז, בהקדמה תקו"ז
ועוד.69) טו. לד, תהלים
רלב,70) ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה

א.
ב.71) קע, זח"א
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אלקיך" הוי' עם תהי' שבלב,72ד"תמים במדות גם יומשך וההשגה שמההבנה - התורה ענין כל וזהו .
הכתוב  (ובלשון בפועל למעשה .73ועד ש"המצות ארץ", וליסוד שמים "לנטוע :. ארץ בחי' הן ותורה . .

שמים" בחי' למצוות).74היא מתורה - לארץ משמים ההמשכה  וצ"ל ,

בשיחה  (כמבואר ה"בכן" שזהו בפועל, מעשה לידי בא וההשגה ההבנה ענין כאשר דוקא ואדרבה:
אמיתית.75הידועה  והשגה הבנה אצלו היתה שאכן מוכיח זה הרי ,(

תרס"ו  בהמשך יראת 76וכמבואר מתוך הוא הלימוד אזי בפועל, למעשה שנוגע ענין שזהו שבידעו ,
העמים  מכל בנו בחר "אשר התורה: ברכת כנוסח שבתורה, החביבות אצלו נרגשת שאז וביטול, שמים
(שאז  דוקא סברתו את ולקיים להעמיד שלא - ורצונותיו מציאותו את מבטל ולכן תורתו", את לנו ונתן

כהלכה" שלא בתורה פנים ד"מגלה באופן ח"ו להיות נעשה 77יכול ואז הענין, אמיתת על לעמוד אלא ,(
עמו" ד"הוי' כמותו"78הענין "שהלכה תורה.79, של לאמיתתה שמכוון ,

.Ë:ופורים לפסח בשייכות גם מודגש זה וענין
כמ"ש  דמ"ת, הענין היא יצי"מ של שהתכלית וכיון יצי"מ, הוא הפסח חג של את 80ענינו "בהוציאך

הפסח. בחג כבר מתחיל דמ"ת שהענין נמצא, הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם

דכתיב  אחשורוש, בימי קבלוה "הדור שהרי - מ"ת עם קשור פורים היהודים,81וגם וקבלו קיימו
רבה  מודעא ו"מכאן כגיגית", ההר את עליהם הקב"ה "כפה שבמ"ת (כיון כבר" שקבלו מה קיימו

שהחלו 82לאורייתא") מה ש"קבלו לעשות", החלו אשר את היהודים "וקבל מ"ש שזהו (ס"ד) וכנ"ל ,
תורה". דמתן בזמן כבר

שהי' הפסח והקרבת בלקיחת שהיתה המס"נ ע"י - הפסח בחג המס"נ: ענין ע"י היא לזה וההכנה
להם  עלתה ולא כולה השנה כל במשך במס"נ שעמדו עי"ז - ובפורים ס"ה), (כנ"ל מצרים של הע"ז

חוץ  בהמאמר 53מחשבת את 83(כמבואר שמסלק היינו, הרצון, מסירת הוא בעבודה המס"נ ענין והרי ;(
המצוות  ובקיום התורה בלימוד מצליח ועי"ז העליון, הרצון את לקיים אלא אינה כוונתו וכל רצונותיו, כל

בהידור.

כמ"ש  המצטרך, בכל ה' לברכת זוכה וכל 84ואז בעתם", גשמיכם "ונתתי אזי תלכו" בחוקותי "אם
קוממיות" אתכם "ואולך הברכות: לסיום עד בפרשה, המנויות שאז 85הברכות צדקנו, משיח בביאת ,

היעוד  ממש.45יקויים בקרוב נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

***

.È.לכם הזה החודש ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‡È.ד יב, הפסוק על יהי' רש"י בפירוש שהביאור להכריז צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
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ג.72) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים פ'
טז.73) נא, ישעי'
ב.74) ב, בראשית תו"א
וש"נ.75) .388 ע' ריש חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה
ואילך.76) שצ ע'
מי"א.77) פ"ג אבות
יח.78) טז, שמואלֿא
ב.79) צג, סנהדרין
חל"ו 80) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, שמות

ואילך. 7 ע'
כז.81) ט, אסתר
א.82) פח, שבת
שנאמר 83) החודש ד"ה פ"ו; דפורים היהודים וקבל ד"ה

ע' ;173 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ספ"ו בהתוועדות
יד). ע' כאן לעיל ,243

בחוקותי.84) ר"פ
יג.85) שם,
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.·È. הפסח קודם הפסח  בהלכות ודורשין ש"שואלין (ס"א) לעיל להאמור שבתות",בהמשך שתי .
וכו', ועגולה יד, עבודת שמורה, מצה חלוקת אודות גם להזכיר יש - החודש פרשת משבת כבר ומתחיל

בקיצור  הדברים נדפסו וכבר בארוכה, פעם (כמדובר ומכרים ידידים זה 86לחברים הרי המרבה וכל ,(
משובח.

דאסוותא  ומיכלא דמהימנותא מיכלא - המצה פעולת שתהי' אצל 87ויה"ר והן המחלקים אצל הן -
כולה. השנה כל על שיומשך ובאופן ושמח, כשר הפסח לחג ויזכו המקבלים,

***

.‚È הפסוק 88הביאור על רש"י ותשבו 89בפירוש כמו עכבה, לשון אלא תשב "אין בקדש,90"תשב",
ממרא",91וישב  באלוני
המקומות - ברוב (כמו לפרש אפשר אי (בקביעות)92ששם התיישבות או ישיבה מלשון שהרי 93) ,

הציווי  לקיים צריך הי' ואברהם לא"י, בדרכם היו בארץ"94בנ"י התהלך היא 95"קום ההוכחה ועיקר .
ששהה  כיון באברהם, משא"כ הענן), נעלה שלא (בגלל לרצונם בניגוד שהתעכבו בקדש", "ותשבו ממ"ש

וקביעות. התיישבות מלשון שהוא לפרש מקום הי' מרצונו,

טהרה" בדמי "(תשב) ע"י 89וזהו מלהטמא ונמנעת שמתעכבת והיינו, טהורה", שרואה ש"אע"פ -
לטומאה, שיגרום דבר כאן שאין כך, טוהר", כמו דבר "שם טהרה", "דמי אודות שמדובר ואף ראייתה.
בדמי  עכבה) (לשון "תשב כאן לומר שייך טומאה, לידי דמים ראיית מביאה כלל שבדרך כיון מ"מ,
טעם  הי' שבודאי דאף - ממרא" באלוני "וישב ממ"ש בעיקר (ומוכח טהורים אלו שדמים אע"פ טהרה",
כיון  עכבה, לשון זה על לומר שייך מ"מ בארץ", התהלך "קום הציווי את לדחות אברהם הוצרך שבגללו

אחר). למצב להביא צריך הי' עצמו שמצד ענין שישנו

לקודש  בנוגע גם הענינים, בכל אלא בעלה, לגבי רק לא שלה", טוהר "ימי הם טהרה" ש"ימי וכיון
תבוא" לא המקדש ואל תגע לא קודש ש"בכל הטעם לבאר צריך "לפ 89ומקדש, ארוך,- יום טבולת שזו י

את  תביא שלמחר ארבעים, יום של החמה שקיעת עד לטהרה מעריב שמשה ואין שבעה, לסוף שטבלה
טהרתה". כפרת

תגע" "לא לפרש בהכרח גם 89ולכן, טהורה שהיא דכיון - ביבמות" ששנוי' כמו לאוכל, "אזהרה ,
בזה  מותר ממש טמא שאפילו בשעה בה בקודש, בנגיעה אסורה שהיא לומר אפשר אי הרי קודש, ,96לגבי

קדש" ש"בכל ההכרח גם וזהו לאוכל"; "אזהרה שזוהי מלאת 89ועכצ"ל שלאחר - התרומה" את "לרבות
הימים  ל"ג במשך ואילו קודש, באכילת רק אסורה ארבעים) יום של החמה שקיעת (לאחר טהרה ימי
אסורה  הימים ל"ג שבמשך אפ"ל הי' כפשוטו, הי' תגע" ד"לא הפירוש אם (משא"כ בתרומה גם אסורה

קודש). באכילת רק אסורה ארבעים יום של החמה שקיעת ולאחר קודש, בנגיעת אפילו
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ואילך.86) 177 ס"ע חי"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ. .272 ס"ע חל"ט שם גם וראה

ב.87) קפג, זח"ב
שיערכו 88) שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה השאלות לאחרי

פריילעכער  ווערן וועט באמרו: התלמידים, לא' ברכות" "שבע
עולם... דעם

ד.89) יב, פרשתנו
מו.90) א, דברים
יח.91) יג, לך לך
שאפילו 92) - יעקב" "וישב וישב) (ר"פ הפסוק ולדוגמא:

עלינו) (לא י"ח לצאת כדי רק חת"ת שלומדים זוכרים אלו הם גם ,
הפרשה. שם להיותו זה, פסוק

"אם93) (כמו ל"גר" בניגוד "תושב" (וישלח כמו גרתי " לבן
רש"י שפירש כפי  - ה)) "גר לב, ד) כג, שרה (חיי הפסוק על

כו'". תושב אהי' לאו, ואם גר. הריני תרצו, "אם ותושב",
יז.94) שם, לך לך
מועד 95) אוהל "ופתח גופא: ויקרא בספר ממ"ש גם ולהעיר

לשון  שזהו לפרש בהכרח שם שגם - לה) ח, (צו וגו'" תשבו
אי  אחד במקום שיושבים בשעה שהרי ישיבה, לשון (ולא עכבה

במשכן). ולעבוד בגדים ללבוש אפשר
בפ'96) רש"י בפירוש כבר למד למקרא חמש שהבן וכפי

אבל  מקדש", בביאת או קודש "באכילת "ואשם", ב): (ה, ויקרא
בקודש. בנגיעה לא
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למעלה  הישיבה בענין פירושים ב' תורה": של ירידה97וה"יינה (א) הממלא : באור - (ב)98והשפלה ,
עכבה" לשון אלא ישיבה ו"אין הסובב. באור - השינוי שלפני 99העדר האור גם האור, ענין כללות כי -

הגילוי  בשביל הוא והצמצום ההעכבה ענין כללות אך עכבה. ע"י בא הפיכת 100הצמצום, חושך 101-
וגילוי  לאור טהור 102הצמצום ונעשה נהפך גופא שהדם טוהר", כמו דבר "שם טהרה", ב"דמי כמרומז ,-

ואילך. 80 ע' ח"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

ה"מעמד" לטובת המלוהֿמלכה עבור משקה נתן שליט"א אדמו"ר בהצלחה,103[כ"ק שיהי' באמרו, ,
לבב]. וטוב ובשמחה
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(97- לעולם" מלך ה' "וישב יו"ד) כט, (תהלים כמ"ש
כעין  דרקיעא "מלכותא (שהרי למטה הישיבה ענין בדוגמת
לעליון  אדמה ע"ש באדם, א)) נח, ברכות (ראה דארעא" מלכותא

ס"א). לעיל (ראה
אוא"ס 98) הי' בתחילה שהרי - הצמצום ענין הקדמת ע"י

הי' ואח"כ החלל, מקום כל את ממלא להתפשטותו) סוף (שאין
לענין  ועד וההשפלה, הירידה ענין נעשה ועי"ז הצמצום, ענין
י"בֿי"ג  במאמרי ובפרט חסידות, במאמרי (וכמבואר כו' השינוי
בסיבת  בא עה"ד שחטא ואילך), שיט ע' תרצ"א (סה"מ תמוז
צמצום  הו"ע הכל ותחלת הכלים, שבירת - ולפנ"ז הירח, מיעוט

הראשון).
ששני 99) כמ"פ כמדובר - הפירושים שני בין הקשר וזהו

לזה  הראי' וכידוע זל"ז, קשורים צ"ל תיבה באותה פירושים
(נדה  ביחד ונוז" טווי "שוע שצ"ל שעטנז, בענין חז"ל מדרשת
וש"נ). .81 ס"ע חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. סא,

הגילוי 100) להיות יכול הצמצום ע"י שדוקא לכך נוסף
הוא  הצמצום גם ולכן ממנו, למטה שאין לתחתון עד למטה,
היחוד  בשער כמבואר הגילוי, נמשך שממנו מקום מאותו
הן  ("הן הזה וצמצום זו גבורה ש"בחי' (פ"ו) והאמונה
הרב  וכמשל בו". יבנה שהעולם חסד בחי' ג"כ הוא גבורותיו")
מקבל  שעי"ז ועד התלמיד, אצל שיתקבל כדי שכלו את שמצמצם
שלכן  הרב, אצל הרחבה של באופן שהוא כפי השכל כל את
וראה  ע"ב. ריש ה, (ע"ז דרבי'" אדעתי' "קאי שנה ארבעים לאחרי
שמאיר  השמש אור וכמשל ועוד); ואילך. מט ס"ע תרנ"ז סה"מ

או  שמהות נקב, את דרך להרחיב ויכולים בזה, מאיר השמש ר
האור  את מקבלים שכאשר והיינו, יותר, גילוי בחי' להיות הנקב

(ראה  יותר גילוי בחי' אח"כ להיות יכול וצמצום, מדה בבחי'
ועוד). תשכו. ע' ח"ב תער"ב המשך

בתשובה 101) וכמו דאתכפיא. העבודה הקדמת ,*לאחרי
ביום  דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין באופן רק זה הרי שתחילה
הרע; בירור נעשה לא עדיין אבל רפ"ב), אגה"ת (תניא כו'" הדין
נעשו  זדונות ידה שעל רבה מאהבה לתשובה באים לאח"ז ורק

פ"ז). (תניא כזכיות לו
בקדש "102) "ותשבו במ"ש  מרומז זה בנ"י וענין  היו אילו כי, -

שהתעכבו  ומה הצדיקים, עבודת אצלם היתה מיד, לארץ נכנסים
התשובה, עבודת אצלם היתה שעי"ז החטא, בגלל זה הרי בקדש,
הגדול  "במדבר בקדש, התעכבותם ענין גם הי' וזה הרע, בירור
ענין  בו לפעול - טו) ח, (עקב גו'" ועקרב שרף נחש והנורא

הבירור.
לך  לך תנחומא (ראה לבנים" סימן אבות "מעשה - לזה והכח
הסיבה  כי - ממרא" באלוני "וישב באברהם מ"ש שזהו ועוד), ט.
ישב  כד), לג, (יחזקאל אברהם" הי' ש"אחד שאברהם, לכך
והפיכת  בירור בשביל היא, כו', גוי של מקומו ממרא", ב"אלוני
אֿל  ה' בשם שם "ויקרא לג) כא, (וירא וכמ"ש העולם, חושך
ואילך), סע"א יו"ד, (סוטה ויקריא" אלא ויקרא תקרי "אל עולם",
- אחד ענין הם ואלקות שהעולם ניכר שיהי' ופעל שהכריז
מב, תבוא לקו"ת (ראה העולם" "אֿל ולא עולם", "אֿל כהדיוק
גודל  אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי גם כמבואר ג), מג, ד.

ועוד). פא. ע' תרפ"ו סה"מ - לדוגמא - (ראה אברהם מעלת
ניסן 103) מבה"ח פרה, פ' שמיני, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת סי"ב תשכ"ה

*(zeevnd meiwe dxezd cenilc dceard ligzdl xyt` i` dcrlay,`ipza x`eank(b"d c"t f"dc`l) z"z 'lda dkex`ae (h"ltq)ilely
'ek dtilwa zeig siqen d"d daeyzd.

f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

למעלה  הישיבה בענין פירושים ב' תורה": של ירידה97וה"יינה (א) הממלא : באור - (ב)98והשפלה ,
עכבה" לשון אלא ישיבה ו"אין הסובב. באור - השינוי שלפני 99העדר האור גם האור, ענין כללות כי -

הגילוי  בשביל הוא והצמצום ההעכבה ענין כללות אך עכבה. ע"י בא הפיכת 100הצמצום, חושך 101-
וגילוי  לאור טהור 102הצמצום ונעשה נהפך גופא שהדם טוהר", כמו דבר "שם טהרה", ב"דמי כמרומז ,-

ואילך. 80 ע' ח"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

ה"מעמד" לטובת המלוהֿמלכה עבור משקה נתן שליט"א אדמו"ר בהצלחה,103[כ"ק שיהי' באמרו, ,
לבב]. וטוב ובשמחה
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7

(97- לעולם" מלך ה' "וישב יו"ד) כט, (תהלים כמ"ש
כעין  דרקיעא "מלכותא (שהרי למטה הישיבה ענין בדוגמת
לעליון  אדמה ע"ש באדם, א)) נח, ברכות (ראה דארעא" מלכותא

ס"א). לעיל (ראה
אוא"ס 98) הי' בתחילה שהרי - הצמצום ענין הקדמת ע"י

הי' ואח"כ החלל, מקום כל את ממלא להתפשטותו) סוף (שאין
לענין  ועד וההשפלה, הירידה ענין נעשה ועי"ז הצמצום, ענין
י"בֿי"ג  במאמרי ובפרט חסידות, במאמרי (וכמבואר כו' השינוי
בסיבת  בא עה"ד שחטא ואילך), שיט ע' תרצ"א (סה"מ תמוז
צמצום  הו"ע הכל ותחלת הכלים, שבירת - ולפנ"ז הירח, מיעוט

הראשון).
ששני 99) כמ"פ כמדובר - הפירושים שני בין הקשר וזהו

לזה  הראי' וכידוע זל"ז, קשורים צ"ל תיבה באותה פירושים
(נדה  ביחד ונוז" טווי "שוע שצ"ל שעטנז, בענין חז"ל מדרשת
וש"נ). .81 ס"ע חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. סא,

הגילוי 100) להיות יכול הצמצום ע"י שדוקא לכך נוסף
הוא  הצמצום גם ולכן ממנו, למטה שאין לתחתון עד למטה,
היחוד  בשער כמבואר הגילוי, נמשך שממנו מקום מאותו
הן  ("הן הזה וצמצום זו גבורה ש"בחי' (פ"ו) והאמונה
הרב  וכמשל בו". יבנה שהעולם חסד בחי' ג"כ הוא גבורותיו")
מקבל  שעי"ז ועד התלמיד, אצל שיתקבל כדי שכלו את שמצמצם
שלכן  הרב, אצל הרחבה של באופן שהוא כפי השכל כל את
וראה  ע"ב. ריש ה, (ע"ז דרבי'" אדעתי' "קאי שנה ארבעים לאחרי
שמאיר  השמש אור וכמשל ועוד); ואילך. מט ס"ע תרנ"ז סה"מ

או  שמהות נקב, את דרך להרחיב ויכולים בזה, מאיר השמש ר
האור  את מקבלים שכאשר והיינו, יותר, גילוי בחי' להיות הנקב

(ראה  יותר גילוי בחי' אח"כ להיות יכול וצמצום, מדה בבחי'
ועוד). תשכו. ע' ח"ב תער"ב המשך

בתשובה 101) וכמו דאתכפיא. העבודה הקדמת ,*לאחרי
ביום  דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין באופן רק זה הרי שתחילה
הרע; בירור נעשה לא עדיין אבל רפ"ב), אגה"ת (תניא כו'" הדין
נעשו  זדונות ידה שעל רבה מאהבה לתשובה באים לאח"ז ורק

פ"ז). (תניא כזכיות לו
בקדש "102) "ותשבו במ"ש  מרומז זה בנ"י וענין  היו אילו כי, -

שהתעכבו  ומה הצדיקים, עבודת אצלם היתה מיד, לארץ נכנסים
התשובה, עבודת אצלם היתה שעי"ז החטא, בגלל זה הרי בקדש,
הגדול  "במדבר בקדש, התעכבותם ענין גם הי' וזה הרע, בירור
ענין  בו לפעול - טו) ח, (עקב גו'" ועקרב שרף נחש והנורא

הבירור.
לך  לך תנחומא (ראה לבנים" סימן אבות "מעשה - לזה והכח
הסיבה  כי - ממרא" באלוני "וישב באברהם מ"ש שזהו ועוד), ט.
ישב  כד), לג, (יחזקאל אברהם" הי' ש"אחד שאברהם, לכך
והפיכת  בירור בשביל היא, כו', גוי של מקומו ממרא", ב"אלוני
אֿל  ה' בשם שם "ויקרא לג) כא, (וירא וכמ"ש העולם, חושך
ואילך), סע"א יו"ד, (סוטה ויקריא" אלא ויקרא תקרי "אל עולם",
- אחד ענין הם ואלקות שהעולם ניכר שיהי' ופעל שהכריז
מב, תבוא לקו"ת (ראה העולם" "אֿל ולא עולם", "אֿל כהדיוק
גודל  אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי גם כמבואר ג), מג, ד.

ועוד). פא. ע' תרפ"ו סה"מ - לדוגמא - (ראה אברהם מעלת
ניסן 103) מבה"ח פרה, פ' שמיני, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת סי"ב תשכ"ה

*(zeevnd meiwe dxezd cenilc dceard ligzdl xyt` i` dcrlay,`ipza x`eank(b"d c"t f"dc`l) z"z 'lda dkex`ae (h"ltq)ilely
'ek dtilwa zeig siqen d"d daeyzd.



כג f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

.·È. הפסח קודם הפסח  בהלכות ודורשין ש"שואלין (ס"א) לעיל להאמור שבתות",בהמשך שתי .
וכו', ועגולה יד, עבודת שמורה, מצה חלוקת אודות גם להזכיר יש - החודש פרשת משבת כבר ומתחיל

בקיצור  הדברים נדפסו וכבר בארוכה, פעם (כמדובר ומכרים ידידים זה 86לחברים הרי המרבה וכל ,(
משובח.

דאסוותא  ומיכלא דמהימנותא מיכלא - המצה פעולת שתהי' אצל 87ויה"ר והן המחלקים אצל הן -
כולה. השנה כל על שיומשך ובאופן ושמח, כשר הפסח לחג ויזכו המקבלים,

***

.‚È הפסוק 88הביאור על רש"י ותשבו 89בפירוש כמו עכבה, לשון אלא תשב "אין בקדש,90"תשב",
ממרא",91וישב  באלוני
המקומות - ברוב (כמו לפרש אפשר אי (בקביעות)92ששם התיישבות או ישיבה מלשון שהרי 93) ,

הציווי  לקיים צריך הי' ואברהם לא"י, בדרכם היו בארץ"94בנ"י התהלך היא 95"קום ההוכחה ועיקר .
ששהה  כיון באברהם, משא"כ הענן), נעלה שלא (בגלל לרצונם בניגוד שהתעכבו בקדש", "ותשבו ממ"ש

וקביעות. התיישבות מלשון שהוא לפרש מקום הי' מרצונו,

טהרה" בדמי "(תשב) ע"י 89וזהו מלהטמא ונמנעת שמתעכבת והיינו, טהורה", שרואה ש"אע"פ -
לטומאה, שיגרום דבר כאן שאין כך, טוהר", כמו דבר "שם טהרה", "דמי אודות שמדובר ואף ראייתה.
בדמי  עכבה) (לשון "תשב כאן לומר שייך טומאה, לידי דמים ראיית מביאה כלל שבדרך כיון מ"מ,
טעם  הי' שבודאי דאף - ממרא" באלוני "וישב ממ"ש בעיקר (ומוכח טהורים אלו שדמים אע"פ טהרה",
כיון  עכבה, לשון זה על לומר שייך מ"מ בארץ", התהלך "קום הציווי את לדחות אברהם הוצרך שבגללו

אחר). למצב להביא צריך הי' עצמו שמצד ענין שישנו

לקודש  בנוגע גם הענינים, בכל אלא בעלה, לגבי רק לא שלה", טוהר "ימי הם טהרה" ש"ימי וכיון
תבוא" לא המקדש ואל תגע לא קודש ש"בכל הטעם לבאר צריך "לפ 89ומקדש, ארוך,- יום טבולת שזו י

את  תביא שלמחר ארבעים, יום של החמה שקיעת עד לטהרה מעריב שמשה ואין שבעה, לסוף שטבלה
טהרתה". כפרת

תגע" "לא לפרש בהכרח גם 89ולכן, טהורה שהיא דכיון - ביבמות" ששנוי' כמו לאוכל, "אזהרה ,
בזה  מותר ממש טמא שאפילו בשעה בה בקודש, בנגיעה אסורה שהיא לומר אפשר אי הרי קודש, ,96לגבי

קדש" ש"בכל ההכרח גם וזהו לאוכל"; "אזהרה שזוהי מלאת 89ועכצ"ל שלאחר - התרומה" את "לרבות
הימים  ל"ג במשך ואילו קודש, באכילת רק אסורה ארבעים) יום של החמה שקיעת (לאחר טהרה ימי
אסורה  הימים ל"ג שבמשך אפ"ל הי' כפשוטו, הי' תגע" ד"לא הפירוש אם (משא"כ בתרומה גם אסורה

קודש). באכילת רק אסורה ארבעים יום של החמה שקיעת ולאחר קודש, בנגיעת אפילו

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

ואילך.86) 177 ס"ע חי"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ. .272 ס"ע חל"ט שם גם וראה

ב.87) קפג, זח"ב
שיערכו 88) שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה השאלות לאחרי

פריילעכער  ווערן וועט באמרו: התלמידים, לא' ברכות" "שבע
עולם... דעם

ד.89) יב, פרשתנו
מו.90) א, דברים
יח.91) יג, לך לך
שאפילו 92) - יעקב" "וישב וישב) (ר"פ הפסוק ולדוגמא:

עלינו) (לא י"ח לצאת כדי רק חת"ת שלומדים זוכרים אלו הם גם ,
הפרשה. שם להיותו זה, פסוק

"אם93) (כמו ל"גר" בניגוד "תושב" (וישלח כמו גרתי " לבן
רש"י שפירש כפי  - ה)) "גר לב, ד) כג, שרה (חיי הפסוק על

כו'". תושב אהי' לאו, ואם גר. הריני תרצו, "אם ותושב",
יז.94) שם, לך לך
מועד 95) אוהל "ופתח גופא: ויקרא בספר ממ"ש גם ולהעיר

לשון  שזהו לפרש בהכרח שם שגם - לה) ח, (צו וגו'" תשבו
אי  אחד במקום שיושבים בשעה שהרי ישיבה, לשון (ולא עכבה

במשכן). ולעבוד בגדים ללבוש אפשר
בפ'96) רש"י בפירוש כבר למד למקרא חמש שהבן וכפי

אבל  מקדש", בביאת או קודש "באכילת "ואשם", ב): (ה, ויקרא
בקודש. בנגיעה לא

f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

למעלה  הישיבה בענין פירושים ב' תורה": של ירידה97וה"יינה (א) הממלא : באור - (ב)98והשפלה ,
עכבה" לשון אלא ישיבה ו"אין הסובב. באור - השינוי שלפני 99העדר האור גם האור, ענין כללות כי -

הגילוי  בשביל הוא והצמצום ההעכבה ענין כללות אך עכבה. ע"י בא הפיכת 100הצמצום, חושך 101-
וגילוי  לאור טהור 102הצמצום ונעשה נהפך גופא שהדם טוהר", כמו דבר "שם טהרה", ב"דמי כמרומז ,-

ואילך. 80 ע' ח"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

ה"מעמד" לטובת המלוהֿמלכה עבור משקה נתן שליט"א אדמו"ר בהצלחה,103[כ"ק שיהי' באמרו, ,
לבב]. וטוב ובשמחה
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(97- לעולם" מלך ה' "וישב יו"ד) כט, (תהלים כמ"ש
כעין  דרקיעא "מלכותא (שהרי למטה הישיבה ענין בדוגמת
לעליון  אדמה ע"ש באדם, א)) נח, ברכות (ראה דארעא" מלכותא

ס"א). לעיל (ראה
אוא"ס 98) הי' בתחילה שהרי - הצמצום ענין הקדמת ע"י

הי' ואח"כ החלל, מקום כל את ממלא להתפשטותו) סוף (שאין
לענין  ועד וההשפלה, הירידה ענין נעשה ועי"ז הצמצום, ענין
י"בֿי"ג  במאמרי ובפרט חסידות, במאמרי (וכמבואר כו' השינוי
בסיבת  בא עה"ד שחטא ואילך), שיט ע' תרצ"א (סה"מ תמוז
צמצום  הו"ע הכל ותחלת הכלים, שבירת - ולפנ"ז הירח, מיעוט

הראשון).
ששני 99) כמ"פ כמדובר - הפירושים שני בין הקשר וזהו

לזה  הראי' וכידוע זל"ז, קשורים צ"ל תיבה באותה פירושים
(נדה  ביחד ונוז" טווי "שוע שצ"ל שעטנז, בענין חז"ל מדרשת
וש"נ). .81 ס"ע חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. סא,

הגילוי 100) להיות יכול הצמצום ע"י שדוקא לכך נוסף
הוא  הצמצום גם ולכן ממנו, למטה שאין לתחתון עד למטה,
היחוד  בשער כמבואר הגילוי, נמשך שממנו מקום מאותו
הן  ("הן הזה וצמצום זו גבורה ש"בחי' (פ"ו) והאמונה
הרב  וכמשל בו". יבנה שהעולם חסד בחי' ג"כ הוא גבורותיו")
מקבל  שעי"ז ועד התלמיד, אצל שיתקבל כדי שכלו את שמצמצם
שלכן  הרב, אצל הרחבה של באופן שהוא כפי השכל כל את
וראה  ע"ב. ריש ה, (ע"ז דרבי'" אדעתי' "קאי שנה ארבעים לאחרי
שמאיר  השמש אור וכמשל ועוד); ואילך. מט ס"ע תרנ"ז סה"מ

או  שמהות נקב, את דרך להרחיב ויכולים בזה, מאיר השמש ר
האור  את מקבלים שכאשר והיינו, יותר, גילוי בחי' להיות הנקב

(ראה  יותר גילוי בחי' אח"כ להיות יכול וצמצום, מדה בבחי'
ועוד). תשכו. ע' ח"ב תער"ב המשך

בתשובה 101) וכמו דאתכפיא. העבודה הקדמת ,*לאחרי
ביום  דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין באופן רק זה הרי שתחילה
הרע; בירור נעשה לא עדיין אבל רפ"ב), אגה"ת (תניא כו'" הדין
נעשו  זדונות ידה שעל רבה מאהבה לתשובה באים לאח"ז ורק

פ"ז). (תניא כזכיות לו
בקדש "102) "ותשבו במ"ש  מרומז זה בנ"י וענין  היו אילו כי, -

שהתעכבו  ומה הצדיקים, עבודת אצלם היתה מיד, לארץ נכנסים
התשובה, עבודת אצלם היתה שעי"ז החטא, בגלל זה הרי בקדש,
הגדול  "במדבר בקדש, התעכבותם ענין גם הי' וזה הרע, בירור
ענין  בו לפעול - טו) ח, (עקב גו'" ועקרב שרף נחש והנורא

הבירור.
לך  לך תנחומא (ראה לבנים" סימן אבות "מעשה - לזה והכח
הסיבה  כי - ממרא" באלוני "וישב באברהם מ"ש שזהו ועוד), ט.
ישב  כד), לג, (יחזקאל אברהם" הי' ש"אחד שאברהם, לכך
והפיכת  בירור בשביל היא, כו', גוי של מקומו ממרא", ב"אלוני
אֿל  ה' בשם שם "ויקרא לג) כא, (וירא וכמ"ש העולם, חושך
ואילך), סע"א יו"ד, (סוטה ויקריא" אלא ויקרא תקרי "אל עולם",
- אחד ענין הם ואלקות שהעולם ניכר שיהי' ופעל שהכריז
מב, תבוא לקו"ת (ראה העולם" "אֿל ולא עולם", "אֿל כהדיוק
גודל  אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי גם כמבואר ג), מג, ד.

ועוד). פא. ע' תרפ"ו סה"מ - לדוגמא - (ראה אברהם מעלת
ניסן 103) מבה"ח פרה, פ' שמיני, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת סי"ב תשכ"ה

*(zeevnd meiwe dxezd cenilc dceard ligzdl xyt` i` dcrlay,`ipza x`eank(b"d c"t f"dc`l) z"z 'lda dkex`ae (h"ltq)ilely
'ek dtilwa zeig siqen d"d daeyzd.

f"kyz'd ,oqip g"dan ,ycegd 't ,rixfz t"y zgiy

למעלה  הישיבה בענין פירושים ב' תורה": של ירידה97וה"יינה (א) הממלא : באור - (ב)98והשפלה ,
עכבה" לשון אלא ישיבה ו"אין הסובב. באור - השינוי שלפני 99העדר האור גם האור, ענין כללות כי -

הגילוי  בשביל הוא והצמצום ההעכבה ענין כללות אך עכבה. ע"י בא הפיכת 100הצמצום, חושך 101-
וגילוי  לאור טהור 102הצמצום ונעשה נהפך גופא שהדם טוהר", כמו דבר "שם טהרה", ב"דמי כמרומז ,-

ואילך. 80 ע' ח"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

ה"מעמד" לטובת המלוהֿמלכה עבור משקה נתן שליט"א אדמו"ר בהצלחה,103[כ"ק שיהי' באמרו, ,
לבב]. וטוב ובשמחה

1

2

3

4

5

6

7

(97- לעולם" מלך ה' "וישב יו"ד) כט, (תהלים כמ"ש
כעין  דרקיעא "מלכותא (שהרי למטה הישיבה ענין בדוגמת
לעליון  אדמה ע"ש באדם, א)) נח, ברכות (ראה דארעא" מלכותא

ס"א). לעיל (ראה
אוא"ס 98) הי' בתחילה שהרי - הצמצום ענין הקדמת ע"י

הי' ואח"כ החלל, מקום כל את ממלא להתפשטותו) סוף (שאין
לענין  ועד וההשפלה, הירידה ענין נעשה ועי"ז הצמצום, ענין
י"בֿי"ג  במאמרי ובפרט חסידות, במאמרי (וכמבואר כו' השינוי
בסיבת  בא עה"ד שחטא ואילך), שיט ע' תרצ"א (סה"מ תמוז
צמצום  הו"ע הכל ותחלת הכלים, שבירת - ולפנ"ז הירח, מיעוט

הראשון).
ששני 99) כמ"פ כמדובר - הפירושים שני בין הקשר וזהו

לזה  הראי' וכידוע זל"ז, קשורים צ"ל תיבה באותה פירושים
(נדה  ביחד ונוז" טווי "שוע שצ"ל שעטנז, בענין חז"ל מדרשת
וש"נ). .81 ס"ע חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה ב. סא,

הגילוי 100) להיות יכול הצמצום ע"י שדוקא לכך נוסף
הוא  הצמצום גם ולכן ממנו, למטה שאין לתחתון עד למטה,
היחוד  בשער כמבואר הגילוי, נמשך שממנו מקום מאותו
הן  ("הן הזה וצמצום זו גבורה ש"בחי' (פ"ו) והאמונה
הרב  וכמשל בו". יבנה שהעולם חסד בחי' ג"כ הוא גבורותיו")
מקבל  שעי"ז ועד התלמיד, אצל שיתקבל כדי שכלו את שמצמצם
שלכן  הרב, אצל הרחבה של באופן שהוא כפי השכל כל את
וראה  ע"ב. ריש ה, (ע"ז דרבי'" אדעתי' "קאי שנה ארבעים לאחרי
שמאיר  השמש אור וכמשל ועוד); ואילך. מט ס"ע תרנ"ז סה"מ

או  שמהות נקב, את דרך להרחיב ויכולים בזה, מאיר השמש ר
האור  את מקבלים שכאשר והיינו, יותר, גילוי בחי' להיות הנקב

(ראה  יותר גילוי בחי' אח"כ להיות יכול וצמצום, מדה בבחי'
ועוד). תשכו. ע' ח"ב תער"ב המשך

בתשובה 101) וכמו דאתכפיא. העבודה הקדמת ,*לאחרי
ביום  דבר וחצי דבר לו מזכירין ש"אין באופן רק זה הרי שתחילה
הרע; בירור נעשה לא עדיין אבל רפ"ב), אגה"ת (תניא כו'" הדין
נעשו  זדונות ידה שעל רבה מאהבה לתשובה באים לאח"ז ורק

פ"ז). (תניא כזכיות לו
בקדש "102) "ותשבו במ"ש  מרומז זה בנ"י וענין  היו אילו כי, -

שהתעכבו  ומה הצדיקים, עבודת אצלם היתה מיד, לארץ נכנסים
התשובה, עבודת אצלם היתה שעי"ז החטא, בגלל זה הרי בקדש,
הגדול  "במדבר בקדש, התעכבותם ענין גם הי' וזה הרע, בירור
ענין  בו לפעול - טו) ח, (עקב גו'" ועקרב שרף נחש והנורא

הבירור.
לך  לך תנחומא (ראה לבנים" סימן אבות "מעשה - לזה והכח
הסיבה  כי - ממרא" באלוני "וישב באברהם מ"ש שזהו ועוד), ט.
ישב  כד), לג, (יחזקאל אברהם" הי' ש"אחד שאברהם, לכך
והפיכת  בירור בשביל היא, כו', גוי של מקומו ממרא", ב"אלוני
אֿל  ה' בשם שם "ויקרא לג) כא, (וירא וכמ"ש העולם, חושך
ואילך), סע"א יו"ד, (סוטה ויקריא" אלא ויקרא תקרי "אל עולם",
- אחד ענין הם ואלקות שהעולם ניכר שיהי' ופעל שהכריז
מב, תבוא לקו"ת (ראה העולם" "אֿל ולא עולם", "אֿל כהדיוק
גודל  אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק בדברי גם כמבואר ג), מג, ד.

ועוד). פא. ע' תרפ"ו סה"מ - לדוגמא - (ראה אברהם מעלת
ניסן 103) מבה"ח פרה, פ' שמיני, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת סי"ב תשכ"ה

*(zeevnd meiwe dxezd cenilc dceard ligzdl xyt` i` dcrlay,`ipza x`eank(b"d c"t f"dc`l) z"z 'lda dkex`ae (h"ltq)ilely
'ek dtilwa zeig siqen d"d daeyzd.

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בכלל  השי"ת  בברכות  ותוסיפנה  תחזקנה  חוצה,  המעינות  בהפצת  שפעולותיו  ומובן   ...

ובהאמור ביחוד, אלא שמובן ג"כ שהפעולות אודותם מזכיר אינן מספיקות כלל וכלל שהרי נמצאים 

אנו בעקבתא דמשיחא ממש וכל רגע ורגע יקר לעשות ההכנה והכלי היא הפצת המעינות כדבעי שאז 

אתי מר )כאגה"ק של הבעש"ט הידוע(, והעלמות והסתרים ובזה גם מה שכותב אודותם אינו אלא ענין 

מדומה וכמבואר בדא"ח בחילוק דנסיון ובירור, ובפרט שנמצאים אנו באותו החדש ובאותן הימים 

דנהפוך הוא שכל העלמות והסתרים נהפכים לטוב הנראה והנגלה. 

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כד

rixfz zyxt zegiy ihewl יב כרך

ארז"ל ‡. זכר" וילדה תזריע כי "אשה 1עה"פ

תחלה  מזריע איש זכר יולדת תחלה מזרעת "אשה
אדה"ז  ומביא נקבה", "הפילסופים"2יולדת פי'

הזכר  טיפת הרי תחלה מזרעת שאשה "לפי ע"ז
האיש  אם משא"כ גבר ועילאה באחרונה באה

כו'". תחלה מזריע
הוא  ש"באמת זה פי' על כותב אדה"ז אמנם
דמשמע  תחלה מזרעת אשה לשון בפי' גדול דוחק
שהזכר  ע"י ולא הזכר הזרעת בא דוקא שממנה
גבי  דנדה ספ"ג דארז"ל ועוד כו'. לבסוף מזריע

כתיב  השבטים 3דינה וגבי יעקב של בתו בתו,
א"כ  כו' תחלה מזרעת אשה כי לאה בני כתיב3
(וכ"ה  הזכר נולד דוקא האשה שמזרע משמע
ע"ש)". כו' האשה מן הזכר י"ד ס"פ תזריע במד"ר
היא  תלד תזריע כי שאשה "כפשוטו מפרש ולכן
שזרע  מחמת הפילסופים כפי' ולא זכר עי"ז ממש

עיי"ש. כו'". לבסוף בא הזכר

גדולי  ע"י הובא הפילסופים שפי' כיון והנה
נתפשטו 4ישראל  ו)אשר בחסידות כמ"פ (שהובאו

ישראל  תפוצות גופא 5ברוב כאן שאדה"ז ובפרט ,
צ"ל  באו"א), אח"כ שמפרש (אף פירושם מביא
במרז"ל  זה לפי' מקום יש אדה"ז) לדעת ש(גם
מביא  הי' לא (דאל"כ כו' תחלה מזרעת אשה
מזרעת  ד"אשה העיקרי שהפי' אלא - כלל) פירושם

"כפשוטו". הוא זכר" יולדת תחלה

תחלה ·. מזרעת ד"אשה זה בהקדים: זה ויובן
עניני  כל (כמו הוא משתלשל כו' זכר" יולדת

זהו, ואשה" "איש ברוחניות: מענינו עוה"ז)
מזרעת  האשה וכאשר וכנס"י, הקב"ה כביכול,
מלמטה  אתעדל"ת קדמה שבתחלה היינו תחלה,
"יולדת  אזי אתעדל"ע, נמשכת ואח"כ למעלה
ועמך  בשמים לי מי בחי' רבה אהבה היינו זכר",

חפצתי  תחלה,6לא מזריע איש כאשר (משא"כ
מבחי' נמשכת בנש"י כשההתעוררות היינו
"יולדת  אזי אתעדל"ת, קדימת בלי אתעדל"ע
זוטא", אהבה - האהבה "קטנות שהוא נקבה",

קלה"7ד"נשים  .9)8דעתן
הנמשכת  שהאתעדל"ע לפי הוא, לזה והטעם
חיצוניות  מבחי' "רק הוא אתעדל"ת בלי מצ"ע

ב"ה" א"ס שמאיר בהחיות כאשר 10האור משא"כ ,
האתעדל"ע  נמשך "אזי תחלה קדמה האתעדל"ת
שמאיר  והחיות האור מפנימית גבוה, ומדרי' מבחי'
עליו  שיערה זכר יולדת ועי"ז בכנס"י, ב"ה א"ס
רבה  אהבה בבחי' האהבה להיות ממרום רוח

.10כו'"

שבבחי' האהבה שהולדת מכיון ולכאורה:
האתערותא מן בפועל באה וקדימת lirlc`"זכר" ,

זו  אתעדל"ע שתומשך בכדי רק היא האתעדל"ת
שהולדת  לכאו' נמצא הרי האור, פנימיות מבחי'

באה מזרע l`הזכר כ"א (כנס"י), האשה מזרע
(אתערותא כשיטת lirlc`האיש שמהקב"ה),

אדה"ז  פי' עם מתאים זה ואיך הפילסופים,
עצמה? האשה מזרע היא הזכר דהולדת

אין  הפילסופים דלפי' לחלק יש בפשטות והנה
להאיש  אלא להאשה, שייכת הזכר הולדת
ה', בעבודת הביאור לפי משא"כ גבר", ד"עילאה
הבאה  רבה אהבה בחי' שהיא הזכר הולדת הרי

אתערותא מצד באה id`מלמעלה, `idy `zzlc
zxxernd נולד ועי"ז האור, פנימיות מבחי' שיומשך

כנ"ל. רבה אהבה בחי'

מספיק  אי"ז הולדת 11אמנם סו"ס שהרי ,
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וש"נ.1) סע"א. לא, נדה
ע"ד 2) פי' עוד שיש (:א) כאן אוה"ת פרשתנו. ריש לקו"ת

מבואר  הוא וגם - כאן בבחיי הובא - פילסופים) (מעין הטבע חכ'
ב) דא"ח. דאשה xe`iaע"פ תכ"א) תקו"ז א. עא, (נדה מרז"ל

שמקבל  (עד עבודתו כו', עצמו שמשהא ע"י הוא - תחלה מזרעת
ע"ז ונאמר ע"ז) ענין zeyrlשכר זהו ולכאורה - זכרים. בניו

ycgבתור - זכר )).xky(שנולד
טו.3) מו, בראשית
עה"פ.4) פרשתנו בחיי רבינו
שארית 5) בס' הוא וכן אדה"ז. בשם שבט ו' יום" "היום ראה

הריב"ש". "בשם לסוכות דרוש מוילדניק) כו' (להרה"צ ישראל
כה.6) עג, תהלים
וש"נ.7) לפס"ד). (בנוגע ב פ, קדושין
אבל 8) יחיד. ל' "דעתן" שהרי כצ"ל, ולכאורה בכ"מ*. כ"ה

"קלות". הגירסא בכ"מ

.l"we .(mici k"k dfa ehly `ly) my oiyecw i"yxay d"ca d`xe (*

ענין 9) להבין ד"ה שה"ש תשיש. שוש ד"ה פרשתנו לקו"ת
ב  קלז, (דרמ"צ פ"מ התפלה מצות שרש בֿג). (כב, הטעם

ואילך).
ב).10) (כ, שם פרשתנו לקו"ת
מזרעת 11) כשהנוקבא תתיג: ע' (ח"ג) פרשתנו אוה"ת ראה

מעצמיות  הטיפה יותר נמשך מזריע תחלה מכשאיש המוחין
הוא  תחלה" מזרעת ש"אשה לומר מקום הי' אולי ולפ"ז תחלה.

rixfz zyxt - zegiy ihewl

אלא  עצמה (אתעדל"ת) האשה מצד אינה ה"זכר"
סיבה  רק היא האתעדל"ת כי (אתעדל"ע), מהאיש
האור. פנימיות מבחי' האתעדל"ע שתהי' בלבד
הלקו"ת  וכלשון מהאתעדל"ע, היא ההולדה אבל

זכר יולדת "ועי"ז כו'"dxriyשם ממרום רוח עליו
כמ"פ  אדה"ז מדייק והרי (הפשוט 12כנ"ל. בפי'

ש" wec`ד)אמרז"ל dy`d rxfn'וכל הזכר" נולד
דלפי  שמסיים וכפי האשה", מן "הזכר המדרש
כי  שאשה כפשוטו ניחא הפסוק "לשון פירושו

זכר". ממש עי"ז היא תלד תזריע

הולדת ‚. [אשר שבלקו"ת הפי' דוגמת והנה
בא  זה שגילוי אלא שלמעלה מהגילוי היא הזכר
גם  לכאו' מפרש האתעדל"ת] גרימת בסיבת

הקדוש  .13באוה"ח . ישראל "כנסת וז"ל: עה"פ
מצות  הזרעת פי' תזריע כי אשה . . אשה נקראת
העליונה  בחי' היא . . זכר וילדה . . ומעש"ט
כנס"י  אם כי הכתוב והודיע . . הנקבה מבחי'
מאמר  והוא עליונות הדרגות שתוליד ודאי תזריע
בביאת  ד' יפליא אשר הפלאות הפלגת עוצם רז"ל
העתידה  הגאולה בין להבדיל ויכוין . . הגואל
ערום  ישראל שהיו מצרים של שעבר' לגאולה
הבית  נחרב כי עמד לא . . גאולה ואותה . . וערי'
הגאולה  אבל זכר בבחי' זו טובה ואין . . וגלו
ישראל  זכות באמצעות תהי' שעכ"פ לצד העתידה

זכר  בבחי' הגאולה תהי' . והרי 14. לנצח". ועמדה
תהי' העתידה שתבואd"awdnהגאולה ורק ,zaiqa

שבלקו"ת.zervn`aו" הפי' דוגמת - ישראל" זכות
ושבלקו"ת  שבאוה"ח אלו פי' ב' באמת אמנם

בלקו"ת  אי' דהנה שונים. ביאורים שבחי'15הם ,
נעלית  היותה עם אתעדל"ת, ע"י הבאה האתעדל"ע
עצמה  מצד הבאה האתעדל"ע מבחי'
חיצוניות  מבחי' היא עצמה שמצד (שהאתעדל"ע
פנימיות  מבחי' היא אתעדל"ת ע"י והבאה האור,
בהאתעדל"ע  גם מעלה יש בכ"ז כנ"ל), האור,

אתעדל"ת, ע"י הבאה האתעדל"ע על שמצ"ע
נעלית  מבחי' נמשכת היא מצ"ע מלמעלה שהבאה
שם, מגעת אתעדל"ת שאין כזו מבחי' יותר,
קדימת  ע"י הנמשכת האתעדל"ע משא"כ
מגעת  שהאתעדל"ת כזו מבחי' רק היא האתעדל"ת,
היא  עצמה זו בבחי' כי מעלה, בה שיש [אלא שם

פנימיו  יולדתמבחי' זה מצד דוקא ולכן כנ"ל, xkfת
מבחי' שהיא אף הא' אתעדל"ע משא"כ כנ"ל,

חיצוניות]. מבחי' היא יותר, עליונה

ג' בחינה שיש מבואר שם הענין ובהמשך
שלמעלה  האתעדל"ע ג"כ "והוא באתעדל"ע
כלל  שם מגעת אתעדל"ת שאין דהיינו מאתעדל"ת
כשיש  אלא ומתגלה שורה אינה שאעפ"כ אלא . .
עליהם  נשפע שכבר התחתונים במעשה שלימות
ומתגלה  שורה אזי אתעדל"ת שלפי"ע אתעדל"ע
האתעדל"ת  מערך מעלה שלמעלה האתעדל"ע ג"כ

כלל".

שם  לענין 16ומסיים "קרוב" הן אלו בחינות שג'
בחי' הי' ד"פסח ושבועות ספה"ע דפסח הזמנים ג'
הוא  ספה"ע . . מעצמו אתעדל"ע וגילוי דילוג
. . נה"ב דזיכוך אתעדל"ת ע"י אתעדל"ע המשכת
שלמע' הנ' שער גילוי הוא החמישים ביום ואח"כ
. . הבקר בהיות השלישי ביום וזהו מאתעדל"ת,

יקימנו". השלישי ביום ענין שזהו

הם  שבלקו"ת והפי' שבאוה"ח דהפי' מובן הרי
"יולדת  - בלקו"ת המבואר לפי שונים. פירושים
אתעדל"ת  ע"י הבאה אתעדל"ע בחי' היא זכר"
האוה"ח  לפירוש ואילו בספה"ע; הנמשכת
הבחינה  - העתידה הגאולה על קאי זכר" ש"יולדת

הג' לאתעדל"ע שייכת "ביום 17ד"זכר", בחי'
[בחגה"ש  לעתיד].18השלישי" ובעיקר

מזרעת „. "אשה שבמרז"ל הנ"ל, מכל העולה
ובשניהם, פירושים. שני מצינו זכר" יולדת תחלה

לכאו': סותרים ביאורים
יולדת  (שאז תחלה" מזרעת ש"האשה במה (א)
שזרע  או האשה, מזרע באה ההולדה אם זכר):

רק היא (אתעדל"ת) האתעדל"ע daiqהאשה אשר
יותר. נעלית מבחי' תהי'
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8
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26
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43
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60

61
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ד)daiqרק (יט , פרשתנו  בלקו"ת מהמבואר אבל זכר", ל"יולדת
יולדת  לכן דוקא, חסד מבחי' הוא האשה) (של השפעתה "שהרי

בפנים. כמ"ש מובן מחסד" שהוא זכר
הפרשה.12) בתחלת
ואילך.13) תצא ע' (ח"ב) פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא

ואילך. תתט ע' (ח"ג)
על 14) קאי זכר ש"וילדה ע, ע' (ח"א) שם אוה"ת גם ראה
משיח".
ס"ע 15) למאמרז"ל לוי"צ לקוטי וראה ואילך. ד כג, שה"ש

ואילך. קח

ג.16) כד,
זכר"17) ש"וילדה תתט) ס"ע תצה. ע. (ע' שם אוה"ת ראה

מבחי' המשכה הוא זה) פירוש wizr(לפי zeinipt.
על 18) קאי זכר" ש"וילדה עב) (ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה

דחגה"ש. הגילוי



כה
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ארז"ל ‡. זכר" וילדה תזריע כי "אשה 1עה"פ

תחלה  מזריע איש זכר יולדת תחלה מזרעת "אשה
אדה"ז  ומביא נקבה", "הפילסופים"2יולדת פי'

הזכר  טיפת הרי תחלה מזרעת שאשה "לפי ע"ז
האיש  אם משא"כ גבר ועילאה באחרונה באה

כו'". תחלה מזריע
הוא  ש"באמת זה פי' על כותב אדה"ז אמנם
דמשמע  תחלה מזרעת אשה לשון בפי' גדול דוחק
שהזכר  ע"י ולא הזכר הזרעת בא דוקא שממנה
גבי  דנדה ספ"ג דארז"ל ועוד כו'. לבסוף מזריע

כתיב  השבטים 3דינה וגבי יעקב של בתו בתו,
א"כ  כו' תחלה מזרעת אשה כי לאה בני כתיב3
(וכ"ה  הזכר נולד דוקא האשה שמזרע משמע
ע"ש)". כו' האשה מן הזכר י"ד ס"פ תזריע במד"ר
היא  תלד תזריע כי שאשה "כפשוטו מפרש ולכן
שזרע  מחמת הפילסופים כפי' ולא זכר עי"ז ממש

עיי"ש. כו'". לבסוף בא הזכר

גדולי  ע"י הובא הפילסופים שפי' כיון והנה
נתפשטו 4ישראל  ו)אשר בחסידות כמ"פ (שהובאו

ישראל  תפוצות גופא 5ברוב כאן שאדה"ז ובפרט ,
צ"ל  באו"א), אח"כ שמפרש (אף פירושם מביא
במרז"ל  זה לפי' מקום יש אדה"ז) לדעת ש(גם
מביא  הי' לא (דאל"כ כו' תחלה מזרעת אשה
מזרעת  ד"אשה העיקרי שהפי' אלא - כלל) פירושם

"כפשוטו". הוא זכר" יולדת תחלה

תחלה ·. מזרעת ד"אשה זה בהקדים: זה ויובן
עניני  כל (כמו הוא משתלשל כו' זכר" יולדת

זהו, ואשה" "איש ברוחניות: מענינו עוה"ז)
מזרעת  האשה וכאשר וכנס"י, הקב"ה כביכול,
מלמטה  אתעדל"ת קדמה שבתחלה היינו תחלה,
"יולדת  אזי אתעדל"ע, נמשכת ואח"כ למעלה
ועמך  בשמים לי מי בחי' רבה אהבה היינו זכר",

חפצתי  תחלה,6לא מזריע איש כאשר (משא"כ
מבחי' נמשכת בנש"י כשההתעוררות היינו
"יולדת  אזי אתעדל"ת, קדימת בלי אתעדל"ע
זוטא", אהבה - האהבה "קטנות שהוא נקבה",

קלה"7ד"נשים  .9)8דעתן
הנמשכת  שהאתעדל"ע לפי הוא, לזה והטעם
חיצוניות  מבחי' "רק הוא אתעדל"ת בלי מצ"ע

ב"ה" א"ס שמאיר בהחיות כאשר 10האור משא"כ ,
האתעדל"ע  נמשך "אזי תחלה קדמה האתעדל"ת
שמאיר  והחיות האור מפנימית גבוה, ומדרי' מבחי'
עליו  שיערה זכר יולדת ועי"ז בכנס"י, ב"ה א"ס
רבה  אהבה בבחי' האהבה להיות ממרום רוח

.10כו'"

שבבחי' האהבה שהולדת מכיון ולכאורה:
האתערותא מן בפועל באה וקדימת lirlc`"זכר" ,

זו  אתעדל"ע שתומשך בכדי רק היא האתעדל"ת
שהולדת  לכאו' נמצא הרי האור, פנימיות מבחי'

באה מזרע l`הזכר כ"א (כנס"י), האשה מזרע
(אתערותא כשיטת lirlc`האיש שמהקב"ה),

אדה"ז  פי' עם מתאים זה ואיך הפילסופים,
עצמה? האשה מזרע היא הזכר דהולדת

אין  הפילסופים דלפי' לחלק יש בפשטות והנה
להאיש  אלא להאשה, שייכת הזכר הולדת
ה', בעבודת הביאור לפי משא"כ גבר", ד"עילאה
הבאה  רבה אהבה בחי' שהיא הזכר הולדת הרי

אתערותא מצד באה id`מלמעלה, `idy `zzlc
zxxernd נולד ועי"ז האור, פנימיות מבחי' שיומשך

כנ"ל. רבה אהבה בחי'

מספיק  אי"ז הולדת 11אמנם סו"ס שהרי ,
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וש"נ.1) סע"א. לא, נדה
ע"ד 2) פי' עוד שיש (:א) כאן אוה"ת פרשתנו. ריש לקו"ת

מבואר  הוא וגם - כאן בבחיי הובא - פילסופים) (מעין הטבע חכ'
ב) דא"ח. דאשה xe`iaע"פ תכ"א) תקו"ז א. עא, (נדה מרז"ל

שמקבל  (עד עבודתו כו', עצמו שמשהא ע"י הוא - תחלה מזרעת
ע"ז ונאמר ע"ז) ענין zeyrlשכר זהו ולכאורה - זכרים. בניו

ycgבתור - זכר )).xky(שנולד
טו.3) מו, בראשית
עה"פ.4) פרשתנו בחיי רבינו
שארית 5) בס' הוא וכן אדה"ז. בשם שבט ו' יום" "היום ראה

הריב"ש". "בשם לסוכות דרוש מוילדניק) כו' (להרה"צ ישראל
כה.6) עג, תהלים
וש"נ.7) לפס"ד). (בנוגע ב פ, קדושין
אבל 8) יחיד. ל' "דעתן" שהרי כצ"ל, ולכאורה בכ"מ*. כ"ה

"קלות". הגירסא בכ"מ

.l"we .(mici k"k dfa ehly `ly) my oiyecw i"yxay d"ca d`xe (*

ענין 9) להבין ד"ה שה"ש תשיש. שוש ד"ה פרשתנו לקו"ת
ב  קלז, (דרמ"צ פ"מ התפלה מצות שרש בֿג). (כב, הטעם

ואילך).
ב).10) (כ, שם פרשתנו לקו"ת
מזרעת 11) כשהנוקבא תתיג: ע' (ח"ג) פרשתנו אוה"ת ראה

מעצמיות  הטיפה יותר נמשך מזריע תחלה מכשאיש המוחין
הוא  תחלה" מזרעת ש"אשה לומר מקום הי' אולי ולפ"ז תחלה.

rixfz zyxt - zegiy ihewl

אלא  עצמה (אתעדל"ת) האשה מצד אינה ה"זכר"
סיבה  רק היא האתעדל"ת כי (אתעדל"ע), מהאיש
האור. פנימיות מבחי' האתעדל"ע שתהי' בלבד
הלקו"ת  וכלשון מהאתעדל"ע, היא ההולדה אבל

זכר יולדת "ועי"ז כו'"dxriyשם ממרום רוח עליו
כמ"פ  אדה"ז מדייק והרי (הפשוט 12כנ"ל. בפי'

ש" wec`ד)אמרז"ל dy`d rxfn'וכל הזכר" נולד
דלפי  שמסיים וכפי האשה", מן "הזכר המדרש
כי  שאשה כפשוטו ניחא הפסוק "לשון פירושו

זכר". ממש עי"ז היא תלד תזריע

הולדת ‚. [אשר שבלקו"ת הפי' דוגמת והנה
בא  זה שגילוי אלא שלמעלה מהגילוי היא הזכר
גם  לכאו' מפרש האתעדל"ת] גרימת בסיבת

הקדוש  .13באוה"ח . ישראל "כנסת וז"ל: עה"פ
מצות  הזרעת פי' תזריע כי אשה . . אשה נקראת
העליונה  בחי' היא . . זכר וילדה . . ומעש"ט
כנס"י  אם כי הכתוב והודיע . . הנקבה מבחי'
מאמר  והוא עליונות הדרגות שתוליד ודאי תזריע
בביאת  ד' יפליא אשר הפלאות הפלגת עוצם רז"ל
העתידה  הגאולה בין להבדיל ויכוין . . הגואל
ערום  ישראל שהיו מצרים של שעבר' לגאולה
הבית  נחרב כי עמד לא . . גאולה ואותה . . וערי'
הגאולה  אבל זכר בבחי' זו טובה ואין . . וגלו
ישראל  זכות באמצעות תהי' שעכ"פ לצד העתידה

זכר  בבחי' הגאולה תהי' . והרי 14. לנצח". ועמדה
תהי' העתידה שתבואd"awdnהגאולה ורק ,zaiqa

שבלקו"ת.zervn`aו" הפי' דוגמת - ישראל" זכות
ושבלקו"ת  שבאוה"ח אלו פי' ב' באמת אמנם

בלקו"ת  אי' דהנה שונים. ביאורים שבחי'15הם ,
נעלית  היותה עם אתעדל"ת, ע"י הבאה האתעדל"ע
עצמה  מצד הבאה האתעדל"ע מבחי'
חיצוניות  מבחי' היא עצמה שמצד (שהאתעדל"ע
פנימיות  מבחי' היא אתעדל"ת ע"י והבאה האור,
בהאתעדל"ע  גם מעלה יש בכ"ז כנ"ל), האור,

אתעדל"ת, ע"י הבאה האתעדל"ע על שמצ"ע
נעלית  מבחי' נמשכת היא מצ"ע מלמעלה שהבאה
שם, מגעת אתעדל"ת שאין כזו מבחי' יותר,
קדימת  ע"י הנמשכת האתעדל"ע משא"כ
מגעת  שהאתעדל"ת כזו מבחי' רק היא האתעדל"ת,
היא  עצמה זו בבחי' כי מעלה, בה שיש [אלא שם

פנימיו  יולדתמבחי' זה מצד דוקא ולכן כנ"ל, xkfת
מבחי' שהיא אף הא' אתעדל"ע משא"כ כנ"ל,

חיצוניות]. מבחי' היא יותר, עליונה

ג' בחינה שיש מבואר שם הענין ובהמשך
שלמעלה  האתעדל"ע ג"כ "והוא באתעדל"ע
כלל  שם מגעת אתעדל"ת שאין דהיינו מאתעדל"ת
כשיש  אלא ומתגלה שורה אינה שאעפ"כ אלא . .
עליהם  נשפע שכבר התחתונים במעשה שלימות
ומתגלה  שורה אזי אתעדל"ת שלפי"ע אתעדל"ע
האתעדל"ת  מערך מעלה שלמעלה האתעדל"ע ג"כ

כלל".

שם  לענין 16ומסיים "קרוב" הן אלו בחינות שג'
בחי' הי' ד"פסח ושבועות ספה"ע דפסח הזמנים ג'
הוא  ספה"ע . . מעצמו אתעדל"ע וגילוי דילוג
. . נה"ב דזיכוך אתעדל"ת ע"י אתעדל"ע המשכת
שלמע' הנ' שער גילוי הוא החמישים ביום ואח"כ
. . הבקר בהיות השלישי ביום וזהו מאתעדל"ת,

יקימנו". השלישי ביום ענין שזהו

הם  שבלקו"ת והפי' שבאוה"ח דהפי' מובן הרי
"יולדת  - בלקו"ת המבואר לפי שונים. פירושים
אתעדל"ת  ע"י הבאה אתעדל"ע בחי' היא זכר"
האוה"ח  לפירוש ואילו בספה"ע; הנמשכת
הבחינה  - העתידה הגאולה על קאי זכר" ש"יולדת

הג' לאתעדל"ע שייכת "ביום 17ד"זכר", בחי'
[בחגה"ש  לעתיד].18השלישי" ובעיקר

מזרעת „. "אשה שבמרז"ל הנ"ל, מכל העולה
ובשניהם, פירושים. שני מצינו זכר" יולדת תחלה

לכאו': סותרים ביאורים
יולדת  (שאז תחלה" מזרעת ש"האשה במה (א)
שזרע  או האשה, מזרע באה ההולדה אם זכר):

רק היא (אתעדל"ת) האתעדל"ע daiqהאשה אשר
יותר. נעלית מבחי' תהי'
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ד)daiqרק (יט , פרשתנו  בלקו"ת מהמבואר אבל זכר", ל"יולדת
יולדת  לכן דוקא, חסד מבחי' הוא האשה) (של השפעתה "שהרי

בפנים. כמ"ש מובן מחסד" שהוא זכר
הפרשה.12) בתחלת
ואילך.13) תצא ע' (ח"ב) פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא

ואילך. תתט ע' (ח"ג)
על 14) קאי זכר ש"וילדה ע, ע' (ח"א) שם אוה"ת גם ראה
משיח".
ס"ע 15) למאמרז"ל לוי"צ לקוטי וראה ואילך. ד כג, שה"ש

ואילך. קח

ג.16) כד,
זכר"17) ש"וילדה תתט) ס"ע תצה. ע. (ע' שם אוה"ת ראה

מבחי' המשכה הוא זה) פירוש wizr(לפי zeinipt.
על 18) קאי זכר" ש"וילדה עב) (ע' פרשתנו אוה"ת גם ראה

דחגה"ש. הגילוי
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שה"אשה  ע"י הנולד ד"זכר" בהבחינה (ב)
השייכת  בחי' על קאי אם תחלה": מזרעת
שהם  ספירה ימי במ"ט הנמשך הגילוי לנבראים,
שלמעלה  בחי' על דקאי או בינה; שערי מ"ט
שיתגלה  הנו"ן שער גילוי לעולמות, משייכות

לע"ל. ובעיקר בחגה"ש

ענינים  שב' להביאור וי"ל זל"ז: שייכים אלו
ה"זכר" בחי' עילוי - סיבה רק היא שהאתעדל"ת
ערך  לה יש אבל פנימיות, מבחי' שהוא מה רק הוא
מתעלית  כנס"י כאשר אבל לנבראים; ושייכות
מזרע  היא ההולדה אשר עד יותר, נעלית למדרי'
יותר, נעלית בחי' מזה "נולדת" אזי - האשה
לנבראים, משייכות שלמעלה דבחי' הפנימיות

וכדלקמן.

שבענין ‰. המעלה בהקדים זה כל ויובן
הביאורים  שא' תחלה"), מזרעת ("אשה העבודה

הוא  נשלמת 19בזה דוקא העבודה שע"י לפי
דירה  ית' לו להיות הקב"ה ד"נתאווה הכוונה

.20בתחתונים"
בתחתונים" ב"דירה הכוונה הדבר: ופירוש

מצד21היא  mdש"התחתונים" mpipr לו דירה יהיו
העבודה 22ית' ע"י תיעשה שה"דירה" צריך ולכן ,

נעשים  אז דוקא כי בגופים, המלובשות דנש"י
"mipezgz"d"ה"דירה אם משא"כ ית'. לו דירה

הגילוי מצד נעשית אז,dlrnlnyהייתה הרי
הם, ענינם מצד עצמם, דירה l`התחתונים נעשו

ית' .19לו

ליעשות  צריכה בתחתונים" שה"דירה ומאחר
הכי  גילויים שגם לומר, מוכרח דוקא, עבודה ע"י
לנבראים, משייכות שלמעלה האור בחי' גם נעלים,
הן  נמשכות לשם, להגיע האתעדל"ת בכח שאין

עבודה  ידוע 23ע"י שהרי ית'24. לו דירה שפירוש
לעצמותו  דירה ע"י 25היא שהנמשך נאמר ואם .

ואילו  שם, מגעת שאתעדל"ת בחי' רק היא העבודה
מתנה  בדרך רק היא מזה שלמעלה הבחינה המשכת
וסיבה  הכנה רק הוא העבודה ענין שכל מזה, יצא -

הגילוי לה"דירה", ע"י נעשית עצמה הדירה ואילו
ע"י  להיעשות צריכה שהדירה ומכיון מלמעלה.

גם שהעבודה מוכרח, - הענינים zkynnעבודה
להמשכת  עד לשם, להגיע בכוחה אין שהאתעדל"ת

העצמות.

בתניא  מהמבואר גם מוכח שהגילויים 26וכן
הגורם  כי כו' ועבודתינו "במעשינו תלויים דלעתיד
בעשייתה  כי בעצמה המצוה היא המצוה שכר
הם  דלעתיד שהגילויים ומכיון כו'". ממשיך
שגם  מובן, הרי יקימנו", השלישי ד"ביום הבחינה

זו בחינה וגילוי עבודה.dyrpהמשכת ע"י

המובא  עם מתאים זה איך מובן: אינו ולכאו'
מבחי' רק נמשך העבודה שע"י מלקו"ת לעיל
יותר  העליונה בחי' ואילו לשם, מגעת שאתעדל"ת

מלמעלה? מתנה בדרך נמשכה

.Â:בזה והביאור
" הוא התחתון שהן ln`עוה"ז וס"א קליפות

ממש" ה' ה"דירה 27נגד שעשיית מובן שמזה .
] היא שבעוה"ז,l`בתחתונים" ההעלם גילוי רק

את  מגלים דתומ"צ העבודה ע"י כי שנאמר היינו
- ית' לו דירה נעשה הוא ועי"ז שבעוה"ז הטוב

הוא שעוה"ז כיון כלל, מספיק זה אין ln`שהרי
" שהוא בדרך ilk(היינו אם] כי כנ"ל, ל)קליפות "

בעוה"ז  .28התחדשות

ית' בעצמותו הוא ההתחדשות שכח ,29ומכיון
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תרס"ו).19) (בהמשך תרס"ז תקעו ד"ה ראה
טז.20) נשא תנחומא
כל 21) "וראו הכתוב בפי' ס"ד 63 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה

מצד  (רק) לא יהי' בשר" כל ש"וראו דיבר", הוי' פי כי גו' בשר
גופא. הבשר מצד כ"א הוי'" "פי דבחי' הגילוי

מתבטאת22) דוקא כל `zizinועי"ז כי ית'. דאחדותו הענין
של  אחדותו בהם שנרגש מצד הוא לאלקות הנבראים שביטול זמן

d"awd דאחדותו שהענין אף - אז הרי גופא, הנבראים מצד ולא
הנבראים, מצד אינו זה שהרגש מכיון מ"מ בהנבראים, נרגש ית'
משא"כ  ית'. לאחדותו סתירה כעין הוא גופא הנבראים ענין הרי

מצד הוא מתבטאת כשהביטול דוקא בזה - גופא הנבראים
1335 ע' ח"ד לקו"ש (ראה ית' דאחדותו הענין אמיתית

.(30 הערה לקמן וראה .25 הערה לקמן וראה (ובהערה).

שלמעלה 23) הבחינה שבאם תבא, פ' ח"ד לקו"ש גם ראה
עבודה  ע"י נמשכת הייתה לא העיקר) (שהיא לנבראים משייכות

דכסופא". "נהמא זה הרי -
קרוב 24) שם תקעו ד"ה ג) (ס"ע בתחלתו תרס"ו המשך

ובכ"מ. שנה). (ס"ע לסופו
[היינו25) "דירה" אלו ענינים ו"בתחתונים"ezenvrlושני ,[

גופא] התחתונים ענין מצד ית' לו דירה יהיו שהתחתונים [היינו
בגדר  מוגדר שהוא מכיון גילוי בחי' כל כי זב"ז, תלויים הם -
ומכופל" כפול "חשך [שבהם ה"תחתונים" מציאות הרי "אור",

היא פל"ו)] ית',ektd(תניא לו דירה יהיו התחתונים שגם ובכדי .
יכול  כל שהוא ית', לעצמותו דירה נעשים שהם עי"ז דוקא הוא

.(22 שבהערה לקו"ש (ראה הפכים ונושא
רפל"ז.26)
פל"ו.27) תניא
שם.28) ובהנסמן ואילך 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה
וראה 29) ט). א, (קהלת השמש תחת חדש כל אין עדמש"נ:

ובכ"מ. תתרס. ,20 ע' בראשית אוה"ת

rixfz zyxt - zegiy ihewl

יש  לחדש ויכלתו בכחו לבדו שהוא וכמו ע"ד
דירה 30מאין  עושים שישראל דזה מובן, -

שישראל  לפי הוא התחדשות), (בדרך בתחתונים
העצמּות  כח בהם יש ולכן חד. כולא 31וקוב"ה

הוא  בנשמות, נמשך שהוא כפי זה שכח [אלא
מה"יש" לעשות אלא מאין, יש לחדש לא (בעיקר)

"אין"].

מו  פועלת ועפ"ז דנש"י שהעבודה מה בן
רק  מגעת הנבראים שעבודת אף - העצמּות המשכת
יש  שבישראל היות כי - הנבראים שרש בחי' עד
את  להפוך שבכוחם בזה המתבטא העצמּות, כח בו
לקדושה, וס"א" קליפות ה"מלא עוה"ז
כח  מתגלה זו עבודה ע"י לכן "התחדשות",
ידם  על נעשית זה כח גילוי ומצד שבהם, העצמּות

העצמּות  .32המשכת

רק  מגעת שהאתעדל"ת זה ענין אחר: בסגנון
ענין  מצד הוא לנבראים, השייכת בחי' עד

אתערותא zzlc`הנבראים,

הג' האתעדל"ע שבחי' בלקו"ת, שמבואר [וזהו
בדרך בבחי'dpznהיא שהיא כמו "אתעדל"ת" כי -

עד  רק מגיעה אינה מ"עילא"], [הנבדל "תתא"
המשכתן  מזה, שלמעלה והבחינות הנבראים, שרש

מתנה], בדרך רק היא

ע"י  המתגלה שבישראל, העצמּות כח מצד אבל
גם  - החומרי עוה"ז וזיכוך בבירור עבודתם
ועד  לעולמות, משייכות שלמעלה הבחי' המשכת
ומכיון  גופא. עבודתם מצד היא העצמּות, להמשכת
העצמּות  כח מתגלה העולם בבירור עבודתם שע"י
ית', לו דירה העולם נעשה גופא עי"ז הרי שבהם,

.ezenvrlלו

.Ê כח מצד היא הדירה שעשיית אע"פ והנה
הכוונה  כי היות מ"מ בישראל, שיש העצמּות
לו  לדירה יהפכו שהתחתונים היא בתחתונים דדירה
הדירה  שעשיית מוכרח לכן הם, ענינם מצד ית'
מצד  [לא נעשית שהיא שיורגש כזה באופן תהי'
של  כוחם מצד אלא] שבישראל, העצמּות כח

עצמו. בכח עבודה גופא, הנשמות
היא  העבודה ע"י הבאה ההמשכה תחילת ולכן:

מקום הנבראים, שרש מגעת z"lcrz`yמבחי'
והאתעדל"ע  האתעדל"ת קדימת לאחרי אבל לשם.
השייך  כל שנשלם לאחרי היינו: ידה, על שבאה
ההמשכה  והן העבודה (הן הנבראים לעבודת
זו, שבעבודה ה"פנימיות" מתגלה אזי שע"י),
(מצד  דישראל בהעבודה שישנו העצמּות כח היינו:

חד) כולא וקוב"ה שישראל אז 33זה נמשך ובמילא ,
לשם  מגעת אתעדל"ת שאין האור בחי' עד 34גם ,

העצמּות. להמשכת
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עלול 30) ש"אינו מפני ע"ז והטעם ב) (קל, כ סימן אגה"ק
והרי - כו'" לבדו הוא ולכן ח"ו לו שקדמה עילה lkמאיזה

כו'. עילה לו אין - אמתי חידוש
[מצד 31) שהעולם שבכדי להעולם, בנוגע גם הוא ועד"ז

העצמות  כח שמתגלה ע"י הוא ית', לו דירה ייעשה גופא] ענינו
-שבו  האמיתי יש הוא הנברא יש של מציאותו שאמתית מה ,

ג  (מג, לסופו קרוב דלעילא כגונא ד"ה בשלח ביאוה"ז ראה
"מציאות  שאמיתית תרס"א לכם ולקחתם ובד"ה ובכ"מ. ואילך).

ממש"*. דא"ס העצמות בחי' הוא ונבראים דעולמות היש
אחדותו  מתבטאה ית' לו דירה נעשה שהעולם עי"ז ומ"מ,
ש"מציאות  גופא זה כי - (22 הערה לעיל (ראה מוגבלת הבלתי

] הוא העצמות" בחי' הוא ונבראים דעולמות שענין l`היש לפי
כל  הוא ית' שעצמותו לפי אם] כי לזה, שייך העולמות ודרגת
עצמותו  מצד שהוא כמו האחדות ענין שלכן: הפכים, וגם יכול

מציאות שגם הוא, ה"גדרים"yidית' ענין [שמצד דעולמות
עמו  מיוחד הוא מאלקות] הפכית מציאות הוא הגילויים) (דבחי'

ית'.
מושרשות 32) שהנשמות שנה): (ע' שם תקעו ד"ה גם ראה

בענין  דבר לחדש כו' הכח נמשך ומשם כו' אוא"ס עצמות בבחי'
חדש  אור בחי' להמשיך ההתחדשות בחי' וכמו"כ הבירורים,
דירה  כבי' ממש לעצומ"ה ית' לו להיות א"ס עצמות מבחי'

בתחתונים.

l`xyiay zenvrd gkk epi` mleray zenvrd gk (ielib)y `l` *
l`xyi eidi "mipezgza dxic"c dpeekd mlyezyk l"rl mb okly)
`ipz d`xe .'eb mixf ecnre y"nke ,mlerd (zene`) on milcaen
dn df ik ,(r 'r yix e"qxz jynd .fqyz'` 'r zekeq z"de` .e"ltq
zenvrdy ,`id dfa dpeekd - zenvrd `ed zenlerc ze`ivndy

`ed" המהווהd"c) "llke llk ze`ivn mey oi` ecrlane . . mze`
,lekiak ,`ed `teb mze`ivn - l`xyia k"`yn ,(my mzgwle

.jli`e 177 'r b"kg y"ewl d`xe .zenvrd

שענין 33) לפי - עצמו בכח שבעבודה העילוי בזה יש ומ"מ
עצמו  מצד בהעלם הוא חד"] כולא וקוב"ה ש"ישראל [מה זה
- עבודתם שלימות ע"י בא שבישראל העצמות כח וגילוי

dciוהאתעדל"עzzlc`אתערותא lry.
נעשה  שהעולם שעי"ז ,30 הערה לעיל המבואר [ובדוגמת
שזה  אף - מוגבלת הבלתי ית' אחדותו מתבטאת ית' לו דירה
שהעולם  לפי דוקא, שזהו - שבעולם העצמות כח גילוי ע"י נעשה

בח  הוא העבודה) (טרם עצמו העצמות מצד כח וגילוי העלם, י'
תרס"ו  בהמשך מהמבואר ולהעיר העבודה]. ע"י אח"כ נעשה שבו

ואילך. שפ ס"ע
בדרך 34) שהיא הג' לאתעדל"ע בנוגע שהמבואר י"ל עפ"ז

לא  לנפשי' נייחא לי' דעביד לאו דאי שם) שה"ש (לקו"ת מתנה
תש"ה  אם ועתה ד"ה קלא. ע' תרס"ו (המשך מתנתא לי' יהיב
הנותן), (של לנפשי'" "נייחא שעביד שע"י בזה הכוונה - פ"כ)
העצמות  כח גילוי והיינו הנותן, במדרי' להיות מתעלה הוא

שבנשמות.
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שה"אשה  ע"י הנולד ד"זכר" בהבחינה (ב)
השייכת  בחי' על קאי אם תחלה": מזרעת
שהם  ספירה ימי במ"ט הנמשך הגילוי לנבראים,
שלמעלה  בחי' על דקאי או בינה; שערי מ"ט
שיתגלה  הנו"ן שער גילוי לעולמות, משייכות

לע"ל. ובעיקר בחגה"ש

ענינים  שב' להביאור וי"ל זל"ז: שייכים אלו
ה"זכר" בחי' עילוי - סיבה רק היא שהאתעדל"ת
ערך  לה יש אבל פנימיות, מבחי' שהוא מה רק הוא
מתעלית  כנס"י כאשר אבל לנבראים; ושייכות
מזרע  היא ההולדה אשר עד יותר, נעלית למדרי'
יותר, נעלית בחי' מזה "נולדת" אזי - האשה
לנבראים, משייכות שלמעלה דבחי' הפנימיות

וכדלקמן.

שבענין ‰. המעלה בהקדים זה כל ויובן
הביאורים  שא' תחלה"), מזרעת ("אשה העבודה

הוא  נשלמת 19בזה דוקא העבודה שע"י לפי
דירה  ית' לו להיות הקב"ה ד"נתאווה הכוונה

.20בתחתונים"
בתחתונים" ב"דירה הכוונה הדבר: ופירוש

מצד21היא  mdש"התחתונים" mpipr לו דירה יהיו
העבודה 22ית' ע"י תיעשה שה"דירה" צריך ולכן ,

נעשים  אז דוקא כי בגופים, המלובשות דנש"י
"mipezgz"d"ה"דירה אם משא"כ ית'. לו דירה

הגילוי מצד נעשית אז,dlrnlnyהייתה הרי
הם, ענינם מצד עצמם, דירה l`התחתונים נעשו

ית' .19לו

ליעשות  צריכה בתחתונים" שה"דירה ומאחר
הכי  גילויים שגם לומר, מוכרח דוקא, עבודה ע"י
לנבראים, משייכות שלמעלה האור בחי' גם נעלים,
הן  נמשכות לשם, להגיע האתעדל"ת בכח שאין

עבודה  ידוע 23ע"י שהרי ית'24. לו דירה שפירוש
לעצמותו  דירה ע"י 25היא שהנמשך נאמר ואם .

ואילו  שם, מגעת שאתעדל"ת בחי' רק היא העבודה
מתנה  בדרך רק היא מזה שלמעלה הבחינה המשכת
וסיבה  הכנה רק הוא העבודה ענין שכל מזה, יצא -

הגילוי לה"דירה", ע"י נעשית עצמה הדירה ואילו
ע"י  להיעשות צריכה שהדירה ומכיון מלמעלה.

גם שהעבודה מוכרח, - הענינים zkynnעבודה
להמשכת  עד לשם, להגיע בכוחה אין שהאתעדל"ת

העצמות.

בתניא  מהמבואר גם מוכח שהגילויים 26וכן
הגורם  כי כו' ועבודתינו "במעשינו תלויים דלעתיד
בעשייתה  כי בעצמה המצוה היא המצוה שכר
הם  דלעתיד שהגילויים ומכיון כו'". ממשיך
שגם  מובן, הרי יקימנו", השלישי ד"ביום הבחינה

זו בחינה וגילוי עבודה.dyrpהמשכת ע"י

המובא  עם מתאים זה איך מובן: אינו ולכאו'
מבחי' רק נמשך העבודה שע"י מלקו"ת לעיל
יותר  העליונה בחי' ואילו לשם, מגעת שאתעדל"ת

מלמעלה? מתנה בדרך נמשכה

.Â:בזה והביאור
" הוא התחתון שהן ln`עוה"ז וס"א קליפות

ממש" ה' ה"דירה 27נגד שעשיית מובן שמזה .
] היא שבעוה"ז,l`בתחתונים" ההעלם גילוי רק

את  מגלים דתומ"צ העבודה ע"י כי שנאמר היינו
- ית' לו דירה נעשה הוא ועי"ז שבעוה"ז הטוב

הוא שעוה"ז כיון כלל, מספיק זה אין ln`שהרי
" שהוא בדרך ilk(היינו אם] כי כנ"ל, ל)קליפות "

בעוה"ז  .28התחדשות

ית' בעצמותו הוא ההתחדשות שכח ,29ומכיון
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תרס"ו).19) (בהמשך תרס"ז תקעו ד"ה ראה
טז.20) נשא תנחומא
כל 21) "וראו הכתוב בפי' ס"ד 63 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה

מצד  (רק) לא יהי' בשר" כל ש"וראו דיבר", הוי' פי כי גו' בשר
גופא. הבשר מצד כ"א הוי'" "פי דבחי' הגילוי

מתבטאת22) דוקא כל `zizinועי"ז כי ית'. דאחדותו הענין
של  אחדותו בהם שנרגש מצד הוא לאלקות הנבראים שביטול זמן

d"awd דאחדותו שהענין אף - אז הרי גופא, הנבראים מצד ולא
הנבראים, מצד אינו זה שהרגש מכיון מ"מ בהנבראים, נרגש ית'
משא"כ  ית'. לאחדותו סתירה כעין הוא גופא הנבראים ענין הרי

מצד הוא מתבטאת כשהביטול דוקא בזה - גופא הנבראים
1335 ע' ח"ד לקו"ש (ראה ית' דאחדותו הענין אמיתית

.(30 הערה לקמן וראה .25 הערה לקמן וראה (ובהערה).

שלמעלה 23) הבחינה שבאם תבא, פ' ח"ד לקו"ש גם ראה
עבודה  ע"י נמשכת הייתה לא העיקר) (שהיא לנבראים משייכות

דכסופא". "נהמא זה הרי -
קרוב 24) שם תקעו ד"ה ג) (ס"ע בתחלתו תרס"ו המשך

ובכ"מ. שנה). (ס"ע לסופו
[היינו25) "דירה" אלו ענינים ו"בתחתונים"ezenvrlושני ,[

גופא] התחתונים ענין מצד ית' לו דירה יהיו שהתחתונים [היינו
בגדר  מוגדר שהוא מכיון גילוי בחי' כל כי זב"ז, תלויים הם -
ומכופל" כפול "חשך [שבהם ה"תחתונים" מציאות הרי "אור",

היא פל"ו)] ית',ektd(תניא לו דירה יהיו התחתונים שגם ובכדי .
יכול  כל שהוא ית', לעצמותו דירה נעשים שהם עי"ז דוקא הוא

.(22 שבהערה לקו"ש (ראה הפכים ונושא
רפל"ז.26)
פל"ו.27) תניא
שם.28) ובהנסמן ואילך 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה
וראה 29) ט). א, (קהלת השמש תחת חדש כל אין עדמש"נ:

ובכ"מ. תתרס. ,20 ע' בראשית אוה"ת

rixfz zyxt - zegiy ihewl

יש  לחדש ויכלתו בכחו לבדו שהוא וכמו ע"ד
דירה 30מאין  עושים שישראל דזה מובן, -

שישראל  לפי הוא התחדשות), (בדרך בתחתונים
העצמּות  כח בהם יש ולכן חד. כולא 31וקוב"ה

הוא  בנשמות, נמשך שהוא כפי זה שכח [אלא
מה"יש" לעשות אלא מאין, יש לחדש לא (בעיקר)

"אין"].

מו  פועלת ועפ"ז דנש"י שהעבודה מה בן
רק  מגעת הנבראים שעבודת אף - העצמּות המשכת
יש  שבישראל היות כי - הנבראים שרש בחי' עד
את  להפוך שבכוחם בזה המתבטא העצמּות, כח בו
לקדושה, וס"א" קליפות ה"מלא עוה"ז
כח  מתגלה זו עבודה ע"י לכן "התחדשות",
ידם  על נעשית זה כח גילוי ומצד שבהם, העצמּות

העצמּות  .32המשכת

רק  מגעת שהאתעדל"ת זה ענין אחר: בסגנון
ענין  מצד הוא לנבראים, השייכת בחי' עד

אתערותא zzlc`הנבראים,

הג' האתעדל"ע שבחי' בלקו"ת, שמבואר [וזהו
בדרך בבחי'dpznהיא שהיא כמו "אתעדל"ת" כי -

עד  רק מגיעה אינה מ"עילא"], [הנבדל "תתא"
המשכתן  מזה, שלמעלה והבחינות הנבראים, שרש

מתנה], בדרך רק היא

ע"י  המתגלה שבישראל, העצמּות כח מצד אבל
גם  - החומרי עוה"ז וזיכוך בבירור עבודתם
ועד  לעולמות, משייכות שלמעלה הבחי' המשכת
ומכיון  גופא. עבודתם מצד היא העצמּות, להמשכת
העצמּות  כח מתגלה העולם בבירור עבודתם שע"י
ית', לו דירה העולם נעשה גופא עי"ז הרי שבהם,

.ezenvrlלו

.Ê כח מצד היא הדירה שעשיית אע"פ והנה
הכוונה  כי היות מ"מ בישראל, שיש העצמּות
לו  לדירה יהפכו שהתחתונים היא בתחתונים דדירה
הדירה  שעשיית מוכרח לכן הם, ענינם מצד ית'
מצד  [לא נעשית שהיא שיורגש כזה באופן תהי'
של  כוחם מצד אלא] שבישראל, העצמּות כח

עצמו. בכח עבודה גופא, הנשמות
היא  העבודה ע"י הבאה ההמשכה תחילת ולכן:

מקום הנבראים, שרש מגעת z"lcrz`yמבחי'
והאתעדל"ע  האתעדל"ת קדימת לאחרי אבל לשם.
השייך  כל שנשלם לאחרי היינו: ידה, על שבאה
ההמשכה  והן העבודה (הן הנבראים לעבודת
זו, שבעבודה ה"פנימיות" מתגלה אזי שע"י),
(מצד  דישראל בהעבודה שישנו העצמּות כח היינו:

חד) כולא וקוב"ה שישראל אז 33זה נמשך ובמילא ,
לשם  מגעת אתעדל"ת שאין האור בחי' עד 34גם ,

העצמּות. להמשכת
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עלול 30) ש"אינו מפני ע"ז והטעם ב) (קל, כ סימן אגה"ק
והרי - כו'" לבדו הוא ולכן ח"ו לו שקדמה עילה lkמאיזה

כו'. עילה לו אין - אמתי חידוש
[מצד 31) שהעולם שבכדי להעולם, בנוגע גם הוא ועד"ז

העצמות  כח שמתגלה ע"י הוא ית', לו דירה ייעשה גופא] ענינו
-שבו  האמיתי יש הוא הנברא יש של מציאותו שאמתית מה ,

ג  (מג, לסופו קרוב דלעילא כגונא ד"ה בשלח ביאוה"ז ראה
"מציאות  שאמיתית תרס"א לכם ולקחתם ובד"ה ובכ"מ. ואילך).

ממש"*. דא"ס העצמות בחי' הוא ונבראים דעולמות היש
אחדותו  מתבטאה ית' לו דירה נעשה שהעולם עי"ז ומ"מ,
ש"מציאות  גופא זה כי - (22 הערה לעיל (ראה מוגבלת הבלתי

] הוא העצמות" בחי' הוא ונבראים דעולמות שענין l`היש לפי
כל  הוא ית' שעצמותו לפי אם] כי לזה, שייך העולמות ודרגת
עצמותו  מצד שהוא כמו האחדות ענין שלכן: הפכים, וגם יכול

מציאות שגם הוא, ה"גדרים"yidית' ענין [שמצד דעולמות
עמו  מיוחד הוא מאלקות] הפכית מציאות הוא הגילויים) (דבחי'

ית'.
מושרשות 32) שהנשמות שנה): (ע' שם תקעו ד"ה גם ראה

בענין  דבר לחדש כו' הכח נמשך ומשם כו' אוא"ס עצמות בבחי'
חדש  אור בחי' להמשיך ההתחדשות בחי' וכמו"כ הבירורים,
דירה  כבי' ממש לעצומ"ה ית' לו להיות א"ס עצמות מבחי'

בתחתונים.

l`xyiay zenvrd gkk epi` mleray zenvrd gk (ielib)y `l` *
l`xyi eidi "mipezgza dxic"c dpeekd mlyezyk l"rl mb okly)
`ipz d`xe .'eb mixf ecnre y"nke ,mlerd (zene`) on milcaen
dn df ik ,(r 'r yix e"qxz jynd .fqyz'` 'r zekeq z"de` .e"ltq
zenvrdy ,`id dfa dpeekd - zenvrd `ed zenlerc ze`ivndy

`ed" המהווהd"c) "llke llk ze`ivn mey oi` ecrlane . . mze`
,lekiak ,`ed `teb mze`ivn - l`xyia k"`yn ,(my mzgwle

.jli`e 177 'r b"kg y"ewl d`xe .zenvrd

שענין 33) לפי - עצמו בכח שבעבודה העילוי בזה יש ומ"מ
עצמו  מצד בהעלם הוא חד"] כולא וקוב"ה ש"ישראל [מה זה
- עבודתם שלימות ע"י בא שבישראל העצמות כח וגילוי

dciוהאתעדל"עzzlc`אתערותא lry.
נעשה  שהעולם שעי"ז ,30 הערה לעיל המבואר [ובדוגמת
שזה  אף - מוגבלת הבלתי ית' אחדותו מתבטאת ית' לו דירה
שהעולם  לפי דוקא, שזהו - שבעולם העצמות כח גילוי ע"י נעשה

בח  הוא העבודה) (טרם עצמו העצמות מצד כח וגילוי העלם, י'
תרס"ו  בהמשך מהמבואר ולהעיר העבודה]. ע"י אח"כ נעשה שבו

ואילך. שפ ס"ע
בדרך 34) שהיא הג' לאתעדל"ע בנוגע שהמבואר י"ל עפ"ז

לא  לנפשי' נייחא לי' דעביד לאו דאי שם) שה"ש (לקו"ת מתנה
תש"ה  אם ועתה ד"ה קלא. ע' תרס"ו (המשך מתנתא לי' יהיב
הנותן), (של לנפשי'" "נייחא שעביד שע"י בזה הכוונה - פ"כ)
העצמות  כח גילוי והיינו הנותן, במדרי' להיות מתעלה הוא

שבנשמות.
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.Á'בבחי הביאורים ב' יובנו כהנ"ל עפ"י
(אם  תחלה" מזרעת ש"אשה ע"י הנולד ה"זכר"
- הב' אתעדל"ע לנבראים, השייכת בחי' הוא זכר
שלמעלה  הבחי' על דקאי או בלקו"ת; כהמבואר
כמבואר  - לעת"ל יתגלה שבעיקר מעולמות,
ההולדה  היא איך - להענין ושייכותם באוה"ח);
באה  היא (אם תחלה" מזרעת ש"אשה ע"י הנעשית

סיבה): רק שזהו או גופא; האשה מזרע
רק היא האשה זרע וכפירוש daiqכאשר

הפילסופים,

וההמשכה  דכנס"י שהעבודה הוא: וברוחניות
נתגלה  לא עדיין [כי דברים שני כאילו הם מלמעלה
שהעבודה  ורק חד], כולא וקוב"ה דישראל הענין

) תהי' שהאתעדל"ע סיבה היא ,zxeabza35דכנס"י
האור, פנימיות מבחי' היינו)

כזו  בחינה היא מזה הנולדת הבחינה אזי,
היא  דכנס"י שעבודה אחרי כי הנבראים, שבערך

"אתערותא של שהוא zzlc`ענין "תתא" (היינו: "
עד  רק להגיע לנבראים א"א הרי מ"לעילא"), נבדל
הנמשכת  האתעדל"ע בחי' - ומקורם שרשם

בספה"ע;

מתגלה  כאשר העבודה, גמר לאחרי אבל
גם  אז אשר חד, כולא וקוב"ה שישראל בכנס"י

לישראל מתייחסת שלמעלה ,mnvrההמשכה
- גשמיים ואשה באיש למטה גם משתלשל שמזה

אדה"ז, כפי'

האתעדל"ע  בחי' היא שלמעלה ההמשכה אזי,
דשער  הגילוי לנבראים, משייכות שלמעלה הג'

יקימנו. השלישי ביום בחינת הנו"ן,

.Ë תזריע דפרשת השייכות תתבאר כהנ"ל עפ"י
"ספה"ע" אותה 36לענין קוראין השנים ברוב (אשר

זה) 37בזמן

חמישים  "תספרו נאמר בספה"ע בזה: והביאור
בלקו"ת  ומבואר רק 38יום", סופרין ש"אין דאף

ויום  . . בינה שערי מ"ט המשכות שהם ימים מ"ט
אין  לשם כי והיינו בשבועות סופרין אין החמישים
להמשיכו  כח בנו ואין התחתונים מעשה כלל מגיע
בלי  וממילא מאליו נמשך הוא אלא ספירה ע"י
בהקדים  אלא נמשך אינו עכ"ז . . שלנו ספירה
נאמר  ולכן . . ימים מ"ט העומר ספירת תחלה
הכתוב  עליהם שמעלה כו' יום חמישים תספרו

החמישים". יום המשכנו כאלו

זכר" וילדה תזריע כי "אשה של השיכות וזוהי
אלו: ענינים שני זכר" ב"ילדה כי - הספירה לימי
היא  תזריע" כי מ"אשה הנולד הזכר בחי' - בתחלה
שהיא  הזכר הולדת - ואח"כ בינה; שערי מ"ט בחי'
באה  זו הולדה וגם הנו"ן. שער יותר, נעלית בחינה
עלינו  "שמעלה מלקו"ת וכנ"ל תזריע", כי מ"אשה
ישראל  כי החמישים", יום המשכנו כאילו הכתוב

חד  כולא .39וקוב"ה
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האשה.35) קדימת שע"י גבר" האיש) (זרע "עילאה וכדוגמת
וישב.36) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
טז.37) כג, אמור
ג.38) לה, שה"ש

בפירוש 39) 73 הערה שם ח"ו בלקו"ש מהמבואר להעיר
במע"ב", להקב"ה שותף נעשה כאילו הכתוב עליו "מעלה מחז"ל

שישראל מה הוא במע"ב" ד"שותף ומה ycgnשהפי' במע"ב,
בא (wx)שאמרו זה לחידוש שהכח לפי הוא הכתוב" עליו "מעלה

ית'. מעצמותו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dkeq(ipy meil)

:dpyna epipy'eë ìBça eäNòîkdidy `l` ,zaya edyrn jk §©£¥©
geliyd on zycewn dpi`y adf ly ziag zay axrn `lnn

dkyla dgipne.:`xnbd dywnéànàåz` `lnnyk recn - §©©
,zycewn dpi`y ziaga `lnn ,zay axrn minda éúééðziag ©§¥§

,úLce÷îon xzei `lnl leki ,dpila mind elqti `ly ick m`e §¤¤
mpi` df xeriya jeqipl miie`x mind oi`y oeike ,xeriyd
ie`xd z` `l` miycwn zxy ilk oi` ixdy ,ilka miycwzn

`l ilkd mycwiy ezrc oi`y oeik xeriyk `lni m` s` e` ,mdl
.dpila elqti `le mind eycwzi:`xnbd zvxzn,éøéòæ øîà̈©§¦¥

øáñ÷dpynd ly `pzdíénì øeòéL ïéà-z` dyxit `l dxezd ¨¨©¥¦©©¦
e`x oibel dylyn xzei elit`e ,bga jeqipl mind zenk,jeqipl oii

,ekezl eqpkpyk cin mycwn ilkd ok m`eåxaeq okyúøL éìk §§¥¨¥
,úòcî àlL ïéLc÷îilkd ,xgnl cr eycwziy dvex epi` elit`e §©§¦¤Ÿ¦©©
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כט rixfz zyxt - zegiy ihewl

.Á'בבחי הביאורים ב' יובנו כהנ"ל עפ"י
(אם  תחלה" מזרעת ש"אשה ע"י הנולד ה"זכר"
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) תהי' שהאתעדל"ע סיבה היא ,zxeabza35דכנס"י
האור, פנימיות מבחי' היינו)

כזו  בחינה היא מזה הנולדת הבחינה אזי,
היא  דכנס"י שעבודה אחרי כי הנבראים, שבערך

"אתערותא של שהוא zzlc`ענין "תתא" (היינו: "
עד  רק להגיע לנבראים א"א הרי מ"לעילא"), נבדל
הנמשכת  האתעדל"ע בחי' - ומקורם שרשם

בספה"ע;

מתגלה  כאשר העבודה, גמר לאחרי אבל
גם  אז אשר חד, כולא וקוב"ה שישראל בכנס"י

לישראל מתייחסת שלמעלה ,mnvrההמשכה
- גשמיים ואשה באיש למטה גם משתלשל שמזה

אדה"ז, כפי'

האתעדל"ע  בחי' היא שלמעלה ההמשכה אזי,
דשער  הגילוי לנבראים, משייכות שלמעלה הג'

יקימנו. השלישי ביום בחינת הנו"ן,

.Ë תזריע דפרשת השייכות תתבאר כהנ"ל עפ"י
"ספה"ע" אותה 36לענין קוראין השנים ברוב (אשר

זה) 37בזמן

חמישים  "תספרו נאמר בספה"ע בזה: והביאור
בלקו"ת  ומבואר רק 38יום", סופרין ש"אין דאף

ויום  . . בינה שערי מ"ט המשכות שהם ימים מ"ט
אין  לשם כי והיינו בשבועות סופרין אין החמישים
להמשיכו  כח בנו ואין התחתונים מעשה כלל מגיע
בלי  וממילא מאליו נמשך הוא אלא ספירה ע"י
בהקדים  אלא נמשך אינו עכ"ז . . שלנו ספירה
נאמר  ולכן . . ימים מ"ט העומר ספירת תחלה
הכתוב  עליהם שמעלה כו' יום חמישים תספרו

החמישים". יום המשכנו כאלו

זכר" וילדה תזריע כי "אשה של השיכות וזוהי
אלו: ענינים שני זכר" ב"ילדה כי - הספירה לימי
היא  תזריע" כי מ"אשה הנולד הזכר בחי' - בתחלה
שהיא  הזכר הולדת - ואח"כ בינה; שערי מ"ט בחי'
באה  זו הולדה וגם הנו"ן. שער יותר, נעלית בחינה
עלינו  "שמעלה מלקו"ת וכנ"ל תזריע", כי מ"אשה
ישראל  כי החמישים", יום המשכנו כאילו הכתוב
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האשה.35) קדימת שע"י גבר" האיש) (זרע "עילאה וכדוגמת
וישב.36) ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
טז.37) כג, אמור
ג.38) לה, שה"ש

בפירוש 39) 73 הערה שם ח"ו בלקו"ש מהמבואר להעיר
במע"ב", להקב"ה שותף נעשה כאילו הכתוב עליו "מעלה מחז"ל

שישראל מה הוא במע"ב" ד"שותף ומה ycgnשהפי' במע"ב,
בא (wx)שאמרו זה לחידוש שהכח לפי הוא הכתוב" עליו "מעלה

ית'. מעצמותו

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו - שנתארך קצת דרך הילוכו - בו כותב אשר בן הנהו להורים חרדים 

ומתאונן שאינו  זה,  עליו לאחרי  ומוסיף ראשי פרקים מאשר עבר  לזה,  וקבל חנוך המתאים  ויר"ש 

מרגיש חיות דקדושה וכו' ורעיונות סותרים חולפים במחשבתו כו'.

והנה בודאי ובפרט שנמצא מזמן בצבא, למותר לעורר על הסדר השורר ונראה בבריאה )למרות 

בחירה  אשר  ישראל,  בני  נמצאים  בה  הבריאה  לפינת  פרט  אחרת(,  בשר  לעיני  נראה  שלפעמים  מה 

חפשית ניתנה להם, וכמה שכתוב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב גו' ובחרת בחיים, אשר 

גם זהו מחסד הבורא, שרצה שיראה האדם את טבע מהותו אשר טוב הוא בעצם ובפנימיות, ואפילו 

אם פגעי הזמן מכסים הפנימיות בשכבה הפכית, אין זה אלא דבר חיצוני הבא לאדם בכדי שיסירנו 

בכח  עצמי וביגיעה שעי"ז נתרבה הברכה וההשפעה מלמעלה, ולא עוד שלא שתהי' במילואה, וכלשון 

הידוע שאין הנאה שלימה מנהמא דכסופא משא"כ מזה שעמל עליו ויגע בו. 

מהאמור לעיל מובן שאין לך חלק יפה בחיים מכאשר ההשגחה העליונה נותנת האפשרית לא 

רק לבחור בחיים בחלקו בעולמו הפרטי ובחייו הפרטים, אלא גם להשפיע על חוג מסוים ולהכריעם 

לטוב, שגם הם יבחרו בחיים האמיתי ובטוב האמיתי.

אחרים  על  המשפיע  לזה  יותר  ומבלבלים  נלחמים  והלעו"ז  הרע  היצר  אשר  ג"כ  מובן  מזה 

בכיוון טוב, יותר מאשר מבלבלים לאיש פרטי שרק בד' אמות שלו מדליק אור הנשמה שלו להאיר 

חלקו לבד. ועי"ז מובן ופשוט בהחלט, שאל יפול לב זה שמבלבלים אותו כנ"ל, כיון שזהו סימן שעליו 

לפעול יותר מסתם בן אדם שלכן היצר לוחם ומתגבר יותר וכמרז"ל הידוע, כל הגדול מחבירו )שבכלל 

זה גם גדולה בהשפעה( יצרו גדול ממנו. 

למלאות  לו  הדרושים  הכחות  ניתנו  ולכאו"א  שיחנא,  גמלא  שלפום  הובטחנו,  זה  עם  ביחד 

תפקידו הוא, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו להוציא יכולתו והכחות שלו אל הפועל.

ונקודה מיוחדת וטובה ויפה נוסף על האמור שהשפעתו הוא בין אנשי הצבא כפי שכותב לי 

שהוא סמל דת בצבא, אשר אנשי הצבא נמצאים במסגרת מיוחדה עקורים מביתם וסביבתם הרגילה 

ומורגלים לקבלת עול רוב היום והלילה להקדמת נעשה לנשמע, שזה מכשיר אותם יותר להנהגת עם 

ישראל בקבלת תורתנו וקיום מצותי' שיסודם קבלת עול, נעשה ואח"כ נשמע, ואף שבכמה נקודות 

אדרבה שמירת התומ"צ שם קשה יותר, הנה כנ"ל קישוים אלו צריכים לעורר תוספת כח בכל אחד 

דבר  לך  ואין  דת,  לעניני  בהנוגע  גביהם  על  בהעומדים  ככה  פעמים  כמה  ותוספת  בצבא  מהנמצאים 

העומד בפני הרצון. 

תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד התורה גם לעצמו נוסף על לימוד עם מושפעיו, ובה גם 

לימוד בתורת החסידות, ובטח צעירי אנ"ש שבסביבתו יסייעו לו בזה ככל הדרוש, באם יבוא עמהם 

בקשר.

המחכה לבשו"ט בכל האמור. "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dkeq(ipy meil)

:dpyna epipy'eë ìBça eäNòîkdidy `l` ,zaya edyrn jk §©£¥©
geliyd on zycewn dpi`y adf ly ziag zay axrn `lnn

dkyla dgipne.:`xnbd dywnéànàåz` `lnnyk recn - §©©
,zycewn dpi`y ziaga `lnn ,zay axrn minda éúééðziag ©§¥§

,úLce÷îon xzei `lnl leki ,dpila mind elqti `ly ick m`e §¤¤
mpi` df xeriya jeqipl miie`x mind oi`y oeike ,xeriyd
ie`xd z` `l` miycwn zxy ilk oi` ixdy ,ilka miycwzn

`l ilkd mycwiy ezrc oi`y oeik xeriyk `lni m` s` e` ,mdl
.dpila elqti `le mind eycwzi:`xnbd zvxzn,éøéòæ øîà̈©§¦¥

øáñ÷dpynd ly `pzdíénì øeòéL ïéà-z` dyxit `l dxezd ¨¨©¥¦©©¦
e`x oibel dylyn xzei elit`e ,bga jeqipl mind zenk,jeqipl oii

,ekezl eqpkpyk cin mycwn ilkd ok m`eåxaeq okyúøL éìk §§¥¨¥
,úòcî àlL ïéLc÷îilkd ,xgnl cr eycwziy dvex epi` elit`e §©§¦¤Ÿ¦©©
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ל

עח

רמז ד"ארפכשד" חי תל"ח שנים, בגי' "רחל, לאה, בלהה, 
זלפה", דממנו התחיל עולם התיקון, ורמז במשנה )נדה 
פ"ה מ"ז( "פגה בוחל צמל" ס"ת "הלל", דכשנולד "עבר" 

הי' ארפכש"ד מספר "הלל" )ס"ה( שנים וכו'

איתא בנדה פ"ה מ"ז, משל משלו חכמים באשה, פגה1 
בוחל צמל, ובנוקבא הוא קטנה נערה בוגרת כדאיתא שם.

הסופי תיבות דפגה בוחל צמל, הוא הל"ל גי' אדנ"י2 
דמלכות. והוא הלל גמור שנעשית גם בוגרת, שיש בה כל 
הג' בחי' דפגה בוחל צמל. משא"כ כשלא הגיעה לצמל 
עדיין, הנה אז הס"ת דפגה בוחל הוא רק ה"ל בלבד, והיינו 

הלל שאינו גמור.
וכתיב ארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח, 
ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר. חמש ושלשים הוא 
פגה  בחי'  רק  גמור,  שאינו  הלל  שהוא  דהלל,  ה"ל  רק 
נגמר3  אז  שנה  שלשים  חי  ושלח  ה"ל.  שהס"ת  ובוחל 
מספר  לארפכשד  הי'  ואז  השני,  הל'  גם  שנתוסף  ההלל, 

הלל שנה.
ובסך הכל חי ארפכשד תל"ח שנה, כי חי אחרי הולידו 
את שלח ת"ג שנה. תל"ח הוא מספר4 רח"ל לא"ה בלה"ה 
בחי'  הם  שבכללותם  הנוקבין5  והיינו  במכוון.  זלפ"ה 
הה'  כללות  עם  פ"ר,  ש"ך  מהגבורות  ונבנין6  מלכות, 

1( פירוש: שלשה זמנים שבאשה, הקטנות, הנערות, והבוגרת, כינו 
חכמים בדרך משל בשלשה השמות המציינות את דרגות הבישול של 

פרי התאנה.
יג(  ב,  השירים  )שיר  כמ"ש  להתבשל  שהתחילה  קודם  תאנה  פגה, 
ולא  בדדין  לא  סימן  לה  שאין  התינוקת  וכן  פגיה".  חנטה  "התאנה 

בשערות.
ב(  א,  מעשרות  )משנה  ששנינו  כמו  להתבשל,  הקרובה  תאנה  בחל, 
"מאימתי הפירות חייבין במעשרות? התאנים משיבחילו. וכך הנערה 

שיש בה סימן דדין קצת.
מלאה,  יצתה  נוטריקון  לשון  וצמל  לגמרי.  המבושלת  תאנה  וצמל, 

שיש לה סימן מובהק בדדי', והיא בוגרת.
היחוד  שער   – תניא  א.  יא,  ויקרא  זהר  במלכות,  הוא  אדנ"י  שם   )2
והאמונה ריש פרק ז, וז"ל: "...ושם המורה על מדת מלכותו יתברך 
הוא שם אדנות כי הוא אדון כל הארץ". לקוטי תורה פרשת אמור לב, 

ב. תורת מנחם – ספר המאמרים תשי"ט עמוד ריג.
וז"ל: יש להעיר לענין  3( ראה אור התורה פרשת שלח עמוד תלח, 
כוונת הלל, כי הלל גימטריא אד' וכמנין הס, הנז' בפסוק והוי' בהיכל 
קדשו וע' במא"א ה' יו"ד הלל נק' המל', וההילול והשבח שמשבחים 
מלכותו ית' לעורר בחי' כח אד' שהוא מל' דא"ס להמשיך משם תוס' 

אור במל', ועי' בפרי עץ חיים שער ר"ח פ"ב. ע"ש.
4( רח"ל )בגימטריא 238(, + לא"ה )36(, + בלה"ה )42(, + זלפ"ה 

)122( = 438, תל"ח.
5( ראה לעיל סימן טז.

6( ראה דרך מצותיך עמוד קכה, ב. קכו, א ואילך.

גבורות. זהו ארפכש"ד7 שהוא המספר הזה. כי לאה נבנית 
מש"ך ורחל מפ"ר. עיין בלקוטי תורה להאריז"ל בפרשת 

בהעלתך בפסוק האשה הכשי"ת, וד"ל.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד לד

בראשית יא, כו – ויחי תרח שבעים שנה ויולד את 
אברם את נחור ואת הרן

עט

ביאור הזוהר, דהקב"ה מאריך אפו עם רשעים בשביל 
שיצא מהם גזע טוב, כמו שהוציא הקב"ה את אברהם 

מתרח, שהוא "גזע טוב" )כנגד אברהם(, "ושרשא" 
)יצחק(, "וחולקא טבא" )יעקב(

ועם  צדיקיא,  עם  רוגזיה  אריך  הוא  בריך  קודשא8 
רשיעיא יתיר מצדיקיא, עם רשיעיא בגין דיתובון בתיובתא 
כמה  דאתי,  ובעלמא  עלמא  בהאי  דיתקיימון  שלימתא, 
דכתיב )יחזקאל לג, יא( חי אני נאם אדנ"י וגו' אם אחפץ 
וגו' כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, וחיה בעלמא דין וחיה 
בגין  או  תדיר,  לון  רוגזיה  אוריך  דא  ועל  דאתי,  בעלמא 
אברהם  דאפיק  כמה  בעלמא,  טבא  גזעא  מנהון  דיפוק 

מתרח, דאיהו גזעא טבא ושרשא וחולקא טבא לעלמא.
ספר הזהר חלק א' דף קמ ע"א

הג' לשונות גזעא, שרשא, חולקא טבא.
יש לומר לנגד אברהם, יצחק, ויעקב.

והיינו גזעא, הוא אברהם, והוא טבא בחי' חסד9.
מאברהם,  יצחק  יצא  שאח"כ  מה  הוא  ושרשא, 

ובשרשא לא אמר טבא כי יצחק מדתו10 גבורה.

פ"ר  אותיות  הגבורות,  מרומז  "ארפכשד"  ואותיות  פירוש: בשם   )7
בגי' מנצפ"ך, אותיות ש"ך בגי' ה' פעמים די"ן, ונשאר אותיות א"ד 

כנגד ה' גבורות. ראה לעיל סימן עז הערה 5.
8( ]תרגום ללה"ק[ קודשא בריך הוא אריך רוגזיה עם צדיקיא ועם 
דן  מצדיקיא, הקב"ה מאריך אפו עם הצדיקים שאינו  יתיר  רשיעיא 
ומפרש,  מצדיקים,  יותר  עוד  אפו  מאריך  הרשעים  ועם  מיד,  אותם 
לכן מאריך אפו עם הרשעים כדי שיחזרו בתשובה שלימה, ויתקיימו 
בעולם הזה ובעולם הבא, כמה דכתיב )יחזקאל לג, יא(, חי אני נאם 
אדנ"י וגו' אם אחפץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה רצה 
מאריך  הקב"ה  כן  ועל  הבא,  בעולם  ויחי'  הזה  בעולם  שיחי'  לומר 
אפו עם הרשעים תמיד. או בשביל שיצא מהם גזע טוב בעולם פירוש 
בנים צדיקים, כמו שהוציא הקב"ה את אברהם מתרח, שהוא גזע טוב 

ושורש וחלק טוב בעולם.
9( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". זהר חלק א' דף מז, א. תניא 

– אגרת הקדש סימן ה.
הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )10

פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן שם.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לי

וחולקא, הוא יעקב הנקרא חלק כמ"ש11 כי חלק ה' 
כי  טבא  אמר  ובחולקא  חלק,  איש  ואנכי  וכתיב12  עמו, 

יעקב מדתו13 רחמים, ונוטה14 לאברהם בחי' חסד וטוב.

11( דברים לב, ט.
12( בראשית כז, יא.

13( ראה לקוטי תורה ואתחנן ה, ב.
וז"ל:  קלב  עמוד  בראשית  לזהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  ראה   )14

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד צד

"יעקב מתייחס לאברהם ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם לו לאב כמ"ש 
 – יצחק, שעל אברהם  ואלקי  יג( אלקי אברהם אביך  כח,  )בראשית 
חסד, אמר אביך, דיעקב – תפארת, ולא על יצחק גבורה, כי תפארת 
פעולת  כמו  לרחם  הוא  התפארת  פעולת  כי  לחסד,  ומתייחס  נוטה 
החסד, וכתיב )ישעי' כט, כב( ליעקב אשר פדה את אברהם, ע"כ יעקב 
תפארת הנוטה ושייך לחסד". ועיין לקמן סימן קטז. קכג. ר. רא הערה 

21. לעיל סימן סב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א וכ"ג אד"ר והקודמם ושלאחריו, בתוך הדברים כותב השאלה, מה 

הוא רצונו )של הקב"ה( מה יעשה האדם ויצא ידי חובתו.

הנה כבר נאמר האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים, ועשיית האדם ישר 

מבואר בספר הישר היא תורתנו הק' תורה שבכתב ותורה שבעל פה שבהם נגלה רצון העליון ברוך הוא, 

ובהם מבוארים העצות לבירור הספיקות אם מתעוררים בזה, וכן העצות איך להבחין מה בא מצד 

הקדושה וכו' וענין האחרון בפרט מבואר בתורת החסידות ובשיחות רבותינו נשיאנו הק' זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע. 

ישראל  ובנות  בני  לחנך  היפה,  בחלק  העליונה העמידתו  כיון שהשגחה  בפרט,  אליו  ובהנוגע 

פרטיות  לפעולות  שבהנוגע  ואף  לספק,  מקום  אין  שמים  מלאכת  נקראת  זו  שמלאכה  כשר  בחינוך 

ובענינים מסוימים יש מקום לומר לכאן או לכאן ]וכנראה שכוונתו בפרט לעסקנות צבורית נוסף על 

עבודתו בחינוך, ולחובתו בהנוגע לזוגתו ולילידיהם שיחיו[ - הנה על כגון דא אמרו דאגה בלב ישיחנה 

לאחרים, וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי שעי"ז הנה שתי נפה"א נגד נפש הבהמית אחת, והעיקר 

כנ"ל שלא לבקש חשבונות רבים, וילך לבטח ובתום דרכו, וברובא דרובא הנה גם בשו"ע ימצא הוראה 

איך ומה עליו לעשות.

בהנוגע להסברא להעתיק לכפר חב"ד, מובן שלכל לראש צריך לברר דעת זוגתו תחי' בזה, ואם 

תסכים על הענין בלבב שלם, טוב הדבר, אלא שמתחלה יבקרו שניהם בכפר ויראו הענינים על אתר, כי 

כמה סוגים בדירות בכפר חב"ד. וכן יכינו מראש ענין של פרנסה, כמובן.

צעירי  ובמסגרת  לנצלם במסגרת הרשת  ואיך  הפורים הבע"ל  ימי  לקראת  בודאי מתכוננים 

אגודת חב"ד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



לב

יב, ב – דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי 
כימי  ימים  שבעת  וטמאה  זכר  וילדה  תזריע 

נדת דותה תטמא

עתידין  בניסן  אם  יא.(  )ר"ה  המחלוקת  ביאור 
אשה  מאחז"ל  בזה  ומפרש  בתשרי,  או  ליגאל 
מזרעת תחלה יולדת זכר, איש מזריע תחלה יולדת 

נקבה וכו'

וילדה זכר. אשה מזרעת תחילה יולדת  אשה כי תזריע 
זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה )ברכות ס.(. ובו יבואר 
הפלוגתא חד אמר בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל, וחד 

אמר בניסן נגאלו ובתשרי עתידין ליגאל )ר"ה יא.(.
הכלל יש שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברוב רחמיו מרחם 
ויש  התחתונים.  התעוררות  שום  בלי  ישראל,  עמו  על 
מחמת  ישראל  עמו  על  עצמו  מרחם  הוא  ברוך  שהקדוש 
במה  הנאים  במעשיהם  ישראל,  מעמו  התחתונים  מעשה 
לפני  טוב  יותר  הב'  והבחינה  מצותיו,  ומקיימים  שעושים 

עמו ישראל.
בכל  חיות  המשפיע  הוא  ברוך  הקדוש  כי  הרמז,  וזהו 
והעולמות  "איש",  בשם  נקרא  העולמות  כל  על  ורגע  עת 
בבחינת  נקראים  ורגע  עת  בכל  מאתו  חיות  המקבלים 

"אשה".
וזהו אשה מזרעת תחילה, דהיינו כשהשפע בא מחמת 
מעשה התחתונים, יולדת זכר, מרמז כשהשפע בא מחמת 
יולדת  וזהו  ח"ו,  קטרוג  שום  בו  אין  התחתונים,  מעשה 
זכר, על הרמז כאיש גבורתו )שופטים ח, כא(. איש מזריע 
עמו  על  השפע  מעורר  בעצמו  כשהקב"ה  דהיינו  תחילה, 
יולדת נקבה, על הרמז תש כחו כנקבה  ישראל, זהו הרמז 

)ברכות לב.(, כי שם ח"ו יש קטרוג.
ולא פליגי, כי כשיהי' אי"ה הגאולה  וזהו הרמז בגמרא, 
במהרה בימינו מחמת התעוררות התחתון, אז יהי' הגאולה 
בתשרי, אפילו שהחודש הזה מורה על הדין, כיון שהגאולה 
יהי' אי"ה מחמת התעוררות התחתון, אבל כשיהי' הגאולה 
דינין  שאין  בעת  בניסן,  דווקא  יהי'  אז  רחמיו,  רוב  מחמת 
שורה כלל, כי על זה רומז שהחודש ניסן נקרא חודש אביב, 
אל"ף בי"ת כסדר, ותשרי הוא אותיות תשר"ק )זוה"ק ח"ב 
ותשרי הוא  ניסן הוא אור הישר מורה על חסד,  כי  קפו.(, 

אור החוזר מורה על דין )זוה"ק שם(1.
קדושת לוי

וזהו  זכר"  לשון  "שיר  בחי'  האחרונה  גאולה 
"וילדה זכר", וקודם לזה יהי' ד' גליות, המרומז בפ' 

1( ראה ]קדושת לוי[ פר' בא ד"ה היום אתם יוצאים.

– "וטמאה שבעת ימים" )גלות בבל(, "כימי נדת" 
)גלות  "תטמא"  יון(,  )גלות  "דותה"  מדי(,  )גלות 

אדום(, ואח"כ גאולה שלימה

במסכת  של"ה  הגאון  הנה  זכר.  וילדה  תזריע  כי  אשה 
ישראל  וארץ  תורה  חז"ל  דאמרו  הא  על  כתב  פסחים 
יסורין של  הי'  ועולם הבא ביסורין, שקודם קבלת התורה 
במדבר  עיכוב  של  יסורין  הי'  ישראל  ארץ  וקודם  מצרים, 
ארבעים שנה, וקודם עוה"ב הם ד' גליות כדי שיזדככו, וזהו 
)קהלת ב( כיתרון האור מן החושך, למען שיקבלו ישראל 
ועול  כנגד מדבר,  ועול מצות  עול מצרים,  כנגד  עול תורה 
יראת הרוממות כנגד ד' גליות שהוא עיקר עוה"ב, שישיגו 
יראה ואהבה בשלימות, שיהיו מרכבה כמו האבות מרכבה 

בחייהם שנאמר )בראשית יז( ויעל אלקים מעל אברהם.
גלות,  אחריו  שאין  זכר  בבחינת  יהי'  האחרונה  הגאולה 
ישראל,  בית  לי  וזרעתי  וכתיב  זכר,  ל'  חדש  שיר  ויהי' 
שעיקר פיזור הגלות להוסיף גרים על ישראל לקבץ נפוצות 

הניצוצות.
ישראל  כנסת  היא  אשה  תזריע,  כי  אשה  שכתוב  וזהו 
יש  הראשונות  שהגאולות  נקיבה,  בלשון  הכל  שנקרא 
אחריהם גלות, ואמר כי תזריע, שיהיו זרועים בארבע כנפות 
הארץ. וילדה זכר, שהיא גאולה אחרונה שהוא בחינת זכר 
לגאולה  שיזכו  מאוד  לזכות  צריך  רק  גלות.  אחריו  שאין 
אחרונה שהוא עוה"ב חיות הנצחיות, ובזה צריך לד' גליות.

העמים,  ארץ  בטומאת  ישראל  היו  בבל  בגלות  והנה 
ובגלות מדי ויון היו ישראל בארץ ישראל, ובתחלת מלכות 
פרס היו ישראל בבבל קודם בנין בית המקדש ואח"כ היו 
בארץ ישראל, לכך כתיב וטמאה שבעת ימים, רמז על גלות 

בבל שהיו בארץ טמאה שבעת ימים, היינו שבעין שנין.
כימי נדת, רמז על גלות מדי, שבתחלתם היו בבבל ואחר 
ולא  טומאה,  על  לרמז  נדת  כימי  וז"ש  ישראל,  בארץ  כך 

נכתב טומאה בפירוש.
דותה מרמז על גלות יון, שהיו בא"י רק שצרות גדולות 
היו בימי יון, לכך פירש רש"י דותה לשון מדוה וחולה ולא 

לשון טומאה.
ר"ת  תטמ"א  כתיב  לכך  אדום,  גלות  על  מרמז  תטמא 

'תהיה 'טמאה 'מגלות 'אדום.
כתיב  לכך  בימינו,  במהרה  שלימה  גאולה  יהי'  ואח"כ 
וטמא,  ערל  ישאר  שלא  ערלתו,  בשר  ימול  השמיני  וביום 
ויום השמיני מרמז על בחינת מדה השמינית שהוא עוה"ב 

שאז יהי' גאולה שלימה בב"א.
גנזי יוסף
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:àîèz¦§¨«
i"yx£ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡∑(רבה ועֹוף (ויקרא חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי: רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ועֹוף  חּיה ּבהמה ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ˙ÚÈ¯Ê.ּבמעׂשה Èk∑(כז ׁשאפּלּו(נדה לרּבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ
לדה  טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ונעׂשה ׁשּנמחה מחּוי, ÓËz‡.ילדּתּו d˙Bc ˙c ÈÓÈk∑ טמאה ּכל ּכסדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְֵֶָָֻ

ּדם  ּבלא הּקבר נפּתח ואפּלּו לדה, ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, לׁשֹון ∑d˙Bc.האמּורה מּגּופּה. הּזב ּדבר לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ¿»ְִַָָָָָ
עליה  ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה ׁשּלא ּדם רֹואה אּׁשה ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון .אחר: ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

)ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 74 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr

mc`d zxFzl dndAd zxFY znCwd mrh©©©§¨©©©§¥¨§©¨¨¨

זכר זכר זכר זכר  וילדהוילדהוילדהוילדה תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה
ּתֹורת  אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ּבמעׂשה ועֹוף וחּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי, רּבי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר

ועֹוף. חּיה רש"י)ּבהמה ובפירוש ב. (יב, ְֵַָָָ
ועֹוף, ּבהמה אחר ּתֹורתֹו ׁשּנתּפרׁשה זה לבין – ּבראׁשית מעׂשה ּבסֹוף אדם ׁשל יצירתֹו ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הם. ׁשוים אּלּו ענינים שּב' היינּו כּו'", ּכ כּו' "ּכׁשם ׂשמלאי רּבי אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעל־זה
לחטא, ּוביכלּתֹו ּבחירה ּבעל ׁשהּוא ּבזאת הּנבראים מּכל נחּות ׁשהאדם ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ּדברי על־ּפי לבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּבמעׂשה  רק לא הּוא ּביניהם ׁשההבּדל הינּו ,יתּבר רצֹונֹו על ּכלל לעבֹור יכֹולים ׁשאינם הּנבראים ּבׁשאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

ּבאדם. מה־ּׁשאין־ּכן לחטא, האפׁשרּות ּבכלל אין ׁשאצלם לחטא, ּבאפׁשרּות ּגם אּלא ּבפֹועל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהחטא
ׁשהּברּור  כּו', הּבהמה ּתֹורת נׁשנית ּדתחּלה הּכבד, אל מהּקל הּוא ּדהּסדר ּבּתֹורה, ּפרׁשֹותיהם סדר לבאּור ּכן ּגם נבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּומּזה
ולכן  לחטא, האפׁשרּות ּבֹו ׁשּיׁש – ּדהאדם מהּבירּור יֹותר ּבנקל הּוא לחטא, יכֹולים ׁשאינם – ועֹוף חּיה ּדבהמה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהעיּלּוי

האדם. ּתֹורת נׁשנית לאחרי־זה ְְֲִֵֵֶַַַָָָרק
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:àîèz¦§¨«
i"yx£ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡∑(רבה ועֹוף (ויקרא חּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי: רּבי אמר ƒ»ƒ«¿ƒ«ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ועֹוף  חּיה ּבהמה ּתֹורת אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ˙ÚÈ¯Ê.ּבמעׂשה Èk∑(כז ׁשאפּלּו(נדה לרּבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָƒ«¿ƒ«ְֲִֶַ
לדה  טמאה אּמֹו זרע, ּכמין ונעׂשה ׁשּנמחה מחּוי, ÓËz‡.ילדּתּו d˙Bc ˙c ÈÓÈk∑ טמאה ּכל ּכסדר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»ְְֵֶָָֻ

ּדם  ּבלא הּקבר נפּתח ואפּלּו לדה, ּבטמאת מּטּמאה ּבנּדה, לׁשֹון ∑d˙Bc.האמּורה מּגּופּה. הּזב ּדבר לׁשֹון ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ¿»ְִַָָָָָ
עליה  ּכבדין ואבריה ראׁשּה, ּתחלה ׁשּלא ּדם רֹואה אּׁשה ׁשאין וחלי, מדוה לׁשֹון .אחר: ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

)ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 74 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr

mc`d zxFzl dndAd zxFY znCwd mrh©©©§¨©©©§¥¨§©¨¨¨

זכר זכר זכר זכר  וילדהוילדהוילדהוילדה תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה
ּתֹורת  אחר נתּפרׁשה ּתֹורתֹו ּכ ּבראׁשית, ּבמעׂשה ועֹוף וחּיה ּבהמה ּכל אחר אדם ׁשל ׁשּיצירתֹו ּכׁשם ׂשמלאי, רּבי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאמר

ועֹוף. חּיה רש"י)ּבהמה ובפירוש ב. (יב, ְֵַָָָ
ועֹוף, ּבהמה אחר ּתֹורתֹו ׁשּנתּפרׁשה זה לבין – ּבראׁשית מעׂשה ּבסֹוף אדם ׁשל יצירתֹו ּבין הּׁשּיכּות מה להבין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הם. ׁשוים אּלּו ענינים שּב' היינּו כּו'", ּכ כּו' "ּכׁשם ׂשמלאי רּבי אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדעל־זה
לחטא, ּוביכלּתֹו ּבחירה ּבעל ׁשהּוא ּבזאת הּנבראים מּכל נחּות ׁשהאדם ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ּדברי על־ּפי לבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּבמעׂשה  רק לא הּוא ּביניהם ׁשההבּדל הינּו ,יתּבר רצֹונֹו על ּכלל לעבֹור יכֹולים ׁשאינם הּנבראים ּבׁשאר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

ּבאדם. מה־ּׁשאין־ּכן לחטא, האפׁשרּות ּבכלל אין ׁשאצלם לחטא, ּבאפׁשרּות ּגם אּלא ּבפֹועל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהחטא
ׁשהּברּור  כּו', הּבהמה ּתֹורת נׁשנית ּדתחּלה הּכבד, אל מהּקל הּוא ּדהּסדר ּבּתֹורה, ּפרׁשֹותיהם סדר לבאּור ּכן ּגם נבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּומּזה
ולכן  לחטא, האפׁשרּות ּבֹו ׁשּיׁש – ּדהאדם מהּבירּור יֹותר ּבנקל הּוא לחטא, יכֹולים ׁשאינם – ועֹוף חּיה ּדבהמה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהעיּלּוי

האדם. ּתֹורת נׁשנית לאחרי־זה ְְֲִֵֵֶַַַָָָרק
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ã ycew zegiyn zecewp ã(236 'nr ` zegiy ihewl)

תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ב)אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מצומצומצומצוֹוֹוֹוֹותתתת(יב, הזרעתהזרעתהזרעתהזרעת .... .... אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנקראתקראתקראתקראת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכנסתנסתנסתנסת עלעלעלעל .... .... החיים)ירמזירמזירמזירמז נקרא (אור הּקּב"ה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּקׁשּור  יהּודי אפֹוא, מבּטא, אּׁשה הּׁשם זאת". לקחה מאיׁש "ּכי – 'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּכנסת נקראת ׁשמֹו ועל ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ'איׁש',
מלּמדנּו והעֹולם. מהּגּוף להּנתק ׁשאיפה הּנפׁש', ל'כלֹות להּגיע עלּול ּכזה אדם והּנה, אליו. להתקרב הּוא רצֹונֹו וכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלה',
לידי  מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה (ּכׁשם וארצּיֹות ּגׁשמּיֹות מצֹות 'לזרע' חּיב הּוא ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב,

ְִָצמיחה).

(â):Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i zegiy ihewl)

ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם למלמלמלמּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו(יב, ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל מצמצמצמצּוּוּוּוהההה ׁשׁשׁשׁשהאבהאבהאבהאב מּמה (ירושלמי)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם "וּימל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיניּׁשּנאמר ׁשהיא ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּכתּוב נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה לקּימּה, יכֹול אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אּלא האב), על אברהםאברהםאברהםאברהםמּטלת מּטלת ווווּיּיּיּימלמלמלמל הּמצוה – ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ
האב. על אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא  לבגרּות הּגיע הּבן ּכאׁשר ּבינייהּו, ואיּכא האב. על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּלכּתחּלה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 53 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr

Epia` mdxa` lW FzixA§¦¤©§¨¨¨¦

ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו:::: ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּנאמר הּבן את המצוות)למּול במנין היד, ספר (רמב"ם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זכר. ּכל לכם הּמֹול לאברהם ית' אמרֹו וה ּוא הּבן, את למּול ׁשּצּונּו היא רטו רטו)מצוה מצוה המצוות (ספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר מּמה זאת למד הּמצֹות ּדבספר ה"יד", לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשּנּוי טעם להבין הּׁשמיני (ּבפרׁשתנּו)וצרי "ּובּיֹום ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זכר"? ּכל לכם "הּמֹול אבינּו לאברהם ׁשּנאמר מּמה זאת למד ה"יד" ּובספר ערלתֹו", ּבׂשר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיּמֹול
הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּבהקּדים ז)ויּובן פרק סוף אנּו(חולין אין הּיֹום עֹוׂשים אֹו מרחיקים ּׁשאנּו מה "ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

מלין  אנּו אין . . ּכגֹון ׁשּלפניו לּנביאים זה אמר ׁשהּקּב"ה לא עליו־הּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ּבמצות אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעֹוׂשין 
ּכמֹו ׁשּנמּול רּבינּו מׁשה על־ידי אֹותנּו צּוה ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ּביתֹו ואנׁשי עצמֹו מל עליו־הּׁשלֹום אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּפני

עליו־הּׁשלֹום". אבינּו אברהם ְִֶַַָָָָָָָׁשּמל
מׁשה. על־ידי הּקּב"ה צּוּוי מּפני ורק א הּוא מּתן־ּתֹורה, קֹודם עליהם ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות אף - עּתה הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהינּו
לאחר  אף מילה ׁשּמצות מּתן־ּתֹורה, קֹודם אף עליהם ׁשּנצטּוּו הּמצֹות לׁשאר מילה מצות ּבין הבּדל ׁשּיׁש לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָויׁש
על־ידי  הּקּב"ה ׁשּציונּו מּפני הּוא הּמצוה ׁשחּיּוב ּדאף־על־ּפי אבינּו", אברהם ׁשל ּבבריתֹו "להכניסֹו הּוא ּתֹוכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּתן־ּתֹורה,
ּבאֹותֹו מתקּׁשרים ּכי אבינּו", אברהם ׁשל "ּבריתֹו הּוא ּומהּותּה ּתֹוכנּה זה ּכל עם לאברהם, הּצּוּוי ּבגלל ולא רּבינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה

אברהם. עם ׁשּנכרתה ְְְְִִִֶַָָָּברית
הּו ה"ּיד" ׁשּספר ה"יד": לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשיּנּוי ּטעם ׁשהּוא וזהּו ּדהּמצוה החּיּוב מקֹור מביא ולכן הלכה, ספר א ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובים  מביא והלכֹותיהם), (ּתֹוכנם הּמצֹות ּפרּוׁש הּוא ׁשענינֹו הּמצֹות וספר מּתן־ּתֹורה), (לאחרי ּתזריע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
אבינּו. אברהם אצל הּכתּובים הּמצוה, ׁשל וגדרּה מהּותּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהמבארים

(ã)ìLeìLe íBé íéLäøäè éîãa áLz íéîé úL §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
-ãò àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì Lã÷-ìëa§¨´Ÿ¤«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©

:døäè éîé úàìî§−Ÿ§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑:ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א)אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

‰¯‰Ë ÈÓ„a∑ טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק ÈÓÈ.לא ƒ¿≈»√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈

„d˙Ï¯Ú:ג  ‡¯Òa ¯Ê‚È ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»¿»¿¿≈

ÏÎaד  eÎc Ì„a ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»
„Ú ÏBÚ˙ ‡Ï ‡Lc˜ÓÏe ·¯˜˙ ‡Ï ‡L„e˜¿»»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»≈«

:d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓƒ¿«≈»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).áLz'aWY' oi`o`M xEn`d ¥¥¥¥¥¨¨¨
,WOn 'daiWi' oFWloFWl `N` §§¦¨©¨¤¨§

daMrminId KWn lM ,xnFlkE ,`Ed ©¨¨§©¨¤¤©¨¦

aSnA zclFId x`Xze aMrzY ElNd©¨¦§©¥§¦¨¥©¤¤§©©
mC d`xYWM s` Dlral Dzxdh.oke ¨¢¨¨§©§¨©§¤¦§¤¨§¥

,Ff zErnWnA 'daiWi' oFWl Epivn̈¦§§¦¨§©§¨

'Wcwa EaWYe' :FnM(en ,` mixac),:oke §©¥§§¨¥§¥
'`xnn ipFl`A aWIe'(gi ,bi ziy`xa), ©¥¤§¥¥©§¥

lM `N` ,WOn daiWil dpeEMd oi`W¤¥©©¨¨¦¦¨©¨¤¨¨

rixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

d¯‰Ë∑ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּב'יבמֹות'∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל, עה)אזהרה ∑L„˜ŒÏÎa.(דף »√»ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆
שם) יבמות יד. מעריב (מכות ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלרּבֹות

טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל החּמה ׁשקיעת עד .לטהרּה ְְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .90 'r f"g zegiyÎihewl)

טהרהטהרהטהרהטהרה ּבּבּבּבדמידמידמידמי ד)ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבב ּדּדּדּדבר בר בר בר (יב, ׁשׁשׁשׁשםםםם והוהוהוהּוּוּוּואאאא הההה""""אאאא,,,, ממממּפּפּפּפיקיקיקיק לאלאלאלא טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורהרהרהרה.... ׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹואהאהאהאה אףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי ְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
טהרטהרטהרטהר לוּדא (רש"י)ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו עליו לראׁש לכל א והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור העֹולם חׁש את להפ האדם ׁשל ּתפקידֹו ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשרֹואה  "אף־על־ּפי רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁש את להפ יכֹול אז ורק עליו, מׁשּפיע החׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאין
ועל־ידי־זה  טהֹור. נׁשאר אּלא מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על (ׁשרֹומז ּדם סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻטהֹורה"
ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ּומׁשּנה הֹופ הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמֹו ּדבר ׁשם "והּוא - יֹותר נעלית לדרּגה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּגיע

טהר". ְַַֹל"ּדם

(ä)íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå íBéÆ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤
çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©

:ïäkä-ìà ãòBî-ìäà«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

‡¯Úa‰ה  ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו  B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡ÈÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡‰k«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KXEnn onfl miIEqn mFwnA zEaMrzd¦§©§§¨§¨¦§©§¨
'zEaXizd' diExw(o"anx oiire ,m"`x): §¨¦§©§

.äøäè éîãadlaHW xg`l ,xnFlM ¦§¥¨¢¨§©§©©¤¨§¨
minIA mCd ixd ,Dz`nEHn dxdhe§¨£¨¦§¨¨£¥©¨©¨¦

W ,'xdFh mC' `Ed ElNdiRÎlrÎs` ©¨©©¤©©¦
,mc d`FxW`id ixddxFdh,Dlral ¤¨¨£¥¦§¨§©§¨

xUrn zlik`e oiNEg rBn oiprl oke: §¥§¦§©©©¦©£¦©©£¥
.äøäè éîãa`"d wiRn `lzF`d - ¦§¥¨¢¨Ÿ©¦¥¨

mi`ivFn oi` 'dxdh' zaiY sFqA `"d¥§¥©¨¢¨¥¦¦
,`haOA zWBxEn Dpi`e ,dRA DzF`¨©¤§¥¨§¤¤©¦§¨

e`N` ,'DNW xdFHd' FWExiR oi` okl §¨¥¥¥©©¤¨¤¨
xaC mW `Ed(mvr mW),'xdFh' FnM ¥¨¨¥¤¤§©

FWExitE ,mCd lr aqEn `EdW itlE§¦¤¨©©¨¥
la` .'xdFh incA'døäè éîéxEn`d ¦§¥©£¨§¥¨¢¨¨¨

A `Ed ixd ,aEzMd KWndAwiRn §¤§¥©¨£¥§©¦
,`"dlr aqEOW itl ,dWEbC `"dd iM ¥¦©¥§¨§¦¤¨©

,xnFlkE ,dX`dDNW xdFh ini ¨¦¨§©§¥©¤¨
(n"dd):

.òbú àìdxdf` dxn`PW iRÎlrÎs` Ÿ¦¨©©¦¤¤¤§¨©§¨¨
,'rBz `l Wcw lkA' :dribp oFWlA Ff¦§§¦¨§¨Ÿ¤Ÿ¦¨
rBiY `NW DrnWnM DWExiR oi ¥̀¥¨§©§¨¨¤Ÿ¦©

Ff ixd `N` ,miWcTAlkF`l dxdf` ©¨¨¦¤¨£¥©§¨¨§¥
iniA miWcw zclFId lk`Y `NW -¤ŸŸ©©¤¤¨¨¦¦¥

E .xdFHdA diEpXW FnMzkQnzFnai ©©§¤§¨§©¤¤§¨
(.dr sc),KWnd l` Ff dxdf` zEkinQW¤§¦©§¨¨¤¤§¥

d`A '`az `l WCwOd l`e' aEzMd©¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ¨¨
z`iA lr dxdf`dW mWM iM ,EpcOll§©§¥¦§¥¤¨©§¨¨©¦©
`nh oMW] dzin WpFr DA Wi WCwn¦§¨¥¨¤¦¨¤¥¨¥

zxM WEpr WCwOd l` `Ad,hi xacna) ©¨¤©¦§¨¨¨¥
(kWpFr DA Wi Ff dxdf` mB KM ,[¨©©§¨¨¥¨¤

miWcw zribp lre li`Fde ;dzin¦¨§¦§©§¦©¨¨¦
EpgxM lr ,dzin WpFr oi` d`nEhA§§¨¥¤¦¨©¨§¥
zlik` lr xAcn aEzMdW xnFl©¤©¨§©¥©£¦©
oMW] dzin WpFr DA WIW ,miWcẅ¨¦¤¥¨¤¦¨¤¥

zxM WEpr miWcw lkF`d `nh),f lirl ¨¥¨¥¨¨¦¨¨¥
(kdzinA FWpr dnExY lkF`d `nhe ,§¨¥¨¥§¨¨§§¦¨

minW iciA(h ,ak oldl)hwp mpn`e .[ ¦¥¨©¦§¨§¨¨©
lM' xn` `le ,dribp oFWl aEzMd©¨§§¦¨§Ÿ¨©¨
lMW EpcOll icM ,'lk`z `l WcwŸ¤ŸŸ©§¥§©§¥¤¨
miWcw lFk`l Fl xEq`W `nḧ¥¤¨¤¡¨¨¦
lr s` e`l xEQi`A xaFr dnExzE§¨¥§¦¨©©

zFwln FWpre ,mzribp(my i"yx): §¦¨¨§¨§©§
Lã÷ ìëarBz `l.Epiid 'Wcw' §¨Ÿ¤Ÿ¦¨Ÿ¤©§

d`A 'lkA' zaize ,miWcwz` zFAxl ¨¨¦§¥©§¨¨¨§©¤
,dnExYdlW xdFHd ini KWnAW ©§¨¤§¤¤§¥©©¤

oiaE miWcw oiA lFk`l dxEq` zclFId©¤¤£¨¤¡¥¨¨¦¥
dnExY. §¨

x`W lM oiCn zclFId oiC `Ed dpFWe§¤¦©¤¤¦¦¨§¨
ElaHW mi`nHd lM iM ,mi`nHd©§¥¦¦¨©§¥¦¤¨§
mixEq` mpi` mz`nEHn Exdhe§¨£¦§¨¨¥¨£¦

axrd' cr `N` dnExY zlik`A©£¦©§¨¤¨©¤¡¥
lW dOgd zriwW cr xnFlM ,'WnW¤¤§©©§¦©©©¨¤
`xwp onf FzF`aE ,ElaHW mFi FzF`¤¨§§§©¦§¨
Îs` zclFId la` ,'mFi lEah' `nHd©¨¥§£¨©¤¤©
ini xg`l dlah xaMW iRÎlr©¦¤§¨¨§¨§©©§¥
,xkf zclFiA ipinW lilA) Dz`nEh§¨¨§¥§¦¦§¤¤¨¨
icM (dawpA xUr dXng lilaE§¥£¦¨¨¨¦§¥¨§¥
`id oiicr mFwn lMn ,Dlral xdHdl§¦¨¥§©§¨¦¨¨£©¦¦
cr ,dnExY zlik` oiprl d`nh§¥¨§¦§©£¦©§¨©
mFi mirAx` mdW ,Dzxdh ini z`ln§Ÿ§¥¨¢¨¨¤¥©§¨¦

,dawpA mFi mipFnWE xkfAitl §¨¨§¦¦§¥¨§¦
WzclFIFGz`xwp,'KFx` mFi zlEah' ¤¤¤¦§¥§©¨

Dzliah oiA miAx mini wqtd WIW¤¥¤§¥¨¦©¦¥§¦¨¨
,dxEnBd Dzxdh oialsFql dlaHW §¥¨¢¨¨©§¨¤¨§¨§

draWxUrÎdrAx` dawpaE) mini ¦§¨¨¦¦§¥¨©§¨¨¨¨
dciNd xg` (mFiaixrn DWnW oi`e ©©©¥¨§¥¦§¨©£¦

DxdhlxdFHd ini lM KWnAcr §©£¨§¤¤¨§¥©©©
ÎzriwWmirAx` mFi lW dOgd §¦©©©¨¤©§¨¦

,(mipFnW dawpaE)xgnNWmFiA) ¦§¥¨§¦¤§¨¨§
cg`e mipFnXde ,xkfl cg`e mirAx ©̀§¨¦§¤¨§¨¨§©§¦§¤¨

(dawpl.Dzxdh zxRM z` `iaY ¦§¥¨¨¦¤©¨©¨¢¨¨
z`ln lW df mFiA dOgd zriwW wxe§©§¦©©©¨§¤¤§Ÿ
zlik`A DzF` dxiYn ,Dzxdh ini§¥¨¢¨¨©¦¨¨©£¦©
'Dxdh ini z`ln cr' xn`PW ,dnExY§¨¤¤¡©©§Ÿ§¥¨¢¨

(g"na):d dxez



לה rixfz zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(236 'nr ` zegiy ihewl)

תזריעתזריעתזריעתזריע ּכּכּכּכיייי ב)אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה מצומצומצומצוֹוֹוֹוֹותתתת(יב, הזרעתהזרעתהזרעתהזרעת .... .... אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנקראתקראתקראתקראת .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכנסתנסתנסתנסת עלעלעלעל .... .... החיים)ירמזירמזירמזירמז נקרא (אור הּקּב"ה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּקׁשּור  יהּודי אפֹוא, מבּטא, אּׁשה הּׁשם זאת". לקחה מאיׁש "ּכי – 'אּׁשה' ּבׁשם יׂשראל ּכנסת נקראת ׁשמֹו ועל ְְְְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ'איׁש',
מלּמדנּו והעֹולם. מהּגּוף להּנתק ׁשאיפה הּנפׁש', ל'כלֹות להּגיע עלּול ּכזה אדם והּנה, אליו. להתקרב הּוא רצֹונֹו וכל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָלה',
לידי  מביאה היא ּכ ורק ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה (ּכׁשם וארצּיֹות ּגׁשמּיֹות מצֹות 'לזרע' חּיב הּוא ׁשּגם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּכתּוב,

ְִָצמיחה).

(â):Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i zegiy ihewl)

ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם למלמלמלמּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו(יב, ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל מצמצמצמצּוּוּוּוהההה ׁשׁשׁשׁשהאבהאבהאבהאב מּמה (ירושלמי)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, זֹו חֹובה נלמדת ּבבבלי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
לבאר: ויׁש ּבנֹו". יצחק את אברהם "וּימל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיניּׁשּנאמר ׁשהיא ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּכתּוב נזּכר לא (ׁשהרי הּבן על מּטלת הּמצוה – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

האב. על הּתֹורה אֹותּה הּטילה לקּימּה, יכֹול אינֹו ׁשהּתינֹוק ׁשּמאחר אּלא האב), על אברהםאברהםאברהםאברהםמּטלת מּטלת ווווּיּיּיּימלמלמלמל הּמצוה – ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ
האב. על אֹו עליו הּמצוה מּטלת האם נּמֹול: ולא  לבגרּות הּגיע הּבן ּכאׁשר ּבינייהּו, ואיּכא האב. על ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּלכּתחּלה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 53 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr
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ערלתערלתערלתערלתֹוֹוֹוֹו:::: ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני ג)ּוּוּוּובבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
ערלתֹו ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּנאמר הּבן את המצוות)למּול במנין היד, ספר (רמב"ם ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זכר. ּכל לכם הּמֹול לאברהם ית' אמרֹו וה ּוא הּבן, את למּול ׁשּצּונּו היא רטו רטו)מצוה מצוה המצוות (ספר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר מּמה זאת למד הּמצֹות ּדבספר ה"יד", לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשּנּוי טעם להבין הּׁשמיני (ּבפרׁשתנּו)וצרי "ּובּיֹום ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זכר"? ּכל לכם "הּמֹול אבינּו לאברהם ׁשּנאמר מּמה זאת למד ה"יד" ּובספר ערלתֹו", ּבׂשר ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיּמֹול
הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּבהקּדים ז)ויּובן פרק סוף אנּו(חולין אין הּיֹום עֹוׂשים אֹו מרחיקים ּׁשאנּו מה "ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

מלין  אנּו אין . . ּכגֹון ׁשּלפניו לּנביאים זה אמר ׁשהּקּב"ה לא עליו־הּׁשלֹום, רּבינּו מׁשה על־ידי הּקּב"ה ּבמצות אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹעֹוׂשין 
ּכמֹו ׁשּנמּול רּבינּו מׁשה על־ידי אֹותנּו צּוה ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ּביתֹו ואנׁשי עצמֹו מל עליו־הּׁשלֹום אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹמּפני

עליו־הּׁשלֹום". אבינּו אברהם ְִֶַַָָָָָָָׁשּמל
מׁשה. על־ידי הּקּב"ה צּוּוי מּפני ורק א הּוא מּתן־ּתֹורה, קֹודם עליהם ׁשּנצטּוינּו הּמצֹות אף - עּתה הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹהינּו
לאחר  אף מילה ׁשּמצות מּתן־ּתֹורה, קֹודם אף עליהם ׁשּנצטּוּו הּמצֹות לׁשאר מילה מצות ּבין הבּדל ׁשּיׁש לֹומר, ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָויׁש
על־ידי  הּקּב"ה ׁשּציונּו מּפני הּוא הּמצוה ׁשחּיּוב ּדאף־על־ּפי אבינּו", אברהם ׁשל ּבבריתֹו "להכניסֹו הּוא ּתֹוכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמּתן־ּתֹורה,
ּבאֹותֹו מתקּׁשרים ּכי אבינּו", אברהם ׁשל "ּבריתֹו הּוא ּומהּותּה ּתֹוכנּה זה ּכל עם לאברהם, הּצּוּוי ּבגלל ולא רּבינּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה

אברהם. עם ׁשּנכרתה ְְְְִִִֶַָָָּברית
הּו ה"ּיד" ׁשּספר ה"יד": לספר הּמצֹות ספר ּבין הּׁשיּנּוי ּטעם ׁשהּוא וזהּו ּדהּמצוה החּיּוב מקֹור מביא ולכן הלכה, ספר א ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובים  מביא והלכֹותיהם), (ּתֹוכנם הּמצֹות ּפרּוׁש הּוא ׁשענינֹו הּמצֹות וספר מּתן־ּתֹורה), (לאחרי ּתזריע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
אבינּו. אברהם אצל הּכתּובים הּמצוה, ׁשל וגדרּה מהּותּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהמבארים

(ã)ìLeìLe íBé íéLäøäè éîãa áLz íéîé úL §¦¬Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®
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:døäè éîé úàìî§−Ÿ§¥¬¨«¢¨«
i"yx£·Lz∑:ּכמֹו עּכבה, לׁשֹון אּלא "ּתׁשב" א)אין בקדׁש",(דברים יג)"וּתׁשבּו ממרא"(בראשית ּבאלני ."וּיׁשב ≈≈ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

‰¯‰Ë ÈÓ„a∑ טהֹורה ׁשרֹואה, Ë‰¯‰.אףֿעלּֿפי ÈÓ„a∑'טהר' ּכמֹו ּדבר ׁשם והּוא ה"א, מּפיק ÈÓÈ.לא ƒ¿≈»√»ְִֶַַָָƒ¿≈»√»ְְִֵֵַַָָֹֹ¿≈
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d¯‰Ë∑ׁשּלּה טהר ימי – ה"א ּב'יבמֹות'∑Úb˙Œ‡Ï.מּפיק ׁשּׁשנּויה ּכמֹו לאֹוכל, עה)אזהרה ∑L„˜ŒÏÎa.(דף »√»ְִֵֵֶַַָֹ…ƒ»ְְְִֵֶַָָָָָ¿»…∆
שם) יבמות יד. מעריב (מכות ׁשמׁשּה ואין ׁשבעה לסֹוף ׁשּטבלה ,אר יֹום טבּולת ׁשּזֹו לפי הּתרּומה, את ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלרּבֹות

טהרתּה ּכּפרת את ּתביא ׁשּלמחר ארּבעים, יֹום ׁשל החּמה ׁשקיעת עד .לטהרּה ְְְְֲֳִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .90 'r f"g zegiyÎihewl)

טהרהטהרהטהרהטהרה ּבּבּבּבדמידמידמידמי ד)ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבב ּדּדּדּדבר בר בר בר (יב, ׁשׁשׁשׁשםםםם והוהוהוהּוּוּוּואאאא הההה""""אאאא,,,, ממממּפּפּפּפיקיקיקיק לאלאלאלא טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורהרהרהרה.... ׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹואהאהאהאה אףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי טהרהטהרהטהרהטהרה:::: ּבּבּבּבדמידמידמידמי ְְְְְְְְְְְְְְְְֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
טהרטהרטהרטהר לוּדא (רש"י)ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו עליו לראׁש לכל א והּמצוֹות. הּתֹורה ּבאמצעּות לאֹור העֹולם חׁש את להפ האדם ׁשל ּתפקידֹו ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשרֹואה  "אף־על־ּפי רׁש"י: ּפרּוׁש ּבסדר נרמז זה ענין לאֹור. החׁש את להפ יכֹול אז ורק עליו, מׁשּפיע החׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשאין
ועל־ידי־זה  טהֹור. נׁשאר אּלא מּזה, ּומׁשּפע מתחּׁשב אינֹו הּוא הּטמאה), על (ׁשרֹומז ּדם סביבֹו רֹואה ּכׁשאדם ּגם - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻטהֹורה"
ה"ּדם" ׁשל טבעֹו את ּומׁשּנה הֹופ הּוא אּלא טהֹור, ׁשהאדם רק לא טהר", ּכמֹו ּדבר ׁשם "והּוא - יֹותר נעלית לדרּגה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹמּגיע

טהר". ְַַֹל"ּדם

(ä)íéMLå dúcðk íéòáL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦§¦¨¨®§¦¦¬
:äøäè éîc-ìò áLz íéîé úLLå íBéÆ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬¨«¢¨«

(å)úàìîáe|Nák àéáz úáì Bà ïáì døäè éîé ¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼¨¦º¤³¤
çút-ìà úàhçì øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ§©¨®¤¤¬©

:ïäkä-ìà ãòBî-ìäà«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

‡¯Úa‰ה  ‡·‡ÒÓ È‰˙e „ÈÏ˙ ‡˙·e˜ Ì‡Â¿ƒ¿¿»¿ƒ¿≈¿»»»«¿¿»
ÏÚ ·˙Èz ÔÈÓBÈ ‡zLÂ ÔÈzLÂ d˜eÁ¯k ¯ÒÚ¬«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ≈≈«

:eÎc Ìc«¿

z¯·Ï‡ו  B‡ ‡¯·Ï d˙eÎ„ ÈÓBÈ ÌÏLÓ·e¿ƒ¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿«»
B‡ ‰BÈ ¯·e ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ¯n‡ È˙Èz«¿ƒƒ»««≈«¬»»«»
˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡˙‡hÁÏ ‡ÈÙL«¿ƒ»¿«»»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»

:‡‰k«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

KXEnn onfl miIEqn mFwnA zEaMrzd¦§©§§¨§¨¦§©§¨
'zEaXizd' diExw(o"anx oiire ,m"`x): §¨¦§©§

.äøäè éîãadlaHW xg`l ,xnFlM ¦§¥¨¢¨§©§©©¤¨§¨
minIA mCd ixd ,Dz`nEHn dxdhe§¨£¨¦§¨¨£¥©¨©¨¦

W ,'xdFh mC' `Ed ElNdiRÎlrÎs` ©¨©©¤©©¦
,mc d`FxW`id ixddxFdh,Dlral ¤¨¨£¥¦§¨§©§¨

xUrn zlik`e oiNEg rBn oiprl oke: §¥§¦§©©©¦©£¦©©£¥
.äøäè éîãa`"d wiRn `lzF`d - ¦§¥¨¢¨Ÿ©¦¥¨

mi`ivFn oi` 'dxdh' zaiY sFqA `"d¥§¥©¨¢¨¥¦¦
,`haOA zWBxEn Dpi`e ,dRA DzF`¨©¤§¥¨§¤¤©¦§¨

e`N` ,'DNW xdFHd' FWExiR oi` okl §¨¥¥¥©©¤¨¤¨
xaC mW `Ed(mvr mW),'xdFh' FnM ¥¨¨¥¤¤§©

FWExitE ,mCd lr aqEn `EdW itlE§¦¤¨©©¨¥
la` .'xdFh incA'døäè éîéxEn`d ¦§¥©£¨§¥¨¢¨¨¨

A `Ed ixd ,aEzMd KWndAwiRn §¤§¥©¨£¥§©¦
,`"dlr aqEOW itl ,dWEbC `"dd iM ¥¦©¥§¨§¦¤¨©

,xnFlkE ,dX`dDNW xdFh ini ¨¦¨§©§¥©¤¨
(n"dd):

.òbú àìdxdf` dxn`PW iRÎlrÎs` Ÿ¦¨©©¦¤¤¤§¨©§¨¨
,'rBz `l Wcw lkA' :dribp oFWlA Ff¦§§¦¨§¨Ÿ¤Ÿ¦¨
rBiY `NW DrnWnM DWExiR oi ¥̀¥¨§©§¨¨¤Ÿ¦©

Ff ixd `N` ,miWcTAlkF`l dxdf` ©¨¨¦¤¨£¥©§¨¨§¥
iniA miWcw zclFId lk`Y `NW -¤ŸŸ©©¤¤¨¨¦¦¥

E .xdFHdA diEpXW FnMzkQnzFnai ©©§¤§¨§©¤¤§¨
(.dr sc),KWnd l` Ff dxdf` zEkinQW¤§¦©§¨¨¤¤§¥

d`A '`az `l WCwOd l`e' aEzMd©¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ¨¨
z`iA lr dxdf`dW mWM iM ,EpcOll§©§¥¦§¥¤¨©§¨¨©¦©
`nh oMW] dzin WpFr DA Wi WCwn¦§¨¥¨¤¦¨¤¥¨¥

zxM WEpr WCwOd l` `Ad,hi xacna) ©¨¤©¦§¨¨¨¥
(kWpFr DA Wi Ff dxdf` mB KM ,[¨©©§¨¨¥¨¤

miWcw zribp lre li`Fde ;dzin¦¨§¦§©§¦©¨¨¦
EpgxM lr ,dzin WpFr oi` d`nEhA§§¨¥¤¦¨©¨§¥
zlik` lr xAcn aEzMdW xnFl©¤©¨§©¥©£¦©
oMW] dzin WpFr DA WIW ,miWcẅ¨¦¤¥¨¤¦¨¤¥

zxM WEpr miWcw lkF`d `nh),f lirl ¨¥¨¥¨¨¦¨¨¥
(kdzinA FWpr dnExY lkF`d `nhe ,§¨¥¨¥§¨¨§§¦¨

minW iciA(h ,ak oldl)hwp mpn`e .[ ¦¥¨©¦§¨§¨¨©
lM' xn` `le ,dribp oFWl aEzMd©¨§§¦¨§Ÿ¨©¨
lMW EpcOll icM ,'lk`z `l WcwŸ¤ŸŸ©§¥§©§¥¤¨
miWcw lFk`l Fl xEq`W `nḧ¥¤¨¤¡¨¨¦
lr s` e`l xEQi`A xaFr dnExzE§¨¥§¦¨©©

zFwln FWpre ,mzribp(my i"yx): §¦¨¨§¨§©§
Lã÷ ìëarBz `l.Epiid 'Wcw' §¨Ÿ¤Ÿ¦¨Ÿ¤©§

d`A 'lkA' zaize ,miWcwz` zFAxl ¨¨¦§¥©§¨¨¨§©¤
,dnExYdlW xdFHd ini KWnAW ©§¨¤§¤¤§¥©©¤

oiaE miWcw oiA lFk`l dxEq` zclFId©¤¤£¨¤¡¥¨¨¦¥
dnExY. §¨

x`W lM oiCn zclFId oiC `Ed dpFWe§¤¦©¤¤¦¦¨§¨
ElaHW mi`nHd lM iM ,mi`nHd©§¥¦¦¨©§¥¦¤¨§
mixEq` mpi` mz`nEHn Exdhe§¨£¦§¨¨¥¨£¦

axrd' cr `N` dnExY zlik`A©£¦©§¨¤¨©¤¡¥
lW dOgd zriwW cr xnFlM ,'WnW¤¤§©©§¦©©©¨¤
`xwp onf FzF`aE ,ElaHW mFi FzF`¤¨§§§©¦§¨
Îs` zclFId la` ,'mFi lEah' `nHd©¨¥§£¨©¤¤©
ini xg`l dlah xaMW iRÎlr©¦¤§¨¨§¨§©©§¥
,xkf zclFiA ipinW lilA) Dz`nEh§¨¨§¥§¦¦§¤¤¨¨
icM (dawpA xUr dXng lilaE§¥£¦¨¨¨¦§¥¨§¥
`id oiicr mFwn lMn ,Dlral xdHdl§¦¨¥§©§¨¦¨¨£©¦¦
cr ,dnExY zlik` oiprl d`nh§¥¨§¦§©£¦©§¨©
mFi mirAx` mdW ,Dzxdh ini z`ln§Ÿ§¥¨¢¨¨¤¥©§¨¦

,dawpA mFi mipFnWE xkfAitl §¨¨§¦¦§¥¨§¦
WzclFIFGz`xwp,'KFx` mFi zlEah' ¤¤¤¦§¥§©¨

Dzliah oiA miAx mini wqtd WIW¤¥¤§¥¨¦©¦¥§¦¨¨
,dxEnBd Dzxdh oialsFql dlaHW §¥¨¢¨¨©§¨¤¨§¨§

draWxUrÎdrAx` dawpaE) mini ¦§¨¨¦¦§¥¨©§¨¨¨¨
dciNd xg` (mFiaixrn DWnW oi`e ©©©¥¨§¥¦§¨©£¦

DxdhlxdFHd ini lM KWnAcr §©£¨§¤¤¨§¥©©©
ÎzriwWmirAx` mFi lW dOgd §¦©©©¨¤©§¨¦

,(mipFnW dawpaE)xgnNWmFiA) ¦§¥¨§¦¤§¨¨§
cg`e mipFnXde ,xkfl cg`e mirAx ©̀§¨¦§¤¨§¨¨§©§¦§¤¨

(dawpl.Dzxdh zxRM z` `iaY ¦§¥¨¨¦¤©¨©¨¢¨¨
z`ln lW df mFiA dOgd zriwW wxe§©§¦©©©¨§¤¤§Ÿ
zlik`A DzF` dxiYn ,Dzxdh ini§¥¨¢¨¨©¦¨¨©£¦©
'Dxdh ini z`ln cr' xn`PW ,dnExY§¨¤¤¡©©§Ÿ§¥¨¢¨

(g"na):d dxez



rixfzלו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

(æ)ø÷nî äøäèå äéìò øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. זה (זבחים הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתלּויה  הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר ׁשּנאמר: מּכלל ∑ËÂ‰¯‰.חּטאת, ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¿»≈»ְִָ

טמאה  קרּויה ּכאן .ׁשעד ְְֵֶַָָָ

(ç)íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©¨®§¦¤¬

ô :äøäèå ïäkä äéìò̈¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑ קֹודם חּטאת – להקרבה אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּב'זבחים' ׁשנינּו ּכ ע"א)לעֹולה, צ' .(דף ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

âé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Bà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBòá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´
àáeäå úòøö òâðì BøNa-øBòá äéäå úøäá©¤½¤§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkä ïøäà-ìà¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
i"yx£'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ"א מּזֹו(נגעים זֹו ּולבנֹות הם, נגעים ּבלע"ז,∑a‰¯˙.ׁשמֹות טייא"ר חברּבּורֹות ¿≈«««¿ְְְִִֵָָ«∆∆ְְֲַַַ

Èk„˙Âז  dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

q˙Â·ח  ‡¯n‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
‡˙ÏÚÏ „Á ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»««¬»»
:Èk„˙Â ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ „ÁÂ¿«¿«»»ƒ««¬««¬»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡Bב  ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ L‡¡«¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»
LzÎÓÏ d¯Òa CLÓ· È‰ÈÂ ‡¯‰· B‡ ‡È„Ú«¿»«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿«
„Á ˙ÂÏ B‡ ‡‰k Ô¯‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ e¯È‚Ò¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…«¬»¿»«

:‡i‰k È‰BaÓƒ¿ƒ»¬«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).Báéø÷äåzFpAxw ipXW iRÎlrÎs` §¦§¦©©¦¤§¥¨§¨
xn`p `l ,'z`Hg'e 'dlFr' :md¥¨§©¨Ÿ¤¡©
`N` ,miAx oFWlA 'maixwde'§¦§¦¨¦§©¦¤¨

KkA .cigi oFWlA 'Faixwde'LcOl §¦§¦¦§¨¦§¨¦¤§
aEzMdlFk`l DaMrn oi`W ©¨¤¥§©§¨¤¡

`N` miWcwAoAxwi`e ,mdn cg` §¨¨¦¤¨¨§¨¤¨¥¤§¥
df ?`Ed dfd,z`Hgitlxn`PW ¤¤©©¨§¦¤¤¡©
dilr xRke'in - 'dxdhe odMd §¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨£¨¦

,diElz dxdHd FA ,xRkl `a `EdW¤¨§©¥©¨¢¨§¨
lre ,dxRkl `Ad oAxw `id z`Hgde§©©¨¦¨§¨©¨§©¨¨§©
zxYEn z`Hgd z` d`iaOWM oM¥§¤§¦¨¤©©¨¤¤
`l oiicrW s` miWcw zlik`A©£¦©¨¨¦©¤£©¦Ÿ

dlFrd z` d`iad(i"`a): ¥¦¨¤¨¨
.äøäèåÎs`W micnl Ep` df oFWNn §¨£¨¦¨¤¨§¥¦¤©

,dxdHd ini Dl E`ln xaMW iRÎlr©¦¤§¨¨§¨§¥©¨¢¨
zlik` oiprl dxFdh `id ixde©£¥¦§¨§¦§©£¦©
ini z`ln cr' xn`PW] dnExY§¨¤¤¡©©§Ÿ§¥
wEqRA i"WxA x`FanM ,'Dxdḧ¢¨©§¨§©¦©¨
Dpi` oiicr mFwn lMn ,[mcFTd©¥¦¨¨£©¦¥¨
`l cFr lM ,ixnbl dxFdh zaWgp¤§¤¤§¨§©§¦¨Ÿ
xn`p oMW ,dizFpAxw d`iad¥¦¨¨§§¤¨¤¥¤¡©
'dxdhe dilr xRke 'd iptl Faixwde', §¦§¦¦§¥§¦¤¨¤¨§¨£¨

diExw `id o`M crW llMn¦§¨¤©¨¦§¨
.'d`nh'zlik` oiprNW Epcnl o`Mn §¥¨¦¨¨©§¤§¦§©£¦©

mFi lW WnW axrd oi` miWcẅ¨¦¥¤¡¥¤¤¤
wxe ,DzF` xiYn Dzxdh ini z`ln§Ÿ§¥¨¢¨¨©¦¨§©
zxYEn dizFpAxw d`iadW xg`l§©©¤¥¦¨¨§§¤¨¤¤

miWcw lFk`l `id(:cr zenai):g dxez ¦¤¡¨¨¦
(g).úàhçì ãçàå äìBòì ãçàlr ¤¨§¨§¤¨§©¨©

,z`Hgd iptl zxMfEn dlFrdW s ©̀¤¨¨§¤¤¦§¥©©¨
D`xwnl `N` aEzMd Dnicwd `lŸ¦§¦¨©¨¤¨§¦§¨¨
`xwOA zxMfp dlFrd `dYW icM -§¥¤§¥¨¨¦§¤¤©¦§¨
`idW DzEaiWg ipRn ,dNigY§¦¨¦§¥£¦¨¤¦

,'dl lilM zxhwEndaxwdl la` §¤¤¨¦©£¨§©§¨¨
.dlFrl mcFw z`Hgxn`PW,d lirl) ©¨¤§¨¤¤¡©

(my i"yx d`x .gxW` z` aixwde'§¦§¦¤£¤
lkAW EpcOll ,'dpFW`x z`Hgl©©¨¦¨§©§¥¤§¨
,cgi mi`A dlFre z`HgW mFwn̈¤©¨§¨¨¦©©
Daixwdl dlFrl zncFw z`Hgd©©¨¤¤¨¨§©§¦¨

dpFW`xa EpipW KM .zkQnmigaf ¦¨¨¨¦§©¤¤§¨¦
'xicYd lM' wxtA(.ht sc)(`"eb ,my i"yx): §¤¤¨©¨¦

` dxez
âé(a)úçtñ Bà úàNzxda F`. §¥©©©©¤¤

zFnWipinFGn Ff zFpalE ,md mirbp §¦¥§¨¦¥§¨¦

oaFNd zBxcA FGn Ff od zFwElge -©£¥¦§©§©©¤
`id zxdAde ,xzFi ddM z`Vd ,odNW¤¨¤©§¥¥¨¥§©©¤¤¦

oNEMn xzFiA dpaNd.'zgRq' mpn`e ©§¨¨§¥¦¨§¨§¨©©©
oFWNn `N` ,FnvrA rbp mW Fpi ¥̀¥¤©§©§¤¨¦§
lW dclFY `N` Dpi`e ,`Ed 'gRqp'¦§¨§¥¨¤¨¨¨¤
iM] zxdAd rbp lW F` z`Vd rbp¤©©§¥¤¤©©©¤¤¦
did ,dclFY `N` Dpi` zgRQW oeiMn¦¥¨¤©©©¥¨¤¨¨¨¨¨
,dpFxg`A DzFpnl Kixv aEzMd©¨¨¦¦§¨¨©£¨
z`Vd oiA zipnp `idW KFYnE¦¤¦¦§¥¥©§¥
zaqEn `idW minkg Ecnl ,zxdAl©©¤¤¨§£¨¦¤¦¤¤
:dclFY Wi odn zg` lklE ,odiYW lr©§¥¤§¨©©¥¤¥¨¨
gRqPd rbpe ,z`Vl gRqPd rbp¤©©¦§¨©§¥§¤©©¦§¨
EpnPW iRÎlrÎs`W `vnpe .[zxdAl©©¤¤§¦§¨¤©©¦¤¦§
EN` ixd ,mirbp ipin dWlW o`M̈§¨¦¥§¨¦£¥¥
:mirbp zF`xn 'drAx` odW mipW'§©¦¤¥©§¨¨©§§¨¦
,'zFa`' mi`xwPd ,zxdaE z`U§¥©¤¤©¦§¨¦¨

- mdizFclFzezgRqe z`Vd zgRq §§¥¤©©©©§¥§©©©
mzExidA zBxcA mizEgRd ,zxdAd©©¤¤©§¦§©§©§¦¨

'zFa`'d on(.b my i"yxe :e- :d zereay): ¦¨¨
.úøäa,xFrd lr xidA oal mzM `id ©¤¤¦¤¤¨¨¨¦©¨

oinM xFrA mi`xPWzFxEAxag- ¤¦§¦¨§¦£©§
,mixOEpn mixidA minzM`"iih §¨¦§¦¦§¨¦

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

לז)וכן ּבּׁשחק (איוב הּוא "ּבהיר B‚Â'.ים": Ô¯‰‡ Ï‡∑ אּלא וטהרתן נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ְְִִֵַָָ∆«¬…¿ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּכהן .(ת"כ)עלּֿפי ִֵַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(492 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) להֹוסיף:(לקוטי יהיהיהיהיהיהיהיהויׁש נקרית.ּכּכּכּכיייי מקרה אּלא הרגיל, ּדבר זה אין ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו– האדם ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר לעצם ׁשּי אינֹו הּנגע – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבלבד. לעֹורֹו אם ּכי לבׂשרֹו, לא צרעתצרעתצרעתצרעתנ נ נ נ ואף נֹוגע געגעגעגע רק אּלא לחיצֹונּיּותֹו, אפּלּו ׁשּי אינֹו הּנגע נגיעה; מּלׁשֹון ּגם נגע – ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבֹו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) לׁשֹון (לקוטי ׁשּמדּבר למי ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ּביֹותר. חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, לׁשֹון על ּבאים נגעים הרי לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ּבדּבּורֹו, רק אּלא ּבפנימּיּותֹו, הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ונמצא, רעה. ּכּונה ללא לב, ׂשימת חסר מּתֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהרע

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) הּוא (לקוטי הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁש ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלפי

את  רק ׁשר ֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן  ּגׁשמית  ּבראּיה להתצמצם יכֹול ואינֹו ּגדֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתקף
חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן טֹוב. ׁשּכּלּה האדם, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפנימּיּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים ּגבּורה (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
אּלא הּׁשפע, מניעת צמצּום, אינּה ודין ּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּבׁשרׁשּה צמצּום מּמּנה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה הּׁשפע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּוא ּבׁשרׁשֹו נגע ּכאן: ואף "אֹורֹותּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּכפׁשּוטֹו. קדּׁשה, ּומהם עליעליעליעליֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ׁשל קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ּבא והּדבר טמא. נגע מראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתלׁשל

לחסד. והפיכתּה הּגבּורה המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻאינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים "אֹורֹות (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּתׁשּוקה  ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. להתלּבׁש יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות היינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹעליֹונים"
אם  ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ולּכלל הּגּוף מּכלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלצאת
ּבגימטרּיא  - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ּדינים, ּבחינת . . להתהּוֹות יּוכל ּבּתֹורה, עֹוסק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָאינֹו

תה"ו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים יׁש(לקוטי זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב מה הּדרגֹות.למעללמעללמעללמעלּיּיּיּיּוּוּוּותא תא תא תא לבאר מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר והינּו, , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא מׁשיח, ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּולהעיר,
רּבנּו). מּמׁשה ּולמעלה מהאבֹות ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ(למעלה
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i"yx£B·È¯˜‰Â∑(פג סנהדרין יט. זה (זבחים הּוא? זה ואי מהם. אחד אּלא ּבּקדׁשים לאכל מעּכבּה ׁשאין ,ללּמד ¿ƒ¿ƒְְְְְֱֳִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתלּויה  הּטהרה ּבֹו לכּפר, ּבא ׁשהּוא מי וטהרה", הּכהן עליה "וכּפר ׁשּנאמר: מּכלל ∑ËÂ‰¯‰.חּטאת, ְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¿»≈»ְִָ

טמאה  קרּויה ּכאן .ׁשעד ְְֵֶַָָָ

(ç)íéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
øtëå úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©¨®§¦¤¬

ô :äøäèå ïäkä äéìò̈¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨
i"yx£˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏÚÏ „Á‡∑ קֹודם חּטאת – להקרבה אבל למקראּה, אּלא הּכתּוב הקדימּה לא ∆»¿…»¿∆»¿«»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

הּתדיר' 'ּכל ּבפרק ּב'זבחים' ׁשנינּו ּכ ע"א)לעֹולה, צ' .(דף ְְְִִִִֶֶַָָָָָָ

âé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Bà úçtñ-Bà úàN BøNa-øBòá äéäé-ék íãà̈À̈¦¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´
àáeäå úòøö òâðì BøNa-øBòá äéäå úøäá©¤½¤§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkä ïøäà-ìà¤©«£´Ÿ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«
i"yx£'B‚Â ˙ÁtÒŒB‡ ˙‡N∑(פ"א מּזֹו(נגעים זֹו ּולבנֹות הם, נגעים ּבלע"ז,∑a‰¯˙.ׁשמֹות טייא"ר חברּבּורֹות ¿≈«««¿ְְְִִֵָָ«∆∆ְְֲַַַ

Èk„˙Âז  dÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈√»¿»ƒ««¬«¿ƒ¿≈
‡z„lÈ„ ‡˙È¯B‡ ‡c ‡‰Óc ˙·‡BqÓƒ¬«¿»»»«¿»¿«∆¿»

:‡˙·e˜Ï B‡ ‡¯Îe„Ï¿¿»ƒ¿¿»

q˙Â·ח  ‡¯n‡ ˙qÓk d„È ÁkL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
‡˙ÏÚÏ „Á ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»««¬»»
:Èk„˙Â ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁÏ „ÁÂ¿«¿«»»ƒ««¬««¬»¿ƒ¿≈

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡Bב  ‡˜ÓÚ d¯Òa CLÓ· È‰È È¯‡ L‡¡«¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«¿»
LzÎÓÏ d¯Òa CLÓ· È‰ÈÂ ‡¯‰· B‡ ‡È„Ú«¿»«¬»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿«
„Á ˙ÂÏ B‡ ‡‰k Ô¯‰‡ ˙ÂÏ È˙zÈÂ e¯È‚Ò¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¬…«¬»¿»«

:‡i‰k È‰BaÓƒ¿ƒ»¬«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(f).Báéø÷äåzFpAxw ipXW iRÎlrÎs` §¦§¦©©¦¤§¥¨§¨
xn`p `l ,'z`Hg'e 'dlFr' :md¥¨§©¨Ÿ¤¡©
`N` ,miAx oFWlA 'maixwde'§¦§¦¨¦§©¦¤¨

KkA .cigi oFWlA 'Faixwde'LcOl §¦§¦¦§¨¦§¨¦¤§
aEzMdlFk`l DaMrn oi`W ©¨¤¥§©§¨¤¡

`N` miWcwAoAxwi`e ,mdn cg` §¨¨¦¤¨¨§¨¤¨¥¤§¥
df ?`Ed dfd,z`Hgitlxn`PW ¤¤©©¨§¦¤¤¡©
dilr xRke'in - 'dxdhe odMd §¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨£¨¦

,diElz dxdHd FA ,xRkl `a `EdW¤¨§©¥©¨¢¨§¨
lre ,dxRkl `Ad oAxw `id z`Hgde§©©¨¦¨§¨©¨§©¨¨§©
zxYEn z`Hgd z` d`iaOWM oM¥§¤§¦¨¤©©¨¤¤
`l oiicrW s` miWcw zlik`A©£¦©¨¨¦©¤£©¦Ÿ

dlFrd z` d`iad(i"`a): ¥¦¨¤¨¨
.äøäèåÎs`W micnl Ep` df oFWNn §¨£¨¦¨¤¨§¥¦¤©

,dxdHd ini Dl E`ln xaMW iRÎlr©¦¤§¨¨§¨§¥©¨¢¨
zlik` oiprl dxFdh `id ixde©£¥¦§¨§¦§©£¦©
ini z`ln cr' xn`PW] dnExY§¨¤¤¡©©§Ÿ§¥
wEqRA i"WxA x`FanM ,'Dxdḧ¢¨©§¨§©¦©¨
Dpi` oiicr mFwn lMn ,[mcFTd©¥¦¨¨£©¦¥¨
`l cFr lM ,ixnbl dxFdh zaWgp¤§¤¤§¨§©§¦¨Ÿ
xn`p oMW ,dizFpAxw d`iad¥¦¨¨§§¤¨¤¥¤¡©
'dxdhe dilr xRke 'd iptl Faixwde', §¦§¦¦§¥§¦¤¨¤¨§¨£¨

diExw `id o`M crW llMn¦§¨¤©¨¦§¨
.'d`nh'zlik` oiprNW Epcnl o`Mn §¥¨¦¨¨©§¤§¦§©£¦©

mFi lW WnW axrd oi` miWcẅ¨¦¥¤¡¥¤¤¤
wxe ,DzF` xiYn Dzxdh ini z`ln§Ÿ§¥¨¢¨¨©¦¨§©
zxYEn dizFpAxw d`iadW xg`l§©©¤¥¦¨¨§§¤¨¤¤

miWcw lFk`l `id(:cr zenai):g dxez ¦¤¡¨¨¦
(g).úàhçì ãçàå äìBòì ãçàlr ¤¨§¨§¤¨§©¨©

,z`Hgd iptl zxMfEn dlFrdW s ©̀¤¨¨§¤¤¦§¥©©¨
D`xwnl `N` aEzMd Dnicwd `lŸ¦§¦¨©¨¤¨§¦§¨¨
`xwOA zxMfp dlFrd `dYW icM -§¥¤§¥¨¨¦§¤¤©¦§¨
`idW DzEaiWg ipRn ,dNigY§¦¨¦§¥£¦¨¤¦

,'dl lilM zxhwEndaxwdl la` §¤¤¨¦©£¨§©§¨¨
.dlFrl mcFw z`Hgxn`PW,d lirl) ©¨¤§¨¤¤¡©

(my i"yx d`x .gxW` z` aixwde'§¦§¦¤£¤
lkAW EpcOll ,'dpFW`x z`Hgl©©¨¦¨§©§¥¤§¨
,cgi mi`A dlFre z`HgW mFwn̈¤©¨§¨¨¦©©
Daixwdl dlFrl zncFw z`Hgd©©¨¤¤¨¨§©§¦¨

dpFW`xa EpipW KM .zkQnmigaf ¦¨¨¨¦§©¤¤§¨¦
'xicYd lM' wxtA(.ht sc)(`"eb ,my i"yx): §¤¤¨©¨¦

` dxez
âé(a)úçtñ Bà úàNzxda F`. §¥©©©©¤¤

zFnWipinFGn Ff zFpalE ,md mirbp §¦¥§¨¦¥§¨¦

oaFNd zBxcA FGn Ff od zFwElge -©£¥¦§©§©©¤
`id zxdAde ,xzFi ddM z`Vd ,odNW¤¨¤©§¥¥¨¥§©©¤¤¦

oNEMn xzFiA dpaNd.'zgRq' mpn`e ©§¨¨§¥¦¨§¨§¨©©©
oFWNn `N` ,FnvrA rbp mW Fpi ¥̀¥¤©§©§¤¨¦§
lW dclFY `N` Dpi`e ,`Ed 'gRqp'¦§¨§¥¨¤¨¨¨¤
iM] zxdAd rbp lW F` z`Vd rbp¤©©§¥¤¤©©©¤¤¦
did ,dclFY `N` Dpi` zgRQW oeiMn¦¥¨¤©©©¥¨¤¨¨¨¨¨
,dpFxg`A DzFpnl Kixv aEzMd©¨¨¦¦§¨¨©£¨
z`Vd oiA zipnp `idW KFYnE¦¤¦¦§¥¥©§¥
zaqEn `idW minkg Ecnl ,zxdAl©©¤¤¨§£¨¦¤¦¤¤
:dclFY Wi odn zg` lklE ,odiYW lr©§¥¤§¨©©¥¤¥¨¨
gRqPd rbpe ,z`Vl gRqPd rbp¤©©¦§¨©§¥§¤©©¦§¨
EpnPW iRÎlrÎs`W `vnpe .[zxdAl©©¤¤§¦§¨¤©©¦¤¦§
EN` ixd ,mirbp ipin dWlW o`M̈§¨¦¥§¨¦£¥¥
:mirbp zF`xn 'drAx` odW mipW'§©¦¤¥©§¨¨©§§¨¦
,'zFa`' mi`xwPd ,zxdaE z`U§¥©¤¤©¦§¨¦¨

- mdizFclFzezgRqe z`Vd zgRq §§¥¤©©©©§¥§©©©
mzExidA zBxcA mizEgRd ,zxdAd©©¤¤©§¦§©§©§¦¨

'zFa`'d on(.b my i"yxe :e- :d zereay): ¦¨¨
.úøäa,xFrd lr xidA oal mzM `id ©¤¤¦¤¤¨¨¨¦©¨

oinM xFrA mi`xPWzFxEAxag- ¤¦§¦¨§¦£©§
,mixOEpn mixidA minzM`"iih §¨¦§¦¦§¨¦

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

לז)וכן ּבּׁשחק (איוב הּוא "ּבהיר B‚Â'.ים": Ô¯‰‡ Ï‡∑ אּלא וטהרתן נגעים טמאת ׁשאין היא, הּכתּוב ּגזרת ְְִִֵַָָ∆«¬…¿ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּכהן .(ת"כ)עלּֿפי ִֵַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(492 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) להֹוסיף:(לקוטי יהיהיהיהיהיהיהיהויׁש נקרית.ּכּכּכּכיייי מקרה אּלא הרגיל, ּדבר זה אין ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו– האדם ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר לעצם ׁשּי אינֹו הּנגע – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבלבד. לעֹורֹו אם ּכי לבׂשרֹו, לא צרעתצרעתצרעתצרעתנ נ נ נ ואף נֹוגע געגעגעגע רק אּלא לחיצֹונּיּותֹו, אפּלּו ׁשּי אינֹו הּנגע נגיעה; מּלׁשֹון ּגם נגע – ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבֹו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ak zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) לׁשֹון (לקוטי ׁשּמדּבר למי ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש ּביֹותר. חמּור עֹון ׁשהּוא הרע, לׁשֹון על ּבאים נגעים הרי לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיׁש

ּבחיצֹונּיּותֹו. היינּו ּבדּבּורֹו, רק אּלא ּבפנימּיּותֹו, הּדֹובר, ּבנפׁש אינֹו ׁשהרע ונמצא, רעה. ּכּונה ללא לב, ׂשימת חסר מּתֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהרע

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּבּבּבּבחיצחיצחיצחיצֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיּוּוּוּות ת ת ת (יג, .... .... ּבּבּבּבבבבבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ננננֹוֹוֹוֹולדלדלדלדּוּוּוּו לכןלכןלכןלכן נתנתנתנתּבּבּבּברררררררר,,,, לאלאלאלא עדיןעדיןעדיןעדין לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיויויויו ּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבססססֹוֹוֹוֹוףףףף ּפּפּפּפסלתסלתסלתסלת רקרקרקרק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹ
תורה) הּוא (לקוטי הראּיה אֹור ּכזה אדם אצל ּדהּנה, הּנגעים. את רֹואה אינֹו מאֹורֹו ׁשחׁש ּכהן מּדּוע לפרׁש, יׁש זה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלפי

את  רק ׁשר ֹואה הּוא, ּברּוחנּיּות וענינֹו נהר'); 'סגי הּסּומא נקרא (ׁשּלכן  ּגׁשמית  ּבראּיה להתצמצם יכֹול ואינֹו ּגדֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבתקף
חיצֹונית. ּפסלת - הּנגע את רֹואה הּוא אין ולכן טֹוב. ׁשּכּלּה האדם, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפנימּיּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(34 'nr fl zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים ּגבּורה (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
אּלא הּׁשפע, מניעת צמצּום, אינּה ודין ּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּבׁשרׁשּה צמצּום מּמּנה מׁשּתלׁשל ולכן הּמקּבל, מּכלי ׁשּלמעלה הּׁשפע, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּוא ּבׁשרׁשֹו נגע ּכאן: ואף "אֹורֹותּתּתּתּתגגגגּבּבּבּברתרתרתרתּכפׁשּוטֹו. קדּׁשה, ּומהם עליעליעליעליֹוֹוֹוֹונים נים נים נים ׁשל קׁשים, ּדינים מהם ׁשּנׁשּתלׁשל אּלא ," ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹ ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
'טהֹור' הּכהן אמירת מּלכּתחּלה: טהֹור ּבמראה – ּכפׁשּוטֹו ּבנגע ּגם ּבּטּוי לידי ּבא והּדבר טמא. נגע מראה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמׁשּתלׁשל

לחסד. והפיכתּה הּגבּורה המּתקת אּלא הּטמאה, מן טהרה ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻאינּה

ã ycew zegiyn zecewp ã(493 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים "אֹורֹות (לקוטי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
הּתׁשּוקה  ׁשֹוב', ּבלי 'רצֹוא היינּו האדם ּובעבֹודת ּבכלים. להתלּבׁש יכֹולים ׁשאינם אֹורֹות ּדתהּו, אֹורֹות היינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹעליֹונים"
אם  ּבתפּלה, ההתלהבּות ׁשאחר "ּכמֹו החיצֹונים, יניקת להיֹות יכֹול ּומּזה הּנפׁש'. 'ּכלֹות ה', ּבאֹור ולּכלל הּגּוף מּכלי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלצאת
ּבגימטרּיא  - המצֹור"ע יצחק': לוי מ'ּתֹורת להעיר ויׁש וכעס". קּפידא ּדינים, ּבחינת . . להתהּוֹות יּוכל ּבּתֹורה, עֹוסק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָאינֹו

תה"ו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(495 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

צרעתצרעתצרעתצרעת לנגעלנגעלנגעלנגע ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹורררר ב)והיהוהיהוהיהוהיה ּדּדּדּדקדקדקדקדּׁשּׁשּׁשּׁשהההה(יג, קקקקׁשׁשׁשׁשיאיאיאיא ּדּדּדּדינאינאינאינא .... .... עליעליעליעליֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים אאאאֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת הםהםהםהם .... .... תורה)נגעיםנגעיםנגעיםנגעים יׁש(לקוטי זה לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
יׁשב" "ּבדד ּבמצרע ׁשּכתּוב מה הּדרגֹות.למעללמעללמעללמעלּיּיּיּיּוּוּוּותא תא תא תא לבאר מּׁשאר לגמרי ׁשּמבּדלת ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה ׁשּמדּבר והינּו, , ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻ

מאד" וגבּה ונּׂשא ירּום עבּדי יׂשּכיל "הּנה ּבֹו ּכּכתּוב העם, מּכל לגמרי מבּדל 'מצֹורע', ׁשּנקרא מׁשיח, ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּולהעיר,
רּבנּו). מּמׁשה ּולמעלה מהאבֹות ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ(למעלה

myl zxecdn - eheytk i"yx
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rixfzלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 88 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr

cqgd Wi` iciÎlr ± mirbPd z`nEh§©©§¨¦©§¥¦©¤¤

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים:::: ממממּבּבּבּבניוניוניוניו אלאלאלאל־־־־אחדאחדאחדאחד אאאאֹוֹוֹוֹו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן וה וה וה וה ּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ׂשׂשׂשׂשאתאתאתאת בעבעבעבעֹוֹוֹוֹורררר־־־־ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ב)אדםאדםאדםאדם .(יג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֹֹֽֽֽֽ
רֹואהּו, החכם לראֹות, יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד, ּבּכהן. ּתלּויה והּטהרה הּטּומאה – נגעים לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאף־על־ּפי

טמא אֹומר והּכהן טמא, אמֹור לֹו, ב)ואֹומר הלכה ט פרק צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְֱֵֵֵֵֵַָָֹ
החכם), ּדברי על סֹומ (ולכן וההלכה הּדין את יֹודע ואינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן הּוא ׁשהּכהן ּדאף־על־ּפי ּפלא: ּדבר הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדין

'טמא'. לפֹועל ויאמר הּדין ׁשּיפסֹוק מי יהיה הּוא ּדדוקא הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומרת
לּמחנה  מחּוץ יׁשב "ּבדד טּומאֹות : ּבׁשאר ׁשאינּה חּומרא יׁש צרעת ּדבטמאת האדם, ועבֹודת הּדרּוׁש ּבדר לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ּוכמֹו אחרים. טמאים עם לא אפילּו "ּבדד", לבד לׁשבת צרי הּוא ׁשם וגם מחנֹות, לג' מחּוץ נׁשלח ׁשהמצֹורע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמֹוׁשבֹו",
"מחּוץ  הּקדּוׁשה למחנה ׁשּיכּות ּכל לֹו אין על־ידּה ׁשּנטמא ׁשּלמי עד ,ּכל־ּכ חמּורה טּומאה היא הּצרעת ּברּוחנּיּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָכן

מֹוׁשבֹו". ֲֶַַָלּמחנה
על־ידי אּלא להעׂשֹות אי־אפׁשר ,ּכל־ּכ חמּור ׁשּדבר הּתֹורה מלּמדת ּבאהבה".ועל־זה יׂשראל עּמֹו את לבר" ׁשענינֹו ּכהן, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ויחּפׂש יׁשקֹוט, ולא ינּוח ׁשּלא לסמֹו אפׁשר עליו רק ּכי יהּודי. על חמּור ּדין ּכזה לפסֹוק יכֹול ּבאמת יׂשראל אֹוהב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹרק
מּובן. הּיֹום־יֹום ּבחּיי והּנמׁשל הּנגע. את יטּמא ימצא, ּכׁשּלא ורק להּתיר, ּתֹורה על־ּפי הּטעמים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאת

(â)òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©
Côä|òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì ¨©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©

:Búà ànèå ïäkä eäàøå àeä úòøö̈©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור BÚÓ¯.(ת"כ)מּתחּלה ˜ÓÚ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈

B¯Na∑(ת"כ) הּצל מן עמּקה חּמה, ּכמראה הּוא עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑,'אּתה 'טמא לֹו: יאמר ¿»ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵַַָָֹ
הּכתּוב  ּגזרת הּוא, טמאה סימן לבן .ׁשּׂשער ְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)÷îòå BøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ
øébñäå ïáì Côä-àì äøòNe øBòä-ïî äàøî-ïéà¥«©§¤´¨¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯

:íéîé úòáL òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¦§©¬¨¦«

Òa¯‡ג  CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

d¯Òaד  CLÓa ‡È‰ ‡¯eÁ ‡¯‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
‡Ï ‡¯ÚNe ‡ÎLÓ ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒ≈∆¡»»ƒ«¿»¿»»»
‡LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ ¯ÂÁÈÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).ïáì Côä òâpa øòNåwCwC §¥¨©¤©¨©¨¨¦§¥
,'oal Ktd rbPA xrUe' xnFl aEzMd©¨©§¥¨©¤©¨©¨¨
oniq `Ed ixd oal xrVW EpcOll§©§¥¤¥¨¨¨£¥¦¨
KFzA oall KRdp m` `weeC d`nEh§¨©§¨¦¤§©§¨¨§

W ,xnFlM ,rbPddNgYniptl - ©¤©§©¤¦§¦¨¦§¥
xrVd did ,rbPd mW d`xPWxFgW ¤¦§¨¨©¤©¨¨©¥¨¨
,[oal Fpi`W xg` d`xn lM F`]KRdpe ¨©§¤©¥¤¥¨¨§¤§©

oallFzFidA.rbPd KFzAm` la` §¨¨¦§§©¤©£¨¦
d`xPW iptl oal xrVd did xaM§¨¨¨©¥¨¨¨¦§¥¤¦§¨

d`nEh oniq df oi` ,rbPd. ©¤©¥¤¦¨§¨
FrnWnA WIW 'xrU' aEzMd hwpe§¨©©¨¥¨¤¥§©§¨
illM mvr mW `Ed 'xrU'] miAx oFWl§©¦¥¨¥¤¤§¨¦
'dxrU'n liCadl ,zFxrVd lW¤©§¨§©§¦¦§¨¨
zFxrVd ihEg z` mipiIvOd 'zFxrU'E§¨©§©§¦¤¥©§¨

,[mnvrmipW 'xrU' hErnExRqOd - ©§¨¦¥¨§©¦©¦§¨

'xrU' zaiYn rOYWOd xzFiA hrEOd©¨§¥©¦§©¥©¦¥©¥¨
iYW m` `weCW EpcOll ,mipW `Ed§©¦§©§¥¤©§¨¦§¥
df ixd ,oall Ektdp zFgtl zFxrU§¨§¨¤¤§§¨¨£¥¤

d`nEh oniq(`xtq)(miyxtn): ¦©§¨
.BøNa øBòî ÷BîòwFnr rbPdW `l ¨¥§¨Ÿ¤©¤©¨

xn`PW FnM `N` ,xFrd on FyOnA§©¨¦¨¤¨§¤¤¡©
wxW ,'FxUA xFrn wnr rbPd d`xnE'©§¥©¤©¨Ÿ¥§¨¤©
on wFnrW inM dnFC 'rbPd d`xn'©§¥©¤©¤§¦¤¨¦
,rbPd zExidA zngn ,FaiaQOW xFrd̈¤¦§¦¥£©§¦©¤©

iMoal d`xn lMd`xnl KEnQd ¦¨©§¥¨¨©¨§©§¤
mc`d ipirA d`xp ,EPOn ddM xg ©̀¥¥¤¦¤¦§¤§¥¥¨¨¨

ENi`M.`Ed wFnrEdOg d`xnM §¦¨§©§¥©¨
`idWlSd on dTEnrd`xnM - ¤¦£¨¦©¥§©§¥

d`xPW ,dOgd ici lr x`EOd mFwn̈©¨©§¥©©¨¤¦§¤
lvEOd mFwOd on wFnr `Ed ENi`M§¦¨¦©¨©¨

Fci lrW(`xtq)(o"anx d`xe ,m"`x): ¤©¨
.BúBà ànèåodMd d`xW oeiMn §¦¥¦¥¨¤¨¨©Ÿ¥

,oal Ktd rbPd KFzA xrVdWxn`i ¤©¥¨§©¤©¨©¨¨Ÿ©
,'dY` `nh' FlrxFvn `Ed ixde ¨¥©¨©£¥§¨

`l m`W ,cOll aEzMd `aE .hlgEn§¨¨©¨§©¥¤¦Ÿ
itl ,oaNd xrVd z` odMd d`ẍ¨©Ÿ¥¤©¥¨©¨¨§¦
KFzAW xrVd z` rBEpnd WlYW¤¨©©§¨¤©¥¨¤§

xnFl lFki Fpi` aEW ,rbPd`nh' Fl ©¤©¥¨©¨¥
itl .'dY`oal xrVWrbPd KFzA ©¨§¦¤¥¨¨¨§©¤©

,`Ed d`nEh oniq`id KkezxifB ¦©§¨§¨¦§¥©
,aEzMdd`Fx odMdW drWA wxW ©¨¤©§¨¨¤©Ÿ¥¤

`nh' Fl xnF` Edixd ,df d`nEh oniq¦©§¨¤£¥¥¨¥
K` ,Fz`nEh z` raFw KkaE 'dY ©̀¨§¨¥©¤§¨©
Fpi` ,oniQd z` d`Fx Fpi`W drWA§¨¨¤¥¤¤©¦¨¥

F`Ohl lFki(k"ez t"r l"kyn):c dxez ¨§©§

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£‰‡¯ÓŒÔÈ‡ ˜ÓÚÂ∑ּפרּוׁשֹו ידעּתי הּׁשבּוע,∑ÈbÒ‰Â¯.לא סֹוף עד יראה ולא אחד, ּבבית יסּגירּנּו ¿»…≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
עליו  סימנים .ויֹוכיחּו ְִִִָָָ

(ä)ãîò òâpä äpäå éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´
úòáL ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéòa§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬

:úéðL íéîé̈¦−¥¦«
i"yx£ÂÈÈÚa∑ הראׁשֹון ּובׁשעּורֹו ÈL˙.ּבמראהּו .B¯ÈbÒ‰Â∑ מחלט טמא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּפׂשה אם .הא ¿≈»ְְְִִֵַָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְְִִֵַָָָָָָֻ

ß 'a xc` a"k ipy mei ß

(å)ääk äpäå úéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´
úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©

:øäèå åéãâa ñaëå àåä¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«
i"yx£‰‰k∑ טמא – ּפׂשה אֹו ּבמראיתֹו עמד אם הא מּמראיתֹו; טהֹור ∑ÁtÒÓ˙.הכהה נגע ÒaÎÂ.ׁשם ≈»ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻƒ¿««ֵֶַָ¿ƒ∆

¯‰ËÂ ÂÈ„‚a∑ טבילה וצרי טמא נקרא להסּגר, ונזקק .הֹואיל ¿»»¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

Â‰‡ה  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k Ì˜ ‡LzÎÓ«¿»»»«¬»»≈«¿»»
ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

:˙eÈzƒ¿»

eÈz˙ו  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa d˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â¿»»¿»«¿»»¿»≈«¿»»
ÚaˆÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú ‡‰k dpk„ÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»¬ƒ»ƒƒ««

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)äàøî ïéà ÷BîòåxFrd on.`l §¨¥©§¤¨¦¨Ÿ
,FWExit iYrcioal d`xn lM ixdW ¨©§¦¥¤£¥¨©§¤¨¨

EPOn ddMd zOErl wFnr d`xpd`x) ¦§¤¨§©©¥¤¦¤
(mcewd weqta i"yxdpal zxdAW oeiMnE ,¦¥¨¤©¤¤§¨¨

xFrd on dTEnr zi`xp `id ixd ,`id¦£¥¦¦§¥£¨¦¨
(m"`x ,o"anx):

øébñäåmini zraW rbPd z` odMd. §¦§¦©Ÿ¥¤©¤©¦§©¨¦
lr Fnvr rbPd z` xiBqIW FWExiR oi ¥̀¥¤©§¦¤©¤©©§©
FA xW` mc`d z` `N` ,FzWiag ici§¥£¦¨¤¨¤¨¨¨£¤

,rbPdEPxiBqiodMd`le ,cg` ziaA ©¤©©§¦¤©Ÿ¥§©¦¤¨§Ÿ
d`xiodMd ipirl rbPdsFq cr ¥¨¤©¤©§¥¥©Ÿ¥©

f`e ,rEaXdz` odMd d`xi xW`M ©¨©§¨©£¤¦§¤©Ÿ¥¤
,rbPd,eilr mipniQd EgikFiWi m` ©¤©¦©¦¨¦¨¨¦¥

lW FraHW itlE .F`Ohl F` Fxdhl§©£§©§§¦¤¦§¤
dPYWn Fpi`W ,`Ed dPYWOd rbp¤©©¦§©¤¤¥¦§©¤
,mFi iCn hrn hrn `N` zg` zaA§©©©¤¨§©§©¦¥
xBqdd ini KWnA odMd Ed`xi m`e§¦¦§¥©Ÿ¥§¤¤§¥©¤§¥
dPYWp m` xExiaA oigadl lkEi `lŸ©§©§¦§¥¦¦§©¨
`NW icM FxiBqdl Wi Kkitl ,rbPd©¤©§¦¨¥§©§¦§¥¤Ÿ

ElNd minIA rbPd d`xi(ipewfg ,m"`x): ¥¨¤©¤©©¨¦©¨
d dxez

(d).åéðéòad`xn oFWNn `Ed §¥¨¦§©§¤
'glcAd oirM Fpire' :FnM] x`Fze§©§§¥§¥©§Ÿ©

)(f ,`i xacnad`xnM Ed`xnE -©§¥§©§¥
rbPd x`WPW ,xnFlkE .[glcAd©§Ÿ©§©¤¦§©©¤©

Ed`xnA,rbPd ddkEd `NW - §©§¥¤Ÿ§¨©¤©

zrAx`n cg`M Ed`xn oiicre©£©¦©§¥§¤¨¥©§©©
,mirbPd zF`xnoFW`xd FxEriWaE ©§©§¨¦§¦¨¦

didX dOn FlcB dPYWp `NW -¤Ÿ¦§©¨¨§¦©¤¨¨
dNigYA.oFWl aEzMd hwp KkitlE ©§¦¨§¦¨¨©©¨§

xnFl ,['FpirA' `le] 'eipirA' miAx©¦§¥¨§Ÿ§¥©
od ,mipiiprd ipWA dPYWp `NW¤Ÿ¦§©¨¦§¥¨¦§¨¦¥
ddkEd m` la` .FlcbA ode Ed`xnA§©§¥§¥§¨§£¨¦§¨
drAx`n cg`M Ed`xn oi`e rbPd©¤©§¥©§¥§¤¨¥©§¨¨
rbPd lcFB hrnzPW F` ,zF`xOd©©§¤¦§©¥¤©¤©

odMd Fxdhn ,xEriXMn zFgtl,o"anx) §¨¦©¦§©£©Ÿ¥
(l"kyn ,`"eb:

.úéðL Bøébñäå`l' aEzMd siqFd §¦§¦¥¦¦©¨Ÿ
df xaCW s` lr ,'xFrA rbPd dUẗ¨©¤©¨©©¤¨¨¤
'eipirA cnr' xn`PX dnA llkp xaM§¨¦§©§©¤¤¡©¨©§¥¨
FlcB z` ode Ed`xn z` od llFMd]©¥¥¤©§¥§¥¤¨§

(mcewd xeaica x`eank)EpcOll icM ,[§¥§©§¥
Wi f` rbPd hXRzp `l m` `weCW¤©§¨¦Ÿ¦§©¥©¤©¨¥

,zipW FxiBqdl`ddY` df llMn - §©§¦¥¦¨¦§¨¤©¨
W ,rnFWdUR m`(hXRzd)rEaWA ¥©¤¦¨¨¦§©¥§¨©

oFW`x`Ed ixd ,xBqdd lW`nh ¦¤©¤§¥£¥¨¥
,hlgEnzipW FxiBqdl KxFv oi`e,`"eb) §¨§¥¤§©§¦¥¦

(l"kyn:e dxez
(e).ääk,rbPl x`FY mW df oi` ¥¨¥¤¥©©¤©

Kixv did oM ENi`W ,ddM rbp `EdW¤¤©¥¤¤¦¥¨¨¨¦
,(u"nwA `le l"FBqA) 'ddM' cwPil¦¨¥¥¤§¤§Ÿ§¨©

rbPW oeiMnlwWn lre] xkf oFWl `Ed ¦¥¨¤¤©§¨¨§©¦§©

,['d`B dX`' dawple ,xkfl 'd`B mc`'¨¨¥¤§¨¨§¦§¥¨¦¨¥¨
,xnFlkE ,xar onfA lrR `Ed `N ¤̀¨Ÿ©¦§©¨¨§©

rbPdFzi`xOn ddkEd(g"eyl ,n"dd). ©¤©§¨¦©§¦
`le rbPd ddM dPde' aEzMd oFWNnE¦§©¨§¦¥¥¨©¤©§Ÿ
Wi 'odMd Fxdhe xFrA rbPd dUẗ¨©¤©¨§¦£©Ÿ¥¥
`N` Fxdhn odMd oi`W ,cFnll¦§¤¥©Ÿ¥§©£¤¨
dxdh ipniq ipW rbPA EniIwzp xW`M©£¤¦§©§©¤©§¥¦¨¥¨¢¨
`le ,oaFNd d`xn ddkEdW ,EN ¥̀¤§¨©§¥©¤§Ÿ

,hXRzp`d,rnFW dY` df llMn - ¦§©¥¨¦§¨¤©¨¥©
Wm`oFbM ,miIwzp `l mdn cg` oniq ¤¦¦¨¤¨¥¤Ÿ¦§©¥§
WFzi`xnA cnr`NW iRÎlrÎs` ¤¨©§©§¦©©¦¤Ÿ

,hXRzpF`WdUtiRÎlrÎs` rbPd ¦§©¥¤¨¨©¤©©©¦
`Ed ixd ,ddkEd Ed`xOW`nh ¤©§¥§¨£¥¨¥

hlgEn(i"`a): §¨
.úçtñîxFdh rbp mW,xnFlkE .`Ed ¦§©©¥¤©¨§©

Ff oi` ,dUR `le rbPd ddMW oeiMn¦¥¨¤¥¨©¤©§Ÿ¨¨¥
`id zgRqn `N` zrxv: ¨©©¤¨¦§©©¦
.øäèå åéãâa ñaëåiRÎlrÎs` §¦¤§¨¨§¨¥©©¦

,`Ed xFdh rbPW xaCd xxaEdW¤§©©¨¨¤¤©¨
mFwn lMnxBqdl wwfpe li`Fd ¦¨¨¦§¦§©§¤§¥

Kixve ,'`nh' `xwpFnvr xdhl ¦§¨¨¥§¨¦§©¥©§
AdliahxMfp `NW s`e] eicbaE `Ed ¦§¦¨§¨¨§©¤Ÿ¦§©

`Ed KM ,eicbA qEAiM `N` aEzMA©¨¤¨¦§¨¨¨
qEAM xn`PW mFwn lMW ,llMd©§¨¤¨¨¤¤¡©¦
[FtEB zliah mB llFM df ixd micbA§¨¦£¥¤¥©§¦©

(r"y):f dxez



לט rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"k oey`x meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 88 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr

cqgd Wi` iciÎlr ± mirbPd z`nEh§©©§¨¦©§¥¦©¤¤

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים:::: ממממּבּבּבּבניוניוניוניו אלאלאלאל־־־־אחדאחדאחדאחד אאאאֹוֹוֹוֹו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל־־־־אהרןאהרןאהרןאהרן וה וה וה וה ּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ׂשׂשׂשׂשאתאתאתאת בעבעבעבעֹוֹוֹוֹורררר־־־־ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשררררֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכיייי־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ב)אדםאדםאדםאדם .(יג, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ַַַַֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֹֹֽֽֽֽ
רֹואהּו, החכם לראֹות, יֹודע ׁשאינֹו ּכהן ּכיצד, ּבּכהן. ּתלּויה והּטהרה הּטּומאה – נגעים לראֹות ּכׁשרין ׁשהּכל ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאף־על־ּפי

טמא אֹומר והּכהן טמא, אמֹור לֹו, ב)ואֹומר הלכה ט פרק צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְֱֵֵֵֵֵַָָֹ
החכם), ּדברי על סֹומ (ולכן וההלכה הּדין את יֹודע ואינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן הּוא ׁשהּכהן ּדאף־על־ּפי ּפלא: ּדבר הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּדין

'טמא'. לפֹועל ויאמר הּדין ׁשּיפסֹוק מי יהיה הּוא ּדדוקא הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאֹומרת
לּמחנה  מחּוץ יׁשב "ּבדד טּומאֹות : ּבׁשאר ׁשאינּה חּומרא יׁש צרעת ּדבטמאת האדם, ועבֹודת הּדרּוׁש ּבדר לֹומר ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ּוכמֹו אחרים. טמאים עם לא אפילּו "ּבדד", לבד לׁשבת צרי הּוא ׁשם וגם מחנֹות, לג' מחּוץ נׁשלח ׁשהמצֹורע ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמֹוׁשבֹו",
"מחּוץ  הּקדּוׁשה למחנה ׁשּיכּות ּכל לֹו אין על־ידּה ׁשּנטמא ׁשּלמי עד ,ּכל־ּכ חמּורה טּומאה היא הּצרעת ּברּוחנּיּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָכן

מֹוׁשבֹו". ֲֶַַָלּמחנה
על־ידי אּלא להעׂשֹות אי־אפׁשר ,ּכל־ּכ חמּור ׁשּדבר הּתֹורה מלּמדת ּבאהבה".ועל־זה יׂשראל עּמֹו את לבר" ׁשענינֹו ּכהן, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ויחּפׂש יׁשקֹוט, ולא ינּוח ׁשּלא לסמֹו אפׁשר עליו רק ּכי יהּודי. על חמּור ּדין ּכזה לפסֹוק יכֹול ּבאמת יׂשראל אֹוהב ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹרק
מּובן. הּיֹום־יֹום ּבחּיי והּנמׁשל הּנגע. את יטּמא ימצא, ּכׁשּלא ורק להּתיר, ּתֹורה על־ּפי הּטעמים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאת

(â)òâpa øòNå øNaä-øBòa òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥´¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©
Côä|òâð BøNa øBòî ÷îò òâpä äàøîe ïáì ¨©´¨À̈©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©

:Búà ànèå ïäkä eäàøå àeä úòøö̈©−©®§¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«
i"yx£Ô·Ï CÙ‰ Ú‚pa ¯ÚNÂ∑ׁשנים ׂשער ּומעּוט הּנגע; ּבתֹו ללבן והפ ׁשחֹור BÚÓ¯.(ת"כ)מּתחּלה ˜ÓÚ ¿≈»«∆«»«»»ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ»…≈

B¯Na∑(ת"כ) הּצל מן עמּקה חּמה, ּכמראה הּוא עמק לבן מראה ‡˙B.ּכל ‡nËÂ∑,'אּתה 'טמא לֹו: יאמר ¿»ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ¿ƒ≈…ֵַַָָֹ
הּכתּוב  ּגזרת הּוא, טמאה סימן לבן .ׁשּׂשער ְְִֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)÷îòå BøNa øBòa àåä äðáì úøäa-íàå§¦©¤Á¤Á§¨¨̧¦¹§´§¨À§¨ŸÆ
øébñäå ïáì Côä-àì äøòNe øBòä-ïî äàøî-ïéà¥«©§¤´¨¦¨½§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯

:íéîé úòáL òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¦§©¬¨¦«

Òa¯‡ג  CLÓ· ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»ƒ¿«ƒ¿»
ÈÊÁÓe ¯ÂÁÈÓÏ CÈÙ‰˙‡ ‡LzÎÓa ¯ÚNÂ¿≈»¿«¿»»ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ»∆¡≈
LzÎÓ d¯Òa CLÓa ˜ÈnÚ ‡LzÎÓ«¿»»«ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿«
:d˙È ·‡ÒÈÂ ‡‰k dpÊÁÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»¿∆¡ƒ≈«¬»ƒ»≈»≈

d¯Òaד  CLÓa ‡È‰ ‡¯eÁ ‡¯‰a Ì‡Â¿ƒ«¬»«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈
‡Ï ‡¯ÚNe ‡ÎLÓ ÔÓ ‡‰ÊÁÓ ˙ÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒ≈∆¡»»ƒ«¿»¿»»»
‡LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ ¯ÂÁÈÓ CÈÙ‰˙‡ƒ¿¬ƒ≈ƒ»¿«¿««¬»»«¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).ïáì Côä òâpa øòNåwCwC §¥¨©¤©¨©¨¨¦§¥
,'oal Ktd rbPA xrUe' xnFl aEzMd©¨©§¥¨©¤©¨©¨¨
oniq `Ed ixd oal xrVW EpcOll§©§¥¤¥¨¨¨£¥¦¨
KFzA oall KRdp m` `weeC d`nEh§¨©§¨¦¤§©§¨¨§

W ,xnFlM ,rbPddNgYniptl - ©¤©§©¤¦§¦¨¦§¥
xrVd did ,rbPd mW d`xPWxFgW ¤¦§¨¨©¤©¨¨©¥¨¨
,[oal Fpi`W xg` d`xn lM F`]KRdpe ¨©§¤©¥¤¥¨¨§¤§©

oallFzFidA.rbPd KFzAm` la` §¨¨¦§§©¤©£¨¦
d`xPW iptl oal xrVd did xaM§¨¨¨©¥¨¨¨¦§¥¤¦§¨

d`nEh oniq df oi` ,rbPd. ©¤©¥¤¦¨§¨
FrnWnA WIW 'xrU' aEzMd hwpe§¨©©¨¥¨¤¥§©§¨
illM mvr mW `Ed 'xrU'] miAx oFWl§©¦¥¨¥¤¤§¨¦
'dxrU'n liCadl ,zFxrVd lW¤©§¨§©§¦¦§¨¨
zFxrVd ihEg z` mipiIvOd 'zFxrU'E§¨©§©§¦¤¥©§¨

,[mnvrmipW 'xrU' hErnExRqOd - ©§¨¦¥¨§©¦©¦§¨

'xrU' zaiYn rOYWOd xzFiA hrEOd©¨§¥©¦§©¥©¦¥©¥¨
iYW m` `weCW EpcOll ,mipW `Ed§©¦§©§¥¤©§¨¦§¥
df ixd ,oall Ektdp zFgtl zFxrU§¨§¨¤¤§§¨¨£¥¤

d`nEh oniq(`xtq)(miyxtn): ¦©§¨
.BøNa øBòî ÷BîòwFnr rbPdW `l ¨¥§¨Ÿ¤©¤©¨

xn`PW FnM `N` ,xFrd on FyOnA§©¨¦¨¤¨§¤¤¡©
wxW ,'FxUA xFrn wnr rbPd d`xnE'©§¥©¤©¨Ÿ¥§¨¤©
on wFnrW inM dnFC 'rbPd d`xn'©§¥©¤©¤§¦¤¨¦
,rbPd zExidA zngn ,FaiaQOW xFrd̈¤¦§¦¥£©§¦©¤©

iMoal d`xn lMd`xnl KEnQd ¦¨©§¥¨¨©¨§©§¤
mc`d ipirA d`xp ,EPOn ddM xg ©̀¥¥¤¦¤¦§¤§¥¥¨¨¨

ENi`M.`Ed wFnrEdOg d`xnM §¦¨§©§¥©¨
`idWlSd on dTEnrd`xnM - ¤¦£¨¦©¥§©§¥

d`xPW ,dOgd ici lr x`EOd mFwn̈©¨©§¥©©¨¤¦§¤
lvEOd mFwOd on wFnr `Ed ENi`M§¦¨¦©¨©¨

Fci lrW(`xtq)(o"anx d`xe ,m"`x): ¤©¨
.BúBà ànèåodMd d`xW oeiMn §¦¥¦¥¨¤¨¨©Ÿ¥

,oal Ktd rbPd KFzA xrVdWxn`i ¤©¥¨§©¤©¨©¨¨Ÿ©
,'dY` `nh' FlrxFvn `Ed ixde ¨¥©¨©£¥§¨

`l m`W ,cOll aEzMd `aE .hlgEn§¨¨©¨§©¥¤¦Ÿ
itl ,oaNd xrVd z` odMd d`ẍ¨©Ÿ¥¤©¥¨©¨¨§¦
KFzAW xrVd z` rBEpnd WlYW¤¨©©§¨¤©¥¨¤§

xnFl lFki Fpi` aEW ,rbPd`nh' Fl ©¤©¥¨©¨¥
itl .'dY`oal xrVWrbPd KFzA ©¨§¦¤¥¨¨¨§©¤©

,`Ed d`nEh oniq`id KkezxifB ¦©§¨§¨¦§¥©
,aEzMdd`Fx odMdW drWA wxW ©¨¤©§¨¨¤©Ÿ¥¤

`nh' Fl xnF` Edixd ,df d`nEh oniq¦©§¨¤£¥¥¨¥
K` ,Fz`nEh z` raFw KkaE 'dY ©̀¨§¨¥©¤§¨©
Fpi` ,oniQd z` d`Fx Fpi`W drWA§¨¨¤¥¤¤©¦¨¥

F`Ohl lFki(k"ez t"r l"kyn):c dxez ¨§©§

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

i"yx£‰‡¯ÓŒÔÈ‡ ˜ÓÚÂ∑ּפרּוׁשֹו ידעּתי הּׁשבּוע,∑ÈbÒ‰Â¯.לא סֹוף עד יראה ולא אחד, ּבבית יסּגירּנּו ¿»…≈«¿∆»ְִֵַָֹ¿ƒ¿ƒְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
עליו  סימנים .ויֹוכיחּו ְִִִָָָ

(ä)ãîò òâpä äpäå éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³©¤̧©Æ¨©´
úòáL ïäkä Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéòa§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¦§©¬

:úéðL íéîé̈¦−¥¦«
i"yx£ÂÈÈÚa∑ הראׁשֹון ּובׁשעּורֹו ÈL˙.ּבמראהּו .B¯ÈbÒ‰Â∑ מחלט טמא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּפׂשה אם .הא ¿≈»ְְְִִֵַָ¿ƒ¿ƒ≈ƒְְִִֵַָָָָָָֻ

ß 'a xc` a"k ipy mei ß

(å)ääk äpäå úéðL éòéáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ¥¨´
úçtñî ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ¦§©´©

:øäèå åéãâa ñaëå àåä¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«
i"yx£‰‰k∑ טמא – ּפׂשה אֹו ּבמראיתֹו עמד אם הא מּמראיתֹו; טהֹור ∑ÁtÒÓ˙.הכהה נגע ÒaÎÂ.ׁשם ≈»ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻƒ¿««ֵֶַָ¿ƒ∆

¯‰ËÂ ÂÈ„‚a∑ טבילה וצרי טמא נקרא להסּגר, ונזקק .הֹואיל ¿»»¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

Â‰‡ה  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡Ï ‰Â‰ „k Ì˜ ‡LzÎÓ«¿»»»«¬»»≈«¿»»
ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ ‡kLÓa¿«¿»¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

:˙eÈzƒ¿»

eÈz˙ו  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa d˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»≈¿»¿ƒ»»ƒ¿»
‡LzÎÓ ÛÒB‡ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â¿»»¿»«¿»»¿»≈«¿»»
ÚaˆÈÂ ‡È‰ ‡˙È„Ú ‡‰k dpk„ÈÂ ‡kLÓa¿«¿»ƒ«ƒ≈«¬»¬ƒ»ƒƒ««

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)äàøî ïéà ÷BîòåxFrd on.`l §¨¥©§¤¨¦¨Ÿ
,FWExit iYrcioal d`xn lM ixdW ¨©§¦¥¤£¥¨©§¤¨¨

EPOn ddMd zOErl wFnr d`xpd`x) ¦§¤¨§©©¥¤¦¤
(mcewd weqta i"yxdpal zxdAW oeiMnE ,¦¥¨¤©¤¤§¨¨

xFrd on dTEnr zi`xp `id ixd ,`id¦£¥¦¦§¥£¨¦¨
(m"`x ,o"anx):

øébñäåmini zraW rbPd z` odMd. §¦§¦©Ÿ¥¤©¤©¦§©¨¦
lr Fnvr rbPd z` xiBqIW FWExiR oi ¥̀¥¤©§¦¤©¤©©§©
FA xW` mc`d z` `N` ,FzWiag ici§¥£¦¨¤¨¤¨¨¨£¤

,rbPdEPxiBqiodMd`le ,cg` ziaA ©¤©©§¦¤©Ÿ¥§©¦¤¨§Ÿ
d`xiodMd ipirl rbPdsFq cr ¥¨¤©¤©§¥¥©Ÿ¥©

f`e ,rEaXdz` odMd d`xi xW`M ©¨©§¨©£¤¦§¤©Ÿ¥¤
,rbPd,eilr mipniQd EgikFiWi m` ©¤©¦©¦¨¦¨¨¦¥

lW FraHW itlE .F`Ohl F` Fxdhl§©£§©§§¦¤¦§¤
dPYWn Fpi`W ,`Ed dPYWOd rbp¤©©¦§©¤¤¥¦§©¤
,mFi iCn hrn hrn `N` zg` zaA§©©©¤¨§©§©¦¥
xBqdd ini KWnA odMd Ed`xi m`e§¦¦§¥©Ÿ¥§¤¤§¥©¤§¥
dPYWp m` xExiaA oigadl lkEi `lŸ©§©§¦§¥¦¦§©¨
`NW icM FxiBqdl Wi Kkitl ,rbPd©¤©§¦¨¥§©§¦§¥¤Ÿ

ElNd minIA rbPd d`xi(ipewfg ,m"`x): ¥¨¤©¤©©¨¦©¨
d dxez

(d).åéðéòad`xn oFWNn `Ed §¥¨¦§©§¤
'glcAd oirM Fpire' :FnM] x`Fze§©§§¥§¥©§Ÿ©

)(f ,`i xacnad`xnM Ed`xnE -©§¥§©§¥
rbPd x`WPW ,xnFlkE .[glcAd©§Ÿ©§©¤¦§©©¤©

Ed`xnA,rbPd ddkEd `NW - §©§¥¤Ÿ§¨©¤©

zrAx`n cg`M Ed`xn oiicre©£©¦©§¥§¤¨¥©§©©
,mirbPd zF`xnoFW`xd FxEriWaE ©§©§¨¦§¦¨¦

didX dOn FlcB dPYWp `NW -¤Ÿ¦§©¨¨§¦©¤¨¨
dNigYA.oFWl aEzMd hwp KkitlE ©§¦¨§¦¨¨©©¨§

xnFl ,['FpirA' `le] 'eipirA' miAx©¦§¥¨§Ÿ§¥©
od ,mipiiprd ipWA dPYWp `NW¤Ÿ¦§©¨¦§¥¨¦§¨¦¥
ddkEd m` la` .FlcbA ode Ed`xnA§©§¥§¥§¨§£¨¦§¨
drAx`n cg`M Ed`xn oi`e rbPd©¤©§¥©§¥§¤¨¥©§¨¨
rbPd lcFB hrnzPW F` ,zF`xOd©©§¤¦§©¥¤©¤©

odMd Fxdhn ,xEriXMn zFgtl,o"anx) §¨¦©¦§©£©Ÿ¥
(l"kyn ,`"eb:

.úéðL Bøébñäå`l' aEzMd siqFd §¦§¦¥¦¦©¨Ÿ
df xaCW s` lr ,'xFrA rbPd dUẗ¨©¤©¨©©¤¨¨¤
'eipirA cnr' xn`PX dnA llkp xaM§¨¦§©§©¤¤¡©¨©§¥¨
FlcB z` ode Ed`xn z` od llFMd]©¥¥¤©§¥§¥¤¨§

(mcewd xeaica x`eank)EpcOll icM ,[§¥§©§¥
Wi f` rbPd hXRzp `l m` `weCW¤©§¨¦Ÿ¦§©¥©¤©¨¥

,zipW FxiBqdl`ddY` df llMn - §©§¦¥¦¨¦§¨¤©¨
W ,rnFWdUR m`(hXRzd)rEaWA ¥©¤¦¨¨¦§©¥§¨©

oFW`x`Ed ixd ,xBqdd lW`nh ¦¤©¤§¥£¥¨¥
,hlgEnzipW FxiBqdl KxFv oi`e,`"eb) §¨§¥¤§©§¦¥¦

(l"kyn:e dxez
(e).ääk,rbPl x`FY mW df oi` ¥¨¥¤¥©©¤©

Kixv did oM ENi`W ,ddM rbp `EdW¤¤©¥¤¤¦¥¨¨¨¦
,(u"nwA `le l"FBqA) 'ddM' cwPil¦¨¥¥¤§¤§Ÿ§¨©

rbPW oeiMnlwWn lre] xkf oFWl `Ed ¦¥¨¤¤©§¨¨§©¦§©

,['d`B dX`' dawple ,xkfl 'd`B mc`'¨¨¥¤§¨¨§¦§¥¨¦¨¥¨
,xnFlkE ,xar onfA lrR `Ed `N ¤̀¨Ÿ©¦§©¨¨§©

rbPdFzi`xOn ddkEd(g"eyl ,n"dd). ©¤©§¨¦©§¦
`le rbPd ddM dPde' aEzMd oFWNnE¦§©¨§¦¥¥¨©¤©§Ÿ
Wi 'odMd Fxdhe xFrA rbPd dUẗ¨©¤©¨§¦£©Ÿ¥¥
`N` Fxdhn odMd oi`W ,cFnll¦§¤¥©Ÿ¥§©£¤¨
dxdh ipniq ipW rbPA EniIwzp xW`M©£¤¦§©§©¤©§¥¦¨¥¨¢¨
`le ,oaFNd d`xn ddkEdW ,EN ¥̀¤§¨©§¥©¤§Ÿ

,hXRzp`d,rnFW dY` df llMn - ¦§©¥¨¦§¨¤©¨¥©
Wm`oFbM ,miIwzp `l mdn cg` oniq ¤¦¦¨¤¨¥¤Ÿ¦§©¥§
WFzi`xnA cnr`NW iRÎlrÎs` ¤¨©§©§¦©©¦¤Ÿ

,hXRzpF`WdUtiRÎlrÎs` rbPd ¦§©¥¤¨¨©¤©©©¦
`Ed ixd ,ddkEd Ed`xOW`nh ¤©§¥§¨£¥¨¥

hlgEn(i"`a): §¨
.úçtñîxFdh rbp mW,xnFlkE .`Ed ¦§©©¥¤©¨§©

Ff oi` ,dUR `le rbPd ddMW oeiMn¦¥¨¤¥¨©¤©§Ÿ¨¨¥
`id zgRqn `N` zrxv: ¨©©¤¨¦§©©¦
.øäèå åéãâa ñaëåiRÎlrÎs` §¦¤§¨¨§¨¥©©¦

,`Ed xFdh rbPW xaCd xxaEdW¤§©©¨¨¤¤©¨
mFwn lMnxBqdl wwfpe li`Fd ¦¨¨¦§¦§©§¤§¥

Kixve ,'`nh' `xwpFnvr xdhl ¦§¨¨¥§¨¦§©¥©§
AdliahxMfp `NW s`e] eicbaE `Ed ¦§¦¨§¨¨§©¤Ÿ¦§©

`Ed KM ,eicbA qEAiM `N` aEzMA©¨¤¨¦§¨¨¨
qEAM xn`PW mFwn lMW ,llMd©§¨¤¨¨¤¤¡©¦
[FtEB zliah mB llFM df ixd micbA§¨¦£¥¤¥©§¦©

(r"y):f dxez



rixfzמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑ זאת" ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‰Â‡.ּתהיה" ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכר הּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. .לׁשֹון ְִֶ»««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא ּבּבּבּבאדםאדםאדםאדם תהיהתהיהתהיהתהיה ּכּכּכּכיייי צרעתצרעתצרעתצרעת ט)נגענגענגענגע לדיני (יג, ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
אּלא  הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדר הּוא", טהֹור לבן הפ "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. אמּורה ּכבר ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻצרעת
ּכאן  אין לבן הפ ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין מֹוכיחה זֹו ּתֹופעה - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻסברא

הּכהן". אל "והּובא ּכאן אין ולכן צרעת" "נגע ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלּות

(é)äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì øòN¥¨´¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
ּבכל  אף ּבׂשאת, אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא לבן ׂשער -ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

טמאה  סימן הּוא ותֹולדֹותיהן .הּמראֹות ְְְְִֵֶַַַָֻ

a˙¯ז  ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙eÈ˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח  ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט  È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡‰k«¬»

kLÓa‡י  ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).ïäkä BànèåxaMW iRÎlrÎs` §¦§©Ÿ¥©©¦¤§¨
ixd ,`id zgRqOW itl odMd Fxdih¦£©Ÿ¥§¦¤¦§©©¦£¥
FpiC oi` dhXRzd zgRqOdW xg`n¥©©¤©¦§©©¦§©§¨¥¦
rbp `N` ,xbQdl wEwGd Wcg rbpM§¤©¨¨©¨§¦¨¥¤¨¤©

,`Ed `nh`Ed ixd F`OHXnErxFvn ¨¥¦¤¦§£¥§¨
E ,hlgEn,dliah caNnwEwf`Ed §¨¦§©§¦¨¨

,oAxwlE zglbzlE mixRvllkM §¦¢¦§¦§©©§¨§¨§¨
didY z`f' zWxtA xEn`dzxFY ¨¨§¨¨©Ÿ¦§¤©

rxvOd'(ci onwl)(a"a): ©§Ÿ¨
.àéä úòøöhXRzdW xg`n ,xnFlM ¨©©¦§©¥©©¤¦§©¥

iM xxaEd dYrn ,rbPdzgRqOd ©¤©¥©¨§©¦©¦§©©
z`Gdxn`p KkitlE .`id zrxv rbp ©Ÿ¤©¨©©¦§¦¨¤¡©

aqEOW itl ,dawp oFWlA '`id zrxv'¨©©¦¦§§¥¨§¦¤¨
(dawp oFWl `idW) zgRqOd lr©©¦§©©¤¦§§¥¨

(`"eb ,oexkfd):
.úòøödawp oFWlENi`e ,`idòâð ¨©©§§¥¨¦§¦¤©

xkf oFWl`Ed.dxn`p df mrHnE §¨¨¦©©¤¤¤§¨
xkf oFWlA minrtl mirbPd zWxR̈¨©©§¨¦¦§¨¦¦§¨¨
aEzMd xW`M ;dawp oFWlA minrtle§¦§¨¦¦§§¥¨©£¤©¨
oFWlA xn`p `Ed ixd ,rbPd lr aqEn¨©©¤©£¥¤¡©¦§

'`Ed zrxv rbp' :FnM ,xkf(b weqt), ¨¨§¤©¨©©
'eipirA cnr rbPd dPde'(d weqt)ENi`e . §¦¥©¤©¨©§¥¨§¦

ixd ,zrxSd lr aqEn aEzMd xW`M©£¤©¨¨©©¨©©£¥
rbp' :FnM ,dawp oFWlA xn`p `Ed¤¡©¦§§¥¨§¤©

'`id zrxv(k weqt),iM zrxv rbp' ¨©©¦¤©¨©©¦
''ebe didz(g weqt)(`"eb ,m"`x):h dxez ¦§¤

(i)úéçîez`UA ig xUA.`Ed 'zign' ¦§©¨¨©©§¥¦§©
,xnFlkE .dnlgde zE`ixA oFWNn¦§§¦§©§¨¨§©
`Ed ixde ,milgde `ixadW xUÄ¨¤¦§¦§¤¡¦©£¥

,ig xUaMf"rlA h"pinpiy §¨¨©§©©
dpWOd oFWlA `Ed oke] .(dnlgd)dcp) ©§¨¨§¥¦§©¦§¨

(`"n i"tcr - 'dMOd digYW cr'©¤¦§¤©©¨©
[dMOd `ixaYW.,xnFlkEWm`KRdP ¤©§¦©©¨§©¤¦¤§©

zvwnd`xnz`Ud KFzAW oaFNd ¦§¨©§¥©¤¤§©§¥
xUa d`xnleiccv lMnE] `ixA §©§¥¨¨¨¦¦¨§¨¨

,[oaFl d`xn x`Wponiq `Ed s` ¦§©©§¥¤©¦©
d`nEhzrxv rbp lW.iRÎlrÎs`e §¨¤¤©¨©©§©©¦

zignE oal xrU dktd `ide' xn`PW¤¤¡©§¦¨§¨¥¨¨¨¦§©
oi`W FWExiR oi` ,'z`UA ig xUÄ¨©©§¥¥¥¤¥
,mipniQd ipW FA EidIW cr `nh rbPd©¤©¨¥©¤¦§§¥©¦¨¦

`N` ,dign mbe oal xrU mBxrU ©¥¨¨¨§©¦§¨¤¨¥¨
oals` calAdign `lAoniq `Ed ¨¨¦§¨©§Ÿ¦§¨¦©

,Fnvr iptA d`nEhdignEs` calA §¨¦§¥©§¦§¨¦§¨©
oal xrU `lAiptA d`nEh oniq `Ed §Ÿ¥¨¨¨¦©§¨¦§¥

dpFW`xd dWxRaE .Fnvr(b weqt) ©§©¨¨¨¨¦¨
,calA oal xrU lW rbp ipiC Exn`p¤¤§¦¥¤©¤¥¨¨¨¦§¨
lW rbp ipiC mixEn` Ff dWxtA ENi`e§¦§¨¨¨£¦¦¥¤©¤
lW e"iEde .oal xrU FA oi`W s` dign¦§¨©¤¥¥¨¨¨§©¨¤
DWExiRW zwNgnd e"ie `id 'zignE'¦§©¦¨©§©¤¤¤¥¨
oniq `Ed mdn cg` lM iM ,'F`'¦¨¤¨¥¤¦©

Fnvr iptA d`nEh(m"`x ,oexkfd). §¨¦§¥©§
aEzMA dxn`p `NW iRÎlrÎs`e§©©¦¤Ÿ¤¤§¨©¨

z`VA `N` 'dign'x`WA `le ¦§¨¤¨©§¥§Ÿ¦§¨
Fpi`W mEXn df oi` ,zF`xOdiM bdFp ©©§¥¤¦¤¥¥¦

x`WA `le z`U d`xnA m ¦̀§©§¥§¥§Ÿ¦§¨
`N` ,zF`xOdzF`xOd lkA s`lW ©©§¤¨©§¨©©§¤

xUAd xFr irbp`Ed odizFclFze ¦§¥©¨¨§§¥¤
.d`nEh oniq'z`U' aEzMd hwp `le ¦©§¨§Ÿ¨©©¨§¥

xzFi FA diEvn digOW itl `N ¤̀¨§¦¤¦§¨§¨¥
zF`xOd x`WAn(`xtq)(l"kyn):`i dxez ¦¦§¨©©§

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

(àé)ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®
:àeä àîè ék epøbñé àì́Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙LB ˙Ú¯ˆ∑ מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
אטהרּנה  – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא .לחה; ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(áé)úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk úà¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðéò¥¥¬©Ÿ¥«
i"yx£BL‡¯Ó∑ רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל ÈÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן .ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(âé)BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå§¦©−¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑!?טמאה סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי מחיה, ּבֹו צמחה אּלא (ת"כ)אם ¿≈»»»«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
הּנגע  נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מט ּמאין ׁשאין אברים ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ׁשהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהרי
רחב  ונעׂשה ׁשהבריא ּכגֹון ׁשּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה האבר ראׁש וחזר ,ואיל איל ׁשּׁשֹופע ּכאחד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻּכּלֹו

ׁשּתטּמא  הּכתּוב לּמדנּו הּמחיה, ּבֹו ּבֹו∑ÌBÈ·e.ונראית רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ללּמד, לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ¿ְְֵֵֶֶַַַַַָ

d¯Òaיא  CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d¯‚ÒÈ ‡Ï ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב  ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡‰Î ÈÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

Ïkיג  ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד  ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).àéä úðLBð úòøözpizp Edf ¨©©¤¤¦¤§¦©
rbPd z` `Ohn `EdW Kkl mrh©©§¨¤§©¥¤©¤©
oniq digOd iM ,FzxBqdA KxFv ilAn¦§¦¤§©§¨¨¦©¦§¨¦¨

W `Ed,digOd zgY `id dpWi dMn ¤©¨§¨¨¦©©©¦§¨
Ff dxEAgewxd`ixA zi`xp §©¨©¦§¥§¦¨

,dlrnlnFzF`A xUAd `ixadW itl ¦§©§¨§¦¤¦§¦©¨¨§
,mFwnemlE`.dgl d`ln diYgz ¨§¨©§¤¨§¥¨¥¨
ickE' xn`z `NW,dAxC`li`Fd §¥¤ŸŸ©©§©¨¦

dign dzlre`ixaE ig xUal KRdpe §¨§¨¦§¨§¤§©§¨¨©¨¦
,'dPxdh`aEzMd KxvEd oM lr £©£¤¨©¥§©©¨

digOl zgYn iM ,df mrh zpizpl¦§¦©©©¤¦¦©©©¦§¨
dpWi dMn KxcM ,`id zpWFp zrxv̈©©¤¤¦§¤¤©¨§¨¨
,Dzirvn`A `ixadl ligzn xUAdW¤©¨¨©§¦§©§¦§¤§¨¦¨
iM EPxBqi `l ,odMd F`Ohe' - KkitlE§¦¨§¦§©Ÿ¥Ÿ©§¦¤¦

'`Ed `nh(`"eb):ai dxez ¨¥
(ai)BLàøîeilbx cre.FWExiR oi` ¥Ÿ§©©§¨¥¥

Edvw cre rbPd lW oFilrd EdvTn¦¨¥¨¤§¤©¤©§©¨¥
FW`xn `N` ,oFYgYdlWdcre mc` ©©§¤¨¥Ÿ¤¨¨¨§©

eilbx,xn`PW FnkE(`ad weqta)dPde' ©§¨§¤¤¡©§¦¥
'FxUA lM z` zrxSd dzQk.dnE ¦§¨©¨©©¤¨§¨©

z` zrxSd dzQke' okl mcFw xn`PX¤¤¡©¤¨¥§¦§¨©¨©©¥

xFr lM z` ,FWExiR 'rbPd xFr lM̈©¤©¥¤¨
rbPd FA xW` mc`d(m"ialn ,m"`x): ¨¨¨£¤©¤©

.ïäkä éðéò äàøî ìëìWiBcd §¨©§¥¥¥©Ÿ¥¦§¦
d`xn lMW cOll icM ,'lkl' aEzMd©¨§¨§¥§©¥¤¨©§¥

,rbPA zFpEzp Eidi odMd ipirhxR ¥¥©Ÿ¥¦§§©¤©§¨
FxF`n KWgW odkldWlgPW - §Ÿ¥¤¨©§¤¤§§¨

,mirbp zF`xNn `Ed lEqRW ,FziI`x§¦¨¤¨¦¦§§¨¦
oigadl FYlFkiA Wi oiicrW s ©̀¤£©¦¥¦§§©§¦

mirbPd zF`xnA(`xtq):bi dxez §©§©§¨¦
(ci)éç øNa Ba úBàøä íBéáe`nhi. §¥¨¨¨©¦§¨

`ldexak ixd ,dign FA dgnv m` ©£Ÿ¦¨§¨¦§¨£¥§¨
WxiRaEzMdd`nEh oniq digOdW ¥©©¨¤©¦§¨¦©§¨

dfA EpcOll aEzMd `A dnE ,`Ed©¨©¨§©§¥¨¤
cFrcg`A rbPd didW ixd `N` ?¤¨£¥¤¨¨©¤©§¤¨

,mixai` iW`x drAx`e mixUrn¥¤§¦§©§¨¨¨¥¥¨¦
,lbxde cId zFrAv` iW`x oFbM§¨¥¤§§©¨§¨¤¤

`Ed oiCdWoi`Wmixa`d iW`x ¤©¦¤¥¨¥¨¥¨¦
oi`W itl - dign mEXn oi`OHn¦©§¦¦¦§¨§¦¤¥

,cg`M FNEM rbPd d`xpiW`x iM ¦§¤©¤©§¤¨¦¨¥
mixa`dWe md micCEgOoirtFX ¨¥¨¦¤§¨¦¥§§¦

(rERiWA micxFi),Kli`e Kli`oi` §¦§¦©¥¨§¥¨¥

mdA d`xp (qixbM FxEriXW) rbp¤©¤¦¦§¦¦§¤¨¤
`Ohn Fpi` rbPde ,zFI`x dOkA `N ¤̀¨§©¨§¦§©¤©¥§©¥
dI`xA FzF`xl xWt` oM m` `N ¤̀¨¦¥¤§¨¦§¦§¦¨

xn`PW ,zg`(b weqt lirl)odMd Ed`xe' ©©¤¤¡©§¨¨©Ÿ¥
,'Fz` `OheeKM xg`W`x xfg §¦¥Ÿ§©©¨¨©Ÿ

,onFW iciÎlr FrERW dNBzpe xa`d̈¥¤§¦§©¨¦©§¥¤
`ixadW oFbM(oinWd),agx dUrpe §¤¦§¦¦§¦§©£¨¨¨

edYrdigOd FA zi`xp,zg` dI`xA §©¨¦§¥©¦§¨¦§¦¨©©
df otF`A.`OhYW aEzMd EpcOl §¤¤¦§¨©¨¤§©¥

Epiid dxFYd WECig `lEl oMW¤¥¥¦©¨¨¦
zginv zrWaE li`Fd ,mixnF`§¦¦¦§©§¦©
,zg` dI`xA d`xp did `l digOd©¦§¨Ÿ¨¨¦§¤¦§¦¨©©
d`xpe xfgWM s` `Ohn Fpi` aEW¥§©¥©§¤¨©§¦§¨
aEzMd KxvEd Kkitl .zg` dI`xA¦§¦¨©©§¦¨§©©¨
did `l dNigYAW s`W ,EpcOll§©§¥¤©¤©§¦¨Ÿ¨¨
mFiA mFwn lMn ,zg` dI`xA d`xp¦§¤¦§¦¨©©¦¨¨§

`nhi digOd FA zF`xd(`xtq)(m"`x): ¥¨©¦§¨¦§¨
.íBéáe?'mFiaE' xnFl cEnlY dn §©©§©§

Fa d`Fx dY`W mFi WIW cOll§©¥¤¥¤©¨¤
,mpiC z` rFAwl icM mirbpmFi Wie §¨¦§¥¦§©¤¦¨§¥

Fa d`Fx dY` oi`W`NW icM ,mirbp ¤¥©¨¤§¨¦§¥¤Ÿ



מי rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

(æ)Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú äNt-íàå§¦¨¸¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²
:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèì ïäkä-ìà¤©Ÿ¥−§¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«

(ç)Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå ïäkä äàøå§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬
ô :àåä úòøö ïäkä©Ÿ¥−¨©¬©¦«

i"yx£Ô‰k‰ B‡nËÂ∑ זאת" ּבפרׁשת האמּור ּולקרּבן ּולתגלחת לצּפרים וזקּוק מחלט, הּוא הרי ּומּׁשּטּמאֹו ¿ƒ¿«…≈ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ
‰Â‡.ּתהיה" ˙Ú¯ˆ∑,צרעת הּזאת. זכר הּמסּפחת לׁשֹון נגע, נקבה. .לׁשֹון ְִֶ»««ƒְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(è):ïäkä-ìà àáeäå íãàa äéäú ék úòøö òâð¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®§−̈¤©Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr al zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהןהןהןהן אלאלאלאל והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא ּבּבּבּבאדםאדםאדםאדם תהיהתהיהתהיהתהיה ּכּכּכּכיייי צרעתצרעתצרעתצרעת ט)נגענגענגענגע לדיני (יג, ההקּדמה והרי חדׁש, ענין ׁשל סגנֹון נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
אּלא  הּכתּוב ּגזרת אינּה הּפׁשט ּובדר הּוא", טהֹור לבן הפ "ּכּלֹו נאמר להּלן ּדהּנה לֹומר, ויׁש לעיל. אמּורה ּכבר ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻצרעת
ּכאן  אין לבן הפ ּכּלֹו ּכאׁשר ּכללי: ּדין ּכאן ׁשּנתחּדׁש הרי הּגּוף. טבע אּלא חלי זה ׁשאין מֹוכיחה זֹו ּתֹופעה - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻסברא

הּכהן". אל "והּובא ּכאן אין ולכן צרעת" "נגע ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלּות

(é)äëôä àéäå øBòa äðáì-úàN äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈
:úàNa éç øNa úéçîe ïáì øòN¥¨´¨¨®¦§©²¨¨¬©−©§¥«

i"yx£˙ÈÁÓe∑ טמאה סימן הּוא אף ּבׂשר, למראה הּׂשאת ׁשּבתֹו הּלבן מקצת ׁשּנהּפ ּבלע"ז, שנימינ"ט ƒ¿«ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻ
ּבכל  אף ּבׂשאת, אּלא מחיה נאמרה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי לבן; ׂשער ּבלא ּומחיה מחיה, ּבלא לבן ׂשער -ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

טמאה  סימן הּוא ותֹולדֹותיהן .הּמראֹות ְְְְִֵֶַַַָֻ

a˙¯ז  ‡kLÓa ‡˙È„Ú ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¬ƒ»¿«¿»»«
˙eÈ˙ ÈÊÁzÈÂ d˙ek„Ï ‡‰ÎÏ ÈÊÁz‡c¿ƒ«¬ƒ¿«¬»¿«≈¿ƒ«¬ƒƒ¿»

:‡‰ÎÏ¿«¬»

kLÓa‡ח  ‡˙È„Ú ˙ÙÒB‡ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»≈«¬ƒ»¿«¿»
:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»¿ƒ»ƒ

ÂÏ˙ט  È˙zÈÂ ‡L‡a È‰˙ È¯‡ e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ¬≈¿≈«¬»»¿ƒ≈≈¿»
:‡‰k«¬»

kLÓa‡י  ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»«¿»«¿»¿«¿»
‡˙ÈÁ ‡¯Òa ÌL¯Â ¯eÁÏ ¯ÚN ˙ÎÙ‰ ‡È‰Â¿ƒ¬»«≈»¿ƒ»¿∆ƒ¿»«¿»

:‡z˜nÚa¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(g).ïäkä BànèåxaMW iRÎlrÎs` §¦§©Ÿ¥©©¦¤§¨
ixd ,`id zgRqOW itl odMd Fxdih¦£©Ÿ¥§¦¤¦§©©¦£¥
FpiC oi` dhXRzd zgRqOdW xg`n¥©©¤©¦§©©¦§©§¨¥¦
rbp `N` ,xbQdl wEwGd Wcg rbpM§¤©¨¨©¨§¦¨¥¤¨¤©

,`Ed `nh`Ed ixd F`OHXnErxFvn ¨¥¦¤¦§£¥§¨
E ,hlgEn,dliah caNnwEwf`Ed §¨¦§©§¦¨¨

,oAxwlE zglbzlE mixRvllkM §¦¢¦§¦§©©§¨§¨§¨
didY z`f' zWxtA xEn`dzxFY ¨¨§¨¨©Ÿ¦§¤©

rxvOd'(ci onwl)(a"a): ©§Ÿ¨
.àéä úòøöhXRzdW xg`n ,xnFlM ¨©©¦§©¥©©¤¦§©¥

iM xxaEd dYrn ,rbPdzgRqOd ©¤©¥©¨§©¦©¦§©©
z`Gdxn`p KkitlE .`id zrxv rbp ©Ÿ¤©¨©©¦§¦¨¤¡©

aqEOW itl ,dawp oFWlA '`id zrxv'¨©©¦¦§§¥¨§¦¤¨
(dawp oFWl `idW) zgRqOd lr©©¦§©©¤¦§§¥¨

(`"eb ,oexkfd):
.úòøödawp oFWlENi`e ,`idòâð ¨©©§§¥¨¦§¦¤©

xkf oFWl`Ed.dxn`p df mrHnE §¨¨¦©©¤¤¤§¨
xkf oFWlA minrtl mirbPd zWxR̈¨©©§¨¦¦§¨¦¦§¨¨
aEzMd xW`M ;dawp oFWlA minrtle§¦§¨¦¦§§¥¨©£¤©¨
oFWlA xn`p `Ed ixd ,rbPd lr aqEn¨©©¤©£¥¤¡©¦§

'`Ed zrxv rbp' :FnM ,xkf(b weqt), ¨¨§¤©¨©©
'eipirA cnr rbPd dPde'(d weqt)ENi`e . §¦¥©¤©¨©§¥¨§¦

ixd ,zrxSd lr aqEn aEzMd xW`M©£¤©¨¨©©¨©©£¥
rbp' :FnM ,dawp oFWlA xn`p `Ed¤¡©¦§§¥¨§¤©

'`id zrxv(k weqt),iM zrxv rbp' ¨©©¦¤©¨©©¦
''ebe didz(g weqt)(`"eb ,m"`x):h dxez ¦§¤

(i)úéçîez`UA ig xUA.`Ed 'zign' ¦§©¨¨©©§¥¦§©
,xnFlkE .dnlgde zE`ixA oFWNn¦§§¦§©§¨¨§©
`Ed ixde ,milgde `ixadW xUÄ¨¤¦§¦§¤¡¦©£¥

,ig xUaMf"rlA h"pinpiy §¨¨©§©©
dpWOd oFWlA `Ed oke] .(dnlgd)dcp) ©§¨¨§¥¦§©¦§¨

(`"n i"tcr - 'dMOd digYW cr'©¤¦§¤©©¨©
[dMOd `ixaYW.,xnFlkEWm`KRdP ¤©§¦©©¨§©¤¦¤§©

zvwnd`xnz`Ud KFzAW oaFNd ¦§¨©§¥©¤¤§©§¥
xUa d`xnleiccv lMnE] `ixA §©§¥¨¨¨¦¦¨§¨¨

,[oaFl d`xn x`Wponiq `Ed s` ¦§©©§¥¤©¦©
d`nEhzrxv rbp lW.iRÎlrÎs`e §¨¤¤©¨©©§©©¦

zignE oal xrU dktd `ide' xn`PW¤¤¡©§¦¨§¨¥¨¨¨¦§©
oi`W FWExiR oi` ,'z`UA ig xUÄ¨©©§¥¥¥¤¥
,mipniQd ipW FA EidIW cr `nh rbPd©¤©¨¥©¤¦§§¥©¦¨¦

`N` ,dign mbe oal xrU mBxrU ©¥¨¨¨§©¦§¨¤¨¥¨
oals` calAdign `lAoniq `Ed ¨¨¦§¨©§Ÿ¦§¨¦©

,Fnvr iptA d`nEhdignEs` calA §¨¦§¥©§¦§¨¦§¨©
oal xrU `lAiptA d`nEh oniq `Ed §Ÿ¥¨¨¨¦©§¨¦§¥

dpFW`xd dWxRaE .Fnvr(b weqt) ©§©¨¨¨¨¦¨
,calA oal xrU lW rbp ipiC Exn`p¤¤§¦¥¤©¤¥¨¨¨¦§¨
lW rbp ipiC mixEn` Ff dWxtA ENi`e§¦§¨¨¨£¦¦¥¤©¤
lW e"iEde .oal xrU FA oi`W s` dign¦§¨©¤¥¥¨¨¨§©¨¤
DWExiRW zwNgnd e"ie `id 'zignE'¦§©¦¨©§©¤¤¤¥¨
oniq `Ed mdn cg` lM iM ,'F`'¦¨¤¨¥¤¦©

Fnvr iptA d`nEh(m"`x ,oexkfd). §¨¦§¥©§
aEzMA dxn`p `NW iRÎlrÎs`e§©©¦¤Ÿ¤¤§¨©¨

z`VA `N` 'dign'x`WA `le ¦§¨¤¨©§¥§Ÿ¦§¨
Fpi`W mEXn df oi` ,zF`xOdiM bdFp ©©§¥¤¦¤¥¥¦

x`WA `le z`U d`xnA m ¦̀§©§¥§¥§Ÿ¦§¨
`N` ,zF`xOdzF`xOd lkA s`lW ©©§¤¨©§¨©©§¤

xUAd xFr irbp`Ed odizFclFze ¦§¥©¨¨§§¥¤
.d`nEh oniq'z`U' aEzMd hwp `le ¦©§¨§Ÿ¨©©¨§¥

xzFi FA diEvn digOW itl `N ¤̀¨§¦¤¦§¨§¨¥
zF`xOd x`WAn(`xtq)(l"kyn):`i dxez ¦¦§¨©©§

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

(àé)ïäkä Bànèå BøNa øBòa àåä úðLBð úòøö̈©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½§¦§−©Ÿ¥®
:àeä àîè ék epøbñé àì́Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«

i"yx£‡È‰ ˙LB ˙Ú¯ˆ∑ מלאה ותחּתיה מלמעלה ּבריאה נראית זֹו וחּבּורה הּמחיה, ּתחת היא יׁשנה מּכה »««∆∆ƒְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
אטהרּנה  – מחיה ועלתה הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא .לחה; ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(áé)úòøvä äúqëå øBòa úòøvä çøôz çBøt-íàå§¦¨¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©
äàøî-ìëì åéìâø-ãòå BLàøî òâpä øBò-ìk úà¥µ¨´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðéò¥¥¬©Ÿ¥«
i"yx£BL‡¯Ó∑ רגליו ועד אדם ‰Ô‰k.ׁשל ÈÈÚ ‰‡¯ÓŒÏÎÏ∑מאֹורֹו ׁשחׁש לכהן .ּפרט ≈…ְְֶַַָָָ¿»«¿≈≈≈«…≈ְְְֵֶַָָֹ

(âé)BøNa-ìk-úà úòøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ¤¨§¨½
:àeä øBäè ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå§¦©−¤©¨®©ª²¨©¬¨−̈¨¬«

(ãé):àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«

i"yx£ÈÁ ¯Na Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e∑!?טמאה סימן ׁשהּמחיה ּפרׁש ּכבר הרי מחיה, ּבֹו צמחה אּלא (ת"כ)אם ¿≈»»»«ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ
הּנגע  נראה ׁשאין לפי מחיה מּׁשּום מט ּמאין ׁשאין אברים ראׁשי וארּבעה מעׂשרים ּבאחד הּנגע ׁשהיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהרי
רחב  ונעׂשה ׁשהבריא ּכגֹון ׁשּמן, עלֿידי ׁשּפּועֹו ונתּגּלה האבר ראׁש וחזר ,ואיל איל ׁשּׁשֹופע ּכאחד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻּכּלֹו

ׁשּתטּמא  הּכתּוב לּמדנּו הּמחיה, ּבֹו ּבֹו∑ÌBÈ·e.ונראית רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ללּמד, לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ¿ְְֵֵֶֶַַַַַָ

d¯Òaיא  CLÓa ‡È‰ ‡˜ÈzÚ ˙e¯È‚Ò¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿≈
:‡e‰ ·‡ÒÓ È¯‡ d¯‚ÒÈ ‡Ï ‡‰k dp·‡ÒÈÂƒ»≈ƒ≈«¬»»«¿¿ƒ≈¬≈¿»»

ÈÙÁ˙Âיב  ‡kLÓa ‡˙e¯È‚Ò ÈbÒ˙ ‡bÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»¿«¿»¿«¬≈
„ÚÂ dLÈ¯Ó ‡LzÎÓ CLÓ Ïk ˙È ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»»»¿««¿»»≈≈≈¿«

:‡‰Î ÈÈÚ eÊÈÁ ÏÎÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿»≈≈≈«¬»

Ïkיג  ˙È ‡˙e¯È‚Ò ˙ÙÁ ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»¬«¿ƒ»»»
CÈÙ‰˙‡ dlk ‡LzÎÓ ˙È Èk„ÈÂ d¯Òaƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿»»À≈ƒ¿¬ƒ

:‡e‰ ÈÎc ¯ÂÁÓÏ¿∆¡«¿≈

È‰Èיד  ‡iÁ ‡¯Òa d· ÈÊÁz‡„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¿»«»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`i).àéä úðLBð úòøözpizp Edf ¨©©¤¤¦¤§¦©
rbPd z` `Ohn `EdW Kkl mrh©©§¨¤§©¥¤©¤©
oniq digOd iM ,FzxBqdA KxFv ilAn¦§¦¤§©§¨¨¦©¦§¨¦¨

W `Ed,digOd zgY `id dpWi dMn ¤©¨§¨¨¦©©©¦§¨
Ff dxEAgewxd`ixA zi`xp §©¨©¦§¥§¦¨

,dlrnlnFzF`A xUAd `ixadW itl ¦§©§¨§¦¤¦§¦©¨¨§
,mFwnemlE`.dgl d`ln diYgz ¨§¨©§¤¨§¥¨¥¨
ickE' xn`z `NW,dAxC`li`Fd §¥¤ŸŸ©©§©¨¦

dign dzlre`ixaE ig xUal KRdpe §¨§¨¦§¨§¤§©§¨¨©¨¦
,'dPxdh`aEzMd KxvEd oM lr £©£¤¨©¥§©©¨

digOl zgYn iM ,df mrh zpizpl¦§¦©©©¤¦¦©©©¦§¨
dpWi dMn KxcM ,`id zpWFp zrxv̈©©¤¤¦§¤¤©¨§¨¨
,Dzirvn`A `ixadl ligzn xUAdW¤©¨¨©§¦§©§¦§¤§¨¦¨
iM EPxBqi `l ,odMd F`Ohe' - KkitlE§¦¨§¦§©Ÿ¥Ÿ©§¦¤¦

'`Ed `nh(`"eb):ai dxez ¨¥
(ai)BLàøîeilbx cre.FWExiR oi` ¥Ÿ§©©§¨¥¥

Edvw cre rbPd lW oFilrd EdvTn¦¨¥¨¤§¤©¤©§©¨¥
FW`xn `N` ,oFYgYdlWdcre mc` ©©§¤¨¥Ÿ¤¨¨¨§©

eilbx,xn`PW FnkE(`ad weqta)dPde' ©§¨§¤¤¡©§¦¥
'FxUA lM z` zrxSd dzQk.dnE ¦§¨©¨©©¤¨§¨©

z` zrxSd dzQke' okl mcFw xn`PX¤¤¡©¤¨¥§¦§¨©¨©©¥

xFr lM z` ,FWExiR 'rbPd xFr lM̈©¤©¥¤¨
rbPd FA xW` mc`d(m"ialn ,m"`x): ¨¨¨£¤©¤©

.ïäkä éðéò äàøî ìëìWiBcd §¨©§¥¥¥©Ÿ¥¦§¦
d`xn lMW cOll icM ,'lkl' aEzMd©¨§¨§¥§©¥¤¨©§¥

,rbPA zFpEzp Eidi odMd ipirhxR ¥¥©Ÿ¥¦§§©¤©§¨
FxF`n KWgW odkldWlgPW - §Ÿ¥¤¨©§¤¤§§¨

,mirbp zF`xNn `Ed lEqRW ,FziI`x§¦¨¤¨¦¦§§¨¦
oigadl FYlFkiA Wi oiicrW s ©̀¤£©¦¥¦§§©§¦

mirbPd zF`xnA(`xtq):bi dxez §©§©§¨¦
(ci)éç øNa Ba úBàøä íBéáe`nhi. §¥¨¨¨©¦§¨

`ldexak ixd ,dign FA dgnv m` ©£Ÿ¦¨§¨¦§¨£¥§¨
WxiRaEzMdd`nEh oniq digOdW ¥©©¨¤©¦§¨¦©§¨

dfA EpcOll aEzMd `A dnE ,`Ed©¨©¨§©§¥¨¤
cFrcg`A rbPd didW ixd `N` ?¤¨£¥¤¨¨©¤©§¤¨

,mixai` iW`x drAx`e mixUrn¥¤§¦§©§¨¨¨¥¥¨¦
,lbxde cId zFrAv` iW`x oFbM§¨¥¤§§©¨§¨¤¤

`Ed oiCdWoi`Wmixa`d iW`x ¤©¦¤¥¨¥¨¥¨¦
oi`W itl - dign mEXn oi`OHn¦©§¦¦¦§¨§¦¤¥

,cg`M FNEM rbPd d`xpiW`x iM ¦§¤©¤©§¤¨¦¨¥
mixa`dWe md micCEgOoirtFX ¨¥¨¦¤§¨¦¥§§¦

(rERiWA micxFi),Kli`e Kli`oi` §¦§¦©¥¨§¥¨¥

mdA d`xp (qixbM FxEriXW) rbp¤©¤¦¦§¦¦§¤¨¤
`Ohn Fpi` rbPde ,zFI`x dOkA `N ¤̀¨§©¨§¦§©¤©¥§©¥
dI`xA FzF`xl xWt` oM m` `N ¤̀¨¦¥¤§¨¦§¦§¦¨

xn`PW ,zg`(b weqt lirl)odMd Ed`xe' ©©¤¤¡©§¨¨©Ÿ¥
,'Fz` `OheeKM xg`W`x xfg §¦¥Ÿ§©©¨¨©Ÿ

,onFW iciÎlr FrERW dNBzpe xa`d̈¥¤§¦§©¨¦©§¥¤
`ixadW oFbM(oinWd),agx dUrpe §¤¦§¦¦§¦§©£¨¨¨

edYrdigOd FA zi`xp,zg` dI`xA §©¨¦§¥©¦§¨¦§¦¨©©
df otF`A.`OhYW aEzMd EpcOl §¤¤¦§¨©¨¤§©¥

Epiid dxFYd WECig `lEl oMW¤¥¥¦©¨¨¦
zginv zrWaE li`Fd ,mixnF`§¦¦¦§©§¦©
,zg` dI`xA d`xp did `l digOd©¦§¨Ÿ¨¨¦§¤¦§¦¨©©
d`xpe xfgWM s` `Ohn Fpi` aEW¥§©¥©§¤¨©§¦§¨
aEzMd KxvEd Kkitl .zg` dI`xA¦§¦¨©©§¦¨§©©¨
did `l dNigYAW s`W ,EpcOll§©§¥¤©¤©§¦¨Ÿ¨¨
mFiA mFwn lMn ,zg` dI`xA d`xp¦§¤¦§¦¨©©¦¨¨§

`nhi digOd FA zF`xd(`xtq)(m"`x): ¥¨©¦§¨¦§¨
.íBéáe?'mFiaE' xnFl cEnlY dn §©©§©§

Fa d`Fx dY`W mFi WIW cOll§©¥¤¥¤©¨¤
,mpiC z` rFAwl icM mirbpmFi Wie §¨¦§¥¦§©¤¦¨§¥

Fa d`Fx dY` oi`W`NW icM ,mirbp ¤¥©¨¤§¨¦§¥¤Ÿ
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ּולאצטּליתֹו, לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, אמרּו: מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאין יֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש
הרגל  ימי ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. .ולכסּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 37 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr

"FA d`Fx dY` i`W mFi"d xcB¤¤©¤¦©¨¤

יטמאיטמאיטמאיטמא:::: חיחיחיחי ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו הראהראהראהראֹוֹוֹוֹותתתת יד)ּוּוּוּוביביביביֹוֹוֹוֹוםםםם (יג, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא ב)איתא ז, קטן חתן (מועד אמרּו, מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ויׁש ּבֹו, רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ּבֹו, הראֹות "ּוביֹום : ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

את  ּופּנּו הּכהן וצּוה אֹומר הּוא הרי .צרי אינֹו אֹומר, רּבי יהּודה. רּבי ּדברי כּו', הּמׁשּתה ימי ז' לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנֹולד
מצוה". לדבר ּכל־ׁשּכן הרׁשּות, לדבר לֹו ממּתינים אם ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּבית,

ׁשּדֹוחים  א. אֹופּנים: ּבׁשני לֹומר ּדיׁש מסּוימים, ּבימים נגעים רֹואים ׁשאין הּדין ּבגדר יהּודה ורּבי רּבי ׁשחלּוקים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָונראה,
ּכלל. עליהם חלים ולא נגעים, ראית מּדיני אּלּו ימים ׁשהּופקעּו ב. אחרים. לימים הּנגע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹראּית

הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים אֹומרים ּדאם אּלּו, ּבימים הּנגע את וראה הּכהן עבר אם הּוא, האֹופּנים ׁשני ּבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ[וה'נפקא־מינּה'
מּדיני  אּלּו ימים ׁשהּופקעּו הּב', ּכאֹופן אֹומרים אם א טמא. זה הרי ,ּכ ּבין הּנגע את וראה הּכהן, ּדחה לא אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהּנה

ּכלּום]. ּבכ אין הּנגע, את ראה אם ּגם הּנה הּנגע, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָראית
ׁשהּוא  ּדסבירא־ליּה מׁשמע הּבית", את ּופּנּו הּכהן מ"וצּוה הּדין את הּלֹומד ּדרּבי יהּודה. לרּבי רּבי ּבין הּמחלקת טעם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹוזהּו

מה־ּׁשאין־ּכן מה. לזמן הּנגע ראית את ודֹוחים מהּבית, ּכליו את ׁשּיֹוציא עד לֹו" ׁש"ממּתינים ּדחּיה, יהּודה ּבגדר לרּבי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
זה  ׁשּיֹום אּלא הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים רק זה אין ּבֹו", רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ּד"יׁש ּבֹו" הראֹות "ּוביֹום מהּפסּוק ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּלֹומד

ּכלל. אּלּו ּדינים עליו חלים ולא נגעים, מראית ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹהּופקע
הרשות) לדבר גם ממתינים אם יהודה, ורבי רבי מחלוקת לפי־זה שם שנתבארה הדברים, במקור .(ויעויין

(åè)éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²
:àeä úòøö àeä àîè̈¥¬−¨©¬©«

i"yx£‡e‰ ˙Ú¯ˆ∑ זכר לׁשֹון ּבׂשר, ההּוא. .הּבׂשר »««ְַַָָָָָָ

(æè)àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä áeLé éë Bà́¦¬¨²©¨¨¬©©−§¤§©´§¨¨®−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(æé)øäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
ô :àeä øBäè òâpä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«

Òa¯‡טו  dp·‡ÒÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»«»ƒ»≈ƒ≈ƒ¿»
:‡e‰ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡iÁ«»¿»»¿ƒ

ÂÁÓÏ¯טז  CÈÙ‰˙ÈÂ ‡iÁ ‡¯Òa ·e˙È È¯‡ B‡¬≈¿ƒ¿»«»¿ƒ¿¬ƒ¿∆¡»
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

LzÎÓ‡יז  CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿¬ƒ«¿»»
:‡e‰ ÈÎc ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂ ¯ÂÁÓÏ¿∆¡»ƒ«≈«¬»»«¿»»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

d`nEh llkl rBEpnd z` `iadl. §¨¦¤©§¨¦§©§¨
ozg :Exn` o`Mn,rbp FA clFPW ¦¨¨§¨¨¤©¤©

,dYWOd ini zraW lM Fl oipzFp§¦¨¦§©§¥©¦§¤
xg`l cr rbPd z` d`Fx odMd oi`e§¥©Ÿ¥¤¤©¤©©§©©
x`XIW icM ,dYWOd ini zraW¦§©§¥©¦§¤§¥¤¦¨¥

FzgnU iniA FzxdhA ozgd.minIde ¤¨¨§¨¢¨¦¥¦§¨§©¨¦
od ,ozgl mipzFp ElNdFlirbpl - ©¨§¦¤¨¨¥§¦§¥

,FtEbeodFzilhv`l(FznilB) §¥§¦§§¦§¦¨
kleFzEq,eicba irbpl -eodFzial- §¦§§¦§¥§¨¨§¥§¥

z` d`Fx odMd oi`W ,Fzia irbpl§¦§¥¥¤¥©Ÿ¥¤¤
zraW xg`l cr mdA E`xPW mirbPd©§¨¦¤¦§¨¤©§©©¦§©
iniA xrhvi `NW icM ,dYWOd ini§¥©¦§¤§¥¤Ÿ¦§©¥¦¥

FzgnUoke .rbp Fl clFPW mc` lM ¦§¨§¥¨¨¨¤©¤©
,FziaA F` eicbaA F` FtEbAlbxA §¦§¨¨§¥¨¤¤

,(milbxd zWlW lW bgA)Fl oipzFp §©¤§¤¨§¨¦§¦
,lbxd ini lModMd lv` d`xp Fpi`e ¨§¥¨¨¤§¥¦§¤¥¤©Ÿ¥

odMdW onf lMW .bgd xg`l `N ¤̀¨§©©¤¨¤¨§©¤©Ÿ¥
rbPd oi` FzF` `Oihe Ed`x `lŸ¨¨§¦¥¥©¤©

ipniq lM FA WIWM ENit` ,`nḧ¥£¦§¤¥¨¦¨¥
d`nEHd(:f ohwÎcren ,a"n b"t mirbp)(m"`x): ©§¨
eh dxez

(eh).àeä úòøöxUAd' lr aqEn ¨©©¨©©¨¨
xnFlkE ,okl mcFw xEn`d 'igd©©¨¨¤¨¥§©

,`Edd xUAdzrxv `Ed ixd. ©¨¨©£¥¨©©
oFWlA '`Ed zrxv' xn`p KkitlE§¦¨¤¡©¨©©¦§

iM ,xkfxkf oFWl 'xUA'`Ed:dxez ¨¨¦¨¨§¨¨
fh
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ß 'a xc` b"k iyily mei ß

(çé):àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
i"yx£ÔÈÁL∑(ח האּור (חולין מחמת ׁשּלא מּכה, מחמת לֹו הּבא ּבלּקּוי הּבׂשר ׁשּנתחּמם חּמּום, ∑t¯Â‡.לׁשֹון ¿ƒְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿»

אחר  נגע עלה ּובמקֹומֹו ארּוכה, העלה .הּׁשחין ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָ

(èé)úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡∑ ואדם לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו אּלא חלק, לבן הּנגע .ׁשאין «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈
ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì Côä̈©´¨¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬

:äçøẗ¨«¨
i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑ מן עמּקה חּמה ּכמראה ועמק ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

.הּצל  ֵַ

(àë)íàå|ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(áë)òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
:àåä¦«

i"yx£‡Â‰ Ú‚∑ הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ

ÁL‡יח  dkLÓa d· È‰È È¯‡ ‡¯Ò·eƒ¿»¬≈¿≈≈¿«¿≈ƒ¬»
:ÈqzÈÂ¿ƒ«ƒ

·‰¯‡יט  B‡ ‡¯eÁ ‡˜ÓÚ ‡ÁL ¯˙‡a È‰ÈÂƒ≈«¬«ƒ¬»«¿»«¿»«¬»
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿ƒ«¬ƒ¿«¬»

Â‰‡כ  ‡‰Î ÈÊÁÈÂ‡kLÓ ÔÓ CÈkÓ ‡‰ÊÁÓ ¿∆¡≈«¬»¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»
‡‰k dÈ·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»

:˙‡È‚Ò ‡ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

eÁ¯כא  ¯ÚN da ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈«≈»ƒ»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

‰k‡כב  ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈¿«¿»ƒ»≈«¬»
:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ
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(gi).ïéçLmEOg oFWloke] `Ed §¦§¦§¥
minkg oFWlA `Ed(:bp `nei)dpW' ¦§£¨¦¨¨
[dOg dpW - 'dpEgW.?oigW Edfi`e §¨¨¨©¨§¥¤§¦

oinM) mOgzpe xFrd dwNW lM̈¤¨¨¨§¦§©¥§¦
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M oiaExUAd mOgzPW`Ad iETlA ¥§¤¦§©¥©¨¨§¦©¨
,dMn zngn FllM`NWdMOd `A ¥£©©¨¨¤Ÿ¨©©¨

xE`d zngn`Ed ixd ,(W`d) ¥£©¨¨¥£¥
mOgzpe dwNWM la`] oigW llkA¦§©§¦£¨§¤¨¨§¦§©¥
llkA `Ed ixd ,W`d zngn xFrd̈¥£©¨¥£¥¦§©

oNdl dxEn`d 'dekn'(gkÎck)[(.g oileg) ¦§¨¨£¨§©¨
(`"eb):

.àtøðå,xnFlMdkEx` dlrd oigXd §¦§¨§©©§¦¤¡¨£¨
,mExw dlrde zF`Rxzdl ligzd -¦§¦§¦§©§¤¡¨§

xg` rbp dlr FnFwnaEmFwn lre - ¦§¨¨¤©©¥§©§
la` .oaFl d`xn lW rbp didp mExTd©§¦§¨¤©¤©§¥¤£¨
ligzd `l oiicre dwNW xFr¤¨¨©£©¦Ÿ¦§¦
,dlrnln mExw dlrd `le ,`Rxzdl§¦§©¥§Ÿ¤¡¨§¦§©§¨
KRdPWM s` `nh rbp llkA Fpi ¥̀¦§©¤©¨¥©§¤¤§©

rbp d`xnl(`xtq)(n"de`):hi dxez §©§¥¤©
(hi).úîcîãà äðáì úøäá Bàoi`W ©¤¤§¨¨£©§¨¤¤¥

d`xnwlg oal rbPd,ixnbl`N` ©§¥©¤©¨¨¨¨§©§¦¤¨
axFrnE KEztsCxp mW = 'KEzR'] `Ed ¨§¨¨¥¦§¨

[iOx` oFWlA axFrnlzF`xn iYWA ¦§¨¦§£©¦¦§¥©§
mcF`e oaFl -cgi:k dxez ¤§¤©©

(k)ìôL äàøîxFrd on' .'ltW ©§¤¨¨¨¦¨¨¨
dlrnl xEn`d 'wnr' FnM FWExiRweqt) ¥§¨Ÿ¨¨§©§¨

(bd`xn' wx iM ,dxFn aEzMd oFWlE .§©¨¤¦©©§¤¨

'ltWKFYn `N` ,ltW DWOn oi`e ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨¦
d`xp `Ed FzipEpalmc`d ipirA ©§¦¦§¤§¥¥¨¨¨

ENi`MltWwFnrexFrd on `Ed §¦¨¨§¨¦¨
,FaiaQOWdOg d`xnM`idW ¤¦§¦§©§¥©¨¤¦

lSd on dTEnrmFwn d`xnM - £¨¦©¥§©§¥¨
`Ed ENi`M d`xPW ,dOgd on x`EOd©¨¦©©¨¤¦§¤§¦

Fci lrW lvEOd mFwOd on wFnrd`x) ¨¦©¨©¨¤©¨
(b weqt lirl i"yx(l"kyn):`k dxez

(ak).àéä òâð'z`U' lr aqEn ¤©¦¨©§¥
dlrnl ExMfEdW 'zxda'E(hi weqt), ©¤¤¤§§§©§¨

,xnFlkEzxdAd F` z`Gd z`Vd- §©©§¥©Ÿ©©¤¤
'`id rbp' xn`p KkitlE .`id rbp¤©¦§¦¨¤¡©¤©¦
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מג rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"k ipy meil inei xeriy

ּולאצטּליתֹו, לֹו, הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ּכל לֹו נֹותנין חתן, אמרּו: מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאין יֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש
הרגל  ימי ּכל לֹו נֹותנין ּברגל, וכן ּולביתֹו. .ולכסּותֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 37 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr

"FA d`Fx dY` i`W mFi"d xcB¤¤©¤¦©¨¤

יטמאיטמאיטמאיטמא:::: חיחיחיחי ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו הראהראהראהראֹוֹוֹוֹותתתת יד)ּוּוּוּוביביביביֹוֹוֹוֹוםםםם (יג, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא ב)איתא ז, קטן חתן (מועד אמרּו, מּכאן ּבֹו. רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ויׁש ּבֹו, רֹואה ׁשאּתה יֹום יׁש ּבֹו, הראֹות "ּוביֹום : ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

את  ּופּנּו הּכהן וצּוה אֹומר הּוא הרי .צרי אינֹו אֹומר, רּבי יהּודה. רּבי ּדברי כּו', הּמׁשּתה ימי ז' לֹו נֹותנין נגע, ּבֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנֹולד
מצוה". לדבר ּכל־ׁשּכן הרׁשּות, לדבר לֹו ממּתינים אם ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָהּבית,

ׁשּדֹוחים  א. אֹופּנים: ּבׁשני לֹומר ּדיׁש מסּוימים, ּבימים נגעים רֹואים ׁשאין הּדין ּבגדר יהּודה ורּבי רּבי ׁשחלּוקים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָונראה,
ּכלל. עליהם חלים ולא נגעים, ראית מּדיני אּלּו ימים ׁשהּופקעּו ב. אחרים. לימים הּנגע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹראּית

הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים אֹומרים ּדאם אּלּו, ּבימים הּנגע את וראה הּכהן עבר אם הּוא, האֹופּנים ׁשני ּבין ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ[וה'נפקא־מינּה'
מּדיני  אּלּו ימים ׁשהּופקעּו הּב', ּכאֹופן אֹומרים אם א טמא. זה הרי ,ּכ ּבין הּנגע את וראה הּכהן, ּדחה לא אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹהּנה

ּכלּום]. ּבכ אין הּנגע, את ראה אם ּגם הּנה הּנגע, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָראית
ׁשהּוא  ּדסבירא־ליּה מׁשמע הּבית", את ּופּנּו הּכהן מ"וצּוה הּדין את הּלֹומד ּדרּבי יהּודה. לרּבי רּבי ּבין הּמחלקת טעם ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹוזהּו

מה־ּׁשאין־ּכן מה. לזמן הּנגע ראית את ודֹוחים מהּבית, ּכליו את ׁשּיֹוציא עד לֹו" ׁש"ממּתינים ּדחּיה, יהּודה ּבגדר לרּבי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
זה  ׁשּיֹום אּלא הּנגע, ראית את ׁשּדֹוחים רק זה אין ּבֹו", רֹואה אּתה ׁשאי יֹום ּד"יׁש ּבֹו" הראֹות "ּוביֹום מהּפסּוק ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּלֹומד

ּכלל. אּלּו ּדינים עליו חלים ולא נגעים, מראית ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹהּופקע
הרשות) לדבר גם ממתינים אם יהודה, ורבי רבי מחלוקת לפי־זה שם שנתבארה הדברים, במקור .(ויעויין

(åè)éçä øNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬©©²
:àeä úòøö àeä àîè̈¥¬−¨©¬©«

i"yx£‡e‰ ˙Ú¯ˆ∑ זכר לׁשֹון ּבׂשר, ההּוא. .הּבׂשר »««ְַַָָָָָָ
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ß 'a xc` b"k iyily mei ß

(çé):àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
i"yx£ÔÈÁL∑(ח האּור (חולין מחמת ׁשּלא מּכה, מחמת לֹו הּבא ּבלּקּוי הּבׂשר ׁשּנתחּמם חּמּום, ∑t¯Â‡.לׁשֹון ¿ƒְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ¿ƒ¿»

אחר  נגע עלה ּובמקֹומֹו ארּוכה, העלה .הּׁשחין ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָ

(èé)úøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤
:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¨®¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«

i"yx£˙ÓcÓ„‡ ‰·Ï ˙¯‰· B‡∑ ואדם לבן – מראֹות ּבׁשני ּומערב ּפתּו אּלא חלק, לבן הּנגע .ׁשאין «∆∆¿»»¬«¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)døòNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈
ïéçMa àåä úòøö-òâð ïäkä Bànèå ïáì Côä̈©´¨¨®§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬

:äçøẗ¨«¨
i"yx£ÏÙL ‰‡¯Ó∑ מן עמּקה חּמה ּכמראה ועמק ׁשפל נראה הּוא לבנינּותֹו מּתֹו אּלא ׁשפל, מּמׁשּה ואין «¿∆»»»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

.הּצל  ֵַ

(àë)íàå|ïáì øòN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

(áë)òâð Búà ïäkä ànèå øBòa äNôú äNt-íàå§¦¨¬¦§¤−¨®§¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©
:àåä¦«

i"yx£‡Â‰ Ú‚∑ הּבהרת אֹו הּזאת .הּׂשאת ∆«ƒְֵֶֶַַַַֹ
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‡‰k dÈ·‡ÒÈÂ ¯ÂÁÓÏ CÈÙ‰˙‡ d¯ÚNe¿»«ƒ¿¬ƒ¿∆¡»ƒ»≈ƒ≈«¬»

:˙‡È‚Ò ‡ÁLa ‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ«¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«
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‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ
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:‡È‰ ‡LzÎÓ d˙È»≈«¿»»ƒ
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(âë)úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤
ñ :ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ ּכל ∑ˆ¯·˙ ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, לׁשֹון ג)"צרבת" כא ּבלע"ז (יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע"ז ∑ˆ¯·˙ .רייטרישמענ"ט »∆∆ְַַ

ß 'a xc` c"k iriax mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין וסימני ח)מכוה חצי (חולין נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכגריס  יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס וחצי ּבּׁשחין .ּגריס ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨

:àåä úòøö òâð ïäkä Búà ànèå§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„e¯כד  ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה  ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚN¯כו  ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).äézçzFWExiR:.DnFwnA ©§¤¨¥¦§¨
zgY `id zcnFr oiicrW ,xnFlM§©¤£©¦¤¤¦©©
Wi` EaW' :FnM] dhXRzd `le DnFwn§¨§Ÿ¦§©§¨§§¦

'FnwOn Wi` `vi l` eiYgY,fh zeny) ©§¨©¥¥¦¦§Ÿ
(hk[(.fk dxenz)(my i"yx):

.ïéçMä úáøöFnEBxzM:qFlwpE`A ¨¤¤©§¦§©§§§§
.'`pgiW mWFx'`NW oeiMn ,xnFlM ¤¦£¨§©¦¥¨¤Ÿ

W ixd ,rbPd hXRzdmWFx `N` Fpi` ¦§©¥©¤©£¥¤¥¤¨¤
xUAA xMiPd mEOgdd`xn - ©¦©¦¨©¨¨©§¥

znxbPd zwNSn `N` Fpi` zxdAd©©¤¤¥¤¨¦©¤¤©¦§¤¤
dwNW xFrd zEwOhvde zEWAizdn¥¦§©§§¦§©§¨¤¨¨
.`nh rbp llkA df oi`e ,mFgd on¦©§¥¤¦§©¤©¨¥
DA oi` ,xFrd irbPn dpFWA ,KkitlE]§¦¨§¤¦¦§¥¨¥¨
rah `Ed Kke li`Fd ,zipW xBqd oiC¦¤§¥¥¦¦§¨¤©

[zwNv zFlrdl oigXd.:i"yx siqene ©§¦§©£©¤¤
lMoFWl'zaxv'`Ed ,`xwOA xEn`d ¨§¨¤¤¨¨©¦§¨

xFr zribx oFWllW zEveEMzd - §§¦©¦§©§¤
,xFrmEOig zngn rBxPd- ©¦§¨¥£©¦

,mFg zngn wOhvOdEaxvpe' :FnM ©¦§©¥¥£©§§¦§§

'mipR lM Da(b ,`k l`wfgi)z`Eap] ¨¨¨¦§©
iM ,WCwOdÎziA oAxEg lr zEprxER§¨©§©¥©¦§¨¦
EwNhvi d"awd FA ziSIW W`d mFgn¥¨¥¤©¦¦§©§

,[miWp`d lM ipRf"rlA x"ixhiix §¥¨¨£¨¦§©©
(m"ialn ,oexkfd):

.úáøöf"rlA h"pnyixhiix(uEEiM): ¨¤¤§©©¦
ck dxez

(ck).äåënä úéçî`Ed 'zign' ¦§©©¦§¨¦§©
,dnlgde zE`ixA oFWNnh"ipnipy ¦§§¦§©§¨¨

f"rlA(i weqt lirl i"yx d`x),xnFlM , §©©§©
DznlgdA dekOd.aEzMd WExitE ©¦§¨§©§¨¨¨¥©¨

dpal zxdA dekOd zign dzide'§¨§¨¦§©©¦§¨©¤¤§¨¨
- 'dpal F` znCnc`dzigWM £©§¤¤§¨¨§¤¨§¨

(d`ixadWM)dktdp dekOdDzi`xn §¤¦§¦¨©¦§¨¤¤§¨©§¦¨
dkEzR zxdallW axFrn d`xnl - §©¤¤§¨§©§¤§¨¤

,mcF`e oaFldwlg dpal F`oaFl - ¤§¤§¨¨£¨¨¤
`aE .xg` d`xn aExir `lA xEnB̈§Ÿ¥©§¤©¥¨
`N` `nh rbp Fpi`W ,EpcOll aEzMd©¨§©§¥¤¥¤©¨¥¤¨
onfA rbp d`xnl KRdp xW`M©£¤¤§©§©§¥¤©¦§©

`Rxzdl ligzdW`Rxzp `l oiicre ¤¦§¦§¦§©¥©£©¦Ÿ¦§©¥
oigW iAbl FnkE ,ixnbllirl i"yx d`x) §©§¦§§©¥§¦

(gi weqt(`"ry).
lW rbp ipniqeipniqe ,deknrbp §¦¨¥¤©¤¦§¨§¦¨¥¤©

lWmd mieW ,oigWipniqA od ¤§¦¨¦¥¥§¦¨¥
,dxdHd ipniqA ode d`nEHddOle ©§¨§¥§¦¨¥©¨¢¨§¨¨

aEzMd owNg`le ,zFIWxR iYWl ¦§¨©¨¦§¥¨¨¦§Ÿ
FxFra Fa didi iM xUaE' :cgi mtxv¥§¨©©¨¨¦¦§¤§

'W` zekn F` oigWW xnFl ?ivg §¦¦§©¥©¤£¦
dekOn xEriW ivge oigXn xEriW¦¦§¦©£¦¦¦¦§¨

,df mr df oitxhvn oi`mdW itl ¥¦§¨§¦¤¦¤§¦¤¥
m` oFbkE .mipFW mirbp ipinclFp ¦¥§¨¦¦§¦©

mc`Aqixb ivge oigXA qixb ivg §¨¨£¦§¦©§¦©£¦§¦
,dekOA,df lv` dfEpFCi `leiCgi ©¦§¨¤¥¤¤Ÿ¦©§¨
aWgdlMxEriWqixbxEriW] mlW §¥¨¥§¦§¦¨¥¦

,(lFR ivg) 'qixbM' `Ed `nh rbp¤©¨¥¦§¦£¦
zginv icM xFrA rAExn mFwn `Ede§¨§¨¨§¥§¦©

[zFxrU WWe miWlW(.g oileg)(m"`x): §¦§¥§¨
dk dxez

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` d"k iying meil inei xeriy

(æë)äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòä½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ
ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë àåäå§¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½

:àåä äåënä úáøö-ék¦«¨¤¬¤©¦§−̈¦«

ß 'a xc` d"k iying mei ß

(èë)Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬
:ï÷æá§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑ ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צהב  ּבׂשער סימנֹו וזה .לבן ְְִֵֶָָָָָֹ

(ì)÷îò eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ
òä-ïî÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe øB ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤

:àeä ï÷fä Bà Làøä úòøö àeä½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«
i"yx£·‰ˆ ¯ÚN B·e∑ לצהב ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ׁשּנהּפ.‡e‰ ˜˙∑נגע ׁשל ׁשמֹו ׂשער (ת"כ)ּכ .ׁשּבמקֹום ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

(àì)-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò eäàøî©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯

:íéîé úòáL ÷úpä òâð-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑ סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, הּוא .טהרה ְְְְֱֳִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

‡ÙÒB‡כז  Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

LzÎÓ‡כט  d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

È‰BÊÁÓל  ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡˜„ B‡ƒ¿»

Â‰‡לא  ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk).ï÷æá Bà Làøa`id dCin §Ÿ§¨¨¦¨¦
oFrhl `vie llkA didW xaC' dxFYA©¨¨¨¤¨¨¦§¨§¨¨¦§
lwdl `vi ,FpiprM `NW xg` orFh©©¥¤Ÿ§¦§¨¨¨§¨¥
md owGde W`xd iwzpe ,'xingdlE§©§¦§¦§¥¨Ÿ§©¨¨¥
llkA owGde W`xd iM ,Ff dCin llkA¦§©¦¨¦¨Ÿ§©¨¨¦§©
aEzMd m`ivFde ,md mc`d xUaE xFr§©¨¨¨¥§¦¨©¨
`Ed dpFXW ,'wzp' oicA mpEcl mllMn¦§¨¨§¨§¦¤¤¤¤
Fpi`W ,mirbPd x`Xn Fpice FzEdnA§©§¦¦§¨©§¨¦¤¥
Fpi`e ,xriU mFwnA `N` xUA mFwnA¦§¨¨¤¨¦§¥¨§¥
mFwnA rbpM oaFl d`xnA `Ohn§©¥§©§¥¤§¤©¦§

,llMd on m`ivFdW KkaE .xUA`A ¨¨§¨¤¦¨¦©§¨¨
mFwnAW rbp oiA wNgl aEzMd©¨§©¥¥¤©¤¦§

xrU,owGde W`xd iwzp -rbpl ¥¨¦§¥¨Ÿ§©¨¨§¤©

xUA mFwnAW,xFrA zrxv rbp - ¤¦§¨¨¤©¨©©¨
dGW- xUA mFwnA rbp -Fpniq ¤¤¤©¦§¨¨¦¨

dfe ,oal xrUAxriU mFwnA rbp - §¥¨¨¨§¤¤©¦§¥¨
-.aFdv xrUA FpniqwzPd ,xnFlM ¦¨§¥¨¨§©©¤¤

eilr lwdl ,FllMn `vi owGaE W`xÄŸ©¨¨¨¨¦§¨§¨¥¨¨
,FA `Ohn oal xrU oi`W - cg` cSn¦©¤¨¤¥¥¨¨¨§©¥
xrVW - xg` cSn eilr xingdlE§©§¦¨¨¦©©¥¤¥¨

FA `Ohn aFdv(i"xc `ziixa `xtq)(x"yl): ¨§©¥
l dxez

(l).áBäö øòN Báe`NW s` lr ¥¨¨©©¤Ÿ
mirbPA FnM ,'aFdv Ktd DxrUE' xn`p¤¡©§¨¨¨©¨§©§¨¦

dlrnl mixMfPd(b weqt i"yx d`x)lMn , ©¦§¨¦§©§¨¦¨
wzpA s`W micnl Ep` mXn mFwn̈¦¨¨§¥¦¤©§¤¤

FWExiRWrbPd ici lrxrU KRdP ¥¤©§¥©¤©¤§©¥¨
,aFdvl FAW xFgWdid m` la` ¨¤§¨£¨¦¨¨

oi` wzPd d`xPW iptl aFdv xrVd©¥¨¨¦§¥¤¦§¨©¤¤¥
d`nEh oniq df(`xtq)(`"eb): ¤¦©§¨

.àeä ÷úðmFwnAW rbp lW FnW KM ¤¤¨§¤¤©¤¦§
xrUEwYiPW mW lr ,'wzp' - ¥¨¤¤©¥¤¦§

rbPd zngn ExWpe zFxrVdmy ,g"n`a) ©§¨§¨§¥£©©¤©
(o"anx oiire ,mler:`l dxez

(`l).Ba ïéà øBçL øòNå`d- §¥¨¨¥¨
iM ,rnFW dY` df llMnFa did m` ¦§¨¤©¨¥©¦¦¨¨

xFgW xrW`Ed ixdKixv oi`e xFdh ¥¨¨£¥¨§¥¨¦
,xBqdlitloniq xFgW xrVW §¤§¥§¦¤¥¨¨¦©

,miwzpA `Ed dxdhd`xPWM ixdW ¨¢¨¦§¨¦¤£¥§¤¦§¨



מה rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"k iriax meil inei xeriy

(âë)úáøö äúNô àì úøäaä ãîòz äézçz-íàå§¦©§¤¹¨©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤
ñ :ïäkä Bøäèå àåä ïéçMä©§¦−¦®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£‰ÈzÁz∑ּבמקֹומּה.ÔÈÁM‰ ּכל ∑ˆ¯·˙ ּבּבׂשר. הּנּכר החּמּום רׁשם אּלא אינֹו ׁשחנא', 'רׁשם ּכתרּגּומֹו «¿∆»ְִָ»∆∆«¿ƒְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכמֹו חּמּום, מחמת הּנרּגע עֹור רגיעה, לׁשֹון ג)"צרבת" כא ּבלע"ז (יחזקאל רייטרי"ר ּכלּֿפנים". "ונצרבּוֿבּה :. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבלע"ז ∑ˆ¯·˙ .רייטרישמענ"ט »∆∆ְַַ

ß 'a xc` c"k iriax mei ß

(ãë)úéçî äúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈¦§©´
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

i"yx£˙ÈÁÓ‰ÂÎn‰∑ וסימני חלקה; לבנה אֹו ּפתּוכה, לבהרת נהפכה הּמכוה ּכׁשחיתה ּבלעז. שנימני"ט ƒ¿««ƒ¿»ְְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הם. ׁשוים ׁשחין וסימני ח)מכוה חצי (חולין נֹולד זה: עם זה מצטרפין ׁשאין לֹומר, הּכתּוב? חּלקן ולּמה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּכגריס  יּדֹונּו לא ּבּמכוה, ּגריס וחצי ּבּׁשחין .ּגריס ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָֹ

(äë)úøäaa ïáì øòN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈©©¤À¤
äçøt äåëna àåä úòøö øBòä-ïî ÷îò äàøîe©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½©¦§−̈¨¨®¨

:àåä úòøö òâð ïäkä Búà ànèå§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©¦«

(åë)íàå|ïáì øòN úøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé §¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ¥¨´¨½̈
ïäkä Bøébñäå ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®§¦§¦¬©Ÿ¥−

:íéîé úòáL¦§©¬¨¦«

‡ÙÒB˙כג  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»«∆«¿»»≈«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡È‰ ‡ÁL ÌL¯∆ƒ¬»ƒƒ«ƒ≈«¬»

„e¯כד  ‰‡Âk dkLÓ· È‰È È¯‡ ‡¯Ò· B‡ƒ¿»¬≈¿≈¿«¿≈¿»»¿
B‡ ‡˜ÓÒ ‡¯eÁ ‡¯‰a ‰‡Âk ÌL¯ È‰˙e¿≈∆¿»»«¬»«¿»«¿»

:‡¯eÁ«¿»

eÁ¯כה  ¯ÚN CÈÙ‰˙‡ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»««¬»¿»ƒ¿¬ƒ≈»ƒ»
‡˙e¯È‚Ò ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ‡‰ÊÁÓe ‡z¯‰·a¿«∆¿»∆¡»»«ƒƒ«¿»¿ƒ»
LzÎÓ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂ ‰‡È‚Ò ‰‡ÂÎa ‡È‰ƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ»≈»≈«¬»«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

ÚN¯כו  ‡z¯‰·a ˙ÈÏ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒ««¬»¿»≈¿«∆¿»≈»
‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓ ÔÓ ‡‰˙ÈÏ ‡ÎÈkÓe ¯eÁƒ»«ƒ»≈»»ƒ«¿»¿ƒ»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡‰k dp¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk).äézçzFWExiR:.DnFwnA ©§¤¨¥¦§¨
zgY `id zcnFr oiicrW ,xnFlM§©¤£©¦¤¤¦©©
Wi` EaW' :FnM] dhXRzd `le DnFwn§¨§Ÿ¦§©§¨§§¦

'FnwOn Wi` `vi l` eiYgY,fh zeny) ©§¨©¥¥¦¦§Ÿ
(hk[(.fk dxenz)(my i"yx):

.ïéçMä úáøöFnEBxzM:qFlwpE`A ¨¤¤©§¦§©§§§§
.'`pgiW mWFx'`NW oeiMn ,xnFlM ¤¦£¨§©¦¥¨¤Ÿ

W ixd ,rbPd hXRzdmWFx `N` Fpi` ¦§©¥©¤©£¥¤¥¤¨¤
xUAA xMiPd mEOgdd`xn - ©¦©¦¨©¨¨©§¥

znxbPd zwNSn `N` Fpi` zxdAd©©¤¤¥¤¨¦©¤¤©¦§¤¤
dwNW xFrd zEwOhvde zEWAizdn¥¦§©§§¦§©§¨¤¨¨
.`nh rbp llkA df oi`e ,mFgd on¦©§¥¤¦§©¤©¨¥
DA oi` ,xFrd irbPn dpFWA ,KkitlE]§¦¨§¤¦¦§¥¨¥¨
rah `Ed Kke li`Fd ,zipW xBqd oiC¦¤§¥¥¦¦§¨¤©

[zwNv zFlrdl oigXd.:i"yx siqene ©§¦§©£©¤¤
lMoFWl'zaxv'`Ed ,`xwOA xEn`d ¨§¨¤¤¨¨©¦§¨

xFr zribx oFWllW zEveEMzd - §§¦©¦§©§¤
,xFrmEOig zngn rBxPd- ©¦§¨¥£©¦

,mFg zngn wOhvOdEaxvpe' :FnM ©¦§©¥¥£©§§¦§§

'mipR lM Da(b ,`k l`wfgi)z`Eap] ¨¨¨¦§©
iM ,WCwOdÎziA oAxEg lr zEprxER§¨©§©¥©¦§¨¦
EwNhvi d"awd FA ziSIW W`d mFgn¥¨¥¤©¦¦§©§

,[miWp`d lM ipRf"rlA x"ixhiix §¥¨¨£¨¦§©©
(m"ialn ,oexkfd):

.úáøöf"rlA h"pnyixhiix(uEEiM): ¨¤¤§©©¦
ck dxez

(ck).äåënä úéçî`Ed 'zign' ¦§©©¦§¨¦§©
,dnlgde zE`ixA oFWNnh"ipnipy ¦§§¦§©§¨¨

f"rlA(i weqt lirl i"yx d`x),xnFlM , §©©§©
DznlgdA dekOd.aEzMd WExitE ©¦§¨§©§¨¨¨¥©¨

dpal zxdA dekOd zign dzide'§¨§¨¦§©©¦§¨©¤¤§¨¨
- 'dpal F` znCnc`dzigWM £©§¤¤§¨¨§¤¨§¨

(d`ixadWM)dktdp dekOdDzi`xn §¤¦§¦¨©¦§¨¤¤§¨©§¦¨
dkEzR zxdallW axFrn d`xnl - §©¤¤§¨§©§¤§¨¤

,mcF`e oaFldwlg dpal F`oaFl - ¤§¤§¨¨£¨¨¤
`aE .xg` d`xn aExir `lA xEnB̈§Ÿ¥©§¤©¥¨
`N` `nh rbp Fpi`W ,EpcOll aEzMd©¨§©§¥¤¥¤©¨¥¤¨
onfA rbp d`xnl KRdp xW`M©£¤¤§©§©§¥¤©¦§©

`Rxzdl ligzdW`Rxzp `l oiicre ¤¦§¦§¦§©¥©£©¦Ÿ¦§©¥
oigW iAbl FnkE ,ixnbllirl i"yx d`x) §©§¦§§©¥§¦

(gi weqt(`"ry).
lW rbp ipniqeipniqe ,deknrbp §¦¨¥¤©¤¦§¨§¦¨¥¤©

lWmd mieW ,oigWipniqA od ¤§¦¨¦¥¥§¦¨¥
,dxdHd ipniqA ode d`nEHddOle ©§¨§¥§¦¨¥©¨¢¨§¨¨

aEzMd owNg`le ,zFIWxR iYWl ¦§¨©¨¦§¥¨¨¦§Ÿ
FxFra Fa didi iM xUaE' :cgi mtxv¥§¨©©¨¨¦¦§¤§

'W` zekn F` oigWW xnFl ?ivg §¦¦§©¥©¤£¦
dekOn xEriW ivge oigXn xEriW¦¦§¦©£¦¦¦¦§¨

,df mr df oitxhvn oi`mdW itl ¥¦§¨§¦¤¦¤§¦¤¥
m` oFbkE .mipFW mirbp ipinclFp ¦¥§¨¦¦§¦©

mc`Aqixb ivge oigXA qixb ivg §¨¨£¦§¦©§¦©£¦§¦
,dekOA,df lv` dfEpFCi `leiCgi ©¦§¨¤¥¤¤Ÿ¦©§¨
aWgdlMxEriWqixbxEriW] mlW §¥¨¥§¦§¦¨¥¦

,(lFR ivg) 'qixbM' `Ed `nh rbp¤©¨¥¦§¦£¦
zginv icM xFrA rAExn mFwn `Ede§¨§¨¨§¥§¦©

[zFxrU WWe miWlW(.g oileg)(m"`x): §¦§¥§¨
dk dxez

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` d"k iying meil inei xeriy

(æë)äNôú äNt-íà éòéáMä íBia ïäkä eäàøå§¨¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ
:àåä úòøö òâð Búà ïäkä ànèå øBòä½§¦¥³©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«

(çë)øBòá äúNô-àì úøäaä ãîòú äézçz-íàå§¦©§¤Á¨Á©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ
ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN ääë àåäå§¦´¥½̈§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½

:àåä äåënä úáøö-ék¦«¨¤¬¤©¦§−̈¦«

ß 'a xc` d"k iying mei ß

(èë)Bà Làøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ¬
:ï÷æá§¨¨«

i"yx£Ô˜Ê· B‡ L‡¯a∑ ּבׂשער סימנֹו ׁשּזה ּבׂשר, ׁשּבמקֹום לנגע ׂשער ׁשּבמקֹום נגע ּבין לחּלק הּכתּוב ּבא ¿…¿»»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
צהב  ּבׂשער סימנֹו וזה .לבן ְְִֵֶָָָָָֹ

(ì)÷îò eäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ¨´Ÿ
òä-ïî÷úð ïäkä Búà ànèå ÷c áäö øòN Báe øB ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³©Ÿ¥Æ¤´¤

:àeä ï÷fä Bà Làøä úòøö àeä½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«
i"yx£·‰ˆ ¯ÚN B·e∑ לצהב ׁשּבֹו ׁשחֹור ׂשער ׁשּנהּפ.‡e‰ ˜˙∑נגע ׁשל ׁשמֹו ׂשער (ת"כ)ּכ .ׁשּבמקֹום ≈»»…ְְֵֶֶֶַָָָֹ∆∆ְְִֵֶֶֶַָָ

(àì)-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
øébñäå Ba ïéà øçL øòNå øBòä-ïî ÷îò eäàøî©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®§¦§¦¯

:íéîé úòáL ÷úpä òâð-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
i"yx£Ba ÔÈ‡ ¯ÁL ¯ÚNÂ∑ סימן – ׁשחֹור ׁשּׂשער להּסגר, צרי ואין טהֹור – ׁשחֹור ׂשער ּבֹו היה אם הא ¿≈»»…≈ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

וגֹו'" צמחּֿבֹו ׁשחר "וׂשער ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבנתקים, הּוא .טהרה ְְְְֱֳִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

‡ÙÒB‡כז  Ì‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»¿ƒ»»ƒ»»
LzÎÓ d˙È ‡‰k ·‡ÒÈÂ ‡kLÓa ÛÒB˙≈¿«¿»ƒ»≈«¬»»≈«¿«

:‡È‰ ‡˙e¯È‚Ò¿ƒ»ƒ

‡ÙÒB˙כח  ‡Ï ‡z¯‰a ˙Ó˜ ‡‰¯˙‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»»««∆¿»»≈«
dpk„ÈÂ ‡È‰ ‰‡Âk ˜ÓÚ ‡ÈÓÚ ‡È‰Â ‡kLÓa¿«¿»¿ƒ»¿»…∆¿»»ƒƒ«ƒ≈

:‡È‰ ‰‡Âk ÌL¯ È¯‡ ‡‰k«¬»¬≈∆¿»»ƒ

LzÎÓ‡כט  d· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈≈«¿»»
:Ô˜„· B‡ ‡LÈ¯a¿≈»ƒ¿»

È‰BÊÁÓל  ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»∆¡ƒ
˜cÚc ˜nÒ ¯ÚN d·e ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ«ƒƒ«¿»≈≈»À»«¿»
‡LÈ¯ ˙e¯È‚Ò ‡e‰ ‡˜˙ ‡‰k d˙È ·‡ÒÈÂƒ»≈»≈«¬»ƒ¿»¿ƒ≈»

:‡e‰ ‡˜„ B‡ƒ¿»

Â‰‡לא  ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈ È¯‡Â«¬≈∆¡≈«¬»»«¿«ƒ¿»¿»
Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰BÊÁÓ ˙ÈÏ≈∆¡ƒ«ƒƒ«¿»¿≈»À»
˙Ú·L ‡˜˙ LzÎÓ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ da ˙ÈÏ≈≈¿«¿««¬»»«¿«ƒ¿»ƒ¿«

:ÔÈÓBÈƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hk).ï÷æá Bà Làøa`id dCin §Ÿ§¨¨¦¨¦
oFrhl `vie llkA didW xaC' dxFYA©¨¨¨¤¨¨¦§¨§¨¨¦§
lwdl `vi ,FpiprM `NW xg` orFh©©¥¤Ÿ§¦§¨¨¨§¨¥
md owGde W`xd iwzpe ,'xingdlE§©§¦§¦§¥¨Ÿ§©¨¨¥
llkA owGde W`xd iM ,Ff dCin llkA¦§©¦¨¦¨Ÿ§©¨¨¦§©
aEzMd m`ivFde ,md mc`d xUaE xFr§©¨¨¨¥§¦¨©¨
`Ed dpFXW ,'wzp' oicA mpEcl mllMn¦§¨¨§¨§¦¤¤¤¤
Fpi`W ,mirbPd x`Xn Fpice FzEdnA§©§¦¦§¨©§¨¦¤¥
Fpi`e ,xriU mFwnA `N` xUA mFwnA¦§¨¨¤¨¦§¥¨§¥
mFwnA rbpM oaFl d`xnA `Ohn§©¥§©§¥¤§¤©¦§

,llMd on m`ivFdW KkaE .xUA`A ¨¨§¨¤¦¨¦©§¨¨
mFwnAW rbp oiA wNgl aEzMd©¨§©¥¥¤©¤¦§

xrU,owGde W`xd iwzp -rbpl ¥¨¦§¥¨Ÿ§©¨¨§¤©

xUA mFwnAW,xFrA zrxv rbp - ¤¦§¨¨¤©¨©©¨
dGW- xUA mFwnA rbp -Fpniq ¤¤¤©¦§¨¨¦¨

dfe ,oal xrUAxriU mFwnA rbp - §¥¨¨¨§¤¤©¦§¥¨
-.aFdv xrUA FpniqwzPd ,xnFlM ¦¨§¥¨¨§©©¤¤

eilr lwdl ,FllMn `vi owGaE W`xÄŸ©¨¨¨¨¦§¨§¨¥¨¨
,FA `Ohn oal xrU oi`W - cg` cSn¦©¤¨¤¥¥¨¨¨§©¥
xrVW - xg` cSn eilr xingdlE§©§¦¨¨¦©©¥¤¥¨

FA `Ohn aFdv(i"xc `ziixa `xtq)(x"yl): ¨§©¥
l dxez

(l).áBäö øòN Báe`NW s` lr ¥¨¨©©¤Ÿ
mirbPA FnM ,'aFdv Ktd DxrUE' xn`p¤¡©§¨¨¨©¨§©§¨¦

dlrnl mixMfPd(b weqt i"yx d`x)lMn , ©¦§¨¦§©§¨¦¨
wzpA s`W micnl Ep` mXn mFwn̈¦¨¨§¥¦¤©§¤¤

FWExiRWrbPd ici lrxrU KRdP ¥¤©§¥©¤©¤§©¥¨
,aFdvl FAW xFgWdid m` la` ¨¤§¨£¨¦¨¨

oi` wzPd d`xPW iptl aFdv xrVd©¥¨¨¦§¥¤¦§¨©¤¤¥
d`nEh oniq df(`xtq)(`"eb): ¤¦©§¨

.àeä ÷úðmFwnAW rbp lW FnW KM ¤¤¨§¤¤©¤¦§
xrUEwYiPW mW lr ,'wzp' - ¥¨¤¤©¥¤¦§

rbPd zngn ExWpe zFxrVdmy ,g"n`a) ©§¨§¨§¥£©©¤©
(o"anx oiire ,mler:`l dxez

(`l).Ba ïéà øBçL øòNå`d- §¥¨¨¥¨
iM ,rnFW dY` df llMnFa did m` ¦§¨¤©¨¥©¦¦¨¨

xFgW xrW`Ed ixdKixv oi`e xFdh ¥¨¨£¥¨§¥¨¦
,xBqdlitloniq xFgW xrVW §¤§¥§¦¤¥¨¨¦©

,miwzpA `Ed dxdhd`xPWM ixdW ¨¢¨¦§¨¦¤£¥§¤¦§¨



rixfzמו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` d"k iying meil inei xeriy

(áì)äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ
äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´

:øBòä-ïî ÷îò ïéà ÷úpä©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäåïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯
:úéðL íéîé úòáL ÷úpä-úà¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑ הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ) ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
הּגּלּוח  למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם ּפׂשה, אם .נּכר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(ãì)äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â
øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä Búà øäèå§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ׁשני?אין ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה לֹומר: .ּתלמּוד ְְִֶַַָ

(åì)øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯
:àeä àîè áävä øòOì ïäkä©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

ÚÈ·L‡‰לב  ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙ ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג  ‡Ï ‡˜˙ ÌÚ„e ‡˜˙ È¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד  ‡ÓBÈa ‡˜˙ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה  ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

kLÓa‡לו  ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`Ed ixd xBqdd ixg` xFgW xrU FA¥¨¨©£¥©¤§¥£¥
,xFdhxn`PW FnMoNdl(fl weqt) ¨§¤¤¡©§©¨

FA gnv xFgW xrUe'wzPd `Rxp §¥¨¨¨©¦§¨©¤¤
`Ed xFdh,'m`W `Ed oMWÎlM oM m`e ¨§¦¥¨¤¥¤¦

wzPd xBqdd iptl xFgW xrU FA did̈¨¥¨¨¦§¥©¤§¥©¤¤
xFdh(`xtq)(x"yl):al dxez ¨
(al)äNô àì äpäådid `le wzPd §¦¥Ÿ¨¨©¤¤§Ÿ¨¨

adv xrU Fa.'`le' zaizAW df e"ie ¥¨¨Ÿ¨¤¤§¥©§Ÿ
`l F`' FWExiR oi`W ,wNgnd e"ie Fpi ¥̀¨©§©¥¤¥¥Ÿ
e"ie `Ed `N` ,'aFdv xrU FA did̈¨¥¨¨¤¨¨
ipniq ipW xW`M `weeCW ,siqFOd©¦¤©§¨©£¤§¥¦¨¥
`NW ,FA EniIwzp `l EN` d`nEh§¨¥Ÿ¦§©§¤Ÿ
iM ,aFdv xrU FA did `l mbe hXRzd¦§©¥§©Ÿ¨¨¥¨¨¦

,zipW FxiBqdl Wi f``ddf llMn - ¨¥§©§¦¥¦¨¦§¨¤
W ,rnFW dY`m`ENit` FA miIwzp ©¨¥©¤¦¦§©¥£¦

W oFbM ,mdn cg` oniqdURwzPd ¦¨¤¨¥¤§¤¨¨©¤¤
,aFdv xrU FA oi`W iRÎlrÎs`F` ©©¦¤¥¥¨¨

aFdv xrU Fa did`NW iRÎlrÎs` ¨¨¥¨¨©©¦¤Ÿ
dUR,`Ed ixd`nhhlgEn(m"`x): ¨¨£¥¨¥§¨

bl dxez
(bl).çlbúäåFW`x xrU z` gNbi §¦§©¨§©¥©¤§©Ÿ

Fpwf F`,wzPd zFaiaqKixv oi`e §¨§¦©¤¤§¥¨¦
Fpwf F` FW`x xrU lM z` gNbl,`"n) §©¥©¤¨§©Ÿ§¨

(eh ,f mirbp `"efg:
.çlâé àì ÷úpä úàåoi` `lde §¤©¤¤Ÿ§©¥©©£Ÿ¥
Fnvr wzPd mFwnA zFxrUwzp ixdW , §¨¦§©¤¤©§¤£¥¤¤

`N` ?zFxrVd FA ExWPW rbp `Ed¤©¤¨§©§¨¤¨
`l wzPl KEnQd mFwOd z`e :FWExiR¥§¤©¨©¨©¤¤Ÿ

?cviM ,gNbiKEnq zFxrU iYW giPn §©¥©¥©©¦©§¥§¨¨
aiaq FlzFxrU iYW sTid xi`Wn - ¨¦©§¦¤¥§¥§¨

,mgNbn Fpi`e wzPd aiaq`dIW icM §¦©¤¤§¥§©§¨§¥¤§¥
xMipxBqdd ixg`dUR m`,wzPd ¦¨©£¥©¤§¥¦¨¨©¤¤

xFari ,dUti m`WmFwn z` wzPd ¤¦¦§¤©£©¤¤¤§
.gENiBd mFwnl `vie zFxrVdla` ©§¨§¥¥¦§©¦©£¨

,wzPl KEnQd mFwOd z` mB gNbi m ¦̀§©¥©©¤©¨©¨©¤¤
ixdW ,wzPd dUR m` xMip `di `lŸ§¥¦¨¦¨¨©¤¤¤£¥
zxiWp caNn wzPl cgEin d`xn oi ¥̀©§¤§¨©¤¤¦§©§¦©

zFxrVd(`xtq ,d"n i"t mirbp)(l"kyn ,ipewfg): ©§¨
cl dxez

(dl).Búøäè éøçàdf oFWNnoi` ©£¥¨¢¨¦¨¤¥
il,hlgEn `nh `EdW cFnll`N` ¦¦§¤¨¥§¨¤¨

xW`MdUFtwzPd (hXRzn)xg`l ©£¤¤¦§©¥©¤¤§©©
xEHRdodMd FxhRW xg`l - ©¦§©©¤§¨©Ÿ¥

K` ,Fxdihe Fz`nEHnoiPn`EdW ¦§¨§¦£©¦©¦¤
hlgEn `nhs`hXRzdW dNBzp m` ¨¥§¨©¦¦§©¨¤¦§©¥

sFqAlW xBqddsFqaE oFW`x rEaW §©¤§¥¤¨©¦§
lW xBqddxnFl cEnlY ?ipW rEaW ©¤§¥¤¨©¥¦©§©

,'dUti dUR'm` s`W zFAxl ¨¦§¤§©¤©¦
ipXd F` oFW`xd xBqdA hXRziixd ¦§©¥©¤§¥¨¦©¥¦£¥

hlgEn `nh `Ed(`xtq)(m"`x ,oexkfd): ¨¥§¨
el dxez

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(æì)Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑ ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז  אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", הּזהב, ‰Ô‰k.לתבנית B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑ׁשּטהרֹו טמא הא ְְְְִַַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֶָָ

טהֹור לא ז)הּכהן, .(מו"ק ֵַָֹֹ

(çì)úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ
:úðáì úøäa¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑ חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙·Ï ˙B‰k∑ ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן ׁשּקֹורין ∑a‰˜.ׁשאין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
צח  ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קר ּוי אדמימּותֹו, חברּבּור ֹות ּבין .רוש"ו, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ß 'a xc` e"k iyiy mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת אּלא ׁשאינֹוטהֹור ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ≈≈«»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּופׂשיֹון  ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור נגעי .ּבסימני ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָ

ˆÁÓלז  Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙ Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰¯Òaלח  CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט  ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ  ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fl)øBçL øòNåwzPd `Rxp FA gnv §¥¨¨¨©¦§¨©¤¤
`Ed xFdh.oiPnWs`xriVdwFxId ¨¦©¦¤©©¥¨©¨

,mFc`dexg` d`xn lkeFpi`W §¨¨§¨©§¤©¥¤¥
,aFdvwzPd z` mixdhn oM mB? ¨©¥§©£¦¤©¤¤

'xrUe' xnFl cEnlYs` zFAxl - ©§©§¥¨§©©
aEzMd hwp `le ,zF`xn x`WA xriU¥¨¦§¨©§§Ÿ¨©©¨
aFdv xrU hrnl icM `N` 'xFgW'¨¤¨§¥§©¥¥¨¨

(`xtq)(m"ialn)d`xn dnlE .'aFdv' §¨©§¤¨
dxFYA xEn`dzipazl ?dnFCd`xn ¨¨©¨¤§©§¦©§¥

,adGdFpi` dxFYA xEn`d aFdSd iM ©¨¨¦©¨¨¨©¨¥
`Ed `N` ,aFdv EppFWlA `xwPd oeBd©¨¤©¦§¨¦§¥¨¤¨

adGd d`xnl dnFCd(`xtq).oFWl s`e ©¤§©§¥©¨¨§©§
'aFdv'`Ed,'aFdf' FnMzFIzF`W itl ¨§¨§¦¤¦

FfA Ff minrtl zFtNgzn o"ife i"Cv©¦§©¦¦§©§¦§¨¦¨
mzErnWOW 'dwrv'E 'dwrf' FnM]§§¨¨§¨¨¤©§¨¨

[zg`.f"rlA `"ltxe`(adadv) ©©§©©§©§©
(x"yl ,g"na):

.ïäkä Bøäèå àeä øBäèoeiMn ¨§¦£©Ÿ¥¦¥¨
cEnlY dn ,'odMd Fxdhe' xn`PW¤¤¡©§¦£©Ÿ¥©©§
ÎlrÎs` iM EpcOll ?'`Ed xFdh' xnFl©¨§©§¥¦©©

oi` mirbPd zxdhe z`nEHW iR¦¤§©§¨¢©©§¨¦¥
mFwn lMn ,odM iR lr `N` mirAwp¦§¨¦¤¨©¦Ÿ¥¦¨¨
FA Wi m` wx Fxdhl lFki odMd oi ¥̀©Ÿ¥¨§©£©¦¥

,`Ed xFdhe dxdh ipniqd`llMn - ¦¨¥¨¢¨§¨¨¦§¨
iM ,rnFW dY` dfFxdHW `nh ¤©¨¥©¦¨¥¤¦£

,odMd,d`nEh ipniq FA EidW s` lr ©Ÿ¥©©¤¨¦¨¥§¨
`ldidixFdhKkA(`xtq)(m"`x):dxez Ÿ¦§¤¨§¨
gl

(gl)úBøäazpal zxdA.zFxEAxag ¤¨¤¨Ÿ§¨Ÿ£©§
xFrA mixOEpnd mixidA minzM -§¨¦§¦¦©§¨¦¨
xnpe FxFr iWEM Ktdid' :FnM]§£©£Ÿ¦§¨¥

'eizFxEAxag(bk ,bi dinxi)lkEi ike - £©§¨§¦©
xFgXn FxFr rav z` KFtdl iWEMd©¦©£¤¤©¦¨
z` zFPWl xnPd lkEi m` F` ,oall§¨¨¦©©¨¥§©¤

[FxFrAW mixidAd minzMd ravd`x) ¤©©§¨¦©§¦¦¤§
(a weqt lirl i"yx:hl dxez

(hl).úBðáì úBäkoi`Wd`xnoaFl ¥§¨¤¥©§¥¤
fr odNWdrAx`n cg`M ,wfge ¤¨¤©§¨¨§¤¨¥©§¨¨

dlrnl mixEn`d oaFNd zF`xnweqt) ©§©¤¨£¦§©§¨
(a,`N`oal d`xnddModl Wi(`"n): ¤¨©§¤¨¨¥¤¥¨¤

÷äa`Ed.oaFl d`xn df oi` ,xnFlM Ÿ©§©¥¤©§¥¤
`Ed `N` ,zrxv rbp lWFnMd`xn ¤¤©¨©©¤¨§©§¥

,mFc` mc` xUaA d`xPd oaFl¤©¦§¤¦§©¨¨¨
e"yex oixFTWFzF`W ,(ipFnc`) ¤¦©§¦¤

`vnPd oaFl d`xnzFxEAxag oiA ©§¥¤©¦§¨¥£©§
FzEninc`miOCnc`d minzMd oiA - ©§¦¥©§¨¦¨£©§©¦

,FNW,'wdA' iExwwidan `EdW itl ¤¨Ÿ©§¦¤©§¦
E ,miOEc`d minzMd zOErlWi`M §©©§¨¦¨£¦§¦

oWcrminzkA mixOEpn eipRW mc` - ©§¨¨¨¤¨¨§¨¦¦§¨¦
d`xnl minFCd miPhw miOEc £̀¦§©¦©¦§©§¥

,dWcrddWcrl dWcr oiAW ¨£¨¨¤¥£¨¨©£¨¨
,gv oaFlA xUAd widanoi` zn`aE ©§¦©¨¨§¤©¤¡¤¥

zFxdAd mB Kke .KM lM oal FxUA§¨¨¨¨¨§¨©©©£
fr odNW oaFl oi` ,zFpaNd zFdMd©¥©§¨¥¤¤¨¤©
`Ed wdFA `N` ,mi`xp mdW FnM§¤¥¦§¦¤¨©

(g"na):n dxez
(n).àeä øBäè àeä çø÷FWExiR oi` ¥¥©¨¥¥

,zgxw mFwnA mibdFp mirbp oi`W¤¥§¨¦£¦¦§¨©©
oNdl xn`p ixdW(an weqt)didi ike' ¤£¥¤¡©§©¨§¦¦§¤

`N` ,''ebe mCnc` oal rbp ...zgxTa©¨©©¤©¨¨£©§¨¤¨



מז rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` d"k iying meil inei xeriy

(áì)äpäå éòéáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ
äàøîe áäö øòN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´

:øBòä-ïî ÷îò ïéà ÷úpä©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ טמא – צהב ׂשער ּבֹו היה אֹו ּפׂשה, אם .הא ¿ƒ≈…»»¿ִֵֵָָָָָָָָֹ

(âì)çlbúäåïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä-úàå §¦̧§©½̈§¤©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯
:úéðL íéîé úòáL ÷úpä-úà¤©¤²¤¦§©¬¨¦−¥¦«

i"yx£Álb˙‰Â∑ הּנתק Ál‚È.סביבֹות ‡Ï ˜˙p‰Œ˙‡Â∑(ת"כ) ׁשּיהא ּכדי סביב לֹו סמּו ׂשערֹות ׁשּתי מּניח ¿ƒ¿«»ְִֶֶַ¿∆«∆∆…¿«≈«ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
הּגּלּוח  למקֹום ויצא הּׂשערֹות יעבֹור יפׂשה ׁשאם ּפׂשה, אם .נּכר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(ãì)äpäå éòéáMä íBia ÷úpä-úà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â
øBòä-ïî ÷îò epðéà eäàøîe øBòa ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®

:øäèå åéãâa ñaëå ïäkä Búà øäèå§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«

(äì):Búøäè éøçà øBòa ÷úpä äNôé äNt-íàå§¦¨¬¦§¤²©¤−¤¨®©«£¥−¨«¢¨«

i"yx£B˙¯‰Ë È¯Á‡∑הּפ לאחר ּפֹוׂשה אּלא לי ׁשני?אין ׁשבּוע ּובסֹוף ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף אף מּנין ּטּור, «¬≈»√»ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
יפׂשה" "ּפׂשה לֹומר: .ּתלמּוד ְְִֶַַָ

(åì)øwáé-àì øBòa ÷úpä äNt äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯
:àeä àîè áävä øòOì ïäkä©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬«

ÚÈ·L‡‰לב  ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿»¿ƒ»»
˜nÒ ¯ÚN d· ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿»¬»≈≈»À»

:‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ ˙ÈÏ ‡˜˙ ÈÊÁÓe∆¡≈ƒ¿»≈«ƒƒ«¿»

Ál‚Èלג  ‡Ï ‡˜˙ ÌÚ„e ‡˜˙ È¯ÁÒ Ál‚ÈÂƒ««»√»≈ƒ¿»¿ƒƒ¿»»¿«»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˜˙ ˙È ‡‰k ¯bÒÈÂ¿«¿««¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿»

ÚÈ·L‡‰לד  ‡ÓBÈa ‡˜˙ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»ƒ¿»¿»¿ƒ»»
È‰BÊÁÓe ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â¿»»≈ƒ¿»¿«¿»∆¡ƒ
‡‰k d˙È Èk„ÈÂ ‡kLÓ ÔÓ ˜ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒ«ƒƒ«¿»ƒ«≈»≈«¬»

:Èk„ÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈

a˙¯לה  ‡kLÓa ‡˜˙ ÛÒBÈ ‡ÙÒB‡ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ¿»¿«¿»»«
:d˙eÎc»≈

kLÓa‡לו  ‡˜˙ ÛÒB‡ ‡‰Â ‡‰k dpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ≈«¬»¿»≈ƒ¿»¿«¿»
:‡e‰ ·‡ÒÓ ˜nÒ ¯ÚNÏ ‡‰k ¯w·È ‡Ï»¿«≈«¬»¿≈»À»¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`Ed ixd xBqdd ixg` xFgW xrU FA¥¨¨©£¥©¤§¥£¥
,xFdhxn`PW FnMoNdl(fl weqt) ¨§¤¤¡©§©¨

FA gnv xFgW xrUe'wzPd `Rxp §¥¨¨¨©¦§¨©¤¤
`Ed xFdh,'m`W `Ed oMWÎlM oM m`e ¨§¦¥¨¤¥¤¦

wzPd xBqdd iptl xFgW xrU FA did̈¨¥¨¨¦§¥©¤§¥©¤¤
xFdh(`xtq)(x"yl):al dxez ¨
(al)äNô àì äpäådid `le wzPd §¦¥Ÿ¨¨©¤¤§Ÿ¨¨

adv xrU Fa.'`le' zaizAW df e"ie ¥¨¨Ÿ¨¤¤§¥©§Ÿ
`l F`' FWExiR oi`W ,wNgnd e"ie Fpi ¥̀¨©§©¥¤¥¥Ÿ
e"ie `Ed `N` ,'aFdv xrU FA did̈¨¥¨¨¤¨¨
ipniq ipW xW`M `weeCW ,siqFOd©¦¤©§¨©£¤§¥¦¨¥
`NW ,FA EniIwzp `l EN` d`nEh§¨¥Ÿ¦§©§¤Ÿ
iM ,aFdv xrU FA did `l mbe hXRzd¦§©¥§©Ÿ¨¨¥¨¨¦

,zipW FxiBqdl Wi f``ddf llMn - ¨¥§©§¦¥¦¨¦§¨¤
W ,rnFW dY`m`ENit` FA miIwzp ©¨¥©¤¦¦§©¥£¦

W oFbM ,mdn cg` oniqdURwzPd ¦¨¤¨¥¤§¤¨¨©¤¤
,aFdv xrU FA oi`W iRÎlrÎs`F` ©©¦¤¥¥¨¨

aFdv xrU Fa did`NW iRÎlrÎs` ¨¨¥¨¨©©¦¤Ÿ
dUR,`Ed ixd`nhhlgEn(m"`x): ¨¨£¥¨¥§¨

bl dxez
(bl).çlbúäåFW`x xrU z` gNbi §¦§©¨§©¥©¤§©Ÿ

Fpwf F`,wzPd zFaiaqKixv oi`e §¨§¦©¤¤§¥¨¦
Fpwf F` FW`x xrU lM z` gNbl,`"n) §©¥©¤¨§©Ÿ§¨

(eh ,f mirbp `"efg:
.çlâé àì ÷úpä úàåoi` `lde §¤©¤¤Ÿ§©¥©©£Ÿ¥
Fnvr wzPd mFwnA zFxrUwzp ixdW , §¨¦§©¤¤©§¤£¥¤¤

`N` ?zFxrVd FA ExWPW rbp `Ed¤©¤¨§©§¨¤¨
`l wzPl KEnQd mFwOd z`e :FWExiR¥§¤©¨©¨©¤¤Ÿ

?cviM ,gNbiKEnq zFxrU iYW giPn §©¥©¥©©¦©§¥§¨¨
aiaq FlzFxrU iYW sTid xi`Wn - ¨¦©§¦¤¥§¥§¨

,mgNbn Fpi`e wzPd aiaq`dIW icM §¦©¤¤§¥§©§¨§¥¤§¥
xMipxBqdd ixg`dUR m`,wzPd ¦¨©£¥©¤§¥¦¨¨©¤¤

xFari ,dUti m`WmFwn z` wzPd ¤¦¦§¤©£©¤¤¤§
.gENiBd mFwnl `vie zFxrVdla` ©§¨§¥¥¦§©¦©£¨

,wzPl KEnQd mFwOd z` mB gNbi m ¦̀§©¥©©¤©¨©¨©¤¤
ixdW ,wzPd dUR m` xMip `di `lŸ§¥¦¨¦¨¨©¤¤¤£¥
zxiWp caNn wzPl cgEin d`xn oi ¥̀©§¤§¨©¤¤¦§©§¦©

zFxrVd(`xtq ,d"n i"t mirbp)(l"kyn ,ipewfg): ©§¨
cl dxez

(dl).Búøäè éøçàdf oFWNnoi` ©£¥¨¢¨¦¨¤¥
il,hlgEn `nh `EdW cFnll`N` ¦¦§¤¨¥§¨¤¨

xW`MdUFtwzPd (hXRzn)xg`l ©£¤¤¦§©¥©¤¤§©©
xEHRdodMd FxhRW xg`l - ©¦§©©¤§¨©Ÿ¥

K` ,Fxdihe Fz`nEHnoiPn`EdW ¦§¨§¦£©¦©¦¤
hlgEn `nhs`hXRzdW dNBzp m` ¨¥§¨©¦¦§©¨¤¦§©¥

sFqAlW xBqddsFqaE oFW`x rEaW §©¤§¥¤¨©¦§
lW xBqddxnFl cEnlY ?ipW rEaW ©¤§¥¤¨©¥¦©§©

,'dUti dUR'm` s`W zFAxl ¨¦§¤§©¤©¦
ipXd F` oFW`xd xBqdA hXRziixd ¦§©¥©¤§¥¨¦©¥¦£¥

hlgEn `nh `Ed(`xtq)(m"`x ,oexkfd): ¨¥§¨
el dxez

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(æì)Ba-çîö øçL øòNå ÷úpä ãîò åéðéòa-íàå§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ¨«©²
ñ :ïäkä Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−©Ÿ¥«

i"yx£¯ÁL ¯ÚNÂ∑ ּדֹומה "צהב" ּולׁשֹון "וׂשער". לֹומר: ּתלמּוד צהב? ׁשאינֹו והאדם הּירק אף מּנין ¿≈»»…ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבלע"ז  אורפל"א "זהב", ּכמֹו "צהב", הּזהב, ‰Ô‰k.לתבנית B¯‰ËÂ ‡e‰ ¯B‰Ë∑ׁשּטהרֹו טמא הא ְְְְִַַַַָָָָֹֹ»¿ƒ¬«…≈ֲִֵֶָָ

טהֹור לא ז)הּכהן, .(מו"ק ֵַָֹֹ

(çì)úøäa íøNa-øBòá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«§¨−̈¤«¨®Ÿ
:úðáì úøäa¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ

i"yx£˙¯‰a∑ חברּבּורֹות. ∆»…ְֲַ

(èì)úBäk úøäa íøNa-øBòá äpäå ïäkä äàøå§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´
ñ :àeä øBäè øBòa çøt àeä ÷äa úðáì§¨®Ÿ¬Ÿ©²¨©¬¨−¨¬«

i"yx£˙·Ï ˙B‰k∑ ּכהה אּלא עז ׁשּלהן לבן ׁשּקֹורין ∑a‰˜.ׁשאין אדם, אדם ּבבׂשר הּנראה לבן ּכמין ≈¿»…ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ…«ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
צח  ּבלבן הּבׂשר מבהיק לעדׁשה עדׁשה ׁשּבין עדׁשן ּכאיׁש ּבהק, קר ּוי אדמימּותֹו, חברּבּור ֹות ּבין .רוש"ו, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ß 'a xc` e"k iyiy mei ß

(î):àeä øBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬«

i"yx£‡e‰ ¯B‰Ë ‡e‰ Á¯˜∑,נתקין מּטמאת אּלא ׁשאינֹוטהֹור ׂשער, מקֹום ׁשהם וזקן, ראׁש ּבסימני נּדֹון ≈≈«»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּופׂשיֹון  ּומחיה לבן, ּבׂשער ּבׂשר: עֹור נגעי .ּבסימני ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָ

ˆÁÓלז  Ìk‡ ¯ÚNÂ ‡˜˙ Ì˜ ‰Â‰ „k Ì‡Â¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿≈»À»¿«
:‡‰k dpk„ÈÂ ‡e‰ ÈÎc ‡˜˙ Èqz‡ da≈ƒ«ƒƒ¿»¿≈ƒ«ƒ≈«¬»

ÔB‰¯Òaלח  CLÓ· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿
:Ô¯eÁ Ô¯‰a Ô¯‰a«¬»«¬»«¿»

Ô¯‰aלט  ÔB‰¯Òa CLÓ· ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»
ÈÎc ‡kLÓ· È‚Ò ‡e‰ ‡˜‰a Ô¯eÁ ÔÈÓÚ»¿»«¿»»¬»»≈¿«¿»¿≈

:‡e‰

ÈÎcמ  ‡e‰ Á¯˜ dLÈ¯ ¯ÚN ¯zÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈««¿«≈≈¿«¿≈
:‡e‰

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fl)øBçL øòNåwzPd `Rxp FA gnv §¥¨¨¨©¦§¨©¤¤
`Ed xFdh.oiPnWs`xriVdwFxId ¨¦©¦¤©©¥¨©¨

,mFc`dexg` d`xn lkeFpi`W §¨¨§¨©§¤©¥¤¥
,aFdvwzPd z` mixdhn oM mB? ¨©¥§©£¦¤©¤¤

'xrUe' xnFl cEnlYs` zFAxl - ©§©§¥¨§©©
aEzMd hwp `le ,zF`xn x`WA xriU¥¨¦§¨©§§Ÿ¨©©¨
aFdv xrU hrnl icM `N` 'xFgW'¨¤¨§¥§©¥¥¨¨

(`xtq)(m"ialn)d`xn dnlE .'aFdv' §¨©§¤¨
dxFYA xEn`dzipazl ?dnFCd`xn ¨¨©¨¤§©§¦©§¥

,adGdFpi` dxFYA xEn`d aFdSd iM ©¨¨¦©¨¨¨©¨¥
`Ed `N` ,aFdv EppFWlA `xwPd oeBd©¨¤©¦§¨¦§¥¨¤¨

adGd d`xnl dnFCd(`xtq).oFWl s`e ©¤§©§¥©¨¨§©§
'aFdv'`Ed,'aFdf' FnMzFIzF`W itl ¨§¨§¦¤¦

FfA Ff minrtl zFtNgzn o"ife i"Cv©¦§©¦¦§©§¦§¨¦¨
mzErnWOW 'dwrv'E 'dwrf' FnM]§§¨¨§¨¨¤©§¨¨

[zg`.f"rlA `"ltxe`(adadv) ©©§©©§©§©
(x"yl ,g"na):

.ïäkä Bøäèå àeä øBäèoeiMn ¨§¦£©Ÿ¥¦¥¨
cEnlY dn ,'odMd Fxdhe' xn`PW¤¤¡©§¦£©Ÿ¥©©§
ÎlrÎs` iM EpcOll ?'`Ed xFdh' xnFl©¨§©§¥¦©©

oi` mirbPd zxdhe z`nEHW iR¦¤§©§¨¢©©§¨¦¥
mFwn lMn ,odM iR lr `N` mirAwp¦§¨¦¤¨©¦Ÿ¥¦¨¨
FA Wi m` wx Fxdhl lFki odMd oi ¥̀©Ÿ¥¨§©£©¦¥

,`Ed xFdhe dxdh ipniqd`llMn - ¦¨¥¨¢¨§¨¨¦§¨
iM ,rnFW dY` dfFxdHW `nh ¤©¨¥©¦¨¥¤¦£

,odMd,d`nEh ipniq FA EidW s` lr ©Ÿ¥©©¤¨¦¨¥§¨
`ldidixFdhKkA(`xtq)(m"`x):dxez Ÿ¦§¤¨§¨
gl

(gl)úBøäazpal zxdA.zFxEAxag ¤¨¤¨Ÿ§¨Ÿ£©§
xFrA mixOEpnd mixidA minzM -§¨¦§¦¦©§¨¦¨
xnpe FxFr iWEM Ktdid' :FnM]§£©£Ÿ¦§¨¥

'eizFxEAxag(bk ,bi dinxi)lkEi ike - £©§¨§¦©
xFgXn FxFr rav z` KFtdl iWEMd©¦©£¤¤©¦¨
z` zFPWl xnPd lkEi m` F` ,oall§¨¨¦©©¨¥§©¤

[FxFrAW mixidAd minzMd ravd`x) ¤©©§¨¦©§¦¦¤§
(a weqt lirl i"yx:hl dxez

(hl).úBðáì úBäkoi`Wd`xnoaFl ¥§¨¤¥©§¥¤
fr odNWdrAx`n cg`M ,wfge ¤¨¤©§¨¨§¤¨¥©§¨¨

dlrnl mixEn`d oaFNd zF`xnweqt) ©§©¤¨£¦§©§¨
(a,`N`oal d`xnddModl Wi(`"n): ¤¨©§¤¨¨¥¤¥¨¤

÷äa`Ed.oaFl d`xn df oi` ,xnFlM Ÿ©§©¥¤©§¥¤
`Ed `N` ,zrxv rbp lWFnMd`xn ¤¤©¨©©¤¨§©§¥

,mFc` mc` xUaA d`xPd oaFl¤©¦§¤¦§©¨¨¨
e"yex oixFTWFzF`W ,(ipFnc`) ¤¦©§¦¤

`vnPd oaFl d`xnzFxEAxag oiA ©§¥¤©¦§¨¥£©§
FzEninc`miOCnc`d minzMd oiA - ©§¦¥©§¨¦¨£©§©¦

,FNW,'wdA' iExwwidan `EdW itl ¤¨Ÿ©§¦¤©§¦
E ,miOEc`d minzMd zOErlWi`M §©©§¨¦¨£¦§¦

oWcrminzkA mixOEpn eipRW mc` - ©§¨¨¨¤¨¨§¨¦¦§¨¦
d`xnl minFCd miPhw miOEc £̀¦§©¦©¦§©§¥

,dWcrddWcrl dWcr oiAW ¨£¨¨¤¥£¨¨©£¨¨
,gv oaFlA xUAd widanoi` zn`aE ©§¦©¨¨§¤©¤¡¤¥

zFxdAd mB Kke .KM lM oal FxUA§¨¨¨¨¨§¨©©©£
fr odNW oaFl oi` ,zFpaNd zFdMd©¥©§¨¥¤¤¨¤©
`Ed wdFA `N` ,mi`xp mdW FnM§¤¥¦§¦¤¨©

(g"na):n dxez
(n).àeä øBäè àeä çø÷FWExiR oi` ¥¥©¨¥¥

,zgxw mFwnA mibdFp mirbp oi`W¤¥§¨¦£¦¦§¨©©
oNdl xn`p ixdW(an weqt)didi ike' ¤£¥¤¡©§©¨§¦¦§¤

`N` ,''ebe mCnc` oal rbp ...zgxTa©¨©©¤©¨¨£©§¨¤¨



rixfzמח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ע ע ע ע ֹוֹוֹוֹורררר נגעינגעינגעינגעי ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא .... .... וזקןוזקןוזקןוזקן ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני ננננּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן מ)ׁשׁשׁשׁשאינאינאינאינֹוֹוֹוֹו יג, ראׁשֹו"(רש"י  ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מּנׁשירה  נֹוצר אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו ּכ" רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ונּמּוקֹו מטּמא. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשּנׁשירת  ּומּכיון ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו הּׂשער", מּׁשם "ׁשּנּתק ׁשּכתב ּכהרמּב"ן, (ּודלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדוקא
ּדינֹו מלּמד הּכתּוב אּלא זה; את לׁשלל צר ואין טמאה, סּמן הּוא ראׁשֹו" ׁש"יּמרט לֹומר סברא אין נגע, אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻׂשערֹות

זה.נגענגענגענגעׁשל ּבמקֹום ׁשּנֹולד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

(àî)øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬
:àeä«

i"yx£ÂÈt ˙‡tÓ Ì‡Â∑ ּומּׁשּפּוע ּבכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי .קדקד ְְֲֵַַַָָָָֹ

(áî)ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©¸©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úòøö̈©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Ô·Ï Ú‚ÌcÓ„‡∑– ּבׂשר" עֹור צרעת "ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ׁשאר מּנין .ּכמראה ּפתּו ∆«»»¬«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
מראֹות  ּבארּבע ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת האמּור ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצרעת
נתקין  ּכמראה ולא אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ּכמראה ולא ׁשבּועֹות, ּבׁשני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹונּדֹון

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין ׁשאין ׂשער, מקֹום .ׁשל ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(âî)äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNä¨«

¯dLÈמא  ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

·‚d˙eLBÏמב  B‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò ˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈

LzÎÓ‡מג  ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

gxTd iM cOll aEzMd `A`Ed xFdh ¨©¨§©¥¦©¥¥©¨
,oiwzp z`nEHn,xnFlMWclFp m` ¦§©§¨¦§©¤¦©

FYgxwA oaFl d`xn lW rbpoFCp Fpi` ¤©¤©§¥¤§¨©§¥¦
ipniqAA wzp lW d`nEh,owfe W`x §¦¨¥§¨¤¤¤§Ÿ§¨¨

zEhXRzd) oFiUtE aFdv xrU mdW¤¥¥¨¨¦§¦§©§
itl ,(lcFBd,xrU mFwn mdWmFwnE ©¤§¦¤¥§¥¨§

wzp oi` Kkl ,xrU mFwn Fpi` zgxTd©¨©©¥§¥¨§¨¥¤¤
,FA bdFp`N``Ed oFCipipniqA ¥¤¨¦§¦¨¥

lW d`nEh,xUA xFr rbpmdWdign §¨¤¤©¨¨¤¥¦§¨
,oFiUtEoFCip zgxTd mFwOW itl ¦§§¦¤§©¨©©¦

xUA xFr mFwnM(i"xc `ziixa `xtq),m"`x) ¦§¨¨
(w"dnyn ,`"eb:`n dxez

(`n)åéðt úàtî íàåFW`x hxOi §¦¦§©¨¨¦¨¥Ÿ
`Ed gAB.?zgxw Edfi`e zgAB Edfi` ¦¥©¥¤©©©§¥¤¨©©

zFxrVd ExWPWMcwcw rERXn §¤¨§©§¨¦¦©¨§Ÿ
eipt iRlMlW oFilrd wlgd on - §©¥¨¨¦©¥¤¨¤§¤

df ixd ,eipR cvl W`xd DaFBiExw ©¨Ÿ§©¨¨£¥¤¨
o`MnE o`MOW oircSd s`e ,'zgAB'©©©§©©§¨¦¤¦¨¦¨

llkAipWA zFxrVd ExWPWM s` - ¦§¨©§¤¨§©§¨¦§¥

llkA ,ofF`l mikEnQd mipRd iCiv¦¥©¨¦©§¦¨¤¦§©
'eipR z`Rn' xn`PW ,md 'zgAb'©©©¥¤¤¡©¦§©¨¨
eiccv ipWA mipRd dvw zFAxl. §©§¥©¨¦¦§¥§¨¨

EzFxrVd ExWPWkcwcw rERXn §¤¨§©§¨¦¦©¨§Ÿ
eixFg` iRlMlW oFilrd wlgd on - §©¥£¨¦©¥¤¨¤§¤

df ixd ,sxFrd cvl W`xdiExw ¨Ÿ§©¨¤£¥¤¨
'zgxw'(`xtq)(cp weqt oldl i"yx d`xe ,`"w): ¨©©
an dxez

(an).ícîãà ïáì òâðd`xn ,xnFlM ¤©¨¨£©§¨§©©§¤
KEzRoaFl ,zF`xOd ipWA axFrn - ¨§¨¦§¥©©§¤

cgi mcF`e.EoiPnzgxwA zFAxl §¤©©¦©¦§©§¨©©
lW rbp zgAbaEzF`xOd x`W §©©©¤©¤§¨©©§

xUAd xFr rbpA mixEn`d(a weqt lirl), ¨£¦§¤©©¨¨
zgxwA aEzMd xiMfd `l ixdW¤£¥Ÿ¦§¦©¨§¨©©
'mCnc` oal' d`xn `N` zgAbaE§©©©¤¨©§¥¨¨£©§¨

'z`U' d`xnE(`ad weqta)xnFl cEnlY ? ©§¥§¥©§©
,'rbp'drAx`ncg`lWrbp lMzFAxl ¤©§©¨¤©¤¤¨¥©§¨¨

zgAbaE zgxwA s`W ,oaFNd zF`xn©§©¤¤©§¨©©§©©©
mi`Ohn md(`xtq)(`"w):bn dxez ¥§©§¦

(bn).øNa øBò úòøö äàøîk`l §©§¥¨©©¨¨Ÿ
`Ed rbPd d`xOW xnFl aEzMd `Ä©¨©¤©§¥©¤©
ixdW ,FxUA xFrA zrxv rbp d`xnM§©§¥¤©¨©©§§¨¤£¥
dpal' rbPd d`xn iM xn`p¤¡©¦©§¥©¤©§¨¨
oFCip `EdW FWExiR `N` ,'znCnc £̀©§¤¤¤¨¥¤¦

MoiczWxtA xEn`d zrxSd d`xn §¦©§¥©¨©©¨¨§¨¨©
rbpxFra didi iM mc`' - xUA xFr ¤©¨¨¨¨¦¦§¤§

FxUA'ebe'(a weqt lirl),oiC z` zFeWdl §¨§©§¤¦
xFrA zrxvl ,zgABde zgxTd rbp¤©©¨©©§©©©©§¨©©§

.FxUAFA xEn` dnExFr zrxvA §¨¨¨§¨©©
FxUAA `OhOW ?n cg`rAx` §¨¤§©¥§¤¨¥©§©

zF`xn,oaFNdzFrEaW ipWA oFCpe ©§©¤§¦¦§¥¨
ipniq FA ENBzp `l m`W - xBqd lW¤¤§¥¤¦Ÿ¦§©¦¨¥
xBqdd ixg` dxdh F` d`nEh§¨¨¢¨©£¥©¤§¥
rEaWl zipW odMd FxiBqn ,oFW`xd̈¦©§¦©Ÿ¥¥¦§¨©
oFCip zgAbe zgxwA rbp mB Kke .sqFp¨§¨©¤©§¨©©§©©©¦

,xUAd irbpM EN` mipiipr ipWAeFpi` ¦§¥¦§¨¦¥§¦§¥©¨¨§¥
oFCipxEn`d zrxv d`xnk `l ¦Ÿ§©§¥¨©©¨¨

rEaWA oFCp `EdW ,deknE oigWA¦§¦¦§¨¤¦§¨©

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(ãî)ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−
:Bòâð BLàøa§Ÿ¬¦§«

i"yx£BÚ‚ BL‡¯a∑ לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על ּכּלן. .את ְְְְִִֵֶַָָָָֻֻֻ

(äî)íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé BLàøå|àîè §ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−

:àø÷é¦§¨«
i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑ קרּועים.Úe¯Ù∑ ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ ּכאבל.ÌÙN∑ גרינו"ן הּׂשפתים, ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְִַַַָ

È˜¯‡.ּבלע"ז  ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע .(מו"ק ְַַ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
ñ :BáLBî äðçnì õeçî áLé¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑ ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
יּבדל  הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא הֹואיל ÁnÏ‰.ּבדד? ıeÁÓ∑ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָƒ««¬∆

מחנֹות לׁשלׁש סז)חּוץ .(פסחים ְֲַָֹ

dp·‡ÒÈמד  ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה  È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו  ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

cg`ENBzp `l m`W ,calA xBqd lW ¤¨¤¤§¥¦§¨¤¦Ÿ¦§©
xBqdd ixg` d`nEh ipniq FA¦¨¥§¨©£¥©¤§¥
`N` FxiBqn odMd oi` aEW oFW`xd̈¦¥©Ÿ¥©§¦¤¨

,FxdhnmFwn lW oiwzp d`xnk `le §©£§Ÿ§©§¥§¨¦¤§
oi`Ohn oi`W ,xrU`weeCrAx`A ¥¨¤¥§©§¦©§¨§©§©

zF`xn:EN`zxdA ,DYclFze z`U ©§¥§¥§©§¨©¤¤
,DYclFzes` d`xn iEPiW lM `N` §©§¨¤¨¨¦©§¤©

`Ohn EN` zF`xn rAx`n zFgR̈¥©§©©§¥§©¥
oiwzpA(`"n):cn dxez ¦§¨¦

(cn).Bòâð BLàøami`Ad miwEqRA §Ÿ¦§©§¦©¨¦
ickE ,rxFvOd zbdpd zFkld Exn`p¤¤§¦§©§¨©©§¨§¥
mibdFp EN` mipiC iM xnFl drhp `NW¤Ÿ¦§¤©¦¦¦¥£¦
xEn`d zgABde zgxTd rbpA wx©§¤©©¨©©§©©©©¨¨
xnFl aEzMd siqFd Kkitl ,okl mcFw¤¨¥§¦¨¦©¨©
`EdW wzPd z` zFAxl 'Frbp FW`xA'§Ÿ¦§§©¤©¤¤¤
mixEn` eilr s`W ,mc`d W`xA§Ÿ¨¨¨¤©¨¨£¦
oiicr mlE` .rxFvOd zFkld oNdl§©¨¦§©§¨¨£©¦

il oi`o`Mn cFnlloiPn ,oiwzp `N` ¥¦¦§¦¨¤¨§¨¦¦©¦
mirBEpnd x`W zFAxlxFr irbp - §©§¨©§¨¦¦§¥

odilr s`W ,deknE oigWE ,xUAd©¨¨§¦¦§¨¤©£¥¤
rxFvOd zFkld mixEn`cEnlY ? £¦¦§©§¨©§

,'EP`Ohi `Oh' xnFlicM ,oFWl ltkA ©©¥§©§¤§¤¤¨§¥
,oNEM z` zFAxliM ,LcOllElr §©¤¨§©¤§¦©

xnF` `Ed oNEM(dn weqt)Eidi eicbA' ¨¥§¨¨¦§
''Fbe minExt(l"kyn ,m"`x):dn dxez §¦§

(dn).íéîeøôEidi eicbA ,xnFlM §¦§©§¨¨¦§
mirExwdlFcB drixw `id 'dnixR'] §¦§¦¨¦§¦¨§¨

aEzMd hwp KkitlE ,miAx mirxwl¦§¨¦©¦§¦¨¨©©¨
df oFWl(.f dheq i"yx t"r `"ry)[: ¨¤

.òeøôFpi` o`M xEn`d 'drixR' oFWl ¨©§§¦¨¨¨¨¥
:FnM] iENiB oFWNnW`x z` rxtE' ¦§¦§¨©¤Ÿ

'dX`d(gi ,d xacna)FWExiR `N` ,[ ¨¦¨¤¨¥
didIW,xrU lCEbnz` xRqi `le ¤¦§¤§©¥¨§Ÿ§©¥¤
FxrU(`"n): §¨

.äèòé íôN ìòåoFWl `Ed 'dhri' §©¨¨©§¤©§¤§
'dnlUM xF` dhr' :FnM] iEQiMmildz) ¦§Ÿ¤©©§¨

(a ,cwsirvA FW`x z` shFr ,xnFlkE .[§©¥¤Ÿ§¨¦
Md Kxc,la`shFr sirSd iCiv z`e §¤¤¨¨¥§¤¦¥©¨¦¥

,FntU cr dHnl eipR aiaq lWlWnE§©§¥§¦¨¨§©¨©§¨
zFNEbn eipir wxe(.eh w"en ,`xtq)m"anx t"r) §©¥¨§

(h"d d"t la` 'ld:
.íôN`Edo"epxb .miztUd xrU ¨¨§©©§¨©¦

:f"rlA§©©
.àø÷é àîè àîèårinWnmNEkl §¨¥¨¥¦§¨©§¦©§¨

E ,`nh `EdWW KkA mxidfnEWxti ¤¨¥©§¦¨§¨¤¦§§
EPOn(`xtq)(.fq zay i"yx):en dxez ¦¤

(en).áLé ããacOll aEzMd `A ¨¨¥¥¨©¨§©¥
,df oFWlAmi`nh x`W Eidi `NW §¨¤¤Ÿ¦§§¨§¥¦

miaf oFbM ,dpgOl uEgn migNYWOd©¦§©§¦¦©©£¤§¨¦
,mizn i`nhEFOr oiaWFi,cgi §¥¥¥¦§¦¦©©

`nh] migNYWn mdW dpgn FzF`A§©£¤¤¥¦§©§¦§¥
dpgOn `N` gNYWn Fpi` zn¥¥¦§©¥©¤¨¦©£¥
dpgOn s` gNYWn aGde ,dpikW§¦¨§©¨¦§©¥©©¦©£¥
mB gNYWn rxFvOd `N` ,[dIel§¦¨¤¨©§¨¦§©¥©©
zFidl Fl xYEn K`] l`xUi dpgOn¦©£¥¦§¨¥©¨¦§
FYaWA mirxFvn x`W mr cgi©©¦§¨§¨¦§¦§

[l`xUi dpgnl uEgn(.fq migqt ,`xtq) ¦§©£¥¦§¨¥
(m"ialn)dPYWP dn :EpizFAx Exn`e .§¨§©¥©¦§©¨

rxFvOd`Xn,mi`nh xdxingdW ©§¨¦§¨§¥¦¤¤§¦¨
dxFY eilrccA aWillkl uEgn ¨¨¨¥¥¨¨¦§¨

zFpgOd WlW?mi`A mirbPdW itl ¨©©£§¦¤©§¨¦¨¦
e ,rxd oFWl oFrA`Ede li`Fd ©£¨¨¨§¦§

liCad(zwFlgn mxbe wigxd) ¦§¦¦§¦§¨©©£¤
oiaE FYW`l Wi` oiA rxd oFWlA§¨¨¨¥¦§¦§¥

,Edrxl Wi`:dxFY dxn` Kkitl ¦§¥¥§¦¨¨§¨¨
lcAi `Ed s`zxagn wgxEie ©¦¨¥§§©¥¤§©

miWp`,dCn cbpM dCn Wpri KkaE £¨¦§¨¥¨¥¦¨§¤¤¦¨
(:fh oikxr)(my i"yx):

.äðçnì õeçî,xnFlMl uEglk ¦©©£¤§©§¨
WlWdzFpgnxvgn - dpikW dpgn : ¨Ÿ©©£©£¥§¦¨¥£©

mFwn - dIel dpgn ,miptle crFn ldŸ̀¤¥§¦§¦©£¥§¦¨§
dpgn ,oMWOl aiaq mIeld ziipg£¨©©§¦¦¨¦©¦§¨©£¥
mdihaWl milbCd dpgn lM - l`xUi¦§¨¥¨©£¥©§¨¦§¦§¥¤

zFgExd rAx`A(`xtq)(a ,d xacna i"yx): §©§©¨
fn dxez



מט rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr fk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשרררר ע ע ע ע ֹוֹוֹוֹורררר נגעינגעינגעינגעי ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני אאאאּלּלּלּלאאאא .... .... וזקןוזקןוזקןוזקן ראראראראׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבססססּמּמּמּמניניניני ננננּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן מ)ׁשׁשׁשׁשאינאינאינאינֹוֹוֹוֹו יג, ראׁשֹו"(רש"י  ׁש"יּמרט ללּמד ׁשּבא מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מּנׁשירה  נֹוצר אינֹו ׁשהּנגע היינּו ׂשער", ׁשּבמקֹום נגע ׁשל ׁשמֹו ּכ" רׁש"י מפרׁש הּוא" "נתק על עּמֹו: ונּמּוקֹו מטּמא. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאינֹו
ׁשּנׁשירת  ּומּכיון ׂשער). נׁשירת ענינֹו ּבּזקן אֹו ּבראׁש ׁשּנגע היינּו הּׂשער", מּׁשם "ׁשּנּתק ׁשּכתב ּכהרמּב"ן, (ּודלא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּדוקא
ּדינֹו מלּמד הּכתּוב אּלא זה; את לׁשלל צר ואין טמאה, סּמן הּוא ראׁשֹו" ׁש"יּמרט לֹומר סברא אין נגע, אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻׂשערֹות

זה.נגענגענגענגעׁשל ּבמקֹום ׁשּנֹולד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

(àî)øBäè àeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−¨¬
:àeä«

i"yx£ÂÈt ˙‡tÓ Ì‡Â∑ ּומּׁשּפּוע ּבכלל, ּומּכאן ׁשּמּכאן הּצדעין ואף "ּגּבחת", קרּוי ּפניו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ¿ƒƒ¿«»»ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
"קרחת" קרּוי אחֹוריו ּכלּפי .קדקד ְְֲֵַַַָָָָֹ

(áî)ícîãà ïáì òâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå§¦¦«§¤³©¨©¸©Æ´©©©½©¤−©¨¨´£©§¨®
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úçøt úòøö̈©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Ô·Ï Ú‚ÌcÓ„‡∑– ּבׂשר" עֹור צרעת "ּכמראה לֹומר: ּתלמּוד הּמראֹות? ׁשאר מּנין .ּכמראה ּפתּו ∆«»»¬«¿»ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ
מראֹות  ּבארּבע ׁשּמטּמא ּבֹו? אמּור ּומהּו בעֹורֿבׂשרֹו". ּכיֿיהיה "אדם ּבׂשר': 'עֹור ּבפרׁשת האמּור ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּצרעת
נתקין  ּכמראה ולא אחד, ּבׁשבּוע נּדֹון ׁשהּוא ּומכוה, ּבׁשחין האמּור צרעת ּכמראה ולא ׁשבּועֹות, ּבׁשני ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹונּדֹון

ותֹולדּתּה ּבהרת ותֹולדּתּה, ׂשאת מראֹות: ּבארּבע מטּמאין ׁשאין ׂשער, מקֹום .ׁשל ְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(âî)äðáì òâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸§¨¨´
øBò úòøö äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬¨©−©¬

:øNä¨«

¯dLÈמא  ¯ÚN ¯zÈ È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ì‡Â¿ƒƒ»√≈¬ƒ««¿«≈≈
:‡e‰ ÈÎc ‡e‰ LBÏb¿¿≈

·‚d˙eLBÏמב  B‡ d˙eÁ¯˜· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿»»≈ƒ¿≈
‡È‰ ‡È‚Ò ˙e¯È‚Ò ˜BnÒ ¯eÁ LzÎÓ«¿«ƒ»«¿ƒ»¿»ƒ

:d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a¿»»≈ƒ¿≈

LzÎÓ‡מג  ˜ÈnÚ ‡‰Â ‡‰k d˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»≈«¬»¿»«ƒ«¿»»
d˙eLBÏ‚· B‡ d˙eÁ¯˜a ‡˜nÒ ‡¯eÁ«¿»«¿»¿»»≈ƒ¿≈

:‡¯Òa CLÓ ‡˙e¯È‚Ò ÈÊÁÓk¿∆¡≈¿ƒ»¿«ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

gxTd iM cOll aEzMd `A`Ed xFdh ¨©¨§©¥¦©¥¥©¨
,oiwzp z`nEHn,xnFlMWclFp m` ¦§©§¨¦§©¤¦©

FYgxwA oaFl d`xn lW rbpoFCp Fpi` ¤©¤©§¥¤§¨©§¥¦
ipniqAA wzp lW d`nEh,owfe W`x §¦¨¥§¨¤¤¤§Ÿ§¨¨

zEhXRzd) oFiUtE aFdv xrU mdW¤¥¥¨¨¦§¦§©§
itl ,(lcFBd,xrU mFwn mdWmFwnE ©¤§¦¤¥§¥¨§

wzp oi` Kkl ,xrU mFwn Fpi` zgxTd©¨©©¥§¥¨§¨¥¤¤
,FA bdFp`N``Ed oFCipipniqA ¥¤¨¦§¦¨¥

lW d`nEh,xUA xFr rbpmdWdign §¨¤¤©¨¨¤¥¦§¨
,oFiUtEoFCip zgxTd mFwOW itl ¦§§¦¤§©¨©©¦

xUA xFr mFwnM(i"xc `ziixa `xtq),m"`x) ¦§¨¨
(w"dnyn ,`"eb:`n dxez

(`n)åéðt úàtî íàåFW`x hxOi §¦¦§©¨¨¦¨¥Ÿ
`Ed gAB.?zgxw Edfi`e zgAB Edfi` ¦¥©¥¤©©©§¥¤¨©©

zFxrVd ExWPWMcwcw rERXn §¤¨§©§¨¦¦©¨§Ÿ
eipt iRlMlW oFilrd wlgd on - §©¥¨¨¦©¥¤¨¤§¤

df ixd ,eipR cvl W`xd DaFBiExw ©¨Ÿ§©¨¨£¥¤¨
o`MnE o`MOW oircSd s`e ,'zgAB'©©©§©©§¨¦¤¦¨¦¨

llkAipWA zFxrVd ExWPWM s` - ¦§¨©§¤¨§©§¨¦§¥

llkA ,ofF`l mikEnQd mipRd iCiv¦¥©¨¦©§¦¨¤¦§©
'eipR z`Rn' xn`PW ,md 'zgAb'©©©¥¤¤¡©¦§©¨¨
eiccv ipWA mipRd dvw zFAxl. §©§¥©¨¦¦§¥§¨¨

EzFxrVd ExWPWkcwcw rERXn §¤¨§©§¨¦¦©¨§Ÿ
eixFg` iRlMlW oFilrd wlgd on - §©¥£¨¦©¥¤¨¤§¤

df ixd ,sxFrd cvl W`xdiExw ¨Ÿ§©¨¤£¥¤¨
'zgxw'(`xtq)(cp weqt oldl i"yx d`xe ,`"w): ¨©©
an dxez

(an).ícîãà ïáì òâðd`xn ,xnFlM ¤©¨¨£©§¨§©©§¤
KEzRoaFl ,zF`xOd ipWA axFrn - ¨§¨¦§¥©©§¤

cgi mcF`e.EoiPnzgxwA zFAxl §¤©©¦©¦§©§¨©©
lW rbp zgAbaEzF`xOd x`W §©©©¤©¤§¨©©§

xUAd xFr rbpA mixEn`d(a weqt lirl), ¨£¦§¤©©¨¨
zgxwA aEzMd xiMfd `l ixdW¤£¥Ÿ¦§¦©¨§¨©©
'mCnc` oal' d`xn `N` zgAbaE§©©©¤¨©§¥¨¨£©§¨

'z`U' d`xnE(`ad weqta)xnFl cEnlY ? ©§¥§¥©§©
,'rbp'drAx`ncg`lWrbp lMzFAxl ¤©§©¨¤©¤¤¨¥©§¨¨

zgAbaE zgxwA s`W ,oaFNd zF`xn©§©¤¤©§¨©©§©©©
mi`Ohn md(`xtq)(`"w):bn dxez ¥§©§¦

(bn).øNa øBò úòøö äàøîk`l §©§¥¨©©¨¨Ÿ
`Ed rbPd d`xOW xnFl aEzMd `Ä©¨©¤©§¥©¤©
ixdW ,FxUA xFrA zrxv rbp d`xnM§©§¥¤©¨©©§§¨¤£¥
dpal' rbPd d`xn iM xn`p¤¡©¦©§¥©¤©§¨¨
oFCip `EdW FWExiR `N` ,'znCnc £̀©§¤¤¤¨¥¤¦

MoiczWxtA xEn`d zrxSd d`xn §¦©§¥©¨©©¨¨§¨¨©
rbpxFra didi iM mc`' - xUA xFr ¤©¨¨¨¨¦¦§¤§

FxUA'ebe'(a weqt lirl),oiC z` zFeWdl §¨§©§¤¦
xFrA zrxvl ,zgABde zgxTd rbp¤©©¨©©§©©©©§¨©©§

.FxUAFA xEn` dnExFr zrxvA §¨¨¨§¨©©
FxUAA `OhOW ?n cg`rAx` §¨¤§©¥§¤¨¥©§©

zF`xn,oaFNdzFrEaW ipWA oFCpe ©§©¤§¦¦§¥¨
ipniq FA ENBzp `l m`W - xBqd lW¤¤§¥¤¦Ÿ¦§©¦¨¥
xBqdd ixg` dxdh F` d`nEh§¨¨¢¨©£¥©¤§¥
rEaWl zipW odMd FxiBqn ,oFW`xd̈¦©§¦©Ÿ¥¥¦§¨©
oFCip zgAbe zgxwA rbp mB Kke .sqFp¨§¨©¤©§¨©©§©©©¦

,xUAd irbpM EN` mipiipr ipWAeFpi` ¦§¥¦§¨¦¥§¦§¥©¨¨§¥
oFCipxEn`d zrxv d`xnk `l ¦Ÿ§©§¥¨©©¨¨

rEaWA oFCp `EdW ,deknE oigWA¦§¦¦§¨¤¦§¨©

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

(ãî)ïäkä epànèé ànè àeä àîè àeä òeøö-Léà¦«¨¬©−¨¥¬®©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−
:Bòâð BLàøa§Ÿ¬¦§«

i"yx£BÚ‚ BL‡¯a∑ לרּבֹות יטּמאּנּו", "טּמא לֹומר: ּתלמּוד המנּגעים? ׁשאר לרּבֹות מּנין נתקין, אּלא לי אין ¿…ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
וגֹו'" פרמים יהיּו "ּבגדיו אֹומר: הּוא ּכּלן על ּכּלן. .את ְְְְִִֵֶַָָָָֻֻֻ

(äî)íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà òeøväå§©¨¹©£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ
àîèå äèòé íôN-ìòå òeøô äéäé BLàøå|àîè §ŸÆ¦«§¤´¨½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−

:àø÷é¦§¨«
i"yx£ÌÈÓ¯Ù∑ קרּועים.Úe¯Ù∑ ׂשער ËÚÈ‰.מגּדל ÌÙNŒÏÚÂ∑ ּכאבל.ÌÙN∑ גרינו"ן הּׂשפתים, ׂשער ¿Àƒְִ»«ְֵָָֻ¿«»»«¿∆ְֵָ»»ְְִַַַָ

È˜¯‡.ּבלע"ז  ‡ÓË ‡ÓËÂ∑מּמּנּו ויפרׁשּו טמא, ׁשהּוא ה)מׁשמיע .(מו"ק ְַַ¿»≈»≈ƒ¿»ְְְְִִִֵֶֶַַָ

(åî)ããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
ñ :BáLBî äðçnì õeçî áLé¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«

i"yx£·LÈ „„a∑ ליׁשב טמאים מּׁשאר ּנׁשּתּנה מה רּבֹותינּו: ואמרּו עּמֹו. יֹוׁשבים טמאים ׁשאר יהיּו ׁשּלא »»≈≈ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
יּבדל  הּוא אף לרעהּו, איׁש ּובין לאׁשּתֹו איׁש ּבין הרע ּבלׁשֹון הבּדיל והּוא הֹואיל ÁnÏ‰.ּבדד? ıeÁÓ∑ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָƒ««¬∆

מחנֹות לׁשלׁש סז)חּוץ .(פסחים ְֲַָֹ

dp·‡ÒÈמד  ‡·‡Ò ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡e‰ ¯È‚Ò ¯·b¿«¿ƒ¿»»»√»¿»≈ƒ≈
:dLzÎÓ dLÈ¯a ‡‰k«¬»¿≈≈«¿»≈

ÔB‰Èמה  È‰BLe·Ï ‡LzÎÓ d· Èc ‡¯È‚Òe¿ƒ»ƒ≈«¿»»¿ƒ¿
‡Ï·‡k ÌÙN ÏÚÂ ÚÈ¯Ù È‰È dLÈ¯Â ÔÈÚf·Ó¿«¿ƒ¿≈≈¿≈¿ƒ«¿«»»«¬≈»
:È¯˜È Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÛhÚ˙Èƒ¿«»¿»ƒ¿«¬¿»ƒ¿«¬ƒ¿≈

ÒÓ‡·מו  ·‡ÒÓ È‰È d· ‡LzÎÓ Èc ÈÓBÈ Ïk»≈ƒ«¿»»≈¿≈¿»»¿»»
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÈ È‰B„BÁÏa ‡e‰ƒ¿ƒ≈≈ƒ»»¿«¿ƒ»

:d·˙BÓ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

cg`ENBzp `l m`W ,calA xBqd lW ¤¨¤¤§¥¦§¨¤¦Ÿ¦§©
xBqdd ixg` d`nEh ipniq FA¦¨¥§¨©£¥©¤§¥
`N` FxiBqn odMd oi` aEW oFW`xd̈¦¥©Ÿ¥©§¦¤¨

,FxdhnmFwn lW oiwzp d`xnk `le §©£§Ÿ§©§¥§¨¦¤§
oi`Ohn oi`W ,xrU`weeCrAx`A ¥¨¤¥§©§¦©§¨§©§©

zF`xn:EN`zxdA ,DYclFze z`U ©§¥§¥§©§¨©¤¤
,DYclFzes` d`xn iEPiW lM `N` §©§¨¤¨¨¦©§¤©

`Ohn EN` zF`xn rAx`n zFgR̈¥©§©©§¥§©¥
oiwzpA(`"n):cn dxez ¦§¨¦

(cn).Bòâð BLàøami`Ad miwEqRA §Ÿ¦§©§¦©¨¦
ickE ,rxFvOd zbdpd zFkld Exn`p¤¤§¦§©§¨©©§¨§¥
mibdFp EN` mipiC iM xnFl drhp `NW¤Ÿ¦§¤©¦¦¦¥£¦
xEn`d zgABde zgxTd rbpA wx©§¤©©¨©©§©©©©¨¨
xnFl aEzMd siqFd Kkitl ,okl mcFw¤¨¥§¦¨¦©¨©
`EdW wzPd z` zFAxl 'Frbp FW`xA'§Ÿ¦§§©¤©¤¤¤
mixEn` eilr s`W ,mc`d W`xA§Ÿ¨¨¨¤©¨¨£¦
oiicr mlE` .rxFvOd zFkld oNdl§©¨¦§©§¨¨£©¦

il oi`o`Mn cFnlloiPn ,oiwzp `N` ¥¦¦§¦¨¤¨§¨¦¦©¦
mirBEpnd x`W zFAxlxFr irbp - §©§¨©§¨¦¦§¥

odilr s`W ,deknE oigWE ,xUAd©¨¨§¦¦§¨¤©£¥¤
rxFvOd zFkld mixEn`cEnlY ? £¦¦§©§¨©§

,'EP`Ohi `Oh' xnFlicM ,oFWl ltkA ©©¥§©§¤§¤¤¨§¥
,oNEM z` zFAxliM ,LcOllElr §©¤¨§©¤§¦©

xnF` `Ed oNEM(dn weqt)Eidi eicbA' ¨¥§¨¨¦§
''Fbe minExt(l"kyn ,m"`x):dn dxez §¦§

(dn).íéîeøôEidi eicbA ,xnFlM §¦§©§¨¨¦§
mirExwdlFcB drixw `id 'dnixR'] §¦§¦¨¦§¦¨§¨

aEzMd hwp KkitlE ,miAx mirxwl¦§¨¦©¦§¦¨¨©©¨
df oFWl(.f dheq i"yx t"r `"ry)[: ¨¤

.òeøôFpi` o`M xEn`d 'drixR' oFWl ¨©§§¦¨¨¨¨¥
:FnM] iENiB oFWNnW`x z` rxtE' ¦§¦§¨©¤Ÿ

'dX`d(gi ,d xacna)FWExiR `N` ,[ ¨¦¨¤¨¥
didIW,xrU lCEbnz` xRqi `le ¤¦§¤§©¥¨§Ÿ§©¥¤
FxrU(`"n): §¨

.äèòé íôN ìòåoFWl `Ed 'dhri' §©¨¨©§¤©§¤§
'dnlUM xF` dhr' :FnM] iEQiMmildz) ¦§Ÿ¤©©§¨

(a ,cwsirvA FW`x z` shFr ,xnFlkE .[§©¥¤Ÿ§¨¦
Md Kxc,la`shFr sirSd iCiv z`e §¤¤¨¨¥§¤¦¥©¨¦¥

,FntU cr dHnl eipR aiaq lWlWnE§©§¥§¦¨¨§©¨©§¨
zFNEbn eipir wxe(.eh w"en ,`xtq)m"anx t"r) §©¥¨§

(h"d d"t la` 'ld:
.íôN`Edo"epxb .miztUd xrU ¨¨§©©§¨©¦

:f"rlA§©©
.àø÷é àîè àîèårinWnmNEkl §¨¥¨¥¦§¨©§¦©§¨

E ,`nh `EdWW KkA mxidfnEWxti ¤¨¥©§¦¨§¨¤¦§§
EPOn(`xtq)(.fq zay i"yx):en dxez ¦¤

(en).áLé ããacOll aEzMd `A ¨¨¥¥¨©¨§©¥
,df oFWlAmi`nh x`W Eidi `NW §¨¤¤Ÿ¦§§¨§¥¦

miaf oFbM ,dpgOl uEgn migNYWOd©¦§©§¦¦©©£¤§¨¦
,mizn i`nhEFOr oiaWFi,cgi §¥¥¥¦§¦¦©©

`nh] migNYWn mdW dpgn FzF`A§©£¤¤¥¦§©§¦§¥
dpgOn `N` gNYWn Fpi` zn¥¥¦§©¥©¤¨¦©£¥
dpgOn s` gNYWn aGde ,dpikW§¦¨§©¨¦§©¥©©¦©£¥
mB gNYWn rxFvOd `N` ,[dIel§¦¨¤¨©§¨¦§©¥©©
zFidl Fl xYEn K`] l`xUi dpgOn¦©£¥¦§¨¥©¨¦§
FYaWA mirxFvn x`W mr cgi©©¦§¨§¨¦§¦§

[l`xUi dpgnl uEgn(.fq migqt ,`xtq) ¦§©£¥¦§¨¥
(m"ialn)dPYWP dn :EpizFAx Exn`e .§¨§©¥©¦§©¨

rxFvOd`Xn,mi`nh xdxingdW ©§¨¦§¨§¥¦¤¤§¦¨
dxFY eilrccA aWillkl uEgn ¨¨¨¥¥¨¨¦§¨

zFpgOd WlW?mi`A mirbPdW itl ¨©©£§¦¤©§¨¦¨¦
e ,rxd oFWl oFrA`Ede li`Fd ©£¨¨¨§¦§

liCad(zwFlgn mxbe wigxd) ¦§¦¦§¦§¨©©£¤
oiaE FYW`l Wi` oiA rxd oFWlA§¨¨¨¥¦§¦§¥

,Edrxl Wi`:dxFY dxn` Kkitl ¦§¥¥§¦¨¨§¨¨
lcAi `Ed s`zxagn wgxEie ©¦¨¥§§©¥¤§©

miWp`,dCn cbpM dCn Wpri KkaE £¨¦§¨¥¨¥¦¨§¤¤¦¨
(:fh oikxr)(my i"yx):

.äðçnì õeçî,xnFlMl uEglk ¦©©£¤§©§¨
WlWdzFpgnxvgn - dpikW dpgn : ¨Ÿ©©£©£¥§¦¨¥£©

mFwn - dIel dpgn ,miptle crFn ldŸ̀¤¥§¦§¦©£¥§¦¨§
dpgn ,oMWOl aiaq mIeld ziipg£¨©©§¦¦¨¦©¦§¨©£¥
mdihaWl milbCd dpgn lM - l`xUi¦§¨¥¨©£¥©§¨¦§¦§¥¤

zFgExd rAx`A(`xtq)(a ,d xacna i"yx): §©§©¨
fn dxez



rixfzנ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

ייייּבּבּבּבדלדלדלדל ההההּוּוּוּואאאא אףאףאףאף .... .... הרעהרעהרעהרע ּבּבּבּבללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן הבהבהבהבּדּדּדּדיליליליל והוהוהוהּוּוּוּואאאא מו)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל יג, ּתענּוג (רש"י מקּבל יתּבר הּׁשם עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתענּוג  מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו מּיׂשראל, אחד ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּכל

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפ . . ּכביכֹול עצבּות מּדת ּבֹו ּומביא . . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבֹורא

(æî)Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−
:íézLt ãâáa§¤¬¤¦§¦«

(çî)øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½
:øBò úëàìî-ìëa Bà−§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמר ׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑ מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור ‡B.זה «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ
¯BÚ ˙Î‡ÏÓŒÏÎa∑ מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור .זה ¿»¿∆∆ְֲֶֶַָָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeä®§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים ∑‡„ÌcÓ.ירק .אדם ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬
íéîé: ¨¦«

(àð)àøåòâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì øBòä äNòé¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬

:àeä«
i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "ס ּלֹון כח)לׁשֹון ּתהנה (יחזקאל ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.הימּנּו' ֵֶ

e¯È‚Òמז  LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

ÓÚÏe¯‡מח  ‡zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט  ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ  ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gn).øîvìå íézLtìihEg :FWExiR ©¦§¦§©¨¤¥¥
axr F` izWlW F` miYWR lW §¦¥¤¤¦§¦¤

.xnvoFWlA o`M zWOWn c"nNde ¨¤§©¨¤§©¤¤¨¦§
'dY` inl' :FnM] 'lW'(gi ,al ziy`xa), ¤§§¦©¨

lW e"iEde .['dY` in lW' FWExiRW¤¥¤¦©¨§©¨¤
`Ed 'xnSle''F`' FWExiRW wNgnd e"ie §©¨¤¨©§©¥¤¥

'FO`e eia` dMnE' :FnM](eh ,`k zeny)[ §©¥¨¦§¦
(g"na ,m"`x):

.øBòá BàxFr dfcAErn`NW §¤§¨¤Ÿ
dk`ln Fa dUrpEPOn zFUrl icM ©£¨§¨¨§¥©£¦¤

WOWnE ,wlg xFr x`Wp `N` ,ilM§¦¤¨¦§©¨¨§©¥
Fpi`W xFr la`] iEQikl F` gihWl§¨¦©§¦£¨¤¥

[mirbpA `OHn Fpi` llM cAErn§¨§¨¥¦©¥¦§¨¦
(l"kyn):

.øBò úëàìî ìëa BàxFr df §¨§¤¤¤
dk`ln Fa dUrPWdvivw lW ¤©£¨§¨¨¤§¦¨

ilM EPOn EUre ,dnFCke(l"kyn): §©¤§¨¦¤§¦
hn dxez

(hn).÷ø÷øézFIzF`d ltM §©§©¤¤¨¦
z` WiBcdlE wGgl `A zFpFxg`d̈©£¨§©¥§©§¦¤

,FWExitE ,daiYd zErnWnwFxi ©§¨©¥¨¥¨
oiTExIAWxzFiA frd wFxi d`xn - ¤©§¦©§¥¨¨©§¥

wFxId ipeeB lMn(`xtq): ¦¨©§¥©¨
.ícîãàmiOEc`AW mFc`mFc`d - £©§¨¨¤¨£¦¨¨

mcF`d ipeeB lMn xzFiA(`xtq):p dxez §¥¦¨©§¥¨¤
(`p).úøàîî úòøö`Ed 'zx`nn' ¨©©©§¤¤©§¤¤
n'xi`nn oFNiq' oFWl(ck ,gk l`wfgi)- ¦§¦©§¦

,ai`knE xwFCd uFw oinh"piiet ¦©¥©§¦
f"rlAzrxSdW mW lre ,(xwFC) §©©¥§©¥¤©¨©©

z` KkA dai`knE cbAd z` zlwlwn§©§¤¤¤©¤¤©§¦¨§¨¤
zrxv' aEzMd DzF` dPiM ,cbAd lrA©©©¤¤¦¨¨©¨¨©©

'zx`nn(oexkfd ,my i"yx)itlE .FWxcn ©§¤¤§¦¦§¨
cOll ,oFxQg lW dllw oFWl `Ed§§¨¨¤¦¨§©¥

,xnFlkE ,d`pdA xEq` cbAdWFA oY ¤©¤¤¨©£¨¨§©¤
EPnid dpdz `NW dx`n(`xtq):dxez §¥¨¤Ÿ¥¨¤¥¤

ap

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"k ycew zayl inei xeriy

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤
-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤
:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék òâpä Bá äéäé¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּתלמּוד  מה ֿ ּכן, אם ע ּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר : ּתלמ ּוד עּמֹו? ויׂשרפם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּפׁשּתן

אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? אֹו "ּבּצמר סח)לֹומר: ׂשפה,(פסחים לׁשֹון אמרּיֹות, . ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אמרא  .ּכמֹו ְְִָ

(âð)ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá Bà: ¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ הּבגד ∑‡˙ ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום יכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
עּמֹוּכּלֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד ּכּבּוס? .טעּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻ

ß 'a xc` f"k ycew zay ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làä¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑ העׂשֹות ‡˙BÈÚŒ.לׁשֹון Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑ «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»

È˙נב  B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯ea ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

LzÎÓ‡נג  ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד  d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

Â‰‡נה  ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯ea ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ap).íézLtá Bà øîvaFWExiR oi` ©¤¤©¦§¦¥¥
`N` ,'eke xnSd 'KFzA' FrnWnM§©§¨§©¤¤¤¨
,xnFlkE ,'lW' FnM o`M WxRzn z"iAd©¥¦§¨¥¨§¤§©

cbaAEdf .miYWR lW F` xnv lW §¤¤¤¤¤¤¦§¦¤
itle .FhEWtitl mlE`,FWxcn §¦§§¨§¦¦§¨

EWxC Kke .FrnWnM 'KFzA' FWExiR¥§§©§¨§¨¨§
sxUe' xn`PW xg`n :aEzMd z` l"fg¤©¨¥©©¤¤¡©§¨©

,'miYWRa F` xnSA ...cbAd z`lFki ¤©¤¤©¤¤©¦§¦¨
W dxFY dciRwdW xnFl iziid`iai ¨¦¦©¤¦§¦¨¨¤¨¦

xnvÎiGiB(fEfB xnv zFkizg)Îivip`e ¦¥¤¤£¦¤¤¨©£¦¥
oYWt(iEeh Fpi`W oYWR lW zFCEb`) ¦§¨£¤¦§¨¤¥¨

,FOr mtxUieoFWl z` miIwl icM §¦§§¥¦§¥§©¥¤§
z` sFxUl KixSW ,FrnWnM aEzMd©¨§©§¨¤¨¦¦§¤

'miYWRaE xnSA' cbAdcEnlY - ©¤¤©¤¤©¦§¦©§
xnFl:aEzMd KWndAW`A `id' ©§¤§¥©¨¦¨¥

'sxVYrBEpnd cbAd iM ,EpcOll , ¦¨¥§©§¥¦©¤¤©§¨
e ,dtixU oErh FCalxac dkixv Dpi` §©¨§¥¨§¥¨§¦¨¨¨

,DOr xg`cbAd z` sFxUl icM. ©¥¦¨§¥¦§¤©¤¤

cbAd z` sFxUl Kixv oi`W xg`nE¥©©¤¥¨¦¦§¤©¤¤
,miYWRaE xnSAcEnlY dn oMÎm` ©¤¤©¦§¦¦¥©©§

'miYWRa F` xnSA' xnFldid `l - ©©¤¤©¦§¦Ÿ¨¨
`l Kke ,z"iaA mxn`l Kixv aEzMd©¨¨¦§¨§¨§¥§¨Ÿ

hrnl '`id' Kxhvp?Exn`p Kkl `N` ¦§¨¥¦§©¥¤¨§¨¤¤§
icM ,z"iaAzFIxnE`d z` `ivFdl §¥§¥§¦¤¨§¦

xg` oiOn odW FAWoi`W cOll - ¤¤¥¦¦©¥§©¥¤¥
FAW cbAd xTir z` `N` sFxUl Kixv̈¦¦§¤¨¤¦©©¤¤¤
z` `le ,miYWtE xnSn `EdW ,rbPd©¤©¤¦¤¤¦§¦§Ÿ¤
xnv) cbAd oiOn mpi`W ,cbAd iztU¦§¥©¤¤¤¥¨¦¦©¤¤¤¤
sEB mr mibx`p mpi`e ,(miYWR F`¦§¦§¥¨¤¡¨¦¦

cxtpA `N` cbAd.:i"yx siqene ©¤¤¤¨§¦§¨
dtU oFWl 'zFIxnE`',`EdFnM §¦§¨¨§

'`xni`',FWExiRW ,iOx` oFWlA ¦§¨¦§£©¦¤¥
cbAd iztU lr mitiqFOW cA zkizg£¦©©¤¦¦©¦§¥©¤¤

wEGigl F` iFpl(`xtq)(a"a):bp dxez §§¦
(cp).òâpä Ba øLà úàxn`PW itl ¥£¤©¨©§¦¤¤¡©
oNdl(`ad weqt),'rbPd z` qAMd' §©¨ª©¥¤©¤©

df oFWl KFYnElFkiiM ,xnFl iziid ¦¨¤¨¨¦¦©¦
calA rbPd mFwnqEAiM oErh- §©¤©¦§©¨¦

xnFl cEnlYo`MFA xW` z`' ©§©¨¥£¤
,'rbPdFA xW` cbAd mB iM cOll ©¨©§©¥¦©©¤¤£¤

qEAiM oErh rbPd.df oFWNn mpn`e ©¤©¨¦§¨§¨¦¨¤
,o`M xEn`dlFkiiM xnFl iziidlM ¨¨¨¨¨¦¦©¦¨

xnFl cEnlY - qEAM oErh FNM cbAd©¤¤ª¨¦©§©
z` qAMd' oNdl'rbPd,iM cOll §©¨ª©¥¤©¤©§©¥¦

qEAiM oErh FCal rbPdcvik `d .Wi ©¤©§©¨¦¨¥©¥
`NW ,ElNd miaEzMd ipW z` miIwl§©¥¤§¥©§¦©¨¤Ÿ

df z` df EWigkiqAki ?rbPd z` ©§¦¤¤¤§©¥¤©¤©
zvwnEFOr cbAd onz` mB qAkn - ¦§¨¦©¤¤¦§©¥©¤

miIwl icM ,rbPd aiaQW cbAd mFwn§©¤¤¤§¦©¤©§¥§©¥
cbAd lM la` ,'rbPd FA xW` z`'¥£¤©¨©£¨¨©¤¤
qAMd' xn`p oMW ,qEAiM oErh Fpi ¥̀¨¦¤¥¤¡©ª©¥

'rbPd z`(`xtq)(n"evw ,`"eb):dp dxez ¤©¤©
(dp)ñakä éøçà`Ed 'qAMd' .Fz` ©£¥ª©¥Ÿª©¥

'zFUrd' oFWlFA dUrPW xaC - §¥¨¨¨¤©£¨



ני rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"k iyiy meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr fl zegiy ihewl)

ייייּבּבּבּבדלדלדלדל ההההּוּוּוּואאאא אףאףאףאף .... .... הרעהרעהרעהרע ּבּבּבּבללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן הבהבהבהבּדּדּדּדיליליליל והוהוהוהּוּוּוּואאאא מו)ההההֹוֹוֹוֹואילאילאילאיל יג, ּתענּוג (רש"י מקּבל יתּבר הּׁשם עינים': 'מאֹור ּבספר ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתענּוג  מבּטל הּוא אמת, ּכׁשאֹומר אפּלּו מּיׂשראל, אחד על הרע לׁשֹון ּוכׁשּמדּבר . . ּגדֹול מרׁשע אפּלּו מּיׂשראל, אחד ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּכל

עליו. ּבאים נגעים - מּדה ּכנגד מּדה ׂשכרֹו לכן לנגע. מענג ּומהּפ . . ּכביכֹול עצבּות מּדת ּבֹו ּומביא . . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבֹורא

(æî)Bà øîö ãâáa úòøö òâð Bá äéäé-ék ãâaäå§©¤¾¤¦¦«§¤¬−¤´©¨¨®©§¤¤́¤½¤−
:íézLt ãâáa§¤¬¤¦§¦«

(çî)øBòá Bà øîvìå íézLtì áøòá Bà éúLá Bà³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−§©¨®¤´§½
:øBò úëàìî-ìëa Bà−§¨§¤¬¤«

i"yx£¯ÓvÏÂ ÌÈzLtÏ∑,ּפׁשּתים צמר ׁשל ׁשל ·BÚ¯.אֹו B‡∑ מלאכה ּבֹו נעׂשה ׁשּלא עֹור ‡B.זה «ƒ¿ƒ¿«»∆ְִִֶֶֶֶ¿ְֲֶֶַָָָֹ
¯BÚ ˙Î‡ÏÓŒÏÎa∑ מלאכה ּבֹו ׁשּנעׂשה עֹור .זה ¿»¿∆∆ְֲֶֶַָָָ

(èî)÷ø÷øé òâpä äéäå|øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà §¨¨̧©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
úòøö òâð øBò-éìk-ìëá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©¨©−©

:ïäkä-úà äàøäå àeä®§¨§−̈¤©Ÿ¥«
i"yx£˜¯˜¯È∑ ׁשּבירּקין ׁשּבאדּמים ∑‡„ÌcÓ.ירק .אדם ¿«¿«ִִֶָֹֻ¬«¿»ֲִֶַָֹֻ

(ð)úòáL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨¬©Ÿ¥−¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬
íéîé: ¨¦«

(àð)àøåòâpä äNô-ék éòéáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
-øLà ìëì øBòá Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
àîè òâpä úøàîî úòøö äëàìîì øBòä äNòé¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©¨¥¬

:àeä«
i"yx£˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ∑"ממאיר "ס ּלֹון כח)לׁשֹון ּתהנה (יחזקאל ׁשּלא מארה, ּבֹו 'ּתן ּומדרׁשֹו: ּבלע"ז. פויינט"ש »«««¿∆∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.הימּנּו' ֵֶ

e¯È‚Òמז  LzÎÓ d· È‰È È¯‡ ‡Le·Ïe¿»¬≈¿≈≈«¿«¿ƒ
:Ôzk Le·Ïa B‡ ¯ÓÚ Le·Ïaƒ¿¬«ƒ¿ƒ»

ÓÚÏe¯‡מח  ‡zÎÏ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡¿ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:CLÓ „È·Ú ÏÎa B‡ ‡kLÓ· B‡¿«¿»¿»ƒƒ¿»

‡Bמט  ‡Le·Ïa ˜BnÒ B‡ ˜B¯È ‡LzÎÓ È‰ÈÂƒ≈«¿»»»«ƒ¿»
Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡kLÓ·¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«
:‡‰ÎÏ ÈÊÁzÈÂ ‡e‰ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ CLÓcƒ¿««¿«¿ƒ»¿ƒ«¬≈¿«¬»

LzÎÓ‡נ  ˙È ¯bÒÈÂ ‡LzÎÓ ˙È ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿»»¿«¿«»«¿»»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ

‡¯Èנא  ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»¿ƒ»»¬≈
B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»
‡kLÓ „·Ú˙È Èc ÏÎÏ ‡kLÓ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿«¿»¿…ƒƒ¿¬≈«¿»
·‡ÒÓ ‡LzÎÓ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡„È·ÚÏ¿ƒƒ»¿ƒ¿«¿»«¿»»¿»»

:‡e‰
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(gn).øîvìå íézLtìihEg :FWExiR ©¦§¦§©¨¤¥¥
axr F` izWlW F` miYWR lW §¦¥¤¤¦§¦¤

.xnvoFWlA o`M zWOWn c"nNde ¨¤§©¨¤§©¤¤¨¦§
'dY` inl' :FnM] 'lW'(gi ,al ziy`xa), ¤§§¦©¨

lW e"iEde .['dY` in lW' FWExiRW¤¥¤¦©¨§©¨¤
`Ed 'xnSle''F`' FWExiRW wNgnd e"ie §©¨¤¨©§©¥¤¥

'FO`e eia` dMnE' :FnM](eh ,`k zeny)[ §©¥¨¦§¦
(g"na ,m"`x):

.øBòá BàxFr dfcAErn`NW §¤§¨¤Ÿ
dk`ln Fa dUrpEPOn zFUrl icM ©£¨§¨¨§¥©£¦¤

WOWnE ,wlg xFr x`Wp `N` ,ilM§¦¤¨¦§©¨¨§©¥
Fpi`W xFr la`] iEQikl F` gihWl§¨¦©§¦£¨¤¥

[mirbpA `OHn Fpi` llM cAErn§¨§¨¥¦©¥¦§¨¦
(l"kyn):

.øBò úëàìî ìëa BàxFr df §¨§¤¤¤
dk`ln Fa dUrPWdvivw lW ¤©£¨§¨¨¤§¦¨

ilM EPOn EUre ,dnFCke(l"kyn): §©¤§¨¦¤§¦
hn dxez

(hn).÷ø÷øézFIzF`d ltM §©§©¤¤¨¦
z` WiBcdlE wGgl `A zFpFxg`d̈©£¨§©¥§©§¦¤

,FWExitE ,daiYd zErnWnwFxi ©§¨©¥¨¥¨
oiTExIAWxzFiA frd wFxi d`xn - ¤©§¦©§¥¨¨©§¥

wFxId ipeeB lMn(`xtq): ¦¨©§¥©¨
.ícîãàmiOEc`AW mFc`mFc`d - £©§¨¨¤¨£¦¨¨

mcF`d ipeeB lMn xzFiA(`xtq):p dxez §¥¦¨©§¥¨¤
(`p).úøàîî úòøö`Ed 'zx`nn' ¨©©©§¤¤©§¤¤
n'xi`nn oFNiq' oFWl(ck ,gk l`wfgi)- ¦§¦©§¦

,ai`knE xwFCd uFw oinh"piiet ¦©¥©§¦
f"rlAzrxSdW mW lre ,(xwFC) §©©¥§©¥¤©¨©©

z` KkA dai`knE cbAd z` zlwlwn§©§¤¤¤©¤¤©§¦¨§¨¤
zrxv' aEzMd DzF` dPiM ,cbAd lrA©©©¤¤¦¨¨©¨¨©©

'zx`nn(oexkfd ,my i"yx)itlE .FWxcn ©§¤¤§¦¦§¨
cOll ,oFxQg lW dllw oFWl `Ed§§¨¨¤¦¨§©¥

,xnFlkE ,d`pdA xEq` cbAdWFA oY ¤©¤¤¨©£¨¨§©¤
EPnid dpdz `NW dx`n(`xtq):dxez §¥¨¤Ÿ¥¨¤¥¤

ap

rixfz zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"k ycew zayl inei xeriy

(áð)éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå|áøòä-úà Bà §¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´´¤¨¥À¤
-øLà øBòä éìk-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨§¦´¨½£¤
:óøOz Làa àåä úøàîî úòøö-ék òâpä Bá äéäé¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÌÈzLt· B‡ ¯Óva∑ ואניצי צמר ּגּזי יביא יכֹול ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל «∆∆«ƒ¿ƒְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּתלמּוד  מה ֿ ּכן, אם ע ּמּה. אחר ּדבר צריכה אינּה – ּתּׂשרף" ּבאׁש "הוא לֹומר : ּתלמ ּוד עּמֹו? ויׂשרפם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָּפׁשּתן

אחר מּמין ׁשהן ׁשּבֹו, האמרּיֹות את להֹוציא בּפׁשּתים"? אֹו "ּבּצמר סח)לֹומר: ׂשפה,(פסחים לׁשֹון אמרּיֹות, . ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
אמרא  .ּכמֹו ְְִָ

(âð)ãâaa òâpä äNô-àì äpäå ïäkä äàøé íàå§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤
øBò-éìk-ìëa Bà áøòá Bà éúMá Bà: ¬©§¦−´¨¥®¤−§¨§¦«

(ãð)Bøébñäå òâpä Ba-øLà úà eñaëå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬£¤−©¨®©§¦§¦¬
:úéðL íéîé-úòáL¦§©¨¦−¥¦«

i"yx£Ú‚p‰ BaŒ¯L‡ הּבגד ∑‡˙ ּכל יכֹול הּנגע". אׁשרּֿבֹו "את לֹומר: ּתלמּוד ּבלבד? הּנגע מקֹום יכֹול ≈¬∆«»«ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
עּמֹוּכּלֹו הּבגד מן יכּבס ּכיצד? הא "הּנגע". לֹומר: ּתלמּוד ּכּבּוס? .טעּון ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻ

ß 'a xc` f"k ycew zay ß

(äð)éøçà ïäkä äàøå|äpäå òâpä-úà ñakä §¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©Â§¦¥Â
àeä àîè äNô-àì òâpäå Bðéò-úà òâpä Côä-àì«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈¨¥´½
:Bzçaâá Bà Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làä¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−¬§©©§«

i"yx£Òak‰ È¯Á‡∑ העׂשֹות ‡˙BÈÚŒ.לׁשֹון Ú‚p‰ CÙ‰Œ‡Ï∑מּמראיתֹו הכהה NÙŒ‡Ï‰.לא Ú‚p‰Â∑ «¬≈À«≈ְֵָ…»««∆«∆≈ְְִִַָֹֻ¿«∆«…»»

È˙נב  B‡ ‡È˙L ˙È B‡ ‡Le·Ï ˙È „È˜BÈÂ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»
Ô‡Ó Ïk ˙È B‡ ‡zÎ· B‡ ‡¯ÓÚa ‡·¯Ú«¿»¿«¿»¿ƒ»»»»«
˙e¯È‚Ò È¯‡ ‡LzÎÓ d· È‰È Èc CLÓcƒ¿«ƒ¿≈≈«¿»»¬≈¿ƒ

:„˜Bzz ‡¯ea ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ¿«¿»ƒ¿»ƒ»

LzÎÓ‡נג  ÛÒB‡ ‡Ï ‡‰Â ‡‰Î ÈÊÁÈ Ì‡Â¿ƒ∆¡≈«¬»¿»»≈«¿»»
Ô‡Ó ÏÎa B‡ ‡·¯Ú· B‡ ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ï·ƒ¿»¿ƒ¿»¿«¿»¿»«

:CLÓcƒ¿»

LzÎÓ‡נד  d· Èc ˙È Ôe¯eÁÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»ƒ≈«¿»»
:˙eÈz ÔÈÓBÈ ˙Ú·L d¯bÒÈÂ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»

Â‰‡נה  ‡LzÎÓ ˙È e¯eÁc ¯˙a ‡‰Î ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈«¬»»«¿«»»«¿»»¿»
‡Ï ‡LzÎÓe ‰Â‰ „k ÔÓ ‡LzÎÓ ‡L ‡Ï»¿»«¿»»ƒ«¬»«¿»»»
‡È‰ ‡¯·z dp„˜Bz ‡¯ea ‡e‰ ·‡ÒÓ ÛÒB‡≈¿»»¿»¿ƒ≈«¿»ƒ

:d˙e˙cÁ· B‡ d˙e˜ÈÁLaƒ¿ƒ≈¿«»≈
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(ap).íézLtá Bà øîvaFWExiR oi` ©¤¤©¦§¦¥¥
`N` ,'eke xnSd 'KFzA' FrnWnM§©§¨§©¤¤¤¨
,xnFlkE ,'lW' FnM o`M WxRzn z"iAd©¥¦§¨¥¨§¤§©

cbaAEdf .miYWR lW F` xnv lW §¤¤¤¤¤¤¦§¦¤
itle .FhEWtitl mlE`,FWxcn §¦§§¨§¦¦§¨

EWxC Kke .FrnWnM 'KFzA' FWExiR¥§§©§¨§¨¨§
sxUe' xn`PW xg`n :aEzMd z` l"fg¤©¨¥©©¤¤¡©§¨©

,'miYWRa F` xnSA ...cbAd z`lFki ¤©¤¤©¤¤©¦§¦¨
W dxFY dciRwdW xnFl iziid`iai ¨¦¦©¤¦§¦¨¨¤¨¦

xnvÎiGiB(fEfB xnv zFkizg)Îivip`e ¦¥¤¤£¦¤¤¨©£¦¥
oYWt(iEeh Fpi`W oYWR lW zFCEb`) ¦§¨£¤¦§¨¤¥¨

,FOr mtxUieoFWl z` miIwl icM §¦§§¥¦§¥§©¥¤§
z` sFxUl KixSW ,FrnWnM aEzMd©¨§©§¨¤¨¦¦§¤

'miYWRaE xnSA' cbAdcEnlY - ©¤¤©¤¤©¦§¦©§
xnFl:aEzMd KWndAW`A `id' ©§¤§¥©¨¦¨¥

'sxVYrBEpnd cbAd iM ,EpcOll , ¦¨¥§©§¥¦©¤¤©§¨
e ,dtixU oErh FCalxac dkixv Dpi` §©¨§¥¨§¥¨§¦¨¨¨

,DOr xg`cbAd z` sFxUl icM. ©¥¦¨§¥¦§¤©¤¤

cbAd z` sFxUl Kixv oi`W xg`nE¥©©¤¥¨¦¦§¤©¤¤
,miYWRaE xnSAcEnlY dn oMÎm` ©¤¤©¦§¦¦¥©©§

'miYWRa F` xnSA' xnFldid `l - ©©¤¤©¦§¦Ÿ¨¨
`l Kke ,z"iaA mxn`l Kixv aEzMd©¨¨¦§¨§¨§¥§¨Ÿ

hrnl '`id' Kxhvp?Exn`p Kkl `N` ¦§¨¥¦§©¥¤¨§¨¤¤§
icM ,z"iaAzFIxnE`d z` `ivFdl §¥§¥§¦¤¨§¦

xg` oiOn odW FAWoi`W cOll - ¤¤¥¦¦©¥§©¥¤¥
FAW cbAd xTir z` `N` sFxUl Kixv̈¦¦§¤¨¤¦©©¤¤¤
z` `le ,miYWtE xnSn `EdW ,rbPd©¤©¤¦¤¤¦§¦§Ÿ¤
xnv) cbAd oiOn mpi`W ,cbAd iztU¦§¥©¤¤¤¥¨¦¦©¤¤¤¤
sEB mr mibx`p mpi`e ,(miYWR F`¦§¦§¥¨¤¡¨¦¦

cxtpA `N` cbAd.:i"yx siqene ©¤¤¤¨§¦§¨
dtU oFWl 'zFIxnE`',`EdFnM §¦§¨¨§

'`xni`',FWExiRW ,iOx` oFWlA ¦§¨¦§£©¦¤¥
cbAd iztU lr mitiqFOW cA zkizg£¦©©¤¦¦©¦§¥©¤¤

wEGigl F` iFpl(`xtq)(a"a):bp dxez §§¦
(cp).òâpä Ba øLà úàxn`PW itl ¥£¤©¨©§¦¤¤¡©
oNdl(`ad weqt),'rbPd z` qAMd' §©¨ª©¥¤©¤©

df oFWl KFYnElFkiiM ,xnFl iziid ¦¨¤¨¨¦¦©¦
calA rbPd mFwnqEAiM oErh- §©¤©¦§©¨¦

xnFl cEnlYo`MFA xW` z`' ©§©¨¥£¤
,'rbPdFA xW` cbAd mB iM cOll ©¨©§©¥¦©©¤¤£¤

qEAiM oErh rbPd.df oFWNn mpn`e ©¤©¨¦§¨§¨¦¨¤
,o`M xEn`dlFkiiM xnFl iziidlM ¨¨¨¨¨¦¦©¦¨

xnFl cEnlY - qEAM oErh FNM cbAd©¤¤ª¨¦©§©
z` qAMd' oNdl'rbPd,iM cOll §©¨ª©¥¤©¤©§©¥¦

qEAiM oErh FCal rbPdcvik `d .Wi ©¤©§©¨¦¨¥©¥
`NW ,ElNd miaEzMd ipW z` miIwl§©¥¤§¥©§¦©¨¤Ÿ

df z` df EWigkiqAki ?rbPd z` ©§¦¤¤¤§©¥¤©¤©
zvwnEFOr cbAd onz` mB qAkn - ¦§¨¦©¤¤¦§©¥©¤

miIwl icM ,rbPd aiaQW cbAd mFwn§©¤¤¤§¦©¤©§¥§©¥
cbAd lM la` ,'rbPd FA xW` z`'¥£¤©¨©£¨¨©¤¤
qAMd' xn`p oMW ,qEAiM oErh Fpi ¥̀¨¦¤¥¤¡©ª©¥

'rbPd z`(`xtq)(n"evw ,`"eb):dp dxez ¤©¤©
(dp)ñakä éøçà`Ed 'qAMd' .Fz` ©£¥ª©¥Ÿª©¥

'zFUrd' oFWlFA dUrPW xaC - §¥¨¨¨¤©£¨



rixfzנב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"k ycew zayl inei xeriy

מה  יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ׁשאם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשמענּו,
ּכדאיתא  וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר לֹומר: ּתלמּוד לֹו? ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיעׂשה

אפניו  על הּמקרא ליּׁשב ּכאן ּורמזּתיה ּכהנים', ‰Â‡.ּב'תֹורת ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב "ּבאחת (שמואל : ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ¿∆∆ƒְְְַַָֻ
ׁשֹוקעין  ׁשּמראיו נגע היא, ׁשפלה ּכלֹומר ·‚BzÁa.הּפחתים", B‡ BzÁ¯˜a∑אֹו ּבׁשחיקּותּה ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ¿»«¿¿««¿ְְְִִֵַ

ׁשהיא ∑˜¯BzÁ.בחדתּותּה ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ׁשהצר הּמדרׁש ּומּפני יׁשנים. ׁשחקים ְֵַָ»«¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" "קרחת ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה ְְְְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻטהֹורה?
מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". "קרחת לׁשֹון הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻאף
אחֹורים  לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ּבאחריתֹו נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָקרחת
ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל והּקרחת, וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּגּבחת

ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש ּכ. ְְֲִַָָֹֹ
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ENi`kE ,mixg` zNErR ici lr iEPiW¦©§¥§©£¥¦§¦
'qAEkn EdE`UrW ixg`' :xn`p: ¤¡©©£¥¤£¨§¨

.Bðéò úà òâpä Côä àì,xnFlM`l Ÿ¨©©¤©¤¥§©Ÿ
ddkEdrbPd,Fzi`xOnoiicr `N` §¨©¤©¦©§¦¤¨£©¦

m` la` .mCnc` F` wxwxi Ed`xn©§¥§©§©£©§¨£¨¦
`Ed ixd ,xg` d`xnl rbPd ddkEd§¨©¤©§©§¤©¥£¥

xFdh(`"eb): ¨
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Ktd `l m`W- Ed`xn z` rbPd ¤¦Ÿ¨©©¤©¤©§¥
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Wcg rbp df oi`W F` ,xBqd oErhe§¨¤§¥¤¥¤¤©¨¨
ixde ,`nh d`xnl dPYWpe li`Fd¦§¦§©¨§©§¤¨¥©£¥

dtixU oErhe `nh `EdcEnlY - ¨¥§¨§¥¨©§
xnFl(p weqt lirl)'rbPd z` odMd d`xe ©§¨¨©Ÿ¥¤©¨©

,'rbPd z` xiBqdexn`p `le §¦§¦¤©¤©§Ÿ¤¡©
`A 'rbPd' zaiY xEYii `N` ,'FxiBqde'§¦§¦¤¨¦¥©©¤©¨

W ,zFAxlmFwn lMnlW otF` lkA - §©¤¦¨¨§¨¤¤
,xBqd oErh `Ed ixd Wcg rbp¤©¨¨£¥¨¤§¥
rbpM aWgp dUR `le rbPd KtdWkE§¤¨©©¤©§Ÿ¨¨¤§¨§¤©

,Wcgminkge .dcEdi iAx ixaC ¨¨¦§¥©¦§¨©£¨¦
mixnF`itl ,dtixU oErhe `nh cbAd §¦©¤¤¨¥§¨§¥¨§¦
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,eipt` lr `xwOd aXil o`Ms` ¨§©¥©¦§¨©¨§¨©
rbPd Ktd `l' `xwn lW FhEWR itNW¤§¦§¤¦§¨Ÿ¨©©¤©

ddkEd `l' FWExiR 'Fpir z ¤̀¥¥Ÿ§¨
'Fzi`xOn(mcewd xeaica x`eank)oi`e , ¦©§¦§¥

wxwxin Ed`xn z` Ktd `NW FWExiR¥¤Ÿ¨©¤©§¥¦©§©
Ktidl F` mCnc`l(`"ry ,r"y ,`"eb): ©£©§¨§¥¤

.àéä úúçt'zzgR'`nEB oFWl,`id §¤¤¦§¤¤§¨¦
' :FnM`Agp'mizgRd zg`AaÎl`eny) §¤§¨§©©©§¨¦

(h ,fizFxFAd cg`A `Agp -.idFfe ¤§¨§©©©§¦
ÎlrÎs` rbPd z`nEh lr mrh zpizp§¦©©©©§©©¤©©©
ddkEd `NW oeiMn iM ,dUR `NW iR¦¤Ÿ¨¨¦¦¥¨¤Ÿ§¨
ixd ,ipXd xBqdd ixg` rbPd©¤©©£¥©¤§¥©¥¦£¥

,'`id zzgR'W,`id dltW ,xnFlM ¤§¤¤¦§©§¨¨¦
df ixdeoirwFW ei`xOW rbpwnFrA ©£¥¤¤©¤©§¨§¦§¤

,rbPd dUR `l uEgAOW s`e ,cbAd©¤¤§©¤¦©Ÿ¨¨©¤©
dUR i`Ce miptAn(`xtq)(m"ialn ,r"y): ¦¦§¦©©¨¨

.Bzçaâá Bà Bzçø÷aFWExiR §¨©§§©©§¥
FnEBxzM:qFlwpE`AF` DizEwigWA' §©§§§§¦§¦¥

'DizEzcgaF` wEgWe oWi cbaA - §©§¥§¤¤¨¨§¨
Wcg FzFidA cbaA.oMW'FYgxw' §¤¤¦§¨¨¤¥¨©§

,FWExiRmiwgW,miwEgW micbA - ¥§¨¦§¨¦§¦
e miiElAe .mipWi,df oFWl aEzMd hwp §¦¦§¨¦§¨©©¨¨¤

,'miWcgA F` mipWiA' xn` `leipRn §Ÿ¨©¦¨¦©£¨¦¦§¥
WxcOditl ,df oFWl WFxcPW icM - ©¦§¨§¥¤¦§¨¤§¦

l KxvEdWEPOn cFnl.deWÎdxfbKke ¤§©¦§¦¤§¥¨¨¨§¨
minkg EWxC(.gt oixcdpq):dgixtl oiPn ¨§£¨¦¦©¦¦§¦¨

micbaAzrxSd dgxR m` - ¦§¨¦¦¨§¨©¨©©
xaMW xg`l ,cbAd lkA dhXRzpe§¦§©§¨§¨©¤¤§©©¤§¨

,odMd DzF` `Oih?dxFdh `idW ¦¥¨©Ÿ¥¤¦§¨
W itlA 'zgAb'e 'zgxw' dxn`pirbp §¦¤¤¤§¨¨©©§©©©§¦§¥

mc`(bnÎan lirl)'zgxw' dxn`pe , ¨¨§¤¤§¨¨©©
A 'zgAb'eirbp,micbaEpcnl KMn §©©©§¦§¥§¨¦¦¨¨©§

:dfl df mpiC z` zFeWdloNdN dn- §©§¤¦¨¤¨¤©§©¨
m` ,mc` irbpAgxRrbPdFNEkA §¦§¥¨¨¦¨©©¤©§

`Ed ixd ,FxFr lM z` dQikexFdh §¦¨¤¨£¥¨

xn`PW FnM](biÎai lirl)gFxR m`e' §¤¤¡©§¦¨©
dzQk dPde ...xFrA zrxSd gxtY¦§©©¨©©¨§¦¥¦§¨
,rbPd z` xdhe ,FxUA lM z` zrxSd©¨©©¤¨§¨§¦©¤©¨©

,['`Ed xFdh oal Ktd FNMo`M s`- ª¨©¨¨¨©¨
m` ,micba irbpAgxRrbPdFNEkA §¦§¥§¨¦¦¨©©¤©§

df ixd ,(cbAd lkA).xFdhickE §¨©¤¤£¥¤¨§¥
,Ff deWÎdxifB cFnlle WFxcl lkEPW¤©¦§§¦§§¥¨¨¨
'zgxw' oFWl aEzMd fg` Kkl§¨¨©©¨§¨©©

.'zgAb'e§©©©
oeyl zernyn edf ik x`al i"yx siqene

:eheyt itl mb 'zgab'e zgxw'es`oiprl §©§¦§©
'zgxw' :FrnWn Edf FnEBxze FWExiR¥§©§¤©§¨¨©©
,miWcg oFWl 'zgAb'e ,mipWi oFWl§§¨¦§©©©§£¨¦

EF` Fzixg`A' aYkp ENi`M§¦¦§©§©£¦
,'FzEncwaitloFWl 'zgxT'dW §©§§¦¤©¨©©§

mixFg`,`idmipR oFWl 'zgAB'de £©¦¦§©©©©§¨¦
ivgn zFxrVd ExWp xW`M oMW ,`id¦¤¥©£¤¨§©§¨¥£¦

,'zgAb' df ixd ,eipt iRlM W`xdFnM ¨Ÿ§©¥¨¨£¥¤©©©§
aEzMW(`n weqt lirl)eipR z`Rn m`e' ¤¨§¦¦§©¨¨

`Ed gAB FW`x hxOi,'eENi` ¦¨¥Ÿ¦¥©§¦
'zgxT'dzFxrVd ExWPWM `id ©¨©©¦§¤¨§©§¨

A ,eixFg`n FW`xAlkmFwOdrtFXW §Ÿ¥£¨§¨©¨¤¥©
eixg`lE cwcTd on cxFiecvl §¥¦©¨§Ÿ§©£¨§©

sxFrdmipdMÎzxFzA WxFtn KM . ¨¤¨§¨§©Ÿ£¦
lirl i"yx d`x)(`n weqt.oFWlA ,KkitlE§¦¨§¨

oWId cbAd z` aEzMd dPiM ,l`WEn§¨¦¨©¨¤©¤¤©¨¨
'zixg`' oFWNn `EdW ,'zgxw' oFWlA¦§¨©©¤¦§©£¦
,(mc`d lW ixFg`d cSA `Ed oMW)¤¥©©¨£¦¤¨¨¨
cbaE ;onGd zixg`A oWId xnFlkE§©©¨¨§©£¦©§©¤¤
`EdW itl ,'zgAB' aEzMd dPiM Wcg̈¨¦¨©¨©©©§¦¤
,mipRd cvA `Ed oMW) 'zEncw' oFWNn¦§©§¤¥§©©¨¦
zEncwA Wcgd xnFlM ,(incTd cSd©©©¦§¦§©¤¨¨§©§

onGd(y"` ,m"`x):ep dxez ©§©
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(åð)ñakä éøçà òâpä ääk äpäå ïäkä äàø íàå§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´©¤½©©«£¥−ª©¥´
éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bà ãâaä-ïî Búà òø÷å BúàŸ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ´¦¨½¬¦©§¦−

:áøòä-ïî Bà¬¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ויׂשרפּנּו הּבגד מן הּנגע מקֹום .יקרע  ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬

:òâpä Ba-øLà£¤−©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑ וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑ הּבגד ּכל .את …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz øLà£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑ לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו ÈL˙.אם ÒaÎÂ∑ לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְ
לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ "ויתחּור". לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטבילה.

'וּיצטּבע' מתרּגמין לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל וכן 'ויצטּבע'. .ּתרּגּומֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f zegiy ihewl)

טבילהטבילהטבילהטבילה נח)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן יג, ּפנים.(רש"י ּבׁשני זה ּכּבּוס ׁשל הּמּטרה את לבאר הסרתא א א א אפׁשר –ההההּנּנּנּנגע גע גע גע . מׁשמעּותּה זה ּולפי , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הסרתב ב ב ב לּבּון. "וכּבסטמאתטמאתטמאתטמאת. ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמעּותּה ואז הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה ׁשהּוא ׁשׁשׁשׁשנית נית נית נית הּנגע מׁשמע " ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻֻֻ

מסיר  הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש לראׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבא
הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא  – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם א הּטמאה. את והּׁשני הּנגע, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻאת

a˙¯נו  ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז  ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯ea¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח  ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙eÈz ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈
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(ep)BúBà òø÷åcbAd on.rxwiz` §¨©¦©¤¤¦§©¤
.EPtxUie ,cbAd on rbPd mFwns`e §©¤©¦©¤¤§¦§§¤§©

,dtixU oiC aEzMd o`M xiMfd `NW¤Ÿ¦§¦¨©¨¦§¥¨
oNdl xn`Pd on df xaC Ep` micnl§¥¦¨¨¨¤¦©¤¡¨§©¨

(fp weqt)FA xW` z` EPtxUY W`A'¨¥¦§§¤¥£¤
FA xW` z`' oFWl xEYiA iM ,'rbPd©¨©¦§¦¨¥£¤
aEzMd cbAd lM ztixUA oMW] 'rbPd©¨©¤¥¦§¥©¨©¤¤©¨

mW xAcn(my i"yx d`x)aEzMd `A ,[ §©¥¨¨©¨
wx sFxUl KixSW minrR WIW cOll§©¥¤¥§¨¦¤¨¦¦§©
Epiide ,rbPd FA xW` mFwOd z ¤̀©¨£¤©¤©§©§
,qEAiMd xg` rbPd ddM xW`M©£¤¥¨©¤©©©©¦
cbAd on mirxFTW rBEpnd mFwOdW¤©¨©§¨¤§¦¦©¤¤

dtixU oErh(`xtq)(`"eb):fp dxez ¨§¥¨
(fp).àéä úçøtdz`xpe dxfg xW`M Ÿ©©¦©£¤¨§¨§¦§£¨

z` EPOn rxTW ixg`] cbAA zrxSd©¨©©©¤¤©£¥¤¨©¦¤¤
z`xwp `id ixd ,[rBEpnd mFwOd©¨©§¨£¥¦¦§¥

oFWl `ide ,'zgxR':gnFve xfFgd xaC Ÿ©©§¦§¨¨©¥§¥©
.epôøNz Làa'EPtxUY' xn`p ¨¥¦§§¤¤¡©¦§§¤

cbAd lr aqEn `EdW itl ,xkf oFWlA¦§¨¨§¦¤¨©©¤¤

sFxUl KixSW cOll ,zrxSd lr `le§Ÿ©©¨©©§©¥¤¨¦¦§
,cbAd lM z`mFwOd z` `le ¤¨©¤¤§Ÿ¤©¨

calA rBEpnd(ep weqt lirl i"yx d`x)(z"yn): ©§¨¦§¨
gp dxez

(gp).òâpä íäî øñåaEzMd WiBcd §¨¥¤©¨©¦§¦©¨
`N` xFdh cbAd oi`W ,'mdn' oFWlA¦§¥¤¤¥©¤¤¨¤¨
odk iRÎlr dNgYa EdEqAMWM m ¦̀§¤¦§©§¦¨©¦Ÿ¥

,ixnbl rbPd EPOn xqlr m` la` ¨¦¤©¤©§©§¥£¨¦©
d`xpe FnFwOn rbPd xq qEAiMd ici§¥©¦¨©¤©¦§§¦§¨
EdEqAiM m` oke ,cbAA xg` mFwnA§¨©¥©¤¤§¥¦¦§
cbA qAiMW oFbM] odM iRÎlr `NW¤Ÿ©¦Ÿ¥§¤¦¥¤¤
,zgxFR zrxv FA dz`xpe dxfgW¤¨§¨§¦§£¨¨©©©©
,ixnbl rbPd xqe [dtixUA FpiCW¤¦¦§¥¨§¨©¤©§©§¦

dtixU oErhe `nh cbAd(`xtq) ©¤¤¨¥§¨§¥¨
(oexkfd):

.úéðL ñaëåxEn`d ipXd qEAiMd §ª©¥¦©¦©¥¦¨¨
,o`Mdliah oFWlz` xdhl ,`Ed ¨§§¦¨§©¥¤

'qAkY xW`' la` .Fz`nEHn cbAd©¤¤¦§¨£¨£¤§©¥
qEAiMd `EdW ,eiptl o`M xEn`d̈¨¨§¨¨¤©¦

xBqdd ixg` oFW`xd(dpÎcp lirl)Fpi` , ¨¦©£¥©¤§¥¥
zxqdl oEAile dvigx mWl `N ¤̀¨§¥§¦¨§¦©£¨©

rbPd.mEBxYn gikFdl Wi oke ©¤©§¥¥§¦©¦©§
d oMW ,qFlwpE`lW mEBxYlM §§¤¥©©§¤¨

d zFpFWlW 'oiqEAM'Exn`PdWxtA §©¦¦¤¤¤§§¨¨¨
,Ff`Ed,'xEgzie' - oEAil oFWlitl §¦§¦§©©§¦

oAll minA dvigx `N` mpi`W¤¥¨¤¨§¦¨§©¦§©¥
,rbPd mzM z` xiqdlEdGn uEg- §¨¦¤¤¤©¤©¦¤

,o`M xEn`d ipXd qEAiMd on uEg¦©¦©¥¦¨¨¨
l Fpi`WmW,oEAilrbPd xq xaM oMW ¤¥§¥¦¤¥§¨¨©¤©

,oFW`xd qEAiMAl `N`mWdliah ©¦¨¦¤¨§¥§¦¨
,Fz`nEHn Fxdhl icM ,`EdKkl §¥§©£¦§¨§¨

,'rAhvie' FnEBxYoFWl `EdW ©§§¦§©©¤§
dliahodW micba iqEAM lM oke . §¦¨§¥¨¦¥§¨¦¤¥

,'rAhvie' oinBxEzn dliahl:oFbM ¦§¦¨§§¨¦§¦§©©§
oNdl xEn`d 'miOA qAke'(fi ,eh) §ª©©©¦¨¨§©¨

itl ,'`InA rAhvie' :qFlwpE` FnBxYW¤¦§§§§§¦§©©§©¨§¦
dliah mWl `EdW(i"`a):hp dxez ¤§¥§¦¨

rixfz zyxt zlqg
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מה  יֹודע איני ּפׁשה, ולא הפ ּופׁשה. הפ לא לֹומר צרי ואין טמא. ּפׂשה, ולא הפ לא ׁשאם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשמענּו,
ּכדאיתא  וכּו', אֹומרים וחכמים יהּודה. רּבי ּדברי מּכלֿמקֹום, הּנגע", את "והסּגיר לֹומר: ּתלמּוד לֹו? ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָיעׂשה

אפניו  על הּמקרא ליּׁשב ּכאן ּורמזּתיה ּכהנים', ‰Â‡.ּב'תֹורת ˙˙Át∑ּכמֹו ּגּמא, יז)לׁשֹון ב "ּבאחת (שמואל : ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ¿∆∆ƒְְְַַָֻ
ׁשֹוקעין  ׁשּמראיו נגע היא, ׁשפלה ּכלֹומר ·‚BzÁa.הּפחתים", B‡ BzÁ¯˜a∑אֹו ּבׁשחיקּותּה ּכתרּגּומֹו: ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ¿»«¿¿««¿ְְְִִֵַ

ׁשהיא ∑˜¯BzÁ.בחדתּותּה ּבבגדים לפריחה מּנין ׁשוה: לגזרה ׁשהצר הּמדרׁש ּומּפני יׁשנים. ׁשחקים ְֵַָ»«¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּלהּלן מה ּבבגדים. וגּבחת" "קרחת ונאמרה ּבאדם, וגּבחת" "קרחת נאמרה ְְְְְְְְְְֱֱִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻטהֹורה?
מׁשמעֹו: זהּו ותרּגּומֹו, ּפרּוׁשֹו ּולענין וגּבחת". "קרחת לׁשֹון הּכתּוב אחז לכ טהֹור, – ּבכּלֹו ּפרח ּכאן ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻאף
אחֹורים  לׁשֹון ׁשהּקרחת ּבקדמּותֹו, אֹו ּבאחריתֹו נכּתב ּכאּלּו חדׁשים, לׁשֹון - וגּבחת יׁשנים, לׁשֹון - ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָקרחת
ּולאחריו, הּקדקד מן ויֹורד ׁשּׁשֹופע ּכל והּקרחת, וגֹו'", ּפניו מּפאת "ואם ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּפנים, לׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּגּבחת

ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש ּכ. ְְֲִַָָֹֹ
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:áøòä-ïî Bà¬¦¨¥«¤
i"yx£B˙‡ Ú¯˜Â∑ויׂשרפּנּו הּבגד מן הּנגע מקֹום .יקרע  ¿»«…ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַ

(æð)Bà áøòá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz-íàå§¦¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬

:òâpä Ba-øLà£¤−©¨«©
i"yx£‡Â‰ ˙Á¯t∑ וצֹומח החֹוזר epÙ¯Nz.ּדבר L‡a∑ הּבגד ּכל .את …««ƒְֵֵַַָָ»≈ƒ¿¿∆ֶֶֶַָ

(çð)øBòä éìk-ìë-Bà áøòä-Bà éúMä-Bà ãâaäå§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤«¨§¦³¨Æ
:øäèå úéðL ñaëå òâpä íäî øñå ñaëz øLà£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©§ª©¬¥¦−§¨¥«

i"yx£Ú‚p‰ Ì‰Ó ¯ÒÂ∑ לגמרי הּנגע מּמּנּו סר ּכהן, עלּֿפי ּבּתחּלה ּכׁשּכּבסּוהּו ÈL˙.אם ÒaÎÂ∑ לׁשֹון ¿»≈∆«»«ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ¿À«≈ƒְ
לכ לטּבל, אּלא ללּבּון ׁשאינֹו מּזה, חּוץ "ויתחּור". לּבּון: לׁשֹון זֹו ׁשּבפרׁשה 'ּכּבּוסין' ׁשל ּתרּגּום ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטבילה.

'וּיצטּבע' מתרּגמין לטבילה, ׁשהן ּבגדים ּכּבּוסי ּכל וכן 'ויצטּבע'. .ּתרּגּומֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr f zegiy ihewl)

טבילהטבילהטבילהטבילה נח)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן יג, ּפנים.(רש"י ּבׁשני זה ּכּבּוס ׁשל הּמּטרה את לבאר הסרתא א א א אפׁשר –ההההּנּנּנּנגע גע גע גע . מׁשמעּותּה זה ּולפי , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הסרתב ב ב ב לּבּון. "וכּבסטמאתטמאתטמאתטמאת. ׁשּנאמר ּומּמה טבילה. – מׁשמעּותּה ואז הּבגד, ּבכל ׁשהתּפּׁשטה ׁשהּוא ׁשׁשׁשׁשנית נית נית נית הּנגע מׁשמע " ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻֻֻ

מסיר  הראׁשֹון הּבגד: את מטהרים ׁשּׁשניהם היינּו 'טבילה', לׁשֹון מפרׁש לכן ּדֹומה. ּתכן להם ויׁש לראׁשֹון ּבהמׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבא
הּׁשני. רק הּבגד, את טהר לא ּכלל ׁשהראׁשֹון נמצא  – 'לּבּון' לׁשֹון הּוא אם א הּטמאה. את והּׁשני הּנגע, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻאת

a˙¯נו  ‡LzÎÓ ‡ÈÓÚ ‡‰Â ‡‰Î ‡ÊÁ Ì‡Â¿ƒ¬»«¬»¿»»¿»«¿»»»«
ÔÓ B‡ ‡Le·Ï ÔÓ d˙È ÚÊ·e d˙È e¯ÂÁc¿«»»≈¿«»≈ƒ¿»ƒ

:‡·¯Ú ÔÓ B‡ ‡È˙L ÔÓ B‡ ‡kLÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»

‡Bנז  ‡È˙L· B‡ ‡Le·Ïa „BÚ ÈÊÁ˙z Ì‡Â¿ƒƒ¿¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»
‡È‰ ‡È‚Ò CLÓc Ô‡Ó ÏÎ· B‡ ‡·¯Ú·¿«¿»¿»«ƒ¿«»¿»ƒ

:‡LzÎÓ d· Èc ˙È dp„˜B˙ ‡¯ea¿»¿ƒ≈»ƒ≈«¿»»

Ô‡Óנח  ÏÎ B‡ ‡·¯Ú B‡ ‡È˙L B‡ ‡Le·Ïe¿»ƒ¿»«¿»»«
‡LzÎÓ ÔB‰pÓ ÈcÚÈÂ ¯eÁ˙È Èc CLÓcƒ¿«ƒƒ¿««¿∆¿≈ƒ¿«¿»»

:Èk„ÈÂ ˙eÈz ÚaËˆÈÂ¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿≈
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לשבוע פרשת תזריענו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"א אדר ב'
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד אדר ב'
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב אדר ב'
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה אדר ב'
פרק קיט מפסוק א

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג אדר ב'
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו אדר ב'
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז אדר ב'
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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

באמרם  ובנותיו  בניו  שנות  לפני  התהילים  את  גם  אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א  פרק 

שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

'a xc` `"k oey`x mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"א ראשון יום
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¯ ãáì Baìáe BzáLçîaz`f dyr m` mb¯ Búðek çk ìëa §©£©§§¦§©§¨Ÿ©©¨¨
¯ ,BúáBç éãé àöé àìipipra exedxd ici lr ,rny z`ixwa Ÿ¨¨§¥¨

,dizepeek lk lr rny z`ixwéøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì C`hale §¨¦©£Ÿ§¦§
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¯ ,óebäå,z`feúøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé ìò §©©§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
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ג.1. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ‡„ÂÓ"¯4.שו"ע ˜"Î ÔÂ˘Ï
.‡"ËÈÏ˘.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï-

ששייך  במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' הקב"ה ‰ÈÎÙבה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."

לדבר של ששייכים ‚Ìמצוה במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
ידי  יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה

הזקן: רבנו מסיים וזאת ·˘ÂÈ˙Ù...חובה; ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,



נז 'a xc` `"k oey`x mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"א ראשון יום
,98 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .çì ÷øô,p 'nr cr:óåâä éøáà

.çì ÷øtzeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde zeiyrnd
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zipeigd ytpd dlrzn

,dyecwláèéä ïáeé¨¥¥
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íé÷ñBôe ãeîìza1¯ ,"éîc øeaãk åàì øeäøä"c"xedxd"y ©©§§¦§¦§©§¦¨¦
,xeaic enk aygp epi` (daygn)òîL úàéø÷ àø÷ íàå§¦¨¨§¦©§©

¯ ãáì Baìáe BzáLçîaz`f dyr m` mb¯ Búðek çk ìëa §©£©§§¦§©§¨Ÿ©©¨¨
¯ ,BúáBç éãé àöé àìipipra exedxd ici lr ,rny z`ixwa Ÿ¨¨§¥¨

,dizepeek lk lr rny z`ixwéøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì C`hale §¨¦©£Ÿ§¦§
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¯ ÷ø ,úBönaick `a zeevnd oipréLîäì¯ øBà C`iadl ©¦§©§©§¦

jkae iwl`d xe`d z` dfd mlerlúéðeiçä Lôð ïwúì§©¥¤¤©¦¦
¯ ,óebäå,z`feúøaãî LôpäL øeacä úBiúBà éãé ìò §©©§¥¦©¦¤©¤¤§©¤¤
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¯ :óebä éøáà øàLa äNBò LôpäLjk ici lr milrzn ¤©¤¤¨¦§¨¤§¥©

"zilkz"dy - xaqedy itk ,oeeikne .sebde zipeigd ytpd
,xeaicay zeevnd lka ixd ,sebde zipeigd ytpd liaya `id
el yiy xac ,cala oda daygnde dpeekd zexfer opi`
,xeaic o`k didiy gxkdd on `l` ,ziwl`d ytpl zekiiy
dpeek ila xeaica carica daeg ici mi`vei df mrhne
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.sebde zipeigd ytpd z`

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

íéøîà éèå÷éì
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úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
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ג.1. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ‡„ÂÓ"¯4.שו"ע ˜"Î ÔÂ˘Ï
.‡"ËÈÏ˘.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ï-

ששייך  במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' הקב"ה ‰ÈÎÙבה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."

לדבר של ששייכים ‚Ìמצוה במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
ידי  יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה

הזקן: רבנו מסיים וזאת ·˘ÂÈ˙Ù...חובה; ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,



a'נח xc` a"k ipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ב שני יום
,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"ôòà êà,p 'nr cr.éç ìë

dlecbd dlrnd lr epcnl (d"l wxtn lgd) o`k cr
na dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay,oky .zeiyrn zeev

,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k
inybd dfd mleray ,"mipezgza dxic" jxazi el didzy

,mewn ,"dxic" didz
seq oi` xe` zelbzdl
`a df ixd - `ed jexa
zeiyrn zeevn ici lr
zeevn e` ,`wec
aygpd xeaicay
,jk ici lr ik .dyrnl
ly zeigd zxxazn
,sebde zipeigd ytpd
,dbep ztilwn d`ad
ici lre .dyecwl dlere
ztilw ly dz`lrd
,`linn dplhazz ,dbep
ixnbl ze`nhd zetilwd
mey x`yi `le ,zexg`d

dfd mlera seqÎoi` xe` xi`ie ,zewl` lr xizqiy xac
xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`n dlecb xzei dcna

ay dlrndzpeeklry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd
- devnd devn d"awd mr cg`zi ,miiwn `edy devnd ici§©¤
,ipy cvn ,mi`ven ep` oky ,devnd z` dyer `ed jk llbae

.dpeekd iabl mb oexzieøîà ïë-ét-ìò-óà Cà11älôz : ©©©¦¥¨§§¦¨
¯ äëøa øàL Bàzexn`pdàìa óeâk ïä äðek àìa §¨§¨¨§Ÿ©¨¨¥§§Ÿ

¯ ,äîLðz`e ,"seb"l ,dkxad e` ,dlitzd z` mincn recn §¨¨
- ?"dnyp"l - dpeekdíéàeøaä ìkL Bîk ék ,Leøt¥¦§¤¨©§¦

ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb íäì LiL äfä íìBòaL¤¨¨©¤¤¥¨¤§¨¨¤¥¤¤¨
íéiç çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç©§©¨§©¦§¦§©¨£¤©©¦

¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàaseb mb yi mlera `xap lkl §©¨¦¨©£¥©¦
,dnyp mbeLéì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥

¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz;dnypae sebaíbL ¨¦§§©¤©§¦©¨¤¤©
¯ ,éøîçä óebämb `l` ,sebd wx `leøôòå íéðáà elôàå ©©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨

¯ Lnî íîBcäzipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¥©¨
,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbd ,gneva dpyiyBa Lé¥

¯ ,Cøaúé epnî úeiçå øBàaezeigd z`hazn dn §©¦¤¦§¨¥

- ?mnecay¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì øæçé àlLiptl ¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
cegid xry"a ,oldl xiaqi owfd epaxy itk - .ez`ixa
cinz lrete avip iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de
mcew enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa
mnecl mby ixd .`xapy
iwl` zeige xe` yi
,jk .eze` xi`ne dignd
ly seba epyi ,jkn xzeie
oi` ,z`f lkae - ig mvr
oia llk qgie d`eeyd
:dnypay zeigde xe`d
Cøò ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¤¤
úðéça ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥§¦©
øéànä úeiçå øBà§©©¥¦
øBà úðéça éaâì óeba©§©¥§¦©
,äîLpa øéànä úeiçå§©©¥¦©§¨¨
¯ .éç ìk Lôð àéäL¤¦¤¤¨©
oi`y `ed oaen xac ,oky
zeinyb oia llk d`eeyd
on zeinybd zeedzd"y ,micen mixwegd mb .zeipgexl
`ed sebdy oeikne ."dfn lecb oi`n yi jl oi` - zeipgexd
qgi oi`y ixd ,zipgex ze`ivn - ytpde ,zinyb ze`ivn
zeigde xe`dy jka ,oaenk ,`ed lcadde .mdipia d`eeyde
epaxe .ytpa xi`nd zeige xe`l llk dnec epi` seba xi`nd
ly ielibde mlrdd zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn owfd
,oky ,zelbzda - ytpae ,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d
,dfd mleray `xap `ed sebdy myk :mieey mdipy md jka
,dbep ztilw ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd ea
eze` miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp `l okle
`le ,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal
lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex
ly zehytzdde mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay
jxc mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d
xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd
ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde
,mipt lk lr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde xe`d
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íéøîà éèå÷éì
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה

'a xc` b"k iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ג שלישי יום
,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàxe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
mda `a ,ytpd z`e sebd z` digne xveid iwl`d zeigde

:jka z`hazn zecig`dyk ,xe` ly dcig` dcnaúðéçáa¦§¦©
¯ íéðt øzñä,zxzqen zeigd zeinipty,íéåL íéLeáìe ¤§¥¨¦§¦¨¦

øzzñî øBàäL¤¨¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd
`ed mda miyealde
seba mieey - xzzqn

.ytpae¯ íäéðL éksebd ¦§¥¤
,ytpde,äfä íìBòî íä¥¥¨©¤

¯mb - mdipyy xg`ne
on md - ytpd mbe sebd
miey md ixd dfd mlerd
xe`d zxzqd zpigan

,iwl`d¯ BúeììëaL¤¦§¨
lr ,dfd mlerd lka
miinybd eipipr

,miipgexdeøzzñî¦§©¥
øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå øBàä äåLa§¨¤¨§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥

ìzLäa úBâøãnä úãéøéå íéðtäâøãnî úBîìBòä úeìL ¨¦¦¦©©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨
¯,dpeilr¯ äâøãîì,dpezgz,íénöòå íéaø íéîeöîöa §©§¥¨§¦§¦©¦©£ª¦

¯ LaìúpL ãò,zeigde xe`dúeììk úBéçäì dâð útì÷a ©¤¦§©¥¦§¦©Ÿ©§©£§¨
¯ ,éøîçä äfä íìBòzekln"n d`ad ziwl`d zeigdy ick ¨©¤©¨§¦

ly dbixcna didz ,"jxazi eit gex" z`xwpd ,"zeliv`c
zcxl dilr did - ixnegd dfd mlerd z` zeigdl
"dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd zelylzyda
dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l
.xe`d z` minvnvne mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl
eid `l ,dl`d miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa
lk xg`l ,oky ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn
,efk dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd
wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen iepiy
zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d yalzd
lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke ,zewl`n d`a
ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl lvepn zeidl

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtid `idy ,dxiar,dbe
milawnd mixacd iably ,mipey`xd miwxta epcnly itk
zeidl dxixad zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn mzeig
rx ly melyeÎqg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl milvepn
,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn mdyke .dxiare
- .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig z` f` milawn md

xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid xg`l ,mipt lk lr
ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d zeigde
ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprd lk z` zeigdl

:dfd mlerdíìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøác ìk eðéäc§©§¨§¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨
¯ ,äfäz` milawn ©¤

ly yeal ici lr mzeig
,dbep ztilw¯ äpnîe¦¤¨
,dbep ztilwndãé ìòå§©¨¨

íéøác íéòtLîª§¨¦§¨¦
¯ ,íéàîhämixacd lk ©§¥¦

,mixeq`de mi`nhd
zetilw ylyn mi`ad
- ixnbl ze`nhd
on mzeig milawn
zervn`a ,dyecwd

.dbep ztilw¯ àéä ék¦¦
,dbep ztilwäðéça§¦¨

¯ úòvîîdyecwd oia §ª©©
zetilw yly oial

,ixnbl ze`nhd¯ ìéòì økæpkiwl`d zeigde xe`dy ixd ©¦§¨§¥
lylk,dbep ztilw ly yeala yalzd ,dfd mlerd ipipr

d`a zeigdy eyibxi `le e`xi `ly zewl`d lr xizqnd
.mieey ytpde sebd ,df xacae - zewl`nïë-ét-ìò-óà©©¦¥

Cøc äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä àéäL ,äøàää©¤¨¨¤¦©§¨©©©£¤¥¦§©¤¤¤
¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì?d`eeydd i` `hazn dna §¤¥¨¨¨§ª¨

df ixd -¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáadx`dd m` ¦§¦©¦§§¦§©§
zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde
cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd
ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn z` .edpynl
jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a ezeyalzde xe`d
iptl `edy itk xe` zedn eze` epi` xe`d f`y ,dar jqn
`ed ,dard jqnd jxc xi`nd xe`dy cr ,jqnd z` xaery
o`k xaecnd eli`e ;jqnd iptly xe`d ly "dclez" eli`k
xe`d dnk cr :xnelk ,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed
xe`l liyndl ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn
la` ,xzeia ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd
xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df
ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda
mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici lr d`ad
ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey dfd mlerd ly
itk ,jkae .zehytzd ly ote`a e` ,dphwde mevnv ly
oial ,`xap ly eteba dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy
lcadd z` xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd
oia lcadd z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv
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íéøîà éèå÷éì
øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå
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נט 'a xc` a"k ipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ב שני יום
,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"ôòà êà,p 'nr cr.éç ìë

dlecbd dlrnd lr epcnl (d"l wxtn lgd) o`k cr
na dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay,oky .zeiyrn zeev

,zenlerd z`ixaa d"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k
inybd dfd mleray ,"mipezgza dxic" jxazi el didzy

,mewn ,"dxic" didz
seq oi` xe` zelbzdl
`a df ixd - `ed jexa
zeiyrn zeevn ici lr
zeevn e` ,`wec
aygpd xeaicay
,jk ici lr ik .dyrnl
ly zeigd zxxazn
,sebde zipeigd ytpd
,dbep ztilwn d`ad
ici lre .dyecwl dlere
ztilw ly dz`lrd
,`linn dplhazz ,dbep
ixnbl ze`nhd zetilwd
mey x`yi `le ,zexg`d

dfd mlera seqÎoi` xe` xi`ie ,zewl` lr xizqiy xac
xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`n dlecb xzei dcna

ay dlrndzpeeklry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd
- devnd devn d"awd mr cg`zi ,miiwn `edy devnd ici§©¤
,ipy cvn ,mi`ven ep` oky ,devnd z` dyer `ed jk llbae

.dpeekd iabl mb oexzieøîà ïë-ét-ìò-óà Cà11älôz : ©©©¦¥¨§§¦¨
¯ äëøa øàL Bàzexn`pdàìa óeâk ïä äðek àìa §¨§¨¨§Ÿ©¨¨¥§§Ÿ

¯ ,äîLðz`e ,"seb"l ,dkxad e` ,dlitzd z` mincn recn §¨¨
- ?"dnyp"l - dpeekdíéàeøaä ìkL Bîk ék ,Leøt¥¦§¤¨©§¦

ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb íäì LiL äfä íìBòaL¤¨¨©¤¤¥¨¤§¨¨¤¥¤¤¨
íéiç çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç©§©¨§©¦§¦§©¨£¤©©¦

¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàaseb mb yi mlera `xap lkl §©¨¦¨©£¥©¦
,dnyp mbeLéì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥

¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz;dnypae sebaíbL ¨¦§§©¤©§¦©¨¤¤©
¯ ,éøîçä óebämb `l` ,sebd wx `leøôòå íéðáà elôàå ©©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨

¯ Lnî íîBcäzipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¥©¨
,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbd ,gneva dpyiyBa Lé¥

¯ ,Cøaúé epnî úeiçå øBàaezeigd z`hazn dn §©¦¤¦§¨¥

- ?mnecay¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäì øæçé àlLiptl ¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
cegid xry"a ,oldl xiaqi owfd epaxy itk - .ez`ixa
cinz lrete avip iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de
mcew enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa
mnecl mby ixd .`xapy
iwl` zeige xe` yi
,jk .eze` xi`ne dignd
ly seba epyi ,jkn xzeie
oi` ,z`f lkae - ig mvr
oia llk qgie d`eeyd
:dnypay zeigde xe`d
Cøò ïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥¤¤
úðéça ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥§¦©
øéànä úeiçå øBà§©©¥¦
øBà úðéça éaâì óeba©§©¥§¦©
,äîLpa øéànä úeiçå§©©¥¦©§¨¨
¯ .éç ìk Lôð àéäL¤¦¤¤¨©
oi`y `ed oaen xac ,oky
zeinyb oia llk d`eeyd
on zeinybd zeedzd"y ,micen mixwegd mb .zeipgexl
`ed sebdy oeikne ."dfn lecb oi`n yi jl oi` - zeipgexd
qgi oi`y ixd ,zipgex ze`ivn - ytpde ,zinyb ze`ivn
zeigde xe`dy jka ,oaenk ,`ed lcadde .mdipia d`eeyde
epaxe .ytpa xi`nd zeige xe`l llk dnec epi` seba xi`nd
ly ielibde mlrdd zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn owfd
,oky ,zelbzda - ytpae ,zxzqen seba zewl`dy ,zewl`d
,dfd mleray `xap `ed sebdy myk :mieey mdipy md jka
,dbep ztilw ly yeal ici lr zxzqen ziwl`d zeigd ea
eze` miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy seba d`xp `l okle
`le ,ytpd z` dignd ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal
lcadd .zewl`n d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex
ly zehytzdde mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay
jxc mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d
xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd
ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde
,mipt lk lr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde xe`d
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ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה

'a xc` b"k iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ג שלישי יום
,p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàxe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
mda `a ,ytpd z`e sebd z` digne xveid iwl`d zeigde

:jka z`hazn zecig`dyk ,xe` ly dcig` dcnaúðéçáa¦§¦©
¯ íéðt øzñä,zxzqen zeigd zeinipty,íéåL íéLeáìe ¤§¥¨¦§¦¨¦

øzzñî øBàäL¤¨¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd
`ed mda miyealde
seba mieey - xzzqn

.ytpae¯ íäéðL éksebd ¦§¥¤
,ytpde,äfä íìBòî íä¥¥¨©¤

¯mb - mdipyy xg`ne
on md - ytpd mbe sebd
miey md ixd dfd mlerd
xe`d zxzqd zpigan

,iwl`d¯ BúeììëaL¤¦§¨
lr ,dfd mlerd lka
miinybd eipipr

,miipgexdeøzzñî¦§©¥
øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå øBàä äåLa§¨¤¨§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥

ìzLäa úBâøãnä úãéøéå íéðtäâøãnî úBîìBòä úeìL ¨¦¦¦©©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨
¯,dpeilr¯ äâøãîì,dpezgz,íénöòå íéaø íéîeöîöa §©§¥¨§¦§¦©¦©£ª¦

¯ LaìúpL ãò,zeigde xe`dúeììk úBéçäì dâð útì÷a ©¤¦§©¥¦§¦©Ÿ©§©£§¨
¯ ,éøîçä äfä íìBòzekln"n d`ad ziwl`d zeigdy ick ¨©¤©¨§¦

ly dbixcna didz ,"jxazi eit gex" z`xwpd ,"zeliv`c
zcxl dilr did - ixnegd dfd mlerd z` zeigdl
"dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd zelylzyda
dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l
.xe`d z` minvnvne mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl
eid `l ,dl`d miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa
lk xg`l ,oky ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn
,efk dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd
wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen iepiy
zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d yalzd
lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke ,zewl`n d`a
ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl lvepn zeidl

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtid `idy ,dxiar,dbe
milawnd mixacd iably ,mipey`xd miwxta epcnly itk
zeidl dxixad zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn mzeig
rx ly melyeÎqg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl milvepn
,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn mdyke .dxiare
- .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig z` f` milawn md

xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid xg`l ,mipt lk lr
ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d zeigde
ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprd lk z` zeigdl

:dfd mlerdíìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøác ìk eðéäc§©§¨§¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨
¯ ,äfäz` milawn ©¤

ly yeal ici lr mzeig
,dbep ztilw¯ äpnîe¦¤¨
,dbep ztilwndãé ìòå§©¨¨

íéøác íéòtLîª§¨¦§¨¦
¯ ,íéàîhämixacd lk ©§¥¦

,mixeq`de mi`nhd
zetilw ylyn mi`ad
- ixnbl ze`nhd
on mzeig milawn
zervn`a ,dyecwd

.dbep ztilw¯ àéä ék¦¦
,dbep ztilwäðéça§¦¨

¯ úòvîîdyecwd oia §ª©©
zetilw yly oial

,ixnbl ze`nhd¯ ìéòì økæpkiwl`d zeigde xe`dy ixd ©¦§¨§¥
lylk,dbep ztilw ly yeala yalzd ,dfd mlerd ipipr

d`a zeigdy eyibxi `le e`xi `ly zewl`d lr xizqnd
.mieey ytpde sebd ,df xacae - zewl`nïë-ét-ìò-óà©©¦¥

Cøc äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä àéäL ,äøàää©¤¨¨¤¦©§¨©©©£¤¥¦§©¤¤¤
¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáì?d`eeydd i` `hazn dna §¤¥¨¨¨§ª¨

df ixd -¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáadx`dd m` ¦§¦©¦§§¦§©§
zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde
cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd
ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn z` .edpynl
jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a ezeyalzde xe`d
iptl `edy itk xe` zedn eze` epi` xe`d f`y ,dar jqn
`ed ,dard jqnd jxc xi`nd xe`dy cr ,jqnd z` xaery
o`k xaecnd eli`e ;jqnd iptly xe`d ly "dclez" eli`k
xe`d dnk cr :xnelk ,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed
xe`l liyndl ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn
la` ,xzeia ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd
xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df
ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda
mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici lr d`ad
ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey dfd mlerd ly
itk ,jkae .zehytzd ly ote`a e` ,dphwde mevnv ly
oial ,`xap ly eteba dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy
lcadd z` xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd
oia lcadd z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv
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íéøîà éèå÷éì
øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå
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a'ס xc` d"kÎc"k iyingÎiriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ד רביעי יום
יום רביעי ֿ חמישי כ "ד ֿ כ "ה אדר ב ' ,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá åìëùå

ב' אדר כ"ה חמישי יום
,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda dpd -ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae seba ¨§©©¤

ãò ,Ck ìk úèòeî¤¤¨©©
çk elôà Ba ïéàL¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãb,oky ¨¨©
mipt lk lr zi`xp gneva
,zeig ly zniieqn drepz
ohwn lcb `edy jka
xneg `ed oi`e ,lecbl

.mnec enk inzqCøãå§¤¤
¯ úB÷ìçð ììklk §¨¤§¨

,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö¥©©§©¥
mda oi`y mixacÎ "mnec"
genvl gek `le miig
xac lk - "gnev" ,heaple
- "ig" ,haepe gnevy
- "xacn" ,miig mi`exa
ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lky'ã ãâðk§¤¤
ä"éåä íL úBiúBà¦¥£¨¨
epnnL ,àeä-Ceøä¤¦¤

¯ .íéòtLîmzrtyd milawn ,mi`xapd ibeq zrax` lk ª§¨¦
.zxg` ze`n beq lk ,`ed jexa 'ied my zeize` rax`n mzeige
íîBãaL úeiçä úëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©©©¤§¥
,øaãîe éça úLaìîä úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©©§ª¤¤§©§©¥

¯ef dl`d mibeqd on cg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke
,efl¯ ïlëaL óà,mixen`d mibeqd zrax` lkaãçà øBà ©¤§ª¨¤¨

¯ äåL,z`hazn d`eeydde¯ ,íéðt øzñä úðéçáa ¨¤¦§¦©¤§¥¨¦
,mleka zxzqen xe`d zeiniptyïlëa ãçà Leáìa Laìîe§ª¨¦§¤¨§ª¨

¯ dâð Leáì àeäLzeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae ¤§Ÿ©
.xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl deey ,gneve mnecay
xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky
zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id zeigdy
ziwl`d dx`dde
odl oi` gnevae mnecay
zeigl llk oeince jxr
igay ziwl`d dx`ddle

- xacnaeCøò ïéà Ck̈¥¤¤
úøàä ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥¤¨©
óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøä¤
Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥
Leáìe íéðt øzñä éìa§¦¤§¥¨¦§
úLaìîe äøéànä ,ììk§¨©§¦¨§ª¤¤
,Lnî úBiNòî úBöîa§¦§©£¦©¨
úBéeìzä úBöîa ïëå§¥§¦§©§
íéúôN éeháå øeaãa§¦§¦§¨©¦
¯ àeäL ,äðek éìa§¦©¨¨¤

,xeaicdäNòîk áLçð¤§¨§©£¤
¯ ,ìéòì økæpk Lnî©¨©¦§¨§¥
,ef dkynde dx`d
,oeilrd oevx zeiniptn
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå äøàää éaâì§©¥©¤¨¨§©§¨©¥¨
ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥
àeäL ,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé Ba ä÷áãì éãk ïúiNòa©£¦¨¨§¥§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå .ãçà BðBöøeäéúBëøáe òîL §¤¨§¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨
Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaL ,úBëøa øàLe§¨§¨¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§

¯ .Cøaúé(xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd efy ¦§¨¥
zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd eli`e ,sebl aygp

.mday dx`dd

äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨
Cøaúé Ba íãàä ìëNå§¥¤¨¨¨¦§¨¥
äìòîì dîöò ãvî àéä¦¦©©§¨§©§¨
úBönä íei÷ úe÷ácî¦§¥¦©¦§
,Lnî ìòôa úBiNòî©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
,d"awda zewiacdy
ici lr ,icedi ly eytpa
`id ,zeiyrn zeevn meiw
mixne`y efk zewiac
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
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'a xc` d"k iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

" dilrepycwdy` miycwnyk enk ,lynl ,dfy ,"eizeevna
mr icedi ly ecegi `ed jk - xenb cegia dz` cg`zdl
ezceare egeka dyrp epi` df cegi .zeevn meiw ici lr d"awd
s` did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky ,cala icedi ly

efk zewiacl ribn mrt
jka yi `l` ;d"awda
cqge dwcv meyn
miiwl epeeivy d"awdn
epa ozp `teb jkae ,zeevn
cg`zdle cgiizdl gekd
ici lr jxazi ez`
,oaen ,ixd .devnd
,zewiac ly dceardy
zpeeka ,lkye daygna
mipipr x`ya e` zeevnd
xyt` i` ,mixkfpd
dpeilr dlrn dl didzy
meiwa zewiacdn xzei
,xen`k ,d`ad ,zeevnd
j` .d"awdn gek zpizpa
zeevnd zpeeka zeticrd
,dpeek ila oneiw iabl
mvra `l) z`hazn
zx`da (m` ik ,zewiacd
enk ,oky) oeilrd oevxd

adyrnmb jk ,zeevnd
azpeekmiiw ,zeevnd

- (d"awd ly epevx
(ly zewiac)a dxi`nd oeilrd oevxd ly dx`ddzpeek

oeilrd oevxd zx`d xy`n daxda dlrnl `id ,zeevnd
a dxi`ndmeiwef zepeilr .(dpeek ila) envrlyk zeevnd

.sebd lr dnypd zepeilrl dnecïk íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥
¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöø,d"awd mrúðeëå äáLçîe ìëNa §¦§¨¥§¨§¨§¥¤©£¨¨§©¨©

øàLe älôúe òîL úàéø÷ úðeëáe úBiNòî úBönä©¦§©£¦§©¨©§¦©§©§¦¨§¨
¯ ,úBëøa- oeilrd oevxdn dx`d ,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp §¨

àéä ,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤©§¦¨§ª¤¤§©¨¨¦
ø úøàäî äìòî äìòîì õ÷ ïéàì äìBãbïBéìòä ïBö §¨§¥¥§©§¨©§¨¥¤¨©¨¨¤§

¯ ïîöò úBönä íei÷a úLaìîe äøéànämiiwn `edy ©§¦¨§ª¤¤§¦©¦§©§¨
¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîaoevxd zx`day zepeilrde §©£¤§¦§¦©¨¨

:`id ,cala dyrnay dx`dd iabl ,"dpeek"ay oeilrdìãâk§Ÿ¤
,äîLpä Leaìîe éìk àeäL ,óebä ìò äîLpä øBà úìòî©£©©§¨¨©©¤§¦©§©§¨¨

¯ .dúðeëì Leaìîe éìk àeäL dîöò äåönä óeb Bîk,okl §©¦§¨©§¨¤§¦©§§©¨¨¨
mincndyrnde ,"seb"l - devnddpeekmixne`e ,"dnyp"l -

."dnyp `la sebk `id dpeek `la devn"y,ïäézLaL óàå§©¤¦§¥¤
¯ ãçà ïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna,oeilrd oevxdèeLt ©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨¤¨¨

¯ ,íBìLå-ñç éeaøå éepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúam`e §©§¦©§¦§¦¦§¦©§¨
oevxdn zegt e` xzei epyi jkay xnel ,ixd ,jiiy `l ok

,oeilrd¯ ãçéîe,oevxdúéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥§©§¦

¯ äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä,ytpa zelbzddedðéà ©¦©©¦¥©¤¨¨¥¨
¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL,devnd meiwl qgiay ¨¨¦§¦©¦§§¦§©§

zewiaca ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd
`id dx`dd ,zeevnd zpeeka eli`e .d"awda mc`d ytp
zelbzdae zehytzda
ezaygn zewiaca ,xzi

.jxazi ez` elkyeääâä
xiaqn ,d`ad ddbda)
,yxeyay ,owfd epax

,zepeilrd zexitqazpeek
zbixcna `id zeevnd

eli`e ,"xe`"sebzeevnd
,oky ."milk" zpigaa -
zexe` ixd mpyi zexitqa
heyt `ed xe`d ,milke

e,ilkd iabl leab ila
xcba xcben xak `edy
cqg e` dnkg ly
xcba zeidl ick .dnecke
yi - 'eke cqge dnkg
,ixd .mevnvd oipra jxev
zpigaa `ed "xe`"y
zpigaa "ilk"e ,zehytzd
qgia mb jk .mevnv

lzpeekle zeevndseb
xaqen jke - zeevnd

:ddbdaáeúkL Bîëe)*§¤¨
úðekL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤©¨©
ïä úBöîä óeâå ,øBà úâøãîa àéä äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨¦§©§¥©§©¦§¥
éãé ìòL ,íeöîö úðéça íäL ,íéìk úBðéçáe úBâøãî©§¥§¦¥¦¤¥§¦©¦§¤©§¥

¯ :(ï"ç éòãBéì òeãik ,íéìkä eeäúð øBàä íeöîödnkg ¦§¨¦§©©¥¦©¨©§§¥¥
oia lcadd mb jk ,dxzqpzpeekoial zeevndseb,zeevnd

dpi`y myky epcnl ,mipt lk lr .(zehytzde mevnvl qgia
dpi` jk ,xacnae igay zeigl gneve mnecay zeigd dnec

a dxi`nd oeilrd oevxd zx`d dnecsebzx`dl ,devnd
a dxi`nd oeilrd oevxdzpeekmyky cnlp dzr .devnd

drax`e ,xacne ig ,gnev ,mnec :mibeq drax` mpyi lynay
(a gneve mnec (` :miillk miwlg ipyl miwlegn dl` mibeq
- zeevnd zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne ig

:oldlck¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnòaøàì ïk íb §¤§¤¤©¥§©§©
ïäL ,úBâøãî 'á ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ ék ,úBâøãî©§¥¦©¦§©§¨©¨¥©§¥¤¥

¯ Lnî úBiNòî úBöîwx xeaicd ixdy ,xeaic ici lr `ly ¦§©£¦©¨
aygp,dyrnk¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa,äáLçîe øeaãa ¦§©§§¦©£¨¨

¯ ïBænä úkøáe älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz Bîk§©§¨§¦©§©§¦¨¦§©©¨
,dxezd ony¯ ;úBëøa øàLeel` zebixcn izy ,opaxcny §¨§¨

odizy od - jci`n daygne xeaice ,cgn dyrn - zeevna
ly beqaseb;zeevnd¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä úðeëå§©¨©©¦§§¨§¨¦§¨¥

,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL,dpeekdäîLðk ¤¦¦§¨¨
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íéøîà éèå÷éì
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
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סי 'a xc` d"kÎc"k iyingÎiriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ד רביעי יום
יום רביעי ֿ חמישי כ "ד ֿ כ "ה אדר ב ' ,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá åìëùå

ב' אדר כ"ה חמישי יום
,100 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda dpd -ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae seba ¨§©©¤

ãò ,Ck ìk úèòeî¤¤¨©©
çk elôà Ba ïéàL¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãb,oky ¨¨©
mipt lk lr zi`xp gneva
,zeig ly zniieqn drepz
ohwn lcb `edy jka
xneg `ed oi`e ,lecbl

.mnec enk inzqCøãå§¤¤
¯ úB÷ìçð ììklk §¨¤§¨

,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö¥©©§©¥
mda oi`y mixacÎ "mnec"
genvl gek `le miig
xac lk - "gnev" ,heaple
- "ig" ,haepe gnevy
- "xacn" ,miig mi`exa
ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lky'ã ãâðk§¤¤
ä"éåä íL úBiúBà¦¥£¨¨
epnnL ,àeä-Ceøä¤¦¤

¯ .íéòtLîmzrtyd milawn ,mi`xapd ibeq zrax` lk ª§¨¦
.zxg` ze`n beq lk ,`ed jexa 'ied my zeize` rax`n mzeige
íîBãaL úeiçä úëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©©©¤§¥
,øaãîe éça úLaìîä úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©©§ª¤¤§©§©¥

¯ef dl`d mibeqd on cg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke
,efl¯ ïlëaL óà,mixen`d mibeqd zrax` lkaãçà øBà ©¤§ª¨¤¨

¯ äåL,z`hazn d`eeydde¯ ,íéðt øzñä úðéçáa ¨¤¦§¦©¤§¥¨¦
,mleka zxzqen xe`d zeiniptyïlëa ãçà Leáìa Laìîe§ª¨¦§¤¨§ª¨

¯ dâð Leáì àeäLzeigd zkynde dx`dd oi` ,z`f lkae ¤§Ÿ©
.xacne igay xe`d zkyndle dx`ddl deey ,gneve mnecay
xkip `ly wx ,miig mdy ygena mi`ex xacnae iga ,oky
zeigdy myke ,hexita lirl epcnly itk ,zewl` `id zeigdy
ziwl`d dx`dde
odl oi` gnevae mnecay
zeigl llk oeince jxr
igay ziwl`d dx`ddle

- xacnaeCøò ïéà Ck̈¥¤¤
úøàä ïéa ììk ïBéîãå§¦§§¨¥¤¨©
óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥
àeäL ,àeä-Ceøä¤
Cøaúé BðBöø úeiîéðt§¦¦§¦§¨¥
Leáìe íéðt øzñä éìa§¦¤§¥¨¦§
úLaìîe äøéànä ,ììk§¨©§¦¨§ª¤¤
,Lnî úBiNòî úBöîa§¦§©£¦©¨
úBéeìzä úBöîa ïëå§¥§¦§©§
íéúôN éeháå øeaãa§¦§¦§¨©¦
¯ àeäL ,äðek éìa§¦©¨¨¤

,xeaicdäNòîk áLçð¤§¨§©£¤
¯ ,ìéòì økæpk Lnî©¨©¦§¨§¥
,ef dkynde dx`d
,oeilrd oevx zeiniptn
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceàeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå äøàää éaâì§©¥©¤¨¨§©§¨©¥¨
ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥
àeäL ,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé Ba ä÷áãì éãk ïúiNòa©£¦¨¨§¥§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå .ãçà BðBöøeäéúBëøáe òîL §¤¨§¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨
Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaL ,úBëøa øàLe§¨§¨¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§

¯ .Cøaúé(xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd efy ¦§¨¥
zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd eli`e ,sebl aygp

.mday dx`dd

äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨
Cøaúé Ba íãàä ìëNå§¥¤¨¨¨¦§¨¥
äìòîì dîöò ãvî àéä¦¦©©§¨§©§¨
úBönä íei÷ úe÷ácî¦§¥¦©¦§
,Lnî ìòôa úBiNòî©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
,d"awda zewiacdy
ici lr ,icedi ly eytpa
`id ,zeiyrn zeevn meiw
mixne`y efk zewiac
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
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'a xc` d"k iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

" dilrepycwdy` miycwnyk enk ,lynl ,dfy ,"eizeevna
mr icedi ly ecegi `ed jk - xenb cegia dz` cg`zdl
ezceare egeka dyrp epi` df cegi .zeevn meiw ici lr d"awd
s` did `l ,cala zinvrd ezceara ,oky ,cala icedi ly

efk zewiacl ribn mrt
jka yi `l` ;d"awda
cqge dwcv meyn
miiwl epeeivy d"awdn
epa ozp `teb jkae ,zeevn
cg`zdle cgiizdl gekd
ici lr jxazi ez`
,oaen ,ixd .devnd
,zewiac ly dceardy
zpeeka ,lkye daygna
mipipr x`ya e` zeevnd
xyt` i` ,mixkfpd
dpeilr dlrn dl didzy
meiwa zewiacdn xzei
,xen`k ,d`ad ,zeevnd
j` .d"awdn gek zpizpa
zeevnd zpeeka zeticrd
,dpeek ila oneiw iabl
mvra `l) z`hazn
zx`da (m` ik ,zewiacd
enk ,oky) oeilrd oevxd

adyrnmb jk ,zeevnd
azpeekmiiw ,zeevnd

- (d"awd ly epevx
(ly zewiac)a dxi`nd oeilrd oevxd ly dx`ddzpeek

oeilrd oevxd zx`d xy`n daxda dlrnl `id ,zeevnd
a dxi`ndmeiwef zepeilr .(dpeek ila) envrlyk zeevnd

.sebd lr dnypd zepeilrl dnecïk íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥
¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöø,d"awd mrúðeëå äáLçîe ìëNa §¦§¨¥§¨§¨§¥¤©£¨¨§©¨©

øàLe älôúe òîL úàéø÷ úðeëáe úBiNòî úBönä©¦§©£¦§©¨©§¦©§©§¦¨§¨
¯ ,úBëøa- oeilrd oevxdn dx`d ,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp §¨

àéä ,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤©§¦¨§ª¤¤§©¨¨¦
ø úøàäî äìòî äìòîì õ÷ ïéàì äìBãbïBéìòä ïBö §¨§¥¥§©§¨©§¨¥¤¨©¨¨¤§

¯ ïîöò úBönä íei÷a úLaìîe äøéànämiiwn `edy ©§¦¨§ª¤¤§¦©¦§©§¨
¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîaoevxd zx`day zepeilrde §©£¤§¦§¦©¨¨

:`id ,cala dyrnay dx`dd iabl ,"dpeek"ay oeilrdìãâk§Ÿ¤
,äîLpä Leaìîe éìk àeäL ,óebä ìò äîLpä øBà úìòî©£©©§¨¨©©¤§¦©§©§¨¨

¯ .dúðeëì Leaìîe éìk àeäL dîöò äåönä óeb Bîk,okl §©¦§¨©§¨¤§¦©§§©¨¨¨
mincndyrnde ,"seb"l - devnddpeekmixne`e ,"dnyp"l -

."dnyp `la sebk `id dpeek `la devn"y,ïäézLaL óàå§©¤¦§¥¤
¯ ãçà ïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna,oeilrd oevxdèeLt ©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨¤¨¨

¯ ,íBìLå-ñç éeaøå éepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúam`e §©§¦©§¦§¦¦§¦©§¨
oevxdn zegt e` xzei epyi jkay xnel ,ixd ,jiiy `l ok

,oeilrd¯ ãçéîe,oevxdúéìëúa Cøaúé Búeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§¦§¨¥§©§¦

¯ äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯ ãeçiä,ytpa zelbzddedðéà ©¦©©¦¥©¤¨¨¥¨
¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa äåL,devnd meiwl qgiay ¨¨¦§¦©¦§§¦§©§

zewiaca ielb ote`a z`hazn dpi`e ,mevnva `id dx`dd
`id dx`dd ,zeevnd zpeeka eli`e .d"awda mc`d ytp
zelbzdae zehytzda
ezaygn zewiaca ,xzi

.jxazi ez` elkyeääâä
xiaqn ,d`ad ddbda)
,yxeyay ,owfd epax

,zepeilrd zexitqazpeek
zbixcna `id zeevnd

eli`e ,"xe`"sebzeevnd
,oky ."milk" zpigaa -
zexe` ixd mpyi zexitqa
heyt `ed xe`d ,milke

e,ilkd iabl leab ila
xcba xcben xak `edy
cqg e` dnkg ly
xcba zeidl ick .dnecke
yi - 'eke cqge dnkg
,ixd .mevnvd oipra jxev
zpigaa `ed "xe`"y
zpigaa "ilk"e ,zehytzd
qgia mb jk .mevnv

lzpeekle zeevndseb
xaqen jke - zeevnd

:ddbdaáeúkL Bîëe)*§¤¨
úðekL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤©¨©
ïä úBöîä óeâå ,øBà úâøãîa àéä äøBz ãeîìúå úBönä©¦§§©§¨¦§©§¥©§©¦§¥
éãé ìòL ,íeöîö úðéça íäL ,íéìk úBðéçáe úBâøãî©§¥§¦¥¦¤¥§¦©¦§¤©§¥

¯ :(ï"ç éòãBéì òeãik ,íéìkä eeäúð øBàä íeöîödnkg ¦§¨¦§©©¥¦©¨©§§¥¥
oia lcadd mb jk ,dxzqpzpeekoial zeevndseb,zeevnd

dpi`y myky epcnl ,mipt lk lr .(zehytzde mevnvl qgia
dpi` jk ,xacnae igay zeigl gneve mnecay zeigd dnec

a dxi`nd oeilrd oevxd zx`d dnecsebzx`dl ,devnd
a dxi`nd oeilrd oevxdzpeekmyky cnlp dzr .devnd

drax`e ,xacne ig ,gnev ,mnec :mibeq drax` mpyi lynay
(a gneve mnec (` :miillk miwlg ipyl miwlegn dl` mibeq
- zeevnd zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne ig

:oldlck¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnòaøàì ïk íb §¤§¤¤©¥§©§©
ïäL ,úBâøãî 'á ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ ék ,úBâøãî©§¥¦©¦§©§¨©¨¥©§¥¤¥

¯ Lnî úBiNòî úBöîwx xeaicd ixdy ,xeaic ici lr `ly ¦§©£¦©¨
aygp,dyrnk¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa,äáLçîe øeaãa ¦§©§§¦©£¨¨

¯ ïBænä úkøáe älôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz Bîk§©§¨§¦©§©§¦¨¦§©©¨
,dxezd ony¯ ;úBëøa øàLeel` zebixcn izy ,opaxcny §¨§¨

odizy od - jci`n daygne xeaice ,cgn dyrn - zeevna
ly beqaseb;zeevnd¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä úðeëå§©¨©©¦§§¨§¨¦§¨¥

,zeevnd meiw ici lr¯ àéäL,dpeekdäîLðk ¤¦¦§¨¨
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íéøîà éèå÷éì
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
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a'סב xc` e"k iyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כ"ו שישי ב'יום אדר
,`p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë åðéúåùôðá

¯ ,óebì,devnd lyì ïk íb ú÷ìçðBîk ,úBâøãî ézL ©¤§¤¤©¥¦§¥©§¥§
äîLpä úBâøãî ézL§¥©§¥©§¨¨
,éøîçä óeba ïäL¤¥©©¨§¦

¯ .øaãîe éç :ïäLjk ¤¥©§©¥
a mbzpeekdpyi ,zeevnd

dpeek dpyie ,ig lra ly dnypk ,lynl ,`idy dpeek
`idy ,xzei dpeilr
`edy xacn ly dnypk
x`aziy itke - lkyÎxa

:oldl

,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn
,d"awd mr waczdl
ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥

äðek éøä ¯ Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥§©¨¨¦§©¥§¨¥£¥©¨¨
àeäL ,øaãnä úîLð Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,Bæ,"xacn"d - ©¤¤¨¨§¦§©©§©¥¤

.øaãé úòãáe äøéçáe ìëN ìòa,ely "dpeek"d mb jk - ©©¥¤§¦¨§©©§©¥
elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a - d"awda weac zeidl

.d"awda weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpa xvi `edéîe¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥¨

,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàä ãéìBäìlbeqn epi`y in - §¦¨©£¨¦¦¨§¦§©¦
,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad` ciledl

;jk myl dxvw ezrc okyïëåz` xevil leki `ed oi` - §¥
,Baìa 'ä ãçôe Bçîa äàøiäxxerl ickn xvw elky ik - ©¦§¨§Ÿ©©§¦

ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd ici lr- (egena d`xie) e
zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti` ,cvik
zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn ly dneiw
z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln zexnyidd
dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax xiaqn - ?'d

dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd dad`dn
g"i wxta epcnly itk) d`xi mb daxwa zllek ,ef zxzeqn
`edy ici lr ,zeevne dxez miiwn `ed :xnelk .(h"i wxtae
leki `ed oi`y zexnle .zxzeqnd dad`d z` ekeza xxern
dad`d z` `iadl
dktdle zxzeqnd
- eala dielb dad`l
,egena dlbzn ,la` ,`id
egenay xacd yexite
waczdl ielb oevx miiw
`ian df xac .d"awda
miiwle dxez cenll eze`
,el didzy ick ,zeevn
zewiac ,jk ici lr
oevxy oeeikne .d"awda
mi`a mpi` ef dpeeke df
,ezeppeazde elkyn elv`
zexxerzd ici lr m` ik
zirahd dad`d
- eznypay (zxzeqnd)
,lynl ,jk meyn ,df ixd
epi`y ,ig lra znypk
ezad`e ,lky lra
`le) zeirah od ez`xie
- epcnl dzr dfy mixacd zernyn idef - (elkyn "zeclep"
dad` ,ezeppeazd ici lr ,ekeza ciledl dxvw ezrcy iny

- "eala 'd cgte egena d`xi"e "eal zelbzda"øëBfL ÷ø©¤¥
dàéöBîe ,Baìa úøzñîä úéòáhä äáäàä úà øøBòîe§¥¤¨©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¦¦¨

,íéðt-ìk-ìò çîa éelbä ìà álä øzñäå íìòääîm` - ¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦©Ÿ©©¨¨¦
,ixd ,eala d"awdl dielb dad` zybxdl `iadl egeka oi`

,ef dad` dlbn `ed egena ,mipt lk lrBçîaL BðBöø äéäiL¤¦§¤§¤§Ÿ
úîàa øeîb éevøa ävøúîe íékñî Baì úBnìòúå§©£ª¦©§¦¦§©¤§¦¨¤¡¤

,'ä ãeçé ìò Lnî ìòôa BLôð øñîì ,Bzîàì,xnelk - ©£¦¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨©¦
,eal zenelrz ly dpigad on oke ,egena ely dgpdd zpigan
xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd dad`d ly

- z`fe .'d cegi lr eytpúéäìàä BLôð Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦
,äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn -Bãeçéa ïììëìe §¤¨§¨§¨§¦

äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL ,Búeãçàå§©§¤¨¨¤§©§ª¨§©§¨
,úBöîä íei÷áe- zeevn meiwe dxez cenil ici lr ik - §¦©¦§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî
.øáãîå éç ïäù

çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë
äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
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'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ז קודש שבת יום
,102 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôîå .èì ÷øô,104 'nr cr:äîöò äåöî àéä

,d"awd mr diyeale ziwl`d ytpd micg`zn;ìéòì økæpk©¦§¨§¥
evxe zeidy -zeidl `le ,d"awda weac zeidl `ed dnypd o

dad`d z` milbne mixxerny drya ixd ,epnn cxtp
ick ,zeevnd meiwle dxezd cenill d`ian `id ,zxzeqnd

zeidl ,epevx z` rval
;d"awda weacíâå§©

äàøiäick zyxcpd - ©¦§¨
lr xearln xnyidl

,dyrzÎ`lÎzevnäìeìk§¨
,dazxzeqn dad`a - ¨
,efìa÷ìler ,envr lr - §©¥

Ba ãøîì àlL Búeëìî©§¤Ÿ¦§Ÿ
;íBìLå-ñçici lr - ©§¨

Î`lÎzevn lr dxiar
;dyrzBæ äðeëáe- §©¨¨

d`xide dad`dn d`ad
lk znypay zeirahd

,icediòøî øñ àeä- ¨¥¨
,dxiar xearln envr xney `ed,áBè äNBòåzevn meiwa - §¤

,dyràìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦§©§Ÿ
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi el didzy ila -Baì úelbúäa §¦§¦§¦§©¦

Bçîef` eid ,egenae eala dad`e d`xi el eid m` ,oky - Ÿ
ybxda mb m` ik ,zelnd yexita wx `l ezlitze ecenil

- d`xie dad` ly zeigdBæ äðek éøäcenil zrya el yiy - £¥©¨¨
,d"awd mr waczdl ick ,zeevnd meiwe dxezddf oevxy

cvny d`xie dad` jezn ,xen`k ,elv` mi`a mpi` ef dpeeke
df ixd ,zxzeqnd dad`d on m` ik ,zeppeazdde lkyd

,äøéçáe ìëN ìòa BðéàL éçä úîLð Bîk ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦§©©©¤¥©©¥¤§¦¨
,åéúBcî ìëå,ig lrad ly -íé÷éfnä íéøácî Búàøé ïäL §¨¦¨¤¥¦§¨¦§¨¦©©¦¦

ïä ,Bìöà íéáäàpä íéøácì Búáäàå BúBà,elld zecnd - §©£¨©§¨¦©¤¡¨¦¤§¥
Bìöà íéiòáè ÷ø,ig lra lv` -àìåze`a opi`e -Búðéaî ©¦§¦¦¤§§Ÿ¦¦¨

-Cøc ìò ïä Cëå ;Bzòãå§©§§©¥©¤¤
äáäàäå äàøiä ìLî̈¨©¦§¨§¨©£¨
úBøzñnä úBiòáhä©¦§¦©§ª¨

,ìàøNé ìk áìaod mb - §¥¨¦§¨¥
lky ly "xvez" opi`
zeniiw `l` ,dxigae
ly eznypa irah ote`a

,l`xyin cg` lkïä ék¦¥
,eðéúBáàî eðì äMøé§ª¨¨¥£¥
,eðéúBLôða òáè Bîëe§¤©§©§¥

:ìéòì økæpkwxta - ©¦§¨§¥
lkl eyixed zea`dy ,g"i
cr") mdiclin cg`
ly dnyp - ("mler
zllekde zxzeqnd) dad`d dpyi dnyp dze`ae ,dyecw
ik ,zilky dpi` ef dad`y oeeikne .d"awdl (d`xi mb dkeza

ay ,ixd .ig lra ly dnypl zlynp `id okl ,zirah m`seb
xeaicay zeevne zeiyrn zeevn :zebixcn izy opyi ,zeevnd
ipy ok mb zeevnd zpeekae ;gnevle mnecl zeleynd ,daygne
`id zeppeazdde lkyd on d`ad dpeekd .xacne ig :mipipr
dpeekde ,dxigae lky lra `edy ,"xacn" ly eznyp enk
lr ,`id - (d`xi mb dlelk dae) zxzeqnd dad`d on d`ad

.ig lra ly eznyp enk ,lynÎjxc

.èì ÷øt,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z` mincnziiyrz`e ,"seb"l devndzpeek."dnyp"l - devnd

izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy xiaqd ok

dnypde igÎlraay dnypd :miig minvra dnyp ly zebixcn

oevxde dpeekdyk .mc`ay

weac zeidl ,devna

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

zelcba ezeppeazde elky

dad`d z` ea mxxera ,'d

- zeevne dxez ici lr d"awd mr cg`zdl oevxe ,eala ieliba

`edy ,"xacn" ,mc` ly dnypk ,lynl ,md ,df oevxe ef dpeek ixd

geka oi`e i`cn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae lky lra

ezpeeke epevxe - dfk oevxe efk dad` xxerl ,ely "zeppeazd"d

zexxerzdn mi`a ,(ely zeevnd meiway "dnyp"d :xnelk)

d"awdl zxzeqne zirah dad` dze` ,eay "zxzeqn dad`"d

,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin cg` lka zea`dn dyexiay

a ly dnypk ,lynl ,mdopi` ,ez`xie ezad` ,eizecn lky ,ig lr

ep` eze` ,df wxta .zeirah - m` ik ,dpade lkyn "zeclep"

mb ixd ,mrh eze` iptny ,owfd epax xiaqn ,cenll micner

mzad`y - mik`ln

`le zeirah od mz`xie

mi`xwp - lkydn zexvep

.zendae zeig mya

íéàø÷ð ïk íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦
úBiç íLa íéëàìnä©©§¨¦§¥©

:áéúëãk ,úBîäáeaezky enk -1:ïéîiä ìà äéøà éðôe" §¥§¦§¦§¥©§¥¤©¨¦
,'Bâå "ìàîOäî øBL éðôe 'Bâåipt"e "dix` ipt"a xaecnd - §§¥¥©§Ÿ§

"dix`" mi`xwp mik`lndy ixd .dpeilrd "dakxn"ay "xey
- ?dnl jk lke .zendae zeig ly zeny md dl`e ."xey"eéôì§¦

íðéàLmpi` mik`lnd - "ycewd zeig" -,äøéça éìòa- ¤¥¨©£¥§¦¨
,rxa e` aeha xegal ,mc`a zniiwd ziytgd dxigad mdl oi`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
åéúåãî ìëå äøéçáå ìëù ìòá åðéàù éçä úîùð
íéøáãì åúáäàå åúåà íé÷éæîä íéøáãî åúàøé ïäù
åúòãå åúðéáî àìå åìöà íééòáè ÷ø ïä åìöà íéáäàðä
úåøúåñîä úåéòáèä äáäàäå äàøéä î"ã ìò ïä êëå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá

:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

י.1. א, יחזקאל



סג 'a xc` e"k iyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כ"ו שישי ב'יום אדר
,`p 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë åðéúåùôðá

¯ ,óebì,devnd lyì ïk íb ú÷ìçðBîk ,úBâøãî ézL ©¤§¤¤©¥¦§¥©§¥§
äîLpä úBâøãî ézL§¥©§¥©§¨¨
,éøîçä óeba ïäL¤¥©©¨§¦

¯ .øaãîe éç :ïäLjk ¤¥©§©¥
a mbzpeekdpyi ,zeevnd

dpeek dpyie ,ig lra ly dnypk ,lynl ,`idy dpeek
`idy ,xzei dpeilr
`edy xacn ly dnypk
x`aziy itke - lkyÎxa

:oldl

,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©©£©©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn
,d"awd mr waczdl
ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥

äðek éøä ¯ Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa ïëå ,úBönä íi÷îe§©¥©¦§§¥§©¨¨¦§©¥§¨¥£¥©¨¨
àeäL ,øaãnä úîLð Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,Bæ,"xacn"d - ©¤¤¨¨§¦§©©§©¥¤

.øaãé úòãáe äøéçáe ìëN ìòa,ely "dpeek"d mb jk - ©©¥¤§¦¨§©©§©¥
elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a - d"awda weac zeidl

.d"awda weac zeidl dweyzde oevxd z` eytpa xvi `edéîe¦
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨¥©§¦§¥¦§ª©¥¨

,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàä ãéìBäìlbeqn epi`y in - §¦¨©£¨¦¦¨§¦§©¦
,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad` ciledl

;jk myl dxvw ezrc okyïëåz` xevil leki `ed oi` - §¥
,Baìa 'ä ãçôe Bçîa äàøiäxxerl ickn xvw elky ik - ©¦§¨§Ÿ©©§¦

ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd ici lr- (egena d`xie) e
zenily ,ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti` ,cvik
zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn ly dneiw
z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln zexnyidd
dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax xiaqn - ?'d

dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd dad`dn
g"i wxta epcnly itk) d`xi mb daxwa zllek ,ef zxzeqn
`edy ici lr ,zeevne dxez miiwn `ed :xnelk .(h"i wxtae
leki `ed oi`y zexnle .zxzeqnd dad`d z` ekeza xxern
dad`d z` `iadl
dktdle zxzeqnd
- eala dielb dad`l
,egena dlbzn ,la` ,`id
egenay xacd yexite
waczdl ielb oevx miiw
`ian df xac .d"awda
miiwle dxez cenll eze`
,el didzy ick ,zeevn
zewiac ,jk ici lr
oevxy oeeikne .d"awda
mi`a mpi` ef dpeeke df
,ezeppeazde elkyn elv`
zexxerzd ici lr m` ik
zirahd dad`d
- eznypay (zxzeqnd)
,lynl ,jk meyn ,df ixd
epi`y ,ig lra znypk
ezad`e ,lky lra
`le) zeirah od ez`xie
- epcnl dzr dfy mixacd zernyn idef - (elkyn "zeclep"
dad` ,ezeppeazd ici lr ,ekeza ciledl dxvw ezrcy iny

- "eala 'd cgte egena d`xi"e "eal zelbzda"øëBfL ÷ø©¤¥
dàéöBîe ,Baìa úøzñîä úéòáhä äáäàä úà øøBòîe§¥¤¨©£¨©¦§¦©§ª¤¤§¦¦¨

,íéðt-ìk-ìò çîa éelbä ìà álä øzñäå íìòääîm` - ¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦©Ÿ©©¨¨¦
,ixd ,eala d"awdl dielb dad` zybxdl `iadl egeka oi`

,ef dad` dlbn `ed egena ,mipt lk lrBçîaL BðBöø äéäiL¤¦§¤§¤§Ÿ
úîàa øeîb éevøa ävøúîe íékñî Baì úBnìòúå§©£ª¦©§¦¦§©¤§¦¨¤¡¤

,'ä ãeçé ìò Lnî ìòôa BLôð øñîì ,Bzîàì,xnelk - ©£¦¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨©¦
,eal zenelrz ly dpigad on oke ,egena ely dgpdd zpigan
xeqnl izin`e ok oevx xvep ,alay zxzeqnd dad`d ly

- z`fe .'d cegi lr eytpúéäìàä BLôð Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨©§¨¡Ÿ¦
,äéLeáìe,dyrne xeaic ,daygn -Bãeçéa ïììëìe §¤¨§¨§¨§¦

äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL ,Búeãçàå§©§¤¨¨¤§©§ª¨§©§¨
,úBöîä íei÷áe- zeevn meiwe dxez cenil ici lr ik - §¦©¦§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî
.øáãîå éç ïäù

çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë
äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
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'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ז קודש שבת יום
,102 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éðôîå .èì ÷øô,104 'nr cr:äîöò äåöî àéä

,d"awd mr diyeale ziwl`d ytpd micg`zn;ìéòì økæpk©¦§¨§¥
evxe zeidy -zeidl `le ,d"awda weac zeidl `ed dnypd o

dad`d z` milbne mixxerny drya ixd ,epnn cxtp
ick ,zeevnd meiwle dxezd cenill d`ian `id ,zxzeqnd

zeidl ,epevx z` rval
;d"awda weacíâå§©

äàøiäick zyxcpd - ©¦§¨
lr xearln xnyidl

,dyrzÎ`lÎzevnäìeìk§¨
,dazxzeqn dad`a - ¨
,efìa÷ìler ,envr lr - §©¥

Ba ãøîì àlL Búeëìî©§¤Ÿ¦§Ÿ
;íBìLå-ñçici lr - ©§¨

Î`lÎzevn lr dxiar
;dyrzBæ äðeëáe- §©¨¨

d`xide dad`dn d`ad
lk znypay zeirahd

,icediòøî øñ àeä- ¨¥¨
,dxiar xearln envr xney `ed,áBè äNBòåzevn meiwa - §¤

,dyràìa ,Bcáì úBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦§©§Ÿ
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi el didzy ila -Baì úelbúäa §¦§¦§¦§©¦

Bçîef` eid ,egenae eala dad`e d`xi el eid m` ,oky - Ÿ
ybxda mb m` ik ,zelnd yexita wx `l ezlitze ecenil

- d`xie dad` ly zeigdBæ äðek éøäcenil zrya el yiy - £¥©¨¨
,d"awd mr waczdl ick ,zeevnd meiwe dxezddf oevxy

cvny d`xie dad` jezn ,xen`k ,elv` mi`a mpi` ef dpeeke
df ixd ,zxzeqnd dad`d on m` ik ,zeppeazdde lkyd

,äøéçáe ìëN ìòa BðéàL éçä úîLð Bîk ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦§©©©¤¥©©¥¤§¦¨
,åéúBcî ìëå,ig lrad ly -íé÷éfnä íéøácî Búàøé ïäL §¨¦¨¤¥¦§¨¦§¨¦©©¦¦

ïä ,Bìöà íéáäàpä íéøácì Búáäàå BúBà,elld zecnd - §©£¨©§¨¦©¤¡¨¦¤§¥
Bìöà íéiòáè ÷ø,ig lra lv` -àìåze`a opi`e -Búðéaî ©¦§¦¦¤§§Ÿ¦¦¨

-Cøc ìò ïä Cëå ;Bzòãå§©§§©¥©¤¤
äáäàäå äàøiä ìLî̈¨©¦§¨§¨©£¨
úBøzñnä úBiòáhä©¦§¦©§ª¨

,ìàøNé ìk áìaod mb - §¥¨¦§¨¥
lky ly "xvez" opi`
zeniiw `l` ,dxigae
ly eznypa irah ote`a

,l`xyin cg` lkïä ék¦¥
,eðéúBáàî eðì äMøé§ª¨¨¥£¥
,eðéúBLôða òáè Bîëe§¤©§©§¥

:ìéòì økæpkwxta - ©¦§¨§¥
lkl eyixed zea`dy ,g"i
cr") mdiclin cg`
ly dnyp - ("mler
zllekde zxzeqnd) dad`d dpyi dnyp dze`ae ,dyecw
ik ,zilky dpi` ef dad`y oeeikne .d"awdl (d`xi mb dkeza

ay ,ixd .ig lra ly dnypl zlynp `id okl ,zirah m`seb
xeaicay zeevne zeiyrn zeevn :zebixcn izy opyi ,zeevnd
ipy ok mb zeevnd zpeekae ;gnevle mnecl zeleynd ,daygne
`id zeppeazdde lkyd on d`ad dpeekd .xacne ig :mipipr
dpeekde ,dxigae lky lra `edy ,"xacn" ly eznyp enk
lr ,`id - (d`xi mb dlelk dae) zxzeqnd dad`d on d`ad

.ig lra ly eznyp enk ,lynÎjxc

.èì ÷øt,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z` mincnziiyrz`e ,"seb"l devndzpeek."dnyp"l - devnd

izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy xiaqd ok

dnypde igÎlraay dnypd :miig minvra dnyp ly zebixcn

oevxde dpeekdyk .mc`ay

weac zeidl ,devna

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

zelcba ezeppeazde elky

dad`d z` ea mxxera ,'d

- zeevne dxez ici lr d"awd mr cg`zdl oevxe ,eala ieliba

`edy ,"xacn" ,mc` ly dnypk ,lynl ,md ,df oevxe ef dpeek ixd

geka oi`e i`cn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae lky lra

ezpeeke epevxe - dfk oevxe efk dad` xxerl ,ely "zeppeazd"d

zexxerzdn mi`a ,(ely zeevnd meiway "dnyp"d :xnelk)

d"awdl zxzeqne zirah dad` dze` ,eay "zxzeqn dad`"d

,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin cg` lka zea`dn dyexiay

a ly dnypk ,lynl ,mdopi` ,ez`xie ezad` ,eizecn lky ,ig lr

ep` eze` ,df wxta .zeirah - m` ik ,dpade lkyn "zeclep"

mb ixd ,mrh eze` iptny ,owfd epax xiaqn ,cenll micner

mzad`y - mik`ln

`le zeirah od mz`xie

mi`xwp - lkydn zexvep

.zendae zeig mya

íéàø÷ð ïk íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦
úBiç íLa íéëàìnä©©§¨¦§¥©

:áéúëãk ,úBîäáeaezky enk -1:ïéîiä ìà äéøà éðôe" §¥§¦§¦§¥©§¥¤©¨¦
,'Bâå "ìàîOäî øBL éðôe 'Bâåipt"e "dix` ipt"a xaecnd - §§¥¥©§Ÿ§

"dix`" mi`xwp mik`lndy ixd .dpeilrd "dakxn"ay "xey
- ?dnl jk lke .zendae zeig ly zeny md dl`e ."xey"eéôì§¦

íðéàLmpi` mik`lnd - "ycewd zeig" -,äøéça éìòa- ¤¥¨©£¥§¦¨
,rxa e` aeha xegal ,mc`a zniiwd ziytgd dxigad mdl oi`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
åéúåãî ìëå äøéçáå ìëù ìòá åðéàù éçä úîùð
íéøáãì åúáäàå åúåà íé÷éæîä íéøáãî åúàøé ïäù
åúòãå åúðéáî àìå åìöà íééòáè ÷ø ïä åìöà íéáäàðä
úåøúåñîä úåéòáèä äáäàäå äàøéä î"ã ìò ïä êëå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá

:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà
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a'סד xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

íúáäàå íúàøéå,d"awdl -,íäì úéòáè àéämd oi`e - §¦§¨¨§©£¨¨¦¦§¦¨¤
,'d zelcba zilkyd mzpad ici lr ,oze` xxerl mikixvBîk§

.ñçðét úLøt "àðîéäî àéòø"a áeúkLmz`xiy oeeikne - ¤¨§©§¨§¥¨¨¨¨©¦§¨
odizecnl mileyn md okl ,raha mda zereaw mzad`e

zeig ly zeirahd
.zendaeúìòî ïëìå- §¨¥©£©
,zbixcneíé÷écvä©©¦¦

,íäî äìBãb- §¨¥¤
mik`lndn2,øBãî ék¦§

àeä íé÷écvä úBîLð¦§©©¦¦
øBãîe ,äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨§
íìBòa íéëàìnä©©§¨¦§¨

.äøéöéämler"e - ©§¦¨
dlrnl `ed "d`ixad
itk ,"dxivid mler"n
dad`dy ,oldl xaqeiy
,lkyd on ze`ad d`xide
,"d`ixad mler"l zekiiy
dbydd mler `edy
dad` eli`e :dpadde
zekiiy zeirah d`xie

"ddbd"a .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"lxiaqn ,d`ad
,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dny ,owfd epax
mnewny mik`ln mb mpyi ,j` .mzq mik`lna xaecnd
d`xie dad`a `ed ,mzcear ote` ,oky ,"d`ixad mler"a

.'d zelcba dlecbd mzpadn ze`adeðéäå)* ääâädn - §©§
:`ed xaecnd ,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnlyíúña¦§¨
äàéøaä íìBòa íéðBéìò íéëàìî Lé ìáà ,íéëàìîepiid - ©§¨¦£¨¥©§¨¦¤§¦§¨©§¦¨

dl`n,íéiìëN eîéçøe eìéçãa íúãBáòLdad`e d`xi - ¤£¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
,zeilkyéðéî éðL LiL ,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¤¥§¥¦¥

íéiòáè :Lãwä úBiçd`xie dad` jezn `id mzceary - ©©Ÿ¤¦§¦¦
,zeirah,íéiìëNåd`xie dad` jezn `id mzceary - §¦§¦¦
,zeilky:(íéiç õòa áeúkL Bîëeonewny ,epcnl o`k cr - §¤¨§¥©¦

`ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary ,miwicvd zenyp ly
mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad mler"a
ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a `ed ,"zeirah"
d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky d`xie dad`

:"dxivid mler"l ,zeirahíäéðéaL ìcáääåmler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxivid mler"l "d`ixadúBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcî íLzepiga `le - ¨¦¨¤¥¨§©¨

,`ed jexa seq oi` ly zrcÎdpiaÎdnkgïäL:zecnd - ¤¥
,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäàzecn od ,d`xie cgt ,dad` - ©£¨©£§¦§¨

ly zecnd x`y mb my zexi`n jk ."dxeab"e "cqg" ly
.d"a seqÎoi`íéðewúa] áeúkL Bîëe,"xdef ipewiz"a -õò'å §¤¨§¦¦§¥

ïéøéôñ úéLc ['íéiç©¦§¦§¦¦
ðp÷î.äøéöéa ïéyy - §©§¦¦¦¨

cr "cqg"n ,zexitqd
,zexi`n ,zeppwn "ceqi"
,oky ."dxivid mler"a
ly mitevxtd drax`
,xnelk ,"zeliv`d mler"
ody itk zexitqd xyr
drax`l zewlgzn
(`) - miillk miwlg
xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg
(c) ,(zecn=) "oitp`
mixi`n - zekln
:zenlerd zrax`a
,"d`ixa" ,"zeliv`"
mde ,"diyr" ,"dxivi"
lkay zewl`d mieedn
,okle - "dnkg"d zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a :mler
my ,oky ,"zeliv`d mler"a `id ,zewl`l lehiad zilkz
ef dybxd .ezlef oi`e ecal `ed ,`edÎjexa seqÎoi`y ybxen
mler"a ;d"l wxta ddbda epcnly itk ,"dnkg"n d`a
okle ,"dpia"d zxitq dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd ,"d`ixad

ay mik`lnde zenypdy ,dbydd mler `edeze`md mler
zexitqd yy zexi`n ,"dxivid mler"a ;milecb dbyd ilra
ly mi`xapd zcear okle ,"oitp` xirf" ,"zeliv`d mler" ly
dxi`n ,"diyrd mler"a ;zecnd zcear `id - "dxivid mler"
zekln ler zlaw jezn d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq
seq oi` ly zecnd zexi`n "dxivid mler"ay ,ixd - .miny

.`ed jexaíéëàìnä úãBáò àéä úàæ ,ïëìåmnewny - §¨¥Ÿ¦£©©©§¨¦
:"dxivid mler"aãîòì ,eè÷Lé àì äìéìå íîBé ,ãéîz̈¦¨¨©§¨Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ

,'eëå ãçôå äàøéa,d"awd iptl -ìàéøáb äðçî ìk eðéäå §¦§¨¨©©§§©§¨©£¥©§¦¥
,ìàîOänL- "l`ny" z`xwpd "dxeab"d zpigany - ¤¥©§Ÿ

;cgte d`xi jezn ezcear caer l`ixab dpgnyúãBáòå©£©
.'eë äáäàä àéä ìàëéî äðçî`id ,l`kin dpgn zceare - ©£¥¦¨¥¦¨©£¨

"dxivid mler"a ,xen`k ,oky .d"awdl dad` jezn cinz
ly mzcear mb ,okle ,`ed jexa seqÎoi` ly eizecn zexi`n
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íéøîà éèå÷éì
úéòáè àéä íúáäàå íúàøéå äøéçá éìòáíäì

íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë

*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎ העובדים מעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין
[שזה  טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן שכליים ‰„Â"¯שלהם
המלאכים  מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא
בלבבך  לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה
אינו  לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר)

זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע להסביר ÏÏÎמובן: בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו
הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין

'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oipra cinz `id ,"dxivid mler" ly mik`lnde mi`xapd
.zecndBúðéáe Búîëç íL úBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦¨¨§¨¦¨

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL BzòãåzrcÎdpiaÎdnkg zepiga - §©§¤¥¨
iv`d mler" ly,"zelïäL,zrcÎdpiaÎdnkg -úBcnä øB÷î ¤¥§©¦

,ïäì LøLå íàå- §¥§Ÿ¤¨¤
epcnly itk ,zecnl

.'b wxtaàúéàãëå§¦§¦¨
íéðewzaaezky enke - ©¦¦

:"xdef ipewiz"aàîéàc§¦¨
äàlò"dpia" zxitq - ¦¨¨

,zeliv`càðp÷î- §©§¨
mler"a dxi`ne zppwn
`xwpd ,"d`ixad
,`qkd mler ,"`iqxek"
,àiñøëa ïøéôñ úìúa¦§©§¦¨§ª§©¨

.äàéøaä íìBò àeäL- ¤¨©§¦¨
zrcÎdpiaÎdnkg od el`e

."zeliv`"ayïëìå- §¨¥
"d`ixad mler"ay iptn
Îdnkg zepiga zexi`n

okl ,seqÎoi` ly zrcÎdpiaàeä,"d`ixad mler" -øBãî§
,eîéçøe eìéçãa 'ä éãáBò ,íé÷écvä úBîLðd`xia - ¦§©©¦¦§¥¦§¦§¦

,dad`e-Ceøa óBñ-ïéà úlãâc úòãå äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨§©©¦§ª©¥¨
,"àaìc àúeòø" àø÷ð Bæ äáäàL ,àeä,ald ony oevx - ¤©£¨¦§¨§¨§¦¨

,lkydn dlrnly oevxd enk `lye ,lkyd ici lr xxerzpy
äîLpì Leáì äNòð "àaìc àúeòø"îe ;ìéòì økæpk©¦§¨§¥¥§¨§¦¨©£¤§©§¨¨

,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò ïâ àeäL ,äàéøaä íìBòaitk - §¨©§¦¨¤©¥¤¨¤§§¦§©¨
,oldl x`aziyøäæa áeúkL Bîëezyxt -.ìä÷iå,ixd - §¤¨§Ÿ©©©§¥

lkyd on ze`ad d`xie dad` jezn ozceary zenypdy
ob" `edy ,"d`ixad mler"a onewn - 'd zelcba zeppeazdde
ob"e ,"dxivid mler"a `ed "oezgzd ocr ob" ,oky ,"oeilrd ocr
"ocr ob" ly epipr ,recid itke ,"d`ixad mler"a - "oeilrd ocr
mzpadn `a df beprz ."dpikyd eifn oipdpe oiayei"y ,`ed

rd xear xkyd edfe - 'd zelcb mzbydedxeywd dcea
jkay ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d zelcba zeppeazde dbyda

zbixcna ody zenyp oze`l mipeekznynn dnypdl` -
`le ;"zelcbc oigen" zpigak zx`ezn xzeia dlrpd ozbydy

m` ik ,"d`ixad mler"l zekiiy mdl yi mlkye mzbyd wx
mler"l zekiiy odl yi ,mz`xie mzad` ,mdizecn mb
cr ,mdly lkyae oigena zellkp odizecn mb ,ik ."d`ixad

ylkzenyp ,eli`e ."oigen zcear"k zx`ezn mzcear
,efk dlrp dppi` ozbydy
ozad`y zexnl ixd
ici lr ze`a oz`xie
df ixd ,lkye zeppeazd
ynyn lkydy wx
zecn z` xevile xxerl
la` ,d`xide dad`d
zcear" `id ozcear xwir
zekiiy ,okle - "zecnd
mler"l ,el` zenyp
mler `edy ,"dxivid
oze`y okyÎlkne .zecnd
`id ozceary zenyp
- "zxzeqn dad`" jezn
opi`y ,zeirahd zecnd
one lkyd on ze`a
wx ; "dxivid mler"a `ed onewny i`ceae i`cea ,oigend
,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp mb zeler miniieqn mipnfa

."d`ixad mler"aCàzenyp "xecn"y ,epcnly dn - ©
,"d`ixa"a `ed ,miwicvd,Lnî úBîLð à÷åc eðéä- ©§©§¨§¨©¨

aezky enk ,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e3icy znype" :
,"mpiaz,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçî úðéça ïäL- ¤¥§¦©Ÿ¦§©§¥¨

enk zewl` zepian ody ,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd
ozceare .dxaqd ly milyn ilae dbyd iyeal ila ,`edy
,"d`ixad mler"l zekiiy dl yiy ,"oigend zcear" ,okl ,`id

."d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"leìL çeøä úðéça ìáà£¨§¦©¨©¤
,íé÷écvä.zecnd zcear ,"gex"d zcear `id mzceary - ©©¦¦

ly dbydd ote`l dribn dpi` ,'d zelcba mzbyd mb ,oky
zcear lky jk ,"dnyp" ly dbxca mdy dl`zx`ezn m

,zecnl mikiiy mdly oigend mb ik ,"zecnd zcear"k
.zecnd ixxernk mynyaìàøNé úBîLð ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦§¦§¨¥

eîéçøe eìéçãa 'ä úà eãáòL,dad`e d`xia -úBøzñîä ¤¨§¤¦§¦§¦©§ª¨
ìàøNé úeììk áìaon ze`ad d`xie dad` jezn `le - §¥§¨¦§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã
êà ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

אף  למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה
שרבנו  לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד ויראה‡Ï‰הזקן אהבה מתוך היא -ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם המסותרת האהבה מתוך ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה אחד ",·ÌÈÂÈדבר לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד  להסביר הן ומטרתו  שנקודתו

ש  לחשוב יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים Â˙‡¯ÈÂמישראל Â˙·‰‡ אהבה -
הבא  ומצוות, תורה קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה
ויראה  אהבה של זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך",
ולא  מדות  של  עבודה זוהי - אלא זו : עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, Ô˘Èשל
ב  תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) הטבעיות ˙Û˜Âאהבה והיראה האהבה שכן, ,

שכל  בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה דרך על הן ישראל בבני
ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל ח.3.אחד לב, איוב



סה 'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

íúáäàå íúàøéå,d"awdl -,íäì úéòáè àéämd oi`e - §¦§¨¨§©£¨¨¦¦§¦¨¤
,'d zelcba zilkyd mzpad ici lr ,oze` xxerl mikixvBîk§

.ñçðét úLøt "àðîéäî àéòø"a áeúkLmz`xiy oeeikne - ¤¨§©§¨§¥¨¨¨¨©¦§¨
odizecnl mileyn md okl ,raha mda zereaw mzad`e

zeig ly zeirahd
.zendaeúìòî ïëìå- §¨¥©£©
,zbixcneíé÷écvä©©¦¦

,íäî äìBãb- §¨¥¤
mik`lndn2,øBãî ék¦§

àeä íé÷écvä úBîLð¦§©©¦¦
øBãîe ,äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨§
íìBòa íéëàìnä©©§¨¦§¨

.äøéöéämler"e - ©§¦¨
dlrnl `ed "d`ixad
itk ,"dxivid mler"n
dad`dy ,oldl xaqeiy
,lkyd on ze`ad d`xide
,"d`ixad mler"l zekiiy
dbydd mler `edy
dad` eli`e :dpadde
zekiiy zeirah d`xie

"ddbd"a .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"lxiaqn ,d`ad
,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dny ,owfd epax
mnewny mik`ln mb mpyi ,j` .mzq mik`lna xaecnd
d`xie dad`a `ed ,mzcear ote` ,oky ,"d`ixad mler"a

.'d zelcba dlecbd mzpadn ze`adeðéäå)* ääâädn - §©§
:`ed xaecnd ,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnlyíúña¦§¨
äàéøaä íìBòa íéðBéìò íéëàìî Lé ìáà ,íéëàìîepiid - ©§¨¦£¨¥©§¨¦¤§¦§¨©§¦¨

dl`n,íéiìëN eîéçøe eìéçãa íúãBáòLdad`e d`xi - ¤£¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
,zeilkyéðéî éðL LiL ,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¤¥§¥¦¥

íéiòáè :Lãwä úBiçd`xie dad` jezn `id mzceary - ©©Ÿ¤¦§¦¦
,zeirah,íéiìëNåd`xie dad` jezn `id mzceary - §¦§¦¦
,zeilky:(íéiç õòa áeúkL Bîëeonewny ,epcnl o`k cr - §¤¨§¥©¦

`ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary ,miwicvd zenyp ly
mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad mler"a
ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a `ed ,"zeirah"
d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky d`xie dad`

:"dxivid mler"l ,zeirahíäéðéaL ìcáääåmler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxivid mler"l "d`ixadúBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcî íLzepiga `le - ¨¦¨¤¥¨§©¨

,`ed jexa seq oi` ly zrcÎdpiaÎdnkgïäL:zecnd - ¤¥
,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäàzecn od ,d`xie cgt ,dad` - ©£¨©£§¦§¨

ly zecnd x`y mb my zexi`n jk ."dxeab"e "cqg" ly
.d"a seqÎoi`íéðewúa] áeúkL Bîëe,"xdef ipewiz"a -õò'å §¤¨§¦¦§¥

ïéøéôñ úéLc ['íéiç©¦§¦§¦¦
ðp÷î.äøéöéa ïéyy - §©§¦¦¦¨

cr "cqg"n ,zexitqd
,zexi`n ,zeppwn "ceqi"
,oky ."dxivid mler"a
ly mitevxtd drax`
,xnelk ,"zeliv`d mler"
ody itk zexitqd xyr
drax`l zewlgzn
(`) - miillk miwlg
xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg
(c) ,(zecn=) "oitp`
mixi`n - zekln
:zenlerd zrax`a
,"d`ixa" ,"zeliv`"
mde ,"diyr" ,"dxivi"
lkay zewl`d mieedn
,okle - "dnkg"d zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a :mler
my ,oky ,"zeliv`d mler"a `id ,zewl`l lehiad zilkz
ef dybxd .ezlef oi`e ecal `ed ,`edÎjexa seqÎoi`y ybxen
mler"a ;d"l wxta ddbda epcnly itk ,"dnkg"n d`a
okle ,"dpia"d zxitq dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd ,"d`ixad

ay mik`lnde zenypdy ,dbydd mler `edeze`md mler
zexitqd yy zexi`n ,"dxivid mler"a ;milecb dbyd ilra
ly mi`xapd zcear okle ,"oitp` xirf" ,"zeliv`d mler" ly
dxi`n ,"diyrd mler"a ;zecnd zcear `id - "dxivid mler"
zekln ler zlaw jezn d`a my dcearde ,"zekln"d zxitq
seq oi` ly zecnd zexi`n "dxivid mler"ay ,ixd - .miny

.`ed jexaíéëàìnä úãBáò àéä úàæ ,ïëìåmnewny - §¨¥Ÿ¦£©©©§¨¦
:"dxivid mler"aãîòì ,eè÷Lé àì äìéìå íîBé ,ãéîz̈¦¨¨©§¨Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ

,'eëå ãçôå äàøéa,d"awd iptl -ìàéøáb äðçî ìk eðéäå §¦§¨¨©©§§©§¨©£¥©§¦¥
,ìàîOänL- "l`ny" z`xwpd "dxeab"d zpigany - ¤¥©§Ÿ

;cgte d`xi jezn ezcear caer l`ixab dpgnyúãBáòå©£©
.'eë äáäàä àéä ìàëéî äðçî`id ,l`kin dpgn zceare - ©£¥¦¨¥¦¨©£¨

"dxivid mler"a ,xen`k ,oky .d"awdl dad` jezn cinz
ly mzcear mb ,okle ,`ed jexa seqÎoi` ly eizecn zexi`n
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íéøîà éèå÷éì
úéòáè àéä íúáäàå íúàøéå äøéçá éìòáíäì

íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë

*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]

íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎ העובדים מעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין
[שזה  טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן שכליים ‰„Â"¯שלהם
המלאכים  מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא
בלבבך  לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה
אינו  לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר)

זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע להסביר ÏÏÎמובן: בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו
הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין

'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oipra cinz `id ,"dxivid mler" ly mik`lnde mi`xapd
.zecndBúðéáe Búîëç íL úBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦¨¨§¨¦¨

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL BzòãåzrcÎdpiaÎdnkg zepiga - §©§¤¥¨
iv`d mler" ly,"zelïäL,zrcÎdpiaÎdnkg -úBcnä øB÷î ¤¥§©¦

,ïäì LøLå íàå- §¥§Ÿ¤¨¤
epcnly itk ,zecnl

.'b wxtaàúéàãëå§¦§¦¨
íéðewzaaezky enke - ©¦¦

:"xdef ipewiz"aàîéàc§¦¨
äàlò"dpia" zxitq - ¦¨¨

,zeliv`càðp÷î- §©§¨
mler"a dxi`ne zppwn
`xwpd ,"d`ixad
,`qkd mler ,"`iqxek"
,àiñøëa ïøéôñ úìúa¦§©§¦¨§ª§©¨

.äàéøaä íìBò àeäL- ¤¨©§¦¨
zrcÎdpiaÎdnkg od el`e

."zeliv`"ayïëìå- §¨¥
"d`ixad mler"ay iptn
Îdnkg zepiga zexi`n

okl ,seqÎoi` ly zrcÎdpiaàeä,"d`ixad mler" -øBãî§
,eîéçøe eìéçãa 'ä éãáBò ,íé÷écvä úBîLðd`xia - ¦§©©¦¦§¥¦§¦§¦

,dad`e-Ceøa óBñ-ïéà úlãâc úòãå äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨§©©¦§ª©¥¨
,"àaìc àúeòø" àø÷ð Bæ äáäàL ,àeä,ald ony oevx - ¤©£¨¦§¨§¨§¦¨

,lkydn dlrnly oevxd enk `lye ,lkyd ici lr xxerzpy
äîLpì Leáì äNòð "àaìc àúeòø"îe ;ìéòì økæpk©¦§¨§¥¥§¨§¦¨©£¤§©§¨¨

,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò ïâ àeäL ,äàéøaä íìBòaitk - §¨©§¦¨¤©¥¤¨¤§§¦§©¨
,oldl x`aziyøäæa áeúkL Bîëezyxt -.ìä÷iå,ixd - §¤¨§Ÿ©©©§¥

lkyd on ze`ad d`xie dad` jezn ozceary zenypdy
ob" `edy ,"d`ixad mler"a onewn - 'd zelcba zeppeazdde
ob"e ,"dxivid mler"a `ed "oezgzd ocr ob" ,oky ,"oeilrd ocr
"ocr ob" ly epipr ,recid itke ,"d`ixad mler"a - "oeilrd ocr
mzpadn `a df beprz ."dpikyd eifn oipdpe oiayei"y ,`ed

rd xear xkyd edfe - 'd zelcb mzbydedxeywd dcea
jkay ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d zelcba zeppeazde dbyda

zbixcna ody zenyp oze`l mipeekznynn dnypdl` -
`le ;"zelcbc oigen" zpigak zx`ezn xzeia dlrpd ozbydy

m` ik ,"d`ixad mler"l zekiiy mdl yi mlkye mzbyd wx
mler"l zekiiy odl yi ,mz`xie mzad` ,mdizecn mb
cr ,mdly lkyae oigena zellkp odizecn mb ,ik ."d`ixad

ylkzenyp ,eli`e ."oigen zcear"k zx`ezn mzcear
,efk dlrp dppi` ozbydy
ozad`y zexnl ixd
ici lr ze`a oz`xie
df ixd ,lkye zeppeazd
ynyn lkydy wx
zecn z` xevile xxerl
la` ,d`xide dad`d
zcear" `id ozcear xwir
zekiiy ,okle - "zecnd
mler"l ,el` zenyp
mler `edy ,"dxivid
oze`y okyÎlkne .zecnd
`id ozceary zenyp
- "zxzeqn dad`" jezn
opi`y ,zeirahd zecnd
one lkyd on ze`a
wx ; "dxivid mler"a `ed onewny i`ceae i`cea ,oigend
,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp mb zeler miniieqn mipnfa

."d`ixad mler"aCàzenyp "xecn"y ,epcnly dn - ©
,"d`ixa"a `ed ,miwicvd,Lnî úBîLð à÷åc eðéä- ©§©§¨§¨©¨

aezky enk ,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e3icy znype" :
,"mpiaz,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçî úðéça ïäL- ¤¥§¦©Ÿ¦§©§¥¨

enk zewl` zepian ody ,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd
ozceare .dxaqd ly milyn ilae dbyd iyeal ila ,`edy
,"d`ixad mler"l zekiiy dl yiy ,"oigend zcear" ,okl ,`id

."d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"leìL çeøä úðéça ìáà£¨§¦©¨©¤
,íé÷écvä.zecnd zcear ,"gex"d zcear `id mzceary - ©©¦¦

ly dbydd ote`l dribn dpi` ,'d zelcba mzbyd mb ,oky
zcear lky jk ,"dnyp" ly dbxca mdy dl`zx`ezn m

,zecnl mikiiy mdly oigend mb ik ,"zecnd zcear"k
.zecnd ixxernk mynyaìàøNé úBîLð ìk øàL ïëå§¥§¨¨¦§¦§¨¥

eîéçøe eìéçãa 'ä úà eãáòL,dad`e d`xia -úBøzñîä ¤¨§¤¦§¦§¦©§ª¨
ìàøNé úeììk áìaon ze`ad d`xie dad` jezn `le - §¥§¨¦§¨¥
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íéøîà éèå÷éì
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã
êà ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ
úåìãâã ïéçåî 'éçá ïäù ùîî úåîùð à÷ååã åðééä
ìë øàù ïëå íé÷éãöä ìù çåøä 'éçá ìáà ä"á ñ"à
úåøúåñîä åîéçøå åìéçãá 'ä úà åãáòù ìàøùé úåîùð
ãáì ç"øå úáùá ÷ø íùì úåìåò ïéà ìàøùé 'åììë áìá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

אף  למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה
שרבנו  לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד ויראה‡Ï‰הזקן אהבה מתוך היא -ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם המסותרת האהבה מתוך ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה אחד ",·ÌÈÂÈדבר לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד  להסביר הן ומטרתו  שנקודתו

ש  לחשוב יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים Â˙‡¯ÈÂמישראל Â˙·‰‡ אהבה -
הבא  ומצוות, תורה קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה
ויראה  אהבה של זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך",
ולא  מדות  של  עבודה זוהי - אלא זו : עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, Ô˘Èשל
ב  תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) הטבעיות ˙Û˜Âאהבה והיראה האהבה שכן, ,

שכל  בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה דרך על הן ישראל בבני
ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל ח.3.אחד לב, איוב



a'סו xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- lkydì úBìBò ïéà,íLmler"ay "oeilrd ocr ob"l - ¥§¨
,"d`ixad,ãáì Lãç-Làøå úaLa ÷øyceg y`xe zay - ©§©¨§ŸŸ¤§©

:(diryi xtq seqa) aezkk ,zenlerd lk ziilrl onfd md
xya lk `eai ,ezaya zay icne eycga yceg icn dide"

mipnfa - "'ebe zeegzydl
zenyp mb zeler dl`
,"oeilrd ocr ob"l el`
ïãò-ïbnL ãenòä Cøc¤¤¨©¤¦©¥¤
ïãò-ïâì ïBzçzä©©§§©¥¤

ïBéìòä4íìBò àeäL , ¨¤§¤¨
ïãò-ïb àø÷pä äàéøaä©§¦¨©¦§¨©¥¤
'ä ìò âpòúäì ,ïBéìòä̈¤§§¦§©¥©

,äðéëMä åéfî úBðäìå- §¥¨¦¦©§¦¨
zewl`n d`pdde beprzd
ocr ob"a xwira md
mler"ay "oeilrd
,dbydd mler - "d`ixad
dnypl yiy beprzd ,oky
dzbydn `a ,zewl`n
dnk cr ,zewl` dzpade

; - biydl xyt`yïéà ék¦¥
òãBéå ïéáîe ìékNnM äîa àlà àøáð ìëNì âeðòúå äàðä£¨¨§©£§¥¤¦§¨¤¨§©¤©§¦¥¦§¥©

,Búðéáe BìëNa âéOîezepeekn - "rceie" ,"oian" ,"likyn" - ©¦§¦§¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkg zegeklâéOäìe ïéáäì Bì øLôàM äî©¤¤§¨§¨¦§©¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîlkya zepian el` zenypy dne - ¥¥¨
mler"ay "oeilrd ocr ob"a `edÎjexa seqÎoi` xe` zebiyne

:`a ,"d`ixadCøaúé Búðéáe Búîëç éãé ìòzexitq ici lr - ©§¥¨§¨¦¨¦§¨¥
znkg ze`xwpd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"de "dnkg"de

zpiaee,.äàéøaä íìBòa íL úBøéànä"d`ixad mler"a - ©§¦¨§¨©§¦¨
,"zeliv`"c "dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`nokle

jexa seq oi` xe` zebiyne zepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd
mb zeler yceg y`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`ed
beprzd odl didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y

.dbydn `adelà úBîLð úBëBfM äîez"iyd z` ecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn jeznäìòîì úBìòì©£§©§¨

,íéëàìnäîmler"a ,xen`k ,`ed mik`lnd ly mnewn - ¥©©§¨¦
mixne` ep` oi`e ,zeirah zecna mzcear llba ,"dxivid

- "d`ixad mler"l miler md mrtÎi`yeãáòL óàoze` - ©¤¨§
,zenypeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -,ãáì íéiòáè- ¦§¦§¦¦§¦¦§©

,`eti` ,recn - mik`lnd enk zeirah d`xie dad` beq eze`a
micgein mipnfa zeler ody mixne` ep` ,el` zenypl qgia

- `l` ?"d`ixad mler"leîéçøe eìéçc éãé ìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©§¥§¦§¦
íälL,zenyp oze` ly dad`e d`xi -àéôkúà,dztkp - ¤¨¤¦§©§¨

"òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©¥¨

,jk ici lre ,rx zeyrln rpnidlìe úBåàzä Laëì,ïøaL- ¦§Ÿ©©£§©§¨
,dyrna lret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp de`zd
d`vezk `ay xac - dxiar ly daygna elit` e` xeaica

,odly d`xidn"áBè äNòå" úðéçáa ïéáezeevn zeyrl - ¥¦§¦©©£¥
cbpk miaeh miyrne
ytpd ly oevxde rahd
ly ytp `idy ,zindad
oipr ."`xg` `xhq"
odl `a "aeh dyre"d
,d"awdl ozad`n xwira

íäå ,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥§¥
mlera ozeida zenypd

,dfdäøéça éìòa eéä̈©£¥§¦¨
íBìLå-ñç òøa øçáì¦§Ÿ§©©§¨
àéôkàì ,áBèa eøçáe¨£§§©©§¨

àøçà-àøèñìzetkl - §¦§¨¨¢¨
,"`xg` `xhq"d z`
àø÷é à÷lzñàì§¦§©§¨§¨¨

éøa-àLã÷c,'eë àeä-C §ª§¨§¦
ly eceak mnexziy -
lka ,lekiak ,d"awd

,zenlerd,'eë øBàä ïBøúékjyegd on `ad xe`d oexzik - §¦§¨
,"`xg` `xhq"d ly jyegd z` ozxiay ici lr oky ,`wec

,dyecwd xe`a oexzi ekiynd.ìéòì økæpkzexnl ,ixd - ©¦§¨§¥
,j` ,zeilky `le zeirah eid ,zenyp oze`a ,d`xie dad`dy
ici lr odl `a ,oz`xie ozad`a zeevne dxez oneiwy oeik
mik`lnd ly mzcearn dlrnl `id ozcear okl ,dxiga
,miniieqn mipnfa ,zelrl ozekf o`kne .dxiga ilra mpi`y
xiaqi ,oldl .el mikef mik`lnd oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a
dad`d zelra zenypd ly onewny epcnly dny ,owfd epax

a `ed ,zeilkyd d`xidemlerzenypd ly onewne ,d`ixad
a `ed ,zeirahd d`xide dad`d zelramlerxaecn - dxivid

,zenypd ly dcearde dxezd ,eli`e .onvr zenypl qgia
d xyra zellkpzexitqdze`e dxez dze` elr ea mlerd ly ,

xyra dilrd ici lre ,zewl` od zexitqd xyr .dcear
eli`e .ynn d"a seqÎoi`a zecg`zn od - mlerd ly zexitqd
oipr mdy ,zenlerd ly "zelkid"a `ed zenypd ly onewn
cala dpikyd eifn `ed obeprze ,zewl` ly `le "mler" ly
dxezdn "eif" zenyp oze`l dlbzn :xnelk - mler eze` ly
ode .dfd mlera dhnl ozeida eniiw ody zeevndne ecnl ody
zedn z` zepian od ,zizin` dbyda "eif" eze` zepian
oeylae ."ocr ob" ly `ltpd beprzd z` oda xvei dfe ,dx`dd

:"`ipz"díB÷îe úBîLpä øBãîa àeä äæ ìk ,äpäå§¦¥¨¤¦§©§¨§
,ïúãéîò- reawd ozcinr mewnn dlrnly mewna minrtl - £¦¨¨
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íéøîà éèå÷éì
íìåò àåäù ïåéìòä ò"âì ïåúçúä ò"âîù ãåîòä êøã
úåðäéìå 'ä ìò âðòúäì ïåéìòä ò"â àø÷ðä äàéøáä
àìà àøáð ìëùì âåðòúå äàðä ïéà éë äðéëùä åéæî
äî åúðéáå åìëùá âéùîå òãåéå ïéáîå ìéëùîù äîá
åúîëç é"ò ä"á ñ"à øåàî âéùäìå ïéáäì åì øùôàù
úåëåæù äîå äàéøáä íìåòá íù úåøéàîä 'úé åúðéáå
åãáòù óà íéëàìîäî äìòîì úåìòì åìà úåîùð
åìéçã é"òù éðôî åðééä ãáì íééòáè åîéçøå åìéçãá
ïéá íôåâá úùáåìîä à"ñ àéôëúà íäìù åîéçøå
'éçáá ïéáå ïøáùìå úååàúä ùåáëì òøî øåñ 'éçáá
å"ç òøá øåçáì äøéçá éìòá åéä íäå ì"ðë áåè äùòå
ä"á÷ã àø÷é à÷ìúñàì à"ñì àéôëàì áåèá åøçáå

àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá
úåììëð ïúãåáòå ïúøåú êà ïúãéîò íå÷îå úåîùðä
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.4‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות אפשרית איך "דלכאורה :
שיש  קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי'
ידי  על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן (גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות

לשניה. מאחת העליה אפשרית - מדריגות שתי הן כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם ומכאן ה"עמוד";

'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

iy`xe zezay inia "d`ixad mler"a oziilr zrya enk
.miycg:`"hily x"enc` w"k oeylaeedfy - ozcinr mewn"'

s` d`ixal zelerc g"xe zaya enke) oxecna `l minrtl
."(dxivia oxecnyà'éa Lnî úBììëð ïúãBáòå ïúøBz C ©¨¨©£¨¨¦§¨©¨§

ïäL ,úBøéôñxyr - §¦¤¥
,zexitqd,úeäìà úðéça§¦©¡¨

ãçéúî óBñ-ïéà øBàå§¥¦§©¥
ïäa,zexitqd xyra - ¨¤

;ãeçiä úéìëúaxe`d - §©§¦©¦
,mlera xi`nd iteq oi`d
ly zexitqd mr cg`zn
zilkza mler eze`

;cegideðéäåep`y dn - §©§
dxezdy mixne`
zellkpe zeler dcearde
df ixd ,zexitqd xyra
ìò äàéøác úBøéôñ 'éa§§¦¦§¦¨©

,íéiìëN eîéçøe eìéçc éãé.zeilky dad`e d`xi - §¥§¦§¦¦§¦¦
od ,zeilky d`xie dad` jezn zeyrp dcearde dxezdyk

,"d`ixad mler" ly zexitqd xyra f` zellkpúBøéôñ 'éáe§§¦
;íéiòáè eîéçøe eìéçc éãé ìò äøéöécdad`e d`xi - ¦¦¨©§¥§¦§¦¦§¦¦

d`xie dad` jezn zeyrp dcearde dxezdyk ,zeirah
,"dxivid mler" ly zexitqd xyra f` zellkp od ,zeirah
ïäa úBãçéîe úeìéöàc úBøéôñ 'é úBLaìî ïëBúáe§¨§ª¨§¦©£¦§ª¨¨¤

,úéìëúazeyalzn ,"zeliv`d mler" ly zexitqd xyr - §©§¦
oci lre ,"d`ixad mler" zexitq xyra ,zilkza zecg`zne

,"dxivid mler" zexitq xyra mbúeìéöàc úBøéôñ 'éå§§¦©£¦
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîa úéìëúa úBãçéî-liv`dy §ª¨§©§¦§©£¦¨¥¨

mixne`y enk - "zeliv`d mler" zexitq xyr z` dlibe
- mliv`ne milv`p iabl mixne` jk ,m`xeae mi`xap iabl
mr zilkza zecge`n "zeliv`d mler" zexitq xyry
mlera ozeida zenypd ly dcearde dxezdy ,ixd ,oliv`n
e` ,"dxivid mler" zexitq xyra zellkp ody ici lr ,dfd
.`ed jexa seqÎoi`d mr zecg`zn od - "d`ixad mler"

,úBîLpä ïk-ïéàM-äî,ozceare ozxez `le ,onvrlyk - ©¤¥¥©§¨
úBãîBò àlà ,úBøéôñ 'éc úeäìàa úBììëð ïðéà¥¨¦§¨¤¡¨§§¦¤¨§

,äøéöé Bà äàéøác ïéøBãîe úBìëéäa"zelkid" - §¥¨§¦¦§¦¨§¦¨
lehia zpigaa mpi`e ,"yi"e "mler" ly oipr md "mixecn"e

,zexitqd enk zecg`zdeïéðäðå,zenypd -,äðéëMä åéfî §¤¡¦¦¦©§¦¨
äàéøác úBøéôñ 'éa ãçéîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà àeä¥¨©§ª¨§§¦¦§¦¨

,äøéöéc Bàxe` `ed - "oipdp" od epnn "dpikyd eif" - ¦¦¨
e` "d`ixad mler" zexitq xyra cge`nd `edÎjexa seqÎoi`

,"dxivid mler" zexitq xyraïúãBáòå ïúøBz åéæ àeäå§¦¨¨©£¨¨
Lnîzxez ly eifd -ozceareo,zenyp oze` lyøäæ ïiò] ©¨©¥Ÿ©

:dîöò äåöî àéä ¯ äåöî øëN ék ,[éø óc ìä÷iå- ©©§¥©¦§©¦§¨¦¦§¨©§¨
jexa seq oi` mr zecge`nye ,miiw mc`y zeevnde dxezdny

`ed beprzde - ocr oba dnypl ,"eif" dlbzne jynp ,`ed
dzelcb oiadl xyt` o`kn .zeevnde dxezd meiw ly xkyd
ecenil lye ,dfd mlera miiwn icediy devn ly dzexwie
dxez ly cala dx`de eifn m` - d"awd z` ezceare dxez
dnypl yi ,dceare
!ocr oba dfk `ltp beprz
micnl ep` beprzd zelcb
l"f epinkgy dnn
,"xg`"l rbepa mixne`
eze` epeciy aheny
`eal lkeiy ick ,mepdiba
mlerl ,"iz`c `nlr"l
ob" ly xkyl - `ad
lk mii`ck :xnelk ."ocr
mdilr) mepdib ixeqi
ixeqi lky o"anxd xne`
,dpy miray jyna aei`
zg` dry elit` mepdiba ytpd ixeqil llk jxr mdl oi`
xg`l elkeiy calae ,((a"i wxt "daeyzd zxb`" onwlcke)
`hazn ,xen`ke ."ocr ob"ay `ltpd beprzl ribdl okn
dxezd ly "dx`d"e "eif"n zipdp dnypdy ,jka df beprz
geka did `l devnde dxezd mvr z` ,oky .dcearde
.oznerl ixnbl zlhazn dzid `id ,"ocr ob"a helwl dnypd
,dfd mlera dniiw dnypdy zeevnde dxezd ly "mvr"d
dx`de eif ,xen`k ,xi`n "ocr ob"a .`eal cizrl wx dlbzi

l"f epinkg xn`n oaen jka .cala5daeyza zg` dry dti" :
iig lkn dfd mlera miaeh miyrnemlera oky ,"`ad mlerd

dzxez ly cala dx`de eifn dnypd zipdp ,"ocr ob"a ,`ad
ly "mvr"d z` dl yi ,dfd mlera dzeida eli`e ,dzceare
.envr d"awd mr zcg`zn `id eciÎlry ,dcearde dxezd
z` zhlew `id myy jka wx z`hazn ocr obay dlrnd
- eifd ly ezedn z` my dbiyn `id ,zizin` dbyda "eif"d
yexit edf .`ltp beprz znxeb ,zewl` ly zednd zbyde

ly zg` dry dti" :l"f epinkg xn`ngex zxew`ad mlera
dcearde dxezdn gexd zxew ,llek - "dfd mler iig lkn
ob"a miiw izin`d beprzde gexd zxew ,oky - dfd mlera
zbyda zewl` dpiane dbiyn dnypd my ,`wec "ocr
`ed "d`ixad mler"y ,xiaqd owfd epaxy ixg` .zednd
,zeilky d`xie dad` jezn `id ozceary zenypd mewn
dad` jezn `id ozceary zenypd mewn - "dxivid mler"e
`ed "zeliv`d mler"y xiaqdl jiynn `ed - zeirah d`xie
mb dlrnl `id mzceary milecb miwicv ly zenypd mewn
`id miwicv mze` ly mzcear .zeilky d`xie dad`n
,d"awdl lehiad zilkza eid mdipipr lky ,"dakxn" zpigaa
oevx `edy dn m` ik ,llk xg` oevx mda miiw did `le

.cala oeilrd
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íéøîà éèå÷éì
ïäá ãçééúî ñ"à øåàå úåäìà 'éçá ïäù ñ"éá ùîî
åîéçøå åìéçã é"ò äàéøáã ñ"éá åðééäå ãåçéä úéìëúá
ïëåúáå 'ééòáè åîéçøå åìéçã é"ò äøéöéã ñ"éáå íééìëù
'éöàã ñ"éå úéìëúá ïäá úåãçåéîå 'éöàã ñ"é úåùáåìî
'åîùðä ë"àùî ä"á ñ"à ïìéöàîá úéìëúá úåãçåéî
úåìëéäá úåãîåò àìà ñ"éã úåäìàá úåììëð ïðéà
àåä äðéëùä åéæî ïéðäðå äøéöé åà äàéøáã ïéøåãîå
åéæ àåäå 'éöéã åà äàéøáã ñ"éá ãçåéîä ä"á ñ"à øåà
äåöî øëù éë [é"øã ìä÷éå øäæ 'ò] ùîî ïúãåáòå ïúøåú
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יז.5. ד, אבות



סז 'a xc` f"k ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- lkydì úBìBò ïéà,íLmler"ay "oeilrd ocr ob"l - ¥§¨
,"d`ixad,ãáì Lãç-Làøå úaLa ÷øyceg y`xe zay - ©§©¨§ŸŸ¤§©

:(diryi xtq seqa) aezkk ,zenlerd lk ziilrl onfd md
xya lk `eai ,ezaya zay icne eycga yceg icn dide"

mipnfa - "'ebe zeegzydl
zenyp mb zeler dl`
,"oeilrd ocr ob"l el`
ïãò-ïbnL ãenòä Cøc¤¤¨©¤¦©¥¤
ïãò-ïâì ïBzçzä©©§§©¥¤

ïBéìòä4íìBò àeäL , ¨¤§¤¨
ïãò-ïb àø÷pä äàéøaä©§¦¨©¦§¨©¥¤
'ä ìò âpòúäì ,ïBéìòä̈¤§§¦§©¥©

,äðéëMä åéfî úBðäìå- §¥¨¦¦©§¦¨
zewl`n d`pdde beprzd
ocr ob"a xwira md
mler"ay "oeilrd
,dbydd mler - "d`ixad
dnypl yiy beprzd ,oky
dzbydn `a ,zewl`n
dnk cr ,zewl` dzpade

; - biydl xyt`yïéà ék¦¥
òãBéå ïéáîe ìékNnM äîa àlà àøáð ìëNì âeðòúå äàðä£¨¨§©£§¥¤¦§¨¤¨§©¤©§¦¥¦§¥©

,Búðéáe BìëNa âéOîezepeekn - "rceie" ,"oian" ,"likyn" - ©¦§¦§¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkg zegeklâéOäìe ïéáäì Bì øLôàM äî©¤¤§¨§¨¦§©¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàîlkya zepian el` zenypy dne - ¥¥¨
mler"ay "oeilrd ocr ob"a `edÎjexa seqÎoi` xe` zebiyne

:`a ,"d`ixadCøaúé Búðéáe Búîëç éãé ìòzexitq ici lr - ©§¥¨§¨¦¨¦§¨¥
znkg ze`xwpd ,"zeliv`d mler" ly "dpia"de "dnkg"de

zpiaee,.äàéøaä íìBòa íL úBøéànä"d`ixad mler"a - ©§¦¨§¨©§¦¨
,"zeliv`"c "dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`nokle

jexa seq oi` xe` zebiyne zepian "oeilrd ocr ob"ay zenypd
mb zeler yceg y`xe zayae .odly "beprz"d `a dfne ,`ed
beprzd odl didi od mby ick ,"oeilrd ocr ob"l zenypd x`y

.dbydn `adelà úBîLð úBëBfM äîez"iyd z` ecary - ©¤§¨¥
,zeirah d`xie dad` zecn jeznäìòîì úBìòì©£§©§¨

,íéëàìnäîmler"a ,xen`k ,`ed mik`lnd ly mnewn - ¥©©§¨¦
mixne` ep` oi`e ,zeirah zecna mzcear llba ,"dxivid

- "d`ixad mler"l miler md mrtÎi`yeãáòL óàoze` - ©¤¨§
,zenypeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xia -,ãáì íéiòáè- ¦§¦§¦¦§¦¦§©

,`eti` ,recn - mik`lnd enk zeirah d`xie dad` beq eze`a
micgein mipnfa zeler ody mixne` ep` ,el` zenypl qgia

- `l` ?"d`ixad mler"leîéçøe eìéçc éãé ìòL éðtî ,eðéä©§¦§¥¤©§¥§¦§¦
íälL,zenyp oze` ly dad`e d`xi -àéôkúà,dztkp - ¤¨¤¦§©§¨

"òøî øeñ" úðéçáa ïéa ,íôeâa úLaìîä àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨¥¦§¦©¥¨

,jk ici lre ,rx zeyrln rpnidlìe úBåàzä Laëì,ïøaL- ¦§Ÿ©©£§©§¨
,dyrna lret icil `eal dl mipzep `lyk zxayp de`zd
d`vezk `ay xac - dxiar ly daygna elit` e` xeaica

,odly d`xidn"áBè äNòå" úðéçáa ïéáezeevn zeyrl - ¥¦§¦©©£¥
cbpk miaeh miyrne
ytpd ly oevxde rahd
ly ytp `idy ,zindad
oipr ."`xg` `xhq"
odl `a "aeh dyre"d
,d"awdl ozad`n xwira

íäå ,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥§¥
mlera ozeida zenypd

,dfdäøéça éìòa eéä̈©£¥§¦¨
íBìLå-ñç òøa øçáì¦§Ÿ§©©§¨
àéôkàì ,áBèa eøçáe¨£§§©©§¨

àøçà-àøèñìzetkl - §¦§¨¨¢¨
,"`xg` `xhq"d z`
àø÷é à÷lzñàì§¦§©§¨§¨¨

éøa-àLã÷c,'eë àeä-C §ª§¨§¦
ly eceak mnexziy -
lka ,lekiak ,d"awd

,zenlerd,'eë øBàä ïBøúékjyegd on `ad xe`d oexzik - §¦§¨
,"`xg` `xhq"d ly jyegd z` ozxiay ici lr oky ,`wec

,dyecwd xe`a oexzi ekiynd.ìéòì økæpkzexnl ,ixd - ©¦§¨§¥
,j` ,zeilky `le zeirah eid ,zenyp oze`a ,d`xie dad`dy
ici lr odl `a ,oz`xie ozad`a zeevne dxez oneiwy oeik
mik`lnd ly mzcearn dlrnl `id ozcear okl ,dxiga
,miniieqn mipnfa ,zelrl ozekf o`kne .dxiga ilra mpi`y
xiaqi ,oldl .el mikef mik`lnd oi`y xac ,"oeilrd ocr ob"a
dad`d zelra zenypd ly onewny epcnly dny ,owfd epax

a `ed ,zeilkyd d`xidemlerzenypd ly onewne ,d`ixad
a `ed ,zeirahd d`xide dad`d zelramlerxaecn - dxivid

,zenypd ly dcearde dxezd ,eli`e .onvr zenypl qgia
d xyra zellkpzexitqdze`e dxez dze` elr ea mlerd ly ,

xyra dilrd ici lre ,zewl` od zexitqd xyr .dcear
eli`e .ynn d"a seqÎoi`a zecg`zn od - mlerd ly zexitqd
oipr mdy ,zenlerd ly "zelkid"a `ed zenypd ly onewn
cala dpikyd eifn `ed obeprze ,zewl` ly `le "mler" ly
dxezdn "eif" zenyp oze`l dlbzn :xnelk - mler eze` ly
ode .dfd mlera dhnl ozeida eniiw ody zeevndne ecnl ody
zedn z` zepian od ,zizin` dbyda "eif" eze` zepian
oeylae ."ocr ob" ly `ltpd beprzd z` oda xvei dfe ,dx`dd

:"`ipz"díB÷îe úBîLpä øBãîa àeä äæ ìk ,äpäå§¦¥¨¤¦§©§¨§
,ïúãéîò- reawd ozcinr mewnn dlrnly mewna minrtl - £¦¨¨
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היום יום . . . סח

ה'תש"גכא אדר שנייום ראשון

חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: פרק לח. והנה . . . נ אברי הגוף.

נּו  ַרּבֵ ה  ֶ מֹשׁ הּוא   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ  – ְזֵקִני   : ִני(  ׁשֵ ר  ַאּדָ )כ  "ל  ַהּנַ ִסּפּור  ִסיּום  ּבְ ָאַמר  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמיד  ּה טּוב ַעִין. ֵאׁש ּתָ ַהג ּבָ ּנָ א ׁשֶ ָנה לוֹ, ֶאּלָ ַהּתוָֹרה ִנּתְ ה ָאְמרּו ַרַז"ל ׁשֶ ֶ מֹשׁ "ד. ּבְ תוַֹרת ֲחִסידּות ַחּבַ ּדְ
ָנּה ְלָכל  ּתְ ַוּיִ ּה טּוב ַעִין  יד ִלְזֵקִני, ּוְזֵקִני ָנַהג ּבָ ּגִ "ד – ָנַתן ָהַרב ַהּמַ ָהֱאלִֹקי ַהּנוֵֹגַע ְלתוַֹרת ֲחִסידּות ַחּבַ
ִמיד ָהֱאלִֹקי,  ל ַהּלוֵֹמד ִעם ֲחֵברוֹ ּוְמעוֵֹרר ּבוֹ ֶאת ָהֵאׁש ּתָ ר ּכָ רּור ִלי, ֲאׁשֶ תוַֹרת ַהֲחִסידּות. ּבָ ָהעוְֹסִקים ּבְ

ה ָלַעד. ְכּבֶ ר ְזכּותוֹ ֶזה לֹא ּתִ ָכרוֹ ִאּתוֹ ֲאׁשֶ ה ׂשְ ִהּנֵ

ה'תש"גכב אדר שנייום שני

חומש: שמיני, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך אעפי"כ . . . נ כל חי.

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ּוְמָבְרִכים  ּדוֹת,  ַהּמִ ַהֲעָלַאת  הּוא  ַדִים  ַהּיָ ַהת  ַהְגּבָ ַהּמִֹחין,  ַכת  ַהְמׁשָ הּוא  ּכֲֹהִנים  ת  ְרּכַ ּבִ
ר ְסִפירוֹת. ל ֶעׂשֶ ֵלם ׁשֶ ְרצּוף ׁשָ ֵני ְמָלִכים – ַמְלכּות, ֲהֵרי ּפַ ֵהם ּבְ ׁשֶ

ה'תש"גכג אדר שנייום שלישי

חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ואף שבשניהם . . . 100 והתפשטות.

אאמו"ר אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת 
ובכל רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל ווָאס צווישען מזכי הרבים 
און ח"ו מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע 

ענינים בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

ִלּמּודוֹ: ַרב ָצִריְך ִלְזּכֹר  ַעל ֲעבוָֹדה ּוַמְתִמיד ּבְ "ּב[ ָאַמר ְלַרב ֶאָחד – ּבַ י ]ָהַרׁשַ ֲאדִֹני ָאִבי מוִֹרי ְוַרּבִ
ים;  לוֹם, ַמֲחִטיֵאי ָהַרּבִ ים, ְוַחס-ְוׁשָ י ָהַרּבִ ין ְמַזּכֵ ּבֵ ף ׁשֶ ב הּוא ַעל ַהּסַ ִמיד ִנּצָ י ּתָ ָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע, ּכִ ּבְ
י  ׁש, ּכִ ֶפׁש ַמּמָ ת ַהּנֶ ְפִניִמּיּות ְנֻקּדַ ַחת – ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְצִריִכים ָלַגַעת ּבִ ל עֶֹמק רּום ְועֶֹמק ּתַ ף ׁשֶ ַעל ַהּסַ

ַנְפׁשוֹ הּוא. ּבְ

ה'תש"גכד אדר שנייום רביעי

חומש: שמיני, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: כי בגוף . . . 100 בו ית'.

בֹות, ֲאָבל ֹלא ְלָאְמָרם. י-ּתֵ ֵהם ָהָראׁשֵ מֹות, ׁשֶ ָבה - ַהּשֵׁ ְחׁשָ ּמַ ר ּבַ ֹכַח" ָצִריְך ִלְראֹות - אֹו ְלַצּיֵ א ּבְ ֲאִמיַרת "ָאּנָ ּבַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ה'תש"גכה אדר שנייום חמישי

חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: ולא שדבקות . . . נא חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו 
לליאזנא הי': ווָאס מען טָאר ניט טָאר מען ניט, און ווָאס מען מעג דארף מען ניט. 
- כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו 

ליחידות לשאול דרך בעבודה.

ְלִליָאְזָנא  אנּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ֵמַרּבֵ ַמְענּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִראׁשוֹן  ם  ְתּגָ ּפִ ר:  ִסּפֵ ֵמהָארָאדָאק  ַכי  ָמְרּדְ ר'  ֶהָחִסיד 
ֶזה  אֶֹפן  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ ַעד  ֶזה,  ּבָ ָעַבְדנּו  ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ לֹשׁ  ׁשָ ּכְ ר".  ְמֻיּתָ  – ר  ּתָ ְוַהּמֻ ָאסּור,   – "ָהָאסּור  ָהָיה: 

ֲעבוָֹדה. ֶרְך ּבָ אֹל ּדֶ ינּו, ְוַרק ָאז ִנְכַנְסנּו ִליִחידּות ִלׁשְ ִעְנְיֵני ַחּיֵ ּבְ

ה'תש"גכו אדר שנייום ששי

חומש: שמיני, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: כי מי . . . בנפשותינו כנז"ל.

רּות  ַכׁשְ ּבְ ְוִחּנּוָכם,  ִרים  ְיׁשָ ּדוֹר  ַהֲעָמַדת  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ִויסוֹד  ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹקי  ַעם  ּבְ דוֹׁש  ַהּקָ ל  ּכָ
ְמָרם  ָרֵאל ְלׁשָ י ִיׂשְ ד ְוַהּנוָֹרא ַעל ְיֵדי ְנׁשֵ ְכּבָ ם ַהּנִ ֵ ת, ָמַסר ְוָנַתן ַהּשׁ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ָהאֶֹכל, ַוֲאִצילּות טַֹהר ְקֻדּשׁ

ּוְלָעְבָדם.

ַהּתוָֹרה,  י  ּפִ ּוְבִחּנּוְך ַעל  ִית  ַהּבַ ַהְנָהַגת  ּבְ ָחה,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ַחּיֵ ּבְ ּוְתעּוָדָתּה  א חוָֹבָתּה  ַמּלֵ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ
ְנָתה ֵביָתּה". ים ּבָ תּוב אוֵֹמר "ַחְכמוֹת ָנׁשִ ָעֶליָה ַהּכָ

ה'תש"גכז אדר שני, פרשת החדששבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן. ֲאִמיַרת ּכָ

ִמיד. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - עֹוַלת ּתָ
חומש: שמיני, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קכ־קלד.
תניא: פרק לט. ומפני . . . 104 מצוה עצמה.

וימותו. רצוא בלי שוב.  משיחת אאמו"ר: חטא בני אהרן הי' בקרבתם לפני ה' 
דער אמת איז אז מ'קומט לפני ה' דארף זיין תטהרו, ריין און קלָאהר, עס מוז זיך 
דערהערען אין מעשה בפועל, כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, ורצוא 
בלי שוב, היא מיתה. ועל זה בא ציווי ה' אל משה )ויקרא טז ב( שיאמר לאהרן, 
אותיות נראה, ובכחות הנפש הוא השכלה, לאמר, בשביל לבוא אל הקדש גם מבית 
לפרוכת שהוא לפני הצמצום, דארף מען וויסען אז על הארן, אותיות נראה, השכלה, 
איז פאראן א כפורת, א כוונה פון א פארשטעל, ווָאס דָאס איז דער פני הכפורת, 
אשר על כן  ולא ימות, זָאל מען ניט בלייבען באם רצוא אליין, כי בענן אראה על 
הכפורת, דער צמצום הראשון איז כוונתו הגילוי, און דער מבוא צו דעם איז דער 
ואל, ביטול עצמי, טָאן ווָאס חסידות הייסט, ניט דָאס ווָאס דער שכל זָאגט, דאן איז 

יבוא אל הקדש.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . ע

מּותּו". ָרצוֹא  ָקְרָבָתם ִלְפֵני ה' ַוּיָ ֵני ַאֲהרֹן ָהָיה "ּבְ "ּב[: ֵחְטא ּבְ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאדִֹני ָאִבי מוִֹרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ִבים  ַחּיָ ָוָזְך.  ָנִקי   – ְטָהרּו"  "ּתִ ים  ְלַהְקּדִ ָצִריְך  ה'"  "ִלְפֵני  ים  ׁשִ ִנּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִהיא,  ָהֱאֶמת  ׁשוֹב.  ִלי  ּבְ
ִהיא  ׁשוֹב  ִלי  ּבְ ְוָרצוֹא  יוֵֹתר,  ּבְ ה  ַמּטָ ה  ְלַמּטָ יוֵֹרד  יוֵֹתר  ּבְ בֹּהַ  ּגָ בֹּהַ  ַהּגָ ל  ּכָ ׁשֶ פַֹעל,  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ְלַהְפִנים 
ּוְבכֹחוֹת   – ִנְרֶאה  אוִֹתּיוֹת   – ְלַאֲהרֹן  ּיֹאַמר  ׁשֶ ב(,  טז  ְקָרא  )ַוּיִ ה  ֶ מֹשׁ ֶאל  ה'  ִצּוּוי  א  ּבָ ֶזה  ְוַעל  ִמיָתה. 
ְמצּום,  ַהּצִ ִלְפֵני  הּוא  ׁשֶ רֶֹכת,  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ָלבוֹא  ִביל  ׁשְ ּבִ ֵלאמֹר:  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ
ֵני  הּו "ּפְ ּזֶ ׁשֶ ָרה,  ַהְסּתָ ל  ׁשֶ ָנה  ּוָ ּכַ ּפֶֹרת",  ָנּה "ּכַ ֶיׁשְ ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ַעל ָהָארֹן – אוִֹתּיוֹת "ִנְרֶאה",  ׁשֶ ָלַדַעת  ֵיׁש 
ַעל  ֵאָרֶאה  ָעָנן  ּבֶ י  "ּכִ ְלַבד,  ּבִ ָרצוֹא  ּבְ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ּלֹא  ׁשֶ ָימּות",  "ְולֹא  ]ָהַאְזָהָרה[  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּפֶֹרת",  ַהּכַ
ַע ֶאת ַמה  ּטּול ַעְצִמי, ְלַבּצֵ בוֹא ְלָכְך הּוא ַה"ְוַאל", ּבִ ּלּוי, ְוַהּמָ ָוָנתוֹ ַהּגִ ְמצּום ָהִראׁשוֹן ּכַ ּפֶֹרת", ַהּצִ ַהּכַ

ֶכל אוֵֹמר. אוֹ ָאז – "ָיבֹא ֶאל ַהּקֶֹדׁש".  ַהּשֵׂ ֶ ַהֲחִסידּות מוָֹרה, לֹא ֶאת ַמה ּשׁ ֶ ּשׁ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"א ראשון יום ילדיו  במזונות האב חיוב

:„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰áiç íãàL íLk§¥¤¨¨©¨
,íépèwä åéúBðáe åéða úBðBæîa áiç àeä Ck ,BzLà úBðBæîa¦§¦§¨©¨¦§¨¨§¨©§©¦
,eìcâiL ãò ïìéëàî ¯ Cìéàå ïàkî ;íéðL LL éða eéäiL ãò©¤¦§§¥¥¨¦¦¨§¥¨©£¦¨©¤¦§§

.íéîëç úðwúk§©¨©£¨¦
כי  שש, גיל עד הקטנים ובנותיו בניו במזונות אדם חייב
אותה  זן שהבעל וכשם מאמו, סיוע "צריך הילד זה גיל עד

עמה" אותו זן יוצא)כך ד"ה שם רש"י ב. סה, אותו (כתובות וכופים
זה אבל)על ד"ה שם .(תוספות

עד  בתו את לזון שעליו באושא ותיקנו חכמים והוסיפו
עשרה  שלש בן שיהיה עד בנו ואת עשרה שתים בת שתהיה

שערות שתי כשהן)ויביאו ד"ה ורש"י ב. מט, כופין (שם ש"אין ואף
בו... "גוערין לזונם רוצה אינו אם שש", אחר לזונם אותו
רוצה  ואינו הוא אכזרי פלוני ואומרים בציבור עליו מכריזין

בניו". לזון
הרא"ש הי"ד)וכתב פ"ד ילדיו (כתובות את לזון חייב שהאב

להתפרנס  שיכולים נכסים להם יש אם אף שש גיל עד
אך  האשה, מזונות חיוב כדוגמת הוא לזונם החיוב כי מהם,

נכסים  להם יש אם לזונם חייב אינו ואילך שש מגיל
משלהם.

טוב' יום ה'תוספות כתב מזו מ"ו)יתירה פ"ד ש"קטני (שם
נכסים  לאב אין אם גם שש", מבני הפחותים והם קטנים
לו  יש אם ואפילו אשתו במזונות שחייב כשם לזונם חייב

מהם. לה לתת צריך אחד, יום מזונות רק
פיינשטין הגר"מ כתב קמג)ובימינו סי' יו"ד משה שאם (אגרות

בניה עם יחד דרה yyn"האם xzei mdy s` שהם ואף ...
להרויח  יוכלו כאלו שבנים הדרך שאין זמן כל גדולים,
מזונות  מדין אותם גם לזון האב שיתחייב עצמן, לפרנס

בגמרא [וכמבואר ופרחי" מארחי גרעי דלא סד,אשתו, (שם

'ארחי ב) להאכיל שתוכל כדי גם לאשתו לתת הבעל שחייב
להתאכזר  לה לומר יכול אינו כי מזדמנים), (אורחים ופרחי'

לה. לספק שחייב הצרכים אחד וזה מלהאכילם] ולהימנע
ובנותיו בניו במזונות האב "חייב milecbdולכן s` מצד ,

עצמם. לפרנס שיוכלו עד שלה", מזונות חיוב

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ב שני יום עולם  בנין

:Ê"Ë ‰ÎÏ‰ ,Â"Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íiwL ét-ìò-óà©©¦¤¦¥
àlL íéøôBñ éøácî äeöî àeä éøä ,äiáøe äiøt úåöî íãà̈¨¦§©§¦¨§¦¨£¥§ª¤¦¦§¥§¦¤Ÿ

éñBnä ìkL ;çk Ba LiL ïîæ ìk úBaøìå úBøôlî ìèaéLôð ó ¦¨¥¦¦§§¦§¨§©¤¥Ÿ©¤¨©¦¤¤
.íìBò äða elàk ¯ ìàøOéa úçà©©§¦§¨¥§¦¨¨¨

"כל הרמב"ם בלשון לדייק אחת siqendיש נפש
"כל - הרגיל בלשון נקט לא מדוע ...",cilendמישראל",

"כל שכתב כיון באותו siqendולאידך, סיים לא מדוע ,"...
"כאילו לשון עולם"?siqedמטבע

והביאור:
בגמרא הדין ב)מקור סב, בילדותו (יבמות אשה אדם "נשא :

בנים  לו יהיו בילדותו בנים לו היו בזקנותו, אשה ישא
לבאר  אפשר בזקנותו גם בנים להוליד החיוב ואת בזקנותו".

אופנים: בשני
מדאורייתא  ורביה פריה מצוה קיים שכבר אף א.

חיי  מדרבנןבצעירותו, ואף jiyndlב בזקנותו. גם זו מצוה
בכךaeigשה  יש סופרים מדברי ורביה meiwהוא פריה מצות

התורה. מן
מדרבנן. מיוחד חיוב ב.

סופרים מדברי "מצוה הרמב"ם lhaiומלשון `ly"'כו
לבטל  לא חובה אלא עצמה בפני מצווה זו שאין משמע
בה  חייב שהיה מדאורייתא המצווה קיום את בזקנותו

בצעירותו.
"שכל הרמב"ם לשון מובן זה בנה siqendולפי ...

ורביה  פריה מצוות של תוכנה את להגדיר כוונתו עולם".
הפסוק כלשון עולם', 'בנין כח)שהוא א, ורבו (בראשית "פרו :

'כל ובכתבו וכבשוה...". הארץ את הרמב"ם siqendומלאו '
כל  אלא ובת) (בן התורה מן החיוב בקיום די שלא רומז

- שתוכנה במצוה כלול שמוסיף העולם.oipaמה
(24 'nr l zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ג שלישי יום כלה? נקראת מאימתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äðîìàä ñøàúzMîe¦¤¦§¨¥¨©§¨¨
.äéúBðBæî äãaà¦§¨§¤¨

נמשכים  הבעל מיתת לאחר שהמזונות משום והטעם:
איש  אשת היא הרי שנתארסה וכיון אלמנותה ימי לאורך

אלמנה משנה)ולא .(מגיד
יוסף' ה'בית צג)וכתב סי' רק (אהע"ז אם זה, לפי כי

נקראת  אינה משודכת כי מזונות, לה יש עדיין השתדכה
את  מעצמה הפקיעה שנשתדכה שלאחר כיון אך איש. אשת
יש  ולכן מנכסיו, שתתפרנס לומר תמוה הראשון בעלה כבוד
נאבדה  נשתדכה שאפילו הרמב"ם כוונת את לבאר

לשון  שכן 'ארוסה' למשודכת קרא כתובה ולענין מזונותיה,
ששם  זמן כל שמשמעו אלמנותך" ימי "כל היא הכתובה
לאחר  אך פלוני", אלמנת "זוהי ואומרים עליה נקרא בעלה

פלוני". של "משודכת נקראת שנשתדכה
ונתרצתה (שם)והב"ח לינשא תבעוה שאם כשם כי כתב,

גם  כך בה, ותחזור יתכן כי מזונותיה את מפסידה אינה
כשהשתדכה.

ס"ז)הרמ"א צז מזונותיה (סי' שמפסידה הדעה את הביא
מחוקק' ה'חלקת וכתב כשנשתדכה, יח)אפילו שאינו (ס"ק

ויתכן  בלבד בדיבור נתרצתה שם כי לינשא לתבעוה דומה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י אד"ש, בו כותב שעומדת אצלו על הפרק השאלה, אם יקבל משרת 

הוראה בבית הספר השייך לקונסרבטיבים, ומוסיף אשר קבל חנוכו באה"ק ת"ו, חבר הוא לאגודת 

ישראל ומדריך בפרחי אגודת ישראל.

מובן וגם פשוט, שבאם קבלתו משרה במוסד כהנ"ל יכול להתפרש בהסביבה כנתינת הכשר 

על שיטת הקונסרבטיבים, מופרך הדבר בתכלית, כיון שידוע פסק דין על השיטות האמורות - שהם 

כפירה גמורה.

- מובן שזהו בנוגע להשיטה, משא"כ בנוגע לחברי קהלות הקונסרבטיבים והרעפארם, שכמה 

מחבריהם ישנם מאמינים בה' ובתורתו ככל הדרוש, אלא שאינם מבחינים בין אור לחשך ובין קדושה 

לטומאה, וק"ל. -

כן מובן ופשוט שבאם אפילו אין מקום לפירוש הנ"ל, אם תוכן הלימוד אינו על טהרת הקדש, 

ג"כ מופרך כל הדבר.

באם גם לחשש זה אין מקום כלל, ז. א. שיהי' הוא הבעל הבית בהנוגע להלימודים ובית הספר 

הוא נפרד ואינו שייך לעניני תפלותיהם והנהגותיהם וכו', הנה אדרבה יש מקום להשתדלות להחדיר 

לשם יר"ש וע"י חינוך התלמידים על טהרת הקדש, להוציא יקר מזולל, אף שמוכרחני לאמר שמקרה 

כזה נדיר הוא ביותר וביותר, ולא כתבתי זה אלא לשלימות השקו"ט.

ובודאי לדכוותי' למותר להוסיף, שהכתוב לעיל בענין שהלימוד הוא על טהרת הקדש, הכוונה 

לא רק לאותו הלימוד שמלמד הוא, אלא גם לשאר הלימודים שהילדים דכתתו ילמדו לפניו ולאחריו, 

כיון שבחדא מחתא נינהו, וההורים שימסרו ילדיהם ללמוד בהמוסד, מפני ששבעים רצון הם מהלימוד 

שלו באופן אוטומטי ילמדו תלמידים אלו גם שאר הלימודים.

תורת  אודות  ידיעה  כן  גם  לו  שרכש  תקותי  שבטרנטה,  אנ"ש  עם  הוא  נפגש  שכנראה  כיון 

החסידות וקובע עתים בלימוד תורתה הנקראת בזה הק' נשמתא דאורייתא, והשי"ת יצליחו לבשר 

טוב בכל האמור.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"א ראשון יום ילדיו  במזונות האב חיוב

:„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰áiç íãàL íLk§¥¤¨¨©¨
,íépèwä åéúBðáe åéða úBðBæîa áiç àeä Ck ,BzLà úBðBæîa¦§¦§¨©¨¦§¨¨§¨©§©¦
,eìcâiL ãò ïìéëàî ¯ Cìéàå ïàkî ;íéðL LL éða eéäiL ãò©¤¦§§¥¥¨¦¦¨§¥¨©£¦¨©¤¦§§

.íéîëç úðwúk§©¨©£¨¦
כי  שש, גיל עד הקטנים ובנותיו בניו במזונות אדם חייב
אותה  זן שהבעל וכשם מאמו, סיוע "צריך הילד זה גיל עד

עמה" אותו זן יוצא)כך ד"ה שם רש"י ב. סה, אותו (כתובות וכופים
זה אבל)על ד"ה שם .(תוספות

עד  בתו את לזון שעליו באושא ותיקנו חכמים והוסיפו
עשרה  שלש בן שיהיה עד בנו ואת עשרה שתים בת שתהיה

שערות שתי כשהן)ויביאו ד"ה ורש"י ב. מט, כופין (שם ש"אין ואף
בו... "גוערין לזונם רוצה אינו אם שש", אחר לזונם אותו
רוצה  ואינו הוא אכזרי פלוני ואומרים בציבור עליו מכריזין

בניו". לזון
הרא"ש הי"ד)וכתב פ"ד ילדיו (כתובות את לזון חייב שהאב

להתפרנס  שיכולים נכסים להם יש אם אף שש גיל עד
אך  האשה, מזונות חיוב כדוגמת הוא לזונם החיוב כי מהם,

נכסים  להם יש אם לזונם חייב אינו ואילך שש מגיל
משלהם.

טוב' יום ה'תוספות כתב מזו מ"ו)יתירה פ"ד ש"קטני (שם
נכסים  לאב אין אם גם שש", מבני הפחותים והם קטנים
לו  יש אם ואפילו אשתו במזונות שחייב כשם לזונם חייב

מהם. לה לתת צריך אחד, יום מזונות רק
פיינשטין הגר"מ כתב קמג)ובימינו סי' יו"ד משה שאם (אגרות

בניה עם יחד דרה yyn"האם xzei mdy s` שהם ואף ...
להרויח  יוכלו כאלו שבנים הדרך שאין זמן כל גדולים,
מזונות  מדין אותם גם לזון האב שיתחייב עצמן, לפרנס

בגמרא [וכמבואר ופרחי" מארחי גרעי דלא סד,אשתו, (שם

'ארחי ב) להאכיל שתוכל כדי גם לאשתו לתת הבעל שחייב
להתאכזר  לה לומר יכול אינו כי מזדמנים), (אורחים ופרחי'

לה. לספק שחייב הצרכים אחד וזה מלהאכילם] ולהימנע
ובנותיו בניו במזונות האב "חייב milecbdולכן s` מצד ,

עצמם. לפרנס שיוכלו עד שלה", מזונות חיוב

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ב שני יום עולם  בנין

:Ê"Ë ‰ÎÏ‰ ,Â"Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íiwL ét-ìò-óà©©¦¤¦¥
àlL íéøôBñ éøácî äeöî àeä éøä ,äiáøe äiøt úåöî íãà̈¨¦§©§¦¨§¦¨£¥§ª¤¦¦§¥§¦¤Ÿ

éñBnä ìkL ;çk Ba LiL ïîæ ìk úBaøìå úBøôlî ìèaéLôð ó ¦¨¥¦¦§§¦§¨§©¤¥Ÿ©¤¨©¦¤¤
.íìBò äða elàk ¯ ìàøOéa úçà©©§¦§¨¥§¦¨¨¨

"כל הרמב"ם בלשון לדייק אחת siqendיש נפש
"כל - הרגיל בלשון נקט לא מדוע ...",cilendמישראל",

"כל שכתב כיון באותו siqendולאידך, סיים לא מדוע ,"...
"כאילו לשון עולם"?siqedמטבע

והביאור:
בגמרא הדין ב)מקור סב, בילדותו (יבמות אשה אדם "נשא :

בנים  לו יהיו בילדותו בנים לו היו בזקנותו, אשה ישא
לבאר  אפשר בזקנותו גם בנים להוליד החיוב ואת בזקנותו".

אופנים: בשני
מדאורייתא  ורביה פריה מצוה קיים שכבר אף א.

חיי  מדרבנןבצעירותו, ואף jiyndlב בזקנותו. גם זו מצוה
בכךaeigשה  יש סופרים מדברי ורביה meiwהוא פריה מצות

התורה. מן
מדרבנן. מיוחד חיוב ב.

סופרים מדברי "מצוה הרמב"ם lhaiומלשון `ly"'כו
לבטל  לא חובה אלא עצמה בפני מצווה זו שאין משמע
בה  חייב שהיה מדאורייתא המצווה קיום את בזקנותו

בצעירותו.
"שכל הרמב"ם לשון מובן זה בנה siqendולפי ...

ורביה  פריה מצוות של תוכנה את להגדיר כוונתו עולם".
הפסוק כלשון עולם', 'בנין כח)שהוא א, ורבו (בראשית "פרו :

'כל ובכתבו וכבשוה...". הארץ את הרמב"ם siqendומלאו '
כל  אלא ובת) (בן התורה מן החיוב בקיום די שלא רומז

- שתוכנה במצוה כלול שמוסיף העולם.oipaמה
(24 'nr l zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ג שלישי יום כלה? נקראת מאימתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äðîìàä ñøàúzMîe¦¤¦§¨¥¨©§¨¨
.äéúBðBæî äãaà¦§¨§¤¨

נמשכים  הבעל מיתת לאחר שהמזונות משום והטעם:
איש  אשת היא הרי שנתארסה וכיון אלמנותה ימי לאורך

אלמנה משנה)ולא .(מגיד
יוסף' ה'בית צג)וכתב סי' רק (אהע"ז אם זה, לפי כי

נקראת  אינה משודכת כי מזונות, לה יש עדיין השתדכה
את  מעצמה הפקיעה שנשתדכה שלאחר כיון אך איש. אשת
יש  ולכן מנכסיו, שתתפרנס לומר תמוה הראשון בעלה כבוד
נאבדה  נשתדכה שאפילו הרמב"ם כוונת את לבאר

לשון  שכן 'ארוסה' למשודכת קרא כתובה ולענין מזונותיה,
ששם  זמן כל שמשמעו אלמנותך" ימי "כל היא הכתובה
לאחר  אך פלוני", אלמנת "זוהי ואומרים עליה נקרא בעלה

פלוני". של "משודכת נקראת שנשתדכה
ונתרצתה (שם)והב"ח לינשא תבעוה שאם כשם כי כתב,

גם  כך בה, ותחזור יתכן כי מזונותיה את מפסידה אינה
כשהשתדכה.

ס"ז)הרמ"א צז מזונותיה (סי' שמפסידה הדעה את הביא
מחוקק' ה'חלקת וכתב כשנשתדכה, יח)אפילו שאינו (ס"ק

ויתכן  בלבד בדיבור נתרצתה שם כי לינשא לתבעוה דומה
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ובחרם, בקנס כרוך שידוכין קשרי ביטול אבל בה, שתחזור
שם  ואין פלוני" "כלת נקראת כבר השידוכין משעת וגם

עליה. הראשון בעלה
ה'הפלאה' סקי"א)וכתב כדעת (קונט"א נראה להלכה אף כי

הרמב"ם  בדברי פירושם אך מחוקק', וה'חלקת יוסף' ה'בית
יש  ולכן ארוסה, קרויה שמשודכת מצאנו לא כי נראה אינו

"כלת  נקראת נתארסה שכאשר הרמב"ם כוונת את לבאר
כי  מזונותיה הפסידה הארוס ימות אם אפילו ומעתה פלוני"
אמנם  כשנשתדכה אך הראשון, בעלה שם נפקע כבר
ותזכה  תחזור השידוך יתבטל אם אך מופקעות זכויותיה
אלא  השידוך משעת חל אינו פלוני" "כלת השם כי בהם

מהאירוסין. רק

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ד רביעי יום האשה  צער מניעת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰...úBðBæî dì e÷ñẗ§¨§
,øîBìå ákòì ìBëé ìòaä ïéàå .äöøzM äî ìk dlMî úìëBà¤¤¦¤¨¨©¤¦§¤§¥©©©¨§©¥§©
úeîé ¯ íéòø íéìëàî ìëàz Bà éàcî øúBé ìëàz íàL¤¦Ÿ©¥¦©Ÿ©©£¨¦¨¦¨

.íãB÷ dôeb øòvL éðtî ,ãìeä©¨¨¦§¥¤©©¨¥
כולל  שתרצה מה כל שאוכלת הרמב"ם דברי על
הרי  המפרשים: תמהו לוולד) (המזיקים רעים' 'מאכלים

בגמרא ב)מפורש ס, הרעים"(כתובות דברים עמו תאכל "לא
התינוק! לחלב שמזיקים דברים לאכול לה אסור היינו

סוגיית  את מפרש שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומבאר
הרבה" "אוכלת נאמר הברייתא שבתחילת כשם כך: הגמרא
שמזיק  דבר לך "שאין ואף האכילה מצורך יותר הרבה היינו
מלאכול  אותה למנוע יכול הבעל אין גסה" מאכילה יותר
לוולד, להיגרם שעלול מהנזק חשוב שלה הצער כי הרבה
הרעים", דברים עמו תאכל "לא בהמשך הנאמר גם כך
דברים  תאכל ש"לא לעכבה יכול הבעל שאין הכוונה

עדיף. האישה צער כי רעים",
ערוך' סי"ב)וב'שלחן פ' סי' הרמב"ם (אהע"ז דעת את הביא

קודם", גופה שצער הוולד סכנת מפני לעכב יכול הבעל "אין
ה'טור'. דעת וזו לעכב" שיכול שאומר מי "ויש והוסיף

מחוקק' ה'חלקת כ"ב)ושואל ס"ק באכילת (שם אם :
הימנעות  ואילו לוולד, סכנה ספק יש הרעים המאכלים
צער, לה גורמת רק אלא האם את מסכנת אינה מאכילתם

לה  נשקפת כן ואם הוולד? סכנת את ידחה האם צער מדוע
וגם  קודמים שחייה ברור אלו, מאכלים מאיֿאכילת סכנה

לעכבה? יכול הבעל שאין יודה ה'טור'
שמואל' סקט"ו)וה'בית מהגמרא(שם להוכיח פ,כתב (נדרים

סכנת א) לחשש קודמת אכן האם צער מניעת אחת שלדעה
העיר  לבני השייך במעיין וחכמים יוסי רבי נחלקו כי הוולד,
שתיה  לצורך גם מספיק ואינו בגדיהם לכביסת לו הזקוקים
העיר  בני של השתיה חכמים לדעת אחרת. עיר בני של
בני  של בגדיהם לכביסת קודמת נפש חיי שהיא האחרת
כי  אחרים", לחיי קודמת "כביסתן יוסי רבי ולדעת העיר,

נפש' כ'חיי נחשב זה וגם גדול צער יש הכביסה (ר"ן במניעת

סכנה שם) ספק דוחה האישה שצער הרמב"ם דעת כן ואם .
מדוע  עיון שצריך (אלא יוסי רבי כשיטת היא הוולד של

כחכמים). ולא יוסי כרבי פסק
ה'הפלאה' בעל י"ב)אך ס"ק פ סי' כתובות הל' דברים (קו"א דחה

למניעת  קודמת לזולת סכנה מניעת הדעות שלכל וכתב אלו
כדי  העיר בני כביסת יוסי רבי לדעת וגם האישה, צער

האחרת העיר בני לחיי קודמת אינה צערם ספק למנוע (שהרי

צער  למניעת ואילו תורה, איסורי ואף הכיפורים ויום שבת דוחה אחרים של סכנה

א) קיד, יבמות ראה דרבנן, איסורי רק טוב ביום יוסי התירו רבי ודברי .
יש  כי האחרת העיר לאנשי סכנה שאין במקרה רק נאמרו

אחר. ממקום שתיה מי להביא אפשרות להם

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ה חמישי יום מכשול? על לשלם צריך האם

:· ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰àìå äMà àOBpä©¥¦¨§Ÿ
ïéa da øékä ïéa ...ïéåàì éáiçî Bà úéðBìéà úàöîðå ,da øékä¦¦¨§¦§¥©§¦¥©¨¥¨¦¥¦¦¨¥

.dì Lé úôñBz ìáà ...äaúk øwò dì ïéà ¯ da øékä àìŸ¦¦¨¥¨¦©§ª¨£¨¤¤¥¨
מכירה הי"בֿיד)בהלכות מאכל (פט"ז לחברו שהמוכר נפסק

מהתורה, באכילה אסור שהיה התברר אכלו שהלוקח ולאחר
להחזיר  המוכר צריך שילם כבר ואם מתשלום, הלוקח פטור
הבעל  צריך מדוע כן, אם ביאור: וצריך הדמים. את לו
הכשילה  שהאשה התברר כאשר הכתובה דמי את לשלם

באיסור? אותו
הלוקח  את לפטור סיבה אין הדין מעיקר לומר: ויתכן
שחכמים  אלא ממנו, ונהנה החפץ את קיבל שהרי מתשלום,
שאין  וכיון באיסור. הלוקח את שהכשיל המוכר את קנסו
גם  כי אסורה בביאה הבעל את תכשיל שהאשה מצוי זה
על  לגזור צורך חכמים ראו לא איסור, עוברת עצמה היא
באכילה  נכשל אינו עצמו המוכר אסור, מאכל במוכר אך כך.

מכשול', תיתן לא עור 'לפני על שעובר ואע"פ אסורה,
מקום  יותר ויש אנשים בעיני כך כל חמור אינו זה איסור
לקנוס  חז"ל ראו כן ועל הלוקח, את יכשיל שהמוכר לחשש

זה. במקרה
הסמ"ע סק"ד)אך רלד סי' פטור (חו"מ שהלוקח ביאר

אכילת  כי למוכר, קנס מצד ולא הדין, מעיקר מתשלום
הבעל  כאן כן אם ולמה כלל, הנאה חשובה אינה איסור

הכתובה? בדמי חייב
לומר: אע"פ zlik`aויש כי נהנה, הלוקח אין איסור

הלב  לטמטום גורם אסור מאכל באונס, היתה שהעבירה
רע" טבע ס"ז)"ומוליד פא סי' יו"ד נזק,(רמ"א לו שנגרם ונמצא

אסורה. בביאה כן שאין מה
הבאה  בהלכה הרמב"ם דברי פי על לחלק יש ועוד
עצמה  היא כי הכתובה, תוספת את מפסידה אינה שהאשה
מצידה: איננה והמניעה בהסכם, חלקה את לקיים מוכנה
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ומה  עליו אותה אסרה התורה אבל לפניו, עומדת היא "הרי
 ֿ ואי עצמה את לו שהקנתה כלומר לעשות?", יכולה היא
דמי  את לה לשלם הבעל ועל בגללה, איננו ההסכם קיום
לקנות  ביקש לא הלוקח אסור במאכל מהֿשאיןֿכן הכתובה,

נותן  המוכר וכאשר סתם, חתיכה אלא מסוימת בשר חתיכת
זכאי  ואינו בהסכם חלקו את מילא לא הרי אסורה חתיכה לו

לתשלום.
(dl oi` d"c a ,w zeaezk xteq mzg)

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ו שישי יום השליחות  של מהותה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰:àéøa àeäLk øîà̈©§¤¨¦
ãò ïéðézîî ¯ úòáð Ck øçàå ,ézLàì èâ eðúe eáúk¦§§¥§¦§¦§©©¨¦§©©§¦¦©
àéøáiL íã÷ eðúðå eáúk íàå ...dì ïéðúBðå ïéáúBëå àéøáiL¤©§¦§§¦§§¦¨§¦¨§§¨§Ÿ¤¤©§¦

.ìeñt äæ éøä ¯£¥¤¨
ז)לעיל שכותב (הלכה מקום שבכל הרמב"ם, ביאר

מדרבנן, הוא הפסול כאן וגם מדרבנן, היינו 'פסול' בחיבורו
יכול  מיושבת דעתו שאין שמי הרואים יסברו שלא כדי
נעשה  השליחות מינוי כי כשר, הגט הדין מעיקר אך לגרש,

ה'טור' לדעת אך בריא, קכא)כשהיה סי' בטל (אהע"ז הגט
מהתורה.

והביאור:
וחלות  לשליח כוחו את מוסר המשלח הרמב"ם, לדעת
היה  המינוי ובעת ומאחר השליח, ידי על נעשית הגירושין
אין  ה'טור' לדעת אך כשר. הגט הדין מן דעת, בר המשלח
מתייחסת  השליח שפעולת רק לשליח, כוח האצלת במינוי
הבעל  כאילו זה הרי הגט את מוסר וכשהשליח למשלח
בטל  הגט הגירושין בעת דעת בר אינו הבעל אם ולכן מסר,

ח) סי' קניינים דיני בינה אמרי שמח. .(אור
זו: בשאלה מינה' 'נפקא ועוד

הפוסקים  ונחלקו הבעל, של נייר על להיכתב צריך הגט

הגט  את לכתוב יכול ולגרש לכתוב לשליח שנתמנה מי האם
פעולת  אם האמורה: בשאלה זאת לתלות ויש שלו. נייר על
הגט  הגירושין, את הפועל והוא למשלח מתייחסת השליח
נמסר  הגירושין כוח אם אך הבעל של נייר על להיכתב צריך
על  להיכתב הגט יכול הגירושין את הפועל והוא לשליח

שלו שמח)נייר .(אור
חפץ, למכור שליח השולח דין שגם שכתב מי ויש
זו: במחלוקת תלוי המשלח, נשתטה השליחות ביצוע וקודם
ממונות, בדיני הדין הוא התורה, מן בטל שהגט ה'טור' לדעת
שבממונות  אפשר מדרבנן גזירה שהוא הרמב"ם לדעת אך

כן תיקנו קפח)לא סי' .(קצוה"ח
לסברת  מודה ה'טור' ממונות שבדיני אומרים יש אך
תלוי  הדבר אין ושוב לשליח נמסר המשלח שכוח הרמב"ם
את  ולהעביר החפץ את למכור שיכול וכשם במשלח,
לשליח  בחפץ זכויותיו את להעביר יכול כך לאחר, בעלותו
שבזה  גירושין לגבי אלא נחלק ולא כרצונו, בו שיפעל
לאחר, הכוח עצם את להעביר אפשרות אין לדעתו
אך  למשלח השליח מעשה התייחסות רק היא והשליחות

הגירושין חלות בעת דעת בר להיות צריך (אחיעזר המשלח

ח) כח, סי' .ח"א

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ז קודש שבת הבעל' אצל שליחות חזרה 'לא

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰èb çìML ìòaä©©©¤¨©¥
éøä ...Bì äøîà àlà ,ezìèð àìå dì Bðzì çéìL àa ,BzLàì§¦§¨¨¦©¦§¨§Ÿ§¨©¤¨¨§¨£¥
èb òébiL ãò ÷ôña úLøâî Bæ éøä ¯ éì Bìa÷ì çéìL zà©§¨¦©§©§¦£¥§Ÿ¤¤§¨¥©¤©¦©¥

.éàcå Løbúz dãéì èbä òébiMîe ,dãéì§¨¨¦¤©¦©©¥§¨¨¦§¨¥©©
ב)בגמרא סג, שליח (גיטין עושה אישה שאין רב אמר ,

והגמרא  שעושה. וסובר חולק חנינא ור' בעלה מיד גט לקבל
והאשה  להולכה שליח שלח שהבעל במקרה מסתפקת
ר' לדעת האם מטעמה, קבלה לשליח שליח אותו את מינתה

אף תקפה זו שליחות lrad"חנינא lv` zegily dxfg `ly"
ביצוע  על לו להודיע למשלח חזר לא שהשליח (כלומר,

השליחות).
ספק  כזה שבמקרה הגמרא כמסקנת פסק הרמב"ם
מגורשת. ודאי לידה הגט שמשהגיע הוסיף אולם מגורשת,

הט"ז סק"ב)והקשה קמ"א, סי' רבתי:(אהע"ז תימה הוא "ולי :
השליחות  נתבטל שכבר כיוון לידה, שמגיע מה מועיל מה
עליו  שקיבל בשעה משליחותו שניתק במה הבעל שליח של
הגט  הגיע אפילו מהני ולא לקבלה.. האישה שליח להיות

לידה".
מילואים' ה'אבני א)ומבאר קמא, :(סי'

ותוספות רש"י לפי שם)אמנם גם (גיטין תקף אינו הגט ,
הוא  הגמרא של הספק פירושם לפי כי האשה ליד הגיע אם
עצמו  ניתק האישה של קבלה שליח שנעשה בשעה אולי
עשיתי  ולומר אליו לחזור יכול ואינו הבעל של משליחותו
כי  תתגרש לא לידה הגט יגיע אפילו כן, ואם שליחותך,
הגט, את להוליך הבעל של משליחותו השליח ניתק כבר
את  ביטלה האשה מצד הגט לקבלת שהשליחות ונמצא

הגט. להולכת הבעל של השליחות
משנה' ה'מגיד כאן)אמנם הרמב"ם שלדעת (על פירש

נעתק  להיות השליח יכול האם הוא הספק הרמב"ם
של  קבלה לשליחות הבעל, שמינהו להולכה משליחות
"לא  כי הבעל, שליחות נסתיימה לא שעדיין אף האישה
לא  עדיין שהשליחות היינו הבעל" אצל שליחות חזרה
ולפי  קבלה. לשליחות נעתק להיות יכול אינו ולכן נסתיימה,
אלא  מתבטלת אינה הגט להולכת השליחות זה פירוש
אם  ולכן תוקף, מקבלת לא האשה מצד לקבלה שהשליחות
הבעל  מצד השליחות שהרי בודאי, מגורשת לידה הגט הגיע
בידיה  הגט את קיבלה ולמעשה התבטלה, לא הגט להולכת

ממש.
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ובחרם, בקנס כרוך שידוכין קשרי ביטול אבל בה, שתחזור
שם  ואין פלוני" "כלת נקראת כבר השידוכין משעת וגם

עליה. הראשון בעלה
ה'הפלאה' סקי"א)וכתב כדעת (קונט"א נראה להלכה אף כי

הרמב"ם  בדברי פירושם אך מחוקק', וה'חלקת יוסף' ה'בית
יש  ולכן ארוסה, קרויה שמשודכת מצאנו לא כי נראה אינו

"כלת  נקראת נתארסה שכאשר הרמב"ם כוונת את לבאר
כי  מזונותיה הפסידה הארוס ימות אם אפילו ומעתה פלוני"
אמנם  כשנשתדכה אך הראשון, בעלה שם נפקע כבר
ותזכה  תחזור השידוך יתבטל אם אך מופקעות זכויותיה
אלא  השידוך משעת חל אינו פלוני" "כלת השם כי בהם

מהאירוסין. רק

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ד רביעי יום האשה  צער מניעת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰...úBðBæî dì e÷ñẗ§¨§
,øîBìå ákòì ìBëé ìòaä ïéàå .äöøzM äî ìk dlMî úìëBà¤¤¦¤¨¨©¤¦§¤§¥©©©¨§©¥§©
úeîé ¯ íéòø íéìëàî ìëàz Bà éàcî øúBé ìëàz íàL¤¦Ÿ©¥¦©Ÿ©©£¨¦¨¦¨

.íãB÷ dôeb øòvL éðtî ,ãìeä©¨¨¦§¥¤©©¨¥
כולל  שתרצה מה כל שאוכלת הרמב"ם דברי על
הרי  המפרשים: תמהו לוולד) (המזיקים רעים' 'מאכלים

בגמרא ב)מפורש ס, הרעים"(כתובות דברים עמו תאכל "לא
התינוק! לחלב שמזיקים דברים לאכול לה אסור היינו

סוגיית  את מפרש שהרמב"ם משנה' ה'כסף ומבאר
הרבה" "אוכלת נאמר הברייתא שבתחילת כשם כך: הגמרא
שמזיק  דבר לך "שאין ואף האכילה מצורך יותר הרבה היינו
מלאכול  אותה למנוע יכול הבעל אין גסה" מאכילה יותר
לוולד, להיגרם שעלול מהנזק חשוב שלה הצער כי הרבה
הרעים", דברים עמו תאכל "לא בהמשך הנאמר גם כך
דברים  תאכל ש"לא לעכבה יכול הבעל שאין הכוונה

עדיף. האישה צער כי רעים",
ערוך' סי"ב)וב'שלחן פ' סי' הרמב"ם (אהע"ז דעת את הביא

קודם", גופה שצער הוולד סכנת מפני לעכב יכול הבעל "אין
ה'טור'. דעת וזו לעכב" שיכול שאומר מי "ויש והוסיף

מחוקק' ה'חלקת כ"ב)ושואל ס"ק באכילת (שם אם :
הימנעות  ואילו לוולד, סכנה ספק יש הרעים המאכלים
צער, לה גורמת רק אלא האם את מסכנת אינה מאכילתם

לה  נשקפת כן ואם הוולד? סכנת את ידחה האם צער מדוע
וגם  קודמים שחייה ברור אלו, מאכלים מאיֿאכילת סכנה

לעכבה? יכול הבעל שאין יודה ה'טור'
שמואל' סקט"ו)וה'בית מהגמרא(שם להוכיח פ,כתב (נדרים

סכנת א) לחשש קודמת אכן האם צער מניעת אחת שלדעה
העיר  לבני השייך במעיין וחכמים יוסי רבי נחלקו כי הוולד,
שתיה  לצורך גם מספיק ואינו בגדיהם לכביסת לו הזקוקים
העיר  בני של השתיה חכמים לדעת אחרת. עיר בני של
בני  של בגדיהם לכביסת קודמת נפש חיי שהיא האחרת
כי  אחרים", לחיי קודמת "כביסתן יוסי רבי ולדעת העיר,

נפש' כ'חיי נחשב זה וגם גדול צער יש הכביסה (ר"ן במניעת

סכנה שם) ספק דוחה האישה שצער הרמב"ם דעת כן ואם .
מדוע  עיון שצריך (אלא יוסי רבי כשיטת היא הוולד של

כחכמים). ולא יוסי כרבי פסק
ה'הפלאה' בעל י"ב)אך ס"ק פ סי' כתובות הל' דברים (קו"א דחה

למניעת  קודמת לזולת סכנה מניעת הדעות שלכל וכתב אלו
כדי  העיר בני כביסת יוסי רבי לדעת וגם האישה, צער

האחרת העיר בני לחיי קודמת אינה צערם ספק למנוע (שהרי

צער  למניעת ואילו תורה, איסורי ואף הכיפורים ויום שבת דוחה אחרים של סכנה

א) קיד, יבמות ראה דרבנן, איסורי רק טוב ביום יוסי התירו רבי ודברי .
יש  כי האחרת העיר לאנשי סכנה שאין במקרה רק נאמרו

אחר. ממקום שתיה מי להביא אפשרות להם

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ה חמישי יום מכשול? על לשלם צריך האם

:· ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰àìå äMà àOBpä©¥¦¨§Ÿ
ïéa da øékä ïéa ...ïéåàì éáiçî Bà úéðBìéà úàöîðå ,da øékä¦¦¨§¦§¥©§¦¥©¨¥¨¦¥¦¦¨¥

.dì Lé úôñBz ìáà ...äaúk øwò dì ïéà ¯ da øékä àìŸ¦¦¨¥¨¦©§ª¨£¨¤¤¥¨
מכירה הי"בֿיד)בהלכות מאכל (פט"ז לחברו שהמוכר נפסק

מהתורה, באכילה אסור שהיה התברר אכלו שהלוקח ולאחר
להחזיר  המוכר צריך שילם כבר ואם מתשלום, הלוקח פטור
הבעל  צריך מדוע כן, אם ביאור: וצריך הדמים. את לו
הכשילה  שהאשה התברר כאשר הכתובה דמי את לשלם

באיסור? אותו
הלוקח  את לפטור סיבה אין הדין מעיקר לומר: ויתכן
שחכמים  אלא ממנו, ונהנה החפץ את קיבל שהרי מתשלום,
שאין  וכיון באיסור. הלוקח את שהכשיל המוכר את קנסו
גם  כי אסורה בביאה הבעל את תכשיל שהאשה מצוי זה
על  לגזור צורך חכמים ראו לא איסור, עוברת עצמה היא
באכילה  נכשל אינו עצמו המוכר אסור, מאכל במוכר אך כך.

מכשול', תיתן לא עור 'לפני על שעובר ואע"פ אסורה,
מקום  יותר ויש אנשים בעיני כך כל חמור אינו זה איסור
לקנוס  חז"ל ראו כן ועל הלוקח, את יכשיל שהמוכר לחשש

זה. במקרה
הסמ"ע סק"ד)אך רלד סי' פטור (חו"מ שהלוקח ביאר

אכילת  כי למוכר, קנס מצד ולא הדין, מעיקר מתשלום
הבעל  כאן כן אם ולמה כלל, הנאה חשובה אינה איסור

הכתובה? בדמי חייב
לומר: אע"פ zlik`aויש כי נהנה, הלוקח אין איסור

הלב  לטמטום גורם אסור מאכל באונס, היתה שהעבירה
רע" טבע ס"ז)"ומוליד פא סי' יו"ד נזק,(רמ"א לו שנגרם ונמצא

אסורה. בביאה כן שאין מה
הבאה  בהלכה הרמב"ם דברי פי על לחלק יש ועוד
עצמה  היא כי הכתובה, תוספת את מפסידה אינה שהאשה
מצידה: איננה והמניעה בהסכם, חלקה את לקיים מוכנה
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ומה  עליו אותה אסרה התורה אבל לפניו, עומדת היא "הרי
 ֿ ואי עצמה את לו שהקנתה כלומר לעשות?", יכולה היא
דמי  את לה לשלם הבעל ועל בגללה, איננו ההסכם קיום
לקנות  ביקש לא הלוקח אסור במאכל מהֿשאיןֿכן הכתובה,

נותן  המוכר וכאשר סתם, חתיכה אלא מסוימת בשר חתיכת
זכאי  ואינו בהסכם חלקו את מילא לא הרי אסורה חתיכה לו

לתשלום.
(dl oi` d"c a ,w zeaezk xteq mzg)

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ו שישי יום השליחות  של מהותה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰:àéøa àeäLk øîà̈©§¤¨¦
ãò ïéðézîî ¯ úòáð Ck øçàå ,ézLàì èâ eðúe eáúk¦§§¥§¦§¦§©©¨¦§©©§¦¦©
àéøáiL íã÷ eðúðå eáúk íàå ...dì ïéðúBðå ïéáúBëå àéøáiL¤©§¦§§¦§§¦¨§¦¨§§¨§Ÿ¤¤©§¦

.ìeñt äæ éøä ¯£¥¤¨
ז)לעיל שכותב (הלכה מקום שבכל הרמב"ם, ביאר

מדרבנן, הוא הפסול כאן וגם מדרבנן, היינו 'פסול' בחיבורו
יכול  מיושבת דעתו שאין שמי הרואים יסברו שלא כדי
נעשה  השליחות מינוי כי כשר, הגט הדין מעיקר אך לגרש,

ה'טור' לדעת אך בריא, קכא)כשהיה סי' בטל (אהע"ז הגט
מהתורה.

והביאור:
וחלות  לשליח כוחו את מוסר המשלח הרמב"ם, לדעת
היה  המינוי ובעת ומאחר השליח, ידי על נעשית הגירושין
אין  ה'טור' לדעת אך כשר. הגט הדין מן דעת, בר המשלח
מתייחסת  השליח שפעולת רק לשליח, כוח האצלת במינוי
הבעל  כאילו זה הרי הגט את מוסר וכשהשליח למשלח
בטל  הגט הגירושין בעת דעת בר אינו הבעל אם ולכן מסר,

ח) סי' קניינים דיני בינה אמרי שמח. .(אור
זו: בשאלה מינה' 'נפקא ועוד

הפוסקים  ונחלקו הבעל, של נייר על להיכתב צריך הגט

הגט  את לכתוב יכול ולגרש לכתוב לשליח שנתמנה מי האם
פעולת  אם האמורה: בשאלה זאת לתלות ויש שלו. נייר על
הגט  הגירושין, את הפועל והוא למשלח מתייחסת השליח
נמסר  הגירושין כוח אם אך הבעל של נייר על להיכתב צריך
על  להיכתב הגט יכול הגירושין את הפועל והוא לשליח

שלו שמח)נייר .(אור
חפץ, למכור שליח השולח דין שגם שכתב מי ויש
זו: במחלוקת תלוי המשלח, נשתטה השליחות ביצוע וקודם
ממונות, בדיני הדין הוא התורה, מן בטל שהגט ה'טור' לדעת
שבממונות  אפשר מדרבנן גזירה שהוא הרמב"ם לדעת אך

כן תיקנו קפח)לא סי' .(קצוה"ח
לסברת  מודה ה'טור' ממונות שבדיני אומרים יש אך
תלוי  הדבר אין ושוב לשליח נמסר המשלח שכוח הרמב"ם
את  ולהעביר החפץ את למכור שיכול וכשם במשלח,
לשליח  בחפץ זכויותיו את להעביר יכול כך לאחר, בעלותו
שבזה  גירושין לגבי אלא נחלק ולא כרצונו, בו שיפעל
לאחר, הכוח עצם את להעביר אפשרות אין לדעתו
אך  למשלח השליח מעשה התייחסות רק היא והשליחות

הגירושין חלות בעת דעת בר להיות צריך (אחיעזר המשלח

ח) כח, סי' .ח"א

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ז קודש שבת הבעל' אצל שליחות חזרה 'לא

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰èb çìML ìòaä©©©¤¨©¥
éøä ...Bì äøîà àlà ,ezìèð àìå dì Bðzì çéìL àa ,BzLàì§¦§¨¨¦©¦§¨§Ÿ§¨©¤¨¨§¨£¥
èb òébiL ãò ÷ôña úLøâî Bæ éøä ¯ éì Bìa÷ì çéìL zà©§¨¦©§©§¦£¥§Ÿ¤¤§¨¥©¤©¦©¥

.éàcå Løbúz dãéì èbä òébiMîe ,dãéì§¨¨¦¤©¦©©¥§¨¨¦§¨¥©©
ב)בגמרא סג, שליח (גיטין עושה אישה שאין רב אמר ,

והגמרא  שעושה. וסובר חולק חנינא ור' בעלה מיד גט לקבל
והאשה  להולכה שליח שלח שהבעל במקרה מסתפקת
ר' לדעת האם מטעמה, קבלה לשליח שליח אותו את מינתה

אף תקפה זו שליחות lrad"חנינא lv` zegily dxfg `ly"
ביצוע  על לו להודיע למשלח חזר לא שהשליח (כלומר,

השליחות).
ספק  כזה שבמקרה הגמרא כמסקנת פסק הרמב"ם
מגורשת. ודאי לידה הגט שמשהגיע הוסיף אולם מגורשת,

הט"ז סק"ב)והקשה קמ"א, סי' רבתי:(אהע"ז תימה הוא "ולי :
השליחות  נתבטל שכבר כיוון לידה, שמגיע מה מועיל מה
עליו  שקיבל בשעה משליחותו שניתק במה הבעל שליח של
הגט  הגיע אפילו מהני ולא לקבלה.. האישה שליח להיות

לידה".
מילואים' ה'אבני א)ומבאר קמא, :(סי'

ותוספות רש"י לפי שם)אמנם גם (גיטין תקף אינו הגט ,
הוא  הגמרא של הספק פירושם לפי כי האשה ליד הגיע אם
עצמו  ניתק האישה של קבלה שליח שנעשה בשעה אולי
עשיתי  ולומר אליו לחזור יכול ואינו הבעל של משליחותו
כי  תתגרש לא לידה הגט יגיע אפילו כן, ואם שליחותך,
הגט, את להוליך הבעל של משליחותו השליח ניתק כבר
את  ביטלה האשה מצד הגט לקבלת שהשליחות ונמצא

הגט. להולכת הבעל של השליחות
משנה' ה'מגיד כאן)אמנם הרמב"ם שלדעת (על פירש

נעתק  להיות השליח יכול האם הוא הספק הרמב"ם
של  קבלה לשליחות הבעל, שמינהו להולכה משליחות
"לא  כי הבעל, שליחות נסתיימה לא שעדיין אף האישה
לא  עדיין שהשליחות היינו הבעל" אצל שליחות חזרה
ולפי  קבלה. לשליחות נעתק להיות יכול אינו ולכן נסתיימה,
אלא  מתבטלת אינה הגט להולכת השליחות זה פירוש
אם  ולכן תוקף, מקבלת לא האשה מצד לקבלה שהשליחות
הבעל  מצד השליחות שהרי בודאי, מגורשת לידה הגט הגיע
בידיה  הגט את קיבלה ולמעשה התבטלה, לא הגט להולכת

ממש.
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יא  ¤¤ּפרק
נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"י הּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נתּגרׁשה אחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻֻאֹו
ּבתּולה  הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ׁשּמּׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמנה,

כנענית]מׁשחררת שפחה ׁשבּויה [מהיותה אֹו ּגּיֹורת אֹו ְְְִֶֶֶָֻ
גויים] הּגֹויה [בידי ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה אם -ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

- אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ּפחּותֹות והן הּׁשבּויה, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹונפּדית
אחד  ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבנֹות היּו ואם מאתים; ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻּכתּבתן

מאה. ּכתּבתן ְְֵַָָָָָֻומעלה,
ּ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 מאה;[קיבלה ּכתּבתּה ְֵֵַָָָֻֻ

מּכת  ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על נׂשאּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻאפּלּו
ּולמּטה  ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ּכתּבתּה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻעץ
מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ּבא אפּלּו ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָֻׁשּנבעלה,
ׁשּבא  ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּבתּולה ׁשּתחזר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹסֹופּה
מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ּתׁשע מּבן קטן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻעליה
אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ּכלל; נבעלה לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכאּלּו

ּביאה. ּביאתֹו אין מּזה ּפחֹות ִִִִֵֶָָָָּביאה,
ּבֹוגרת „. ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו [דומה , ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה זכר החרׁשת לאיל 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 , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי ולא [נשאה מזֹונֹות, ְְְְְְְִִֵַָָָָֹֻ
ּכתּבה,כשהיא] ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ונתּפּקחה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחרׁשת

מאה. ְֵָָָֻּוכתּבתּה
ּכתּבתן ‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא

נכסיו  להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
.Â ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש

עליהן  לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח
תביעה]ּכלּום להן [שום יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם מאה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכתּבה
ּבי  לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על ּכתּבה ּדין;לּה ת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשאין  ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין הּׁשֹוטה, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבל

לא  - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, חכמים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתּקנת
נּׂשּואין  לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים לֹו ְְֲִִִִִִִִֵָָּתּקנּו
ׁשהיא  ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ּומּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָּגמּורין.
הפקר  מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? נּׂשּואין לידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבאה

ויּודע [זנות] אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את מּׂשיאין ואין .ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
סימנין. ִִִֵֶָׁשהביא

.Ê- אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; לּה בעלה]אין להיות [נשאר ְְְְְִִִִֵָָָֻ

ׁשּנתּגּיר  ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ׁשהגּדיל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחר
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ואׁשּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻהּוא

.Á ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין  - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין  נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשני ׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף  מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה  ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.È לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
קרקע  אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, מצאני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלא

למנה  ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּבתּולי' אף והלכּו . ְְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ׁשהּוא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
סתם  להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּכלּום'

סתמי] חרם לֹו[להטיל הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ַַוּדאי.

.‡Èואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס עלי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבא

ׁשהיתה  ּכמֹו מאתים עד ּוכתּבתּה 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
אחר  אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ארסּתי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מי  על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ נבעלּת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשארסּתי

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ּכדי ׁשקר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּטֹוען
.·È לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל  חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים  ּככל ּבפני מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

וׁשק  לֹו:הּבתּולֹות, ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְְֲִִֵֶֶַ
אמר  אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'מה
להם  אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם מצאתי ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
ּבֹודקין  - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּכחזקתּה. זֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהרי
האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ׁשּמא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותּה,

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה היתה ׁשּמא אֹותּה[רוחצים]אֹו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומאכילין
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ולא  חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ּתֹוציא אם ְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹונראה
ּפי  על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ּכּיֹוצא ולא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹרעב
ּכאן  אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ּבעת ּדחק ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשּמצא
נערה  ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ׁשּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבתּולים
אמר  ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני אּלא ּבֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, מצאתי ׁשּלא [בעולה]'מּפני ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשרב  היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: על ׁשֹואלין - ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹמצאתי'
ּגדלה  ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּבֹוגרֹות
אֹומרים  עדין, ּבגרה לא ואם ּבתּוליה. וכלּו איבריה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹונתרּפּו
הרּגׁשּתה  לא ּולפיכ ּבנחת, ּבעלּתה אֹו הּטיתה 'ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו:
הרי  - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא כי 'לא אמר אם ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבדחק;
ּבין  קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים טענת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹזֹו
ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנערה,
ּפתח  ּומצא הֹואיל הּדם, ׁשּיצא ּפי על ואף הּוא; ְִִֶֶַַַַָָָָָָסתּום

ּבתּולים. ּכאן אין ְִֵַָָּפתּוח,
.‚È ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים  על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין  ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה נאמן, היא - ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם [ע"י ּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא שהיא אבל.שמשקר ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂË נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר [נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊË נאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל ממון ּכדין שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
בשבועה] היא רק לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

עּקר  ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ׁשּלא ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹלהׁשּביעֹו
ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבה,

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על סתם להחרים לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָויׁש
.ÊÈ- ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

עם  לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה וכֹותב ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָחֹוזר
ּכתּבה  ּבלא אחת ׁשעה ׁשּבארנּו.אׁשּתֹו ּכמֹו , ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֻ

יב  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה ‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא

המׁשחררת  אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבין

לשעבר] כנענית שפחה דברים,[- ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְֲִִֵַַָָָָ
דברים. ּבארּבעה ְְְְְִִֶַָָָויזּכה

"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,
ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ

הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;
ּתנאי וכּלן סֹופרים, מּדברי הם.[תקנות]והּׁשבעה ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ

ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאחד
נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה הן: ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹואּלּו
ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ּכׁשּתמּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלקברּה
נּזֹונֹות  מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ּכל מֹותֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחר
מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, עד מֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
אחיהם  ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על יֹותר ּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיֹורׁשין

אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה
ּ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 לפיכ[תמורת]נכסיה, לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה אמרה ממנו]אם ואיני [מתפרנסת ְְִִִִִֵֵֶָָָָ
עבודתי]עֹוׂשה' רווחי לו מביאה ואין [איני לּה, ׁשֹומעין - ְְִֵָָ

נֹוטל  ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם אבל אֹותּה; ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכֹופין
יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ידי מּמעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכלּום
הּמזֹונֹות  יחׁשבּו זה ּומּפני ּבמזֹונֹותיה. ידיה מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלּה

הּכתּבה. ְְִֵַָָֻּכתנאי
ּבׁשטר ‰. נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּכל

ּכיון  - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻּכתּבה,
האּׁשה  וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל זכה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנׂשא,

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, ּדברים .ּבעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
.Â חּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

מן  ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן,
קּים  הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשהּוא מּׁשלׁשה הּדברים חּוץ , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל הּתנאי ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדברים
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר עֹונתּה, הן: ואּלּו ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻּבטל,

.Ê ּתנאֹוּכיצד עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה וחּיב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבטל

ממֹון  ּתנאי .ואינֹו ְְֵַָ
.Á מאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה

וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לא לו]והיא מחלה ׁשּכל [אלא ּבטל; ּתנאֹו - ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּבעילת  זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים לבתּולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפֹוחת
ְזנּות.

.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת
חּזּוק  עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
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יא  ¤¤ּפרק
נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"י הּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נתּגרׁשה אחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻֻאֹו
ּבתּולה  הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ׁשּמּׁשּנּׂשאת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמנה,

כנענית]מׁשחררת שפחה ׁשבּויה [מהיותה אֹו ּגּיֹורת אֹו ְְְִֶֶֶָֻ
גויים] הּגֹויה [בידי ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה אם -ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

- אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ּפחּותֹות והן הּׁשבּויה, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹונפּדית
אחד  ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבנֹות היּו ואם מאתים; ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻּכתּבתן

מאה. ּכתּבתן ְְֵַָָָָָֻומעלה,
ּ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 מאה;[קיבלה ּכתּבתּה ְֵֵַָָָֻֻ

מּכת  ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על נׂשאּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻאפּלּו
ּולמּטה  ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ּכתּבתּה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻעץ
מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ּבא אפּלּו ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָֻׁשּנבעלה,
ׁשּבא  ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּבתּולה ׁשּתחזר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹסֹופּה
מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ּתׁשע מּבן קטן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻעליה
אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ּכלל; נבעלה לא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכאּלּו

ּביאה. ּביאתֹו אין מּזה ּפחֹות ִִִִֵֶָָָָּביאה,
ּבֹוגרת „. ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו [דומה , ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה זכר החרׁשת לאיל 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 , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי ולא [נשאה מזֹונֹות, ְְְְְְְִִֵַָָָָֹֻ
ּכתּבה,כשהיא] ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ונתּפּקחה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחרׁשת

מאה. ְֵָָָֻּוכתּבתּה
ּכתּבתן ‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא

נכסיו  להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
.Â ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש

עליהן  לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח
תביעה]ּכלּום להן [שום יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם מאה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכתּבה
ּבי  לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על ּכתּבה ּדין;לּה ת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשאין  ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין הּׁשֹוטה, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבל

לא  - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, חכמים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתּקנת
נּׂשּואין  לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים לֹו ְְֲִִִִִִִִֵָָּתּקנּו
ׁשהיא  ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ּומּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָּגמּורין.
הפקר  מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? נּׂשּואין לידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבאה

ויּודע [זנות] אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את מּׂשיאין ואין .ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
סימנין. ִִִֵֶָׁשהביא

.Ê- אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; לּה בעלה]אין להיות [נשאר ְְְְְִִִִֵָָָֻ

ׁשּנתּגּיר  ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ׁשהגּדיל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחר
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ואׁשּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻהּוא

.Á ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין  - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין  נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשני ׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף  מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה  ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.È לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
קרקע  אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, מצאני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלא

למנה  ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּבתּולי' אף והלכּו . ְְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ׁשהּוא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
סתם  להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּכלּום'

סתמי] חרם לֹו[להטיל הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ַַוּדאי.

.‡Èואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס עלי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבא

ׁשהיתה  ּכמֹו מאתים עד ּוכתּבתּה 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻ
אחר  אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ארסּתי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מי  על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ נבעלּת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשארסּתי

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ּכדי ׁשקר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּטֹוען
.·È לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל  חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים  ּככל ּבפני מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

וׁשק  לֹו:הּבתּולֹות, ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְְֲִִֵֶֶַ
אמר  אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'מה
להם  אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם מצאתי ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
ּבֹודקין  - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּכחזקתּה. זֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהרי
האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ׁשּמא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותּה,

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה היתה ׁשּמא אֹותּה[רוחצים]אֹו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומאכילין
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ולא  חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ּתֹוציא אם ְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹונראה
ּפי  על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ּכּיֹוצא ולא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹרעב
ּכאן  אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ּבעת ּדחק ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשּמצא
נערה  ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ׁשּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבתּולים
אמר  ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני אּלא ּבֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבין

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, מצאתי ׁשּלא [בעולה]'מּפני ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשרב  היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: על ׁשֹואלין - ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹמצאתי'
ּגדלה  ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּבֹוגרֹות
אֹומרים  עדין, ּבגרה לא ואם ּבתּוליה. וכלּו איבריה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹונתרּפּו
הרּגׁשּתה  לא ּולפיכ ּבנחת, ּבעלּתה אֹו הּטיתה 'ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו:
הרי  - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא כי 'לא אמר אם ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבדחק;
ּבין  קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים טענת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹזֹו
ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנערה,
ּפתח  ּומצא הֹואיל הּדם, ׁשּיצא ּפי על ואף הּוא; ְִִֶֶַַַַָָָָָָסתּום

ּבתּולים. ּכאן אין ְִֵַָָּפתּוח,
.‚È ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים  על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין  ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה נאמן, היא - ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם [ע"י ּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא שהיא אבל.שמשקר ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂË נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר [נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊË נאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל ממון ּכדין שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
בשבועה] היא רק לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

עּקר  ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ׁשּלא ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹלהׁשּביעֹו
ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכתּבה,

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על סתם להחרים לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָויׁש
.ÊÈ- ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

עם  לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה וכֹותב ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָחֹוזר
ּכתּבה  ּבלא אחת ׁשעה ׁשּבארנּו.אׁשּתֹו ּכמֹו , ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֻ

יב  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה ‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא

המׁשחררת  אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻּבין

לשעבר] כנענית שפחה דברים,[- ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְֲִִֵַַָָָָ
דברים. ּבארּבעה ְְְְְִִֶַָָָויזּכה

"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,
ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ

הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;
ּתנאי וכּלן סֹופרים, מּדברי הם.[תקנות]והּׁשבעה ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ

ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאחד
נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה הן: ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹואּלּו
ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ּכׁשּתמּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלקברּה
נּזֹונֹות  מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ּכל מֹותֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחר
מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, עד מֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
אחיהם  ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על יֹותר ּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיֹורׁשין

אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה
ּ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 לפיכ[תמורת]נכסיה, לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה אמרה ממנו]אם ואיני [מתפרנסת ְְִִִִִֵֵֶָָָָ
עבודתי]עֹוׂשה' רווחי לו מביאה ואין [איני לּה, ׁשֹומעין - ְְִֵָָ

נֹוטל  ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם אבל אֹותּה; ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכֹופין
יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ידי מּמעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּכלּום
הּמזֹונֹות  יחׁשבּו זה ּומּפני ּבמזֹונֹותיה. ידיה מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלּה

הּכתּבה. ְְִֵַָָֻּכתנאי
ּבׁשטר ‰. נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּכל

ּכיון  - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻּכתּבה,
האּׁשה  וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל זכה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנׂשא,

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, ּדברים .ּבעׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
.Â חּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

מן  ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן,
קּים  הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשהּוא מּׁשלׁשה הּדברים חּוץ , ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל הּתנאי ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדברים
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר עֹונתּה, הן: ואּלּו ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻּבטל,

.Ê ּתנאֹוּכיצד עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה וחּיב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבטל

ממֹון  ּתנאי .ואינֹו ְְֵַָ
.Á מאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה

וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לא לו]והיא מחלה ׁשּכל [אלא ּבטל; ּתנאֹו - ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּבעילת  זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים לבתּולה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפֹוחת
ְזנּות.

.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת
חּזּוק  עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף

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



`zeyiעו zekld - miyp xtq - 'a xc` `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפי  על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא  וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
.È ׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

ּבאֹותּהסעּודֹות  אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִֵֶָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ׁשאינֹו ּומאֹותֹו[רעבתן]העיר מאכל ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ׂשעֹורים  ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה אנׁשי ְְְִִִִִִִִֵֶַָָׁשל
ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז וכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׂשעֹורים,

ּפרּפרת לּה ּכגֹון [תיבול]ּופֹוסקין הּפת, את ּבּה לאכל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ
וׁשמן  לאכילה, וׁשמן ּבהן; וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָקטנּיֹות
מנהג  היה אם לׁשּתֹות, יין ּומעט ּופרֹות; הּנר, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלהדלקת
סעּודֹות  ׁשלׁש לּה ּופֹוסקין יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו ְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ׁשּבת  ּבכל לּה ונֹותן הּמקֹום. ּכמנהג ּדגים אֹו ּובׂשר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

ּכסף מעה בדינר]וׁשּבת מו' אחד ששוויו לצרכיה,[מטבע ְְִֶֶֶַָָָָָ
ּבהן. וכּיֹוצא למרחץ אֹו לכּבּוס ְְְְְִֵֶֶַָָּכגֹון

.‡È היה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ׁשּיעׂשה  לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּתן מזֹונֹות יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ
ותהיה  להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא לחם ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָלּה

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו חֹוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכתּבתּה
.·È,לּה הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבעל

לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה אֹוכלת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָותהיה
ללילי  ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד ּבידֹו; הרׁשּות -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.ׁשּבת  ַָ
.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר [נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ

מזֹונֹותיה  ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּבעל.
המטּמאן  מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח מּפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּתרּומה,
ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ּבטהרה; ְְְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאכלן

.„È חּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמזֹונֹות
לא  ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ואיל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּכאן

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו ּגֹוערין - ּבֹו.[מפצירים]רצה ְְֲִִִִַָָ
'ּפלֹוני  ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - רצה לא ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹואם
מעֹוף  ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ואינֹו הּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאכזרי
אחר  לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. את זן ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא

ֵׁשׁש.
.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים [מוחזק ּבּמה ְְֲִִִֵֶֶַָָ

ממון] ראּוי;כבעל אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְִִֵֵֵַָָָָָואין
צדקה  מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה אם ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָאבל
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊË ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי

הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - מזֹונֹות ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹֹלתּבע
מּניח  אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ּפֹוסקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ריקן. ְְְִִִֵֵֵָָָָָָּביתֹו
למזֹונֹותיה  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ואין נכסים . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ

ידיה מעׂשה על עּמּה לה]מחּׁשבין מספיקים הם עד [אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
לא  אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ּבעלּה; ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיבֹוא
קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ּבּדין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָעמדה

הכרזה צריכה המרבה]ואינּה לכל פומבית ולא [מכירה ְְְְִֵַָָָָֹ
בעלה]ׁשבּועה משל בידה ויטען,[שאין ּבעלּה ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֶַַָָָֹ

מגלּגלין  מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות ׁשּתבֹוא עד ְְְְְִִֶַַַַָָָֻאֹו
למזֹונֹות [בשבועתה]עליה[מוסיפין] אּלא מכרה ׁשּלא ְְִֶֶֶָָָָָֹ

להן. צריכה ְִִֶֶָָׁשהיא
.ÊÈ,ּבעלּה ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם

אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון מֹוכרין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכ
ׁשּלא  מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר אבל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּפחֹות;

אמּוד  ׁשהּוא ּפי על אף ּדין ּבפניו ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבני  ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ּומֹוכרין, לנכסיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיֹורדין

אֹותן. ּומפרנסין ּפחֹות אֹו ְְְִֵַָָׁשׁש
.ÁÈ ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשה יׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹוצא  ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין  לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא  אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
מזֹונֹות  לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַָָָָמזֹונֹות
חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ׁשּתביא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעד
ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָועֹוד

.ËÈואכלה ולותה ּבעלּה, לׁשּלם.הל חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָ
אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת אחד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעמד
ׁשּלא  מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, לׁשּלם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחּיב

מּמּנּו. לותה לא והיא לזּונּה, ְְְִִִֶָָָֹצּוּוהּו
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא  זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידי סמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Î ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת 'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] אּלא חפץ מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
'לא  אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, עד ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהת
הּסת  ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה לויתי אּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנחּת,

חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו שהסיתו ִִֶַׁשהּניח [שבועה
עליה. החֹוב ויּׁשאר ונפטר; ְְְִִֵֶַָָָָָלּה,

.·Î טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
.‚Î זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר
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יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ּתּמּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹאם
ּתהיה  יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - לאו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻואם
אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, עֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
אין  אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדברים

לּכל  מסּפיקין ידיה .מעׂשה ְֲִִֵֶַַַָָֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין  הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן  יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּים ּכתּבה  הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא לּה[נזירות]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. -[בגדים ְְְְִֵַַַַַָָ

לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתת ּכּסה ּכדי ׁשּלּה, הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהרי
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח למתניה [מרגל חגֹור ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ

.לרגל]
יׂשראל ·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים  לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזול הראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצע ׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

ּכגֹון גס] ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשּׂשֹוכר  והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ּוקערה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָקדרה
רחבה  ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע ׁשל ּבית - ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָלּה

הּכּסא [חצר] ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָחּוצה
מּמּנּו. ִֶחּוץ

ּתכׁשיטיה „. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין ּבגדי וכן ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על להּקיף ּופּו[מצחה]צבעֹונין [איפור , ְְְִִִַַַַָָֹ

ללחיים]וׂשרקהעין] ׁשּלא [אודם ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֵֵֶֶַָָָֹ
עליו. ְִֶַָָתתּגּנה

ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה
עׁשרֹו לפי מׁשי הּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

לפי  הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה  ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי והּתכׁשיט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹעׁשרֹו.

להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו לּה לּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָידֹו
ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו הּכתּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻותהיה

.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
ּוכלי  להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן ּומדֹור אּלא ּתׁשמיׁש , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
מזֹונֹות  עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה ּבלבד. צרּכן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכפי

לזונו] חייב לֹו[שהוא יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְֵֵֵַַַָ
למזֹונֹותיו  מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ּומדֹור; בית ּוכלי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָכסּות

ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי לכסּותֹו מֹוכרין ּכ -ְְְְִִֵֵָ
.Ê ּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

אין  ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי
לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל אֹולּה ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּתכׁשיט  לּה ּפֹוסקין - אׁשּתֹונתחרׁש עם הּבעל ודין . ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ּבטענת  ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר והּכלים הּכסּות ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָּבטענת
- נתּת' 'לא אֹומרת והיא 'נתּתי' הּוא אמר אם ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמזֹונֹות:

לּכל. אחד ִֶַָֹּדין
.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
.Èׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדירּה

ּוכברה  נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל הּׁשכנֹות ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹּכל
ויּתן  יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ותּנּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָרחים

ׁשּמּׂשיאּה מּפני לה]ּכתּבה, ּבׁשכּונֹותיה.[מוציא רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּוכברה  נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ׁשּלא ׁשּנדרה היא  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹוכן
לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא ותּנּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹורחים
בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים אֹותן לארג ׁשּדרּכן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבמקֹום

ׁשהּוא ּבׁשכּונֹותיו  רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו .[קמצן]ּכילימּפני ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
.‡È ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד  לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל [צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות  רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

עׁשרֹו,[הזול] לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְִִִִִֵָָָָָָּבכל
ׁשּכל  לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ׁשּתצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדי
ּולבית  לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָאּׁשה
ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל הּמׁשּתה ּולבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאבל
תצא  ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - לּה הם ׁשּיבֹואּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכדי
ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ּגנאי אבל תבֹוא. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולא
מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ּברחֹובֹות; ּפעם ּבחּוץ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָֹּפעם
ּפעמים  אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו אּלא לצאת יּניחה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא
ּבזוית  ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ׁשאין ;הּצר ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבחדׁש,

ּפנימה". ,מל בת ּכבּוּדה "ּכל ּכתּוב: ׁשּכ ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּביתּה,
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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,
.È ׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

ּבאֹותּהסעּודֹות  אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִֵֶָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ׁשאינֹו ּומאֹותֹו[רעבתן]העיר מאכל ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ׂשעֹורים  ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה אנׁשי ְְְִִִִִִִִֵֶַָָׁשל
ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז וכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׂשעֹורים,

ּפרּפרת לּה ּכגֹון [תיבול]ּופֹוסקין הּפת, את ּבּה לאכל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ
וׁשמן  לאכילה, וׁשמן ּבהן; וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָקטנּיֹות
מנהג  היה אם לׁשּתֹות, יין ּומעט ּופרֹות; הּנר, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלהדלקת
סעּודֹות  ׁשלׁש לּה ּופֹוסקין יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו ְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ׁשּבת  ּבכל לּה ונֹותן הּמקֹום. ּכמנהג ּדגים אֹו ּובׂשר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

ּכסף מעה בדינר]וׁשּבת מו' אחד ששוויו לצרכיה,[מטבע ְְִֶֶֶַָָָָָ
ּבהן. וכּיֹוצא למרחץ אֹו לכּבּוס ְְְְְִֵֶֶַָָּכגֹון

.‡È היה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ׁשּיעׂשה  לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּתן מזֹונֹות יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ
ותהיה  להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא לחם ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָלּה

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו חֹוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכתּבתּה
.·È,לּה הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבעל

לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה אֹוכלת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָותהיה
ללילי  ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד ּבידֹו; הרׁשּות -ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

.ׁשּבת  ַָ
.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר [נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ

מזֹונֹותיה  ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּבעל.
המטּמאן  מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח מּפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּתרּומה,
ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ּבטהרה; ְְְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאכלן

.„È חּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמזֹונֹות
לא  ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ואיל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּכאן

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו ּגֹוערין - ּבֹו.[מפצירים]רצה ְְֲִִִִַָָ
'ּפלֹוני  ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - רצה לא ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹואם
מעֹוף  ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ואינֹו הּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאכזרי
אחר  לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. את זן ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא

ֵׁשׁש.
.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים [מוחזק ּבּמה ְְֲִִִֵֶֶַָָ

ממון] ראּוי;כבעל אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְִִֵֵֵַָָָָָואין
צדקה  מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה אם ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָאבל
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊË ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי

הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - מזֹונֹות ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹֹלתּבע
מּניח  אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ּפֹוסקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ריקן. ְְְִִִֵֵֵָָָָָָּביתֹו
למזֹונֹותיה  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ואין נכסים . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָ

ידיה מעׂשה על עּמּה לה]מחּׁשבין מספיקים הם עד [אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
לא  אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ּבעלּה; ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיבֹוא
קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ּבּדין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָעמדה

הכרזה צריכה המרבה]ואינּה לכל פומבית ולא [מכירה ְְְְִֵַָָָָֹ
בעלה]ׁשבּועה משל בידה ויטען,[שאין ּבעלּה ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֶַַָָָֹ

מגלּגלין  מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות ׁשּתבֹוא עד ְְְְְִִֶַַַַָָָֻאֹו
למזֹונֹות [בשבועתה]עליה[מוסיפין] אּלא מכרה ׁשּלא ְְִֶֶֶָָָָָֹ

להן. צריכה ְִִֶֶָָׁשהיא
.ÊÈ,ּבעלּה ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם

אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון מֹוכרין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכ
ׁשּלא  מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר אבל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּפחֹות;

אמּוד  ׁשהּוא ּפי על אף ּדין ּבפניו ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבני  ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ּומֹוכרין, לנכסיו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָיֹורדין

אֹותן. ּומפרנסין ּפחֹות אֹו ְְְִֵַָָׁשׁש
.ÁÈ ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשה יׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹוצא  ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין  לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא  אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
מזֹונֹות  לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַָָָָמזֹונֹות
חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ׁשּתביא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעד
ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָועֹוד

.ËÈואכלה ולותה ּבעלּה, לׁשּלם.הל חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָ
אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת אחד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעמד
ׁשּלא  מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, לׁשּלם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחּיב

מּמּנּו. לותה לא והיא לזּונּה, ְְְִִִֶָָָֹצּוּוהּו
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא  זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידי סמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Î ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת 'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] אּלא חפץ מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
'לא  אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, עד ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהת
הּסת  ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה לויתי אּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנחּת,

חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו שהסיתו ִִֶַׁשהּניח [שבועה
עליה. החֹוב ויּׁשאר ונפטר; ְְְִִֵֶַָָָָָלּה,

.·Î טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
.‚Î זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

zeyi` zekld - miyp xtq - 'a xc` `"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ּתּמּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹאם
ּתהיה  יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - לאו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻואם
אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, עֹוׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהיא
אין  אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ׁשהיא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדברים

לּכל  מסּפיקין ידיה .מעׂשה ְֲִִֵֶַַַָָֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין  הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן  יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּים ּכתּבה  הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא לּה[נזירות]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. -[בגדים ְְְְִֵַַַַַָָ

לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתת ּכּסה ּכדי ׁשּלּה, הן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהרי
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח למתניה [מרגל חגֹור ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ

.לרגל]
יׂשראל ·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים .ּבּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים  לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזול הראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

לּה‚. חּיב ׁשהּוא הּכסּות ּומדֹורּובכלל בית ּכלי [דירה]- ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצע ׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

ּכגֹון גס] ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשּׂשֹוכר  והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ּוקערה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָקדרה
רחבה  ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע ׁשל ּבית - ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָלּה

הּכּסא [חצר] ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָחּוצה
מּמּנּו. ִֶחּוץ

ּתכׁשיטיה „. לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין ּבגדי וכן ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּופּדחּתּה ראׁשּה על להּקיף ּופּו[מצחה]צבעֹונין [איפור , ְְְִִִַַַַָָֹ

ללחיים]וׂשרקהעין] ׁשּלא [אודם ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֵֵֶֶַָָָֹ
עליו. ְִֶַָָתתּגּנה

ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה
עׁשרֹו לפי מׁשי הּכל ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

לפי  הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה  ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי והּתכׁשיט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹעׁשרֹו.

להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו לּה לּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָידֹו
ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו הּכתּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻותהיה

.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
ּוכלי  להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

עׁשרֹו ּכפי להן נֹותן ואינֹו ּבֹו; לׁשּכן ּומדֹור אּלא ּתׁשמיׁש , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
מזֹונֹות  עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה ּבלבד. צרּכן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכפי

לזונו] חייב לֹו[שהוא יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְֵֵֵַַַָ
למזֹונֹותיו  מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ּומדֹור; בית ּוכלי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָכסּות

ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי לכסּותֹו מֹוכרין ּכ -ְְְְִִֵֵָ
.Ê ּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

אין  ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי
לֹו ׁשּתתקּׁשט ּבעל אֹולּה ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל ; ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּתכׁשיט  לּה ּפֹוסקין - אׁשּתֹונתחרׁש עם הּבעל ודין . ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ
ּבטענת  ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר והּכלים הּכסּות ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָּבטענת
- נתּת' 'לא אֹומרת והיא 'נתּתי' הּוא אמר אם ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהּמזֹונֹות:

לּכל. אחד ִֶַָֹּדין
.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
.Èׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדירּה

ּוכברה  נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל הּׁשכנֹות ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹּכל
ויּתן  יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ותּנּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָרחים

ׁשּמּׂשיאּה מּפני לה]ּכתּבה, ּבׁשכּונֹותיה.[מוציא רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ּוכברה  נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ׁשּלא ׁשּנדרה היא  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹוכן
לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא ותּנּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹורחים
בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים אֹותן לארג ׁשּדרּכן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּבמקֹום

ׁשהּוא ּבׁשכּונֹותיו  רע ׁשם ׁשּמּׂשיאּתּו .[קמצן]ּכילימּפני ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
.‡È ׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד  לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל [צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות  רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

עׁשרֹו,[הזול] לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְִִִִִֵָָָָָָּבכל
ׁשּכל  לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ׁשּתצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדי
ּולבית  לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָאּׁשה
ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל הּמׁשּתה ּולבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאבל
תצא  ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - לּה הם ׁשּיבֹואּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכדי
ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ּגנאי אבל תבֹוא. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולא
מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ּברחֹובֹות; ּפעם ּבחּוץ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָֹּפעם
ּפעמים  אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו אּלא לצאת יּניחה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא
ּבזוית  ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ׁשאין ;הּצר ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבחדׁש,

ּפנימה". ,מל בת ּכבּוּדה "ּכל ּכתּוב: ׁשּכ ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּביתּה,
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.·È ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר
ויּתן  יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולבית הּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי  ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה  ונעל הּסהר ּבבית 'מּפני ׁשאסרּה טֹוען היה ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבבית  אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין אדם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָבני
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם והחזקּו ְְְְְְִִִֶַָֻהּמׁשּתה',

.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם  הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל  ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול  ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים  ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי  ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂË אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּ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 ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
היא  וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמֹוציאּה
מקּפיד  איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ּכן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמרה
רצֹוני  'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ׁשֹומעין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליהן'

אּלּו'. ּבׁשכנֹות רע ׁשם עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָׁשּיצא
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא  ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין  יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל  הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈ ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָאיׁש
ּבלא  ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין - ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאחרת

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת ׁשעל אבל ּכתּבה, . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהּנֹוׂשא
מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה יכֹול אינֹו - ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ

למדינה לעיר]מּמדינה ּבאֹותּה[מעיר לכפר מּכפר אֹו , ְְְְְִִִִִִָָָָָ
מּכפר  ולא לכפר, מּמדינה להֹוציאּה יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹהארץ.
ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ׁשּיׁשיבת ּדברים ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלמדינה,

להן. טֹובה הּכפרים ׁשּיׁשיבת ְְְִִִֶֶַַָָָָּדברים
.ÁÈּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
להּטּפל צריכה ׁשהיא יפה [לטפל]מּפני עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ק  ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי הּיפה, לא ּבּנוה וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּובכל  ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻֻיֹוציאּה
יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום מֹוציאין ְְִִִִִֵֶֶָָָָֻֻמקֹום,

.ËÈ,לארץ לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
לארץ  לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל מארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאֹו

ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
מעלין  - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואין מּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ

הרע  מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו

.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר
- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
יׂשראל  מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
הּכל  ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ירּוׁשלים; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעם
מֹוציאין  הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל מּׁשם; ְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹמֹוציאין

ִָמּׁשם.

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ב שני יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכפי [תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים  הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
ּכחן [מפונקים]והענּגים ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל עֹונתן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין אֹוכלין ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָאּלא
ּבהן  וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם  ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתן ּבעיר, מלאכּתן היתה אם -ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָ
החּמרים  ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ּפעם -ְְִִִַַַַַַַַַָָֹ
עֹונתן  - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּמּלחין
ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ּבׁשּבת, אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּפעם
ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש חכמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּתלמידי

אּלא ·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש
אּלא  יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלמקֹום

ׁשעֹונתּהּברׁשּותּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ׁשעֹונתּה למלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹובה
חכמים  ותלמידי מּלח. להעׂשֹות ּגּמל אֹו ּגּמל, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהעׂשֹות
ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות ׁשּלא ּתֹורה לתלמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹיֹוצאין
אׁשּתֹו אין חכמים, ּתלמיד ׁשּנעׂשה וענג ר וכן  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשנים;

לעּכב. ְְֵַָיכֹולה
אחת ‚. ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּבין נֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול  ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול  ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

לֹו„. ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
אחת  עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - נׁשים ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָׁשּתי
מהן  אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו היּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ארּבע  לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ּבׁשּתי אחת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשנים  ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה .נׁשים, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים צּוּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
עֹונה  להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף

ּבחדׁש. אחת ְֶַַַַֹּפעם
אׁשּתֹו‰. את עד]הּמּדיר מה [מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
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יֹוציא  זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים  ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּבׁשעת  מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדברי
מעׂשה  ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּתׁשמיׁש
ויּתן  יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ּודברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשֹוטים

ְָֻּכתּבה.
.Â אחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ְְִִִִִֶַַַַַַַָָהּמּדיר

אֹו[שבוע] ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ממּתינין ,ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
ׁשּכיון  חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ואפּלּו נדרֹו, ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָיפר
לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. צערּה הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּנדר,
- מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי אסּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ'ּתׁשמיׁשי
ׁשהּוא  מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ואם ּכלּום, נדר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא
הרי  - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לּה: אמר לּה. ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבד
ּדבר  האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁש; ואסּור נדר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה

לֹו. ָָהאסּור
.Ê ּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ויּתן ְְִִֵָֻיֹוציא
.Á הּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני -[מרצוני]'מאסּתיהּו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

לׁשעתֹו להֹוציא אֹותֹו ּבּׁשביה [מיידית]ּכֹופין ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ו  ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; לׂשנּוי ּבליֹותיה ׁשּתּבעל תּטל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹֻ

בלויים] לבעלּה[בגדים ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּקּימין,
ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ּבאחריּותן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹונתחּיב
ׁשּברגליה  מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל נֹוטלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואינּה
וכן  לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ׁשּבראׁשּה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומטּפחת
מנת  על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת מּתנה, לּה ׁשּנתן ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכל

ותצא. ְִֵֵֶֹׁשּתּטל
.Ë הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

'מּפני  אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים  וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי  כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות  ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.È:לּה ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָואחר
עמדה  אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ'אם
ולא  ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ולא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹֹֹֻּבמרּדּה

ּכלל  ּכתּבה לּה עׂשר יהיה ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ
קדם  מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות לּה ואין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹחדׁש,

יֹורׁשּה. ּבעלּה ְֲֵַַָָהּגט,
.‡Èואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכּסדר

היה  ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו נּדה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
אּׁשה  לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח  ְֲֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעלּה

ֶֶַאחרת.
.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת ׁשּלא ולא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי להתיּבם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרצת

.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת
ּבעל  ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסים ּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מֹוציאין  אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה  ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
מׁשּלם  אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ּכלּום. ְְְִֶֶֶַַָלּה
.„È אחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים  יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
הּתלמּוד  ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַֹּוגדֹולים

ולדּון. לתּפס ְְִָָֹראּוי
.ÂË איני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי  על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊË מֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

הארץ  ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן עּמֹו', ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאני
- עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא

ּתחּלה סתמי]מחרימין יֹודה [חרם ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ואחר ּדין; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבבית
הּנטען  מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו עדים'. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָּבפני
אי  אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ּפׁשרה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועֹוׂשין

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ׁשאסּור לפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאפׁשר,
.ÊÈ ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראה האּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי  לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
הריני  אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ונֹותן ראּוי מגרׁש ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְְְִֵֵֵֵָָָֻ
הארץ. ּדר מּפני ּכן, ְֲִֵֵֶֶֶַָָלעׂשֹות

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרה נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר  היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן  ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה  היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻיֹותר
אּלא  לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ּתל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּכתּבתּה,
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.·È ׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר
ויּתן  יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
לֹו; ממּתינין אחד רגל אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּכתּבה.

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא .ׁשנים, ְְְִִִֵַָֻ
.‚Èּולבית הּמּד האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכמי  ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
ּבפניה  ונעל הּסהר ּבבית 'מּפני ׁשאסרּה טֹוען היה ואם . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּבבית  אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין אדם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָבני
לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם והחזקּו ְְְְְְִִִֶַָֻהּמׁשּתה',

.„Èואּמ אבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהאֹומר
להם  הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי
ּובכל  ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁשּיארע
ּגדֹול  ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרים  ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכגֹון

אּמלרׁשּותֹו אצלי ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לי  ׁשּמרעין מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואחֹות
ׁשּיׁשבּו האדם את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּומצרין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו ְֲִִִֵאחרים
.ÂË אדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּ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 ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
היא  וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמֹוציאּה
מקּפיד  איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ּכן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמרה
רצֹוני  'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ׁשֹומעין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליהן'

אּלּו'. ּבׁשכנֹות רע ׁשם עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָׁשּיצא
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא  ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין  יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל  הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - .נּׂשּואין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

.ÊÈ ּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָאיׁש
ּבלא  ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין - ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאחרת

ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת ׁשעל אבל ּכתּבה, . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָהּנֹוׂשא
מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה יכֹול אינֹו - ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ

למדינה לעיר]מּמדינה ּבאֹותּה[מעיר לכפר מּכפר אֹו , ְְְְְִִִִִִָָָָָ
מּכפר  ולא לכפר, מּמדינה להֹוציאּה יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹהארץ.
ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ׁשּיׁשיבת ּדברים ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלמדינה,

להן. טֹובה הּכפרים ׁשּיׁשיבת ְְְִִִֶֶַַָָָָּדברים
.ÁÈּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
להּטּפל צריכה ׁשהיא יפה [לטפל]מּפני עצמּה ולבּדק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ק  ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי הּיפה, לא ּבּנוה וכן ּוכעּורה. ּלה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּובכל  ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻֻיֹוציאּה
יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום מֹוציאין ְְִִִִִֵֶֶָָָָֻֻמקֹום,

.ËÈ,לארץ לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
לארץ  לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל מארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאֹו

ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
מעלין  - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ואין מּמקֹום . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ

הרע  מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין
יׂשראל. ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻׁשרּבֹו

.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאמר
- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
יׂשראל  מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
הּכל  ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ירּוׁשלים; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעם
מֹוציאין  הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל מּׁשם; ְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹמֹוציאין

ִָמּׁשם.

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ב שני יום

יד  ¤¤ּפרק
ּכפי [תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ

הרּכים  הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו
ּכחן [מפונקים]והענּגים ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

לילה. ּבכל עֹונתן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין אֹוכלין ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָאּלא
ּבהן  וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם  ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתן ּבעיר, מלאכּתן היתה אם -ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָ
החּמרים  ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ּפעם -ְְִִִַַַַַַַַַָָֹ
עֹונתן  - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּמּלחין
ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ּבׁשּבת, אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּפעם
ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש חכמים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָּתלמידי

אּלא ·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש
אּלא  יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלמקֹום

ׁשעֹונתּהּברׁשּותּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָ
ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ׁשעֹונתּה למלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹובה
חכמים  ותלמידי מּלח. להעׂשֹות ּגּמל אֹו ּגּמל, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהעׂשֹות
ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות ׁשּלא ּתֹורה לתלמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹיֹוצאין
אׁשּתֹו אין חכמים, ּתלמיד ׁשּנעׂשה וענג ר וכן  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשנים;

לעּכב. ְְֵַָיכֹולה
אחת ‚. ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ּבין נֹוׂשא , ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

יכֹול  ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול  ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

לֹו„. ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
אחת  עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - נׁשים ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָׁשּתי
מהן  אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו היּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ארּבע  לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ּבׁשּתי אחת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשנים  ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה .נׁשים, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים צּוּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
עֹונה  להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף

ּבחדׁש. אחת ְֶַַַַֹּפעם
אׁשּתֹו‰. את עד]הּמּדיר מה [מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
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יֹוציא  זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים  ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּבׁשעת  מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּדברי
מעׂשה  ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ּכדי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּתׁשמיׁש
ויּתן  יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ּודברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשֹוטים

ְָֻּכתּבה.
.Â אחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ְְִִִִִֶַַַַַַַָָהּמּדיר

אֹו[שבוע] ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ממּתינין ,ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
ׁשּכיון  חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ואפּלּו נדרֹו, ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָיפר
לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. צערּה הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּנדר,
- מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי אסּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ'ּתׁשמיׁשי
ׁשהּוא  מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ואם ּכלּום, נדר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא
הרי  - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לּה: אמר לּה. ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבד
ּדבר  האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁש; ואסּור נדר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה

לֹו. ָָהאסּור
.Ê ּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ויּתן ְְִִֵָֻיֹוציא
.Á הּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.
מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני -[מרצוני]'מאסּתיהּו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ

לׁשעתֹו להֹוציא אֹותֹו ּבּׁשביה [מיידית]ּכֹופין ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ו  ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; לׂשנּוי ּבליֹותיה ׁשּתּבעל תּטל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹֻ

בלויים] לבעלּה[בגדים ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּקּימין,
ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ּבאחריּותן, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹונתחּיב
ׁשּברגליה  מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל נֹוטלת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואינּה
וכן  לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ׁשּבראׁשּה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּומטּפחת
מנת  על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת מּתנה, לּה ׁשּנתן ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּכל

ותצא. ְִֵֵֶֹׁשּתּטל
.Ë הריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם

'מּפני  אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים  וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי  כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות  ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.È:לּה ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָואחר
עמדה  אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ'אם
ולא  ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ולא ְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹֹֹֻּבמרּדּה

ּכלל  ּכתּבה לּה עׂשר יהיה ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ
קדם  מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות לּה ואין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹֹחדׁש,

יֹורׁשּה. ּבעלּה ְֲֵַַָָהּגט,
.‡Èואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכּסדר

היה  ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו נּדה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
אּׁשה  לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח  ְֲֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָּבעלּה

ֶֶַאחרת.
.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן

מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת ׁשּלא ולא יבמה וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי להתיּבם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרצת

.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת
ּבעל  ׁשל ׁשהּוא ּדבר ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסים ּבלא אבל . ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מֹוציאין  אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה  ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
מׁשּלם  אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ּכלּום. ְְְִֶֶֶַַָלּה
.„È אחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים  יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
הּתלמּוד  ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַֹּוגדֹולים

ולדּון. לתּפס ְְִָָֹראּוי
.ÂË איני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי  על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה
.ÊË מֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש

הארץ  ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן עּמֹו', ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאני
- עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא

ּתחּלה סתמי]מחרימין יֹודה [חרם ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ואחר ּדין; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבבית
הּנטען  מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו עדים'. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָּבפני
אי  אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ּפׁשרה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועֹוׂשין

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ׁשאסּור לפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאפׁשר,
.ÊÈ ׁשּתבריא עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ראה האּׁשה . ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

'הרי  לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
הריני  אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻֻּכתּבתי

'והֹול ּכתּבה ונֹותן ראּוי מגרׁש ואין לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְְְִֵֵֵֵָָָֻ
הארץ. ּדר מּפני ּכן, ְֲִֵֵֶֶֶַָָלעׂשֹות

.ÁÈלפּדֹותּה חּיב - נאסרה נׁשּבית ׁשּכבר ּכהן היה אם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבעיר  היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן  ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈ על ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה  היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻיֹותר
אּלא  לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ּתל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּכתּבתּה,
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אֹותּה ּופֹודה אֹותֹו עׂשרה ּכֹופין עד ּדמיה היּו אפּלּו , ֲֲִִֶֶַָָָָָָ
ּדברים  ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו אין ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבכתּבתּה,
ּפעם  ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ראׁשֹונה; ּבפעם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאמּורים?
והיא  ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי - לגרׁשּה ורצה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻׁשנּיה

ע  את צמּה.ּתפ ּדה ְְִֶֶַָ
.Î יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו  פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Î ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב ׁשהּדירּה .ׁשּמעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא  ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה הּוא ּתפּדה והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ואּסּור  מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - אֹותּה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּפֹודה
לּה. ׁשּגרם הּוא ְִֶַַָָָהּׁשביה

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו הסּפד מתה לּה ולעׂשֹות , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות]וקינים עני [לשכור ואפּלּו הּמדינה; ּכל ּכדר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

היה  ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּביׂשראל,
קֹוברין  מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; לפי הּכל ְְְְְְִִִִִֵַָָֹעׁשיר,

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה כבֹודּה; לפי [לדרגת אֹותּה ְְֲִִִֶַָָָָָָ
מיתה.עשירותו] לאחר אפּלּו יֹורדת, ְְֲִִֵֶֶַַָָואינּה

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכדי  לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּוקברּה

לּכלבים  מׁשלכת זֹו תהיה אחרת ׁשּלא ּבמדינה היה . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבלא  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹּכׁשּמתה

פומבי]הכרזה הּבעל,[מכרז ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין , ְְְְִִַַַַָָָָ
כבֹודּה. לפי אֹו כבֹודֹו ְְְְִִָּולפי

טו  ¤¤ּפרק
ׁשּימנע ‡. הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהאּׁשה

לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי - ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹונתּה
קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ׁשּכבר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבנים,
ׁשהיא  מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ּבכל לבעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחּיב

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָמצות
האּׁשה ·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה .האיׁש ְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ

ׁשנה  עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומאימתי
ע  ׁשעברּו וכיון ׁשנה. עׂשרה ׁשבע מּבן ולא אֹו ׁשנה ׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

היה  ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי - אּׁשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא
ּכדי  אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, וטרּוד ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹוסק
מּתר  זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ּבמז ֹונֹות יטרח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכן  וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ׁשהעֹוסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתאחר,

ּתֹורה. ְְַָּבתלמּוד
ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בה מי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ

אין תמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן
אם  אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו

לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,

זכר „. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה
סריס ּונקבה  הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית[עקר] הּבת ׁשהיתה אֹו מצוה [עקרה], קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

זֹו.
ּפרּיה ‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו

ּכבנים  הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
והם  הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי בניו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמּׁשני
קּים  לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ומתּו, ּובת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ְִָּמצוה.
.Â קּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו

עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. הּוא [כנעני]מצוה ונׁשּתחרר , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
אחר  ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהן

יחּוס לֹו אין ׁשהעבד מתייחסים ׁשּנׁשּתחרר; בניו [אין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
.אליו]

.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא זכר לא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מולידה] ּכן ואינה אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּוקטּנה

לפרֹות  אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקּים
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
עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

ׁשאמר  יּׂשא ּבין אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
לולד. הראּויה ְְִָָָָָאּׁשה

.Á זרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת
מּמּנה  החלי חזקת - לּהּכחץ ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא , ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

רצונו]ּתֹוספת לפי בכתובה עצמו על שלקח ;[התחייבות ֶֶ
לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו תהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא
החלי  חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּתֹוספת

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא ּבלבד; [הסכום מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
בכתובה] חכמים ְֶֶותֹוספת.שקבעו

.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
העמד  ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאם
ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ּבחזקת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹממֹון
אם  מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת היא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָולּמה

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא אֹו ּכחץ ְְְְִֵֵֵֶֶַֹיֹורה
.È ׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשֹומעין  - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמּפני
היא  צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻלּה;
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ּכתּבה  עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לזקנּותּה. ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלבנים
לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד;

ְִֹותּטל.
.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל

אין  - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה
הּמנין  מן זמן אֹותֹו להם .עֹולה ְְִִֶֶַַָָ

.·È ׁשהּפילה מּיֹום מֹונה - וחזרה הּפילה הּפילה אם . ְְִִִִִִִִֶָָָָָָ
זכה  לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות
.‚È,עּמּה ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', ּבתֹו 'הּפילה אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ויּתן  ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אֹוּכתּבה  הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ּובכל . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהּפילה

.„È ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנּׂשאת
עׂשר  הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהֹוציאּה

לׁשליׁשי; תּנׂשא לא - ילדה ולא לׁשליׁשי ׁשנים נּׂשאת ואם ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵָָָָֹֹ
אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּכתּבה, ּבלא ּתצא -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ּורבּיה. ּפרּיה מצות ְְְִִִִֵֶַָָׁשּקּים
.ÂË יכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה  ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים  עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי עם תֹולידי,ׁשּתנהגי ולא ְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ
אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ּתתּבעי'. ּכ ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואחר
ּבדבר  מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ּדנין ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליׁשב;

ּפׁשרה. ׁשּיעׂשּו עד ְֲֶֶַַָָזה
.ÊË הּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף

סֹופרים  מּדברי זמן מצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבנה  ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
אּׁשה  ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
- איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

תחׁשד. ֵֵֶָֹׁשּלא
.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על על וחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ

פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּביֹותר  לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוכן

ולא ּביתּה ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ּתׁשמיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתתּבע
אּלא  ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה תמנע ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא
ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
ּומן  הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכדי

לכעּור. ְִֶַהּדֹומה
.ËÈ חכמים צּוּו יֹותר וכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה  הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו

יתרה  אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיה ּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Î ּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא  עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני  יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה  אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

טז  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנכסים

ּבׁשטר  נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ּבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָעבדים
ואם  ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', נקראין אינן - ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻּכתּבה
אם  ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא אחריּות הּבעל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָקּבל

שוויה]ּפחתה לֹו[נפחת כשמתגרשת]ּפחתה הפחת [משלם ֲֲָָָָ
הֹותירה לֹו[התייקרה]ואם לה הֹותירה מחזיר [אינו ְִִִָָ

קּבל הרווח] לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי נקראת זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַֹֹ
אם  האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא עליו, הּנדּוניא ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאחריּות
זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ואם לּה ּפחתה ְֲֲֲִִִֵָָָָָָָָּפחתה

מלֹוג'. 'נכסי ְְְִִֵֵנקראת
לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן

לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ
- ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֻנפלּו
נקרא  ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי נקראין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּכל
עם  מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר אּלא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻ'ּכתּבה'

ּבלבד. ְִֶֶַַהּתֹוספת
הֹודענּו‚. הּתֹוספת ּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ

אּלא  ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
אּלא  נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב היא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל מיתת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלאחר
לגּבֹות  האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ׂשדֹות ְְִִִֵַַַָָָָָָלּבעל

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא מּמּנּו, והיא ּכתּבתּה ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
'זּבּורית'. ְִִִֵַהּנקראת

תגּבה „. לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת ׁשּתּׁשבע קדוש]עד חפץ הּניח [אחיזת ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא ּכלּום, ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹֹאצלּה
לה]ּכל שקנה אבל [בגד מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ׁשעליה, ְֲֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכסּות  ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה לרצֹונֹו, ּגרׁשּה ְְְְְְִִִֵֵָָָָֹאם
להֹוציא  רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה לקחן ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשעליה,

היא. ִֹלא
מן ‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן

מיתת הּקרקע  לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשבח  אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,

טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים [גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּלֹוקח ׁשהׁשּביח מּׁשבח מבעלה ּבכתּבתּה הקרקע [שקנה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

אותה] הּׁשבח.והשביח את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ִֶֶֶֶַַַַַַ
ּכתּבה מּקּלי  אּלּו הן.ּודברים ְְִִֵֵֵָָֻֻ
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אֹותּה ּופֹודה אֹותֹו עׂשרה ּכֹופין עד ּדמיה היּו אפּלּו , ֲֲִִֶֶַָָָָָָ
ּדברים  ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו אין ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבכתּבתּה,
ּפעם  ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ראׁשֹונה; ּבפעם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאמּורים?
והיא  ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי - לגרׁשּה ורצה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻׁשנּיה

ע  את צמּה.ּתפ ּדה ְְִֶֶַָ
.Î יֹורדין ּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזהלנכסיו  פומבי]ּומֹוכרין ּכדר[מכרז אֹותּה ּופֹודין , ְְְְְִִִֶֶַָָָָָ
ּפֹודה. ֶֶַַַׁשהּבעל

.‡Î ולּתן לגרׁשּה ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמּדיר
לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה ולּתן לגרׁשּה נתחּיב ׁשהּדירּה .ׁשּמעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא  ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
עצמּה הּוא ּתפּדה והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא . ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ואּסּור  מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - אֹותּה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹֹּפֹודה
לּה. ׁשּגרם הּוא ְִֶַַָָָהּׁשביה

.‚Îּבקבּורתּה חּיב - אׁשּתֹו הסּפד מתה לּה ולעׂשֹות , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מקוננות]וקינים עני [לשכור ואפּלּו הּמדינה; ּכל ּכדר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

היה  ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּביׂשראל,
קֹוברין  מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; לפי הּכל ְְְְְְִִִִִֵַָָֹעׁשיר,

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה כבֹודּה; לפי [לדרגת אֹותּה ְְֲִִִֶַָָָָָָ
מיתה.עשירותו] לאחר אפּלּו יֹורדת, ְְֲִִֵֶֶַַָָואינּה

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ּכדי  לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּוקברּה

לּכלבים  מׁשלכת זֹו תהיה אחרת ׁשּלא ּבמדינה היה . ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּבלא  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹּכׁשּמתה

פומבי]הכרזה הּבעל,[מכרז ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין , ְְְְִִַַַַָָָָ
כבֹודּה. לפי אֹו כבֹודֹו ְְְְִִָּולפי

טו  ¤¤ּפרק
ׁשּימנע ‡. הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהאּׁשה

לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי - ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹונתּה
קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ׁשּכבר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבנים,
ׁשהיא  מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ּבכל לבעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחּיב

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָמצות
האּׁשה ·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה .האיׁש ְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ

ׁשנה  עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומאימתי
ע  ׁשעברּו וכיון ׁשנה. עׂשרה ׁשבע מּבן ולא אֹו ׁשנה ׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

היה  ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי - אּׁשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא
ּכדי  אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, וטרּוד ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹוסק
מּתר  זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ּבמז ֹונֹות יטרח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכן  וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ׁשהעֹוסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתאחר,

ּתֹורה. ְְַָּבתלמּוד
ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בה מי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ

אין תמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן
אם  אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו

לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,

זכר „. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה
סריס ּונקבה  הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית[עקר] הּבת ׁשהיתה אֹו מצוה [עקרה], קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

זֹו.
ּפרּיה ‰. מצות קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָנֹולדּו

ּכבנים  הן הרי בנים ּבני אמּורים?ּורבּיה; ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּונקבה; מּזכר ּבאים והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָּבׁשהיּו
והם  הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאף
לֹו היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי בניו, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָָמּׁשני
קּים  לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ומתּו, ּובת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבן

ְִָּמצוה.
.Â קּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו

עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. הּוא [כנעני]מצוה ונׁשּתחרר , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
אחר  ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהן

יחּוס לֹו אין ׁשהעבד מתייחסים ׁשּנׁשּתחרר; בניו [אין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
.אליו]

.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא זכר לא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מולידה] ּכן ואינה אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּוקטּנה

לפרֹות  אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקּים
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
עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

ׁשאמר  יּׂשא ּבין אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
לולד. הראּויה ְְִָָָָָאּׁשה

.Á זרע ׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהת
מּמּנה  החלי חזקת - לּהּכחץ ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא , ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ

רצונו]ּתֹוספת לפי בכתובה עצמו על שלקח ;[התחייבות ֶֶ
לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו תהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא
החלי  חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּתֹוספת

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא ּבלבד; [הסכום מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
בכתובה] חכמים ְֶֶותֹוספת.שקבעו

.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
העמד  ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאם
ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ּבחזקת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹממֹון
אם  מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת היא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָולּמה

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא אֹו ּכחץ ְְְְִֵֵֵֶֶַֹיֹורה
.È ׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשֹומעין  - ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמּפני
היא  צריכה ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻלּה;
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ּכתּבה  עּקר ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לזקנּותּה. ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלבנים
לרצֹונּה ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלבד;

ְִֹותּטל.
.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל

אין  - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה
הּמנין  מן זמן אֹותֹו להם .עֹולה ְְִִֶֶַַָָ

.·È ׁשהּפילה מּיֹום מֹונה - וחזרה הּפילה הּפילה אם . ְְִִִִִִִִֶָָָָָָ
זכה  לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות
.‚È,עּמּה ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', ּבתֹו 'הּפילה אֹומר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָהּוא

עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ויּתן  ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

אֹוּכתּבה  הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ּובכל . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהּפילה

.„È ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנּׂשאת
עׂשר  הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהֹוציאּה

לׁשליׁשי; תּנׂשא לא - ילדה ולא לׁשליׁשי ׁשנים נּׂשאת ואם ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵָָָָֹֹ
אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּכתּבה, ּבלא ּתצא -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ

ּורבּיה. ּפרּיה מצות ְְְִִִִֵֶַָָׁשּקּים
.ÂË יכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה  ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּכחץ

ׁשנים  עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי עם תֹולידי,ׁשּתנהגי ולא ְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ
אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ּתתּבעי'. ּכ ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואחר
ּבדבר  מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ּדנין ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליׁשב;

ּפׁשרה. ׁשּיעׂשּו עד ְֲֶֶַַָָזה
.ÊË הּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף

סֹופרים  מּדברי זמן מצּוה ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבנה  ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
אּׁשה  ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
- איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

תחׁשד. ֵֵֶָֹׁשּלא
.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על על וחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ

פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּביֹותר  לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוכן

ולא ּביתּה ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ולא , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ּתׁשמיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתתּבע
אּלא  ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה תמנע ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא
ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
ּומן  הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכדי

לכעּור. ְִֶַהּדֹומה
.ËÈ חכמים צּוּו יֹותר וכן אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

יעׂשה  הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; ואֹוהבּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו

יתרה  אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ויהיה ּבטֹובתּה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ
רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו

.Î ּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן
מֹורא  עליה לֹו ויהיה ּפיו,מּדי, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה , ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני  יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה  אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן

טז  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנכסים

ּבׁשטר  נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ּבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָעבדים
ואם  ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא 'ּכתּבה', נקראין אינן - ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻֻּכתּבה
אם  ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא אחריּות הּבעל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָקּבל

שוויה]ּפחתה לֹו[נפחת כשמתגרשת]ּפחתה הפחת [משלם ֲֲָָָָ
הֹותירה לֹו[התייקרה]ואם לה הֹותירה מחזיר [אינו ְִִִָָ

קּבל הרווח] לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי נקראת זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַֹֹ
אם  האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא עליו, הּנדּוניא ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאחריּות
זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ואם לּה ּפחתה ְֲֲֲִִִֵָָָָָָָָּפחתה

מלֹוג'. 'נכסי ְְְִִֵֵנקראת
לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן

לעצמּה לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה אֹוולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָֹֻ
- ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֻנפלּו
נקרא  ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי נקראין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּכל
עם  מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר אּלא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻ'ּכתּבה'

ּבלבד. ְִֶֶַַהּתֹוספת
הֹודענּו‚. הּתֹוספת ּכבר ודין לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ

אּלא  ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹּכדין
אּלא  נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב היא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהרי
היּו ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל מיתת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלאחר
לגּבֹות  האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ׂשדֹות ְְִִִֵַַַָָָָָָלּבעל

הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא מּמּנּו, והיא ּכתּבתּה ׁשּבנכסיו, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
'זּבּורית'. ְִִִֵַהּנקראת

תגּבה „. לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹוכן
חפץ ּבנקיטת ׁשּתּׁשבע קדוש]עד חפץ הּניח [אחיזת ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא ּכלּום, ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹֹאצלּה
לה]ּכל שקנה אבל [בגד מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ׁשעליה, ְֲֲִִֶֶָָָָָָֻ

ּכסּות  ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה לרצֹונֹו, ּגרׁשּה ְְְְְְִִִֵֵָָָָֹאם
להֹוציא  רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה לקחן ׁשהרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשעליה,

היא. ִֹלא
מן ‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן

מיתת הּקרקע  לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מּׁשבח  אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,

טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים [גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּלֹוקח ׁשהׁשּביח מּׁשבח מבעלה ּבכתּבתּה הקרקע [שקנה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

אותה] הּׁשבח.והשביח את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ִֶֶֶֶַַַַַַ
ּכתּבה מּקּלי  אּלּו הן.ּודברים ְְִִֵֵֵָָֻֻ

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



`zeyiפב zekld - miyp xtq - 'a xc` a"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Â ׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
ומשקל] ּבמקֹום [בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מקֹום  מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות  היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוה מסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Ê ּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה  ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל  ּבכל הן,זֹו ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע ּבּמּטלטלין [בנים ויׁשנן ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֻ

אמם] כתובת שירשו - ירּׁשתּהזכרים מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָֹֻ
מעמידין [מקובל]ּפׁשּוט אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ּבכל ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ

הּתלמּוד  ּדין על מן אֹותּה אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ְַַַהּקרקע.

.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר
מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה זה ׁשּיכּתבּו ודבר ; ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּתנאי  זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָּתּקּון
תמיד]ׁשּבממֹון מן [שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ

של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ
.Ë אם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי

אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְִִֵֶַַָָָָָָהיה
ּכח  ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר לנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנסּתּפק
ּכדין  נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון הּגאֹונים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתּקנת
ׁשּנֹוציא  עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ּכתּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּתנאי

הּיֹורׁשים. מן ממֹון ְִִַָָּבּה
.È אחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

לֹו[ערבים]וערבאין ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
וכל  הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ּבאלפים  ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֻקרקע
ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּימּכר

אֹותן [מותר] לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹלֹו
ּבני  נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ּכׁשּיגרׁשּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה
חפץ  ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּוכׁשּתטרף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹחֹורין;
ּכתּבה  ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ּבעלי ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכדין

ּבעיניו. ְֵַָָקּלה
.‡È האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין

ּכתּבתּה, לגּבֹות חּוץ ּכׁשּתבֹוא אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ
מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי מּפני ּדין, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
ואם  ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ׁשּמא לּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוׁשׁשין

היתֹומים ובתמורה]רצּו שבועה, חומרת ממנה [להוריד ְִַָ
מהבעל להּדירּה משהו קיבלה אם - מסויים מדבר [בהנאה ְִַָ

[- ידוע אֹותּהשלא ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל להם נֹודרת ,ְִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּכתּבתּה. נֹוטלת ּכ ואחר ּדין, ְְְִֵֶֶַַָָָֻּבבית

.·È יֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת  ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל  ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים[סימן] ּגֹובה [גבולות]ּבארּבעת - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּטלטלין  לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאת
ע  אם והן וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּׁשנּיים  ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ונלקח ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָנמּכרּו
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים הּמּטלטלין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמּדמי

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה  ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר  תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה  .אּלא ְִֶָָ
.ÂË לא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה  אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊË ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום  ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
- יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִָֹלהֹודיעֹו,

ותּטל. ְִִַָֹּתּׁשבע
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

'נתקּבלה  אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻהֹוציאה
אּלא  לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהּכל',
ּביני  ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה זּוז, מאֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמׁש

מאות]לבינֹו' מה' יותר אתבע שלא זֹו[האמין הרי - ְֲֵֵ
ּכתּבתי  ּבׁשטר 'אין אמרה: אם אבל ּבׁשבּועה. ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻנפרעת
אלף  ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת אינּה - מאֹות' חמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא
לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו אֹותֹו, ּבּטלה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּכלּום,

הּסת ׁשבּועת מדרבנן]נׁשּבע ונפטר.[שבועה , ְְְְִִֵֶַָָ
.ÁÈ- ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹומרין
לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ּבׁשבּועה' ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּתּפרע

'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו ּבטענה נאמן אּתה .ואין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.ËÈ'טענתי על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל אֹומרין אמר - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ

עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה  ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת  אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה

ּבלא  מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּתהא
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם אבל [שנמכרו ׁשבּועה. ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹֻ

בעלה] ּפי ע"י על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא -ְְְִִִֶַַָָֹֹ
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לה]ׁשהאמינּה מֹועיל [האמין הּבעל ּתנאי ׁשאין הּבעל; ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
אינֹו אחרים ממֹון להפסיד אבל יֹורׁשיו, ועל עליו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

ִמֹועיל.
.‡Î נׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ׁשהיתה  ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה
אביה  ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּכתּבה ּבבית ׁשטר אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה  עּקר אפּלּו - הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, ְְִֵֶַַָָֻאין
.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום על אבל סֹומכין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשאין  ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה זֹו הרי - ּדין בית ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּתנאי

ּכתּבה  ׁשטר ׁשהיתה ּבידּה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
אין  ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ּבעלּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבבית

ּברּורה. ּבראיה אּלא מקֹום ּבכל ְְְִֶָָָָָָָלּה
.‚Î ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה  ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר  לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא  מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית' עּמי והן מּלתבען, .'נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
.„Î מזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְִִִֵֶַַָָָָָלפיכ

ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל אביה, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻלבית
ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש ע ׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר

הּיֹורׁש מן בֹוׁשה ׁשהיא .מּפני ְִִִֵֵֶַָ
.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא  לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

ׂשמחה  מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכן  עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמלּבּוׁש
עדים  לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי  - לבתּולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה,

ּבמ [יכולה] הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת קצת להׁשּביעֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
אני  'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ונאמן ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָָָָהּטענה.
וכל  הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ׁשּנעׂשה קטן ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּכׁשהייתי
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּדברים

.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּפניה האּׁשה [מחציפה]מעּזה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהֹוציאה
'לא  אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ּגּטי, ואבד ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֻ'ּגרׁשּתני
הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; עּקר לּתן חּיב - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּגרׁשּתי'
מּתחת  הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ׁשּגרׁשּה, ראיה ׁשּתביא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעד

ָָידּה.
.ÊÎ הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה ותֹוספת, קבלה]עּקר ׁשֹוברי'[כתב ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
הרי  ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה נאמן; קדוש]זה חפץ ,[תפיסת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, את לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹותן

.ÁÎ ו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עד ׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשבּועת  הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי
ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את [בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן [גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;

הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה
.Ï ּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;
החזירּה הּבעל הראׁשֹונה 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
.‡Ï ׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא  ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אם לאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא  להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
ּומׁשּביעין  אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻהזּכירה
לי  ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ונֹותנין ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֻאֹותּה
הּכתּבה  עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ּכתּבתי' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻאת
אּלא  להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאה,
ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ּכתּבה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻלּטל
אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו להּנׂשא ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֻהּתירּוני
נּׂשּואין  עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ּכתּבתּה, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻונֹותנין
והּתירּוני  ּכתּבתי את לי 'ּתנּו אמרה: אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֻּבאה.
ואם  ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ואין אֹותּה מּתירין - ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלהּנׂשא'

מּידּה. מֹוציאין אין ְִִִֵָָָָּתפסה,

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ג שלישי יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי

אּלא  נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻקֹודמת
ׁשּלפניה  ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה ואין וגם ּבׁשבּועה; , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עליו [האחרונה]היא היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת נׁשּבעת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - חֹוב ְְִִֵֶַַַַַָָָׁשטר
לבעל  והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, הּכתּבה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻואם

חֹוב.
לגּבֹות ·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
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.Â ׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
ומשקל] ּבמקֹום [בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מקֹום  מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות  היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוה מסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Ê ּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
ּכדר הּמּטלטלין, מן אף ּבעלּה מיתת אחר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻּכתּבתּה
ּתּקנה  ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו

יׂשראל  ּבכל הן,זֹו ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָָָָֻֻֻ
ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע ּבּמּטלטלין [בנים ויׁשנן ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֻ

אמם] כתובת שירשו - ירּׁשתּהזכרים מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָֹֻ
מעמידין [מקובל]ּפׁשּוט אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ּבכל ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ

הּתלמּוד  ּדין על מן אֹותּה אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ְַַַהּקרקע.

.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר
מטלטלי' ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה זה ׁשּיכּתבּו ודבר ; ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּתנאי  זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָּתּקּון
תמיד]ׁשּבממֹון מן [שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ

של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ
.Ë אם - סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי

אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע ְְְִִֵֶַַָָָָָָהיה
ּכח  ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר לנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנסּתּפק
ּכדין  נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון הּגאֹונים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתּקנת
ׁשּנֹוציא  עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ּכתּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּתנאי

הּיֹורׁשים. מן ממֹון ְִִַָָּבּה
.È אחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד

לֹו[ערבים]וערבאין ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
וכל  הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ּבאלפים  ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֻקרקע
ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּימּכר

אֹותן [מותר] לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹלֹו
ּבני  נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ּכׁשּיגרׁשּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה
חפץ  ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּוכׁשּתטרף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹחֹורין;
ּכתּבה  ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ּבעלי ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכדין

ּבעיניו. ְֵַָָקּלה
.‡È האלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין

ּכתּבתּה, לגּבֹות חּוץ ּכׁשּתבֹוא אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻ
מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי מּפני ּדין, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
ואם  ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ׁשּמא לּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוׁשׁשין

היתֹומים ובתמורה]רצּו שבועה, חומרת ממנה [להוריד ְִַָ
מהבעל להּדירּה משהו קיבלה אם - מסויים מדבר [בהנאה ְִַָ

[- ידוע אֹותּהשלא ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל להם נֹודרת ,ְִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּכתּבתּה. נֹוטלת ּכ ואחר ּדין, ְְְִֵֶֶַַָָָֻּבבית

.·È יֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נּׂשאת  ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל  ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים[סימן] ּגֹובה [גבולות]ּבארּבעת - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּטלטלין  לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאת
ע  אם והן וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין צמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּׁשנּיים  ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ונלקח ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָנמּכרּו
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים הּמּטלטלין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמּדמי

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה  ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר  תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה  .אּלא ְִֶָָ
.ÂË לא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה  אּלא תּפרע לא - .מקצת ְְִִִֶַָָָָֹ

.ÊË ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ּכיצד?הּנפרעת . ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ּבמקֹום  ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻאחר
הּדר קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹרחֹוק,
- יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין ְְְִִִִִָֹלהֹודיעֹו,

ותּטל. ְִִַָֹּתּׁשבע
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

'נתקּבלה  אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻהֹוציאה
אּלא  לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהּכל',
ּביני  ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה זּוז, מאֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמׁש

מאות]לבינֹו' מה' יותר אתבע שלא זֹו[האמין הרי - ְֲֵֵ
ּכתּבתי  ּבׁשטר 'אין אמרה: אם אבל ּבׁשבּועה. ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻנפרעת
אלף  ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת אינּה - מאֹות' חמׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא
לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו אֹותֹו, ּבּטלה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָּכלּום,

הּסת ׁשבּועת מדרבנן]נׁשּבע ונפטר.[שבועה , ְְְְִִֵֶַָָ
.ÁÈ- ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹומרין
לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ּבׁשבּועה' ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּתּפרע

'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו ּבטענה נאמן אּתה .ואין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
.ËÈ'טענתי על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל אֹומרין אמר - ְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָ

עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה  ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת  אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה

ּבלא  מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּתהא
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם אבל [שנמכרו ׁשבּועה. ְְְְְֲִִִִִָָָָָָֹֻ

בעלה] ּפי ע"י על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא -ְְְִִִֶַַָָֹֹ
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לה]ׁשהאמינּה מֹועיל [האמין הּבעל ּתנאי ׁשאין הּבעל; ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָ
אינֹו אחרים ממֹון להפסיד אבל יֹורׁשיו, ועל עליו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

ִמֹועיל.
.‡Î נׁשּבעת - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ׁשהיתה  ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻוגֹובה
אביה  ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּכתּבה ּבבית ׁשטר אין ואם . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

ואפּלּו ּכתּבה, עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֻיֹוצא
ּכתּבה  עּקר אפּלּו - הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻּתבעה

ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, ְְִֵֶַַָָֻאין
.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה

אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום על אבל סֹומכין ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ׁשאין  ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה זֹו הרי - ּדין בית ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּתנאי

ּכתּבה  ׁשטר ׁשהיתה ּבידּה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
אין  ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ּבעלּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבבית

ּברּורה. ּבראיה אּלא מקֹום ּבכל ְְְִֶָָָָָָָלּה
.‚Î ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה  ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר  לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא  מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית' עּמי והן מּלתבען, .'נכלמּתי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ
.„Î מזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְִִִֵֶַַָָָָָלפיכ

ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל אביה, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻלבית
ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש ע ׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר

הּיֹורׁש מן בֹוׁשה ׁשהיא .מּפני ְִִִֵֵֶַָ
.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא  לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'

ׂשמחה  מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה אֹואנׁשי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכן  עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמלּבּוׁש
עדים  לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי  - לבתּולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה,

ּבמ [יכולה] הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת קצת להׁשּביעֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
אני  'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ונאמן ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָָָָהּטענה.
וכל  הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ׁשּנעׂשה קטן ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּכׁשהייתי
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּדברים

.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּפניה האּׁשה [מחציפה]מעּזה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהֹוציאה
'לא  אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ּגּטי, ואבד ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֻ'ּגרׁשּתני
הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; עּקר לּתן חּיב - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּגרׁשּתי'
מּתחת  הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ׁשּגרׁשּה, ראיה ׁשּתביא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעד

ָָידּה.
.ÊÎ הּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה ותֹוספת, קבלה]עּקר ׁשֹוברי'[כתב ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
הרי  ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה נאמן; קדוש]זה חפץ ,[תפיסת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, את לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹותן

.ÁÎ ו ּגט אֹותֹוהֹוציאה ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה אין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּבּגט  ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום

עד ׁשּבידּה לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשבּועת  הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

ואיזֹו אחת; ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּתי
ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? את [בסכום]מהן אחרֹונה ּבּטלה - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

טֹורפת ואינּה ממשועבדים]הראׁשֹונה, מּזמן [גובה אּלא ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
- חברּתּה על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרֹונה;

הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגֹובה
.Ï ּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה

ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;
החזירּה הּבעל הראׁשֹונה 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
.‡Ï ׁשּתּנׂשא ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ּכמֹוהאּׁשה , ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּתּנׂשא  ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
מֹותֹו, אחר אם לאחר לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ולא  להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּבאה
ּומׁשּביעין  אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻהזּכירה
לי  ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ונֹותנין ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֻאֹותּה
הּכתּבה  עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ּכתּבתי' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻאת
אּלא  להּנׂשא, ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאה,
ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ּכתּבה ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻלּטל
אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו להּנׂשא ְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֻהּתירּוני
נּׂשּואין  עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ּכתּבתּה, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻונֹותנין
והּתירּוני  ּכתּבתי את לי 'ּתנּו אמרה: אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֻּבאה.
ואם  ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ואין אֹותּה מּתירין - ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלהּנׂשא'

מּידּה. מֹוציאין אין ְִִִֵָָָָּתפסה,

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ג שלישי יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי

אּלא  נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻקֹודמת
ׁשּלפניה  ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה ואין וגם ּבׁשבּועה; , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עליו [האחרונה]היא היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת נׁשּבעת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - חֹוב ְְִִֵֶַַַַַָָָׁשטר
לבעל  והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, הּכתּבה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻואם

חֹוב.
לגּבֹות ·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
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הּוא  - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמּמּנה
ּתחּלה  זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נֹותן, נׂשא ׁשהּדין אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר זֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשים
ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ׁשּנׂשא  ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָֻואחר
מׁשעּבד  היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ּכאחת ּכּלן ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשּׁשעּבּוד

קדימה. ּדין ּכאן ואין ְְִִֵַָָֹלּכל,
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
מן  ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב ּבעל -ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

להגּבֹות הּקרקע  ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ואם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לבעל  אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה היה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשניהן,

ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ואם -[משהו]חֹוב; לאו ואם ּתּטל, - ְְְְִִִִִַָָָֹ
מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל חֹוב; ּבעל מּפני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּתּדחה
לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ּדבר, חסרה לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

להּנׂשא. רֹוצה ְִִֵָָָאּׁשה
ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן

קדימה  ּכל ּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Â מן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון
- ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
לבעל  נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח לא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹאם
ּׁשּתּטל  מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; חֹובֹו ּכל ְְְִִִִִֶַַָָָָֹחֹוב

ּתּדחה  אֹו ּתּטל, .ּבכתּבתּה ְִִִֶָָָֹֻ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשה היּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעל שבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו ְְְֲֶֶַַַָָָָָוטענה
ּבעלי [לעצמו] ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ונׁשּבעת ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֹֹחֹובֹות;
חֹובֹות. ּבעלי עם ְֲִֵֶֶַוחֹולקת

.Á ּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה  יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות [לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי  מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות  וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי  ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
ארּבע  ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
וׁשל  מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמאֹות,
אם  - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא מאה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻרביעית
אחת  וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו מאֹות ארּבע ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻהּניח
ּתחּלק  אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. אֹו מאה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנֹוטלת
אין  והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית נמצאת ּבׁשוה, ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבין
ארּבע  לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא מאה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבכתּבתּה

ונמצאת  מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן אֹותן וחֹולקין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאֹות,
ארּבע  ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה כתּבתּה, ּכדי נטלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻהרביעית
אם  מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּביד נׁשים וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמאֹות,
הּׁשליׁשית  נמצא ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין מאֹות הארּבע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתחלק
אין  והרי ּוׁשליׁש, ּוׁשלׁשה ּוׁשלׁשים מאתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנֹוטלת
הּמאֹות  מארּבע לֹוקחין לפיכ מאתים. אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבכתּבתּה
ׁשּנמצאת  ּבׁשוה; ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשלׁש
ּכאן  ונׁשאר לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשליׁשית
ראׁשֹונה  ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה,
ּביד  וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָּוׁשנּיה;
מאה. הרביעית ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ְְְֲִֵֵֶֶַָָועל
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייב הערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לׁשּלם בקנין חּיב אינֹו לא , והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּכלּום מכספה]חסרה הוציאה ּכתּבת [לא ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָָָֻ

ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו וקנּו הּוא, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּבנֹו
וגֹומר עצמֹו ּכתּבה [בליבו]מׁשעּבד ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֻ

קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף לׁשּלם, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב
אבל  זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, 'הּנׂשאי לאּׁשה: ׁשאמר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻזה
זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכתּבה ערב 'אני לּה: אמר ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻאם
את  המגרׁש אביו. היה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ּבזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכּיֹוצא

הניה יּדירּנה - ממנו]אׁשּתֹו תהנה ּתּפרע [שלא ּכ ואחר , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה אם הערב מן אֹו הּקּבלן, [את מן ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

קנּוניהגרושתו] עֹוׂשין ונמצאּו ׁשל [תחבולה], נכסיו על ְְְְְְִִֶַָָָ
ֶזה.

.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיּדירּנה
אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא יעׂשּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמא
להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן לטרף ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּובאה
ׁשּכבר  לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; נׁשּבעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
על  הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻידעּו

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ׁשּלקחּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָעצמן
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּודב  ּפי 'ּדין על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ׁשּלא  אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו
רּוח  'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתב טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה  ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל  ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
ׂשדה  על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
רּוח  'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף, יכֹולה אינּה - ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹזֹו
הלכה  לא רצת ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה ׁשהרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשיתי

ּבעלּה. ְֲִַָּברצֹון
.·È מּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
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סודר]הראׁשֹונה בקנין על [התחייבה ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶַָָָ
הּמֹועיל  קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת ואינּה זֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׂשדה
ואחר  לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען יכֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאינּה
מּיד  מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו הּבעל, מת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכ
מֹוציאה  והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו לא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח,
אּלא  ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּיד
הּלֹוקח  חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד  חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ׁשהרי מּידּה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּומֹוציאּה

ּביניהן. ּפׁשרה ְֲֵֵֶֶַָָׁשּיעׂשּו
.‚È הּנּׂשּואין מן ּבין נׁשּבעת אלמנה, - הארּוסין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

מבעלה] כתובתה קיבלה ּבעלּה[שלא מּקרקע ְֲִֶֶַַַָּומֹוכרת
ּדין  ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻונפרעת
ויֹודעין  נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹֻממחין;

הּמכר ואחריּות הּקרקע. היתה]ּבׁשּומת שגזולה  נמצא [אם ְְְֲֶֶַַַַַַָ
ּבבית  אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל יתֹומים. נכסי על -ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלא  תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת וכל ממחין. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻּדין

פומבי]ּבהכרזה מׁשּפט [מכרז יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ; ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
ּדין  ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמכירת
נאמנין  ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף הכרזה, צריכה  אינּה -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשּומא. ְְִַָויֹודעין
.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּהאלמנה לבין ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

אנשים] ג' נוכחות מכרּה[ללא ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶָָָָָ
ׁשּמכרה  והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ונׁשּבעת ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָקּים;
ואפּלּו ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם אבל ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹלאחר,

ְִִָהכריזה.
.ÂË,ּבמאתים מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹו
אלמנה  ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע מאה,ּובלבד ּכתּבתּה היתה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּומכרה
ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר 'אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

.ÊË ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיתה
מאה  ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ּבמנה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָולזה

קּים  ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - ּבמאה .ודינר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
.ÊÈ מת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש

הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא [הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי לֹו[שלא אין - ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ְּכלּום.

.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי
ותגּבה  ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנתנה
ּומֹוכרת  נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּׁשאר
ּבׁשלׁשה  ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻלכתּבתּה

הּקרקע  ׁשּומת ויֹודעין .נאמנין ְְְֱִִֶַַַַָ
.ËÈ לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּמֹוכרת

ּכתּבה א  ּתנאי ׁשאר ּכנגד ּבדה יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֻ
ּכדין  חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכתּבתּה
ּתנאי  ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל זה. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּתנאי
ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה,

ׁשאינן  הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא קנין צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינּה
ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹצריכין
והתל  ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, סֹומכת ׁשהּדעת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹדברים

נכֹונה. ּבדעת אּלא תמּה, ְְְְִֵֵֶַַַָָודברי

יח  ¤¤ּפרק
עד ‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ
ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.

לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה עׂשתה חוב אֹו לבעל [שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ
ׁשעׂשת שלה] ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר והּוא ,ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹֻֻּדברים
- ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ׁשעׂשת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבין
יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל הּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות לּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָאין

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס מזֹונֹות. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָלּה
ּ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
ואם  לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָבעלּה.
לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, 'הּניחּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאמרה:

ּבדקֹו תחּזק לא אֹותֹו[סדקו]וכן טחה ולא אּלא [בטיט], , ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מדֹור  ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָּתׁשב

ּכלּום. עׂשּו לא ְְַָָָֹאלמנה,
.‚- ּ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
יֹורדת  ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. לאחר ְֲִִַַָאפּלּו
ּכל „. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד  ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב והּוא [יחד]ואֹוכלין קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

זזה  'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהּדין
הּיֹורׁשין  יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו אבי, ְְְְְִִִִִִִֵַָָמּבית
אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת 'אם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלֹומר:
מּפני  טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנֹותנין

ילּדה ילדים[צעירה]ׁשהיא רע]והם לשם -[וחוששת ְְְִִֵֶַָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנֹותנין

לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה מזֹונֹות ְְְְִַַַַַָָָּומֹותר
קצּבה ‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה

תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי ואם , ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵַָָ
מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש רפּואה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻהיא
יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשּבית
חּיבין  אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי נׁשּבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָואפּלּו
ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפּדֹותּה

עצמּה. ְְְִֶַָותפּדה
.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואם מתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
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הּוא  - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמּמּנה
ּתחּלה  זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נֹותן, נׂשא ׁשהּדין אם אבל ; ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר זֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשים
ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ׁשּנׂשא  ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָֻואחר
מׁשעּבד  היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ּכאחת ּכּלן ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשּׁשעּבּוד

קדימה. ּדין ּכאן ואין ְְִִֵַָָֹלּכל,
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
מן  ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב ּבעל -ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

להגּבֹות הּקרקע  ּכדי ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ואם . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לבעל  אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה היה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשניהן,

ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ואם -[משהו]חֹוב; לאו ואם ּתּטל, - ְְְְִִִִִַָָָֹ
מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל חֹוב; ּבעל מּפני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּתּדחה
לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ּדבר, חסרה לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

להּנׂשא. רֹוצה ְִִֵָָָאּׁשה
ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן

קדימה  ּכל ּדין ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Â מן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון
- ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
לבעל  נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח לא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹאם
ּׁשּתּטל  מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; חֹובֹו ּכל ְְְִִִִִֶַַָָָָֹחֹוב

ּתּדחה  אֹו ּתּטל, .ּבכתּבתּה ְִִִֶָָָֹֻ
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשה היּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעל שבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו ְְְֲֶֶַַַָָָָָוטענה
ּבעלי [לעצמו] ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ונׁשּבעת ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֹֹחֹובֹות;
חֹובֹות. ּבעלי עם ְֲִֵֶֶַוחֹולקת

.Á ּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה  יּגיע הּנׁשים, מנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות [לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
ּכדי  מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות  וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי  ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
ארּבע  ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
וׁשל  מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמאֹות,
אם  - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא מאה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻרביעית
אחת  וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו מאֹות ארּבע ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻהּניח
ּתחּלק  אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. אֹו מאה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנֹוטלת
אין  והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית נמצאת ּבׁשוה, ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבין
ארּבע  לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא מאה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבכתּבתּה

ונמצאת  מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן אֹותן וחֹולקין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאֹות,
ארּבע  ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה כתּבתּה, ּכדי נטלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻהרביעית
אם  מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּביד נׁשים וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמאֹות,
הּׁשליׁשית  נמצא ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין מאֹות הארּבע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתחלק
אין  והרי ּוׁשליׁש, ּוׁשלׁשה ּוׁשלׁשים מאתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנֹוטלת
הּמאֹות  מארּבע לֹוקחין לפיכ מאתים. אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבכתּבתּה
ׁשּנמצאת  ּבׁשוה; ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשלׁש
ּכאן  ונׁשאר לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשליׁשית
ראׁשֹונה  ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה,
ּביד  וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָּוׁשנּיה;
מאה. הרביעית ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ְְְֲִֵֵֶֶַָָועל
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייב הערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לׁשּלם בקנין חּיב אינֹו לא , והרי עׂשה, ׁשּמצוה , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּכלּום מכספה]חסרה הוציאה ּכתּבת [לא ׁשל ערב ואם ; ְְְְִֵֶַָָָֻ

ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו וקנּו הּוא, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּבנֹו
וגֹומר עצמֹו ּכתּבה [בליבו]מׁשעּבד ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֻ

קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף לׁשּלם, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב
אבל  זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, 'הּנׂשאי לאּׁשה: ׁשאמר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻזה
זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכתּבה ערב 'אני לּה: אמר ְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֻֻאם
את  המגרׁש אביו. היה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ּבזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכּיֹוצא

הניה יּדירּנה - ממנו]אׁשּתֹו תהנה ּתּפרע [שלא ּכ ואחר , ְְֲִִִֶַַַַָָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה אם הערב מן אֹו הּקּבלן, [את מן ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

קנּוניהגרושתו] עֹוׂשין ונמצאּו ׁשל [תחבולה], נכסיו על ְְְְְְִִֶַָָָ
ֶזה.

.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיּדירּנה
אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא יעׂשּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמא
להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן לטרף ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּובאה
ׁשּכבר  לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; נׁשּבעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
על  הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻידעּו

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ׁשּלקחּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָעצמן
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּודב  ּפי 'ּדין על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין רים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ
ׁשּלא  אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו
רּוח  'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

אֹותֹו לכּתב טֹורפת לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הסּכימה  ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל  ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
ׂשדה  על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
רּוח  'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף, יכֹולה אינּה - ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹזֹו
הלכה  לא רצת ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה ׁשהרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשיתי

ּבעלּה. ְֲִַָּברצֹון
.·È מּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
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סודר]הראׁשֹונה בקנין על [התחייבה ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶַָָָ
הּמֹועיל  קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת ואינּה זֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׂשדה
ואחר  לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען יכֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאינּה
מּיד  מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו הּבעל, מת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכ
מֹוציאה  והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו לא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח,
אּלא  ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּיד
הּלֹוקח  חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד  חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ׁשהרי מּידּה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּומֹוציאּה

ּביניהן. ּפׁשרה ְֲֵֵֶֶַָָׁשּיעׂשּו
.‚È הּנּׂשּואין מן ּבין נׁשּבעת אלמנה, - הארּוסין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ

מבעלה] כתובתה קיבלה ּבעלּה[שלא מּקרקע ְֲִֶֶַַַָּומֹוכרת
ּדין  ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻונפרעת
ויֹודעין  נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹֻממחין;

הּמכר ואחריּות הּקרקע. היתה]ּבׁשּומת שגזולה  נמצא [אם ְְְֲֶֶַַַַַַָ
ּבבית  אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל יתֹומים. נכסי על -ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלא  תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת וכל ממחין. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻּדין

פומבי]ּבהכרזה מׁשּפט [מכרז יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ; ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
ּדין  ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמכירת
נאמנין  ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף הכרזה, צריכה  אינּה -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשּומא. ְְִַָויֹודעין
.„Èּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה עצמּהאלמנה לבין ּבינּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

אנשים] ג' נוכחות מכרּה[ללא ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶָָָָָ
ׁשּמכרה  והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ונׁשּבעת ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָקּים;
ואפּלּו ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם אבל ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹלאחר,

ְִִָהכריזה.
.ÂË,ּבמאתים מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹו
אלמנה  ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע מאה,ּובלבד ּכתּבתּה היתה . ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ

ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּומכרה
ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר 'אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

.ÊË ּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיתה
מאה  ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ּבמנה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָולזה

קּים  ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - ּבמאה .ודינר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
.ÊÈ מת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש

הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא [הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי לֹו[שלא אין - ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ְּכלּום.

.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי
ותגּבה  ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנתנה
ּומֹוכרת  נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּׁשאר
ּבׁשלׁשה  ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻלכתּבתּה

הּקרקע  ׁשּומת ויֹודעין .נאמנין ְְְֱִִֶַַַַָ
.ËÈ לא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּמֹוכרת

ּכתּבה א  ּתנאי ׁשאר ּכנגד ּבדה יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֻ
ּכדין  חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכתּבתּה
ּתנאי  ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל זה. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּתנאי
ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה,

ׁשאינן  הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא קנין צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינּה
ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹצריכין
והתל  ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, סֹומכת ׁשהּדעת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹדברים

נכֹונה. ּבדעת אּלא תמּה, ְְְְִֵֵֶַַַָָודברי

יח  ¤¤ּפרק
עד ‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה

ּכתּבתּה לּהׁשּתּטל אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻ
ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.

לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה עׂשתה חוב אֹו לבעל [שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ
ׁשעׂשת שלה] ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר והּוא ,ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹֻֻּדברים
- ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ׁשעׂשת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבין
יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל הּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות לּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָאין

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס מזֹונֹות. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָלּה
ּ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
ואם  לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָבעלּה.
לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, 'הּניחּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאמרה:

ּבדקֹו תחּזק לא אֹותֹו[סדקו]וכן טחה ולא אּלא [בטיט], , ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מדֹור  ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָּתׁשב

ּכלּום. עׂשּו לא ְְַָָָֹאלמנה,
.‚- ּ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
יֹורדת  ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. לאחר ְֲִִַַָאפּלּו
ּכל „. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד  ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב והּוא [יחד]ואֹוכלין קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

זזה  'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהּדין
הּיֹורׁשין  יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו אבי, ְְְְְִִִִִִִֵַָָמּבית
אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת 'אם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלֹומר:
מּפני  טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנֹותנין

ילּדה ילדים[צעירה]ׁשהיא רע]והם לשם -[וחוששת ְְְִִֵֶַָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנֹותנין

לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה מזֹונֹות ְְְְִַַַַַָָָּומֹותר
קצּבה ‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה

תדיר] ּכמזֹונֹות,[שחולה זֹו הרי ואם , ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵַָָ
מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש רפּואה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻהיא
יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשּבית
חּיבין  אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי נׁשּבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָואפּלּו
ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפּדֹותּה

עצמּה. ְְְִֶַָותפּדה
.Âּבקבּורתּה חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ואם מתה ; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
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יֹורׁשין  יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה ידי 'טלי מעׂשה לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי ידי המזונות]מעׂשה דמי אין [במקום - ְֲִִִֵֵַַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא אבל לֹו; ְְֲִִִֶֶָָָָָׁשֹומעין
.Ê עֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל

והרחצת  הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָליתֹומים
ורגליו  ידיו .ּפניו ְְַָָָָָ

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום  ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ë ּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם  ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין ּכן ׁשב ּועה; אם אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּברזל [התייקרו]הֹותירּו צאן נכסי והיּו הּבעל ּבחּיי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ
יֹורׁשיה  - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ואם לּבעל. ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּמֹותר
ואם  ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ואף נדּוניתּה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹיֹורׁשין

ה  ליֹורׁשי הּמֹותר מֹותר, ּבהם ּבעל.היה ְְֵֶַַַַָָָָָ
.È ׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב  ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין -מחּיים ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מה  ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, מֹוציאין ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
נּזֹונת  והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ּופֹוסקין ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּׁשּתפסה,
מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, עד ּׁשּבידּה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמּמה

הּׁשאר. את הּיֹורׁשין ְְְְִִֶַַָויּקחּו
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּגֹובה
מהן  הּכתּבה ּגֹובה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

מן  האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן הּכתּבה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻּותנאי
ּתפסה  ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶַַַַָָֹהּמּטלטלין

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין  הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
לי  יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת ואפּלּו הבעל]מזֹונֹות'; מן [על ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. אינּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּטלטלין,

.‚È הּניח אם ׁשּלא אבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין  הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È נּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

קדימהּבׁשוה  ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות {, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
.ÂË חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה

ּבעל  מּׁשל נּזֹונת אם הראׁשֹונים וכן העּבר, הּכר אם ; ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת נּזֹונת - מעּברת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻהּניחּה
לא  הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ּכל והֹולכת נּזֹונת - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקּימה
אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, הּׁשלׁשה אחר מעּברת ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנמצאת
יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ולא ּבעל מּׁשל לא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנּזֹונת

לחלץ. אֹו ְְִַֹֹלכנס
.ÊË ּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ

מּׁשל  נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,
ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם

.ÊÈ ויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה
היבמין  .ּכׁשאר ְְִִַָָ

.ÁÈ למזֹונֹותיה מיתה  ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי
מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום 'יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
ׁשאר  נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ׂשכרֹו היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָואם
הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו היה ואם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנכסים;

וׁשתקה  ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה לּה: אמר אם -אבל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה [קצב]אין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מזֹונֹות. ְָלּה
.ËÈ מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה

ואין ׁשהֹורה  אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ׁשּפֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבאּׁשה  הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה על לסמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראּוי
מזֹונֹות  לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. למדינת ּבעלּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
מּנכסי  להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ׁשּתּׁשבע, עד ּדין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּבית
אּלא  נפרע אינֹו יתֹומים מּנכסי הּנפרע וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָיתֹומים,

לדּון. ראּוי ּובֹו נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִִֶַָָָָָּבׁשבּועה;
.Î מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה

הכרזה  ּבלא ּומֹוכרין ּתחּלה, וכן אֹותּה מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
ממ  ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות למּכר לּה ּבׁשלׁשה יׁש אּלא חין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֻ

לבין  ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנאמנין,
הּיֹורׁשין  ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה

נׁשּבעת. אֹותּה, ְְְִִַַַַָלהׁשּביע
.‡Î חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
לׁשּׁשה  ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹמזֹון
ּכדי  הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, מֹוכרת וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחדׁשים;

לּה והֹולכת הּׁשאר מן ּכתּבתּה וגֹובה .כתּבתּה, ְְְְְִֶֶַָָָָָָָֻֻ
.·Î מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה על ידיה]עּמּה במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲִֵֶֶַַַָָָָ
נֹוטלין  ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - קטּנים אם הּיֹורׁשים [בודקים ְְְְִִִִִֵַַַָ
ליתומים] רווחיה לּהנותנת ּופֹוסקין מכסת , לה קובעים -] ְִָ

[- מ מזֹונֹות.רווח לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ידיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָמעׂשה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה  אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
ואֹומרים  לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹאֹותּה;
אם  אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי 'הביאי ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָֻלּה:

ּכתּבה  לכּתב ּדרּכם .אין ְְְִֵַָָֹֻ
.„Î הי ׁשהלכה ּובאה האּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ

רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
היא  עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד מּנכסיו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻונּזֹונת
ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
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כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ּכתּבתּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשהרי
לּה .והֹולכת ְֶֶָ

.‰Îאינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּבחּיי  אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין מּנכסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנּזֹונת

ּגמּורין  ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה יׁש .בעלּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
.ÂÎאֹו מז ֹונֹות, ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה

מזֹונֹות  לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹעׁשירה
ּפחֹות ּבּׁשנים ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ

ונֹוטלת  ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום אפּלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמּזה,
ׁשעברּו הּׁשנים אֹותן .מזֹון ְְִֶַָָָ

.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ'נתּנּו',
הּסת  ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

יּׁשבעּו[מדרבנן] אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹותּטל;
לּה ׁשּנתנּו הּסת ׁשבּועת .הּיֹורׁשים ְְְִֵֶֶַַָָ

.ÁÎ אלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּדין
ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, אֹו ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשּתבעה,
והּניחה  מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין - העּקר ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָעם
והּניחה  העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָמקצת

ּומחלה מקצתּה מכרה סתם, הּמֹוחלת אֹו הּמֹוכרת וכל . ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ׁשּׁשניהם - העּקר עם ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהּתֹוספת

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 מאות מן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ
אלף זוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע
ׁשּתי ‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה

אחד ּדינר ּבׁשוה;הּכתּבֹות הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשאם  ּבׁשוה: הּכל חֹולקים ּדינר, יֹותר 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 ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּוא

אם  זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ּבבת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבין
ואחד  אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיה

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ּכתּבת ְְְְְִִֵֶַַָָֻיֹורׁש
מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: לגובה אמרּו [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ

אין הערך] - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא להן, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשֹומעין

נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; מיתת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָׁשוין
אֹותם  ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם אביהן, מיתת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרי

אביהן. מיתת ּכׁשעת ְֲִִִֶֶַַָאּלא
.Âׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

האב]עליו אּלא [על ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ׁשטר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן אחד ְִֵֵֶֶַָָֻּכל

.Ê ואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר  הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות  ׁשּתי אלמנה על ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻ
ׁשאינם  מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ׁשּתמּות, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻקדם
ואחר  ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ּכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻיֹורׁשים

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני יֹורׁשין תקנת ּכ"] ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻ
זכרים"] ּבׁשוה.בנים אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְִִִֶַָָ

אּמן  ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם מתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחד מתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
לפי  ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים חֹולקין -ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לאלמנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
.Ë ּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה  אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכל יֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים  טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלא אּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשין נמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהן ּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף  הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
ּבגרה  ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה אין -ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡È ּוכסּות מזֹונֹות לּבת מּנכסי [דירה]ּומדֹורּפֹוסקין ְְְְִִִֵַַָ

הּבנֹות  למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאביה,
הכרזה ּבלא המרבה]ּוכסּותן לכל פומבית ּכדר[מכירה , ְְְְֶֶַָָָֹ

ּפֹוסקין  ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה למזֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּמֹוכרין
ּדבר  להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד כבֹודּה לפי ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָלּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ּבלבד; להן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהמסּפק
.·È נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו ידם;ּבתנאים מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּמא  ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻאבל
להם  יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ּכתּבתּה. אּמן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻֻמחלה

הּתנאים. ְְִִַָּכפי
.‚È,ּכתּבה מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ׁשאמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּכגֹון
לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו יירׁשּו 'אל ּכל אֹו נתן . ְְְִִִֵַַַָָָָָֻ

מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים ּבמּתנה [אדם נכסיו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
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יֹורׁשין  יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,

ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה ידי 'טלי מעׂשה לאלמנה: ׁשאמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
'ּבמזֹונֹותי ידי המזונות]מעׂשה דמי אין [במקום - ְֲִִִֵֵַַַָ

לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא אבל לֹו; ְְֲִִִֶֶָָָָָׁשֹומעין
.Ê עֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל

והרחצת  הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָליתֹומים
ורגליו  ידיו .ּפניו ְְַָָָָָ

.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
ּכלּום  ּבהם לּיֹורׁש ואין .לעצמּה, ְְְְֵֵֶַַָָ

.Ë ּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים
ּבעֹולם  ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין ּכן ׁשב ּועה; אם אּלא , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּברזל [התייקרו]הֹותירּו צאן נכסי והיּו הּבעל ּבחּיי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ
יֹורׁשיה  - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ואם לּבעל. ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּמֹותר
ואם  ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ואף נדּוניתּה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹיֹורׁשין

ה  ליֹורׁשי הּמֹותר מֹותר, ּבהם ּבעל.היה ְְֵֶַַַַָָָָָ
.È ׁשּתפסה ּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאלמנה

זהב  ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין -מחּיים ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מה  ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, מֹוציאין ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין
נּזֹונת  והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ּופֹוסקין ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּׁשּתפסה,
מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, עד ּׁשּבידּה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמּמה

הּׁשאר. את הּיֹורׁשין ְְְְִִֶַַָויּקחּו
.‡È- ומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻּגֹובה
מהן  הּכתּבה ּגֹובה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

מן  האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן הּכתּבה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻּותנאי
ּתפסה  ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶַַַַָָֹהּמּטלטלין

- (·È)- אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹאם
מעלין והן אֹותן, נֹוטלין מזֹונֹות.[משלמים]הּיֹורׁשין לּה ְְְְֲִִִֵַַָָ

מּנחין  הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב יכֹולה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
לי  יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ּדין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹּבבית

עליו התנת ואפּלּו הבעל]מזֹונֹות'; מן [על ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. אינּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּטלטלין,

.‚È הּניח אם ׁשּלא אבל עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשאין  הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È נּזֹונֹות זֹו, אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

קדימהּבׁשוה  ּדין ׁשאין (ּבמּטלטלין).}ּבמזֹונֹות {, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
.ÂË חדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה

ּבעל  מּׁשל נּזֹונת אם הראׁשֹונים וכן העּבר, הּכר אם ; ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשל  ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת נּזֹונת - מעּברת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻהּניחּה
לא  הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ּכל והֹולכת נּזֹונת - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקּימה
אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, הּׁשלׁשה אחר מעּברת ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנמצאת
יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ולא ּבעל מּׁשל לא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנּזֹונת

לחלץ. אֹו ְְִַֹֹלכנס
.ÊË ּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה אֹוּתבעה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ

מּׁשל  נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,
ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם

.ÊÈ ויהיה ׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלה
היבמין  .ּכׁשאר ְְִִַָָ

.ÁÈ למזֹונֹותיה מיתה  ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי
מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום 'יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
ׁשאר  נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ׂשכרֹו היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָואם
הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו היה ואם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנכסים;

וׁשתקה  ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה לּה: אמר אם -אבל ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות אּלא לּה [קצב]אין ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מזֹונֹות. ְָלּה
.ËÈ מי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה

ואין ׁשהֹורה  אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ׁשּפֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבאּׁשה  הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה על לסמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראּוי
מזֹונֹות  לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. למדינת ּבעלּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
מּנכסי  להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ׁשּתּׁשבע, עד ּדין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּבית
אּלא  נפרע אינֹו יתֹומים מּנכסי הּנפרע וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָיתֹומים,

לדּון. ראּוי ּובֹו נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִִֶַָָָָָּבׁשבּועה;
.Î מׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה

הכרזה  ּבלא ּומֹוכרין ּתחּלה, וכן אֹותּה מזֹונֹות; לּה ונֹותנין , ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
ממ  ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות למּכר לּה ּבׁשלׁשה יׁש אּלא חין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֻ

לבין  ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנאמנין,
הּיֹורׁשין  ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָעצמּה

נׁשּבעת. אֹותּה, ְְְִִַַַַָלהׁשּביע
.‡Î חדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
לׁשּׁשה  ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹמזֹון
ּכדי  הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, מֹוכרת וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחדׁשים;

לּה והֹולכת הּׁשאר מן ּכתּבתּה וגֹובה .כתּבתּה, ְְְְְִֶֶַָָָָָָָֻֻ
.·Î מחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה על ידיה]עּמּה במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲִֵֶֶַַַָָָָ
נֹוטלין  ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - קטּנים אם הּיֹורׁשים [בודקים ְְְְִִִִִֵַַַָ
ליתומים] רווחיה לּהנותנת ּופֹוסקין מכסת , לה קובעים -] ְִָ

[- מ מזֹונֹות.רווח לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ידיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָמעׂשה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה  אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
ואֹומרים  לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹאֹותּה;
אם  אּלא - מזֹונֹות' ּוטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי 'הביאי ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָֻלּה:

ּכתּבה  לכּתב ּדרּכם .אין ְְְִֵַָָֹֻ
.„Î הי ׁשהלכה ּובאה האּׁשה הּים, למדינת ּובעלּה א ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ

רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
היא  עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד מּנכסיו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻונּזֹונת
ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
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כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ּכתּבתּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשהרי
לּה .והֹולכת ְֶֶָ

.‰Îאינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ּבחּיי  אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין מּנכסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנּזֹונת

ּגמּורין  ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה יׁש .בעלּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
.ÂÎאֹו מז ֹונֹות, ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה

מזֹונֹות  לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹעׁשירה
ּפחֹות ּבּׁשנים ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ

ונֹוטלת  ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום אפּלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמּזה,
ׁשעברּו הּׁשנים אֹותן .מזֹון ְְִֶַָָָ

.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ'נתּנּו',
הּסת  ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

יּׁשבעּו[מדרבנן] אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹותּטל;
לּה ׁשּנתנּו הּסת ׁשבּועת .הּיֹורׁשים ְְְִֵֶֶַַָָ

.ÁÎ אלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּדין
ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, אֹו ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשּתבעה,
והּניחה  מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין - העּקר ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָעם
והּניחה  העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָמקצת

ּומחלה מקצתּה מכרה סתם, הּמֹוחלת אֹו הּמֹוכרת וכל . ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ׁשּׁשניהם - העּקר עם ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהּתֹוספת

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 מאות מן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ
אלף זוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע
ׁשּתי ‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה

אחד ּדינר ּבׁשוה;הּכתּבֹות הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשאם  ּבׁשוה: הּכל חֹולקים ּדינר, יֹותר 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 ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻ
זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּוא

אם  זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ּבבת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבין
ואחד  אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיה

ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ּכתּבת ְְְְְִִֵֶַַָָֻיֹורׁש
מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: לגובה אמרּו [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ

אין הערך] - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל
היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא להן, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשֹומעין

נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; מיתת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָׁשוין
אֹותם  ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם אביהן, מיתת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרי

אביהן. מיתת ּכׁשעת ְֲִִִֶֶַַָאּלא
.Âׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

האב]עליו אּלא [על ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ׁשטר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן אחד ְִֵֵֶֶַָָֻּכל

.Ê ואחת ּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמי
יתר  הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר

הּכתּבֹות  ׁשּתי אלמנה על ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻ
ׁשאינם  מּפני ּכתּבתּה, לירׁש קֹודמים ּבניה ׁשּתמּות, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻקדם
ואחר  ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ּכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻיֹורׁשים

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני יֹורׁשין תקנת ּכ"] ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻ
זכרים"] ּבׁשוה.בנים אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְִִִֶַָָ

אּמן  ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם מתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים אחד מתּו ּכל - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
לפי  ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים חֹולקין -ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לאלמנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
.Ë ּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

ּבׁשוה  אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה וכל יֹורׁשין . ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻ
מּנכסים  טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלא אּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשין נמכרו] .ּככל ְְִַָ

.È,ּכתּבה אביהן ּומּתנאי מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
אף  הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
ּבגרה  ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה אין -ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡È ּוכסּות מזֹונֹות לּבת מּנכסי [דירה]ּומדֹורּפֹוסקין ְְְְִִִֵַַָ

הּבנֹות  למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאביה,
הכרזה ּבלא המרבה]ּוכסּותן לכל פומבית ּכדר[מכירה , ְְְְֶֶַָָָֹ

ּפֹוסקין  ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה למזֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּמֹוכרין
ּדבר  להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד כבֹודּה לפי ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָלּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ּבלבד; להן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהמסּפק
.·È נּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אּלּו ידם;ּבתנאים מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ׁשּמא  ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין אם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻאבל
להם  יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ּכתּבתּה. אּמן ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻֻמחלה

הּתנאים. ְְִִַָּכפי
.‚È,ּכתּבה מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי

אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ׁשאמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּכגֹון
לֹו ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו יירׁשּו 'אל ּכל אֹו נתן . ְְְִִִֵַַַָָָָָֻ

מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים ּבמּתנה [אדם נכסיו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
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הרי חולה] - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינּה
ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים וחּיּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּמּתנה

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ּובנֹותיו אּמם אלמנתֹו ּכתּבת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָֻ
בעלּה. ּבחּיי ְֲֵֵֶַַָָׁשּמתה

.„Èומיאנה הממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבל בנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת [שאמא , ְְִַַַַַָָָ
מיתת  אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ּבתנאי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאביהן

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות הּבנים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכדין
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעת המארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהארּוסין
ואין  נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ּבֹוגרת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואינּה
הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה רֹוצה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם

.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 ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְִִִִִִֵֶַַָָָָמי
עד הּנכסים, אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין והן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשאפׁשר  נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתארסּו.
הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, והּבנֹות הּבנים מהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּזֹונּו
ּבּנכסים  אין אם אבל מרּבין'. 'נכסים הּנקראין הן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻואּלּו
עד  לּבנֹות מזֹונֹות מהן מֹוציאין - מּזה ּפחֹות אּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּניח
מזֹון  ּכדי אּלא ׁשם אין ואם לּבנים; הּׁשאר ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיבּגרּו,
עד  אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן נּזֹונֹות הּבנֹות - ּבלבד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּבנֹות

הּפתחים. על יׁשאלּו והּבנים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשּיתארסּו,
.ÁÈ קרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניח ּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

מן  הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים  מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ּכבר -ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
אֹותן  יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו אֹו[על חֹוב, ְְְִִֵַָָָָֻ

מזֹונֹות  ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו עם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהתנה
ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ממעטין א ׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבת
ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו חֹובֹו, חֹוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָלבעל
מּתחת  ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָויזּונּו

ְֵֶידיהם.
.‡Î ואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל  והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
הּפתחים  לירּׁשת על קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ׁשּׁשניהם  ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
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

.·Îּבן מי הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: אין -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', הּנכסים ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻׁשאר

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ד רביעי יום

כ  ¤¤ּפרק
ּכדי ‡. לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָצּוּו

ּבּתֹוׁשּתּנׂשא את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. הּנקרא הּוא וזה ּבֹו; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות יפחֹות לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹסתם,
עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, היה אם ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָאבל
.·- ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; לּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאין
אביה  ּבבית והיא מכּסה, .אּלא ְְְִִֵֶַָָָָ

ּ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 לא [משערים ואם . ְְְִִַָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין לבית נותן]יּודע היה לּה[כמה נֹותנין , ְְְְִִִֵַַַָָֻ

עּׂשּור לפרנסתּה.[מעשר]מּנכסיו  ְְְִִַָָָָָ
לּה„. נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִֵֶַַָָָָָהּניח

ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, הּנכסים; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָעּׂשּור
להּנׂשא  ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה  מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָראׁשֹונה,
ּוׁשאר  ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות עׂשר; ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָהן

לאחים  .הּנכסים ְִִַַָָ
.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור

לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו
מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות ואם [דמי הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַ

נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן האחין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָרצּו
.Â נֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת  האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעת אֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ

יתֹומים  אּלא מּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן

.Ê טֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּבעלי [גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות
.Á ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹמי

את  חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין - ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבן
ּבׁשוה  הּנכסים את חֹולקֹות אּלא .הּנכסים, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

.Ë ונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
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עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונפלּו
ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; חֹולקֹות .אּלא ְְְִִֶֶֶָָָָָָָ

.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
ּכתּבה  מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ

.‡Èּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ׁשּמזֹונֹות מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
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,

.·È ונתנּוקטּנה 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

.‚È ולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה

ׁשּתרצה  זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ּבגרה הרי . ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָועֹודּה
מזֹונֹות  לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו אם - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבֹוגרת
אּבדה  - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹּכמֹו
האחים  ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, ואם ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפרנסתּה;

ּבּבגר אֹותּה וזנּו ׁשּלא [בבגרותה]מזֹונֹותיה, ּפי על אף , ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה אּבדה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹמחת,
חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן מּפני לטען, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוהיא
.„È ּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא,[חולה]קרקע, ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות והרי על ומת, הנאמן שלישי [אדם ְֲִֵֵַַַַָָָ

ּׁשּירצה שניהם] מה ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ואמרה ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
ואם  ּבידּה; הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם - ּבהן' ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָיעׂשה
ואם  ּבידֹו; ּׁשהׁשלׁש מה הּׁשליׁש יעׂשה היא, מארסת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻעדין
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין - נּׂשאת אפּלּו היא, קטּנה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָעדין

האב. ׁשּצּוהּו ּכמֹו הּׁשליׁש ְֲִִֶֶַַָָָָיעׂשה

כא  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹו?
אריג]לרקם על יפות ּפׁשּתן [צורות אֹו צמר לטוֹות רֹוקמת, ְְְִִִֶֶֶֶָֹ

האּלּו, הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹווה.
ּכֹופּה אותה]אינֹו ּבלבד;[כופה ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָ

היא  והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה את מּזיק ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפׁשּתן
לב  חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: לנׁשים, המיחדת ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמלאכה

טוּו". ְֶָָָּבידיה
עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ

להם  היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמֹותר
ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ׁשפחֹות ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכּמה
לעׂשֹות  אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי מביאה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּבּטלה

ממעטת  הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמלאכה
ְִָָּבמלאכה.

יֹוציא ‚. - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר
זּמה  לידי מביאה ׁשהּבּטלה ּכתּבה, אּׁשה ויּתן ּכל וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו לבעלּה ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹוחצת
ּכגֹון  בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומּצעת
ּבדברים  וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי  אֹו מים לֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתּתן
בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת עֹומדת אינּה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלּו;

אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה היּו, ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵַַָָָָָ
אּלא  לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ּכּמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהן

ְִאׁשּתֹו.
ּבזמן ‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש

ּבּתּנּור  הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקן ׁשהן 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, ,[המסובבת]אחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשל  ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכדי
טֹוחנת. ֶֶָיד,

.Âלֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָּבּמה
אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו אחת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשפחה
לקנֹות  ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
ולא  מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה - אחת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשפחה

בהמּתֹו לפני ּתבן נכסים נֹותנת אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן לקנֹות ׁשפחֹות,הראּויין ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ראּוי ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ּבנּה, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה

.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 עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָּכל

והרחצת  ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת חּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעלּה,
לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ורגליו; ידיו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹּפניו
הּכֹוס  ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא מּטתֹו מּצעת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפיכ
על  אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו אֹותֹו נֹותנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

נֹוטלֹו. והּוא הארץ, על אֹו ְְְִֶַַָָהּכלי
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאם  ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
אּלא  לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, אֹומר אּתה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין
קטטה  ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת נזהרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנמצאת

.ּביניהן  ֵֵֶ
.È ׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
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הרי חולה] - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינּה
ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים וחּיּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּמּתנה

יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ּובנֹותיו אּמם אלמנתֹו ּכתּבת ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָֻ
בעלּה. ּבחּיי ְֲֵֵֶַַָָׁשּמתה

.„Èומיאנה הממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבל בנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת אסורה ּובת [שאמא , ְְִַַַַַָָָ
מיתת  אחר מזֹונֹות להן אין - האנּוסה ּובת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהארּוסה,
ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי אבל זה; ּבתנאי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָאביהן

אביהן. ּבחּיי והּבנֹות הּבנים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכדין
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת מּׁשעת המארס ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

מּׁשנתארסה, מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהארּוסין
ואין  נערה, אֹו קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ּבֹוגרת ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואינּה
הּפתחים. על ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה רֹוצה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאדם

.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 ּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְִִִִִִֵֶַַָָָָמי
עד הּנכסים, אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין והן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשאפׁשר  נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתארסּו.
הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, והּבנֹות הּבנים מהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּזֹונּו
ּבּנכסים  אין אם אבל מרּבין'. 'נכסים הּנקראין הן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻואּלּו
עד  לּבנֹות מזֹונֹות מהן מֹוציאין - מּזה ּפחֹות אּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּניח
מזֹון  ּכדי אּלא ׁשם אין ואם לּבנים; הּׁשאר ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיבּגרּו,
עד  אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן נּזֹונֹות הּבנֹות - ּבלבד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּבנֹות

הּפתחים. על יׁשאלּו והּבנים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשּיתארסּו,
.ÁÈ קרקע ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים הּניח ּבּמה אם אבל . ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ

מן  הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים  מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈ ּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ּכבר -ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
אֹותן  יֹורׁשין הּבנים - ּכן קדמּואחר אם נתרּבּו, לא ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹ

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו אֹו[על חֹוב, ְְְִִֵַָָָָֻ

מזֹונֹות  ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו עם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהתנה
ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ממעטין א ׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבת
ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו חֹובֹו, חֹוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָלבעל
מּתחת  ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָויזּונּו

ְֵֶידיהם.
.‡Î ואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח

ּתׁשאל  והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
הּפתחים  לירּׁשת על קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

ׁשּׁשניהם  ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
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

.·Îּבן מי הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: אין -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', הּנכסים ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻׁשאר

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ד רביעי יום

כ  ¤¤ּפרק
ּכדי ‡. לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָצּוּו

ּבּתֹוׁשּתּנׂשא את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. הּנקרא הּוא וזה ּבֹו; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות יפחֹות לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹסתם,
עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, היה אם ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָאבל
.·- ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; לּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאין
אביה  ּבבית והיא מכּסה, .אּלא ְְְִִֵֶַָָָָ

ּ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 לא [משערים ואם . ְְְִִַָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין לבית נותן]יּודע היה לּה[כמה נֹותנין , ְְְְִִִֵַַַָָֻ

עּׂשּור לפרנסתּה.[מעשר]מּנכסיו  ְְְִִַָָָָָ
לּה„. נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִֵֶַַָָָָָהּניח

ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, הּנכסים; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָעּׂשּור
להּנׂשא  ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה  מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָראׁשֹונה,
ּוׁשאר  ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות עׂשר; ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָהן

לאחים  .הּנכסים ְִִַַָָ
.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור

לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו
מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות ואם [דמי הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַ

נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן האחין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָרצּו
.Â נֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת  האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעת אֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ

יתֹומים  אּלא מּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן

.Ê טֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּבעלי [גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות
.Á ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹמי

את  חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין - ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבן
ּבׁשוה  הּנכסים את חֹולקֹות אּלא .הּנכסים, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

.Ë ונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
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עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונפלּו
ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; חֹולקֹות .אּלא ְְְִִֶֶֶָָָָָָָ

.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
ּכתּבה  מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ

.‡Èּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ׁשּמזֹונֹות מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
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,

.·È ונתנּוקטּנה 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

.‚È ולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה

ׁשּתרצה  זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ּבגרה הרי . ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָועֹודּה
מזֹונֹות  לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו אם - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבֹוגרת
אּבדה  - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹּכמֹו
האחים  ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, ואם ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפרנסתּה;

ּבּבגר אֹותּה וזנּו ׁשּלא [בבגרותה]מזֹונֹותיה, ּפי על אף , ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה אּבדה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹמחת,
חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן מּפני לטען, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוהיא
.„È ּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא,[חולה]קרקע, ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות והרי על ומת, הנאמן שלישי [אדם ְֲִֵֵַַַַָָָ

ּׁשּירצה שניהם] מה ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ואמרה ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
ואם  ּבידּה; הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם - ּבהן' ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָיעׂשה
ואם  ּבידֹו; ּׁשהׁשלׁש מה הּׁשליׁש יעׂשה היא, מארסת ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֻעדין
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין - נּׂשאת אפּלּו היא, קטּנה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָעדין

האב. ׁשּצּוהּו ּכמֹו הּׁשליׁש ְֲִִֶֶַַָָָָיעׂשה

כא  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹו?
אריג]לרקם על יפות ּפׁשּתן [צורות אֹו צמר לטוֹות רֹוקמת, ְְְִִִֶֶֶֶָֹ

האּלּו, הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹווה.
ּכֹופּה אותה]אינֹו ּבלבד;[כופה ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָ

היא  והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה את מּזיק ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפׁשּתן
לב  חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: לנׁשים, המיחדת ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּמלאכה

טוּו". ְֶָָָּבידיה
עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ

להם  היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמֹותר
ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ׁשפחֹות ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכּמה
לעׂשֹות  אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי מביאה ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהּבּטלה

ממעטת  הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמלאכה
ְִָָּבמלאכה.

יֹוציא ‚. - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר
זּמה  לידי מביאה ׁשהּבּטלה ּכתּבה, אּׁשה ויּתן ּכל וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו לבעלּה ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹוחצת
ּכגֹון  בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומּצעת
ּבדברים  וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי  אֹו מים לֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתּתן
בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת עֹומדת אינּה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלּו;

אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה היּו, ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵַַָָָָָ
אּלא  לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ּכּמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהן

ְִאׁשּתֹו.
ּבזמן ‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש

ּבּתּנּור  הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקן ׁשהן 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, ,[המסובבת]אחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשל  ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכדי
טֹוחנת. ֶֶָיד,

.Âלֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָּבּמה
אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו אחת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשפחה
לקנֹות  ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
ולא  מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה - אחת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשפחה

בהמּתֹו לפני ּתבן נכסים נֹותנת אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן לקנֹות ׁשפחֹות,הראּויין ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ראּוי ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ּבנּה, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה

.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 עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָּכל

והרחצת  ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת חּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעלּה,
לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ורגליו; ידיו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹּפניו
הּכֹוס  ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא מּטתֹו מּצעת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפיכ
על  אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו אֹותֹו נֹותנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואינּה

נֹוטלֹו. והּוא הארץ, על אֹו ְְְִֶַַָָהּכלי
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאם  ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
אּלא  לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, אֹומר אּתה ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין
קטטה  ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת נזהרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנמצאת

.ּביניהן  ֵֵֶ
.È ׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל
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ועֹוׂשה  אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן טען חּיבת ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ׁשאינּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
ׁשּיראה  ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ׁשאפׁשר ְֶֶַַַָָָָהּדּין
.‡È מּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

לחלב  ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
לאכל  מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל אֹו ְֱֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹותר,

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי - חשבונה]ּבבטנּה מה [על ּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
יֹותר  ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול הּבעל ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּׁשּתרצה;
ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, מאכל ּתאכל אֹו ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹמּדי,

ֵקֹודם.
.·È אּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה

לּׁשני  מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשה מניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אּלא  מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיה נדרה 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
.„È ׁשראּוי 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 , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂË והּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום  ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה  ְִָ

.ÊË אם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את  לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא הניקה ּבנֹו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה עד אליה]אֹותֹו הּכירּה[התרגל אם אבל [התינוק . ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו אליה סּומה התרגל היה ואפּלּו ,ֲִַָָָ
מא  אֹותֹו מפריׁשין אין ּכֹופין - אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ּומניקה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה,
.ÊÈ את מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבנֹו;
אבל  ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל מּכסּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָלהן

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה אין הנקה]המעּברת, חדשי [כ"ד ְְְֳֵֶֶַָָָָֻ
-[מהנקה]ּוגמלּתּו אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו מפריׁשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין
ואחר  אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ּכֹופין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאּלא
מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ׁשנים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשׁש
אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל הּוא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואם

ׁשׁש. לאחר ואפּלּו ְְֲִֵַַַָלעֹולם,
.ÁÈ הראּוי מ ּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת  ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו

עד  צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא  ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחר אצל  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 יזּכה הּבעל ּ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
הרי  - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. יירׁשּנה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָזֹו
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעם
אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים עֹוברי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָׁשּלנין
מתה  אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ועדין עּמּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשלּוחיו

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ואף אביה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻיירׁשּנה
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
אם  - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּקטּנה,
מתה  אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ּתחּתיו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתה
ׁשהרי  יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ּבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָהיא
לדעת ‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות  האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Â הּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

אין  - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
רֹוצה  ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו לּה; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָׁשֹומעין

ּדני  ואין לּה, ׁשֹומעין אין - עּמֹו' מֹורדת.לעמד ּדין לּה ן ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
זה. הּוא יפה ְִֶֶָודין

.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסים ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין -[שאינן ְְִֵֵ

בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּבעל
אחר  מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ּבעלּה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹיירׁש
קדם  לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנּׂשאת,
ימי  ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּתתארס
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נכסי  ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף לא אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹחּייה,
הּלקֹוחֹות  מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, מתה ׁשּתמּות. עד ְְִִֵֶַַַַַָָָָמלֹוג
קּימין  הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה הּדמים ואם ּדמים. ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבלא
מציאה  'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו לּלקֹוחֹות, מחזירן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבעצמן,

ֵהן'.
.Á אם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה

הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנפלּו
קּים  מכרּה - אֹותן קדם ּומכרה ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

עד  ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין קּים, מכרּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשּואין,
ְִֶֹׁשּיכנס.

.Ë קרֹוב ּ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 נתנה הּבעל ׁ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 , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה  ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתרצה

יֹורׁשּה. ְֵָאינֹו
.Èיבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; ,[ממתינה ֶֶָָ

יבם; ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן למּכר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיׁש
לאחיו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, לּיבם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
מאביה  יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ׁשּיכנס. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעד
הּבעל  ויֹורׁשי ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג נכסי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹיֹורׁשין
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ּכתּבתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻיֹורׁשין

ְִָָּבקבּורתּה.
.‡È אין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

אחר  ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבנכסי  אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ואם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּבּום.
ׁשּכבר  ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום קדם ּבין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּמת,

ּכתּבתּה מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו נכסים .נתחּיבּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן  אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח .יּמכרּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.‚È מעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
לעּכב  יכֹולה נגּבית ואינּה הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמהם
ויּתן  יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ּולאסרן אחיו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמּנכסי

ֶָּבהם.
.„È- ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה

את  ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ּבנכסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
אחראין  נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה יכּתב ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻיבמּתֹו,

ּכתּבה  להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל ּכׁשאר .לכתּבתּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
.ÂË צאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאּׁשה

הּבעל  וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּברזל,

ּבנכסי  ּבין ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי קרקע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמכר
ּכלּום  עׂשה לא - .מלֹוג ְְָָֹ

.ÊËׁשאינֹו ּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר
ּבין  מלֹוג, ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרּׁשאי,
ׁ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

.ÁÈ צאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה מּטלטלין,[נכסים ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ׂשדה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻאֹו
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס ׂשדה נדונייתה]אֹו לא [תמורת - ְִִִֶֶֶָָֹ

חֹוזרת  ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף הּבעל; ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָקנה
ׁשלֹום  מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ׁשּתרצה; עת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּכל

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין ּולפיכ [אפילו ּביתּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
מועילים] אינן שטר או מלֹוגעדים מּנכסי חּוץ [נכסיה , ְְִִֵ
באחריותו] ׁשּבארנּו.שאינן ּכמֹו ,ְְֵֶַ

.ËÈ האּׁשה 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, אם ּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני  קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר יהיו ּבעל הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

לאיׁשלקונה] ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת להרויח ּכדי וכלי אּלא אוכל [להרבות ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

לעׂשֹות בית] הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, מכר אם לפיכ ;ְְְֲִִֵַַַַָָָָָ
סחֹורה לֹו.ּבהן ׁשֹומעין - ְְִֶָָ

.‡Î זה 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, ּבּכל לּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Î הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן  אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Î לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה  ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה נפלּו[ששם . ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשהאילנֹות  הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, זיתים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלּה

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - ּכלּום הוצאתם]ּבּה דמי [מכניסים ְְִִִֵָָ
אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני יּמכרּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹלא

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח לעצים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָיּמכרּו
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו
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ועֹוׂשה  אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן טען חּיבת ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ׁשאינּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
ׁשּיראה  ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ׁשאפׁשר ְֶֶַַַָָָָהּדּין
.‡È מּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

לחלב  ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ
לאכל  מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל אֹו ְֱֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹותר,

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי - חשבונה]ּבבטנּה מה [על ּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
יֹותר  ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול הּבעל ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּׁשּתרצה;
ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, מאכל ּתאכל אֹו ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹמּדי,

ֵקֹודם.
.·È אּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה

לּׁשני  מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשה מניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אּלא  מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיה נדרה 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
.„È ׁשראּוי 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 , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂË והּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום  ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה  ְִָ

.ÊË אם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את  לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא הניקה ּבנֹו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה עד אליה]אֹותֹו הּכירּה[התרגל אם אבל [התינוק . ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו אליה סּומה התרגל היה ואפּלּו ,ֲִַָָָ
מא  אֹותֹו מפריׁשין אין ּכֹופין - אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ּומניקה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה,
.ÊÈ את מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָּבנֹו;
אבל  ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל מּכסּות ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָלהן

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה אין הנקה]המעּברת, חדשי [כ"ד ְְְֳֵֶֶַָָָָֻ
-[מהנקה]ּוגמלּתּו אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו מפריׁשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין
ואחר  אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ּכֹופין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאּלא
מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ׁשנים ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשׁש
אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל הּוא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואם

ׁשׁש. לאחר ואפּלּו ְְֲִֵַַַָלעֹולם,
.ÁÈ הראּוי מ ּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת  ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו

עד  צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא  ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחר אצל  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 יזּכה הּבעל ּ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
הרי  - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. יירׁשּנה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָזֹו
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעם
אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים עֹוברי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָׁשּלנין
מתה  אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ועדין עּמּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשלּוחיו

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ואף אביה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻיירׁשּנה
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
אם  - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּקטּנה,
מתה  אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ּתחּתיו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתה
ׁשהרי  יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ּבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָהיא
לדעת ‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות  האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Â הּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

אין  - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
רֹוצה  ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו לּה; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָׁשֹומעין

ּדני  ואין לּה, ׁשֹומעין אין - עּמֹו' מֹורדת.לעמד ּדין לּה ן ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
זה. הּוא יפה ְִֶֶָודין

.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסים ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין -[שאינן ְְִֵֵ

בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּבעל
אחר  מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ּבעלּה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹיירׁש
קדם  לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנּׂשאת,
ימי  ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל - ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשּתתארס
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נכסי  ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף לא אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹחּייה,
הּלקֹוחֹות  מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, מתה ׁשּתמּות. עד ְְִִֵֶַַַַַָָָָמלֹוג
קּימין  הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה הּדמים ואם ּדמים. ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבלא
מציאה  'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו לּלקֹוחֹות, מחזירן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבעצמן,

ֵהן'.
.Á אם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה

הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנפלּו
קּים  מכרּה - אֹותן קדם ּומכרה ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹ

עד  ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין קּים, מכרּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּנּׂשּואין,
ְִֶֹׁשּיכנס.

.Ë קרֹוב ּ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 נתנה הּבעל ׁ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 , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה  ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתרצה

יֹורׁשּה. ְֵָאינֹו
.Èיבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; ,[ממתינה ֶֶָָ

יבם; ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן למּכר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹיׁש
לאחיו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, לּיבם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואין
מאביה  יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ׁשּיכנס. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעד
הּבעל  ויֹורׁשי ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג נכסי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹיֹורׁשין
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ּכתּבתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻיֹורׁשין

ְִָָּבקבּורתּה.
.‡È אין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

אחר  ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבנכסי  אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ואם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּבּום.
ׁשּכבר  ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום קדם ּבין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּמת,

ּכתּבתּה מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו נכסים .נתחּיבּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן  אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח .יּמכרּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.‚È מעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
לעּכב  יכֹולה נגּבית ואינּה הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻ

למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמהם
ויּתן  יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ּולאסרן אחיו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹמּנכסי

ֶָּבהם.
.„È- ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה

את  ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ּבנכסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
אחראין  נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה יכּתב ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻיבמּתֹו,

ּכתּבה  להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל ּכׁשאר .לכתּבתּה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
.ÂË צאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאּׁשה

הּבעל  וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּברזל,

ּבנכסי  ּבין ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי קרקע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּמכר
ּכלּום  עׂשה לא - .מלֹוג ְְָָֹ

.ÊËׁשאינֹו ּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר
ּבין  מלֹוג, ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרּׁשאי,
ׁ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

.ÁÈ צאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה מּטלטלין,[נכסים ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ׂשדה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻאֹו
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס ׂשדה נדונייתה]אֹו לא [תמורת - ְִִִֶֶֶָָֹ

חֹוזרת  ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף הּבעל; ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָקנה
ׁשלֹום  מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ׁשּתרצה; עת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּכל

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין ּולפיכ [אפילו ּביתּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
מועילים] אינן שטר או מלֹוגעדים מּנכסי חּוץ [נכסיה , ְְִִֵ
באחריותו] ׁשּבארנּו.שאינן ּכמֹו ,ְְֵֶַ

.ËÈ האּׁשה 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, אם ּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני  קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר יהיו ּבעל הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

לאיׁשלקונה] ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת להרויח ּכדי וכלי אּלא אוכל [להרבות ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

לעׂשֹות בית] הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, מכר אם לפיכ ;ְְְֲִִֵַַַַָָָָָ
סחֹורה לֹו.ּבהן ׁשֹומעין - ְְִֶָָ

.‡Î זה 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, ּבּכל לּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Î הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן  אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Î לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה  ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה נפלּו[ששם . ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשהאילנֹות  הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, זיתים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלּה

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - ּכלּום הוצאתם]ּבּה דמי [מכניסים ְְִִִֵָָ
אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני יּמכרּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹלא

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח לעצים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָיּמכרּו
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו
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קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
ּפרֹות  לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוהּוא
היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת לּקרקע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמחּברין

ׁשּלֹו אּלּו הרי - .ּתלּוׁשין ְֲִֵֵֶ
.‰Î חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן  ּובכל אֹוכל ּבמזֹונֹותיהן 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
.ÂÎ ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו נכסי הכניסה ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ּברזל, ְְְְְְֶֶֶַָָָָָֹצאן
אם  - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - וגרׁשּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאלּפים,
ׁשֹומעין  - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ּדמיו ׁשּתּתן ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹרצת

ָלּה.
.ÊÎ ׁשּנתן ּ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, החֹובל הּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל  הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎ ּבהן ׁ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 ֵֵ
.Ï היא - 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
על  לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָוהּוא
מה  ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ׁשּלא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמנת
ּביד  הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה - ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשארצה'
ׁשּתביא  עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ּבחזקת - ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאּׁשה

ְָָראיה.
.‡Ï הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ï מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְִִִִִֵַַָֹֹאין

האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ולא ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֹהעבדים,
יחזיר  העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר מתה, לאּׁשה; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיחזיר

לרּבֹו יחזיר מת, ספר לעבד; ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ׁשאֹוכל ּדבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּתֹורה

אצל  נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּפּקדֹון
יּתן  לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה אצלֹו, ׁשהּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָזה

ְְֵֶליֹורׁשיהן.
.‚Ï ּפרֹותיהן 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
ׁשהיה  ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שוב ּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייך האּׁשה 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,
.‰Ïּפי הֹורּו על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְִִִֵֶֶַַַַֹהּגאֹונים,

על והיּו[חשבון]ׁשּפחיתתן קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ
היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת מלאכּתן, מעין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעֹוׂשין
ׁשהּוא  אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי מלאכּתן, מעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָעֹוׂשין
נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ּבדמיהן לׁשּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
עליו  קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל זה. הּוא ּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומנהג
אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ּוכׁשם הּנדּוניא; ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחריּות
לּבעל  יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, הֹותירּו אם הּׁשבח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, אׁשּתֹו עבדי מקצת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלכף
ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ׁשּנׂשא, אחרת אּׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
אחרת  לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו אבל ּברזל; צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבדי

אׁשּתֹו. מּדעת ְִִֶַַֹׁשּלא

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ה חמישי יום

כג ּפרק ¤¤
ׁשּזכה ‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הּנּׂשּואין  קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות צרי אינֹו סודר]- קנין כך על אּלא [לעשות , ְִִִֵֶָָָ

צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב מה ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּכל
מּידֹו .לקנֹות ְִִָ

ּודברים ·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבנכסיה

ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן אֹוכל מּידֹואבל קנּו ואם . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
סּלק  הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ארּוסה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכׁשהיא
ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין הּקרקע, מּגּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
ּפרֹות  לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: קנינֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹערער
נֹוׂשא  אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם אּלא זה, קנין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - נכסים' ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאּׁשה

הּקרקע. ְִַַַמּגּוף
אינֹו‚. זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
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ּפרֹותיהן  ּבהן אֹוכל ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
מּפרֹות  אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל והּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,

ּבלבד. אּלּו ְְִִֵַָנכסים
.„- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה

זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין
ׁשנּיה  קרקע ּבהן ּפרי וקֹונין ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

יהיה  ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלֹו

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ּבחּייה; ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּפרֹות,
יירׁשּנה ‰. לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה אבל התנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

מקצת  ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפר ֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ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
.Ê ּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה

- ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה
יירׁשּנה  מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו זה ּכמֹוהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á ׁשהֹוציא ּבין מלֹוג, נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל

ׁשהֹוציא  ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ּפרֹות מעט ואכל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכבֹוד ּדר אחת ּגרֹוגרת אכל אפּלּו על מעט, [בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשאכלשולחן] אֹו ּכבֹוד [שווה], ּדר ׁשּלא אפּלּו אחד ּדינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
חבילה [ברחוב] אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ואפּלּו ,ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

זמֹורֹות גפן]ׁשל ּׁשאכל [ענפי ּומה הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה - ְִִֶֶֶַַַָ
ַָאכל.

.Ë עליהן 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 ּפחֹות הֹוציא, ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא . ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הֹוציא: ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין הׁשּביח, ּכּמה ׁשמין - ְְֲִִִִִִִַַַַָָָמּכּׁשעּור

חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח [תפיסת אם ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
קדוש] ההֹוצאה חפץ ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְִִֵַַַָָָָָּכּמה

הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּׁשבח על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתרה
ְִָּובׁשבּועה.

.È.ּבמגרׁש אמּורים? ּדברים על ּבּמה ׁ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 או סוכּמה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקום] כמנהג ירד.רביע, ּברׁשּות ׁשהרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡Èׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּבנדּוניא יׁש רּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהגֹות
ּבׁשליׁש ּדמיה על ּביתר הּנדּוניא ּבּכתּבה אֹוׁשּיכּתבּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

וכֹותבין  מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, אֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבחמׁש

העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהכניסה
מקֹומֹות  ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה לא לגּבֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּוכׁשּתבֹוא
ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ואם ּבפחֹות, לכּתב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשּנהגּו
וכֹותבין  וחמּׁשים, מאה אֹו ועׂשרים מאה ׁשוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹותנת
ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מאה. לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהכניסה

לפי מעֹות האיׁש ׁשּיּתן ׁשּנהגּו מקֹומֹות הּנדּוניא [ערך]ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצּוב מסויים]ּדבר ּבֹו,[אחוז ותקנה הּכּלה ּבֹו ׁשּתתקּׁשט ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

האיׁש ׁשּיכניס ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׂשמים
מטלטלין]ׁשּום לנדּוניתּה[- יצטרף לאּׁשה, ְְְִִִִֵֶָָָָָמּׁשּלֹו

ּבֹו. ְְִָלהתנאֹות
.·Èסתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן [לא ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ

ּכמנהג  נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
מה  לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהּמדינה;
וכּיֹוצא  האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּׁשּבכתּבתּה

ׁשּיהיה ּבהן, והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר הּמדינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפׁשּוט מנהג  הּמדינה.[נפוץ]אֹותֹו ּבכל ְְְִִַָָָָ

.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
ׁשּפסק  האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן אּתה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּכּמה

ידי 'ּכ[בשביל]על ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
- וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לבּת נֹותן אּתה 'וכּמה ,'ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ
ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנּו

ּבאמירה. ׁשּנקנין הּדברים ְְֲִִִִֵֶַַָָהן
.„È ּגדֹולה ּ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 אח [בליבו]הראׁשֹונים אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
ׁשאר  וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו לאחֹותֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּפסק
- ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק האב  אֹו ְְְְְִִִִִִִֶַָָָקרֹובים,
ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד הּדברים, אֹותן  קנּו ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא

.ְָוכ
.ÂËידי על ׁשּפסק הּבת [בשביל]האב קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

עד  קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס עד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמּתנה
לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיכנס;
ונפלה  ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, מעֹות הּפֹוסק ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ
הייתי  לאחי' לּיבם: לֹומר האב יכֹול - ליּבּום אחיו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָלפני
עם  הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', רֹוצה איני ּול לּתן, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי על ואף חכם; והּׁשני ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהארץ
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

מה  עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, יכֹולה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹאני

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה אם ידּה[השיגה]אבל ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ
ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת זֹו הרי -ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר לא בו]ולּמה רוצה איני [שתאמר ְְְְְִַַָָָֹֹ
והיא  לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹורדת
ׁשּתּתן  עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל רֹוצה; ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינּה
לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ׁשּפסקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָהּנדּוניא
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קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
ּפרֹות  לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוהּוא
היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת לּקרקע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמחּברין

ׁשּלֹו אּלּו הרי - .ּתלּוׁשין ְֲִֵֵֶ
.‰Î חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן  ּובכל אֹוכל ּבמזֹונֹותיהן 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
.ÂÎ ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו נכסי הכניסה ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ

ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ּברזל, ְְְְְְֶֶֶַָָָָָֹצאן
אם  - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - וגרׁשּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאלּפים,
ׁשֹומעין  - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ּדמיו ׁשּתּתן ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹרצת

ָלּה.
.ÊÎ ׁשּנתן ּ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, החֹובל הּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל  הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎ ּבהן ׁ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 ֵֵ
.Ï היא - 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
על  לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָוהּוא
מה  ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ׁשּלא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹמנת
ּביד  הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה - ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשארצה'
ׁשּתביא  עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ּבחזקת - ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאּׁשה

ְָָראיה.
.‡Ï הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ï מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְִִִִִֵַַָֹֹאין

האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ולא ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָֹהעבדים,
יחזיר  העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר מתה, לאּׁשה; ְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיחזיר

לרּבֹו יחזיר מת, ספר לעבד; ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ׁשאֹוכל ּדבר אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּתֹורה

אצל  נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּפּקדֹון
יּתן  לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה אצלֹו, ׁשהּפּקדֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָזה

ְְֵֶליֹורׁשיהן.
.‚Ï ּפרֹותיהן 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
ׁשהיה  ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שוב ּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייך האּׁשה 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,
.‰Ïּפי הֹורּו על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְִִִֵֶֶַַַַֹהּגאֹונים,

על והיּו[חשבון]ׁשּפחיתתן קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ
היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת מלאכּתן, מעין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעֹוׂשין
ׁשהּוא  אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי מלאכּתן, מעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָעֹוׂשין
נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ּבדמיהן לׁשּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
עליו  קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל זה. הּוא ּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומנהג
אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ּוכׁשם הּנדּוניא; ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחריּות
לּבעל  יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, הֹותירּו אם הּׁשבח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, אׁשּתֹו עבדי מקצת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלכף
ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ׁשּנׂשא, אחרת אּׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
אחרת  לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו אבל ּברזל; צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבדי

אׁשּתֹו. מּדעת ְִִֶַַֹׁשּלא

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ה חמישי יום

כג ּפרק ¤¤
ׁשּזכה ‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הּנּׂשּואין  קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות צרי אינֹו סודר]- קנין כך על אּלא [לעשות , ְִִִֵֶָָָ

צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב מה ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּכל
מּידֹו .לקנֹות ְִִָ

ּודברים ·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבנכסיה

ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן אֹוכל מּידֹואבל קנּו ואם . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
סּלק  הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ארּוסה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכׁשהיא
ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין הּקרקע, מּגּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
ּפרֹות  לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: קנינֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹערער
נֹוׂשא  אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם אּלא זה, קנין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - נכסים' ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאּׁשה

הּקרקע. ְִַַַמּגּוף
אינֹו‚. זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
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ּפרֹותיהן  ּבהן אֹוכל ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
מּפרֹות  אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל והּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,

ּבלבד. אּלּו ְְִִֵַָנכסים
.„- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה

זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין
ׁשנּיה  קרקע ּבהן ּפרי וקֹונין ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

יהיה  ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלֹו

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ּבחּייה; ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּפרֹות,
יירׁשּנה ‰. לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה אבל התנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

מקצת  ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפר ֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ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
.Ê ּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה

- ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה
יירׁשּנה  מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו זה ּכמֹוהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á ׁשהֹוציא ּבין מלֹוג, נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל

ׁשהֹוציא  ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ּפרֹות מעט ואכל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּכבֹוד ּדר אחת ּגרֹוגרת אכל אפּלּו על מעט, [בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשאכלשולחן] אֹו ּכבֹוד [שווה], ּדר ׁשּלא אפּלּו אחד ּדינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
חבילה [ברחוב] אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ואפּלּו ,ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

זמֹורֹות גפן]ׁשל ּׁשאכל [ענפי ּומה הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה - ְִִֶֶֶַַַָ
ַָאכל.

.Ë עליהן 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 ּפחֹות הֹוציא, ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא . ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הֹוציא: ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין הׁשּביח, ּכּמה ׁשמין - ְְֲִִִִִִִַַַַָָָמּכּׁשעּור

חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח [תפיסת אם ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
קדוש] ההֹוצאה חפץ ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְִִֵַַַָָָָָּכּמה

הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּׁשבח על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתרה
ְִָּובׁשבּועה.

.È.ּבמגרׁש אמּורים? ּדברים על ּבּמה ׁ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 או סוכּמה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקום] כמנהג ירד.רביע, ּברׁשּות ׁשהרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡Èׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּבנדּוניא יׁש רּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהגֹות
ּבׁשליׁש ּדמיה על ּביתר הּנדּוניא ּבּכתּבה אֹוׁשּיכּתבּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

וכֹותבין  מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, אֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבחמׁש

העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהכניסה
מקֹומֹות  ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה לא לגּבֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּוכׁשּתבֹוא
ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ואם ּבפחֹות, לכּתב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשּנהגּו
וכֹותבין  וחמּׁשים, מאה אֹו ועׂשרים מאה ׁשוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹותנת
ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מאה. לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהכניסה

לפי מעֹות האיׁש ׁשּיּתן ׁשּנהגּו מקֹומֹות הּנדּוניא [ערך]ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצּוב מסויים]ּדבר ּבֹו,[אחוז ותקנה הּכּלה ּבֹו ׁשּתתקּׁשט ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

האיׁש ׁשּיכניס ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׂשמים
מטלטלין]ׁשּום לנדּוניתּה[- יצטרף לאּׁשה, ְְְִִִִֵֶָָָָָמּׁשּלֹו

ּבֹו. ְְִָלהתנאֹות
.·Èסתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן [לא ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ

ּכמנהג  נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
מה  לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהּמדינה;
וכּיֹוצא  האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּׁשּבכתּבתּה

ׁשּיהיה ּבהן, והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר הּמדינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפׁשּוט מנהג  הּמדינה.[נפוץ]אֹותֹו ּבכל ְְְִִַָָָָ

.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
ׁשּפסק  האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן אּתה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּכּמה

ידי 'ּכ[בשביל]על ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
- וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לבּת נֹותן אּתה 'וכּמה ,'ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ
ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנּו

ּבאמירה. ׁשּנקנין הּדברים ְְֲִִִִֵֶַַָָהן
.„È ּגדֹולה ּ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 אח [בליבו]הראׁשֹונים אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
ׁשאר  וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו לאחֹותֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּפסק
- ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק האב  אֹו ְְְְְִִִִִִִֶַָָָקרֹובים,
ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד הּדברים, אֹותן  קנּו ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא

.ְָוכ
.ÂËידי על ׁשּפסק הּבת [בשביל]האב קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

עד  קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס עד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמּתנה
לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיכנס;
ונפלה  ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, מעֹות הּפֹוסק ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ
הייתי  לאחי' לּיבם: לֹומר האב יכֹול - ליּבּום אחיו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָלפני
עם  הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', רֹוצה איני ּול לּתן, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי על ואף חכם; והּׁשני ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהארץ
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

מה  עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, יכֹולה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹאני

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה אם ידּה[השיגה]אבל ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ
ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת זֹו הרי -ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר לא בו]ולּמה רוצה איני [שתאמר ְְְְְִַַָָָֹֹ
והיא  לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹורדת
ׁשּתּתן  עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל רֹוצה; ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינּה
לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ׁשּפסקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָהּנדּוניא
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אבל  ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפטר'. אֹו ּכנס ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ'אֹו
יכנס  אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה על ׁשּפסקה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה

נדּוניא. ְְְָֹּבלא
.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא

עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים וכ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת  ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ׁשּיתנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּוא

מּידֹו ׁשּיקנּו עד - קנין]קּדּוׁשין ע"כ ׁשּיכּתב [יעשו אֹו , ְְִִִִִֶֶַָֹ
ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּבׁשטר
ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתּגרׁשה
ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה לאחר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונּׂשאת
אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: יאמר לא - ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹוכ
לא  וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום מזֹונֹותיה מֹולי ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
אחד  אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו 'הרי ׁשניהם: ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיאמרּו

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ואחד ְְְֵֵֶָָָָזנּה,
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות  ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה .ּובעלי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשחּיב  אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו אּלּו ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמתּו
מזֹונֹותיה  וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ּבׁשטר, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן [המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן אין הרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד  ¤¤ּפרק
האילֹונית‡. את ולא [עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּכֹופין  ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּוׁשאר  ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ּומֹוציא, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻאֹותֹו
הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ּכתּבה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּתנאי

אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל
לאוין  ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר [ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ּתנאי  ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבּה
מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ּכתּבה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻמּתנאי
אין  ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין מֹותֹו. לאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואפּלּו

ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן ִִִֵֶַַַַָמֹוציאין
ׁשהּוא ‚. העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָולּמה

להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי חכמים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
עּקר  לּה אין ּבּה, הּכיר ולא ׁשהּוא הֹואיל ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן ּכל ּבּה עצמֹו נשואה חּיב [תהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
והרי לו] הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ּבּתנאי עמדה הרי ,ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היא  ּומה עליו, אֹותּה אסרה הּתֹורה אבל עֹומדת, ְֲִִֶֶַַָָָָָָָהיא
הם  מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה יׁש לפיכ לעׂשֹות, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיכֹולה
היתה  אסּורה אּלא הּנּׂשּואין, אחר להאסר לּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגֹורמין

ִֶֹמּקדם.
ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבּה[ערוה הּכיר ּבין ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ּבכל  ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר לא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּבין
אבל  חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא מּפני ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָמקֹום'?
מחּיבי  אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי אחת נׂשא ְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָאם

ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין ְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹֻעׂשה
עׂשה  וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ׁשהּכיר לאוין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשחּיבי
לותה  אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות לׁשּתיהן ויׁש קל. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאּסּורן

הים]ואכלה למדינת הלך אֹותן [אם ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. חּיב ְְְְִֵֶַַָָָָ
נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל מן מֹוציאין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהֹוציא,

רצון הממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ
לבטלם] כדי ּתֹוספת בנישואין אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֶֶַָָָֻ

לותה  ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין לּה; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׁש
מֹוציאין  אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Â ולא עּקר לא ּכתּבה, ל ּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת  ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Ê אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא
ואם  והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו קּימת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנדּוניתּה
הּכיר  לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי אֹו ׁשנּיה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹהיתה
הרי  - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבּה,

הּנׁשים  ּככל ּבנדּוניתּה :היא ְְְִִִַָָָָ
.Á מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, אֹו לאוין,ּׁשּנגנב מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנׁשחק  עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה הּכיר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
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 תביעה והממאנת, זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] נכסים מּמה על ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא נֹוטלת ְְְִֶֶֶַָָָָאּלא
.È ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנב ּתֹוספת  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
לא  ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִֵֵֵַַָָֹֻיהּודית,
מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעּקר
לׁשּלם  חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה הּנמצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטלת

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹּכלּום,
.‡È ּדת 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 ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ואין אסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדברים
ּכגֹון  זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשאמרה
הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, לי הפריׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפלֹוני

בבגדה] או בגופה שנמצא ּבא [האדום, אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶַַַָָ
מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ּפלֹוני אֹותֹו ׁשאל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹעליה,
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ּבׁשכּונֹותיה נּדה החזקה אם נידות]וכן בגדי ,[שלבשה ְְְְִִִֵֶָָָֻ
עליה. ּובא אני, טהֹורה לבעלּה ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָואמרה

.·Èׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו
מהן  אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו יׂשראל; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבנֹות

למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: ּדת על פתוח עברה [רחוב ְְְְִַַַָָָָ
רדידלרה"ר] עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש [צעיף ְְְְִֵֶַָָָָָֹֻ

אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף הּנׁשים, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשאר
על  ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה

הּגֹויֹות [מצחה]ּפּדחּתּה ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על אֹו ְְְֶֶֶֶַַַַָָ
אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ּבּׁשּוק, ׁשּטֹווה אֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּפרּוצֹות;
ּתֹובעת  ׁשהיתה אֹו הּבחּורים; עם מׂשחקת ׁשהיתה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה עד רם, ּבקֹול מּבעלּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּתׁשמיׁש
ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה אֹו ּתׁשמיׁש; עסקי על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמדּברת

בעלּה. ְֲִֵַָּבפני
.‚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
.ÂË ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִֵֵֶַַָָָּכיצד

ׁשהיתה  מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ׁשעׂשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעדים
ּבזנּות  ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף עברה, .ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר ׁשהיתה ּכגֹון [מוכר ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹותּהבשמים] ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת מּיד ונכנסּו ְְְְְְִִִִֵַָָָָיֹוצא,

חֹוגרת  אֹו הּמכנסים לֹובׁשת והיא הּמּטה מעל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעֹומדת
הּכּלה מן למעלה לח רק ׁשּמצאּו אֹו [וילון אזֹורּה, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

מעלין המיטה] אֹו אפל מּמקֹום יֹוצאין ׁשניהן ׁשהיּו אֹו ;ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
על  מנּׁשק אֹותֹו ׁשראּו אֹו ּבֹו; וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
מגּפפין  אֹו זה, את זה מנּׁשקין אֹותן ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּפי

והגיפּו[מחבקים] זה אחר זה ׁשּנכנסּו אֹו זה, את [סגרו]זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
- להֹוציאּה ּבעלּה רצה אם אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדלת,

התראה. צריכה זֹו ואין ּכתּבה; לּה ואין ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָֻּתצא,
.ÊË יהּודית ּדת אֹו מׁשה ּדת על ׁשעׂשת עֹוברת זֹו וכן , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

רצה  אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף יֹוציא. ְְִִִֵֶַַָָֹֹֻלא
ּבעיניו  קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ּתּקנת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּכתּבה
הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלהֹוציאּה,
קּלה  ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין הּפרּוצֹות אּלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

להֹוציאּה. ְְִַָָוקּלה

.ÊÈ אחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמי
ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמּקרֹובֹותיו
ּבין  איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ׁשּזנת ּדבריהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל
אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל - אּׁשה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ּכתּבתּה ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור להֹוציא חּיב זה ;הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ׁשּזנת, לֹו הֹודת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻואם
חפץ קדוש]ּבנקיטת חפץ אם [תפיסת ּתחּתיו, זנת ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבדברי  אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ ואחר ּבעצמֹו, אֹותּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻראה
פלוני]אחר של ידי [עדות על אּלא להׁשּביעּה יכֹול אינֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

לו]ּגלּגּול שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה ְִ
.ÁÈּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו מׁשּגיחין אמרה אין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻּבדבריה,
הּבליֹות ואּבדה ותֹוספת, מה עּקר על תביעה זכות לה [אין ְְְְִִֶֶַָָָ

מנדוניתה] נגנב או היה שאבד ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲִִֵֶָָָ
להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו וסֹומכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינּה
ּבדבר  אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואין
זה  אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו עד אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּדברים

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר לרצֹונּה, ְְְְִִִִֵֶַַָָּבפניהן
.ËÈ ּבׁשגגה ּ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 הן [שודדים]נׁשים הרי - ְְֲִִִֵֵֶָָָ
ּומּתרֹות  אנּוסֹות, ׁשהן הּניחּום ּכׁשבּויֹות, ואם לבעליהן; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֻ

ּברצֹון,[חזרו]והלכּו[שחררום] אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין לבעליהן. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָואסּורֹות

ּבּה. יׁש אנס צד ְֵֶֶַַָָָֹׁשהּׁשגגה
.‡Î אבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי  - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ּבזֹונה  אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ׁשּיתּבאר נעׂשית ּ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 ְְְִֵֵַָָָָָֹֻ

.‚Î ׁשגגּתי' 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
- ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ׁשאין  מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, לּה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻאין

מּזה יֹותר מכער ּדבר החשוד]ל עם והּיֹום,[שנסתרה . ְְְִֵֶַָָָֹ
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אבל  ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפטר'. אֹו ּכנס ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ'אֹו
יכנס  אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה על ׁשּפסקה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה

נדּוניא. ְְְָֹּבלא
.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא

עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים וכ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת  ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ׁשּיתנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּוא

מּידֹו ׁשּיקנּו עד - קנין]קּדּוׁשין ע"כ ׁשּיכּתב [יעשו אֹו , ְְִִִִִֶֶַָֹ
ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּבׁשטר
ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתּגרׁשה
ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה לאחר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונּׂשאת
אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: יאמר לא - ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹוכ
לא  וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום מזֹונֹותיה מֹולי ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
אחד  אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו 'הרי ׁשניהם: ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיאמרּו

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ואחד ְְְֵֵֶָָָָזנּה,
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות  ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה .ּובעלי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשחּיב  אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו אּלּו ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמתּו
מזֹונֹותיה  וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ּבׁשטר, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן [המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן אין הרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד  ¤¤ּפרק
האילֹונית‡. את ולא [עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּכֹופין  ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּוׁשאר  ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ּומֹוציא, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻאֹותֹו
הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ּכתּבה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּתנאי

אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל
לאוין  ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר [ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ּתנאי  ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבּה
מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ּכתּבה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻמּתנאי
אין  ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין מֹותֹו. לאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואפּלּו

ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן ִִִֵֶַַַַָמֹוציאין
ׁשהּוא ‚. העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָולּמה

להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי חכמים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
עּקר  לּה אין ּבּה, הּכיר ולא ׁשהּוא הֹואיל ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן ּכל ּבּה עצמֹו נשואה חּיב [תהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
והרי לו] הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ּבּתנאי עמדה הרי ,ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היא  ּומה עליו, אֹותּה אסרה הּתֹורה אבל עֹומדת, ְֲִִֶֶַַָָָָָָָהיא
הם  מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה יׁש לפיכ לעׂשֹות, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיכֹולה
היתה  אסּורה אּלא הּנּׂשּואין, אחר להאסר לּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגֹורמין

ִֶֹמּקדם.
ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבּה[ערוה הּכיר ּבין ְְְִִִֵַָָָָָֹ

ּבכל  ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר לא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּבין
אבל  חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא מּפני ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָמקֹום'?
מחּיבי  אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי אחת נׂשא ְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָאם

ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין ְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹֻעׂשה
עׂשה  וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ׁשהּכיר לאוין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשחּיבי
לותה  אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות לׁשּתיהן ויׁש קל. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאּסּורן

הים]ואכלה למדינת הלך אֹותן [אם ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. חּיב ְְְְִֵֶַַָָָָ
נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל מן מֹוציאין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהֹוציא,

רצון הממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ
לבטלם] כדי ּתֹוספת בנישואין אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֶֶַָָָֻ

לותה  ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין לּה; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׁש
מֹוציאין  אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Â ולא עּקר לא ּכתּבה, ל ּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת  ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Ê אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא
ואם  והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו קּימת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנדּוניתּה
הּכיר  לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי אֹו ׁשנּיה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹהיתה
הרי  - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבּה,

הּנׁשים  ּככל ּבנדּוניתּה :היא ְְְִִִַָָָָ
.Á מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, אֹו לאוין,ּׁשּנגנב מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנׁשחק  עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה הּכיר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
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 תביעה והממאנת, זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] נכסים מּמה על ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא נֹוטלת ְְְִֶֶֶַָָָָאּלא
.È ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנב ּתֹוספת  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
לא  ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִֵֵֵַַָָֹֻיהּודית,
מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעּקר
לׁשּלם  חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה הּנמצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטלת

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹּכלּום,
.‡È ּדת 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 ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ואין אסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדברים
ּכגֹון  זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשאמרה
הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, לי הפריׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפלֹוני

בבגדה] או בגופה שנמצא ּבא [האדום, אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶַַַָָ
מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ּפלֹוני אֹותֹו ׁשאל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹעליה,
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ּבׁשכּונֹותיה נּדה החזקה אם נידות]וכן בגדי ,[שלבשה ְְְְִִִֵֶָָָֻ
עליה. ּובא אני, טהֹורה לבעלּה ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָואמרה

.·Èׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו
מהן  אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו יׂשראל; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבנֹות

למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: ּדת על פתוח עברה [רחוב ְְְְִַַַָָָָ
רדידלרה"ר] עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש [צעיף ְְְְִֵֶַָָָָָֹֻ

אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף הּנׁשים, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשאר
על  ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה

הּגֹויֹות [מצחה]ּפּדחּתּה ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על אֹו ְְְֶֶֶֶַַַַָָ
אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ּבּׁשּוק, ׁשּטֹווה אֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּפרּוצֹות;
ּתֹובעת  ׁשהיתה אֹו הּבחּורים; עם מׂשחקת ׁשהיתה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה עד רם, ּבקֹול מּבעלּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּתׁשמיׁש
ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה אֹו ּתׁשמיׁש; עסקי על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמדּברת

בעלּה. ְֲִֵַָּבפני
.‚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
.ÂË ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִֵֵֶַַָָָּכיצד

ׁשהיתה  מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ׁשעׂשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעדים
ּבזנּות  ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף עברה, .ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר ׁשהיתה ּכגֹון [מוכר ּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹותּהבשמים] ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת מּיד ונכנסּו ְְְְְְִִִִֵַָָָָיֹוצא,

חֹוגרת  אֹו הּמכנסים לֹובׁשת והיא הּמּטה מעל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעֹומדת
הּכּלה מן למעלה לח רק ׁשּמצאּו אֹו [וילון אזֹורּה, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

מעלין המיטה] אֹו אפל מּמקֹום יֹוצאין ׁשניהן ׁשהיּו אֹו ;ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
על  מנּׁשק אֹותֹו ׁשראּו אֹו ּבֹו; וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
מגּפפין  אֹו זה, את זה מנּׁשקין אֹותן ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּפי

והגיפּו[מחבקים] זה אחר זה ׁשּנכנסּו אֹו זה, את [סגרו]זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
- להֹוציאּה ּבעלּה רצה אם אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדלת,

התראה. צריכה זֹו ואין ּכתּבה; לּה ואין ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָֻּתצא,
.ÊË יהּודית ּדת אֹו מׁשה ּדת על ׁשעׂשת עֹוברת זֹו וכן , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

רצה  אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף יֹוציא. ְְִִִֵֶַַָָֹֹֻלא
ּבעיניו  קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ּתּקנת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּכתּבה
הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלהֹוציאּה,
קּלה  ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין הּפרּוצֹות אּלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

להֹוציאּה. ְְִַָָוקּלה

.ÊÈ אחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמי
ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמּקרֹובֹותיו
ּבין  איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ׁשּזנת ּדבריהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל
אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל - אּׁשה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ּכתּבתּה ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור להֹוציא חּיב זה ;הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ׁשּזנת, לֹו הֹודת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻואם
חפץ קדוש]ּבנקיטת חפץ אם [תפיסת ּתחּתיו, זנת ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּבדברי  אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ ואחר ּבעצמֹו, אֹותּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻראה
פלוני]אחר של ידי [עדות על אּלא להׁשּביעּה יכֹול אינֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

לו]ּגלּגּול שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה ְִ
.ÁÈּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו מׁשּגיחין אמרה אין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻּבדבריה,
הּבליֹות ואּבדה ותֹוספת, מה עּקר על תביעה זכות לה [אין ְְְְִִֶֶַָָָ

מנדוניתה] נגנב או היה שאבד ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲִִֵֶָָָ
להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו וסֹומכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינּה
ּבדבר  אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואין
זה  אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו עד אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּדברים

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר לרצֹונּה, ְְְְִִִִֵֶַַָָּבפניהן
.ËÈ ּבׁשגגה ּ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 הן [שודדים]נׁשים הרי - ְְֲִִִֵֵֶָָָ
ּומּתרֹות  אנּוסֹות, ׁשהן הּניחּום ּכׁשבּויֹות, ואם לבעליהן; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֻ

ּברצֹון,[חזרו]והלכּו[שחררום] אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין לבעליהן. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָואסּורֹות

ּבּה. יׁש אנס צד ְֵֶֶַַָָָֹׁשהּׁשגגה
.‡Î אבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי  - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ּבזֹונה  אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ׁשּיתּבאר נעׂשית ּ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 ְְְִֵֵַָָָָָֹֻ

.‚Î ׁשגגּתי' 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
- ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ׁשאין  מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, לּה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻאין

מּזה יֹותר מכער ּדבר החשוד]ל עם והּיֹום,[שנסתרה . ְְְִֵֶַָָָֹ
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ּבלא  ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשאין
ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא עּקר לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּכתּבה,

להאסר. ְֵֵָָלּה
.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראה אמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

אסּורה  זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻאֹותּה
ויּתן  להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
ּבלא  ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ואם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכתּבה.

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבה;

כה  ¤¤ּפרק
סתם ‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא  ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה עּקר ונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או מנה ּתֹוספת[הכתובה, שמוסיף ולא [הסכום ְֶֶֹ

כרצונו] ּבׂשר,בכתובה ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶַָָָָֹֹ
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא [בגדי]אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹ

הּמינים לׁשאר הּדין והּוא ּכל [בגדים]צבעֹונין; ׁשּדר ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ
נדר  עליה נמצא אם אבל ּבהן. להתקּׁשט הּמקֹום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאנׁשי

ּכלּום. הפסידה לא מאּלּו, חּוץ ְְִִֵֵֵַָֹאחר
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 ,[בזמנים ְְְְִִִִֶ

יכֹול  אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי הּוא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ׁשּׁשמע  וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלטען,
ּבאֹותן  אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ּדבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונתּפּיס.
ּופניהן  ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים מנהג ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹומֹות
ּפלֹוני  ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: אֹותן יֹודעין והּכל ְְְְְְִִִִִֶַָֹּגלּויֹות,
אבל  הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ּפלֹוני', ׁשל אחֹותֹו היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוזֹו
ואם  ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם הּבנֹות ּדר ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּבּנׁשף לּמרחץ הּבת מתנּכרה[בחושך]ּתצא ּתצא [בהחבא], ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
טֹוען  זה הרי - מּקרֹובֹותיה חּוץ אדם אֹותּה יראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹולא

ידע] ׁשם [שלא יהיה ׁשּלא והּוא ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִֶֶֶַַָָֹאף
ׁשם  היה אבל ּבּה. לבּדק קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו ְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹמרחץ,
מגּלֹות, ּופניהן ּבּה לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמרחץ
אֹותּה רֹואין הּכל ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹויׁש
ּבּמרחץ, אף ּולהתנּכר להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻערּמה

ּבבית אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת קטן [חדר]וׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוען  זה הרי - ּתּודע ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּמרחץ
הן, טעם ׁשל ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

הּכתּוב. ּגזרת ְְֵֵַַָָואינן
'מּפני ‚. חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָהֹורּו

אּלא  ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ּבֹודק ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֻמיּדעיו;
רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו מרחץ, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשם
על  אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו לאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואֹומר
ּדין  לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ּולפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפלֹונית;
אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ּכל ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה;
לדברי  אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד לקרֹוביו, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלּכל

ּביֹותר.קרֹו ביו ְְֵָ
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה  אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
הּבעל  ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ּכתּבה ורצה  ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
אם  - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין היּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכלל.
להביא  הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה אחר ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָנמצאּו
טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹראיה
ראיה  להביא האב על אביה, ּבבית והיא ּבּה נמצאּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָואם

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, הארּוסין שדהו,ׁשאחר [נשטפה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
גרם] מזלו .כלומר:

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 ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
.Â לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבא

ּבכף  אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד לֹו ְְְְֲִִִַַַַָָָָָנראה
ּבכֹוס  ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָהרגל

ורצה  ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה ּבֹודקֹו ּכן אם .[הסכים]אּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה [רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

- נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהרי
העד  מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש לפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
אּסּורי  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח איׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

ִָּביאה.
.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
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ׁשחין  מּכת יּתן נעׂשית להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ְָֻּכתּבה.

.‡È נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאיׁש
עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹידֹו
רצת  אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין אין -ְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ

ּכל [הסכימה] ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ּתׁשב; ,ְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֹֻ
החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם אבל מֹורדת. ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאּׁשה

ׁשחזר נחׁשת [הפך]אֹו לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת ללקט ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹ
באדמה]מעּקרֹו מוצאו ּכֹופין [ממקום - עֹורֹות לעּבד אֹו , ְִִֵֵַָ

ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ּכתּבה; ולּתן להֹוציא ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻאֹותֹו
ֵֵּתׁשב.

.·È ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן מפריׁשין [נמק אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
תשמיש] מחמת ּכדי בשרו ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' יבֹוא ְִֶֶָָָָֹׁשּלא
.‚È מלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי

ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום אֹותֹו ְְְֲִִֶַַָָָָָּבֹו
ויּתן  ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, יכֹולה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהייתי

ישראל (.ּכתּבה  על שלום לבניך בנים ).וראה ְָֻ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ו שישי יום
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ׁשּיגרׁש והּוא עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
ׁשּלא  והּוא תעׂשה, לא מצות ׁשנּיה ּבספר; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהמגרׁש
אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָיחזיר

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

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 ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכגֹון  - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְִֵֶֶַַָָָׁשלּוחֹו
סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּזמן,

"והיה ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין
ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם

מּביתֹו" מלּמד וׁשּלחּה - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא מגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו

וׁשּלא  לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל מגרׁשת. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאינּה
ְִָלרצֹונּה.

ּבכתב ‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - "לּה""וכתב" . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר לׁשמּה. -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" "ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מגרׁשת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ׁשהּוא  ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתּגרׁשת
"וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכידּה,
ׁשּיׁשּלח  לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ענין ׁשּיהיה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מּמּנה. ְִֶַָעצמֹו
מגרׁשת',„. אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?

'לעצמ אּת ּכּיֹוצא 'הרי וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי , ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - הענין ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבזה
'איני  ,'ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל אדם'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתרת
"וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'איׁש 'איני ,'ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָארּוסי
אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינֹו - חֹורין' ִֵֵַּבת
מּביתֹו"‰. "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּלא זה ענינֹו אין , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּגמרּו
ולא  ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיתּבאר.
ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה הרי מּביתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָהֹוציאּה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשני, ּגט מּמּנּו צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ
.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין

ונתן" הּוא "וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻהּגט

ק  על הּגט ּכתב אם הּפרה;לפיכ את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אם  וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר הּקרן חת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואם
ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף - ּבמחּבר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכתב

גט. אינֹו - לּה ְֵֵָָּונתנֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין הסטנדרטי אין [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע הטקסט ּותלׁשֹו,של ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְֶַַַָָָֹֻ
ּכתב ּכ המשתלב ואחר הגט "תורף" את [והוסיף ְַַַָָ

והעיקריים:] הייחודיים הפרטים את וכולל ֵׁשם ב"טופס",
אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי והּזמן, האּׁשה, וׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהאיׁש,

ּכׁשר. זה הרי - לּה ּונתנֹו ְֲֲֵֵֶַָָָָוחתמֹו
.Á על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפי
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא ּכֹותב .אבל ְְְֲִֵֶַַָָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר "ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם אבל ְְְְֲִִֶַַָָָּכריתּות.
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ׁשּנתנֹו אֹו ּבידּהמזּוזה, הּוא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

זה  הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ואם ּגט; אינֹו -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ֵּגט.

.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
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ּבלא  ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשאין
ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא עּקר לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּכתּבה,

להאסר. ְֵֵָָלּה
.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראה אמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

אסּורה  זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻאֹותּה
ויּתן  להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
ּבלא  ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ואם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכתּבה.

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבה;

כה  ¤¤ּפרק
סתם ‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא  ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה עּקר ונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או מנה ּתֹוספת[הכתובה, שמוסיף ולא [הסכום ְֶֶֹ

כרצונו] ּבׂשר,בכתובה ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶַָָָָֹֹ
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא [בגדי]אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹ

הּמינים לׁשאר הּדין והּוא ּכל [בגדים]צבעֹונין; ׁשּדר ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ
נדר  עליה נמצא אם אבל ּבהן. להתקּׁשט הּמקֹום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאנׁשי

ּכלּום. הפסידה לא מאּלּו, חּוץ ְְִִֵֵֵַָֹאחר
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 ,[בזמנים ְְְְִִִִֶ

יכֹול  אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי הּוא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ׁשּׁשמע  וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלטען,
ּבאֹותן  אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ּדבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונתּפּיס.
ּופניהן  ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים מנהג ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹומֹות
ּפלֹוני  ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: אֹותן יֹודעין והּכל ְְְְְְִִִִִֶַָֹּגלּויֹות,
אבל  הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ּפלֹוני', ׁשל אחֹותֹו היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוזֹו
ואם  ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם הּבנֹות ּדר ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּבּנׁשף לּמרחץ הּבת מתנּכרה[בחושך]ּתצא ּתצא [בהחבא], ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
טֹוען  זה הרי - מּקרֹובֹותיה חּוץ אדם אֹותּה יראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹולא

ידע] ׁשם [שלא יהיה ׁשּלא והּוא ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִֶֶֶַַָָֹאף
ׁשם  היה אבל ּבּה. לבּדק קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו ְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹמרחץ,
מגּלֹות, ּופניהן ּבּה לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמרחץ
אֹותּה רֹואין הּכל ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹויׁש
ּבּמרחץ, אף ּולהתנּכר להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻערּמה

ּבבית אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת קטן [חדר]וׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוען  זה הרי - ּתּודע ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּמרחץ
הן, טעם ׁשל ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

הּכתּוב. ּגזרת ְְֵֵַַָָואינן
'מּפני ‚. חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָהֹורּו

אּלא  ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ּבֹודק ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֻמיּדעיו;
רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו מרחץ, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשם
על  אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו לאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואֹומר
ּדין  לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ּולפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפלֹונית;
אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ּכל ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה;
לדברי  אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד לקרֹוביו, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלּכל

ּביֹותר.קרֹו ביו ְְֵָ
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה  אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
הּבעל  ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ּכתּבה ורצה  ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
אם  - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין היּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכלל.
להביא  הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה אחר ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָנמצאּו
טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹראיה
ראיה  להביא האב על אביה, ּבבית והיא ּבּה נמצאּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָואם

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, הארּוסין שדהו,ׁשאחר [נשטפה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
גרם] מזלו .כלומר:

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 ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
.Â לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבא

ּבכף  אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד לֹו ְְְְֲִִִַַַַָָָָָנראה
ּבכֹוס  ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָהרגל

ורצה  ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה ּבֹודקֹו ּכן אם .[הסכים]אּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה [רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

- נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהרי
העד  מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש לפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
אּסּורי  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח איׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

ִָּביאה.
.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
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ׁשחין  מּכת יּתן נעׂשית להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ְָֻּכתּבה.

.‡È נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאיׁש
עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹידֹו
רצת  אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין אין -ְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ

ּכל [הסכימה] ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ּתׁשב; ,ְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֹֻ
החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם אבל מֹורדת. ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאּׁשה

ׁשחזר נחׁשת [הפך]אֹו לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת ללקט ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹ
באדמה]מעּקרֹו מוצאו ּכֹופין [ממקום - עֹורֹות לעּבד אֹו , ְִִֵֵַָ

ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ּכתּבה; ולּתן להֹוציא ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻאֹותֹו
ֵֵּתׁשב.

.·È ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן מפריׁשין [נמק אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
תשמיש] מחמת ּכדי בשרו ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' יבֹוא ְִֶֶָָָָֹׁשּלא
.‚È מלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי

ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום אֹותֹו ְְְֲִִֶַַָָָָָּבֹו
ויּתן  ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, יכֹולה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהייתי

ישראל (.ּכתּבה  על שלום לבניך בנים ).וראה ְָֻ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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oiWExiBzFkld-miypxtq
oiWExB zFkld

¦§¥¦
¦§¥¦

ׁשּיגרׁש והּוא עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
ׁשּלא  והּוא תעׂשה, לא מצות ׁשנּיה ּבספר; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהמגרׁש
אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור מּׁשּנּׂשאת. ּגרּוׁשתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָיחזיר

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

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 ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכגֹון  - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְִֵֶֶַַָָָׁשלּוחֹו
סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּזמן,

"והיה ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין
ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם

מּביתֹו" מלּמד וׁשּלחּה - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא מגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו

וׁשּלא  לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל מגרׁשת. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאינּה
ְִָלרצֹונּה.

ּבכתב ‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - "לּה""וכתב" . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר לׁשמּה. -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" "ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מגרׁשת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ׁשהּוא  ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתּגרׁשת
"וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכידּה,
ׁשּיׁשּלח  לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ענין ׁשּיהיה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מּמּנה. ְִֶַָעצמֹו
מגרׁשת',„. אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?

'לעצמ אּת ּכּיֹוצא 'הרי וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי , ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - הענין ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבזה
'איני  ,'ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל אדם'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתרת
"וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'איׁש 'איני ,'ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָארּוסי
אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינֹו - חֹורין' ִֵֵַּבת
מּביתֹו"‰. "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּלא זה ענינֹו אין , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּגמרּו
ולא  ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיתּבאר.
ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה הרי מּביתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָהֹוציאּה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשני, ּגט מּמּנּו צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ
.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין

ונתן" הּוא "וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻהּגט

ק  על הּגט ּכתב אם הּפרה;לפיכ את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אם  וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר הּקרן חת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואם
ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף - ּבמחּבר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכתב

גט. אינֹו - לּה ְֵֵָָּונתנֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין הסטנדרטי אין [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע הטקסט ּותלׁשֹו,של ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְֶַַַָָָֹֻ
ּכתב ּכ המשתלב ואחר הגט "תורף" את [והוסיף ְַַַָָ

והעיקריים:] הייחודיים הפרטים את וכולל ֵׁשם ב"טופס",
אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי והּזמן, האּׁשה, וׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהאיׁש,

ּכׁשר. זה הרי - לּה ּונתנֹו ְֲֲֵֵֶַָָָָוחתמֹו
.Á על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפי
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא ּכֹותב .אבל ְְְֲִֵֶַַָָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר "ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם אבל ְְְְֲִִֶַַָָָּכריתּות.
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ׁשּנתנֹו אֹו ּבידּהמזּוזה, הּוא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

זה  הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ואם ּגט; אינֹו -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ֵּגט.

.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
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את  הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכנסי
חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ׁשּנתנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדים

מּמּנה  ׁשּנכלם .מּפני ְְִִִֵֶֶָָ
.‡È זה '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 ֵֵָ
.·È מעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט הּוא לא 'הרי , ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי מעצמּה; היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשּתּקח

הרּכין אם ׁשּׁשלפה [הטה]אבל עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר מעליו, ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגט

.‚È ּפי "על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ּדבר  יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים אפׁשר ׁשני 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 - ְֲִֵֵֵֶַָ
.„È;סֹופר ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב אם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - לּה .ּונתנֹו ְֲֵֵֶָָָ

.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 ּבפני ׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשנים  ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר - על אחרים [שמעידים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
הגט] .מסירת

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו [ללא חתמּו ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
ּכׁשר,עדים] זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו אֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ועדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהֹואיל
ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ׁשהֹורה ְִִִֶֶַָָמי

.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אפּלּו[חתומים , ְֲִִִִֵ
- ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ּפסּול ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאחד

זה מּתֹוכֹוהרי ּכמזּיף ׁשּנמצא חתימת ּפסּול, זייף [כאילו ְְֲִִִֵֶֶָָָֻ
.העדים]

.ÁÈהּכתב מן העדים את של הרחיק האחרונה  [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשיטיןגט] ׁשּתי את [שורות]מלא ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִֵֶַַָָֹ

ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? מן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהעדים
עּמֹו בו]נקראין הכתוב על שחתומים ניכר ּבּמה [שיהיה . ְִִִֶַָ

היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ּכׁשהיה אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדברים
ּפי  על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם אבל מסירה; עדי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשם
ׁשאין  ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ואין הרּבה, מרחקין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשהן

ּבעדי  הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה הרי - ּכלל עד עליו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחתּום
ְִָמסירה.

.ËÈואחר העדים לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
וקֹוראין  חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; יּתנּנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּכ
ּביד  אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו אחר ְְְְְֶַַַַַַַָָָאֹותֹו
ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, והחזירּוהּו ְְְְְְְְִִִֶַָָָׁשלּוחֹו

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין - .לּה ְְְִִָ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְִִִֵֶֶָָֹמגרׁשת
אחר  'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהחליפֹו;
היא  והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' הּגט היה ולא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה,

.מגרׁשת  ְֶֶֹ
.‡Î ל 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 מז ּוזה ְְְְִֵֵַָָָָּומצאּו

מגורשת] ׁשּתים [אינה ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו מזּוזֹות ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,
.‚Î יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

והן  ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקרֹות
לחּתם חֹותמין  יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

להן רֹוׁשמין על]- האותיות ּבֹו[צורת וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְְִֵֶַַָָֹ
ואין  הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, רּׁשּומֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמּדבר
ּכדי  נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ׁשטרֹות ּבׁשאר ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹעֹוׂשין
ּבּגט  העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, יׂשראל ּבנֹות יהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהן,
.„Îהתקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

ּבּגט  ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּלא  זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,

זמן ּבפני ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּומקֹום אׁשּתֹוּבּגט ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה ויכּתב [בעודה , ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ
יכֹולה  זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ּגט ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּה

ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות קדם ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹלֹומר
.‰Î זמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה [תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו [מזמן , ְְָָֻֻ
על הכתיבה] אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב אֹו ,ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּבירּוׁשלים  הּגט את ּכתב אֹו ענין, ּבאֹותֹו ׁשעֹוסקין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּפי
אּלּו ּכל - ּבלֹוד וכתב ּבזמן וטעה ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּכתיבתֹו. ּובמקֹום ְְְִִִָָּכתיבתֹו
.ÂÎ הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת

'ּבׁשּבת אֹו[שבוע]אּלא ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ּפלֹוני', ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹֹֹ'ּבחדׁש

'ּבׁשבּוע ּכתב ּכתב [שמיטה]אפּלּו אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
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ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ּגרׁשּתיה' 'הּיֹום ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבֹו:
ֵַהּגט.

.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 ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ּבּמדינה  זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ּבּה ְְֲֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש

.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
ּבטל  הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים ה ּדבר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתאחר
ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט ל ּה לכּתב ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוהצרכּו

הּכתיבה,ׁשּיתּבאר  ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ׁשאמר הּזמן ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ּבירּוׁשלים היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד?
מּניסן  הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ניסן עד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָונתאחרּו

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, נכּתב ׁשּׁשם ְְְְִִֵֶַַָָָּובלֹוד,

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 ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָּכֹותבין
המסירה  ועידי עליו החתומים גם והם הגט שלוחי [הם

ואמר שלו] לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: אמר אם וכן ;ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ּכֹותבין - לחּתם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָֹלעדים

ׁשּירצה. עת ְְִֵֶֶָּבכל
עּמֹו‚. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּוא וכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

ויֹודעין  מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיּו
ּפלֹונית  היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני הּוא מקֹום ׁשּזה ּבאֹותֹו היּו ואם . ְְְְְְִִִִִֶֶָָ

מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ׁשּׁשמֹותיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשנים
ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויגרׁשּנה חברֹו ְְֲִֵֵֶֶָָָָלאׁשת
הּסּכנה„. למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ּכֹותבין [כגון - ְְִִַַַָָ

הּסֹופר  ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָונֹותנין
מקֹום. ְָָּבכל

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 ולעדים הרי וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
זה  ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף - ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשּלא  מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלאׁשּתֹו

לכתבֹו. הּבעל לֹו ְְַַַַָָאמר

.Â ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר
וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ואמרּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלאׁשּתי,
ּגט  ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו וחתמּו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּולעדים
ּבדבר  ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - חתֹומּו' ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלאׁשּתי,

ּב ּגט להיֹות קרֹוב ׁשהּוא מּפני הרּבה, .טל זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
.Ê ּבגט זה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר  מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',

.Á זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי - ולחּתם לאׁשּתי' ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּבטל  הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתֹו, ולּתנֹו ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָּבֹו
ׁשּיּגיע  עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי - ּפסּול ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאֹו

ּכׁשר. ּגט ְֵֵָָָלידּה
.Ëלהֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר

אין  - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָלּה',
אֹותן  עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכֹותבין

לגרּוׁשין לשליח]ׁשלּוחין למוסרו רצה [אלא לא וׁשּמא , ְְְִִֵֶָָָֹ
מעׂשה  ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ויּתנּו ׁשּיכּתבּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
ּכתבּו ואם אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ּכתבּו והרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹאחר,
ספק  זֹו הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ּונתנּוהּו ּכׁשר, אחר ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Èּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', 'ּגרׁשּוה', ,[גרשוה]לאׁשּתי', ְְְְְְִִַַַַָָָָ
לּה. ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ּותנ ּו אּגרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ'ּכתבּו
לּה 'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', 'ּפּטרּוה', להם: ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָאמר
ּגט  ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' לּה 'עׂשּו ְְְֲִִֵַַָָָָָֹּכּנימּוס',

ל  ּבטל.ונתנּו זה הרי ּה, ְְֲֵֵֶָָָ
.‡È,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר

הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'
אחר  ּדבר ונתנּואֹו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֵֵֶֶָָֹלּה,
.·È וחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:

להם  ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין
גט  אינֹו לּה, נתנּו ואם לּה; אמּורים?לּתן ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבמהרה  החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, אבל ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻּבבריא;
בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, חליֹו בצווארו והכּביד [בשלשלת ְְְְִִִֵַַָָָ

המלך] לפני ּבּים,להתדיין והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְֲִִֵֵַַַָָָ
יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר ּבׁשּירה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָוהּיֹוצא
לכּתב  אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר לּה, ויּתנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויחּתמּו

לּה. ְִֵָולּתן
.‚È והרג 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 עד ספק ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבּבֹור  מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּיּודע
יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע 'ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹואמר:

אֹותֹו ׁשּידעּו והּוא בעלה]ויּתנּו; שהוא על [יכירוהו ואף . ְְְְְִֵֶַַ
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את  הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכנסי
חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ׁשּנתנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדים

מּמּנה  ׁשּנכלם .מּפני ְְִִִֵֶֶָָ
.‡È זה '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 ֵֵָ
.·È מעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט הּוא לא 'הרי , ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי מעצמּה; היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשּתּקח

הרּכין אם ׁשּׁשלפה [הטה]אבל עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר מעליו, ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגט

.‚È ּפי "על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ּדבר  יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים אפׁשר ׁשני 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 - ְֲִֵֵֵֶַָ
.„È;סֹופר ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב אם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - לּה .ּונתנֹו ְֲֵֵֶָָָ

.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 ּבפני ׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשנים  ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר - על אחרים [שמעידים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
הגט] .מסירת

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו [ללא חתמּו ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
ּכׁשר,עדים] זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו אֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ועדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהֹואיל
ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ׁשהֹורה ְִִִֶֶַָָמי

.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אפּלּו[חתומים , ְֲִִִִֵ
- ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ּפסּול ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאחד

זה מּתֹוכֹוהרי ּכמזּיף ׁשּנמצא חתימת ּפסּול, זייף [כאילו ְְֲִִִֵֶֶָָָֻ
.העדים]

.ÁÈהּכתב מן העדים את של הרחיק האחרונה  [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשיטיןגט] ׁשּתי את [שורות]מלא ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִֵֶַַָָֹ

ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? מן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהעדים
עּמֹו בו]נקראין הכתוב על שחתומים ניכר ּבּמה [שיהיה . ְִִִֶַָ

היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ּכׁשהיה אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדברים
ּפי  על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם אבל מסירה; עדי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשם
ׁשאין  ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ואין הרּבה, מרחקין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻׁשהן

ּבעדי  הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה הרי - ּכלל עד עליו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָחתּום
ְִָמסירה.

.ËÈואחר העדים לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
וקֹוראין  חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; יּתנּנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּכ
ּביד  אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו אחר ְְְְְֶַַַַַַַָָָאֹותֹו
ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, והחזירּוהּו ְְְְְְְְִִִֶַָָָׁשלּוחֹו

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין - .לּה ְְְִִָ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְִִִֵֶֶָָֹמגרׁשת
אחר  'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהחליפֹו;
היא  והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' הּגט היה ולא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה,

.מגרׁשת  ְֶֶֹ
.‡Î ל 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 מז ּוזה ְְְְִֵֵַָָָָּומצאּו

מגורשת] ׁשּתים [אינה ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו מזּוזֹות ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹׁשלׁש

מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,
.‚Î יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

והן  ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקרֹות
לחּתם חֹותמין  יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

להן רֹוׁשמין על]- האותיות ּבֹו[צורת וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְְִֵֶַַָָֹ
ואין  הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, רּׁשּומֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמּדבר
ּכדי  נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ׁשטרֹות ּבׁשאר ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹעֹוׂשין
ּבּגט  העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, יׂשראל ּבנֹות יהיּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַמּדבריהן,
.„Îהתקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

ּבּגט  ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּלא  זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,

זמן ּבפני ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּומקֹום אׁשּתֹוּבּגט ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה ויכּתב [בעודה , ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ
יכֹולה  זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ּגט ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּה

ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות קדם ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹלֹומר
.‰Î זמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה [תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו [מזמן , ְְָָֻֻ
על הכתיבה] אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב אֹו ,ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּבירּוׁשלים  הּגט את ּכתב אֹו ענין, ּבאֹותֹו ׁשעֹוסקין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּפי
אּלּו ּכל - ּבלֹוד וכתב ּבזמן וטעה ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּכתיבתֹו. ּובמקֹום ְְְִִִָָּכתיבתֹו
.ÂÎ הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת

'ּבׁשּבת אֹו[שבוע]אּלא ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ּפלֹוני', ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹֹֹ'ּבחדׁש

'ּבׁשבּוע ּכתב ּכתב [שמיטה]אפּלּו אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
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ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ּגרׁשּתיה' 'הּיֹום ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבֹו:
ֵַהּגט.

.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 ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ּבּמדינה  זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ּבּה ְְֲֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש

.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
ּבטל  הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים ה ּדבר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתאחר
ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט ל ּה לכּתב ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוהצרכּו

הּכתיבה,ׁשּיתּבאר  ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ׁשאמר הּזמן ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ּבירּוׁשלים היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד?
מּניסן  הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ניסן עד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָונתאחרּו

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, נכּתב ׁשּׁשם ְְְְִִֵֶַַָָָּובלֹוד,

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 ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָּכֹותבין
המסירה  ועידי עליו החתומים גם והם הגט שלוחי [הם

ואמר שלו] לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: אמר אם וכן ;ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ּכֹותבין - לחּתם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָֹלעדים

ׁשּירצה. עת ְְִֵֶֶָּבכל
עּמֹו‚. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּוא וכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

ויֹודעין  מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיּו
ּפלֹונית  היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני הּוא מקֹום ׁשּזה ּבאֹותֹו היּו ואם . ְְְְְְִִִִִֶֶָָ

מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ׁשּׁשמֹותיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשנים
ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויגרׁשּנה חברֹו ְְֲִֵֵֶֶָָָָלאׁשת
הּסּכנה„. למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ּכֹותבין [כגון - ְְִִַַַָָ

הּסֹופר  ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָונֹותנין
מקֹום. ְָָּבכל

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 ולעדים הרי וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
זה  ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף - ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשּלא  מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלאׁשּתֹו

לכתבֹו. הּבעל לֹו ְְַַַַָָאמר

.Â ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר
וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ואמרּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלאׁשּתי,
ּגט  ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו וחתמּו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּולעדים
ּבדבר  ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - חתֹומּו' ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלאׁשּתי,

ּב ּגט להיֹות קרֹוב ׁשהּוא מּפני הרּבה, .טל זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
.Ê ּבגט זה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר  מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',

.Á זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי - ולחּתם לאׁשּתי' ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּבטל  הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתֹו, ולּתנֹו ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָּבֹו
ׁשּיּגיע  עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי - ּפסּול ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאֹו

ּכׁשר. ּגט ְֵֵָָָלידּה
.Ëלהֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר

אין  - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָלּה',
אֹותן  עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכֹותבין

לגרּוׁשין לשליח]ׁשלּוחין למוסרו רצה [אלא לא וׁשּמא , ְְְִִֵֶָָָֹ
מעׂשה  ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ויּתנּו ׁשּיכּתבּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
ּכתבּו ואם אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ּכתבּו והרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹאחר,
ספק  זֹו הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ּונתנּוהּו ּכׁשר, אחר ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Èּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', 'ּגרׁשּוה', ,[גרשוה]לאׁשּתי', ְְְְְְִִַַַַָָָָ
לּה. ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ּותנ ּו אּגרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ'ּכתבּו
לּה 'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', 'ּפּטרּוה', להם: ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָאמר
ּגט  ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' לּה 'עׂשּו ְְְֲִִֵַַָָָָָֹּכּנימּוס',

ל  ּבטל.ונתנּו זה הרי ּה, ְְֲֵֵֶָָָ
.‡È,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר

הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'
אחר  ּדבר ונתנּואֹו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֵֵֶֶָָֹלּה,
.·È וחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:

להם  ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין
גט  אינֹו לּה, נתנּו ואם לּה; אמּורים?לּתן ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

ּבמהרה  החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, אבל ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻּבבריא;
בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, חליֹו בצווארו והכּביד [בשלשלת ְְְְִִִֵַַָָָ

המלך] לפני ּבּים,להתדיין והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְֲִִֵֵַַַָָָ
יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר ּבׁשּירה, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָוהּיֹוצא
לכּתב  אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר לּה, ויּתנּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויחּתמּו

לּה. ְִֵָולּתן
.‚È והרג 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 עד ספק ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבּבֹור  מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּיּודע
יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע 'ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹואמר:

אֹותֹו ׁשּידעּו והּוא בעלה]ויּתנּו; שהוא על [יכירוהו ואף . ְְְְְִֵֶַַ
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ּכׁשעת  ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשהעלּוהּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּפי
וכן  מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין הּוא, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּסּכנה
אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ּבֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמי

הּסימנין ׁשני רב ּבֹו וושט]נׁשחט 'ּכתבּו[קנה ואמר: ורמז , ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹ
הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּגט

למּות. ׁשּסֹופֹו ּפי על ִֶַַָאף
.„È ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ׁשאין  מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו החלי: ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו
ּומיּׁשבת  נכֹונה ׁשל ּדעּתֹו לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

ספק. זה הרי הּגיע, לא ואם ְֲִִִֵֵֶַָֹלֹוט;
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר

לּה,[חלה]נבעת ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואין

ּפסּול. זה הרי ׁשּיבריא, קדם ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹונתנּו
.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
.ÊÈ לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

על  סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָנׁשּתּטה
נכֹונה  ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא החרׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹרמיזת
- ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּומיּׁשבת.

הּתֹורה  מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ּוכׁשם ׁשאין ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּברמיזה. מֹוציא ּכ ּברמיזה, ְְִִִִִֵֶָָָׁשּכֹונס

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה ,[נתן ְְְִֵֵַַַַָָָ
ּומּׁשּיּגיע  ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ּכׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוגרׁשּה
הּגיע  אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב, ליד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגט
מארׂשה  נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד אֹו לידּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹהּגט
האב  אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ׁשליח ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָעֹוׂשה
ּבין  קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט לקּבל ׁשליח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹעֹוׂשה

.נערה  ֲַָ
.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 רצה מי 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 נֹותן ואמר  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 , ְְִֵֵַַַַָָָ

וׁשם  אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵָָהעיר

עירֹו·. ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי לֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָואמר
ּגרּוׁשין  לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁש .מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
- הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
נכּתב  לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה זֹו .לׁשם ְְְִֵֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן  אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב הרי ּבֹו', - ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּפי  על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה

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, [שנתגרשה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

.Â לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני  גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ונמצא  זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹּכנכּתב

ּבֹו', אגרׁשּנה לכׁשאּׂשאּנה -לארּוסתי, ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ספק  זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ליבמּתֹו, ּכתבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר.

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה הֹואיל .ּגרּוׁשין, ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Êסֹופר ּתּקנת גיטין מּפני בידו שיהיו מעליו, [להקל ְִֵֵַַָ
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ּגּטיןמוכנים] טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הּתירּו [הנוסח , ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
ויּניחהכללי] חלק], האּׁשה,[ישאיר ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְִִִַַָָָ

עד  - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ּומקֹום הּזמן, ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֻּומקֹום
וכן  הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּתבם

ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים ְְְְְִִִֵַָָיחּתמּו
.Áוחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט  ׁשּכתב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָסֹופר

זה  הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעדים
מּפני [מדרבנן]ּפסּול  אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹולם עגונה]ּתּקּון תישאר ׁשאם [שלא ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְִִִֵֵֶֶָָ
הרי  מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא העדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֻחתמּו
עד  ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ּבטל; ּגט ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָזה
ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
והֹואיל  וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי יראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻולא

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ּבעדים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונמסר
.Ë ּגטה הבעל]ּמביא אם [בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאבד
הּוא  מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה זמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻלאחר
מצּויֹות  ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש הּנמצא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט
אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, מצאֹו אם -ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו ּבּכלי הגט ׁשּמצאֹו [הכרת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ּכרּובמראהו] ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הרי [קשור]ּבארּכֹו - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, ְְְְִֵֶָָהּוא
.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ואם  ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהֹואיל
אדם  עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹנתּגרׁשה
ׁשנים  ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם

ׁשוין  .ׁשּׁשמֹותיהן ְִֵֶֶָ
.‡Èיׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה

על  חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֶַַַָָָֹּבֹו
ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש אחר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּגט
ּובמקֹום  מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ּבֹו; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻותתּגרׁש

ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו מצּויֹות, .ׁשהּׁשּירֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
.·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
ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ּכׁשּמגרׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

אּׁשה ּביֹותר  ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ
וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש ׁשם וכל [שם ּפלֹונית ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ושלה] שלו ּכׁשר.לווי ,ֵָ
.„Èׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב

זה הרי - ּגרּוׁשין לֹו' 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 ׁשהּוא את אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמחּלל

.ÊËׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָולּמה
האּׁשה  ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם לכּתב ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּכֹותב
וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על - והּגֹוי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמתּגרׁשת,

ּגּטין ׁשֹוט  ּבתֹורת אינֹו - והעבד ּדעת; ּבני אינן - וקטן ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכתב  ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ּפסּול הּוא ּולפיכ ְְְְְְִִִִַָָָָָָוקּדּוׁשין,
ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו - אּלּו מחמּׁשה אחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּגט

ּבכׁשרים  לּה ונמסר ּכׁשרים .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵַָ
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום  הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
הּפּקח  ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת הּגדֹול 'הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּכׁשר. ּגט זה הרי - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָהּיׂשראלי
.ÁÈ הּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

הּגֹוי  אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
על  יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעבד
לכּתחּלה  לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּגּבן;

סֹופר  ּתּקנת מּפני ׁשּבארנּו.אּלא ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
.ËÈּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּכֹותב

ּבזדֹון  טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי - ְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹלּה
מן  ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹּונתנּוהּו
עדים  ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ּביֹום ּכתבֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּתֹורה;

ּפסּול  זה הרי - טֹוב ּביֹום .ּכׁשרים ְְֲִֵֵֶָ

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ז קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשרּׁשּומֹו‡. ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין עֹומד [כתבו]אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיים] ּדיֹו ּכגֹון אדום], אילן]וקּמֹוס[טיט [שרף ְְְְְִָֻ
גפרית]וקלקנּתֹוס ּבדבר [מין ּכתבֹו אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
ּבאבר ּכתבֹו ּובׁשיחֹור[עופרת]גט. ברזל ּבׁשחֹור [כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכּתחּלה.וגחלים] ּבהן ּכֹותבין ואין ּכׁשר; ,ְְְְִִֵֵֶַָָָ
עפצין·. ּבמי האלון]ּכֹותבין פרי ּגּבי [מי על לכּתחּלה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

עפּוצה  מגּלה ּגּבי על לא אבל ּבהן, וכּיֹוצא והעֹור ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּניר
עפצין] במי נּכר[מעובדת ׁשאינֹו מּפני והדיו , הקלף [צבע ְִִֵֵֶָ

הּכל שוים] על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ּכתב, ואם ;ְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹ
ּדבר  על וכֹותבין הנאה; אּסּורי על אפּלּו הּגט, את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹותבין

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו והּוא להזּדּיף, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיכֹול
הּמחּוק‚. הּניר על לּה ּכֹותב כתבו]ּכיצד? ועל [שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ

צרכו]הּדפּתרא כל מעובד בלתי החרׂש[עור ועל ,[חרס], ְְְִֶֶַַַָ
לּה ּומֹוסר הּפרה; קרן ועל עבד, ׁשל ידֹו ועל העלין, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ּבפני  ּבֹו, וכּיֹוצא והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו והּפרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעבד

ִֵעדים.
והיה „. קעקע, ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה

-[נמצא]יֹוצא ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשהרי  מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, זֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
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ּכׁשעת  ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשהעלּוהּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹּפי
וכן  מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין הּוא, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּסּכנה
אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ּבֹו ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמי

הּסימנין ׁשני רב ּבֹו וושט]נׁשחט 'ּכתבּו[קנה ואמר: ורמז , ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹ
הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּגט

למּות. ׁשּסֹופֹו ּפי על ִֶַַָאף
.„È ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ׁשאין  מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו החלי: ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו
ּומיּׁשבת  נכֹונה ׁשל ּדעּתֹו לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

ספק. זה הרי הּגיע, לא ואם ְֲִִִֵֵֶַָֹלֹוט;
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר

לּה,[חלה]נבעת ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואין

ּפסּול. זה הרי ׁשּיבריא, קדם ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹונתנּו
.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
.ÊÈ לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

על  סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָנׁשּתּטה
נכֹונה  ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא החרׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹרמיזת
- ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּומיּׁשבת.

הּתֹורה  מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ּוכׁשם ׁשאין ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּברמיזה. מֹוציא ּכ ּברמיזה, ְְִִִִִֵֶָָָׁשּכֹונס

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה ,[נתן ְְְִֵֵַַַַָָָ
ּומּׁשּיּגיע  ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ּכׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוגרׁשּה
הּגיע  אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב, ליד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגט
מארׂשה  נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד אֹו לידּה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹהּגט
האב  אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ׁשליח ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָעֹוׂשה
ּבין  קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט לקּבל ׁשליח ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹעֹוׂשה

.נערה  ֲַָ
.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 רצה מי 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 נֹותן ואמר  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 , ְְִֵֵַַַַָָָ

וׁשם  אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵָָהעיר

עירֹו·. ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי לֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָואמר
ּגרּוׁשין  לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁש .מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
- הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
נכּתב  לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה זֹו .לׁשם ְְְִֵֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן  אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב הרי ּבֹו', - ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּפי  על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה

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, [שנתגרשה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

.Â לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני  גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ונמצא  זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹּכנכּתב

ּבֹו', אגרׁשּנה לכׁשאּׂשאּנה -לארּוסתי, ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ספק  זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ליבמּתֹו, ּכתבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר.

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה הֹואיל .ּגרּוׁשין, ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Êסֹופר ּתּקנת גיטין מּפני בידו שיהיו מעליו, [להקל ְִֵֵַַָ
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ּגּטיןמוכנים] טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הּתירּו [הנוסח , ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
ויּניחהכללי] חלק], האּׁשה,[ישאיר ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְִִִַַָָָ

עד  - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ּומקֹום הּזמן, ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֻּומקֹום
וכן  הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּתבם

ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים ְְְְְִִִֵַָָיחּתמּו
.Áוחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט  ׁשּכתב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָסֹופר

זה  הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעדים
מּפני [מדרבנן]ּפסּול  אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹולם עגונה]ּתּקּון תישאר ׁשאם [שלא ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְִִִֵֵֶֶָָ
הרי  מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא העדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֻחתמּו
עד  ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ּבטל; ּגט ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָזה
ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
והֹואיל  וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי יראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻולא

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ּבעדים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונמסר
.Ë ּגטה הבעל]ּמביא אם [בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאבד
הּוא  מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה זמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻלאחר
מצּויֹות  ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש הּנמצא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט
אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, מצאֹו אם -ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו ּבּכלי הגט ׁשּמצאֹו [הכרת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ּכרּובמראהו] ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הרי [קשור]ּבארּכֹו - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, ְְְְִֵֶָָהּוא
.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ואם  ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהֹואיל
אדם  עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹנתּגרׁשה
ׁשנים  ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם

ׁשוין  .ׁשּׁשמֹותיהן ְִֵֶֶָ
.‡Èיׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה

על  חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֶַַַָָָֹּבֹו
ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש אחר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּגט
ּובמקֹום  מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ּבֹו; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻותתּגרׁש

ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו מצּויֹות, .ׁשהּׁשּירֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
.·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
ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ּכׁשּמגרׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

אּׁשה ּביֹותר  ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ
וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש ׁשם וכל [שם ּפלֹונית ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ושלה] שלו ּכׁשר.לווי ,ֵָ
.„Èׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב

זה הרי - ּגרּוׁשין לֹו' 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 ׁשהּוא את אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמחּלל

.ÊËׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָולּמה
האּׁשה  ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם לכּתב ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּכֹותב
וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על - והּגֹוי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמתּגרׁשת,

ּגּטין ׁשֹוט  ּבתֹורת אינֹו - והעבד ּדעת; ּבני אינן - וקטן ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכתב  ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ּפסּול הּוא ּולפיכ ְְְְְְִִִִַָָָָָָוקּדּוׁשין,
ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו - אּלּו מחמּׁשה אחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּגט

ּבכׁשרים  לּה ונמסר ּכׁשרים .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵַָ
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום  הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
הּפּקח  ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת הּגדֹול 'הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּכׁשר. ּגט זה הרי - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָהּיׂשראלי
.ÁÈ הּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

הּגֹוי  אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
על  יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעבד
לכּתחּלה  לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּגּבן;

סֹופר  ּתּקנת מּפני ׁשּבארנּו.אּלא ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
.ËÈּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּכֹותב

ּבזדֹון  טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי - ְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹלּה
מן  ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹּונתנּוהּו
עדים  ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ּביֹום ּכתבֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּתֹורה;

ּפסּול  זה הרי - טֹוב ּביֹום .ּכׁשרים ְְֲִֵֵֶָ

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ז קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשרּׁשּומֹו‡. ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין עֹומד [כתבו]אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיים] ּדיֹו ּכגֹון אדום], אילן]וקּמֹוס[טיט [שרף ְְְְְִָֻ
גפרית]וקלקנּתֹוס ּבדבר [מין ּכתבֹו אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
ּבאבר ּכתבֹו ּובׁשיחֹור[עופרת]גט. ברזל ּבׁשחֹור [כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכּתחּלה.וגחלים] ּבהן ּכֹותבין ואין ּכׁשר; ,ְְְְִִֵֵֶַָָָ
עפצין·. ּבמי האלון]ּכֹותבין פרי ּגּבי [מי על לכּתחּלה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

עפּוצה  מגּלה ּגּבי על לא אבל ּבהן, וכּיֹוצא והעֹור ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּניר
עפצין] במי נּכר[מעובדת ׁשאינֹו מּפני והדיו , הקלף [צבע ְִִֵֵֶָ

הּכל שוים] על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ּכתב, ואם ;ְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹ
ּדבר  על וכֹותבין הנאה; אּסּורי על אפּלּו הּגט, את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹותבין

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו והּוא להזּדּיף, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיכֹול
הּמחּוק‚. הּניר על לּה ּכֹותב כתבו]ּכיצד? ועל [שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ

צרכו]הּדפּתרא כל מעובד בלתי החרׂש[עור ועל ,[חרס], ְְְִֶֶַַַָ
לּה ּומֹוסר הּפרה; קרן ועל עבד, ׁשל ידֹו ועל העלין, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ּבפני  ּבֹו, וכּיֹוצא והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו והּפרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהעבד

ִֵעדים.
והיה „. קעקע, ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה

-[נמצא]יֹוצא ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשהרי  מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, זֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
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ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו להזּדּיף. יכֹול ׁשּלֹו,אין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ידֹו, על חקּוק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'ּבעדים

ׁשהּגֹודרֹות לּה, חיים]נכנס חזקה[בעלי להן [אין אין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאותם

הּטבלה‰. על חקּוק הּגט והּוא [לוח]היה עליו, והעדים , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבּטבלה [נמצא]יֹוצא מחזקין ׁשהם ּפי על אף - ידּה מּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשּלּה, [מותר ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] אין לה אם ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּגּטּה,

מסירה. עדי ְִֵֵָָׁשם
.Â מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן, על אֹו הּלּוח, על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר אם -[גופי]- הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
חֹופר  ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָהרי

כותב] הכתוב וקראו מאחֹורי [חורט. הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַָ
עד  האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ׁשּבלטּו עד  ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָהּטס

ּגבֹוהֹות הירכֹות ּככתב [בולטות]ׁשּיראּו ּומּכאן, מּכאן ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו - הּזהב ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּדינרי

.Êּכתב[חורט]המקרע ּתבנית העֹור דיו]על אֹו[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את  ּכֹותבין ּכׁשר. זה הרי - ּכתב ּתבנית העֹור על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרׁשם
הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּכתּוב ּגט לׁשֹון. ּובכל ּכתב ּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּגט
לׁשֹון  מּכירין ׁשּיהּו והּוא ּכׁשר, - אחר ּבכתב חֹותמין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

ּוכתבּה. ְְַָָָהּכתב
.Á לׁשֹון ּבכתב הּׁשני והעד ּבכתב, חתם העדים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

ּכׁשר  - ּבלׁשֹון אחרת ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּפסּול  - אחרת ּבלׁשֹון ּומקצתֹו .אחת, ְְִֶֶַַַָָָ

.Ë ּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא  ׁשּנמצא עד ענינֹות, ׁשני מׁשמען יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגט,
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון, וכ לכ 'ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
אּלא  ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיּו

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש אחד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָענין
.È הּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּכתב, אֹותֹו ׁשּמּכירין הּקטּנים לקרֹותֹו ׁשּידעּו עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב,
סכלים ולא נבֹונים לא אּלא [טפשים]ׁשאינן ּבּקטּנים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

אֹות  ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבינֹונּיים;
מׁשּתּנה. הענין ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלאֹות,

.‡È עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה
הֹואיל  - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ּבלּבּול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
זה  הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא
ארּמי  ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל נהגּו ּכבר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּפסּול.
לכּתחּלה  לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי על אף זה, .ּובנּסח ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻ

.·È הּגט נּסח הּוא ּפלֹוני וזה לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ּבכ : ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ
רגילנא  ּדי למניאנא לּׁשטרֹות אֹו ליצירה וכ ּכ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת

ּבּה בו]למימני למנות אנו שרגילים ּפלֹוני,[למנין ּבמקֹום ְְְְִִֵַָ
אנא  אחרן אי ׁשּום וכל ּפלֹוני ּדמּמקֹום ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָָ

ּדאבהתי  ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי ּדאית ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָוחניכה
ולמקום  ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי אחר שם [וכל

אניסנאאבותי] לא ּכיד נפׁשי ּברעּות צביתי ברצון , [רציתי ְְְְֲִִִִִִַָֹ
אונס] בלא ליכי,נפשי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית ּופטרית ,ְְְִִִִִִִָָָָ

אנּתתי לנפשך]אנּת אותך וגרשתי ועזבתי ּפלֹונית [פטרתי ְְְְְִִִַ
ּדמּמתא ּפלֹוני וחניכה [מעיר]ּבת אחרן ׁשּום וכל ּפלֹונית ְְְְֲֳִִִִַַָָָָָָ

ּדאבהתיכי  ּולאתריהֹון ּולאתריכי ולאבהתיכי ליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָּדאית
ולמקום  ולמקומך ולאבותיך לך שיש וכינוי אחר שם [וכל

ּדנאאבותיך] מּקדמת אנּתתי הוית ּדי אישתי , [שהיית ְְְְֲִִִִֵַַָ
ּדי מכבר] ליכי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית ּפטרית וכּדּו ,ְְְְִִִִִִִִַָָָָ

לכל  להתנסבא למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה רּׁשאה ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָּתהוייין
יֹומא  מן ׁשמי מן ּבידיכי ימחה לא ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָֹּגבר

ּולעלם לנפשך ּדנן אותך וגרשתי ועזבתי פטרתי [וכעת ְְַַָ
אדם  לכל ולהנשא לילך בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי

עולם] ועד זה מיום בידך, ימחה לא ואיש  אּתשתרצי, והרי ,ְֲֵַַ
ּתרֹוכין ספר מּני ליכי ּדיהוי ודן אדם, לכל [וזה מּתרת ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

גירושין] ספר ממני לך ׁשבּוקין יהיה ואּגרת ּפּטּורין ְְְִִִִֵֶֶוגט
ּכמֹו[עזובין] למּטה, חֹותמין והעדים ויׂשראל. מׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּכדת

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.‚È'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכּתב

ּביני  יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּוד
'ואי  הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ולא ;ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובינ

זנית  אם ּכלֹומר ׁשּמא ּגרּת', - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ
יכּתב  ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי הּקֹורא ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹיקרא
הּקֹורא  יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ו'תצּביין' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ'ּתהויין'
נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ו'תצּביין', ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ'ּתהויין'
יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצא
'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ּד'וכּדּו' ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלויו
ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות אפטר זה ּבתנאי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכלֹומר
'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָּו'ׁשבּוקין'
וגרׁשה  ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין',
ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זֹו ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשני מׁשמע ּבֹו יהיה ׁשּלא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּיכּתב
.„È לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻהרי

ׁשּלא  ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, הּיּודין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכתב
לׁשֹון  ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה הרי  - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּכתבּו

ּפסּול  -. ָ
.ÂË הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט

הּגט[השורות] מּטפס אם והפחות - הכללי [הנוסח ִִֵֶַֹ
הּתרףחשוב] מן ואם ּכׁשר. זה הרי העיקרי , [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ

ּבסֹוף המשתנים]והפרטים  ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֶ
הּגט  מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ּפלֹונית ׁשאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּגט
וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ׁשטרֹות. ּכׁשאר ּכׁשר, -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשאר  ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ּבית ׁשל קרע ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו נקרע, אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות;

.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו -[מחורר]נּמֹוק, ְְֲִִִִֶֶַָָָ
ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו נמחק הכתב]ּכׁשר. קּימת [רושם ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, יכֹול אם -ְְִִִֵֵֵָָָָ
.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
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ׁשם  יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ׁשּנמסר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעדים
הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹאף

ּבפניהם  לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע ׁשהיה .אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈאם חמּׁשה - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבכלל לכולן]ּכתבּוהּו אחד 'ּבכ[נוסח ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֶָָָָ
ּכל  אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ּפלֹוני ּגרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּבׁשּבת

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי לאׁשּתֹו, מהן ּוׁשני אחד הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מהן  אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה חֹותמין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעדים
מגּלה  ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם מסירה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּבעדי
ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, מּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
אחר  ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים לפלֹונית' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני
ּפלֹוני  ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: מגּלה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי  מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָֹֻמסירה,
היתה  אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו מגּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהיתה
מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו
הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה הּמגּלה היתה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָואם

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי
.ËÈ ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל  ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
מתּגרׁשֹות  נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - אחד חזר ּבגט ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָּופרטן
ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַּפלֹונית

.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני זה [טורים]ּכתב אחת ּבמגּלה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּוׁשני  זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - זה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָּבצד
זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ּגט ּבסֹוף ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעדים

מגרׁשת. ידּה, ְִֶֶַַָָֹמּתחת
.‡Î זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

תחת  ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדיםהשני] אּׁשה יד מּתחת יצא אם [תחילת - ִִִִֵֶַַַָָָָ
יצא חתימתם] ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹנקראין

עד  גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין הּׁשנּיה יד ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּתחת
ּבעדים. לּה ְִִֵֵֶָָׁשּיּמסר

.·Î והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב
הּׁשני  מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבין
ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא היה אם -ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
למעלה  ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו מגרׁשת. זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהרי
אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים מגרׁשת; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאינּה
- ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָמּצּדֹו,

.ּכׁשר  ֵָ
.‚Îּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש [כתב זה ְִִֶֶַַֹֹ

לכיוון  מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד גט

ּבראׁש[חתמו]והעדיםמעלה] העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

- ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן - הּגּטין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשני
ּכׁשרים. ְְִֵֵֶׁשניהן

.„Î מּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא  ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אבל  הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
ספק  זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר אינֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאם
הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמגרׁשת;

הּדף  מראׁש הּׁשני .ּומקצת ְִִֵֵַַַָֹ
.‰Îׁשאלּו' ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבׁשלֹום
- ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, העדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשאילת  על אּלא חתמּו לא ׁשּמא מגרׁשת, ספק זֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
'וׁשלֹום  אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ּכתב: אם אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָׁשלֹום.

לּוה ׁשהרי ּבזה, וכּיֹוצא רעי' על [צירף]עלי אּלּו ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נמסר  ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ׁשניהן ועל הּגט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּדברי

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבעדים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָלּה

ה  ¤¤ּפרק
ּבידּה"‡. "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּכתּוב זה ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ׁשּיּגיע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ׁשעׂשת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלּוחּה
הּכל  - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה אֹו לּה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקנּויה

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ּומּׁשּיּגיע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרׁשּותּה
היתה·. אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ׁשם הּזֹורק עֹומדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתעמד  עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד
חצרּה ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה, הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
נתּגרׁשה  - לּגג סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ׁשּינּוח אֹו ּובלבד , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

הגג] אף [על - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר  אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ׁשּנמחק ּפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַעל
הרּוח  ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּגיע
אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ונמחק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהעלּתּו

נתּגרׁשה. ולא ְְְִֵָָֹגט
ּבחצר „. מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הּגג  מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה,
ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה למחיצֹות החצר]והּגיע -], ְְְִִִִִֶֶֶַָ

ְְִָָנתּגרׁשה.
ואבד ‰. הּמים לתֹו אֹו ונׂשרף, האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרקֹו

אׁש ּבאה ּכ ואחר לרׁשּותּה, הּגיע אם אבל גט; אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּגט  זה הרי  - .ּוׂשרפּתּו ְֲֵֵֶַָ

.Â גט אינֹו ּברׁשּותּה, הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו
ּבמקֹו ׁשּינּוח עד לפנים - זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

החיצֹונה  וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה הּפנימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּזֹו,
אויר  לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון הּפנימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּגבֹוהֹות
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ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו להזּדּיף. יכֹול ׁשּלֹו,אין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ידֹו, על חקּוק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'ּבעדים

ׁשהּגֹודרֹות לּה, חיים]נכנס חזקה[בעלי להן [אין אין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאותם

הּטבלה‰. על חקּוק הּגט והּוא [לוח]היה עליו, והעדים , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבּטבלה [נמצא]יֹוצא מחזקין ׁשהם ּפי על אף - ידּה מּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשּלּה, [מותר ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] אין לה אם ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּגּטּה,

מסירה. עדי ְִֵֵָָׁשם
.Â מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן, על אֹו הּלּוח, על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר אם -[גופי]- הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
חֹופר  ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָהרי

כותב] הכתוב וקראו מאחֹורי [חורט. הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַָ
עד  האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ׁשּבלטּו עד  ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָהּטס

ּגבֹוהֹות הירכֹות ּככתב [בולטות]ׁשּיראּו ּומּכאן, מּכאן ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו - הּזהב ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָּדינרי

.Êּכתב[חורט]המקרע ּתבנית העֹור דיו]על אֹו[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את  ּכֹותבין ּכׁשר. זה הרי - ּכתב ּתבנית העֹור על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרׁשם
הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּכתּוב ּגט לׁשֹון. ּובכל ּכתב ּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּגט
לׁשֹון  מּכירין ׁשּיהּו והּוא ּכׁשר, - אחר ּבכתב חֹותמין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

ּוכתבּה. ְְַָָָהּכתב
.Á לׁשֹון ּבכתב הּׁשני והעד ּבכתב, חתם העדים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

ּכׁשר  - ּבלׁשֹון אחרת ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּפסּול  - אחרת ּבלׁשֹון ּומקצתֹו .אחת, ְְִֶֶַַַָָָ

.Ë ּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא  ׁשּנמצא עד ענינֹות, ׁשני מׁשמען יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגט,
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון, וכ לכ 'ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
אּלא  ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיּו

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש אחד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָענין
.È הּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּכתב, אֹותֹו ׁשּמּכירין הּקטּנים לקרֹותֹו ׁשּידעּו עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב,
סכלים ולא נבֹונים לא אּלא [טפשים]ׁשאינן ּבּקטּנים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

אֹות  ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבינֹונּיים;
מׁשּתּנה. הענין ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלאֹות,

.‡È עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה
הֹואיל  - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ּבלּבּול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
זה  הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא
ארּמי  ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל נהגּו ּכבר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּפסּול.
לכּתחּלה  לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי על אף זה, .ּובנּסח ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻ

.·È הּגט נּסח הּוא ּפלֹוני וזה לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ּבכ : ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ
רגילנא  ּדי למניאנא לּׁשטרֹות אֹו ליצירה וכ ּכ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת

ּבּה בו]למימני למנות אנו שרגילים ּפלֹוני,[למנין ּבמקֹום ְְְְִִֵַָ
אנא  אחרן אי ׁשּום וכל ּפלֹוני ּדמּמקֹום ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָָ

ּדאבהתי  ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי ּדאית ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָוחניכה
ולמקום  ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי אחר שם [וכל

אניסנאאבותי] לא ּכיד נפׁשי ּברעּות צביתי ברצון , [רציתי ְְְְֲִִִִִִַָֹ
אונס] בלא ליכי,נפשי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית ּופטרית ,ְְְִִִִִִִָָָָ

אנּתתי לנפשך]אנּת אותך וגרשתי ועזבתי ּפלֹונית [פטרתי ְְְְְִִִַ
ּדמּמתא ּפלֹוני וחניכה [מעיר]ּבת אחרן ׁשּום וכל ּפלֹונית ְְְְֲֳִִִִַַָָָָָָ

ּדאבהתיכי  ּולאתריהֹון ּולאתריכי ולאבהתיכי ליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָּדאית
ולמקום  ולמקומך ולאבותיך לך שיש וכינוי אחר שם [וכל

ּדנאאבותיך] מּקדמת אנּתתי הוית ּדי אישתי , [שהיית ְְְְֲִִִִֵַַָ
ּדי מכבר] ליכי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית ּפטרית וכּדּו ,ְְְְִִִִִִִִַָָָָ

לכל  להתנסבא למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה רּׁשאה ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָּתהוייין
יֹומא  מן ׁשמי מן ּבידיכי ימחה לא ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָֹּגבר

ּולעלם לנפשך ּדנן אותך וגרשתי ועזבתי פטרתי [וכעת ְְַַָ
אדם  לכל ולהנשא לילך בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי

עולם] ועד זה מיום בידך, ימחה לא ואיש  אּתשתרצי, והרי ,ְֲֵַַ
ּתרֹוכין ספר מּני ליכי ּדיהוי ודן אדם, לכל [וזה מּתרת ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

גירושין] ספר ממני לך ׁשבּוקין יהיה ואּגרת ּפּטּורין ְְְִִִִֵֶֶוגט
ּכמֹו[עזובין] למּטה, חֹותמין והעדים ויׂשראל. מׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּכדת

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.‚È'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכּתב

ּביני  יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּוד
'ואי  הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ולא ;ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובינ

זנית  אם ּכלֹומר ׁשּמא ּגרּת', - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ
יכּתב  ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי הּקֹורא ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹיקרא
הּקֹורא  יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ו'תצּביין' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ'ּתהויין'
נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ו'תצּביין', ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ'ּתהויין'
יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצא
'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ּד'וכּדּו' ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלויו
ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות אפטר זה ּבתנאי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכלֹומר
'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָּו'ׁשבּוקין'
וגרׁשה  ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין',
ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זֹו ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשני מׁשמע ּבֹו יהיה ׁשּלא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּיכּתב
.„È לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻהרי

ׁשּלא  ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, הּיּודין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכתב
לׁשֹון  ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה הרי  - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּכתבּו

ּפסּול  -. ָ
.ÂË הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט

הּגט[השורות] מּטפס אם והפחות - הכללי [הנוסח ִִֵֶַֹ
הּתרףחשוב] מן ואם ּכׁשר. זה הרי העיקרי , [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ

ּבסֹוף המשתנים]והפרטים  ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֶ
הּגט  מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ּפלֹונית ׁשאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּגט
וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ׁשטרֹות. ּכׁשאר ּכׁשר, -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשאר  ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ּבית ׁשל קרע ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא
ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו נקרע, אם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּׁשטרֹות;

.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו -[מחורר]נּמֹוק, ְְֲִִִִֶֶַָָָ
ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו נמחק הכתב]ּכׁשר. קּימת [רושם ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, יכֹול אם -ְְִִִֵֵֵָָָָ
.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
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ׁשם  יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ׁשּנמסר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעדים
הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹאף

ּבפניהם  לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע ׁשהיה .אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈאם חמּׁשה - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבכלל לכולן]ּכתבּוהּו אחד 'ּבכ[נוסח ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֶָָָָ
ּכל  אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ּפלֹוני ּגרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּבׁשּבת

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי לאׁשּתֹו, מהן ּוׁשני אחד הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מהן  אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה חֹותמין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעדים
מגּלה  ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם מסירה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּבעדי
ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, מּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
אחר  ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים לפלֹונית' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני
ּפלֹוני  ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: מגּלה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי  מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָֹֻמסירה,
היתה  אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו מגּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהיתה
מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו
הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה הּמגּלה היתה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָואם

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי
.ËÈ ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל  ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
מתּגרׁשֹות  נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - אחד חזר ּבגט ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָּופרטן
ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַּפלֹונית

.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני זה [טורים]ּכתב אחת ּבמגּלה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּוׁשני  זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - זה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָּבצד
זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ּגט ּבסֹוף ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעדים

מגרׁשת. ידּה, ְִֶֶַַָָֹמּתחת
.‡Î זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

תחת  ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדיםהשני] אּׁשה יד מּתחת יצא אם [תחילת - ִִִִֵֶַַַָָָָ
יצא חתימתם] ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹנקראין

עד  גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין הּׁשנּיה יד ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּתחת
ּבעדים. לּה ְִִֵֵֶָָׁשּיּמסר

.·Î והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב
הּׁשני  מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבין
ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא היה אם -ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
למעלה  ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו מגרׁשת. זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהרי
אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים מגרׁשת; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאינּה
- ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָמּצּדֹו,

.ּכׁשר  ֵָ
.‚Îּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש [כתב זה ְִִֶֶַַֹֹ

לכיוון  מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד גט

ּבראׁש[חתמו]והעדיםמעלה] העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

- ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן - הּגּטין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשני
ּכׁשרים. ְְִֵֵֶׁשניהן

.„Î מּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא  ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אבל  הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
ספק  זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר אינֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאם
הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמגרׁשת;

הּדף  מראׁש הּׁשני .ּומקצת ְִִֵֵַַַָֹ
.‰Îׁשאלּו' ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבׁשלֹום
- ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, העדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשאילת  על אּלא חתמּו לא ׁשּמא מגרׁשת, ספק זֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
'וׁשלֹום  אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ּכתב: אם אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָׁשלֹום.

לּוה ׁשהרי ּבזה, וכּיֹוצא רעי' על [צירף]עלי אּלּו ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נמסר  ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ׁשניהן ועל הּגט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּדברי

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבעדים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָלּה

ה  ¤¤ּפרק
ּבידּה"‡. "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּכתּוב זה ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ׁשּיּגיע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ׁשעׂשת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלּוחּה
הּכל  - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה אֹו לּה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקנּויה

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ּומּׁשּיּגיע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרׁשּותּה
היתה·. אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ׁשם הּזֹורק עֹומדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתעמד  עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד
חצרּה ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה, הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
נתּגרׁשה  - לּגג סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ׁשּינּוח אֹו ּובלבד , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

הגג] אף [על - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר  אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ׁשּנמחק ּפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַעל
הרּוח  ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּגיע
אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ונמחק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהעלּתּו

נתּגרׁשה. ולא ְְְִֵָָֹגט
ּבחצר „. מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הּגג  מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה,
ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה למחיצֹות החצר]והּגיע -], ְְְִִִִִֶֶֶַָ

ְְִָָנתּגרׁשה.
ואבד ‰. הּמים לתֹו אֹו ונׂשרף, האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרקֹו

אׁש ּבאה ּכ ואחר לרׁשּותּה, הּגיע אם אבל גט; אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּגט  זה הרי  - .ּוׂשרפּתּו ְֲֵֵֶַָ

.Â גט אינֹו ּברׁשּותּה, הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו
ּבמקֹו ׁשּינּוח עד לפנים - זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

החיצֹונה  וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה הּפנימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּזֹו,
אויר  לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון הּפנימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּגבֹוהֹות
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החיצֹונה  ּבכתלי ׁשהּפנימית נתּגרׁשה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצֹונה,
ּבקּפֹות  ּכאן ּׁשאין מה .מׁשּתּמרת, ְְִֵֶֶֶַַָֻ

.Êקּפֹות ׁשּתי ׁשּלּה[סלים]ּכיצד? הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ
לאויר  הּגיע אפּלּו - לתֹוכן ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית,
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

נח [תחתית]ׁשּולים אפּלּו - ׁשּולים לּה יׁש אבל , ֲֲִִִֵַַָָָ
הּבעל  ּברׁשּות אּׁשה ׁשל ׁשּכליּה מגרׁשת; אינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקרקעיתּה,
מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט, לּה קֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

.Áאינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
מן  לכלי אֹו לחיקּה, אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתּגרׁשת
צלֹוחית  ּכגֹון מקֹומן, על מקּפיד הּבעל ׁשאין ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים

קפיפה לּמּטה [סל]אֹו הּגיע אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה ּגבֹוהה והיתה עליה, יֹוׁשבת ׁשהיא -ׁשּלּה טפחים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הּבעל  ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
הּמּטה. ּכרעי מקֹום על ְְְִִֵַַַַָמקּפיד

.Ëיחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל מקום הׁשאילּה ציין [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
ׁשהיא מדוייק] ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע הּגט לּה וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

קֹורה  ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע  ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק סלע ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאֹו
לוי  ׁשם לֹו ואין עׂשרה, ּגבֹוּה ואינֹו אּמֹות, ארּבע על ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות

והּוא [נוסף] היא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק לא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֶַַָֹ
והגט] מּׁשלׁשה [האשה אחד ׁשם יׁש ואם אחד. ְְְִִֵֶֶָָָָָֹּבמקֹום

לּה, הׁשאיל אחד ּומקֹום לעצמֹו, רׁשּות חלק - אּלּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָדברים
לּה ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה לּה, הׁשאיל לא מקֹומֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשני

ֵַהּגט.
.È עֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק

מּׁשלׁשה  ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף - לרׁשּותּה חּוץ ונפל  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּה,
ּברׁשּותּה ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה לארץ, סמּו. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.‡Èסמּו אחר ּבגג ונפל לּה, ּוזרקֹו ּגּגּה, על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה
על  ׁשאף מגרׁשת; זֹו הרי ולּטלֹו, ידּה לפׁשט יכֹולה אם - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו

ׁשּדיֹורין למעלה[שכנים]ּפי ׁשהם [בגג]חלּוקין ּכׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
למּטה מקֹום [בדירתם]חלּוקין על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי על [מוטה הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָ

הרי  ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ונפל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָידּה,
- מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל מגרׁשת; ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹזֹו
לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ׁשהיתה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא

עֹומד. היה לאּבּוד נפילתֹו ְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּתחּלת
.‚È ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב -ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ספק  זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומּמחצה

ּפסּול,מגרׁשת  זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה קרֹוב היה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר לידּה, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעד

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
אֹו לׁשמרֹו, יכֹולין ׁשניהן לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה

למחצה' 'מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין .ׁשניהן ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא

אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - לּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמגרׁשת,
מחצה  ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
זה  הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד .ּפסּול, ְִֵֶַַַָָָ
.ÊËּבמׁשיחה קׁשּור והיה לידּה, הּגט דק]זרק ּוקצת [חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

לנּתקֹו יכֹול אם - ּבידֹו מידה הּמׁשיחה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ
החבל] ׁשּתּפסק במשיכת עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּולהביאֹו

מגרׁשת.[תיחתך] זֹו הרי לנּתקֹו, יכֹול אינֹו ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהּמׁשיחה;
.ÊÈ אם - מׁשּמרּתֹו והיא נעֹור והּוא עבּדּה, ּביד הּגט את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָנתן

ּכפּות  עֹומדת היה ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשן  והּוא העבד, ּביד נתנֹו גט. אינֹו ּכפּות, אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבצּדּה;
זֹו הרי ּכפּות, היה ואם ּפסּול; זה הרי - מׁשּמרּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָוהיא

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÁÈ- עליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו ּגט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ואם  ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכת ּבעבד ׁשּזכת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּכיון
הּגט  ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנת ונעֹור, ּכפּות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו

לּהלידּה נתנּה אֹו החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
נתּגרׁשה. ּבחזקה, אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ו  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּכאּלּו ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני  ּוצריכה עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּגיע
הן  ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים

השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן [אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ
ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ

אם ·. אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה
עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

ידי [הימצאותו]יציאתֹו מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִֵַַַַָָָ
ּבעדי  אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה.

עצמּה. האּׁשה ּכמֹו ְְְִִַָָָָמסירה,
אבל ‚. לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל

הּנקרא  הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן
הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ

ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאה וזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
ׁשהביא ‰. אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואין
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לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ׁשליח ׁשּנאמר לּה מקֹום וכל . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשליח  אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' הּגּטין ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבענין

ֲָָהבאה.
.Â הּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליח הּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

ֵגט.
.Ê הּנׁשים מּדברי אבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּבעברה  הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה  הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו  הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו ּבֹו[העדים נסמ לא אם אבל ;ְֲִִָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּלא

.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד [חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח  והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר  ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני  ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לקּבל  קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'התקּבל
ׁשליח  עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ּגּטּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָלּה
מּפני  ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ּדעת ְֶַַָּבן
.È אין' הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

- לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ׁשּתקּבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרצֹוני
ׁשליח  לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, ּביד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹהרׁשּות

אֹוקּבלה  לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר אם אבל ; ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ
לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות עקר לא - 'ל ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ'הא
אמר  אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה הּקּבלה, ׁשליחּות עקר -ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - לּה' ותן הֹול' ְְִֵֵַַַָָָָלֹו:
.‡È:לֹו ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשליח

ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', קּבלה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ'ׁשליח
ׁשעׂשת  ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ּכלֹומר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאמרה',

ׁשל  אֹו קּבלה ׁשליח ּכמה אֹות אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אּלא  ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשאמרה',
מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט הּגיע אפּלּו - הבאה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשליח
לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה הּׁשליחּות הּׁשליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

לּה' הבאה ׁשליח נעׂשיתי לא .'מעֹולם ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

ואמרה  הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה 'ׁשליח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלֹו:
אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמגרׁשת;

הגט] בקבלת רק להתגרש אֹומרת [הטריחה היא ׁשהרי ,ֲִֵֶֶֶ
ּבלבד. להבאה לּבעל אֹומר והּוא ְְְֲִֵַַַַַַָָָָלקּבלה,

.‚È לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל
ּפּקדֹון  זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו

'הרי אצל - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, מגרׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזֹו

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
.„È ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשליח

לּהׁשנים  יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ואֹותן , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ׁשּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפניהם;

ל  קם. הּוא ולא ׁשּתחּתיו לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ
ספק  זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ּונטלּתּו מסירה, עדי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָקראּוהּו

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר

יֹוצא  והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹויחזר
ּבחֹותמיו ּומקּים ידּה שחתימותיהם מּתחת מעידים [העדים ְְְִַַָָָָֻ

ּכׁשר.נכונות] זה הרי -ֲֵֵֶָ
.ÊË חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח

ואמר  ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר  ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל  וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ׁשהּגיע  אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ואף  לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו לידּה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָּגט

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי ׁשהּגיע על ואחר הֹואיל , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלידּה

ּכׁשר. ּגט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי
.ÊÈ ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ורֹודף  מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ׁשנים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמבּקׁש
ּפי  על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר לידּה, הּגט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגיע

לידּה ׁשּיּגיע קדם לבּטלֹו מחּזר .ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ÁÈּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטל אמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

הּגט  ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּביד

הּגט  ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו עׂשרה, .היּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

- אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן  אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
וכן  הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'ּכל  אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאם
'ּכל  אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ׁשאכּתב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּגט
ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ׁשאכּתב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגט
ּבטל  אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן
וכתב  ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָהּוא,
קדם  הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

ּבטל  הּגט הרי הּגט, .ׁשּיכּתב ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹ
.Î קדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מה ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם

ׁשּגֹורמין  ׁשּמסרּת הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו, 'אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
ּבטלים', הן הרי זה, ּגט לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
ולּתן  ולחּתם לכּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא
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החיצֹונה  ּבכתלי ׁשהּפנימית נתּגרׁשה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצֹונה,
ּבקּפֹות  ּכאן ּׁשאין מה .מׁשּתּמרת, ְְִֵֶֶֶַַָֻ

.Êקּפֹות ׁשּתי ׁשּלּה[סלים]ּכיצד? הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ
לאויר  הּגיע אפּלּו - לתֹוכן ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית,
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

נח [תחתית]ׁשּולים אפּלּו - ׁשּולים לּה יׁש אבל , ֲֲִִִֵַַָָָ
הּבעל  ּברׁשּות אּׁשה ׁשל ׁשּכליּה מגרׁשת; אינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקרקעיתּה,
מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט, לּה קֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

.Áאינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
מן  לכלי אֹו לחיקּה, אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתּגרׁשת
צלֹוחית  ּכגֹון מקֹומן, על מקּפיד הּבעל ׁשאין ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים

קפיפה לּמּטה [סל]אֹו הּגיע אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה ּגבֹוהה והיתה עליה, יֹוׁשבת ׁשהיא -ׁשּלּה טפחים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הּבעל  ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
הּמּטה. ּכרעי מקֹום על ְְְִִֵַַַַָמקּפיד

.Ëיחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל מקום הׁשאילּה ציין [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
ׁשהיא מדוייק] ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע הּגט לּה וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

קֹורה  ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע  ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק סלע ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאֹו
לוי  ׁשם לֹו ואין עׂשרה, ּגבֹוּה ואינֹו אּמֹות, ארּבע על ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות

והּוא [נוסף] היא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק לא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֶַַָֹ
והגט] מּׁשלׁשה [האשה אחד ׁשם יׁש ואם אחד. ְְְִִֵֶֶָָָָָֹּבמקֹום

לּה, הׁשאיל אחד ּומקֹום לעצמֹו, רׁשּות חלק - אּלּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָדברים
לּה ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה לּה, הׁשאיל לא מקֹומֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשני

ֵַהּגט.
.È עֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק

מּׁשלׁשה  ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף - לרׁשּותּה חּוץ ונפל  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּה,
ּברׁשּותּה ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה לארץ, סמּו. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.‡Èסמּו אחר ּבגג ונפל לּה, ּוזרקֹו ּגּגּה, על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה
על  ׁשאף מגרׁשת; זֹו הרי ולּטלֹו, ידּה לפׁשט יכֹולה אם - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו

ׁשּדיֹורין למעלה[שכנים]ּפי ׁשהם [בגג]חלּוקין ּכׁשם ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
למּטה מקֹום [בדירתם]חלּוקין על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי על [מוטה הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָ

הרי  ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ונפל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָידּה,
- מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל מגרׁשת; ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹזֹו
לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ׁשהיתה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא

עֹומד. היה לאּבּוד נפילתֹו ְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּתחּלת
.‚È ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב -ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ספק  זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומּמחצה

ּפסּול,מגרׁשת  זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה קרֹוב היה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר לידּה, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעד

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
אֹו לׁשמרֹו, יכֹולין ׁשניהן לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה

למחצה' 'מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין .ׁשניהן ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא

אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - לּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמגרׁשת,
מחצה  ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
זה  הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד .ּפסּול, ְִֵֶַַַָָָ
.ÊËּבמׁשיחה קׁשּור והיה לידּה, הּגט דק]זרק ּוקצת [חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

לנּתקֹו יכֹול אם - ּבידֹו מידה הּמׁשיחה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ
החבל] ׁשּתּפסק במשיכת עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּולהביאֹו

מגרׁשת.[תיחתך] זֹו הרי לנּתקֹו, יכֹול אינֹו ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהּמׁשיחה;
.ÊÈ אם - מׁשּמרּתֹו והיא נעֹור והּוא עבּדּה, ּביד הּגט את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָנתן

ּכפּות  עֹומדת היה ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשן  והּוא העבד, ּביד נתנֹו גט. אינֹו ּכפּות, אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבצּדּה;
זֹו הרי ּכפּות, היה ואם ּפסּול; זה הרי - מׁשּמרּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָוהיא

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÁÈ- עליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו ּגט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ואם  ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכת ּבעבד ׁשּזכת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּכיון
הּגט  ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנת ונעֹור, ּכפּות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו

לּהלידּה נתנּה אֹו החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
נתּגרׁשה. ּבחזקה, אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ו  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּכאּלּו ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני  ּוצריכה עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּגיע
הן  ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים

השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן [אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ
ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ

אם ·. אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה
עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

ידי [הימצאותו]יציאתֹו מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִֵַַַַָָָ
ּבעדי  אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה.

עצמּה. האּׁשה ּכמֹו ְְְִִַָָָָמסירה,
אבל ‚. לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל

הּנקרא  הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן
הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ

ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאה וזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
ׁשהביא ‰. אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואין
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לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ׁשליח ׁשּנאמר לּה מקֹום וכל . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשליח  אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' הּגּטין ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבענין

ֲָָהבאה.
.Â הּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליח הּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

ֵגט.
.Ê הּנׁשים מּדברי אבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּבעברה  הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה  הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו  הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו ּבֹו[העדים נסמ לא אם אבל ;ְֲִִָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי על ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּלא

.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד [חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח  והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר  ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני  ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לקּבל  קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'התקּבל
ׁשליח  עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ּגּטּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָלּה
מּפני  ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ּדעת ְֶַַָּבן
.È אין' הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

- לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ׁשּתקּבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרצֹוני
ׁשליח  לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, ּביד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹהרׁשּות

אֹוקּבלה  לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר אם אבל ; ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ
לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות עקר לא - 'ל ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ'הא
אמר  אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה הּקּבלה, ׁשליחּות עקר -ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - לּה' ותן הֹול' ְְִֵֵַַַָָָָלֹו:
.‡È:לֹו ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשליח

ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', קּבלה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ'ׁשליח
ׁשעׂשת  ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ּכלֹומר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאמרה',

ׁשל  אֹו קּבלה ׁשליח ּכמה אֹות אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אּלא  ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשאמרה',
מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט הּגיע אפּלּו - הבאה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשליח
לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה הּׁשליחּות הּׁשליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

לּה' הבאה ׁשליח נעׂשיתי לא .'מעֹולם ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

ואמרה  הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה 'ׁשליח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלֹו:
אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמגרׁשת;

הגט] בקבלת רק להתגרש אֹומרת [הטריחה היא ׁשהרי ,ֲִֵֶֶֶ
ּבלבד. להבאה לּבעל אֹומר והּוא ְְְֲִֵַַַַַַָָָָלקּבלה,

.‚È לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל
ּפּקדֹון  זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו

'הרי אצל - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, מגרׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזֹו

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
.„È ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשליח

לּהׁשנים  יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ואֹותן , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ׁשּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפניהם;

ל  קם. הּוא ולא ׁשּתחּתיו לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ
ספק  זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ּונטלּתּו מסירה, עדי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָקראּוהּו

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר

יֹוצא  והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹויחזר
ּבחֹותמיו ּומקּים ידּה שחתימותיהם מּתחת מעידים [העדים ְְְִַַָָָָֻ

ּכׁשר.נכונות] זה הרי -ֲֵֵֶָ
.ÊË חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח

ואמר  ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר  ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל  וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ׁשהּגיע  אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ואף  לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו לידּה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָּגט

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי ׁשהּגיע על ואחר הֹואיל , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלידּה

ּכׁשר. ּגט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי
.ÊÈ ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ורֹודף  מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ׁשנים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמבּקׁש
ּפי  על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר לידּה, הּגט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגיע

לידּה ׁשּיּגיע קדם לבּטלֹו מחּזר .ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ÁÈּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטל אמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

הּגט  ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּביד

הּגט  ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו עׂשרה, .היּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

- אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן  אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
וכן  הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'ּכל  אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאם
'ּכל  אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ׁשאכּתב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּגט
ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ׁשאכּתב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגט
ּבטל  אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן
וכתב  ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָהּוא,
קדם  הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

ּבטל  הּגט הרי הּגט, .ׁשּיכּתב ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹ
.Î קדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מה ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם

ׁשּגֹורמין  ׁשּמסרּת הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו, 'אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
ּבטלים', הן הרי זה, ּגט לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
ולּתן  ולחּתם לכּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא

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



dcia`eקו dlifb zekld - oiwifp xtq - 'a xc` `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּלא  ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;
ויבּטלֹו מֹודע יצא המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין א . ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

קנין [סודר]צרי. ְִִָָ
.‡Î זה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח

אּלא  ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגר ׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחֹוזר
ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם לפיכ ׁשליחּות. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמּתֹורת
לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא' ּבטל זה 'ּגט ׁשאמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון

ּכחרׂש הּוא ּפרׁשוהרי אם וכן מגרׁשת. אינּה ּבֹו ּגרׁש ואם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הרי  ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ואמר: הּׁשליח, ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבעת

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אינֹו - ּגט' מּלהיֹות ּבטל ְְְִִֵֵֵֵָָָהּוא
.·Î אי' הּוא', 'ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאיזה

רצוני]אפׁשי 'לא [אין יעזב', 'לא יֹועיל', לא זה 'ּגט ּבֹו', ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ
הּוא  'הרי חרׂש', 'יהא ּכחרׂש', 'יהא יגרׁש', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁשּלח',
זה  הרי - להן הּדֹומה ּומן מאּלּו אחד אמר אם - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכחרׂש'

ְִּבּטלֹו.
.‚Îאינֹו' הּוא', 'ּפסּול גט', אינֹו זה 'ּגט אמר: אם ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל

'חרׂש מגרׁש', 'אינֹו מׁשּלח', 'אינֹו מּתיר', 'אינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמֹועיל',
לׁשֹון  אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ּכלּום; אמר לא - ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא'
כן  ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי הּדבר; אמּתת ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמֹודיע

נכון] אֹו[שאינו מּתר, ׁשהּוא האסּור ּדבר על ׁשאמר ּכמי -ְִֶֶַַָָָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּוא הּטמא ֵֶַַָָעל

.„Î ׁשעבר ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל', זה 'ּגט ּכגֹון:אמר: , ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
עבר" זה,"חמק ּבגט נתּגרׁשה אם לפיכ ספק; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מגרׁשת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי
.‰Î לא' לֹו: ואמר הּׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ּברּו' הּבעל: ואמר הּגט', לּקח רצת 'לא אֹו ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
ׁשאין  ׁשּמׁשמען האּלּו ּבּדברים ּכּיֹוצא אֹו והּמטיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב

- הּגט ּבעּכּוב ׂשמח הּוא ׁשהרי לגרׁשּה, ּבטל ּבדעּתֹו לא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
'לא  ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ותהיה יּתן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּגט,

ּבפרּוׁש. יבּטל אֹו ְְִֵֵֵַתּתן',

.ÂÎ ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי
מּכת  אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי וכן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחרים,

מדרבנן]מרּדּות הּבנים [מלקות להיֹות ׁשּגֹורם מּפני , ְְְִִִֵֵֶַַָ
יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט יּגיע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָממזרים,
קדם  ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ּבפניהן ׁשּבּטל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהעדים

הּולד ונמצא הּגט, עימו]ׁשּיכּתב שהתחתנה ממי [שנולד ְְְִִֵֶַַָָָֹ
ְֵַממזר.

.ÊÎ ׁשּמא אֹומרין אין - לאּׁשה ּונתנֹו ּגט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח
ּכׁשר, ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא ׁשּבּטלֹו, ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנׂשא
מסר  ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן
ותּנׂשא  ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמֹודעא

.ּבֹו
.ÁÎוהּניח ּגט, הּמביא אֹו[השליח]וכן חֹולה הּבעל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַ

הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה נֹותנֹו - זקן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
הרי  - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, הּגֹוססין רב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּגֹוסס,
ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ּגרּוׁשין, ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה

הּמּטרפת ּוספינה במצֹור, והיא ּבּים,[מיטלטלת]החיל ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
לּדֹון נפשות]והּיֹוצא ואם [בדיני חּיים; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ותהיה  לאׁשּתֹו, נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהם אחד ּגט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
מגרׁשת. ְְְֶֶֶַֹּבחזקת

.ËÎ ׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻאבל
חּיה, ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹויים, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּים,

מּפלת  עליו נפלה אֹו נהר, ׁשטפֹו חמרי אֹו עליהן נֹותנין - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשליח, ּביד מהן אחד ּגט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹואם
.Ï ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבעל

ׁשליח  ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ּתנאי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּובכל
ַָָקּבלה.
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ּכל ‡. על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, חכמים קנסּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

הּגזלן  מן ונֹוטל ּׁשּיטען, מחזק מה זה ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
עדים. ּבׁשני ְְִִֵֵֶָׁשּגזלֹו

ּבפני ·. למׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַּכיצד?
לֹו מּטלים וכלים ויצא ּכלּום, ּכנפיו ּתחת היה ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻעדים,

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּבעל [כנפי הן, מה העדים ידעּו ולא , ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

'מעֹולם  הּגזלן ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני' וכ ּכ' אֹומר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבית
למׁשּכן  'נכנסּתי ׁשאמר ּבין ּכלּום', נטלּתי ולא נכנסּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
ּכנפי  ּתחת היה ולא נטלּתי לא אבל העדים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמֹו
הּבית  ּובעל זה' ּכלי 'נטלּתי ׁשאמר ּבין ׁשּלי', ּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי זה ׁשּנטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָטֹוען

ּׁשּיטען. מה ּכל ונֹוטל ְְִֵֵֶֶַָֹחפץ,
להן ‚. אמּוד ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

לו] שיש אֹותן [משוער אצלֹו ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶֶֶַָָ
ּתחת  ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ׁשּטען, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדברים

העדים. ׁשהעידּו ּכמֹו ְְִִִֵֵֶַַָָהּכנפים
ּבעת „. ראּוהּו ולא חברֹו, את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹראּוהּו
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הּבית  ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיצא,
לא  'מעֹולם אמר: אפּלּו - נטל' וכ ּכ' ואֹומר: ְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹטֹוען
ׁשאם  ּפטּור; זה הרי - העדים את מכחיׁש ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנכנסּתי',

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע נטלּתי', ולא 'נכנסּתי [מדרבנן אמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
חפץ] נקיטת ׁשּיּכנס ללא ׁשאפׁשר - והֹול ּכלּום נטל ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ּגזל. ולא ְְִַָֹֹלגזל
עד ‰. ּכנפיו,היה ּתחת ּכלים ונטל ׁשּנכנס מעידֹו אחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו ּכלּום', ּגזלּתי 'לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינֹו
היה  מה יֹודע העד ואין הֹואיל - נטלּתי' 'ּבחֹובי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר:
ׁשאינֹו ּגזל; ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתחת

עדים  ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות, .מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Â ׁשֹומר ּכ - הּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשם

נטל  ׁשּזה נׁשּבעת ׁשֹומר, ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו הּבית, ּבעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל
הּגזלן  ּומׁשּלם ,וכ ּכ. ְְֵַַַָָָָ

.Êלקיטֹו אֹו ׂשכירֹו ׁשם המלקט]היה ּבעל [פועל ׁשל ְְִִֶַַָָָ
לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ונֹוטלין. נׁשּבעין אינן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּבית,
יֹודעין  העדים ואין ׁשּנגזל; ּבׁשעה ּבביתֹו היה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהרי
ואין  להחזיר. הּגזלן לחּיב ּכדי ּכנפיו, ּתחת ּנטל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני הּגזלן, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּביעין
.Áמחרים זה? ּבדין עֹוׂשין חרם]וכיצד הּבית [מטיל ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַ

ּבבית  מֹודה ואינֹו ּכלּום, מּביתֹו ׁשּנטל מי על סתם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחרם
הּמקצת  מחזיר - מקצת ׁשּגזל הּגזלן הֹודה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָּדין.
וּדאי. טענת טֹוען הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבלבד, ּבֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָׁשהֹודה

.Ë וכל הּנגזל, הּוא מי יֹודע ואינֹו מחמּׁשה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
ּפי  על אף - ּגזלּת' 'לי לֹו: ואֹומר ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
ּגזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל עדים ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין

ואחד  אחד לכל ּגזלה הּוא ּומׁשּלם קנס זה, ּדבר אף . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּדין  אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקנסּו

מּספק. לׁשּלם חּיב אינֹו ְִֵֵֵַַָָָּתֹורה,
.Èמּכ אחד את 'ּגזלּתי לׁשנים: אחד אמר ׁשל 'אביו אֹו ם', ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשמים, ידי לצאת ּבא אם - הּוא' איזה יֹודע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכם,
נֹותן  אינֹו ּבדין, אבל ואחד. אחד לכל ּגזלה לׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחּיב
אחד  אין ׁשהרי ּביניהן; אֹותּה חֹולקין והן אחת, ּגזלה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
חכמים  קנסּו ולא והֹודיעם; ּבא זה אּלא ׁשּנגזל, יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמהן

ּתֹובע  לֹו ׁשאין מּפני זה, .ּבדבר ְְִֵֵֵֶֶַָָ
.‡È אמר אם - מאה' 'ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

נתּבע  ּכל ּכדין הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ּגזלּתי', הֹודה 'לא ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּתֹורה  ׁשבּועת ונׁשּבע חמּׁשים, מׁשּלם - חמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּגזלֹו
ּגזלן  החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין הּׁשאר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻעל
ּכלים, ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את הּטֹוען וכן  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּבעדים.
,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב לקחּתים מׁשּכֹון ּדר' אֹומר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוהּוא
ּפי  על אף - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: הּבית ְְְִִִֵֵַַַַַַָּובעל
עדים  ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשהֹודה
הּמׁשּכֹון, מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע זה הרי ׁשּגזל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמעידין

ׁשאסר  -]ׁשהּפה לקחתי ׁשהּתיר [ואמר הּפה [שכדין הּוא ִִֶֶֶֶֶַַַָ
ּבנקיטת נטל] נׁשּבע זה הרי ונֹוטל, נׁשּבע והּוא והֹואיל ;ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

ונטען.[קדוש]חפץ טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

.·È ּבפני ׁשּלא חברֹו ׁשל ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹראּוהּו
ׁשהֹוציאן ּפי על אף - ּכלים מּׁשם ונטל הּבית, מגּלין,ּבעל ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

אם  - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות' אֹומר: והּלה לקחן', ּגזל ּדר' ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש 'ּבחֹוב אֹו לי', 'נתּתם אֹו לי', מכרּתם  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ׁשּלא  חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתפׂשּתים'
זה  הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבפניו,
ּכאן  ואין הּבית; לבעל הּכלים מחזיר ,לפיכ ּגזלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבחזקת
חֹוזר  ׁשּיחזיר, ואחר ּגזל. מה ראּו העדים ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשבּועה,

ּביניהן  והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל הּבית ּבעל את .ותֹובע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
.‚È טֹוען וכן הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבידי', הּוא 'לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
- 'אצל הּוא ּופּקדֹון היה 'ׁשּלי אֹו ּגביתיו', 'ּבחֹובי ְְְְִִִִִֶֶָָָאֹו
ׁשאּלּו ׁשבּועה; ּבלא לבעליו, הּכלי להחזיר חּיב זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרי
אּלא  ׁשם ׁשאין ועכׁשו לׁשּלם, חּיב היה עדים, ׁשני ׁשם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיּו
אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, חּיב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד
להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל העד; את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמכחיׁש

ולא מׁשּלם  לביתֹו נכנסּתי 'לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
והּוא  אחד, עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ּכלּום' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטלּתי
מּביתֹו לקח ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחיׁשֹו

ונפטר. ְְְִָּכלּום,
.„È ּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה

חטפּתי'; וׁשּלי 'חטפּתי, ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
ׁשבּועה  מחּיב ׁשהּוא מּפני - להחזיר חכמים אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻוחּיבּו
העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ואינֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעד

נ  היה ּכלל, עד ׁשם היה לא ׁשּׁשּלֹוואּלּו הּסת ׁשבּועת ׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
חטפּתי', לא 'מעֹולם ואמר העד את הכחיׁש ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחטף;

חטף  ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע ּבכל היה ּדנין זה ּוכדין . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מקֹום. ּבכל ּבזה ְֵֶַָָָּכּיֹוצא

.ÂË ׁשּלי' אֹומר: והּוא אחד, עד ּבפני זהּובים מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחטף
ּכּמה  יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף - היּו' ועׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפּתי,
ׁשּזהּובים  ּבוּדאי ידע ׁשהרי העׂשרים; מׁשּלם זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחטף,
אחד  ּבעד ונמצא לׁשּלם; חּיב היה ׁשנים, היּו ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחטף.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻמחּיב
.ÊË והּנגזל הם', ׁשּלי חטפּתי, 'עׂשרים החֹוטף: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר

הרי  מנינם, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ׁשבּועת  ונׁשּבע ׁשחטפן; ּבהן ׁשהֹודה העׂשרים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּבזה  נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי הּׁשאר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

הּסת אמר [מדרבנן]ׁשּיּׁשבע אּלא ּבכלּום הֹודה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפּתי'. ְִִֶַָ'ׁשּלי

.ÊÈ ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו, ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
הּבית  ּבעל הרי - נטל ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבפני
'לא  אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי', היה ּכלים 'עׂשרים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹאֹומר:
מּפני  העׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי' והן עׂשרה אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטלּתי

להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב על ׁשהּוא נׁשּבע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
על  לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשאר
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ׁשּלא  ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;
ויבּטלֹו מֹודע יצא המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין א . ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

קנין [סודר]צרי. ְִִָָ
.‡Î זה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח

אּלא  ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגר ׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחֹוזר
ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם לפיכ ׁשליחּות. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמּתֹורת
לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא' ּבטל זה 'ּגט ׁשאמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון

ּכחרׂש הּוא ּפרׁשוהרי אם וכן מגרׁשת. אינּה ּבֹו ּגרׁש ואם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הרי  ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ואמר: הּׁשליח, ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבעת

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אינֹו - ּגט' מּלהיֹות ּבטל ְְְִִֵֵֵֵָָָהּוא
.·Î אי' הּוא', 'ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאיזה

רצוני]אפׁשי 'לא [אין יעזב', 'לא יֹועיל', לא זה 'ּגט ּבֹו', ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ
הּוא  'הרי חרׂש', 'יהא ּכחרׂש', 'יהא יגרׁש', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁשּלח',
זה  הרי - להן הּדֹומה ּומן מאּלּו אחד אמר אם - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכחרׂש'

ְִּבּטלֹו.
.‚Îאינֹו' הּוא', 'ּפסּול גט', אינֹו זה 'ּגט אמר: אם ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל

'חרׂש מגרׁש', 'אינֹו מׁשּלח', 'אינֹו מּתיר', 'אינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמֹועיל',
לׁשֹון  אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ּכלּום; אמר לא - ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא'
כן  ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי הּדבר; אמּתת ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמֹודיע

נכון] אֹו[שאינו מּתר, ׁשהּוא האסּור ּדבר על ׁשאמר ּכמי -ְִֶֶַַָָָָָָֻ
טהֹור. ׁשהּוא הּטמא ֵֶַַָָעל

.„Î ׁשעבר ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל', זה 'ּגט ּכגֹון:אמר: , ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
עבר" זה,"חמק ּבגט נתּגרׁשה אם לפיכ ספק; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

מגרׁשת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי
.‰Î לא' לֹו: ואמר הּׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי

ּברּו' הּבעל: ואמר הּגט', לּקח רצת 'לא אֹו ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
ׁשאין  ׁשּמׁשמען האּלּו ּבּדברים ּכּיֹוצא אֹו והּמטיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב

- הּגט ּבעּכּוב ׂשמח הּוא ׁשהרי לגרׁשּה, ּבטל ּבדעּתֹו לא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
'לא  ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ותהיה יּתן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּגט,

ּבפרּוׁש. יבּטל אֹו ְְִֵֵֵַתּתן',

.ÂÎ ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי
מּכת  אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי וכן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחרים,

מדרבנן]מרּדּות הּבנים [מלקות להיֹות ׁשּגֹורם מּפני , ְְְִִִֵֵֶַַָ
יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט יּגיע ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָממזרים,
קדם  ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ּבפניהן ׁשּבּטל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהעדים

הּולד ונמצא הּגט, עימו]ׁשּיכּתב שהתחתנה ממי [שנולד ְְְִִֵֶַַָָָֹ
ְֵַממזר.

.ÊÎ ׁשּמא אֹומרין אין - לאּׁשה ּונתנֹו ּגט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח
ּכׁשר, ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא ׁשּבּטלֹו, ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנׂשא
מסר  ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן
ותּנׂשא  ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמֹודעא

.ּבֹו
.ÁÎוהּניח ּגט, הּמביא אֹו[השליח]וכן חֹולה הּבעל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַ

הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה נֹותנֹו - זקן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
הרי  - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, הּגֹוססין רב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּגֹוסס,
ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ּגרּוׁשין, ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה

הּמּטרפת ּוספינה במצֹור, והיא ּבּים,[מיטלטלת]החיל ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
לּדֹון נפשות]והּיֹוצא ואם [בדיני חּיים; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ותהיה  לאׁשּתֹו, נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהם אחד ּגט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
מגרׁשת. ְְְֶֶֶַֹּבחזקת

.ËÎ ׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻאבל
חּיה, ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹויים, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּים,

מּפלת  עליו נפלה אֹו נהר, ׁשטפֹו חמרי אֹו עליהן נֹותנין - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשליח, ּביד מהן אחד ּגט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹואם
.Ï ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבעל

ׁשליח  ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ּתנאי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּובכל
ַָָקּבלה.
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dciàedlifbzekld-oiwifpxtq

¤¤
ּכל ‡. על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, חכמים קנסּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס

הּגזלן  מן ונֹוטל ּׁשּיטען, מחזק מה זה ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
עדים. ּבׁשני ְְִִֵֵֶָׁשּגזלֹו

ּבפני ·. למׁשּכנֹו חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַּכיצד?
לֹו מּטלים וכלים ויצא ּכלּום, ּכנפיו ּתחת היה ולא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻעדים,

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּבעל [כנפי הן, מה העדים ידעּו ולא , ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

'מעֹולם  הּגזלן ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני' וכ ּכ' אֹומר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּבית
למׁשּכן  'נכנסּתי ׁשאמר ּבין ּכלּום', נטלּתי ולא נכנסּתי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא
ּכנפי  ּתחת היה ולא נטלּתי לא אבל העדים, ׁשאמרּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּכמֹו
הּבית  ּובעל זה' ּכלי 'נטלּתי ׁשאמר ּבין ׁשּלי', ּכלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא
ּבנקיטת  נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי זה ׁשּנטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָטֹוען

ּׁשּיטען. מה ּכל ונֹוטל ְְִֵֵֶֶַָֹחפץ,
להן ‚. אמּוד ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

לו] שיש אֹותן [משוער אצלֹו ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא אֹו ,ְְִִֶֶֶַָָ
ּתחת  ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ׁשּטען, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדברים

העדים. ׁשהעידּו ּכמֹו ְְִִִֵֵֶַַָָהּכנפים
ּבעת „. ראּוהּו ולא חברֹו, את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹראּוהּו
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הּבית  ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיצא,
לא  'מעֹולם אמר: אפּלּו - נטל' וכ ּכ' ואֹומר: ְֲִֵֵֵַַָָָָָָֹטֹוען
ׁשאם  ּפטּור; זה הרי - העדים את מכחיׁש ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָנכנסּתי',

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע נטלּתי', ולא 'נכנסּתי [מדרבנן אמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ
חפץ] נקיטת ׁשּיּכנס ללא ׁשאפׁשר - והֹול ּכלּום נטל ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ּגזל. ולא ְְִַָֹֹלגזל
עד ‰. ּכנפיו,היה ּתחת ּכלים ונטל ׁשּנכנס מעידֹו אחד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אֹו ּכלּום', ּגזלּתי 'לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינֹו
היה  מה יֹודע העד ואין הֹואיל - נטלּתי' 'ּבחֹובי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאמר:
ׁשאינֹו ּגזל; ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּתחת

עדים  ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות, .מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Â ׁשֹומר ּכ - הּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכׁשם

נטל  ׁשּזה נׁשּבעת ׁשֹומר, ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו הּבית, ּבעל ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָׁשל
הּגזלן  ּומׁשּלם ,וכ ּכ. ְְֵַַַָָָָ

.Êלקיטֹו אֹו ׂשכירֹו ׁשם המלקט]היה ּבעל [פועל ׁשל ְְִִֶַַָָָ
לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ונֹוטלין. נׁשּבעין אינן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּבית,
יֹודעין  העדים ואין ׁשּנגזל; ּבׁשעה ּבביתֹו היה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהרי
ואין  להחזיר. הּגזלן לחּיב ּכדי ּכנפיו, ּתחת ּנטל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני הּגזלן, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּביעין
.Áמחרים זה? ּבדין עֹוׂשין חרם]וכיצד הּבית [מטיל ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַַַ

ּבבית  מֹודה ואינֹו ּכלּום, מּביתֹו ׁשּנטל מי על סתם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחרם
הּמקצת  מחזיר - מקצת ׁשּגזל הּגזלן הֹודה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָּדין.
וּדאי. טענת טֹוען הּבית ּבעל אין ׁשהרי ּבלבד, ּבֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָׁשהֹודה

.Ë וכל הּנגזל, הּוא מי יֹודע ואינֹו מחמּׁשה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
ּפי  על אף - ּגזלּת' 'לי לֹו: ואֹומר ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
ּגזלֹו, ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ׁשּגזל עדים ׁשם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין

ואחד  אחד לכל ּגזלה הּוא ּומׁשּלם קנס זה, ּדבר אף . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּדין  אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים אֹותֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקנסּו

מּספק. לׁשּלם חּיב אינֹו ְִֵֵֵַַָָָּתֹורה,
.Èמּכ אחד את 'ּגזלּתי לׁשנים: אחד אמר ׁשל 'אביו אֹו ם', ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשמים, ידי לצאת ּבא אם - הּוא' איזה יֹודע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכם,
נֹותן  אינֹו ּבדין, אבל ואחד. אחד לכל ּגזלה לׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחּיב
אחד  אין ׁשהרי ּביניהן; אֹותּה חֹולקין והן אחת, ּגזלה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
חכמים  קנסּו ולא והֹודיעם; ּבא זה אּלא ׁשּנגזל, יֹודע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמהן

ּתֹובע  לֹו ׁשאין מּפני זה, .ּבדבר ְְִֵֵֵֶֶַָָ
.‡È אמר אם - מאה' 'ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּטֹוען

נתּבע  ּכל ּכדין הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ּגזלּתי', הֹודה 'לא ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
הּתֹורה  ׁשבּועת ונׁשּבע חמּׁשים, מׁשּלם - חמּׁשים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּגזלֹו
ּגזלן  החזק לא ׁשהרי ּבמקצת, מֹודה ּכל ּכדין הּׁשאר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻעל
ּכלים, ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס חברֹו את הּטֹוען וכן  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּבעדים.
,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב לקחּתים מׁשּכֹון ּדר' אֹומר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוהּוא
ּפי  על אף - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: הּבית ְְְִִִֵֵַַַַַַָּובעל
עדים  ׁשם ואין הֹואיל ּברׁשּות, ׁשּלא ׁשּמׁשּכנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹׁשהֹודה
הּמׁשּכֹון, מן חֹובֹו וגֹובה נׁשּבע זה הרי ׁשּגזל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמעידין

ׁשאסר  -]ׁשהּפה לקחתי ׁשהּתיר [ואמר הּפה [שכדין הּוא ִִֶֶֶֶֶַַַָ
ּבנקיטת נטל] נׁשּבע זה הרי ונֹוטל, נׁשּבע והּוא והֹואיל ;ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

ונטען.[קדוש]חפץ טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

.·È ּבפני ׁשּלא חברֹו ׁשל ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹראּוהּו
ׁשהֹוציאן ּפי על אף - ּכלים מּׁשם ונטל הּבית, מגּלין,ּבעל ְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻ

אם  - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ּבאתי, ּברׁשּות' אֹומר: והּלה לקחן', ּגזל ּדר' ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטען
אצל לי ׁשּיׁש 'ּבחֹוב אֹו לי', 'נתּתם אֹו לי', מכרּתם  ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָואּתה
ׁשּלא  חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו - ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתפׂשּתים'
זה  הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם ּכלים ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבפניו,
ּכאן  ואין הּבית; לבעל הּכלים מחזיר ,לפיכ ּגזלן. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָּבחזקת
חֹוזר  ׁשּיחזיר, ואחר ּגזל. מה ראּו העדים ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשבּועה,

ּביניהן  והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל הּבית ּבעל את .ותֹובע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
.‚È טֹוען וכן הּבית ּובעל ּבלבד, אחד עד ׁשם היה אם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבידי', הּוא 'לקּוח אֹומר: והּלה ּבידֹו, זה ּכלי הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשּגזּול
- 'אצל הּוא ּופּקדֹון היה 'ׁשּלי אֹו ּגביתיו', 'ּבחֹובי ְְְְִִִִִֶֶָָָאֹו
ׁשאּלּו ׁשבּועה; ּבלא לבעליו, הּכלי להחזיר חּיב זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרי
אּלא  ׁשם ׁשאין ועכׁשו לׁשּלם, חּיב היה עדים, ׁשני ׁשם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהיּו
אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, חּיב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד
להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל העד; את ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמכחיׁש

ולא מׁשּלם  לביתֹו נכנסּתי 'לא ואמר: ּכפר אם ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
והּוא  אחד, עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ּכלּום' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטלּתי
מּביתֹו לקח ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחיׁשֹו

ונפטר. ְְְִָּכלּום,
.„È ּבפני חברֹו מּיד ּכסף ׁשל לׁשֹון ׁשחטף ּבאחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה

חטפּתי'; וׁשּלי 'חטפּתי, ואמר: החֹוטף ּובא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
ׁשבּועה  מחּיב ׁשהּוא מּפני - להחזיר חכמים אֹותֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֻוחּיבּו
העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי להּׁשבע, יכֹול ואינֹו זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעד

נ  היה ּכלל, עד ׁשם היה לא ׁשּׁשּלֹוואּלּו הּסת ׁשבּועת ׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
חטפּתי', לא 'מעֹולם ואמר העד את הכחיׁש ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחטף;

חטף  ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע ּבכל היה ּדנין זה ּוכדין . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מקֹום. ּבכל ּבזה ְֵֶַָָָּכּיֹוצא

.ÂË ׁשּלי' אֹומר: והּוא אחד, עד ּבפני זהּובים מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחטף
ּכּמה  יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף - היּו' ועׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפּתי,
ׁשּזהּובים  ּבוּדאי ידע ׁשהרי העׂשרים; מׁשּלם זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחטף,
אחד  ּבעד ונמצא לׁשּלם; חּיב היה ׁשנים, היּו ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחטף.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּׁשבע, יכֹול ואינֹו ׁשבּועה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻמחּיב
.ÊË והּנגזל הם', ׁשּלי חטפּתי, 'עׂשרים החֹוטף: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר

הרי  מנינם, יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָאֹומר:
ׁשבּועת  ונׁשּבע ׁשחטפן; ּבהן ׁשהֹודה העׂשרים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשּלם
ּבזה  נֹוטה ודעּתי ּבמקצת. נתחּיב ׁשהרי הּׁשאר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

הּסת אמר [מדרבנן]ׁשּיּׁשבע אּלא ּבכלּום הֹודה לא ׁשהרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפּתי'. ְִִֶַָ'ׁשּלי

.ÊÈ ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו, ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
הּבית  ּבעל הרי - נטל ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבפני
'לא  אֹומר: והּגֹוזל ּבביתי', היה ּכלים 'עׂשרים ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹאֹומר:
מּפני  העׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי' והן עׂשרה אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטלּתי

להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה מחּיב על ׁשהּוא נׁשּבע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ
על  לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשאר
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ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ב שני יום

ה  ¤¤ּפרק
לסעדֹו‡. ואסּור הּגזלן, מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאסּור

אּלּו[לעוזרו] ּדברים העֹוׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו; ּכדי ׁשּנּויֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
"ולפני  על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי מחּזק - ּבהן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא

מכׁשֹול". תּתן לא ְִִִֵֵֹעּור
יאּוׁש·. לאחר אפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות והּוא אסּור ; ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ידע  ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור ּגזּולה, זֹו ׁשהּבהמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבוּדאי

ָּבּה.
לעבר ‚. אסּור - ׂשדה אֹו ּבית להּכנס ּגזל אֹו ּבתֹוכּה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּדר  ואם הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ּבחּמה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָלּה
ּבחצר  הּדר ּכדין לּבעלים, ׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
אסּור  - ּגׁשר מהן ועׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחברֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר
מּלׁשּלם „. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר, .מי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

- האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹואם
הּגזלן  מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ׁשעדין .ּגֹובין, ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

אחר ‰. לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
הּניח  אם - אבדה אֹו מכרּה אּלא האכילן ׁשּלא ּבין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיאּוׁש,

לׁשּלם  חּיבין חּיבין קרקע, אינן - הּמּטלטלין מן אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין  ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ׁשּדמי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָלׁשּלם;

חֹוב. לבעל ְְְְִִַַַמׁשּתעּבדין
.Â,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין  אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין ,לפיכ ּפה; על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
הּבעלים, נתיאׁשּו לא ּבין הּבעלים נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן ּבין הּקרקע מן .ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ
.Ê אם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן, מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין

הּׁשּוק ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא הּוא, מפרסם נוטל ּגזלן [והנגזל ְְְַַַַָָָָֹֻ
תשלום] ללא ּתּקנת ממנו ּבֹו עׂשּו מפרסם, אינֹו ואם .ְְְִֵַַָָָֻ

ממונו]הּׁשּוק הקונה יפסיד לּלֹוקח [שלא הּנגזל ונֹותן , ְְִֵֵַַַַָ
ּבדמי  הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ולֹוקח ׁשּנתן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּדמים
עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים נתיאׁשּו ּכבר ואם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּגזלה.

מחזירּה. ואינֹו ּגזלה, ְְְִֵֵֶַָָׁשל
.Á אף - ׁשּלֹו מּועט היה ואם הּגזלן; מן להנֹות ְְִִֵֶַַַָָָָָָאסּור

עד  מּמּנּו, להנֹות מּתר הּוא, ּגזּול ממֹונֹו ׁשרב ּפי ִִֵֶֶַַָָָָֹֻעל
ּבידֹו ּגזּול זה ׁשּדבר ּבוּדאי .ׁשּיּודע ְְִֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין, ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנּות, ׁשּמלאכתן מס]מּפני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשהּוא  זה מאכל ׁשחזקת מהן, להנֹות אסּור - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּלסטים
מצרפין ואין מטבעות]ּגזּול; הּתבה [=פריטת מן ּדינרים ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] ּגזלה.[קופת ּבחזקת ׁשהּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלהן,
.Èנטלּו אחרת, ּכסּות לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסין ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטלּו

ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר חמֹור לֹו והחזירּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמֹורֹו
יֹודע  ואינֹו מהן, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתן היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמכירה

עצמֹו, על ּומחמיר ותיק היה ואם ּגזלה. ׁשּזֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבוּדאי
הראׁשֹונים  לּבעלים .מחזירן ְְִִִִַַָָָ

.‡È ּבזמן ּכליסטיס? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה
העֹומד  מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּגֹוי, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּומּניח  ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה לֹו ואין הּמל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
ׁשּיּלקח  ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה. ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
יׂשראל  מֹוכס והעמיד קצּוב, ּדבר אֹו רביע אֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
מֹוסיף  ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה חלק ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלגּבֹות
ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - הּמל ּׁשּגזר מה על ּכלּום ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלעצמֹו

הּוא  ּדין הּמל ׁשּדין עֹובר לפי ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
גזל] מנת [עבירת ּגֹוזל ׁשהּוא מּפני זה, מּמכס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּמבריח

יׂשראל  מל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל. ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר, ּבני על מס ׁשהׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר  וׂשדה ׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש,
ּכל  יּלקחּו זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב,
הּגרן  ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ,הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין  הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
ּגֹוזל, אינֹו - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה, ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאינֹו
הּוא  והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויׂשראל

לעצמֹוּכׁשר  יּקח ולא ּכלּום, יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹ
ְּכלּום.

.‚È מּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹות  ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
ואין  ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן אֹותּה והּלֹוקח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבּה.
ּכּלן, הּמלכים ּדין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻהּבעלים
הּמל והרי עליהן, ּכׁשּכֹועסין ׁשּמׁשיהן ממֹון ּכל ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּקח
וכל  ּכהפקר, זֹו ׂשדה אֹו זֹו חצר ונעׂשת ׁשעּבּודן; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהפקיע

ּבּה זכה הּמל מן אֹותּה חצר הּקֹונה ׁשּלקח מל אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכּדינין  ׁשּלא חמס, ּדר הּמדינה מּבני אחד ׁשל ׂשדה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּבעלים  מֹוציאין מּמּנּו והּלֹוקח ּגזלן, זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשחקק

ִָמּידֹו.
.„È,לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּיּקח  וכל ּגזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּכּדת ׁשּלא ּבלבד, זה אּלא [וחוקה]מאיׁש לּכל, הידּועה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וׁשֹוטריו  הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. זה הרי - זה את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחמס
ּבּמס הּׂשדֹות מס]ׁשּמֹוכרים הּׂשדֹות,[תמורת על הּקצּוב ְִֶַַַַַַָָָ

ואיׁש איׁש ּכל ׁשעל מס אבל ממּכר. [מס ממּכרן ְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
מכרּוגולגולת] ואם עצמֹו; האדם מן אּלא ּגֹובה אינֹו ,ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

אּלא  ממּכר, אינֹו זה הרי - האיׁש אֹותֹו ׁשעל ּבּמס  ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדֹות
.ּכ הּמל ּדין היה ּכן ִִֵֶֶַָָָאם

.ÂË,הּׂשדה ׁשעל הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל
הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּתהיה
זה  אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובא
הּבעלים  ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות אֹוכל אּלא ;ּגזל, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ּדין הּמל ְְִִֶֶֶֶַַָׁשּדין
.ÊË,האיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

ׁשעל  הּמס ונתן יׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתעּבד
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מּדי יתר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני זה ,[מרגילותו]יׂשראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו אבל ּדין; הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּדין

.ÊÈ ּגׁשר מהן ועׂשה בּתים, ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל
עליו  לעבר מּתר -ּדר אֹותן ועׂשה ּבּתים, הרס אם וכן ; ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּדין  ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר - חֹומה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו
ּדין. ִֶֶַהּמל

.ÁÈיֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ר][נסח ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי הארצֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָּבאֹותן
אם  אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ּדעּתן ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חבּורת  ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי יֹוצא, מטּבעֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָאין
וכל  זה מל וכן ּדין; ּדיניהן ׁשאין הּמזּינין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻלסטים

ּדבר. לכל ּכגזלנין ְְְֲִַָָָָָָעבדיו,

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ג שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - הּנהר ׁשּׁשטפן ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות

מּצילן. ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר  חּיב - נתיאׁשּו לא אֹו נתיאׁשּו, אם יֹודע אינֹו ;ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אחריהן. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
הּמּציל·. ,ּומּזֹוטֹו[ממון]לפיכ הּנהר, [התפשטותו]מּיד ְִִִִַַַַָָָ

נהר ׁשל ּומּׁשלּוליתֹו ים, גדותיו]ׁשל על הּגיס [שעלה ּומן , ְִִִִֶֶַַָָָ
ּומן [צבא] הּנמר, ּומן הּדב, ּומן הארי, ּומן הּדלקה, ּומן ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אּלּו הרי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּברּדלס
יד  לא ואם יחזיר.ׁשּלֹו; ע, ְֲִִֶַַָֹ

מּפני ‚. ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יׂשראל ליסטיס מּיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהּמּציל
נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו הּדבר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּסתם
אֹו ּגֹוי ליסטיס מּיד הּמּציל אבל להחזיר. חּיב ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָהּבעלים,
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּגֹוי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוכס

ׁשּלֹו אּלּו הרי ׁשּנתיאׁשּו, ּבוּדאי ידע ואם ּומּפני הּבעלים; . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לא  ּגֹוי ּוסתם הּבעלים, ּנתיאׁשּו יׂשראל ליסטיס סתם ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמה
מּיד  מֹוציאין ׁשהּגֹויים יֹודעים ׁשהּבעלים מּפני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנתיאׁשּו?
ּבראיֹות  אּלא ׁשּגזל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּגזלן

ּדעּתן. ּובאמּדן ְְְְַַָֻרעּועֹות
ירק]ׁשחלים„. המלּקט [מין - הּפׁשּתן ּבתֹו ׁשּצֹומחין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

מפסידין  ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבהן אין לחין, ּכׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותן
ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם הּׂשדה; ּבעל על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּפׁשּתן
- הּגבּול על היּו ואם ּׁשהפסידּו. מה הפסידּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשּכבר

לחין. ּכׁשהן אפּלּו ְֲֲִִִֵֶַאסּורין,
ממֹון ‰. ּבנזקי ּבארנּו לרׁשּות ּכבר וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הּגלל  את הּמֹוציא אבל ּגזל; מּׁשּום ּבהן אין ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבים,
ּבׁשעת  ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין הרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלרׁשּות

ּגזל. מּׁשּום עליהן חּיבין - זבלים ְֲִִִֵֵֶַַָָָָהֹוצאת
.Âּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ּבבית [בגדיו]מי אחרים ּבכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

עד  ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ּבבית אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאבל
האּמן  ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר הּלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּיבֹוא

ּוב  אׁשּתֹו אם האּמן - לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ניו ְְִִֶֶַָָָָָָָֻֻ

ׁשּיבֹוא  עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - 'ּכלי 'טל לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹואמר
זה' ּכלי 'טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהּלה
את  ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבֹו, יׁשּתּמׁש זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
את  צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, אּמן ׁשל ּכליו ׁשּמא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּלֹו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. למכרֹו ְְְֵֵֶַָָָָֹֻהאּמן
.Ê עליהם והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

יֹונים  מפריחי ּכגֹון מּדבריהם; ּגזלן זה הרי והמׂשחקים - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו יֹונים אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבקּבּיה.
מּפני  ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ׁשהרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּיּׁשּוב,
ותביא  נקבה אֹו אחר, מּׁשֹוב נקבה ויביא זכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשּלח
עֹופֹות  ּבׁשאר ּכזה העֹוׂשה ּכל אּלא ּבלבד, יֹונים ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹזכר.

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי - ּובהמה חּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
.Á ׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

נׁשּבין ּפֹורׂשין ואין אחרים. אּלא [מלכודות]ׁשל לּיֹונים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
יּׁשּוב  היה ואם מילין; ארּבעה הּיּׁשּוב מן הרחיק ּכן ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָאם
ּבעלי  ׁשל ׁשהּיֹונים יפרׂש, לא מיל מאה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּכרמים,
ׁשהן  ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו יפרׂש לא וכן הן. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹכרמים
מן  ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ּגֹוי ׁשל אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּלֹו
הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני מיל, מאה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּיּׁשּוב

.Ë ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמרחיקין
חמּׁשים  לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשֹוב אדם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיעׂשה
ּבּׂשדֹות  ויפסידּו הּגֹוזלֹות, יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹאּמה
ּבינֹו היה אפּלּו - מאחר לקחֹו ואם אחרים. מּׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכלּו
ּבחזקתֹו, הּוא הרי ּבלבד, רבע ּבית חברֹו ׂשדה ּתחּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּובין

להרחיק  אֹותֹו מחּיבין .ואין ְְְְְִִֵַַ
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמׂשחקין אּלּו ּכיצד? ּבקּבּיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמׂשחקין

ּביניהם  ּתנאי ועֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
וכ ּכ מּמּנּו יּקח הּׂשחֹוק, ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכל

מּדבריהם  ּגזל זה הרי לקח,- הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה  הרי והתל, ׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוׂשים  ּבעֹופֹות אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המׂשחקין וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּגזל.
יּקח  יֹותר, ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ּביניהם, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתנאי
וגזל  אסּור, הּכל - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,וכ ּכ ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמחברֹו

ְִִֵֶמּדבריהם.
.‡È אבל ּגזל, אּסּור ּבֹו אין - הּגֹוי עם ּבקּבּיה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻוהמׂשחק

ּבטלים  ּבדברים עֹוסק אּסּור ּבֹו לאדם יׁש ראּוי ׁשאין ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
עֹולם. ׁשל ּוביּׁשּובֹו תֹורה ּבדברי אּלא ימיו ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיעסק

.·Èלתֹו חּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצֹודֹות
מּפני  מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,

ּבה  הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא .ן ׁשעדין ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ
.‚Èהּמֹוׁש ּכל [זורם]נהר ׁשל הם הרי הּנֹובעים, ּומעינֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

המנּקף עני ׁשכחה,[חובט]אדם. ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּדבריהם, ּגזל זה הרי - הארץ מעל ּונטלן אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּובא
העני  היה ואם ּבהן; הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּפני
ּגזל  זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית, ּבראׁש ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמקּבץ

ּבהם. הּזֹוכה ליד הּגיעּו ׁשהרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָּגמּור,
.„È ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְִִִֵֶַַָָָהּדבֹורים
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ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ב שני יום

ה  ¤¤ּפרק
לסעדֹו‡. ואסּור הּגזלן, מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאסּור

אּלּו[לעוזרו] ּדברים העֹוׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו; ּכדי ׁשּנּויֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
"ולפני  על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי מחּזק - ּבהן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא

מכׁשֹול". תּתן לא ְִִִֵֵֹעּור
יאּוׁש·. לאחר אפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות והּוא אסּור ; ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ידע  ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור ּגזּולה, זֹו ׁשהּבהמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבוּדאי

ָּבּה.
לעבר ‚. אסּור - ׂשדה אֹו ּבית להּכנס ּגזל אֹו ּבתֹוכּה, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּדר  ואם הּגׁשמים; מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ּבחּמה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָלּה
ּבחצר  הּדר ּכדין לּבעלים, ׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
אסּור  - ּגׁשר מהן ועׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחברֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר
מּלׁשּלם „. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר, .מי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

- האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹואם
הּגזלן  מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ׁשעדין .ּגֹובין, ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ

אחר ‰. לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
הּניח  אם - אבדה אֹו מכרּה אּלא האכילן ׁשּלא ּבין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיאּוׁש,

לׁשּלם  חּיבין חּיבין קרקע, אינן - הּמּטלטלין מן אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָ
הּמּטלטלין  ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ׁשּדמי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָלׁשּלם;

חֹוב. לבעל ְְְְִִַַַמׁשּתעּבדין
.Â,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין  אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין ,לפיכ ּפה; על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
הּבעלים, נתיאׁשּו לא ּבין הּבעלים נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

ׁשהּניח  הּמּטלטלין מן ּבין הּקרקע מן .ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ
.Ê אם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן, מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין

הּׁשּוק ּתּקנת ּבֹו עׂשּו לא הּוא, מפרסם נוטל ּגזלן [והנגזל ְְְַַַַָָָָֹֻ
תשלום] ללא ּתּקנת ממנו ּבֹו עׂשּו מפרסם, אינֹו ואם .ְְְִֵַַָָָֻ

ממונו]הּׁשּוק הקונה יפסיד לּלֹוקח [שלא הּנגזל ונֹותן , ְְִֵֵַַַַָ
ּבדמי  הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ולֹוקח ׁשּנתן, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּדמים
עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים נתיאׁשּו ּכבר ואם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּגזלה.

מחזירּה. ואינֹו ּגזלה, ְְְִֵֵֶַָָׁשל
.Á אף - ׁשּלֹו מּועט היה ואם הּגזלן; מן להנֹות ְְִִֵֶַַַָָָָָָאסּור

עד  מּמּנּו, להנֹות מּתר הּוא, ּגזּול ממֹונֹו ׁשרב ּפי ִִֵֶֶַַָָָָֹֻעל
ּבידֹו ּגזּול זה ׁשּדבר ּבוּדאי .ׁשּיּודע ְְִֶֶֶַַַָָָָָ

.Ë הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין, ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנּות, ׁשּמלאכתן מס]מּפני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ

ׁשהּוא  זה מאכל ׁשחזקת מהן, להנֹות אסּור - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּלסטים
מצרפין ואין מטבעות]ּגזּול; הּתבה [=פריטת מן ּדינרים ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] ּגזלה.[קופת ּבחזקת ׁשהּכל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלהן,
.Èנטלּו אחרת, ּכסּות לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסין ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטלּו

ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר חמֹור לֹו והחזירּו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמֹורֹו
יֹודע  ואינֹו מהן, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתן היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמכירה

עצמֹו, על ּומחמיר ותיק היה ואם ּגזלה. ׁשּזֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּבוּדאי
הראׁשֹונים  לּבעלים .מחזירן ְְִִִִַַָָָ

.‡È ּבזמן ּכליסטיס? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה
העֹומד  מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּגֹוי, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּומּניח  ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה לֹו ואין הּמל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
ׁשּיּלקח  ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה. ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
יׂשראל  מֹוכס והעמיד קצּוב, ּדבר אֹו רביע אֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
מֹוסיף  ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה חלק ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלגּבֹות
ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - הּמל ּׁשּגזר מה על ּכלּום ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלעצמֹו

הּוא  ּדין הּמל ׁשּדין עֹובר לפי ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ
גזל] מנת [עבירת ּגֹוזל ׁשהּוא מּפני זה, מּמכס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּמבריח

יׂשראל  מל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל. ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר, ּבני על מס ׁשהׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר  וׂשדה ׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש,
ּכל  יּלקחּו זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב,
הּגרן  ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ,הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין  הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא
ּגֹוזל, אינֹו - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה, ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאינֹו
הּוא  והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויׂשראל

לעצמֹוּכׁשר  יּקח ולא ּכלּום, יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹ
ְּכלּום.

.‚È מּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹות  ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
ואין  ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן אֹותּה והּלֹוקח ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבּה.
ּכּלן, הּמלכים ּדין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻהּבעלים
הּמל והרי עליהן, ּכׁשּכֹועסין ׁשּמׁשיהן ממֹון ּכל ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלּקח
וכל  ּכהפקר, זֹו ׂשדה אֹו זֹו חצר ונעׂשת ׁשעּבּודן; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהפקיע

ּבּה זכה הּמל מן אֹותּה חצר הּקֹונה ׁשּלקח מל אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכּדינין  ׁשּלא חמס, ּדר הּמדינה מּבני אחד ׁשל ׂשדה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
הּבעלים  מֹוציאין מּמּנּו והּלֹוקח ּגזלן, זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשחקק

ִָמּידֹו.
.„È,לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכללֹו

ׁשּיּקח  וכל ּגזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם יהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹולא
ּכּדת ׁשּלא ּבלבד, זה אּלא [וחוקה]מאיׁש לּכל, הידּועה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וׁשֹוטריו  הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. זה הרי - זה את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָחמס
ּבּמס הּׂשדֹות מס]ׁשּמֹוכרים הּׂשדֹות,[תמורת על הּקצּוב ְִֶַַַַַַָָָ

ואיׁש איׁש ּכל ׁשעל מס אבל ממּכר. [מס ממּכרן ְְֲִִִִֶַַָָָָָָ
מכרּוגולגולת] ואם עצמֹו; האדם מן אּלא ּגֹובה אינֹו ,ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

אּלא  ממּכר, אינֹו זה הרי - האיׁש אֹותֹו ׁשעל ּבּמס  ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׂשדֹות
.ּכ הּמל ּדין היה ּכן ִִֵֶֶַָָָאם

.ÂË,הּׂשדה ׁשעל הּמס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ּדיניו, ׁשהיּו ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל
הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּתהיה
זה  אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּובא
הּבעלים  ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות אֹוכל אּלא ;ּגזל, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ּדין הּמל ְְִִֶֶֶֶַַָׁשּדין
.ÊË,האיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

ׁשעל  הּמס ונתן יׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתעּבד
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מּדי יתר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני זה ,[מרגילותו]יׂשראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו אבל ּדין; הּמל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָׁשּדין

.ÊÈ ּגׁשר מהן ועׂשה בּתים, ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל
עליו  לעבר מּתר -ּדר אֹותן ועׂשה ּבּתים, הרס אם וכן ; ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּדין  ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר - חֹומה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻאֹו
ּדין. ִֶֶַהּמל

.ÁÈיֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ר][נסח ּבּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי הארצֹות, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָּבאֹותן
אם  אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ּדעּתן ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חבּורת  ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי יֹוצא, מטּבעֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָאין
וכל  זה מל וכן ּדין; ּדיניהן ׁשאין הּמזּינין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻלסטים

ּדבר. לכל ּכגזלנין ְְְֲִַָָָָָָעבדיו,

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ג שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אם ‡. - הּנהר ׁשּׁשטפן ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות

מּצילן. ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר  חּיב - נתיאׁשּו לא אֹו נתיאׁשּו, אם יֹודע אינֹו ;ואם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אחריהן. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר, צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
הּמּציל·. ,ּומּזֹוטֹו[ממון]לפיכ הּנהר, [התפשטותו]מּיד ְִִִִַַַַָָָ

נהר ׁשל ּומּׁשלּוליתֹו ים, גדותיו]ׁשל על הּגיס [שעלה ּומן , ְִִִִֶֶַַָָָ
ּומן [צבא] הּנמר, ּומן הּדב, ּומן הארי, ּומן הּדלקה, ּומן ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ

אּלּו הרי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם - ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּברּדלס
יד  לא ואם יחזיר.ׁשּלֹו; ע, ְֲִִֶַַָֹ

מּפני ‚. ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יׂשראל ליסטיס מּיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהּמּציל
נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו הּדבר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּסתם
אֹו ּגֹוי ליסטיס מּיד הּמּציל אבל להחזיר. חּיב ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָהּבעלים,
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּגֹוי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוכס

ׁשּלֹו אּלּו הרי ׁשּנתיאׁשּו, ּבוּדאי ידע ואם ּומּפני הּבעלים; . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לא  ּגֹוי ּוסתם הּבעלים, ּנתיאׁשּו יׂשראל ליסטיס סתם ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמה
מּיד  מֹוציאין ׁשהּגֹויים יֹודעים ׁשהּבעלים מּפני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנתיאׁשּו?
ּבראיֹות  אּלא ׁשּגזל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּגזלן

ּדעּתן. ּובאמּדן ְְְְַַָֻרעּועֹות
ירק]ׁשחלים„. המלּקט [מין - הּפׁשּתן ּבתֹו ׁשּצֹומחין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ

מפסידין  ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבהן אין לחין, ּכׁשהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹותן
ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם הּׂשדה; ּבעל על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהּפׁשּתן
- הּגבּול על היּו ואם ּׁשהפסידּו. מה הפסידּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשּכבר

לחין. ּכׁשהן אפּלּו ְֲֲִִִֵֶַאסּורין,
ממֹון ‰. ּבנזקי ּבארנּו לרׁשּות ּכבר וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הּגלל  את הּמֹוציא אבל ּגזל; מּׁשּום ּבהן אין ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבים,
ּבׁשעת  ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין הרּבים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלרׁשּות

ּגזל. מּׁשּום עליהן חּיבין - זבלים ְֲִִִֵֵֶַַָָָָהֹוצאת
.Âּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ּבבית [בגדיו]מי אחרים ּבכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ

עד  ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ּבבית אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאבל
האּמן  ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר הּלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּיבֹוא

ּוב  אׁשּתֹו אם האּמן - לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ניו ְְִִֶֶַָָָָָָָֻֻ

ׁשּיבֹוא  עד ּבהן, יׁשּתּמׁש לא זה הרי - 'ּכלי 'טל לֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹואמר
זה' ּכלי 'טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ויּטל ויחזיר ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻהּלה
את  ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבֹו, יׁשּתּמׁש זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
את  צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, אּמן ׁשל ּכליו ׁשּמא ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּלֹו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. למכרֹו ְְְֵֵֶַָָָָֹֻהאּמן
.Ê עליהם והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

יֹונים  מפריחי ּכגֹון מּדבריהם; ּגזלן זה הרי והמׂשחקים - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
ּבתֹו יֹונים אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻּבקּבּיה.
מּפני  ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ׁשהרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּיּׁשּוב,
ותביא  נקבה אֹו אחר, מּׁשֹוב נקבה ויביא זכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּמׁשּלח
עֹופֹות  ּבׁשאר ּכזה העֹוׂשה ּכל אּלא ּבלבד, יֹונים ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹזכר.

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי - ּובהמה חּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
.Á ׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

נׁשּבין ּפֹורׂשין ואין אחרים. אּלא [מלכודות]ׁשל לּיֹונים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
יּׁשּוב  היה ואם מילין; ארּבעה הּיּׁשּוב מן הרחיק ּכן ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָאם
ּבעלי  ׁשל ׁשהּיֹונים יפרׂש, לא מיל מאה אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּכרמים,
ׁשהן  ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו יפרׂש לא וכן הן. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹכרמים
מן  ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ּגֹוי ׁשל אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּלֹו
הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני מיל, מאה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּיּׁשּוב

.Ë ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמרחיקין
חמּׁשים  לֹו יׁש ּכן אם אּלא ׂשדהּו, ּבתֹו ׁשֹוב אדם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיעׂשה
ּבּׂשדֹות  ויפסידּו הּגֹוזלֹות, יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹאּמה
ּבינֹו היה אפּלּו - מאחר לקחֹו ואם אחרים. מּׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכלּו
ּבחזקתֹו, הּוא הרי ּבלבד, רבע ּבית חברֹו ׂשדה ּתחּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹּובין

להרחיק  אֹותֹו מחּיבין .ואין ְְְְְִִֵַַ
.Èאֹו ּבעצים ׁשּמׂשחקין אּלּו ּכיצד? ּבקּבּיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמׂשחקין

ּביניהם  ּתנאי ועֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
וכ ּכ מּמּנּו יּקח הּׂשחֹוק, ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּכל

מּדבריהם  ּגזל זה הרי לקח,- הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה  הרי והתל, ׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהֹואיל
ועֹוׂשים  ּבעֹופֹות אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המׂשחקין וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּגזל.
יּקח  יֹותר, ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ׁשּכל ּביניהם, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתנאי
וגזל  אסּור, הּכל - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,וכ ּכ ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹמחברֹו

ְִִֵֶמּדבריהם.
.‡È אבל ּגזל, אּסּור ּבֹו אין - הּגֹוי עם ּבקּבּיה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֻוהמׂשחק

ּבטלים  ּבדברים עֹוסק אּסּור ּבֹו לאדם יׁש ראּוי ׁשאין ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
עֹולם. ׁשל ּוביּׁשּובֹו תֹורה ּבדברי אּלא ימיו ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיעסק

.·Èלתֹו חּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים, ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצֹודֹות
מּפני  מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,

ּבה  הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא .ן ׁשעדין ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ
.‚Èהּמֹוׁש ּכל [זורם]נהר ׁשל הם הרי הּנֹובעים, ּומעינֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

המנּקף עני ׁשכחה,[חובט]אדם. ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מּדבריהם, ּגזל זה הרי - הארץ מעל ּונטלן אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּובא
העני  היה ואם ּבהן; הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ׁשעדין ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּפני
ּגזל  זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית, ּבראׁש ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמקּבץ

ּבהם. הּזֹוכה ליד הּגיעּו ׁשהרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָּגמּור,
.„È ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְִִִֵֶַַָָָהּדבֹורים

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



dcia`eקי dlifb zekld - oiwifp xtq - 'a xc` d"kÎc"k 'dÎ'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּגֹוזל  מּדבריהם; קנין ּבהן יׁש כן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזים,
לרׁשּותֹו[קבוצת]נחיל ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו אֹו ּדבֹורים, ְְְְְִִִִִֶָָָָ

ׁשל  נחיל ׁשּיצא מי ,לפיכ מּדבריהם. ּגזל זה הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הּנחיל  לבעל יׁש - חברֹו ּברׁשּות וׁשכן מרׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָּדבֹורים
- הּזיק ואם נחילֹו, את ׁשּיּטל עד חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלהּל

הּׂשֹוכה את יקץ לא אבל ּׁשהּזיק; מה על [הענף]מׁשּלם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדמים. לּתן ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
מרּדפין  הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מׂשיחין ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָֻוהּוא,
אּׁשה  ׁשאין ּפי על אף חנה'; 'היכן ו ׁשֹואלין הּנחיל, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל עדּות, ּבני קטן ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאֹו

ּבֹו .אֹותם ָ
.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו ּדבריהם, ׁשל ּגזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל

ּכמֹוּבדּינין  חמׁש מֹוסיף אינֹו ונׁשּבע, ּבֹו ּכפר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ד רביעי יום
יום ד 'ֿ ה 'כ "ד ֿ כ "ה אדר ב '

ז  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. וכפר הּיׂשראלי, לחברֹו ממֹון ׁשּנתחּיב מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל

ּבֹו, ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ׁשקר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונׁשּבע
ּגזלֹות' 'אׁשם הּנקרא והּוא ּבקרּבן, וחּיב חמׁש; .והֹוספת ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּגֹונב ·. אֹו העֹוׁשק, אֹו הּגֹוזל, אֹואחד ׁשהלוהּו, אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
לֹו ׁשעׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ׁשּתפּות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻּביניהן
הֹודה  ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשכרֹו. לֹו נתן ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמׁש, קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר ּבּדין, לׁשּלם חּיב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכּו'". ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָׁשּנאמר:
מחמת ‚. לׁשּלם חּיב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

מׁשּלם עצמ  אינֹו אביו, מחמת לׁשּלם חּיב היה אם אבל ֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
חּיב חמׁש ׁשהיה אֹו ּגנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ּכיצד? . ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

- הֹודה ּכ ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר יֹודע, והּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרים,
הּוא  ּגזלֹו על - ּגזל" "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, הּקרן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּלם

אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ואינֹו חמׁש, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמֹוסיף
אם „. אבל קּימת; הּגזלה ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

ונׁשּבע, הּיֹורׁש וכפר קּימת, הּגזלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

הּיֹורׁש‰. הרי - מת ּכ ואחר והֹודה, ונׁשּבע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש; קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Â.ּבלבד הּקרן מׁשּלם - הּיֹורׁש והֹודה ומת, ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגזל
האׁשם  מן ּפטּור הּיֹורׁש ,ּכ ּובין ּכ .ּובין ִֵֵֵַָָָָָָ

.Êּבחמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם - לגֹוי ,הּנׁשּבע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות הּגֹוזל וכן ּבעמיתֹו". "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש, חּיב אינֹו - ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
ּגזל  ׁשאם ּבּקרן; מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממֹון.
הּגזלה  היתה ואם חמּׁשה; מׁשּלם ונׁשּבע, ארּבעה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשוה

ׁשּלּה. רביע ּדמי ונֹותן אֹותּה, מחזיר - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָקּימת

.Á ׁשּיֹודה עד חמׁש, מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין
- ּבכפירתֹו עֹומד והּוא עדים, ּבאּו אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמֹו;
החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד הּקרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמׁשּלם
אֹותן  מביא ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן עם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחמׁש

עצמֹו ּפי על .אּלא ְִֶַַָ
.Ë ולא הֹואיל ּבֹו, ׁשּכפר ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוזל

עד  הּבעלים אחר לרּדף חּיב אינֹו והֹודה, חזר אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנׁשּבע,
עד  הּגזלן, ּביד יהי אּלא ׁשּבידֹו; ממֹון להן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיחזיר

ׁשּלהן  ויּטלּו הּבעלים ׁשוה ׁשּיבֹואּו על נׁשּבע אם אבל . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
להן, ׁשּיחזיר עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּפרּוטה
ׁשּנׁשּבע, אחר נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני הּים; ּבאּיי הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפּלּו

לתבעֹו. עֹוד ּבאין ְְְִֵָָָואינן
.È חּיב ּפרּוטה, מּׁשוה חּוץ  ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו

ולא  נגזל, ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא הּבעלים; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלהֹוליכּה
ואם  ּבעדים. הּׁשליח הּנגזל עׂשה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשלּוחֹו,
זה  הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
ׁשּתּגיע  עד ּבּה, מטּפלין ּדין ּובית לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא

הּגזל לבעלּה הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
יצא. ּדין, לבית ּבֹו ְְִֵֵַָָוכּיֹוצא

.‡È ׁשּמחל אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא הּקרן את לֹו ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתן
זה  על לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא הּקרן על ְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלֹו
צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה מּׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָועל

על להֹולי  ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא אחריו,  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ונמצא  ּתיקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין קּימת, עצמּה ׁשהּגזלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפי

ּפרּוטה  ׁשוה נתן הּנׁשאר ולא החמׁש את לֹו נתן אם אבל . ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
על  לֹו מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ּפרּוטה  מּׁשוה חּוץ זה, ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקרן,
ׁשּבעירֹו ּדין לבית יּתן אֹו אחריו, להֹוליכֹו חּיב - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּקרן

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.·Èּבחמׁש ׁשנּיה ּפעם וכפר לּבעלים, הּקרן את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמחזיר

עליו  ּומׁשּלם ּדבר, לכל ּכקרן החמׁש נעׂשה - עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונׁשּבע
אחר  מלּמד חמׁש - עליו" יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיכּפר  החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש מֹוסיף ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹׁשהּוא
ּפרּוטה. מּׁשוה עליו ונׁשּבע ְְְִִֶַָָָָּבֹו

.‚È וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמי
והֹודה  וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ׁשהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהֹודה
הּקרן  עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - אצלֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ׁשהּוא האחד  מלּמד עליו", יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אחד. קרן על חמׁשין ּכּמה ְֳִֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ה חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
לּיֹורׁשין;‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל

ּדמיה  להן נֹותן נׁשּתּנת, אֹו אבדה לֹו,ואם נׁשּבע ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לּיֹורׁשין. והחמׁש הּקרן נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

הּגזלה ·. אין אם - האב ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
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ועל  הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוׂשה נׁשּתּנת, אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקּימת
עצמּההחמׁש הּגזלה להֹוציא חּיב קּימת, הּגזלה ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת
חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוׂשה

הּיֹורׁש‚. הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם
לבניו  ידֹו מּתחת הּגזלה מֹוציא לזה - ּבנים לֹו אין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו, אֹו חֹובֹו, לבעל נֹותנּה - הּגזלן ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָהּבן
ּפי  על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה הּגזלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהֹואיל
ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו; ּפרעּה אֹו מּתנה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתנּה

אּבא'. ּגזל ֵֶֶַָ'זה
וזקף וכן „. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּזכה  ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו מּתחת להֹוציאּה חּיב .ּבּגזלה, ְְִִֵַַַַָָָָ

ּגזל ‰. אם אבל ּבינתים. ּבׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה  הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מׁשמר  אֹותֹו ׁשל לּכהנים והחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹחּיב

ה'אשם'] ּבֹו.[שיקריב יתּכּפר ּכ ואחר אׁשמֹו; ּומביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ
.Â אין "ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

ּגאל" מדּבר.לאיׁש הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
,לפיכ הּגזלה. ּדמי אֹו הּגזלה הּוא ּכאן, האמּור זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָואׁשם
קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא, לא ּבּלילה, הּגר ּגזל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמחזיר
ּגזל  חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. מקריבין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּכתּוב,

הּגר ּגזל ּכנגד לאלו]הּגר ופעם לאלו ׁשאין [פעם ּכדר , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
אחר. אׁשם ּבׂשר ּכנגד זה אׁשם ּבׂשר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָחֹולקין

.Ê מאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
הׁשבה  ידי הּמחזירֹו יצא לא "הּמּוׁשב מׁשמר, ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

נאמר  ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד לּכהן", ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
עליו, ולחזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש "איׁש"? הּגר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבגזל

אם אבל לֹו; אין אם אֹו יֹורׁשין לֹו יׁש קטן אם הּגר היה ְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
יֹורׁשין. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחזר צרי אּתה אי -ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

.Áּכ הּגר, ּבגזל הּגֹוזל הּכהנים ,לפיכ הן. מּתנֹות מקּבלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
חּיב  - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשין, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ

הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים להם לּתן יּתנּנּו ׁשאם ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ואּלּו ּבהניה. אסּור הּוא ׁשהרי - מּתנה אינּה ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעכׁשו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר היה קּים, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגר

.Ë הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן
ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבּגזלה זה זכה לא -ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמׁשמרה  ּבני הּכהנים אחיו .לכל ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל

הרי  - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
עצמּה הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשין הּגזלן ;ּבני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוהאׁשם

.‡È ּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
הּכהנים,[הקרבן] מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

היה  ואפּלּו יהיה"; לֹו לּכהן, יּתן אׁשר "איׁש ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מּיד  מֹוציאין יֹורׁשיו אין - מּתנה מּתנתֹו ׁשאין קטן, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ֲִַֹהּכהנים.

.·È האׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן
זֹו השבוע]למׁשמרה אצל [של הּכסף יחזר - ׁשּבתּה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּלקחה  ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה לאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאׁשם,
מּידּה. ּומֹוציאין זכת, לא ׁשּבתּה ּבלא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּכסף

.‚È הּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין
נתן  יֹורׁשין. לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היה אם לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּבעלים,
מעּכב  החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּכּפרה  אחר החמׁש את לּתן וחּיב .הּכּפרה; ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.„È ּתֹוספת ּבהם אין והּקרקעֹות, והּׁשטרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהעבדים

האמּור חמׁש ּכל - וכּו'" ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו ממֹון; וגּופֹו הּוא מּטלטלין ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָּבענין,
ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻעבדים
לּכהנים. חֹוזרין אינן יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוכן
ּבעליה  ּברׁשּות אּלא לעֹולם, לּגזלן נקנית אינּה הּקרקע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכן
ונתיאׁשּו זה, אחר זה לאלף, נמּכרה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָקּימת;
ׁשּיצאה  מי וכל ּדמים. ּבלא לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּבעלים
הּׁשני  הּמֹוכר וחֹוזר לֹו, ׁשּמכרּה זה על חֹוזר - יד ֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּתחת
הּגזלן  על הּגזלן מן הּלֹוקח ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹעל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִֵֶֶָֹויּטל

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ו שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
והפסידּה‡. מחברֹו קרקע נזק]הּגֹוזל לה ּכגֹון [גרם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

האילנֹות, את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה ְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשחפר
אֹו ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - הּבנין והרס הּמעינֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוׁשחת
ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו הּגזלה, ּבׁשעת ּכׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
נׂשרפה  אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון מאליה, נׁשחתה אם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאבל
;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּׁשמים מן ׁשּירדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאׁש
הפסדּה אחריּות ואין קּימת; ּבעליה ּבחזקת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּקרקע
ּכן  הּדין ּׁשאין מה - ּבידֹו הפסיד ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעבדים, אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָּבמּטלטלין
מציקין·. ּונטלּוה מּמּנּו, ונגזלה ׂשדה, ּבכח [אנסים]ּגזל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ׂשדֹות  הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה מּכת אם - ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשל ּבּתים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
ׂשדה  לֹו להעמיד חּיב - נלקחה הּגזלן מחמת ואם ;'ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלפני

ֶֶַאחרת.
מה ‚. ּכל לנּו 'הראה לֹו: ואמר הּגזלן, את הּמל ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס

ּונטלּה ׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ׂשדה לֹו והראה ,'ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשּיׁש
נֹותן  אֹו ּכמֹותּה, אחרת ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמל

.ּדמיה  ֶָָ
את „. ּגֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל - ּבידֹו והפסידּה ׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל

ה  ּׁשהפסיד מה חֹורין ּגזלן ּדמי ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
בידו] עמד [שנמצאים ואם ּפה; על ּכמלוה ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּנכסים  ּגֹובה - מכר ּכ ואחר לׁשּלם, ונתחּיב ּבּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּגזלן
הגזלן] בדין]מׁשעּבדין[של העמדה אחר .[שנמכרו ְְִָֻ

ׁשאכל ‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל
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והּגֹוזל  מּדבריהם; קנין ּבהן יׁש כן ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזים,
לרׁשּותֹו[קבוצת]נחיל ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו אֹו ּדבֹורים, ְְְְְִִִִִֶָָָָ

ׁשל  נחיל ׁשּיצא מי ,לפיכ מּדבריהם. ּגזל זה הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
הּנחיל  לבעל יׁש - חברֹו ּברׁשּות וׁשכן מרׁשּותֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָּדבֹורים
- הּזיק ואם נחילֹו, את ׁשּיּטל עד חברֹו ׂשדה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלהּל

הּׂשֹוכה את יקץ לא אבל ּׁשהּזיק; מה על [הענף]מׁשּלם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדמים. לּתן ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
מרּדפין  הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מׂשיחין ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָֻוהּוא,
אּׁשה  ׁשאין ּפי על אף חנה'; 'היכן ו ׁשֹואלין הּנחיל, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאחר
האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל עדּות, ּבני קטן ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאֹו

ּבֹו .אֹותם ָ
.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו ּדבריהם, ׁשל ּגזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל

ּכמֹוּבדּינין  חמׁש מֹוסיף אינֹו ונׁשּבע, ּבֹו ּכפר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ד רביעי יום
יום ד 'ֿ ה 'כ "ד ֿ כ "ה אדר ב '

ז  ¤¤ּפרק
ּבֹו‡. וכפר הּיׂשראלי, לחברֹו ממֹון ׁשּנתחּיב מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל

ּבֹו, ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ׁשקר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונׁשּבע
ּגזלֹות' 'אׁשם הּנקרא והּוא ּבקרּבן, וחּיב חמׁש; .והֹוספת ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּגֹונב ·. אֹו העֹוׁשק, אֹו הּגֹוזל, אֹואחד ׁשהלוהּו, אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד
לֹו ׁשעׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ׁשּתפּות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻּביניהן
הֹודה  ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשכרֹו. לֹו נתן ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמׁש, קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר ּבּדין, לׁשּלם חּיב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכּו'". ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָׁשּנאמר:
מחמת ‚. לׁשּלם חּיב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

מׁשּלם עצמ  אינֹו אביו, מחמת לׁשּלם חּיב היה אם אבל ֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
חּיב חמׁש ׁשהיה אֹו ּגנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ּכיצד? . ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

- הֹודה ּכ ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר יֹודע, והּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרים,
הּוא  ּגזלֹו על - ּגזל" "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, הּקרן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמׁשּלם

אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ואינֹו חמׁש, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמֹוסיף
אם „. אבל קּימת; הּגזלה ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

ונׁשּבע, הּיֹורׁש וכפר קּימת, הּגזלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

הּיֹורׁש‰. הרי - מת ּכ ואחר והֹודה, ונׁשּבע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָּגזל
וחמׁש; קרן ְֵֶֶֶַָֹמׁשּלם

.Â.ּבלבד הּקרן מׁשּלם - הּיֹורׁש והֹודה ומת, ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּגזל
האׁשם  מן ּפטּור הּיֹורׁש ,ּכ ּובין ּכ .ּובין ִֵֵֵַָָָָָָ

.Êּבחמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את מׁשּלם - לגֹוי ,הּנׁשּבע ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות הּגֹוזל וכן ּבעמיתֹו". "וכחׁש ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש, חּיב אינֹו - ונׁשּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
ּגזל  ׁשאם ּבּקרן; מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממֹון.
הּגזלה  היתה ואם חמּׁשה; מׁשּלם ונׁשּבע, ארּבעה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשוה

ׁשּלּה. רביע ּדמי ונֹותן אֹותּה, מחזיר - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָקּימת

.Á ׁשּיֹודה עד חמׁש, מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין
- ּבכפירתֹו עֹומד והּוא עדים, ּבאּו אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמֹו;
החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד הּקרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמׁשּלם
אֹותן  מביא ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן עם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחמׁש

עצמֹו ּפי על .אּלא ְִֶַַָ
.Ë ולא הֹואיל ּבֹו, ׁשּכפר ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹהּגֹוזל

עד  הּבעלים אחר לרּדף חּיב אינֹו והֹודה, חזר אם ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנׁשּבע,
עד  הּגזלן, ּביד יהי אּלא ׁשּבידֹו; ממֹון להן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיחזיר

ׁשּלהן  ויּטלּו הּבעלים ׁשוה ׁשּיבֹואּו על נׁשּבע אם אבל . ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
להן, ׁשּיחזיר עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּפרּוטה
ׁשּנׁשּבע, אחר נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני הּים; ּבאּיי הן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפּלּו

לתבעֹו. עֹוד ּבאין ְְְִֵָָָואינן
.È חּיב ּפרּוטה, מּׁשוה חּוץ  ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו

ולא  נגזל, ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא הּבעלים; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלהֹוליכּה
ואם  ּבעדים. הּׁשליח הּנגזל עׂשה ּכן אם אּלא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלׁשלּוחֹו,
זה  הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
ׁשּתּגיע  עד ּבּה, מטּפלין ּדין ּובית לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא

הּגזל לבעלּה הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
יצא. ּדין, לבית ּבֹו ְְִֵֵַָָוכּיֹוצא

.‡È ׁשּמחל אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא הּקרן את לֹו ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתן
זה  על לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא הּקרן על ְֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹלֹו
צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה מּׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָועל

על להֹולי  ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא אחריו,  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
ונמצא  ּתיקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין קּימת, עצמּה ׁשהּגזלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּפי

ּפרּוטה  ׁשוה נתן הּנׁשאר ולא החמׁש את לֹו נתן אם אבל . ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
על  לֹו מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹלֹו
ּפרּוטה  מּׁשוה חּוץ זה, ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּקרן,
ׁשּבעירֹו ּדין לבית יּתן אֹו אחריו, להֹוליכֹו חּיב - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּקרן

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.·Èּבחמׁש ׁשנּיה ּפעם וכפר לּבעלים, הּקרן את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּמחזיר

עליו  ּומׁשּלם ּדבר, לכל ּכקרן החמׁש נעׂשה - עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונׁשּבע
אחר  מלּמד חמׁש - עליו" יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּיכּפר  החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש מֹוסיף ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹׁשהּוא
ּפרּוטה. מּׁשוה עליו ונׁשּבע ְְְִִֶַָָָָּבֹו

.‚È וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמי
והֹודה  וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ׁשהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהֹודה
הּקרן  עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - אצלֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ׁשהּוא האחד  מלּמד עליו", יֹוסף "וחמׁשתיו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אחד. קרן על חמׁשין ּכּמה ְֳִֵֶֶֶַַַָָָמׁשּלם

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ה חמישי יום

ח  ¤¤ּפרק
לּיֹורׁשין;‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל

ּדמיה  להן נֹותן נׁשּתּנת, אֹו אבדה לֹו,ואם נׁשּבע ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לּיֹורׁשין. והחמׁש הּקרן נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

הּגזלה ·. אין אם - האב ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל
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ועל  הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוׂשה נׁשּתּנת, אֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָקּימת
עצמּההחמׁש הּגזלה להֹוציא חּיב קּימת, הּגזלה ואם ; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת
חׁשּבֹון. עּמהן ְְִֶֶֶָועֹוׂשה

הּיֹורׁש‚. הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם
לבניו  ידֹו מּתחת הּגזלה מֹוציא לזה - ּבנים לֹו אין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו, אֹו חֹובֹו, לבעל נֹותנּה - הּגזלן ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָהּבן
ּפי  על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה הּגזלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהֹואיל
ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו; ּפרעּה אֹו מּתנה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנתנּה

אּבא'. ּגזל ֵֶֶַָ'זה
וזקף וכן „. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּזכה  ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו מּתחת להֹוציאּה חּיב .ּבּגזלה, ְְִִֵַַַַָָָָ

ּגזל ‰. אם אבל ּבינתים. ּבׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה  הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מׁשמר  אֹותֹו ׁשל לּכהנים והחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹחּיב

ה'אשם'] ּבֹו.[שיקריב יתּכּפר ּכ ואחר אׁשמֹו; ּומביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ
.Â אין "ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

ּגאל" מדּבר.לאיׁש הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
,לפיכ הּגזלה. ּדמי אֹו הּגזלה הּוא ּכאן, האמּור זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָואׁשם
קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא, לא ּבּלילה, הּגר ּגזל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמחזיר
ּגזל  חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. מקריבין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּכתּוב,

הּגר ּגזל ּכנגד לאלו]הּגר ופעם לאלו ׁשאין [פעם ּכדר , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
אחר. אׁשם ּבׂשר ּכנגד זה אׁשם ּבׂשר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָחֹולקין

.Ê מאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
הׁשבה  ידי הּמחזירֹו יצא לא "הּמּוׁשב מׁשמר, ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

נאמר  ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד לּכהן", ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
עליו, ולחזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש "איׁש"? הּגר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּבגזל

אם אבל לֹו; אין אם אֹו יֹורׁשין לֹו יׁש קטן אם הּגר היה ְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
יֹורׁשין. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחזר צרי אּתה אי -ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

.Áּכ הּגר, ּבגזל הּגֹוזל הּכהנים ,לפיכ הן. מּתנֹות מקּבלי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
חּיב  - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשין, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ

הּגזלה  ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים להם לּתן יּתנּנּו ׁשאם ; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ואּלּו ּבהניה. אסּור הּוא ׁשהרי - מּתנה אינּה ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעכׁשו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר היה קּים, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּגר

.Ë הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן
ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבּגזלה זה זכה לא -ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּמׁשמרה  ּבני הּכהנים אחיו .לכל ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ
.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל

הרי  - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
עצמּה הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשין הּגזלן ;ּבני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוהאׁשם

.‡È ּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
הּכהנים,[הקרבן] מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

היה  ואפּלּו יהיה"; לֹו לּכהן, יּתן אׁשר "איׁש ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
מּיד  מֹוציאין יֹורׁשיו אין - מּתנה מּתנתֹו ׁשאין קטן, ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ֲִַֹהּכהנים.

.·È האׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן
זֹו השבוע]למׁשמרה אצל [של הּכסף יחזר - ׁשּבתּה ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּלקחה  ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה לאנׁשי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהאׁשם,
מּידּה. ּומֹוציאין זכת, לא ׁשּבתּה ּבלא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּכסף

.‚È הּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין
נתן  יֹורׁשין. לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היה אם לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלּבעלים,
מעּכב  החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

ּכּפרה  אחר החמׁש את לּתן וחּיב .הּכּפרה; ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
.„È ּתֹוספת ּבהם אין והּקרקעֹות, והּׁשטרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהעבדים

האמּור חמׁש ּכל - וכּו'" ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו ממֹון; וגּופֹו הּוא מּטלטלין ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָּבענין,
ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻעבדים
לּכהנים. חֹוזרין אינן יֹורׁשים, לֹו ׁשאין ּגר ּגזל היּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוכן
ּבעליה  ּברׁשּות אּלא לעֹולם, לּגזלן נקנית אינּה הּקרקע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכן
ונתיאׁשּו זה, אחר זה לאלף, נמּכרה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָקּימת;
ׁשּיצאה  מי וכל ּדמים. ּבלא לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּבעלים
הּׁשני  הּמֹוכר וחֹוזר לֹו, ׁשּמכרּה זה על חֹוזר - יד ֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּתחת
הּגזלן  על הּגזלן מן הּלֹוקח ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, הּמֹוכר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹעל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ְְְִִִֵֶֶָֹויּטל

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ו שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
והפסידּה‡. מחברֹו קרקע נזק]הּגֹוזל לה ּכגֹון [גרם , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

האילנֹות, את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ׁשיחין ּבֹורֹות ּבּה ְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשחפר
אֹו ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - הּבנין והרס הּמעינֹות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוׁשחת
ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו הּגזלה, ּבׁשעת ּכׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּבית
נׂשרפה  אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון מאליה, נׁשחתה אם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאבל
;'לפני ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּׁשמים מן ׁשּירדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבאׁש
הפסדּה אחריּות ואין קּימת; ּבעליה ּבחזקת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּקרקע
ּכן  הּדין ּׁשאין מה - ּבידֹו הפסיד ּכן אם אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעבדים, אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָּבמּטלטלין
מציקין·. ּונטלּוה מּמּנּו, ונגזלה ׂשדה, ּבכח [אנסים]ּגזל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

ׂשדֹות  הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה מּכת אם - ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּל 'הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשל ּבּתים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹו
ׂשדה  לֹו להעמיד חּיב - נלקחה הּגזלן מחמת ואם ;'ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָלפני

ֶֶַאחרת.
מה ‚. ּכל לנּו 'הראה לֹו: ואמר הּגזלן, את הּמל ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס

ּונטלּה ׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ׂשדה לֹו והראה ,'ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּׁשּיׁש
נֹותן  אֹו ּכמֹותּה, אחרת ׂשדה לֹו להעמיד חּיב - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמל

.ּדמיה  ֶָָ
את „. ּגֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל - ּבידֹו והפסידּה ׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל

ה  ּׁשהפסיד מה חֹורין ּגזלן ּדמי ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
בידו] עמד [שנמצאים ואם ּפה; על ּכמלוה ׁשהּוא מּפני ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מּנכסים  ּגֹובה - מכר ּכ ואחר לׁשּלם, ונתחּיב ּבּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּגזלן
הגזלן] בדין]מׁשעּבדין[של העמדה אחר .[שנמכרו ְְִָֻ

ׁשאכל ‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל
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חֹורין  ּבני על מּנכסים וידֹו לֹו, ׁשמין - והׁשּביח ּגזל . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
ההֹוצאה  נֹוטל ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
לֹו אין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ִִֶֶַַַָָָמן
.Â יתר הּׁשבח אם - הּלֹוקח והׁשּביחּה ּומכרּה, ׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

הּקרן  ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
הּגזלן  מן הּׁשבח ׁשאר ;עם ְְִִֶַַַַָָ

(.Ê) מּבני - הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדין, מּנכסים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּקרן
ׁשהיאחֹורין  ּבּה הּכיר ואם נֹוטל . אינֹו - ּכׁשּלקחּה ּגזּולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

על  הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן אּלא הּגזלן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמן
ׁשהּכיר  ּבין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָההֹוצאה.
ההֹוצאה  מן לֹו אין - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּגזּולה, ׁשהיא ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּה
מן  הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן נֹוטלֹו הּׁשבח; ׁשעּור ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאּלא

מׁשעּבדין  מּנכסים .הּגזלן ְְְְִִִַַָָָֻ
.Á מחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וחֹוזר  הּׂשדה; לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעליו
חֹורין  ּבני מּנכסים הּגזלן מן אֹותן ּבּהוגֹובה הּכיר ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

אּלא  הּגזלן מן ּגֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ּגזּולה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיא
ּבלבד. ְִֶֶַַהּקרן

.Ë ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּמֹוכר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, לֹוקח ׁשּמכרּה,קנה אחר הּגזלן חזר . ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - מּבעליה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּולקחּה
ׁשחזר  ּכיון - ּבידֹו ּגזּולה ּכׁשהיתה מּתנה הּגזלן לֹו ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנתנּה
טרח  זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד נתקּימה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּולקחּה,

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ׁשּקניּה, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹהּגזלן
.È ׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על  להכריז ּדין ּבית והתחילּו לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה
ואחר [מכירת] לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי

לא  - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ההכרזֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשהתחילּו
נגלה  נכסיו, על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר הּלֹוקח; ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּימה
ּביד  להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ולא נאמן, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו

ֵַַהּלֹוקח.
.‡Èאחר הּבעלים מן הּגזלן ּגזּולה,לקחּה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו לאחר, ּומכרּה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָוחזר
מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּגּלה
נתקּימה  לא ּבירּׁשה, לּגזלן נפלה אם וכן ּגזּולה. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכׁשהיתה

הּלֹוקח. ְֵַַַּביד
.·È,אחרת קרקע לּנגזל יׁש אם - ּבחֹובֹו הּגזלן אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגבה

נתּכּון  זה הרי - ּבחֹובי' ּגֹובה אני 'זֹו הּגזלן: לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואמר
זֹו, אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ּביד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהעמידּה

ׁשּנתּכּון. הּוא חֹובֹו את ְְִִֵֶֶַלגּבֹות
.‚Èׁשאּלּו הּלֹוקח; אֹותּה קנה מּתנה, לּגזלן הּבעלים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָנתנּוה

טרח, זה ּומּפני מּתנה, לֹו נֹותנין היּו לא לּבעלים, טרח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ּביד  ותתקּים ּבנאמנּותֹו ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

.הּלֹוקח  ֵַַ
.„È חזר עליה ּגזלן  והחזק ׁשּגזלּה ואחר ׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל

'אנּוס  ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּולקחּה

מחמת  מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו, ׁשּמכרּתי ּבּׁשעה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהייתי
הּגזלן  זכה לא - עדים ּגזלנּותֹו' לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

לּגזלן  ּומחזירין לבעליה, הּׂשדה ותחזר ּבפניהם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלקחּה
ׁשּנתן. ִֶַַָָהּדמים

.ÂË ׁשּמנה העדים ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבּמה
מכר  הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפניהם
והּנגזל  ,וכ ּכ ּדמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו והֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלּגזלן,
אין  - לֹו הֹודה יראה ּומחמת ּכלּום, לֹו נתן ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹטֹוען

ּדמ  ּבלא הּׂשדה מּמּנּו מֹוציאין אּלא ּכלּום, מּפני לּגזלן ים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
והחזק  הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד מּפני אּלא לֹו הֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּלא

עליה  .ּגזלן ְֶַָָָ
.ÊËמֹודעה לעׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל לעדים]אין [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ

זה מכר באונס]על ׂשדה [שהוא על ּגזלן זה והחזק הֹואיל ; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ואין  מֹודעה. למסר צרי אינֹו ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹזֹו
לֹו; ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה חברֹו האֹונס ּכדין הּגזלן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדין
,לפיכ ּכלּום; עדין ּגזלֹו ולא לגזל, רֹוצה אינֹו האֹונס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּזה

קּים. ממּכרֹו - מֹודעה האנּוס הּמֹוכר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹאם

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ז קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל לתֹו[בכח]ּגֹוי וירד יׂשראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחמת  אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׂשדהּו
ׁשהפסיד  מחמת אֹו הּיׂשראלי, זה ּביד נזקין לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיׁש
אין  - אחר ליׂשראל מכרּה הּׂשדה על ׁשּתקף ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממֹונֹו,

הּלֹוקח. מּיד להֹוציא יכֹולין ְְְִִִִֵַַַַָהּבעלים
טען ּבּמה ·. ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו אמּורים? ּדברים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

וכן  הּגֹוי. טען ׁשאמת יׂשראל עדי יעידּו אֹו הּמֹוכר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוי
את  לכף ׁשּיכל הּמקֹום ּבאֹותֹו ׂשר אֹו מל ׁשם היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאם
אינן  - הּגֹוי את הּבעלים ּתבעּו ולא לדין, ׁשּמכר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגֹוי

ׁשאינן יכ  ּפי על אף הּגֹוי, מן הּלֹוקח מּיד להֹוציא ֹולין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
הּגֹוי; טען ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף לּגֹוי, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמֹודין
לּמה  הּגֹוי, הּוא ּגזלן 'אם לּבעלים: אֹומר הּלֹוקח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי

ּבדיניהם' אֹותֹו ּתבעּתם ?.לא ְְְִֵֶֶַֹ
עד ‚. אֹותן להרג ּומבּקׁשין ליׂשראל הּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹהּגֹויים

לּמציק  ויּתנּנה ּבביתֹו, אֹו ּבׂשדהּו הּגֹוי מּיד עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיפּדה
- הּקרקע אֹותּה למּכר הּמציק ּכׁשּירצה - יּניחּנּו ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אדם. לכל קֹודמין הן הּמציק, מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם
הּמציק  ּביד הּקרקע ׁשּׁשהת אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָואם
זכה; הּמציק, מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עׂשר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשנים
ׁשליׁש אֹו הּקרקע, רביע הראׁשֹונים לּבעלים ׁשּיּתן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּובלבד

וקרקע הּמעֹות  הֹואיל ּבזֹול; מֹוכר הּמציק ׁשּזה מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
אֹו רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינּה
ׁשהיא  מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל הרביע וזה לֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקרֹוב
- ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. מֹוכר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלהן
ואחר  הּקרקע, רביע להם נֹותן אֹו עׂשרה, לּבעלים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָנֹותן
ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי נתן, לא ואם הּכל. יקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכ
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אם „. - ּונטעּה ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ׂשדה לתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹהּיֹורד
לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
עׂשּויה  אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבׂשדה

הּתחּתֹונה  על וידֹו לֹו, ׁשמין - .לּטע ְְִִַַַַָָָ
לֹואמר ‰. ׁשֹומעין - 'ול אילנ 'עקר הּׂשדה: ּבעל .לֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

מּפני  לֹו, ׁשֹומעין אין - אילני' עֹוקר 'הריני הּנֹוטע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר
הּקרקע. את ְְִֶֶַַַַׁשּמכחיׁש

.Â ּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין, ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
ׁשּלא  חברֹו ּבחצר ׁשהּבֹונה הּגאֹונים, הֹורּו לפיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועלּיֹות;
לֹו וׁשמין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּדעּתֹו
ּבנין  ׁשּיבנה והּוא, לבנֹותֹו; זה ּבבנין לּתן רֹוצה אדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה

תועלת]הּמֹועיל אֹותֹו[מביא ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ְְְִִֵַַָָָָ
ָמקֹום.

.Êׁשאינּה ׂשדה נטע אפּלּו - ּברׁשּות חברֹו לׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד
היתה  ׁשאם העליֹונה; על וידֹו לֹו, ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעׂשּויה
יתר  הּׁשבח ואם ההֹוצאה; נֹוטל הּׁשבח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההֹוצאה

הּׁשבח  נֹוטל ההֹוצאה, והּׁשּתף על אׁשּתֹו, ּבנכסי ּובעל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
להן  וׁשמין הן, ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׂשדה

העליֹונה. על ְְֶַָָָָוידם
.Á ואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד

הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ
נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו [מסכימה]וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

על  וידֹו לֹו, ׁשמין - הּדבר ּבא וכרצֹונֹו זה ּׁשעׂשה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלמה
ְֶָָהעליֹונה.

.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו, ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד

'עצי  הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין  אין ּבׂשדה, לֹו; ׁשֹומעין ּבבית, - נֹוטל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני

הּקרקע  את ׁשּמכחיׁש מּפני 'טל לֹו, הּקרקע: ּבעל לֹו אמר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ
לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית' ְִִֶַָָמה

.È ּבין העליֹונה, על ידֹו ׁשהיתה ּבין - לֹו ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּיּׁשבע  עד ּכלּום, נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
הּדּינים, 'יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבנקיטת
ויׁשערּו לעיניהם, ּגלּויה היא והרי ההֹוצאה, ׁשּומת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָויעׂשּו
ׁשּבּׁשערים' ּבּפחֹות האּמנין ּוׂשכר והּסיד והאבנים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻהעצים
הּׁשבח  ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל לֹו, ׁשֹומעין -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשבּועה. צרי אינֹו - העליֹונה על ידֹו והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּבלבד,
.‡È,'נתּתי' ואמר הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

ונׁשּבע  נאמן, הּיֹורד - נטלּתי' 'לא אֹומר לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּיֹורד
הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו נתן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ל ׁשמּו לא ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ'עדין

ואמר נתּת'? לֹו', 'ּתן הּׂשדה לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו אם אבל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּבעל  הרי הּיֹורד, נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹ'נתּתי'
ׁשהּקרקע  ויּפטר; ׁשּנתן, הּסת ׁשבּועת ויּׁשבע נאמן, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּׂשדה

ּבעליה. ְְְֶֶַָָּבחזקת
.·Èאריסין ׁשהֹוריד ביבול]ּבעל חלק תמורת [עובדים ֲִִִֶַַ

אריס  עצמֹו הּבעל היה אם - ּגרׁשּה ּכ ואחר אׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבנכסי
לּה[במקצועו] ירדּו ׁשּלא אריסין; נסּתּלקּו ּבעל, נסּתּלק -ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ואם  הּתחּתֹונה. על וידם להם, וׁשמין הּבעל; ּדעת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
להם  וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאין

ְִָּכאריס.
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.‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אתרֿ ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ

(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה

הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל my)"אל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
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חֹורין  ּבני על מּנכסים וידֹו לֹו, ׁשמין - והׁשּביח ּגזל . ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ
ההֹוצאה  נֹוטל ההֹוצאה, על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
לֹו אין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ִִֶֶַַַָָָמן
.Â יתר הּׁשבח אם - הּלֹוקח והׁשּביחּה ּומכרּה, ׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

הּקרן  ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל
הּגזלן  מן הּׁשבח ׁשאר ;עם ְְִִֶַַַַָָ

(.Ê) מּבני - הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדין, מּנכסים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּקרן
ׁשהיאחֹורין  ּבּה הּכיר ואם נֹוטל . אינֹו - ּכׁשּלקחּה ּגזּולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ

על  הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן אּלא הּגזלן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמן
ׁשהּכיר  ּבין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָההֹוצאה.
ההֹוצאה  מן לֹו אין - ּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּגזּולה, ׁשהיא ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּה
מן  הּקרן ונֹוטל הּׂשדה, ּבעל מן נֹוטלֹו הּׁשבח; ׁשעּור ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאּלא

מׁשעּבדין  מּנכסים .הּגזלן ְְְְִִִַַָָָֻ
.Á מחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וחֹוזר  הּׂשדה; לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל, הּפרֹות ּכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעליו
חֹורין  ּבני מּנכסים הּגזלן מן אֹותן ּבּהוגֹובה הּכיר ואם . ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ

אּלא  הּגזלן מן ּגֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ּגזּולה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהיא
ּבלבד. ְִֶֶַַהּקרן

.Ë ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּמֹוכר
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלּום, לֹוקח ׁשּמכרּה,קנה אחר הּגזלן חזר . ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - מּבעליה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּולקחּה
ׁשחזר  ּכיון - ּבידֹו ּגזּולה ּכׁשהיתה מּתנה הּגזלן לֹו ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנתנּה
טרח  זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד נתקּימה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּולקחּה,

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ׁשּקניּה, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹהּגזלן
.È ׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על  להכריז ּדין ּבית והתחילּו לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה
ואחר [מכירת] לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי

לא  - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ההכרזֹות ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹׁשהתחילּו
נגלה  נכסיו, על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר הּלֹוקח; ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּימה
ּביד  להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ולא נאמן, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו

ֵַַהּלֹוקח.
.‡Èאחר הּבעלים מן הּגזלן ּגזּולה,לקחּה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

הרי  - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה, נתנּה אֹו לאחר, ּומכרּה ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָוחזר
מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּגּלה
נתקּימה  לא ּבירּׁשה, לּגזלן נפלה אם וכן ּגזּולה. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכׁשהיתה

הּלֹוקח. ְֵַַַּביד
.·È,אחרת קרקע לּנגזל יׁש אם - ּבחֹובֹו הּגזלן אֹותּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגבה

נתּכּון  זה הרי - ּבחֹובי' ּגֹובה אני 'זֹו הּגזלן: לֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָואמר
זֹו, אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ּביד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָלהעמידּה

ׁשּנתּכּון. הּוא חֹובֹו את ְְִִֵֶֶַלגּבֹות
.‚Èׁשאּלּו הּלֹוקח; אֹותּה קנה מּתנה, לּגזלן הּבעלים ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָנתנּוה

טרח, זה ּומּפני מּתנה, לֹו נֹותנין היּו לא לּבעלים, טרח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹלא
ּביד  ותתקּים ּבנאמנּותֹו ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

.הּלֹוקח  ֵַַ
.„È חזר עליה ּגזלן  והחזק ׁשּגזלּה ואחר ׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל

'אנּוס  ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָּולקחּה

מחמת  מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו, ׁשּמכרּתי ּבּׁשעה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהייתי
הּגזלן  זכה לא - עדים ּגזלנּותֹו' לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

לּגזלן  ּומחזירין לבעליה, הּׂשדה ותחזר ּבפניהם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלקחּה
ׁשּנתן. ִֶַַָָהּדמים

.ÂË ׁשּמנה העדים ּבׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבּמה
מכר  הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפניהם
והּנגזל  ,וכ ּכ ּדמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו והֹודה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלּגזלן,
אין  - לֹו הֹודה יראה ּומחמת ּכלּום, לֹו נתן ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹטֹוען

ּדמ  ּבלא הּׂשדה מּמּנּו מֹוציאין אּלא ּכלּום, מּפני לּגזלן ים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
והחזק  הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד מּפני אּלא לֹו הֹודה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּלא

עליה  .ּגזלן ְֶַָָָ
.ÊËמֹודעה לעׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל לעדים]אין [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ

זה מכר באונס]על ׂשדה [שהוא על ּגזלן זה והחזק הֹואיל ; ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ואין  מֹודעה. למסר צרי אינֹו ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹזֹו
לֹו; ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה חברֹו האֹונס ּכדין הּגזלן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדין
,לפיכ ּכלּום; עדין ּגזלֹו ולא לגזל, רֹוצה אינֹו האֹונס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּזה

קּים. ממּכרֹו - מֹודעה האנּוס הּמֹוכר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹאם

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ז קודש שבת יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל לתֹו[בכח]ּגֹוי וירד יׂשראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחמת  אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׂשדהּו
ׁשהפסיד  מחמת אֹו הּיׂשראלי, זה ּביד נזקין לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיׁש
אין  - אחר ליׂשראל מכרּה הּׂשדה על ׁשּתקף ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממֹונֹו,

הּלֹוקח. מּיד להֹוציא יכֹולין ְְְִִִִֵַַַַָהּבעלים
טען ּבּמה ·. ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו אמּורים? ּדברים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

וכן  הּגֹוי. טען ׁשאמת יׂשראל עדי יעידּו אֹו הּמֹוכר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוי
את  לכף ׁשּיכל הּמקֹום ּבאֹותֹו ׂשר אֹו מל ׁשם היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאם
אינן  - הּגֹוי את הּבעלים ּתבעּו ולא לדין, ׁשּמכר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּגֹוי

ׁשאינן יכ  ּפי על אף הּגֹוי, מן הּלֹוקח מּיד להֹוציא ֹולין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
הּגֹוי; טען ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף לּגֹוי, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמֹודין
לּמה  הּגֹוי, הּוא ּגזלן 'אם לּבעלים: אֹומר הּלֹוקח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי

ּבדיניהם' אֹותֹו ּתבעּתם ?.לא ְְְִֵֶֶַֹ
עד ‚. אֹותן להרג ּומבּקׁשין ליׂשראל הּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹהּגֹויים

לּמציק  ויּתנּנה ּבביתֹו, אֹו ּבׂשדהּו הּגֹוי מּיד עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיפּדה
- הּקרקע אֹותּה למּכר הּמציק ּכׁשּירצה - יּניחּנּו ּכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אדם. לכל קֹודמין הן הּמציק, מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָאם
הּמציק  ּביד הּקרקע ׁשּׁשהת אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָואם
זכה; הּמציק, מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עׂשר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשנים
ׁשליׁש אֹו הּקרקע, רביע הראׁשֹונים לּבעלים ׁשּיּתן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּובלבד

וקרקע הּמעֹות  הֹואיל ּבזֹול; מֹוכר הּמציק ׁשּזה מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
אֹו רביע ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשאינּה
ׁשהיא  מחמת ׁשהרי ּבעלים, ׁשל הרביע וזה לֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקרֹוב
- ּבׁשלׁשים הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. מֹוכר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלהן
ואחר  הּקרקע, רביע להם נֹותן אֹו עׂשרה, לּבעלים ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָנֹותן
ּבידֹו. ּכגזל הּקרקע רביע הרי נתן, לא ואם הּכל. יקנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּכ
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אם „. - ּונטעּה ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ׂשדה לתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹהּיֹורד
לּתן  רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
עׂשּויה  אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבׂשדה

הּתחּתֹונה  על וידֹו לֹו, ׁשמין - .לּטע ְְִִַַַַָָָ
לֹואמר ‰. ׁשֹומעין - 'ול אילנ 'עקר הּׂשדה: ּבעל .לֹו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ

מּפני  לֹו, ׁשֹומעין אין - אילני' עֹוקר 'הריני הּנֹוטע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר
הּקרקע. את ְְִֶֶַַַַׁשּמכחיׁש

.Â ּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין, ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
ׁשּלא  חברֹו ּבחצר ׁשהּבֹונה הּגאֹונים, הֹורּו לפיכ ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועלּיֹות;
לֹו וׁשמין לּטע, העׂשּויה ׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּדעּתֹו
ּבנין  ׁשּיבנה והּוא, לבנֹותֹו; זה ּבבנין לּתן רֹוצה אדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה

תועלת]הּמֹועיל אֹותֹו[מביא ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ְְְִִֵַַָָָָ
ָמקֹום.

.Êׁשאינּה ׂשדה נטע אפּלּו - ּברׁשּות חברֹו לׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד
היתה  ׁשאם העליֹונה; על וידֹו לֹו, ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעׂשּויה
יתר  הּׁשבח ואם ההֹוצאה; נֹוטל הּׁשבח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָההֹוצאה

הּׁשבח  נֹוטל ההֹוצאה, והּׁשּתף על אׁשּתֹו, ּבנכסי ּובעל . ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
להן  וׁשמין הן, ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּׂשדה

העליֹונה. על ְְֶַָָָָוידם
.Á ואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד

הּנטיעֹות, ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּכ
נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו [מסכימה]וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

על  וידֹו לֹו, ׁשמין - הּדבר ּבא וכרצֹונֹו זה ּׁשעׂשה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָלמה
ְֶָָהעליֹונה.

.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו, ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד

'עצי  הּבנין: ּבעל אמר ואם הּתחּתֹונה. על וידֹו לֹו, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמין
ׁשֹומעין  אין ּבׂשדה, לֹו; ׁשֹומעין ּבבית, - נֹוטל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני

הּקרקע  את ׁשּמכחיׁש מּפני 'טל לֹו, הּקרקע: ּבעל לֹו אמר . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ
לֹו. ׁשֹומעין - ּׁשּבנית' ְִִֶַָָמה

.È ּבין העליֹונה, על ידֹו ׁשהיתה ּבין - לֹו ׁשּׁשמין מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
ׁשּיּׁשבע  עד ּכלּום, נֹוטל אינֹו - הּתחּתֹונה על ידֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהיתה
הּדּינים, 'יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה חפץ ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבנקיטת
ויׁשערּו לעיניהם, ּגלּויה היא והרי ההֹוצאה, ׁשּומת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָויעׂשּו
ׁשּבּׁשערים' ּבּפחֹות האּמנין ּוׂשכר והּסיד והאבנים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻהעצים
הּׁשבח  ׁשּנֹוטל זה וכן ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל לֹו, ׁשֹומעין -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשבּועה. צרי אינֹו - העליֹונה על ידֹו והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּבלבד,
.‡È,'נתּתי' ואמר הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

ונׁשּבע  נאמן, הּיֹורד - נטלּתי' 'לא אֹומר לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוהּיֹורד
הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו נתן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ל ׁשמּו לא ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹ'עדין

ואמר נתּת'? לֹו', 'ּתן הּׂשדה לבעל ואמרּו לֹו ׁשמּו אם אבל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּבעל  הרי הּיֹורד, נׁשּבע לא ׁשעדין ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹ'נתּתי'
ׁשהּקרקע  ויּפטר; ׁשּנתן, הּסת ׁשבּועת ויּׁשבע נאמן, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּׂשדה

ּבעליה. ְְְֶֶַָָּבחזקת
.·Èאריסין ׁשהֹוריד ביבול]ּבעל חלק תמורת [עובדים ֲִִִֶַַ

אריס  עצמֹו הּבעל היה אם - ּגרׁשּה ּכ ואחר אׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבנכסי
לּה[במקצועו] ירדּו ׁשּלא אריסין; נסּתּלקּו ּבעל, נסּתּלק -ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ואם  הּתחּתֹונה. על וידם להם, וׁשמין הּבעל; ּדעת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא
להם  וׁשמין ירדּו, הּקרקע ּדעת על - אריס הּבעל ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאין

ְִָּכאריס.
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.‰˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

אתרֿ ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ

(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא ֿ הענׁשים מן ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה

הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: `eמּזכּיֹותיו, qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל my)"אל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
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זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ב שני יום
יום שני ֿ ש "ק כ "ב ֿ כ "ז אדר ב '

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ג שלישי יום

― הרס"ב עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
"ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבכדי

יגרע" לא וענתּה i)ּכסּותּה ,`k zeny),ּבעצמֹו זה ולאו . ְְְְְְִֶַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכֹולל
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
ה והּואׁשּמׁשּפט ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: ּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט ֿ ּלמדנּו מה "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ―(zeyi`). ֶֶֶֶ

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ד רביעי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ה חמישי יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ו שישי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ז קודש שבת יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא



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

h wxt aÎmikln - mi`iap

h aÎmiklngkÎ`k

àëiå øñà íøBäé øîàiåeàöiå Baëøa Léà äãeäé-Cìî eäéæçàå ìàøNé-Cìî íøBäé àöiå Baëø øñà ©³Ÿ¤§¨Æ¡½Ÿ©¤§−Ÿ¦§®©¥¥´§¨´¤«¤¦Â§¨¥©£©§¨̧¤«¤§¹̈¦´§¦§À©¥«§Æ
:éìàòøæiä úBáð ú÷ìça eäàöîiå àeäé úàø÷ìáëàeäé íBìLä øîàiå àeäé-úà íøBäé úBàøk éäéå ¦§©´¥½©¦§¨ª½§¤§©−¨¬©¦§§¥¦«©§¦À¦§³§¨Æ¤¥½©−Ÿ¤£¨´¥®

:íéaøä äéôLëe Enà ìáæéà éðeðæ-ãò íBìMä äî øîàiåâëeäéæçà-ìà øîàiå ñðiå åéãé íøBäé Côäiå ©ŸÆ¤Æ¨´©¨½©§¥º¦¤¤̄¦§²§¨¤−¨¨©¦«©©£¯Ÿ§¨²¨−̈©¨®Ÿ©¬Ÿ¤¤£©§−̈
:äéæçà äîøîãëiå úLwá Bãé àlî àeäéå:Baëøa òøëiå Balî éöçä àöiå åéòøæ ïéa íøBäé-úà C ¦§¨¬£©§¨«§¥º¦¥¯¨´©¤À¤©©³¤§¨Æ¥´§Ÿ½̈©¥¥¬©¥−¦¦¦®©¦§©−§¦§«

äëìL ø÷ãa-ìà øîàiåäLìL)(éø÷ BLäzàå éðà øëæ-ék éìàòøæiä úBáð äãN ú÷ìça eäëìLä àù ©ÀŸ¤¤¦§©Æ¨«¦½Ÿ¨«¦½¨Ÿ©§¦¥½§¤§©¾§¥−¨´©¦§§¥¦®¦«§ºŸ£¦´¨©À¨
:äfä àOnä-úà åéìò àùð ýåýéå åéáà áàçà éøçà íéãîö íéáëø úàåëúBáð éîc-úà àì-íà ¥´Ÿ§¦³§¨¦Æ©«£¥Æ©§¨´¨¦½©«Ÿ̈Æ¨¨Ÿ́¨½̈¤©©−̈©¤«¦¿Ÿ¤§¥´¨Á

eäëìLä àù äzòå ýåýé-íàð úàfä ä÷ìça Eì ézîlLå ýåýé-íàð Lîà éúéàø åéðá éîc-úàå§¤§¥̧¨¹̈¨¦³¦¤Æ¤Æ§ª§Ÿ̈½§¦©§¦¬§²©¤§¨¬©−Ÿ§ª§Ÿ̈®§©À̈¨Ÿ̄©§¦¥²
:ýåýé øáãk ä÷ìçaæëBúà-íb øîàiå àeäé åéøçà ócøiå ïbä úéa Cøc ñðiå äàø äãeäé-Cìî äéæçàå ©¤§−̈¦§©¬§Ÿ̈«©£©§¨³¤«¤§¨Æ¨½̈©¾̈©¤−¤¥´©®̈©¦§¸Ÿ©£¹̈¥À©ÂŸ¤©Ÿº

:íL úîiå Bcâî ñðiå íòìáé-úà øLà øeâ-äìòîa äákønä-ìà eäkäçëäîìLeøé åéãáò Búà eákøiå ©ª´¤©¤§¨À̈§©«£¥Æ£¤´¤¦§§½̈©¨¬̈§¦−©¨¬¨¨«©©§¦¯Ÿ²£¨−̈§¨¨§®̈
a åéúáà-íò Búøá÷á Búà eøa÷iåô :ãåc øéò ©¦§§¸Ÿ¯¦§ª¨²¦£Ÿ−̈§¦¬¨¦«

i"yx
(‰Î).ÌÈ„Óˆ ÌÈ·ÎÂ¯ היינו ‡˙ ואתה אני אשר את

צמדים מצומדים)רוכבים אחרים ביום (ספרים אחאב, אחר ,
נבות: את ÂÈÏÚ.שהרג ‡˘ '‰Â הנביא אליהו ביד

שמענו: ואנחנו הזה, ‡Ï(ÊÎ)המשא Â‰Î‰
.'Â‚Â ‰·Î¯Ó‰הימים ט)ובדברי כב אומר:(ב הוא

בשומרון  מתחבא והוא וילכדוהו אחזיה את ויבקש
דרך  וינס המקראות, לישב יש יהוא, אל ויביאוהו
יש  אך יהוא. אחריו וירדוף לשומרון, מיזרעאל הגן,
בשומרון  יהוא ממשלת היתה לא שהרי בדבר, גמגום

בענין שמפורש כמו המחרת, יום יא)עד ויכתוב (לקמן :
פירשו  רבותינו וגו'. שומרון וישלח ספרים יהוא

חלק ב)באגדת קב בשומרון,(סנהדרין מתחבא והוא
תחתיהם. כוכבים עבודת וכותב אזכרות קודר שהיה
יהוא, מפני זו החבאה שאין לומר, יש דבריהם ולפי
כשהיה  וילכדוהו אחזיהו את ויבקש פירושו, כך אלא
מתחילה, לעשות מרשיע היה והוא הגן, דרך נס
יהודה, שרי מפני והתחבא לשומרון בא שהיה
עובדי  שומרון שיושבי לפי הזאת, התועבה לעשות
אנשי  יהוא, אל ויביאוהו היו, ומזלות כוכבים עבודת
המרכבה: אל הכהו ויאמר אחריו, שרדפו יהוא

.¯Â‚ ‰ÏÚÓ·:אליו הביאוהו Â„‚Ó.ששם ÒÈÂ מוכה
בנכליות:

cec zcevn
(‡Î).¯ÂÒ‡:הרכב אל  הסוסים ‰˘ÌÂÏ.(Î·)קשור ‰Óמהו

וכו', איזבל  זנוני  גמול  תשלום שיהא עד הראוי , השלום
לשלום: אתם  ראוים  וכי ידיוÍÂÙ‰ÈÂ.(Î‚)וכאומר , הפך

ולנוס : לאחור להפכם  הסוסים, ברסני רצהÓ¯Ó‰.האוחזות 
כאוהבים: עצמם מראים  היו ובמרמה ומרד , קשר  הנה לומר:

(„Î).Â„È ‡ÏÓ:רב בכח לירות  בקשת, במלואה  ידו כל  שם 
.Ú¯ÎÈÂ:ברכיו על  ÎÊ¯.(Î‰)כרע  ÈÎואז אחאב, אחרי ומחוברים צמדים רוכבים היינו אשר את  ואתה  אני כי לזכור, דעתך  תן 

אליהו: ידי על  הזה, המשא  את עליו ה' Ï‡.(ÂÎ)נשא  Ì‡ראיתי וכו' דמי את לא  האם לומר : ורצה וכו' לא אם  אמר כה
והם אמש, ראיתי וכו' דמי את לא אם  ה': בדבר אליהו לו אמר ואז כרמו, לרשת  אחאב ירד  נבות הריגת למחרת  כי  אמש ,

דין : עליו ומבקשים  ·ÂÈ.צועקים  ÈÓ„Âאמרו ז''ל  מרבותינו  ב)יש  מח עתיד (סנהדרין שהיה  בניו  אמרו: ומהם בניו, גם שהרג :
ÍÏ.להוליד: È˙ÓÏ˘Â: נבות בחלקת גמולו  שיקבל ה', בשם שאמר אליהו דברי זה  השליכהוÚÂ˙‰.גם הוא, ה ' ודבר הואיל 

ההיא: החלקה ‰Â‰Î.(ÊÎ)אל  Â˙‡ Ì‚:כמוהם גלולים  עבודת עובד  אחאב, מבית  הוא גם  ‰Î¯Ó·‰.כי Ï‡יושב בעודו
‚Â¯.במרכבה: ‰ÏÚÓ·:הכהו אותו גם  שאמר מה על  וסמך הכתוב, וקצר גור, במעלה והכהו אמר, ÌÚÏ·È.כאלו סמוך ‡˙
Â„‚Ó.ליבלעם : ÒÈÂ: מגידו אל נס הכהו, אשר ˘Ì.אחרי ˙ÓÈÂבדברי כי יהוא, של  ההיא  הקשר בדבר  הומת  לומר : רצה 

ט)הימים כב ממגידו:(ב בא לשם  כי בשומרון , שמת בחייו:·˜·Â˙¯Â.(ÁÎ)נאמר לו כרה אשר

oeiv zcevn
(‡Î).˙˜ÏÁ·:שדה כמו˘Ï˘‰.(Î‰)בנחלת  שר , ענין

ד) טו שלישיו:(שמות ומבחר אותו:˘‡.: ˆÌÈ„Ó.הגבה 
כמו יחד , טו)חבורים יט פתיל :(במדבר צמיד  :.ÂÈÏÚ ‡˘

עליו : הלילה‡Ó˘.(ÂÎ)הנבואה :‰Ó˘‡.העמיס על  יאמר
כמו מב)העבר, לא אמש:(בראשית ויוכח  :

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אדר, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו,

נעם לי לקרות בו אשר הכיר חסידי חב"ד, ובטח נוסף על מה ששמע מאתם סיפורים נפלאים 

ומנגינות שונות, חקר גם אודות תורת החסידות והדרכותי', שהרי זה כל האדם להתנהג באורח חיים 

מתאים להוראת תורתנו הק' תורת חיים, הוראות חדורות מדות חסידותיות. ואין הדבר תלוי אלא 

ברצון, שהרי הבטיחו חז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין.

בשאלתו אודות חסידי חב"ד וכו' הרי כמה ספרים וגם חוברות נדפסות ישנם בענין זה, ויוכל 

להוודע אודותם אצל החסידים עמהם נפגש.

תקותי שהקישור מכתבים אתי יביא להוספה בהתמדה ושקידה בלימוד התורה והידור בקיום 

המצות, והשי"ת יצליחו.

בברכה, 

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ב שני יום
יום שני ֿ ש "ק כ "ב ֿ כ "ז אדר ב '

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ג שלישי יום

― הרס"ב עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּלא לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָָָֹמּלהציק
עֹונתּה מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָיצמצם
"ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבכדי

יגרע" לא וענתּה i)ּכסּותּה ,`k zeny),ּבעצמֹו זה ולאו . ְְְְְְִֶַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכֹולל
יתעּלה אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדברים
ּכסּותּה ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאמה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט h)וענתּה, ,my)למדנּו מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
ה והּואׁשּמׁשּפט ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: ּבנֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבּמכלּתא mihtyn)אמרם zyxt)למׁשּפט ֿ ּלמדנּו מה "וכי : ְְְְְְְִִִַַַַָָָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּבנֹות
עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָָָ"ׁשארּה

ארץ" ּדר זֹו ―(zeyi`). ֶֶֶֶ

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ד רביעי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ה חמישי יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ו שישי יום

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ז קודש שבת יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא
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i"yx
(‰Î).ÌÈ„Óˆ ÌÈ·ÎÂ¯ היינו ‡˙ ואתה אני אשר את

צמדים מצומדים)רוכבים אחרים ביום (ספרים אחאב, אחר ,
נבות: את ÂÈÏÚ.שהרג ‡˘ '‰Â הנביא אליהו ביד

שמענו: ואנחנו הזה, ‡Ï(ÊÎ)המשא Â‰Î‰
.'Â‚Â ‰·Î¯Ó‰הימים ט)ובדברי כב אומר:(ב הוא

בשומרון  מתחבא והוא וילכדוהו אחזיה את ויבקש
דרך  וינס המקראות, לישב יש יהוא, אל ויביאוהו
יש  אך יהוא. אחריו וירדוף לשומרון, מיזרעאל הגן,
בשומרון  יהוא ממשלת היתה לא שהרי בדבר, גמגום

בענין שמפורש כמו המחרת, יום יא)עד ויכתוב (לקמן :
פירשו  רבותינו וגו'. שומרון וישלח ספרים יהוא

חלק ב)באגדת קב בשומרון,(סנהדרין מתחבא והוא
תחתיהם. כוכבים עבודת וכותב אזכרות קודר שהיה
יהוא, מפני זו החבאה שאין לומר, יש דבריהם ולפי
כשהיה  וילכדוהו אחזיהו את ויבקש פירושו, כך אלא
מתחילה, לעשות מרשיע היה והוא הגן, דרך נס
יהודה, שרי מפני והתחבא לשומרון בא שהיה
עובדי  שומרון שיושבי לפי הזאת, התועבה לעשות
אנשי  יהוא, אל ויביאוהו היו, ומזלות כוכבים עבודת
המרכבה: אל הכהו ויאמר אחריו, שרדפו יהוא

.¯Â‚ ‰ÏÚÓ·:אליו הביאוהו Â„‚Ó.ששם ÒÈÂ מוכה
בנכליות:

cec zcevn
(‡Î).¯ÂÒ‡:הרכב אל  הסוסים ‰˘ÌÂÏ.(Î·)קשור ‰Óמהו

וכו', איזבל  זנוני  גמול  תשלום שיהא עד הראוי , השלום
לשלום: אתם  ראוים  וכי ידיוÍÂÙ‰ÈÂ.(Î‚)וכאומר , הפך

ולנוס : לאחור להפכם  הסוסים, ברסני רצהÓ¯Ó‰.האוחזות 
כאוהבים: עצמם מראים  היו ובמרמה ומרד , קשר  הנה לומר:

(„Î).Â„È ‡ÏÓ:רב בכח לירות  בקשת, במלואה  ידו כל  שם 
.Ú¯ÎÈÂ:ברכיו על  ÎÊ¯.(Î‰)כרע  ÈÎואז אחאב, אחרי ומחוברים צמדים רוכבים היינו אשר את  ואתה  אני כי לזכור, דעתך  תן 

אליהו: ידי על  הזה, המשא  את עליו ה' Ï‡.(ÂÎ)נשא  Ì‡ראיתי וכו' דמי את לא  האם לומר : ורצה וכו' לא אם  אמר כה
והם אמש, ראיתי וכו' דמי את לא אם  ה': בדבר אליהו לו אמר ואז כרמו, לרשת  אחאב ירד  נבות הריגת למחרת  כי  אמש ,

דין : עליו ומבקשים  ·ÂÈ.צועקים  ÈÓ„Âאמרו ז''ל  מרבותינו  ב)יש  מח עתיד (סנהדרין שהיה  בניו  אמרו: ומהם בניו, גם שהרג :
ÍÏ.להוליד: È˙ÓÏ˘Â: נבות בחלקת גמולו  שיקבל ה', בשם שאמר אליהו דברי זה  השליכהוÚÂ˙‰.גם הוא, ה ' ודבר הואיל 

ההיא: החלקה ‰Â‰Î.(ÊÎ)אל  Â˙‡ Ì‚:כמוהם גלולים  עבודת עובד  אחאב, מבית  הוא גם  ‰Î¯Ó·‰.כי Ï‡יושב בעודו
‚Â¯.במרכבה: ‰ÏÚÓ·:הכהו אותו גם  שאמר מה על  וסמך הכתוב, וקצר גור, במעלה והכהו אמר, ÌÚÏ·È.כאלו סמוך ‡˙
Â„‚Ó.ליבלעם : ÒÈÂ: מגידו אל נס הכהו, אשר ˘Ì.אחרי ˙ÓÈÂבדברי כי יהוא, של  ההיא  הקשר בדבר  הומת  לומר : רצה 

ט)הימים כב ממגידו:(ב בא לשם  כי בשומרון , שמת בחייו:·˜·Â˙¯Â.(ÁÎ)נאמר לו כרה אשר

oeiv zcevn
(‡Î).˙˜ÏÁ·:שדה כמו˘Ï˘‰.(Î‰)בנחלת  שר , ענין

ד) טו שלישיו:(שמות ומבחר אותו:˘‡.: ˆÌÈ„Ó.הגבה 
כמו יחד , טו)חבורים יט פתיל :(במדבר צמיד  :.ÂÈÏÚ ‡˘

עליו : הלילה‡Ó˘.(ÂÎ)הנבואה :‰Ó˘‡.העמיס על  יאמר
כמו מב)העבר, לא אמש:(בראשית ויוכח  :
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.æè÷hiÎ`i

àé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáé:éìò éäBìeîâz-ìk ýåýéì áéLà-äîâéàOà úBòeLé-ñBk −£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®
:àø÷à ýåýé íLáeãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðåè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷é §¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«−¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«

æè:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-ék ýåýé äpàæéýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà-Eì ¨«¨´§Ÿ̈»¦£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«§¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´
:àø÷àçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úéa | úBøöça ¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³¥³§Ÿ̈À§«»¥³¦§¹«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷aÎ`

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäáìä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék:déeì ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§¹À̈©«§¨«

i"yx
(‡È).ÈÊÙÁ· È˙¯Ó‡ È‡:אבשלום מפני ÏÎלנוס

.·ÊÂÎ Ì„‡‰ בוגד בני את ראיתי כי בו באוהב ובוגד
תחת  רעה לי גומלים ישראל וכל נפשי את ומבקש בי
מפיבושת  אף ואמרתי לציבא האמנתי לפיכך טובה
חסרון  ל' אלא אינו כזב לשון כל בי. ובוגד כוזב

כמו בלע"ז, פילנ"צא עליו שבטחו כ"ח)מבטח (ישעיה

אמרתי  אני אותו פותרין ויש מימיו, יכזבו לא אשר
עוטרין  ואנשיו שאול שהיו המחלקות בסלע בחפזי

נא  ושם לתפשני אנשי ואל נחפז עלי דוד ויהי מר
כג)ללכת א הנביא (שמואל שמואל אף כוזב, אדם כל

למלך  שמשחני כוזב הוא אף לנביא נאמן שהוא
‡˘‡.(È‚):(מצאתי) ˙ÂÚÂ˘È ÒÂÎ על הנסכים אביא

ועל  תודה זבח אזבח לך שאמר כמו שנדרתי התודות

הלוי  אין שכן זו, הישועה על אקרא בשמך הכוס אותו
היין: על אלא שירה ÂÓÚ.(È„)אומר ÏÎÏ ‡ ‰„‚

עמו: כל ‰'.(ÂË)נגד ÈÈÚ· ¯˜È הקב"ה הראני
חסידיו: את להמית בעיניו הוא וכבד קשה שדבר

.‰˙ÂÓ‰החוצה הביתה כמ' ל"ט)המות :(בראשי'
(ÊË).Í˙Ó‡ Ô· Í„·Ú הלקוח עבד תרבות דומה אינו

שבבית: משפחה לילוד השוק È¯ÒÂÓÏ.מן ˙Á˙Ù
ומוטות: מוסרות צוארי מעל ˙Â„‰.(ÊÈ)התרתה Á·Ê

לי: שעשית הנסים על הודייה È¯„.(ÁÈ)זבחי
שנדרתי: בתוכך:·˙ÈÎÎÂ.(ËÈ)קרבנות ÈÎ(·)כמו

.Â„ÒÁ ÂÈÏÚ גבר ‚·¯ אשר אנחנו כי ואף כלומר
חסדו: ÌÏÂÚÏ.עלינו '‰ ˙Ó‡Â הבטחתו ששמר

האבות: את שהבטיח

cec zcevn
(‡È).È˙¯Ó‡ È‡אני ואמר דבר  ומה היה מתי ומפרש חוזר

דוד  ויהי  כמ "ש  שאול  מפני לברוח נחפז הייתי בעת  אמרתי
וגו ' ללכת כ"ג)נחפז עכ "ז(ש"א למות  קרוב הייתי אז כי ואם 

מכזב הוא המלוכה לי תהיה  שלא האומר אדם כל  אז אמרתי
גדולה:ומש האמנה  היא וזו ‡˘È·.(È·)קר ‰Óמנחה מה

עלי : גמל  אשר תגמוליו  כל  בעבור  לה', אשאÒÂÎ.(È‚)אשיב 
אז ואקרא לי עשה  אשר הישועה על  נסכים מלא כוס  בבה"מ

ה': עתהÈ¯„.(È„)בשם אשלם  צרה בעת שנדרתי הנדרים 
הנס: לפרסם עמו כל  וקשהÈ˜¯.(ÂË)נגד  יקר כי ראיתי הן

נסים : לי הרבה ולזה עתם  בלא חסידיו  על  המות להביא המקום לפני לי‡‰.(ÊË)הדבר שעשית  החסד  על  לה ' מודה  הנני
המעשה: בגמול  ולא מוכנע שאני בעבור היה החסד  ר "ל  עבדך  אני  כי  ‡Í˙Ó.על  Ô· יליד אמה כבן ביותר אני מוכנע ר"ל

מוסרי: קשרי התרת  ולזה  ˙Â„‰.(ÊÈ)בית Á·Ê:הנס על באה  תודה קרבן  ה'·Â¯ˆÁ˙.(ËÈ)כי בית  בחצרות העומדים אתם 
לי: הנעשה הנס בשמעכם יה את  הללו ירושלים בתוך  הם  הללו‰ÂÏÏ.(‡)אשר כולכם הגוים  כל  אתם לעתיד  על  יאמר זה 

יה: ‚·¯.(·)את  ÈÎ:יה את  הללו ולזה הבטחתו לנו קיים כי אמת אל  לעולם והוא  חסדו  גבר אשר על 

oeiv zcevn
(‡È).ÈÊÙÁ·:חפזון ˙‚È‰ÂÏÂÓ.(È·)משקר:ÊÂÎ·.מלשון 

עליו: כמו  עלוהי ארמי  לשון דרך  ועל  כמו‡.(È„)תגמוליו
אשלם: מלת  על  הוא  וחוזר וכןÈ˜¯.(ÂË)עתה קשה  עניינו

נפשם פדיון מ"ט)ויקר בין‡‰.(ÊË):(לעיל הודאה  כענין הוא
חטא אנא  כמו חטא על  ובקשה הודאה  ובין החסד על  הודאה 

הזה לב)העם הקשר:Á˙Ù˙.:(שמות התרת È¯ÒÂÓÏ.ענין
פתח מי ערוד  ומוסרות כמו המאסר  רצועי לט)קשורי :(איוב

(ËÈ).ÈÎÎÂ˙·:יתירה ודחק:‰Óˆ¯.(‰)היו"ד  צר מל '

xe` ldi
הללו במקומוא ילקוט  ע' האמים. כל  שבחוהו גוים כל ה ' את 

ישמחו ע "פ י"ז סעי' ועמש"ל  כו'. בהן ששעבדו אלו  גוים
שב' ע"א קל "ה  דף פי"ח בא פי' ובמד "ר לאמים . וירננו
מישאל  דחנניה  נס  על  נאמר כו ' גבר כי כו' הללו אלו פסוקים
עמים אל אהפוך  אז כי נאמר  דלע"ל ואפ "ל  יעו"ש. כו' ועזרי'
הללו עז "נ ט ' ג' סי' בצפני' ה' בשם כולם  לקרוא  ברורה שפה
אדמו"ר עפמ "ש  י"ל  פסוקים ב ' מש "כ  אך  גוים. כל ה' את 

יהי' שלע "ל  יש דבמד "ר  אחד  שכם לך נתתי ואני  בד"ה  ז"ל 
השלישי' ב' ועל  כנען. של  זרעו  והיינו כלים . אדם  בני שליש 
ע"ז בא  ולכן כו '. אהפוך  אז כי נאמר ויפת שם של  זרעו שהם
חם כי י "ל  ויפת לשם חם  של זרעו בין וההפרש  פסוקים. ב'
להם שאין מק "נ שלמטה בג"ק נפל השמאל מקו להיותו
במס' בשל "ה וע' מק "נ. הם  ויפת שם  של זרעו אבל בירור 

ע "ב: דק"ע שלו  פסחים 
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א ה נ ש מ ר ו א ב

― זה. את זה מעכבים שאינם דברים ומונה עכוב, בענין לדון מוסיף פרקנו

ארבע  בדין שסיימה הקודמת למשנה כהמשך הציצית, חוטי בענין פותחת משנתנו

הציציות.

˙‡ kÚÓ BÈ‡ Ôl‰Â ,Ôl‰ ˙‡ ˙kÚÓ dÈ‡ ˙ÏÎz‰«¿≈∆≈»¿«∆∆∆«»»¿«»»≈¿«≈∆
˙ÏÎz‰בתורה כתוב לחלחלחלח):):):):― טוטוטוטו,,,, הכנף ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ציצית על "ונתנו «¿≈∆

כתוב וכן תכלת", יב יב יב יב ):):):):פתיל כבכבכבכב,,,, ארבע ((((דבריםדבריםדבריםדברים על לך תעשה "גדילים
ארבעה  כנף בכל לתת שמצוה למדו, אלו מפסוקים כסותך"; כנפות

) משני חוטים בפחות גדיל לעשות אפשר שאי שניים, ―
והשאר חוטים; תכלת של שניים או אחד חוט ארבעה), ―

אבל  למצוה, אלא הדברים נאמרו שלא ללמד, באה משנתנו לבן. של
תכלת  של כולם או לבן של החוטים כל  נתן שאם דהיינו לעכב, לא

חובתו. ידי ÏLÂיצא ,L‡ ÏL ˙kÚÓ dÈ‡ „È ÏL ‰lÙz¿ƒ»∆»≈»¿«∆∆∆…¿∆
„È ÏL ˙kÚÓ dÈ‡ L‡ וזו לעצמה זו הן, מצוות ששתי ― …≈»¿«∆∆∆»

מצוותה את קיים אחת תפילה אלא הניח שלא ומי לעצמה,
      ÔÓM‰Â ˙Ïq‰«…∆¿«∆∆

נסכים, במנחת ―ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈ‡ בלא יין הביאו שאם ― ≈»¿«¿ƒ∆««ƒ
המזבח, על אותו מנסכים ושמן, ÔkÚÓסולת ÔÈi‰ ‡GÂ את ― ¿««ƒ¿«¿»

על  אותם מקריבים יין, בלא ושמן סולת הביאו שאם והשמן, הסולת
‰ÔBˆÈÁהמזבח. ÁaÊÓ ÏÚL ˙Bzn‰ ארבע הטעונים בזבחים ― ««»∆«ƒ¿≈««ƒ

בזבחים כמבואר ארבע, שהן מתנות שתי או דם של גגגג----זזזז),),),),מתנות ((((ה ה ה ה ,,,,

BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ÔÈ‡,כיפר אחת מתנה אלא נתן לא שאם ― ≈»¿«¿∆
שם). (עיין א משנה ד פרק זבחים במסכת ששנינו כמו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈNk‰Â ÌÈÏÈ‡‰Â ÌÈt‰ שני ― «»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆∆∆
השבועות: בחג להביא חייבים עולה קרבנות של עולות סוגים

ציבור), שלמי זבחי שהם הכבשים שני (מלבד הלחם שתי עם הבאות

אמור בפרשת שכתוב """"כמו יחיחיחיח):):):): כגכגכגכג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא    שבעת
לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר עולות כבשים...

פנחס בפרשת שכתוב כמו החג, של המוסף כקרבנות ((((במדבר במדבר במדבר במדבר הבאות

כז כז כז כז ):):):): אח כחכחכחכח,,,, איל שנים בקר בני פרים עולה... שבעה "והקרבתם ד
ועולת  הלחם שתי עם הבאות שהעולות ללמד, משנתנו ובאה כבשים";

אלו את אלו מעכבות אינן את ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),המוסף להביא שאפשר דהיינו
הלחם. שתי עולות בלי המוספים ואת המוספים, בלי הלחם שתי עולות
כלומר  אלו, את אלו מעכבות שאינן עצמן, המוסף לעולות הדין והוא
או  פרים, שני כגון בלבד, שניים או אחד מין אלא להם היו לא שאם
איל  או וכבשים, פרים או ואיל, פרים או כבשים, שבעה או איל,
אלו  מעכבות הלחם שתי עולות ברם, להם. שיש מה יקריבו וכבשים,

אלו טובטובטובטוב").").").").את יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ‰eÈ((((עייןעייןעייןעיין Ì‡ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈ƒ»
ÌÈÎÒ Ì‰Ï eÈ‰ ‡GÂ ,ÌÈaÓ ÌÈt Ì‰Ï מעות להם היו ― »∆»ƒ¿Àƒ¿»»∆¿»ƒ

את  לקנות ולא לקרבנותיהם להם הדרושים הפרים את לקנות כדי
עמהם, הבאים Ôlkהנסכים e˜È ‡GÂ ,ÂÈÎÒe „Á‡ t e‡ÈÈ»ƒ«∆»¿»»¿ƒ¿¿À»

ÔÈÎÒ ‡Ga מאשר ונסכיו מנחתו עם אחד פר להביא שמוטב ― ¿¿»ƒ
שרבי  מבואר, בגמרא ונסכיהם. מנחתם בלא מרובים פרים להביא

ברם, המקרא. מן זה את למד שמעון   

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÚO‰Â ÌÈNk‰Â ÌÈÏÈ‡‰Â t‰ עם השבועות בחג הבאים ― «»¿»≈ƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ
במשנה  שהזכרנו והכבשים, והאילים הפר מלבד שכן הלחם, שתי
לחטאת  שעיר גם הלחם עם מביאים עולה, קרבנות שהם הקודמת,

יחיחיחיח----יטיטיטיט),),),), כג כג כג כג ,,,, ‰ÌÁl((((ויקראויקראויקראויקרא ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ שתי הביאו שאם ― ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆
מקודשים; הללו, הקרבנות בלא ÔkÚÓהלחם ÌÁl‰ ‡GÂ― ¿«∆∆¿«¿»

הלחם. שתי בלא הללו הקרבנות את להביא kÚÓשאפשר ÌÁl‰ «∆∆¿«≈
ÌÈNk‰ שמניפים ‡˙ שלמים, זבחי עצרת, כבשי שני היינו ― ∆«¿»ƒ

שכתוב כמו הלחם, שתי עם יטיטיטיט----ככככ):):):):אותם שםשםשםשם,,,, בני ((((שם שם שם שם  כבשים "ושני
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i"yx
(‡È).ÈÊÙÁ· È˙¯Ó‡ È‡:אבשלום מפני ÏÎלנוס

.·ÊÂÎ Ì„‡‰ בוגד בני את ראיתי כי בו באוהב ובוגד
תחת  רעה לי גומלים ישראל וכל נפשי את ומבקש בי
מפיבושת  אף ואמרתי לציבא האמנתי לפיכך טובה
חסרון  ל' אלא אינו כזב לשון כל בי. ובוגד כוזב

כמו בלע"ז, פילנ"צא עליו שבטחו כ"ח)מבטח (ישעיה

אמרתי  אני אותו פותרין ויש מימיו, יכזבו לא אשר
עוטרין  ואנשיו שאול שהיו המחלקות בסלע בחפזי

נא  ושם לתפשני אנשי ואל נחפז עלי דוד ויהי מר
כג)ללכת א הנביא (שמואל שמואל אף כוזב, אדם כל

למלך  שמשחני כוזב הוא אף לנביא נאמן שהוא
‡˘‡.(È‚):(מצאתי) ˙ÂÚÂ˘È ÒÂÎ על הנסכים אביא

ועל  תודה זבח אזבח לך שאמר כמו שנדרתי התודות

הלוי  אין שכן זו, הישועה על אקרא בשמך הכוס אותו
היין: על אלא שירה ÂÓÚ.(È„)אומר ÏÎÏ ‡ ‰„‚

עמו: כל ‰'.(ÂË)נגד ÈÈÚ· ¯˜È הקב"ה הראני
חסידיו: את להמית בעיניו הוא וכבד קשה שדבר

.‰˙ÂÓ‰החוצה הביתה כמ' ל"ט)המות :(בראשי'
(ÊË).Í˙Ó‡ Ô· Í„·Ú הלקוח עבד תרבות דומה אינו

שבבית: משפחה לילוד השוק È¯ÒÂÓÏ.מן ˙Á˙Ù
ומוטות: מוסרות צוארי מעל ˙Â„‰.(ÊÈ)התרתה Á·Ê

לי: שעשית הנסים על הודייה È¯„.(ÁÈ)זבחי
שנדרתי: בתוכך:·˙ÈÎÎÂ.(ËÈ)קרבנות ÈÎ(·)כמו

.Â„ÒÁ ÂÈÏÚ גבר ‚·¯ אשר אנחנו כי ואף כלומר
חסדו: ÌÏÂÚÏ.עלינו '‰ ˙Ó‡Â הבטחתו ששמר

האבות: את שהבטיח

cec zcevn
(‡È).È˙¯Ó‡ È‡אני ואמר דבר  ומה היה מתי ומפרש חוזר

דוד  ויהי  כמ "ש  שאול  מפני לברוח נחפז הייתי בעת  אמרתי
וגו ' ללכת כ"ג)נחפז עכ "ז(ש"א למות  קרוב הייתי אז כי ואם 

מכזב הוא המלוכה לי תהיה  שלא האומר אדם כל  אז אמרתי
גדולה:ומש האמנה  היא וזו ‡˘È·.(È·)קר ‰Óמנחה מה

עלי : גמל  אשר תגמוליו  כל  בעבור  לה', אשאÒÂÎ.(È‚)אשיב 
אז ואקרא לי עשה  אשר הישועה על  נסכים מלא כוס  בבה"מ

ה': עתהÈ¯„.(È„)בשם אשלם  צרה בעת שנדרתי הנדרים 
הנס: לפרסם עמו כל  וקשהÈ˜¯.(ÂË)נגד  יקר כי ראיתי הן

נסים : לי הרבה ולזה עתם  בלא חסידיו  על  המות להביא המקום לפני לי‡‰.(ÊË)הדבר שעשית  החסד  על  לה ' מודה  הנני
המעשה: בגמול  ולא מוכנע שאני בעבור היה החסד  ר "ל  עבדך  אני  כי  ‡Í˙Ó.על  Ô· יליד אמה כבן ביותר אני מוכנע ר"ל

מוסרי: קשרי התרת  ולזה  ˙Â„‰.(ÊÈ)בית Á·Ê:הנס על באה  תודה קרבן  ה'·Â¯ˆÁ˙.(ËÈ)כי בית  בחצרות העומדים אתם 
לי: הנעשה הנס בשמעכם יה את  הללו ירושלים בתוך  הם  הללו‰ÂÏÏ.(‡)אשר כולכם הגוים  כל  אתם לעתיד  על  יאמר זה 

יה: ‚·¯.(·)את  ÈÎ:יה את  הללו ולזה הבטחתו לנו קיים כי אמת אל  לעולם והוא  חסדו  גבר אשר על 

oeiv zcevn
(‡È).ÈÊÙÁ·:חפזון ˙‚È‰ÂÏÂÓ.(È·)משקר:ÊÂÎ·.מלשון 

עליו: כמו  עלוהי ארמי  לשון דרך  ועל  כמו‡.(È„)תגמוליו
אשלם: מלת  על  הוא  וחוזר וכןÈ˜¯.(ÂË)עתה קשה  עניינו

נפשם פדיון מ"ט)ויקר בין‡‰.(ÊË):(לעיל הודאה  כענין הוא
חטא אנא  כמו חטא על  ובקשה הודאה  ובין החסד על  הודאה 

הזה לב)העם הקשר:Á˙Ù˙.:(שמות התרת È¯ÒÂÓÏ.ענין
פתח מי ערוד  ומוסרות כמו המאסר  רצועי לט)קשורי :(איוב

(ËÈ).ÈÎÎÂ˙·:יתירה ודחק:‰Óˆ¯.(‰)היו"ד  צר מל '

xe` ldi
הללו במקומוא ילקוט  ע' האמים. כל  שבחוהו גוים כל ה ' את 

ישמחו ע "פ י"ז סעי' ועמש"ל  כו'. בהן ששעבדו אלו  גוים
שב' ע"א קל "ה  דף פי"ח בא פי' ובמד "ר לאמים . וירננו
מישאל  דחנניה  נס  על  נאמר כו ' גבר כי כו' הללו אלו פסוקים
עמים אל אהפוך  אז כי נאמר  דלע"ל ואפ "ל  יעו"ש. כו' ועזרי'
הללו עז "נ ט ' ג' סי' בצפני' ה' בשם כולם  לקרוא  ברורה שפה
אדמו"ר עפמ "ש  י"ל  פסוקים ב ' מש "כ  אך  גוים. כל ה' את 

יהי' שלע "ל  יש דבמד "ר  אחד  שכם לך נתתי ואני  בד"ה  ז"ל 
השלישי' ב' ועל  כנען. של  זרעו  והיינו כלים . אדם  בני שליש 
ע"ז בא  ולכן כו '. אהפוך  אז כי נאמר ויפת שם של  זרעו שהם
חם כי י "ל  ויפת לשם חם  של זרעו בין וההפרש  פסוקים. ב'
להם שאין מק "נ שלמטה בג"ק נפל השמאל מקו להיותו
במס' בשל "ה וע' מק "נ. הם  ויפת שם  של זרעו אבל בירור 

ע "ב: דק"ע שלו  פסחים 
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א ה נ ש מ ר ו א ב

― זה. את זה מעכבים שאינם דברים ומונה עכוב, בענין לדון מוסיף פרקנו

ארבע  בדין שסיימה הקודמת למשנה כהמשך הציצית, חוטי בענין פותחת משנתנו

הציציות.

˙‡ kÚÓ BÈ‡ Ôl‰Â ,Ôl‰ ˙‡ ˙kÚÓ dÈ‡ ˙ÏÎz‰«¿≈∆≈»¿«∆∆∆«»»¿«»»≈¿«≈∆
˙ÏÎz‰בתורה כתוב לחלחלחלח):):):):― טוטוטוטו,,,, הכנף ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ציצית על "ונתנו «¿≈∆

כתוב וכן תכלת", יב יב יב יב ):):):):פתיל כבכבכבכב,,,, ארבע ((((דבריםדבריםדבריםדברים על לך תעשה "גדילים
ארבעה  כנף בכל לתת שמצוה למדו, אלו מפסוקים כסותך"; כנפות

) משני חוטים בפחות גדיל לעשות אפשר שאי שניים, ―
והשאר חוטים; תכלת של שניים או אחד חוט ארבעה), ―

אבל  למצוה, אלא הדברים נאמרו שלא ללמד, באה משנתנו לבן. של
תכלת  של כולם או לבן של החוטים כל  נתן שאם דהיינו לעכב, לא

חובתו. ידי ÏLÂיצא ,L‡ ÏL ˙kÚÓ dÈ‡ „È ÏL ‰lÙz¿ƒ»∆»≈»¿«∆∆∆…¿∆
„È ÏL ˙kÚÓ dÈ‡ L‡ וזו לעצמה זו הן, מצוות ששתי ― …≈»¿«∆∆∆»

מצוותה את קיים אחת תפילה אלא הניח שלא ומי לעצמה,
      ÔÓM‰Â ˙Ïq‰«…∆¿«∆∆

נסכים, במנחת ―ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈ‡ בלא יין הביאו שאם ― ≈»¿«¿ƒ∆««ƒ
המזבח, על אותו מנסכים ושמן, ÔkÚÓסולת ÔÈi‰ ‡GÂ את ― ¿««ƒ¿«¿»

על  אותם מקריבים יין, בלא ושמן סולת הביאו שאם והשמן, הסולת
‰ÔBˆÈÁהמזבח. ÁaÊÓ ÏÚL ˙Bzn‰ ארבע הטעונים בזבחים ― ««»∆«ƒ¿≈««ƒ

בזבחים כמבואר ארבע, שהן מתנות שתי או דם של גגגג----זזזז),),),),מתנות ((((ה ה ה ה ,,,,

BÊ ˙‡ BÊ ˙BkÚÓ ÔÈ‡,כיפר אחת מתנה אלא נתן לא שאם ― ≈»¿«¿∆
שם). (עיין א משנה ד פרק זבחים במסכת ששנינו כמו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈNk‰Â ÌÈÏÈ‡‰Â ÌÈt‰ שני ― «»ƒ¿»≈ƒ¿«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆∆∆
השבועות: בחג להביא חייבים עולה קרבנות של עולות סוגים

ציבור), שלמי זבחי שהם הכבשים שני (מלבד הלחם שתי עם הבאות

אמור בפרשת שכתוב """"כמו יחיחיחיח):):):): כגכגכגכג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא    שבעת
לה'". עולה יהיו שנים, ואילים אחד בקר בן ופר עולות כבשים...

פנחס בפרשת שכתוב כמו החג, של המוסף כקרבנות ((((במדבר במדבר במדבר במדבר הבאות

כז כז כז כז ):):):): אח כחכחכחכח,,,, איל שנים בקר בני פרים עולה... שבעה "והקרבתם ד
ועולת  הלחם שתי עם הבאות שהעולות ללמד, משנתנו ובאה כבשים";

אלו את אלו מעכבות אינן את ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),המוסף להביא שאפשר דהיינו
הלחם. שתי עולות בלי המוספים ואת המוספים, בלי הלחם שתי עולות
כלומר  אלו, את אלו מעכבות שאינן עצמן, המוסף לעולות הדין והוא
או  פרים, שני כגון בלבד, שניים או אחד מין אלא להם היו לא שאם
איל  או וכבשים, פרים או ואיל, פרים או כבשים, שבעה או איל,
אלו  מעכבות הלחם שתי עולות ברם, להם. שיש מה יקריבו וכבשים,

אלו טובטובטובטוב").").").").את יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ‰eÈ((((עייןעייןעייןעיין Ì‡ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈ƒ»
ÌÈÎÒ Ì‰Ï eÈ‰ ‡GÂ ,ÌÈaÓ ÌÈt Ì‰Ï מעות להם היו ― »∆»ƒ¿Àƒ¿»»∆¿»ƒ

את  לקנות ולא לקרבנותיהם להם הדרושים הפרים את לקנות כדי
עמהם, הבאים Ôlkהנסכים e˜È ‡GÂ ,ÂÈÎÒe „Á‡ t e‡ÈÈ»ƒ«∆»¿»»¿ƒ¿¿À»

ÔÈÎÒ ‡Ga מאשר ונסכיו מנחתו עם אחד פר להביא שמוטב ― ¿¿»ƒ
שרבי  מבואר, בגמרא ונסכיהם. מנחתם בלא מרובים פרים להביא

ברם, המקרא. מן זה את למד שמעון   

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÚO‰Â ÌÈNk‰Â ÌÈÏÈ‡‰Â t‰ עם השבועות בחג הבאים ― «»¿»≈ƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ
במשנה  שהזכרנו והכבשים, והאילים הפר מלבד שכן הלחם, שתי
לחטאת  שעיר גם הלחם עם מביאים עולה, קרבנות שהם הקודמת,

יחיחיחיח----יטיטיטיט),),),), כג כג כג כג ,,,, ‰ÌÁl((((ויקראויקראויקראויקרא ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ שתי הביאו שאם ― ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆
מקודשים; הללו, הקרבנות בלא ÔkÚÓהלחם ÌÁl‰ ‡GÂ― ¿«∆∆¿«¿»

הלחם. שתי בלא הללו הקרבנות את להביא kÚÓשאפשר ÌÁl‰ «∆∆¿«≈
ÌÈNk‰ שמניפים ‡˙ שלמים, זבחי עצרת, כבשי שני היינו ― ∆«¿»ƒ

שכתוב כמו הלחם, שתי עם יטיטיטיט----ככככ):):):):אותם שםשםשםשם,,,, בני ((((שם שם שם שם  כבשים "ושני
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לפני  תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן והניף שלמים; לזבח שנה
שתי  בלי קרבים שאינם ללמד, משנתנו ובאה כבשים", שני על ה'

‰ÌÁlהלחם. ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈNk‰Â נמצאו לא שאם ― ¿«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆
הכבשים. בלי הלחם שתי יביאו È˜Ú‡כבשים Èa Èc― ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»

שכתוב טעמו, מבואר ("קודש((((שםשםשםשם):):):):בגמרא לכהן" לה'
לחם. זה אומר: הוי לכהן? שכולו דבר איזהו עיכוב), לשון ―Ó‡»«

ÈÎ ‡G :Òp Ôa ÔBÚÓL,הדין כן לא ―ÔÈkÚÓ ÌÈNk‰ ‡l‡ ƒ¿∆«»ƒ∆»«¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÁl‰ הכבשים,‡˙ בלי הלחם שתי מביאים שאין ―ÌÁl‰Â ∆«∆∆¿«∆∆

ÌÈNk‰ ˙‡ kÚÓ BÈ‡ בלי עצרת כבשי את שמקריבים ― ≈¿«≈∆«¿»ƒ
L‰,הלחם, ÌÈÚa‡ a„na Ï‡NÈ eÈ‰Lk ,eÈˆÓ ÔkL∆≈»ƒ¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»ƒ»»

ÌÁÏ ‡Ga ÌÈNk e˜שכתוב ―"""" יזיזיזיז):):):): שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם  »¿¿»ƒ¿∆∆
משייכנסו  משמעו: גם וכן לארץ; מחוץ ולא תנופה", לחם תביאו

קודם ולא שלמה שלמה שלמה שלמה "),"),"),"),לארץ Ga‡("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ÌÈNk e˜È ,Ô‡k Û‡«»ƒ¿¿¿»ƒ¿
ÌÁÏ את מעכב הלחם אין במקדש שאף למדים, שנמצאנו ― ∆∆

Òpהכבשים. Ôa È„k ‰ÎÏ‰ :ÔBÚÓL Èa Ó‡ שהכבשים ― »««ƒƒ¿¬»»¿ƒ¿≈∆«»
הכבשים, את מעכב אינו הלחם אבל הלחם את ‡ÔÈמעכבים Ï‡¬»≈

ÂÈ„k ÌÚh‰ הכבשים שני קרבו שבמדבר משום הוא שטעמו ― «««ƒ¿»»
כלל, אלו כבשים קרבו לא במדבר והלא לחם, ‰‡eÓבלא ÏkL∆»»»

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa לפי "פקודים", נקרא והוא במדבר, בחומש ― ¿««¿ƒ
שכתוב כמו ישראל, של במניינם פותח גגגג):):):):שהוא א א א א ,,,, עשרים ((((שם שם שם שם  "מבן

ומעלה... לצבאותם",שנה a„naאותם ˜,היינו ― »««ƒ¿»
במדבר, קרבו פינחס בפרשת האמורים המוספים «¿ÏÎÂשקרבנות

ÌÈ‰k ˙B˙a eÓ‡‰,ויקרא בחומש ―a„na ˜ ‡G― »»¿«…¬ƒ»««ƒ¿»
במדבר, קרבו לא אמור בפרשת האמורים העצרת שקרבנות והיינו

שמעון רבי של בידו קבלה היתה ישראל"((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ););););שכך "תפארת ובעל
הבאים  העצרת בקרבנות העוסקת פרשה, אותה שבתחילת לפי מבאר,

כתוב הלחם יייי):):):):עם כגכגכגכג,,,, שבמדבר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ומכאן הארץ". אל תבואו "כי
כלל, עצרת כבשי קרבו el‡Âלא el‡ e˜ ,ı‡Ï e‡aMÓ― ƒ∆»»»∆»¿≈»≈

בחומש  האמורים הקרבנות וגם במדבר בחומש האמורים המוספים גם
ÌÁÏ?ויקרא. ‡Ga ÌÈNk e˜È :ÓB‡ È‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¬ƒ≈ƒ¿¿¿»ƒ¿∆∆

ÌÁÏ ‡Ga ÔÓˆÚ ˙‡ ÔÈÈzÓ ÌÈNk‰L אמורי שהקטרת ― ∆«¿»ƒ«ƒƒ∆«¿»¿∆∆
הלחם; את ואף לכוהנים, באכילה בשרם את מתירה ∆∆ÌÁÏהכבשים

ÈÏ ÔÈ‡ ,ÌÈNk ‡Ga:גורסים (ויש (epÈzÈ ÈÓ אין ― ¿¿»ƒ≈ƒƒ«ƒ∆
עד  לכהנים באכילה מותרות הלחם שתי שאין הלחם, את שיתיר מי

הכבשים. שיקרבו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈ„ÈÓz‰,התמיד קרבנות ―ÌÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡― «¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ
ובמועדים, בשבתות שקרבים המוסף ‰ÌÈÙÒenקרבנות ‡GÂ¿«»ƒ

ÌÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ לענין כאן שמדובר מבואר, בגמרא ― ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ
או  שחר, של לתמיד המוסף קרבנות את הקדימו שאם הקדמה,
על  ואף כשרים. הקרבנות למוסף, הערבים בין של תמיד שהקדימו
ומכאן  הקרבנות, לכל קודם שחר של שתמיד המקרא, מן שלמדים פי

ששנינו כמו חברו, את קודם מחברו התדיר א א א א ),),),),שכל יייי,,,, זה ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים אין
בלבד למצוה לעכב.אלא לא ‰ÌÈÙÒenאבל ‡GÂ¿«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ בשבת כגון מוספים, שני בו שיש ביום ― ¿«¿ƒ∆∆∆
דהיינו  השבת, למוסף חודש ראש מוסף את הקדימו אם חודש, וראש

כשר תדיר, שאינו את תחילה ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").שהקריבו ‰˜eÈ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ‡Gƒ¿ƒ
˜aa Nk,שחר של התמיד קרבן כבש ―ÌÈaÚ‰ ÔÈa eÈ˜È ∆∆«…∆«¿ƒ≈»«¿«ƒ

מעכבים  שאינם הערבים, בין של התמיד קרבן כבש את יקריבו ―
זה. את ‡È˙ÓÈזה :ÔBÚÓL Èa Ó‡ אף הערבים, בין יקריבו ― »««ƒƒ¿≈»«

שחר? של התמיד את הקריבו eÈ‰Lשלא ÔÓÊa,הכהנים ―ÔÈÒe‡ ƒ¿«∆»¬ƒ
שחר, של התמיד את להקריב יכלו שלא ―ÔÈ‚‚BL B‡ כגון ― ¿ƒ

להקריבו, ˜aaששכחו Nk eÈ˜‰ ‡GÂ ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆«…∆
שחר, של התמיד את הקריבו לא זדון שמתוך ―ÔÈa eÈ˜È ‡G«¿ƒ≈

ÌÈaÚ‰ את יקריבו לא בשחר שהזידו הכהנים אותם כלומר ― »«¿«ƒ
בגמרא  להקריב. יכולים אחרים כהנים אבל הערבים, בין של התמיד
עליו  הקריבו לא שעדיין דהיינו עדיין, נתחנך שלא שבמזבח מבואר,
שחר, של תמיד עליו הקריבו לא שאם סובר, קמא תנא אף קרבנות,
אלא  להלן, הטעם כמבואר הערבים, בין של תמיד עליו יקריבו לא
הקריבו  שכבר דהיינו כבר, שנתחנך במזבח לעיל מדבר קמא שתנא
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התמיד  את הקריבו לא שאפילו אומר, הוא זה ובכגון קרבנות, עליו
אומר, שמעון ורבי הערבים; בין של התמיד את יקריבו שחר, של
את  הקריבו ולא מזידים היו הכהנים אם שנתחנך, במזבח שאפילו

הערבים. בין של התמיד את יקריבו לא שחר, של ‰˜eÈËהתמיד ‡Gƒ¿ƒ
˜aa ˙Ë˜,קמא תנא דברי המשך ―ÌÈaÚ‰ ÔÈa eÈË˜È ¿…∆«…∆«¿ƒ≈»«¿«ƒ

בין  ופרס בשחרית פרס ביום, פעמיים מקטירים היו הקטורת אף ―
בשחרית, הפרס את הקטירו לא שאם ללמדנו התנא ובא הערביים,

הערביים. בין פרס את מלהקטיר מעכב זה ÔBÚÓL:אין Èa Ó‡»««ƒƒ¿
dlÎÂ,בשחרית להקטיר צריכים שהיו מה אף הקטורת, כל ―‰˙È‰ ¿À»»¿»

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰˜ הוא אחד דבר היום של הקטורת שכל ― ¿≈»≈»«¿«ƒ
שוג ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). בין מבדיל שמעון רבי  אין שבקטורת מבואר, גים בגמרא

בחייו, פעם אלא הקטורת בהקטרת זוכה כהן היה שלא לפי למזידים,
בגמרא שאמרו א א א א ),),),),כמו כוכוכוכו,,,, מפני ((((יומא יומא יומא יומא  מעולם אדם בה שנה שלא

שמעשרת    כהן שיהא שכיח היה לא ולפיכך
ברם, יקטיר. ולא מזיד    כאן ממשיכה משנתנו

הבדל  יש תמיד בקרבן מה משום טעם, לתת שבא קמא, תנא בדברי
הבדל, אין בקטורת ואילו נתחנך, שלא למזבח שנתחנך מזבח בין

‰f‰ ÁaÊÓ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡L עליו שמקטירים שבהיכל, ― ∆≈¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»
הקטורת, ‰ÌÈnqאת ˙Ë˜a ‡l‡ לפיכך הערבים. בין של ― ∆»ƒ¿…∆««ƒ

קטורת  הקטירו לא אם נתחנך, שלא במזבח ובין שנתחנך במזבח בין
הערבים; בין יקטירו ‰ÏBÚ‰בשחרית, ÁaÊÓ ‡GÂ מחנכים ואין ― ¿ƒ¿«»»

החיצון, המזבח דהיינו העולה, מזבח ÁLאת ÏL „ÈÓ˙a ‡l‡∆»¿»ƒ∆««
שחר, של תמיד עליו הקריבו לא אם נתחנך, שלא במזבח ולפיכך ―
שחר; של בתמיד לחנכו צריך שהרי הערבים, בין של תמיד יקריבו לא

˙aMa ÌÈt‰ ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ‡GÂ מחנכים ואין ― ¿∆«À¿»∆»¿∆∆«»ƒ««»
בשבת; הפנים לחם בסידור אלא השולחן ‰Bn‰את ˙‡ ‡GÂ― ¿∆«¿»

המנורה, את מחנכים ‰ÌÈaÚואין ÔÈa ‰È˙B ‰ÚLa ‡l‡∆»¿ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ
הערבים. בין נרותיה שבעת בהדלקת ―

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הגדול הכהן של מנחתו במעשה עוסקת משנתנו   מביא שהיה

יג). ו, (ויקרא בערב" ומחציתה בבקר מחציתה סולת... האיפה "עשירית יום בכל

"מנחתמנחה נקראת "עלזו יד): שם, (שם בה שכתוב משום ,"
תעשה". בשמן

ÏB„b Ô‰k ÈzÁמביא הגדול הכהן שהיה חביתין מנחת ― ¬ƒ≈…≈»
בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה יום, ÌÈÈˆÁבכל ˙B‡a eÈ‰ ‡G»»¬»ƒ

עישרון  וחצי בבוקר עישרון חצי חצאים, בשני מביא היה לא ―
ÌÏLבערב, ÔBOÚ ‡ÈÓ ‡l‡4ֿכ) סולת" האיפה "עשירית ― ∆»≈ƒƒ»»≈

לחצאיםe‰ˆBÁÂליטרים), העישרון את ומחלק ―  ¿≈
   שהן מצות, חלות שש עישרון חצי מכל ולש

העישרון, לכל חלות עשרה ÁÓeˆ‰שתים ˜aa ‰ˆÁÓ È˜Óe«¿ƒ∆¡»«…∆∆¡»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa― :(:(:(:( ד ד ד ד יג יג יג יג ,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  כל ((((הלהלהלהל'''' מחלק ≈»«¿«ƒ

חצאים  עשר ושנים בבוקר חצאים עשר שנים ומקריב לחצאים חלה
הערבים; בין  בין חלות ושש בבוקר חלות שש מקריב

שםשםשםשם).).).).הערבים למלךלמלךלמלךלמלך,,,, משנהמשנהמשנהמשנה ממה ((((עייןעייןעייןעיין זה שלמדים מבואר, בגמרא
" הוא בבקרשכתוב: משלם מחצה ― ִֵָבערב"

Óe˙מקריב. ˙ÈÁLa ‰ˆÁÓ È˜‰L Ô‰ÎÂ הכהן שמת ― ¿…≈∆ƒ¿ƒ∆¡»¿«¬ƒ≈
בבוקר, מנחתו מחצית שהקריב לאחר Ô‰kהגדול epÓeגדולÁ‡ ƒ…≈«≈

ÂÈzÁz,הערבים בין לפני יום, באותו ―‡ÈÈ ‡G הגדול הכהן ― «¿»»ƒ
B˙ÈaÓהשני, ÔBOÚ ÈˆÁ,הערבים בין להקריבו ―ÈˆÁ ‡GÂ ¬ƒƒ»ƒ≈¿¬ƒ

ÔBL‡ ÏL BBNÚ העישרון מן שנשתייר החצי את יקריב ולא ― ∆¿∆ƒ
בבוקר, הראשון ÌÏLשהביא ÔBOÚ ‡ÈÓ ‡l‡,מביתו ― ∆»≈ƒƒ»»≈

e‰ˆBÁÂ,לעיל כמבואר ―‰ˆÁÓ È˜Óe,הערבים בין ― ¿≈«¿ƒ∆¡»
„‡ ‰ˆÁÓe,בלינה שייפסל עד האחר המחצה את מניחים ― ∆¡»»≈

השריפה. לבית ˜ÔÈויוצא ÌÈÈˆÁ ÈL e‡ˆÓ שהביא החצי ― ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
בערב, השני שהביא והחצי בבוקר ‡ÔÈ„Bהראשון ÌÈÈˆÁ ÈLe¿≈¬»ƒ¿ƒ

שנשתייר  והחצי שמת, הראשון של מעשרונו שנשתייר החצי ―
בלינה  שייפסלו אותם מניחים ― אלו חצאים שני השני; של מעשרונו

השריפה. לבית ‰È˙‰ויוצאים ÈÓ ÏMÓ ,Á‡ Ô‰k epÓ ‡Gƒ…≈«≈ƒ∆ƒ»¿»
‰˜?חביתין מנחת ―eaˆ ÏMÓ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa― ¿≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ

הלשכה, ÌÈLBÈמתרומת ÏMÓ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa משל ― «ƒ¿»≈ƒ∆¿ƒ
אחר. גדול כהן מינו שלא זמן כל שמת, הגדול הכהן «≈¿ÓÏLe‰יורשי
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לפני  תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן והניף שלמים; לזבח שנה
שתי  בלי קרבים שאינם ללמד, משנתנו ובאה כבשים", שני על ה'

‰ÌÁlהלחם. ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈNk‰Â נמצאו לא שאם ― ¿«¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆«∆∆
הכבשים. בלי הלחם שתי יביאו È˜Ú‡כבשים Èa Èc― ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»

שכתוב טעמו, מבואר ("קודש((((שםשםשםשם):):):):בגמרא לכהן" לה'
לחם. זה אומר: הוי לכהן? שכולו דבר איזהו עיכוב), לשון ―Ó‡»«

ÈÎ ‡G :Òp Ôa ÔBÚÓL,הדין כן לא ―ÔÈkÚÓ ÌÈNk‰ ‡l‡ ƒ¿∆«»ƒ∆»«¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÁl‰ הכבשים,‡˙ בלי הלחם שתי מביאים שאין ―ÌÁl‰Â ∆«∆∆¿«∆∆

ÌÈNk‰ ˙‡ kÚÓ BÈ‡ בלי עצרת כבשי את שמקריבים ― ≈¿«≈∆«¿»ƒ
L‰,הלחם, ÌÈÚa‡ a„na Ï‡NÈ eÈ‰Lk ,eÈˆÓ ÔkL∆≈»ƒ¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»ƒ»»

ÌÁÏ ‡Ga ÌÈNk e˜שכתוב ―"""" יזיזיזיז):):):): שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם  »¿¿»ƒ¿∆∆
משייכנסו  משמעו: גם וכן לארץ; מחוץ ולא תנופה", לחם תביאו

קודם ולא שלמה שלמה שלמה שלמה "),"),"),"),לארץ Ga‡("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ÌÈNk e˜È ,Ô‡k Û‡«»ƒ¿¿¿»ƒ¿
ÌÁÏ את מעכב הלחם אין במקדש שאף למדים, שנמצאנו ― ∆∆

Òpהכבשים. Ôa È„k ‰ÎÏ‰ :ÔBÚÓL Èa Ó‡ שהכבשים ― »««ƒƒ¿¬»»¿ƒ¿≈∆«»
הכבשים, את מעכב אינו הלחם אבל הלחם את ‡ÔÈמעכבים Ï‡¬»≈

ÂÈ„k ÌÚh‰ הכבשים שני קרבו שבמדבר משום הוא שטעמו ― «««ƒ¿»»
כלל, אלו כבשים קרבו לא במדבר והלא לחם, ‰‡eÓבלא ÏkL∆»»»

ÌÈ„e˜t‰ LÓeÁa לפי "פקודים", נקרא והוא במדבר, בחומש ― ¿««¿ƒ
שכתוב כמו ישראל, של במניינם פותח גגגג):):):):שהוא א א א א ,,,, עשרים ((((שם שם שם שם  "מבן

ומעלה... לצבאותם",שנה a„naאותם ˜,היינו ― »««ƒ¿»
במדבר, קרבו פינחס בפרשת האמורים המוספים «¿ÏÎÂשקרבנות

ÌÈ‰k ˙B˙a eÓ‡‰,ויקרא בחומש ―a„na ˜ ‡G― »»¿«…¬ƒ»««ƒ¿»
במדבר, קרבו לא אמור בפרשת האמורים העצרת שקרבנות והיינו

שמעון רבי של בידו קבלה היתה ישראל"((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ););););שכך "תפארת ובעל
הבאים  העצרת בקרבנות העוסקת פרשה, אותה שבתחילת לפי מבאר,

כתוב הלחם יייי):):):):עם כגכגכגכג,,,, שבמדבר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ומכאן הארץ". אל תבואו "כי
כלל, עצרת כבשי קרבו el‡Âלא el‡ e˜ ,ı‡Ï e‡aMÓ― ƒ∆»»»∆»¿≈»≈

בחומש  האמורים הקרבנות וגם במדבר בחומש האמורים המוספים גם
ÌÁÏ?ויקרא. ‡Ga ÌÈNk e˜È :ÓB‡ È‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¬ƒ≈ƒ¿¿¿»ƒ¿∆∆

ÌÁÏ ‡Ga ÔÓˆÚ ˙‡ ÔÈÈzÓ ÌÈNk‰L אמורי שהקטרת ― ∆«¿»ƒ«ƒƒ∆«¿»¿∆∆
הלחם; את ואף לכוהנים, באכילה בשרם את מתירה ∆∆ÌÁÏהכבשים

ÈÏ ÔÈ‡ ,ÌÈNk ‡Ga:גורסים (ויש (epÈzÈ ÈÓ אין ― ¿¿»ƒ≈ƒƒ«ƒ∆
עד  לכהנים באכילה מותרות הלחם שתי שאין הלחם, את שיתיר מי

הכבשים. שיקרבו

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÔÈ„ÈÓz‰,התמיד קרבנות ―ÌÈÙÒen‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡― «¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆«»ƒ
ובמועדים, בשבתות שקרבים המוסף ‰ÌÈÙÒenקרבנות ‡GÂ¿«»ƒ

ÌÈ„ÈÓz‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ לענין כאן שמדובר מבואר, בגמרא ― ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ
או  שחר, של לתמיד המוסף קרבנות את הקדימו שאם הקדמה,
על  ואף כשרים. הקרבנות למוסף, הערבים בין של תמיד שהקדימו
ומכאן  הקרבנות, לכל קודם שחר של שתמיד המקרא, מן שלמדים פי

ששנינו כמו חברו, את קודם מחברו התדיר א א א א ),),),),שכל יייי,,,, זה ((((זבחיםזבחיםזבחיםזבחים אין
בלבד למצוה לעכב.אלא לא ‰ÌÈÙÒenאבל ‡GÂ¿«»ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ בשבת כגון מוספים, שני בו שיש ביום ― ¿«¿ƒ∆∆∆
דהיינו  השבת, למוסף חודש ראש מוסף את הקדימו אם חודש, וראש

כשר תדיר, שאינו את תחילה ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").").שהקריבו ‰˜eÈ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  ‡Gƒ¿ƒ
˜aa Nk,שחר של התמיד קרבן כבש ―ÌÈaÚ‰ ÔÈa eÈ˜È ∆∆«…∆«¿ƒ≈»«¿«ƒ

מעכבים  שאינם הערבים, בין של התמיד קרבן כבש את יקריבו ―
זה. את ‡È˙ÓÈזה :ÔBÚÓL Èa Ó‡ אף הערבים, בין יקריבו ― »««ƒƒ¿≈»«

שחר? של התמיד את הקריבו eÈ‰Lשלא ÔÓÊa,הכהנים ―ÔÈÒe‡ ƒ¿«∆»¬ƒ
שחר, של התמיד את להקריב יכלו שלא ―ÔÈ‚‚BL B‡ כגון ― ¿ƒ

להקריבו, ˜aaששכחו Nk eÈ˜‰ ‡GÂ ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆«…∆
שחר, של התמיד את הקריבו לא זדון שמתוך ―ÔÈa eÈ˜È ‡G«¿ƒ≈

ÌÈaÚ‰ את יקריבו לא בשחר שהזידו הכהנים אותם כלומר ― »«¿«ƒ
בגמרא  להקריב. יכולים אחרים כהנים אבל הערבים, בין של התמיד
עליו  הקריבו לא שעדיין דהיינו עדיין, נתחנך שלא שבמזבח מבואר,
שחר, של תמיד עליו הקריבו לא שאם סובר, קמא תנא אף קרבנות,
אלא  להלן, הטעם כמבואר הערבים, בין של תמיד עליו יקריבו לא
הקריבו  שכבר דהיינו כבר, שנתחנך במזבח לעיל מדבר קמא שתנא
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התמיד  את הקריבו לא שאפילו אומר, הוא זה ובכגון קרבנות, עליו
אומר, שמעון ורבי הערבים; בין של התמיד את יקריבו שחר, של
את  הקריבו ולא מזידים היו הכהנים אם שנתחנך, במזבח שאפילו

הערבים. בין של התמיד את יקריבו לא שחר, של ‰˜eÈËהתמיד ‡Gƒ¿ƒ
˜aa ˙Ë˜,קמא תנא דברי המשך ―ÌÈaÚ‰ ÔÈa eÈË˜È ¿…∆«…∆«¿ƒ≈»«¿«ƒ

בין  ופרס בשחרית פרס ביום, פעמיים מקטירים היו הקטורת אף ―
בשחרית, הפרס את הקטירו לא שאם ללמדנו התנא ובא הערביים,

הערביים. בין פרס את מלהקטיר מעכב זה ÔBÚÓL:אין Èa Ó‡»««ƒƒ¿
dlÎÂ,בשחרית להקטיר צריכים שהיו מה אף הקטורת, כל ―‰˙È‰ ¿À»»¿»

ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰˜ הוא אחד דבר היום של הקטורת שכל ― ¿≈»≈»«¿«ƒ
שוג ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). בין מבדיל שמעון רבי  אין שבקטורת מבואר, גים בגמרא

בחייו, פעם אלא הקטורת בהקטרת זוכה כהן היה שלא לפי למזידים,
בגמרא שאמרו א א א א ),),),),כמו כוכוכוכו,,,, מפני ((((יומא יומא יומא יומא  מעולם אדם בה שנה שלא

שמעשרת    כהן שיהא שכיח היה לא ולפיכך
ברם, יקטיר. ולא מזיד    כאן ממשיכה משנתנו

הבדל  יש תמיד בקרבן מה משום טעם, לתת שבא קמא, תנא בדברי
הבדל, אין בקטורת ואילו נתחנך, שלא למזבח שנתחנך מזבח בין

‰f‰ ÁaÊÓ ˙‡ ÔÈÎpÁÓ ÔÈ‡L עליו שמקטירים שבהיכל, ― ∆≈¿«¿ƒ∆ƒ¿««»»
הקטורת, ‰ÌÈnqאת ˙Ë˜a ‡l‡ לפיכך הערבים. בין של ― ∆»ƒ¿…∆««ƒ

קטורת  הקטירו לא אם נתחנך, שלא במזבח ובין שנתחנך במזבח בין
הערבים; בין יקטירו ‰ÏBÚ‰בשחרית, ÁaÊÓ ‡GÂ מחנכים ואין ― ¿ƒ¿«»»

החיצון, המזבח דהיינו העולה, מזבח ÁLאת ÏL „ÈÓ˙a ‡l‡∆»¿»ƒ∆««
שחר, של תמיד עליו הקריבו לא אם נתחנך, שלא במזבח ולפיכך ―
שחר; של בתמיד לחנכו צריך שהרי הערבים, בין של תמיד יקריבו לא

˙aMa ÌÈt‰ ÌÁÏa ‡l‡ ÔÁÏM‰ ˙‡ ‡GÂ מחנכים ואין ― ¿∆«À¿»∆»¿∆∆«»ƒ««»
בשבת; הפנים לחם בסידור אלא השולחן ‰Bn‰את ˙‡ ‡GÂ― ¿∆«¿»

המנורה, את מחנכים ‰ÌÈaÚואין ÔÈa ‰È˙B ‰ÚLa ‡l‡∆»¿ƒ¿»≈∆»≈»«¿«ƒ
הערבים. בין נרותיה שבעת בהדלקת ―

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הגדול הכהן של מנחתו במעשה עוסקת משנתנו   מביא שהיה

יג). ו, (ויקרא בערב" ומחציתה בבקר מחציתה סולת... האיפה "עשירית יום בכל

"מנחתמנחה נקראת "עלזו יד): שם, (שם בה שכתוב משום ,"
תעשה". בשמן

ÏB„b Ô‰k ÈzÁמביא הגדול הכהן שהיה חביתין מנחת ― ¬ƒ≈…≈»
בערב, ומחציתה בבוקר מחציתה יום, ÌÈÈˆÁבכל ˙B‡a eÈ‰ ‡G»»¬»ƒ

עישרון  וחצי בבוקר עישרון חצי חצאים, בשני מביא היה לא ―
ÌÏLבערב, ÔBOÚ ‡ÈÓ ‡l‡4ֿכ) סולת" האיפה "עשירית ― ∆»≈ƒƒ»»≈

לחצאיםe‰ˆBÁÂליטרים), העישרון את ומחלק ―  ¿≈
   שהן מצות, חלות שש עישרון חצי מכל ולש

העישרון, לכל חלות עשרה ÁÓeˆ‰שתים ˜aa ‰ˆÁÓ È˜Óe«¿ƒ∆¡»«…∆∆¡»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa― :(:(:(:( ד ד ד ד יג יג יג יג ,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  כל ((((הלהלהלהל'''' מחלק ≈»«¿«ƒ

חצאים  עשר ושנים בבוקר חצאים עשר שנים ומקריב לחצאים חלה
הערבים; בין  בין חלות ושש בבוקר חלות שש מקריב

שםשםשםשם).).).).הערבים למלךלמלךלמלךלמלך,,,, משנהמשנהמשנהמשנה ממה ((((עייןעייןעייןעיין זה שלמדים מבואר, בגמרא
" הוא בבקרשכתוב: משלם מחצה ― ִֵָבערב"

Óe˙מקריב. ˙ÈÁLa ‰ˆÁÓ È˜‰L Ô‰ÎÂ הכהן שמת ― ¿…≈∆ƒ¿ƒ∆¡»¿«¬ƒ≈
בבוקר, מנחתו מחצית שהקריב לאחר Ô‰kהגדול epÓeגדולÁ‡ ƒ…≈«≈

ÂÈzÁz,הערבים בין לפני יום, באותו ―‡ÈÈ ‡G הגדול הכהן ― «¿»»ƒ
B˙ÈaÓהשני, ÔBOÚ ÈˆÁ,הערבים בין להקריבו ―ÈˆÁ ‡GÂ ¬ƒƒ»ƒ≈¿¬ƒ

ÔBL‡ ÏL BBNÚ העישרון מן שנשתייר החצי את יקריב ולא ― ∆¿∆ƒ
בבוקר, הראשון ÌÏLשהביא ÔBOÚ ‡ÈÓ ‡l‡,מביתו ― ∆»≈ƒƒ»»≈

e‰ˆBÁÂ,לעיל כמבואר ―‰ˆÁÓ È˜Óe,הערבים בין ― ¿≈«¿ƒ∆¡»
„‡ ‰ˆÁÓe,בלינה שייפסל עד האחר המחצה את מניחים ― ∆¡»»≈

השריפה. לבית ˜ÔÈויוצא ÌÈÈˆÁ ÈL e‡ˆÓ שהביא החצי ― ƒ¿¿¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
בערב, השני שהביא והחצי בבוקר ‡ÔÈ„Bהראשון ÌÈÈˆÁ ÈLe¿≈¬»ƒ¿ƒ

שנשתייר  והחצי שמת, הראשון של מעשרונו שנשתייר החצי ―
בלינה  שייפסלו אותם מניחים ― אלו חצאים שני השני; של מעשרונו

השריפה. לבית ‰È˙‰ויוצאים ÈÓ ÏMÓ ,Á‡ Ô‰k epÓ ‡Gƒ…≈«≈ƒ∆ƒ»¿»
‰˜?חביתין מנחת ―eaˆ ÏMÓ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa― ¿≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ

הלשכה, ÌÈLBÈמתרומת ÏMÓ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa משל ― «ƒ¿»≈ƒ∆¿ƒ
אחר. גדול כהן מינו שלא זמן כל שמת, הגדול הכהן «≈¿ÓÏLe‰יורשי
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‰˜ ‰˙È‰ קריבה היתה מחציתה, ולא שלמה, האיפה עשירית ― »¿»¿≈»
לרבי  בין בערב, שלם ועישרון בבוקר שלם עישרון דהיינו המנחה,
משל  באה כשהיא יהודה לרבי ובין ציבור, משל באה כשהיא שמעון
אחר  כהן מינו ולא שמת גדול "כהן מובא: בגמרא בברייתא יורשים.

לומר תלמוד יורשים? משל קריבה מנחתו שתהא מניין ((((ויקראויקראויקראויקראתחתיו,

טוטוטוטו):):):): וווו,,,,     :יהודה רבי (ודורש
 ,בחיים כשהוא מנחתו יביא המשיח שהכהן או ―

או    יקריבנה יכול אחר). מינו ולא כשמת ―
לומר: תלמוד חצאין? דברי (היורש) מקצתה; ולא כולה ―
אומר: שמעון רבי יהודה. רבי (הפסוק בהמשך שם (נאמר

ציבור), משל (דהיינו עולם משל ―  כולה שתהא ―
משל  קריבה שהיא זמן כל לחצאין ולא שלמה (שיקטירו בהקטרה

ציבור).  .באה היא יורשים שמשל

א ה נ ש מ ר ו א ב

המנחות. במעשה כללים ללמדנו בא זה פרק

‰vÓ ˙B‡a ˙BÁn‰ Ïk תנור מאפה במנחת שכתוב כמו ― »«¿»»«»
ד ד ד ד ):):):): ב ב ב ב ,,,, מחבת ורקיקי"חלות((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  במנחת כתוב וכן ,"

"""" ה ה ה ה ):):):): שםשםשםשם,,,, אינ ((((שםשםשםשם המנחות שאר ואף אלא תהיה"; חמץ באות ן
הבאה, במשנה שיבואר כפי BzaL„‰מצה, ıÓÁÓ ıeÁ שעם ― ≈»≈∆«»

לחמים ארבעים מביאים התודה קרבן  מהם ועשרה
פרק  ג משנה לבאור בהקדמה בארנו שכבר כמו חמץ, לחם חלות הם
מקום  מכל המנחות, בכלל אינם תודה שלחמי פי על ואף ― ב;

בהלכותיהם; עוסקת שמסכתנו בעניינים, הם ‰ÌÁlכלולים ÈzLe¿≈«∆∆
עצרת, של ―ıÓÁ ˙B‡a Ô‰Lכתוב תודה שבלחמי ((((ויקראויקראויקראויקרא― ∆≈»»≈

יגיגיגיג):):):): שלמיו",זזזז,,,, תודת זבח על קרבנו, יקריב חמץ לחם חלות "על
כתוב הלחם יזיזיזיז):):):):ובשתי כגכגכגכג,,,, תנופה ((((שםשםשםשם לחם תביאו "ממושבותיכם

תהיינה סולת עשרונים שני שתים  מחמצים וכיצד ."
ÔˆnÁÓeאותן? ÔÎBzÓ Ô‰Ï ‰„Ba B‡N :ÓB‡ È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈¿∆»∆ƒ»¿«¿»

כלומר  הלחם, ושתי התודה של הסולת מתוך מוציא הוא שאור ―

שיחמצנה; המנחה עיסת לתוך ונותנו שאור, הסולת ממקצת שעושה
על  יתירה המנחה תהא שלא להביא, יכול היה לא אחר שממקום

‰Ánשיעורה. ÔÓ dÈ‡ ‡È‰ Û‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa אין ― «ƒ¿»≈«ƒ≈»ƒ«À¿»
ידי  על יפה מתחמצת העיסה שאין המנחה, לחימוץ טובה דרך זו

החדש, ‰B‡Oהשאור ˙‡ ‡ÈÓ ‡l‡ מימים שנתחמץ מביתו, ― ∆»≈ƒ∆«¿
‰cn‰רבים, CB˙Ï Ô˙BÂ,הסולת עישרון את בה שמודדים ― ¿≈¿«ƒ»

‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe כדי השאור, על סולת שמוסיף בסולת, ― ¿«≈∆«ƒ»
העישרון. שיעור את BÏלמלא eÓ‡:יהודה לרבי ―‡È‰ Û‡ »¿«ƒ

‰˙È B‡ ‰ÒÁ ‰˙È‰ המנחה תהא שמא חשש יש זו בדרך אף ― »¿»¬≈»¿≈»
עם  ומגובל רך השאור שאם שיעורה, על יתירה או משיעורה חסירה
השיעור  בו היה לא קמח היה ואילו גדול, נפחו נמצא מים, הרבה
מים, מעט עם ומגובל עבה השאור ואם העישרון; מידת את למלא
הדרוש  השיעור על יתיר בו היה קמח היה ואילו קטן, נפחו נמצא

העישרון. מידת את למלא בשביל  

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙BÁn‰ Ïk,מצה הבאות ―ÔÈLBÙa ˙BLBl,פושרים במים ― »«¿»ƒ¿¿ƒ
eˆÈÓÁÈ ‡HL ÔnLÓe כמפורש חמץ, שתיעשה למנחה שאסור ― ¿«¿»∆«¬ƒ

במשנתנו. להלן המובא ÈÈL‰בכתוב eˆÈÓÁ‰ Ì‡Â אפילו ― ¿ƒ∆¡ƒ¿»∆
לכהנים, הנאכלים המנחה ˙NÚ‰שיירי ‡Ga BÚ― ≈¿«¬∆

ודרשו: מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תאפה "לא י): ו, (ויקרא ָ
   ומניין חמץ. תיאפה לא הכהנים של חלקם אף ―

הקמיצה, קודם שתחמיץ למנחה "Án‰ŒÏk‰שאסור :Ó‡pL∆∆¡«»«ƒ¿»
"ıÓÁ ‰NÚ˙ ‡G '‰Ï eÈ˜z L‡ ששנינו מה ומכאן ― ¬∆«¿ƒ«≈»∆»≈

יחמיצו. שלא שמשמרן זה,ÌÈiÁÂברישא לאו משום מלקות ― ¿«»ƒ
d˙LÈÏ ÏÚ,המנחה של ―d˙ÎÈÚ ÏÚÂ,הבצק גלגול ―ÏÚÂ «ƒ»»¿«¬ƒ»»¿«

d˙iÙ‡,אלו מעבודות אחת בה ועשה המנחה החמיצה שאם ― ¬ƒ»»
משום  חייב הללו, העבודות כל עשה ואם מלקות; וחייב בלאו עבר

עבירות. שלוש
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

‰BÏe ÔÓL ˙BeÚË LÈ וגם שמן גם הטעונות מנחות יש ― ≈¿∆∆¿»
לבונה;  ‰BÏ ‡GÂ ÔÓL טעונות ואינן ― ∆∆¿¿»
לבונה;  ÔÓL ‡GÂ ‰BÏ טעונות ואינן ― ¿»¿∆∆

שמן;   ‰BÏ ‡GÂ ÔÓL ‡G כמפורט ― ∆∆¿¿»
במשנתנו. ‰Ïq˙מיד ˙ÁÓ :‰BÏe ÔÓL ˙BeÚË el‡Â― ¿≈¿∆∆¿»ƒ¿««…∆

במפורש בה אאאא):):):):שכתוב בבבב,,,, לבונה",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עליה ונתן שמן עליה "ויצק
˙Án‰Â,מחבת ומנחת ―˙LÁn‰Â,מרחשת ומנחת ― ¿««¬«¿««¿∆∆
˙BlÁ‰Â,תנור מאפה מנחת של ―ÔÈ˜È˜‰Â מאפה מנחת של ― ¿««¿»¿ƒƒ

כל  רקיקים; או חלות או מביא תנור מאפה מנחת המתנדב שכן תנור,
וכן  ולבונה. שמן שטעונות סולת, ממנחת נלמדות הללו המנחות

ÌÈ‰k ˙ÁÓ,הללו המנחות מן אחת שהתנדב כהן ―˙ÁÓe ƒ¿«…¬ƒƒ¿«
ÁÈLÓ Ô‰kחביתין מנחת ה ה ה ה ),),),),― ד ד ד ד ,,,, לעיל לעיל לעיל לעיל  ÌÈBb((((עייןעייןעייןעיין ˙ÁÓe― …≈»ƒ«ƒ¿«ƒ

לעיל, שנימנו המנחות מן אחת שהתנדב ÌÈLגוי ˙ÁÓe אשה ― ƒ¿«»ƒ
הללו, המנחות מן אחת ‰ÓÚשהתנדבה ˙ÁÓe שמקריבים ― ƒ¿«»…∆

בה שכתוב בניסן, עשר טוטוטוטו):):):):בששה ב ב ב ב ,,,, ושמת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שמן עליה "ונתת
אבל לבונה". ÔÈÎÒעליה ˙ÁÓ,בהמה קרבן עם הבאה ―‰eÚË ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÔÓL,בלבד ―‰BÏ ‰eÚË ÔÈ‡Â כתוב נסכים שבמנחת ― ∆∆¿≈¿»¿»
לבונה כתוב ולא טוטוטוטו).).).).שמן במדבר במדבר במדבר במדבר  BÏ‰,((((עייןעייןעייןעיין ÔeÚË ÌÈt‰ ÌÁÏ∆∆«»ƒ»¿»

ÔÓL ÔeÚË ÔÈ‡Âבו שכתוב זזזז):):):):― כד כד כד כד ,,,, המערכת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  על "ונתת ¿≈»∆∆
שמן. בו כתוב ולא זכה", ‰ÌÁlלבונה ÈzL,עצרת של ―˙ÁÓ ¿≈«∆∆ƒ¿«

‡ËBÁ עולה קרבן עליו שחייבין בדבר כשחטא העני שמביא ― ≈
˜B‡˙ויורד, ˙ÁÓe טעונות אינן הללו המנחות סוטה; מנחת ― ƒ¿«¿»

‰BÏ ‡GÂ ÔÓL ‡G ולא שמן לא הוזכר לא הלחם שבשתי ― ∆∆¿¿»
במפורש כתוב חוטא ובמנחת יא יא יא יא ):):):):לבונה, ה ה ה ה ,,,, עליה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ישים "לא

כתו  קנאות במנחת וכן היא", חטאת כי לבונה עליה יתן ולא ב שמן
טו טו טו טו ):):):): ה ה ה ה ,,,, מנחת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  כי לבונה עליו יתן ולא שמן עליו יצק "לא

הוא". קנאות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

לבונה  או שמן שהנותן ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
מלקות. וחייב בלאו, עובר קנאות, מנחת או חוטא מנחת על

dÓˆÚ ÈÙa ‰Bl‰ ÏÚÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ iÁÂ― ¿«»««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈«¿»
הוא  הרי קנאות, מנחת על או חוטא מנחת על ולבונה שמן נתן אם
הואיל  הלבונה, מתן ומשום השמן מתן משום פעמיים, מלקות חייב

לעיל. שהבאנו כמו מיוחד, תעשה" "לא אחד בכל ÈÏÚ‰ומפורש Ô˙»«»∆»
ÔÓL,קנאות מנחת על או חוטא מנחת על שמן ונתן עבר ―dÏÒt ∆∆¿»»

המנחה, את פסל ―‰BÏ,לבונה עליה נתן ואם ―‰pË˜ÏÈ― ¿»ƒ¿¿∆»
אפשר  אי שמן אבל כשרה. והמנחה המנחה, מעל הלבונה את ילקט
לעיל. ששנינו כמו פסולה, המנחה שמן, עליה כשנתן ולפיכך ללקט,

‰ÈÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙,לכהנים הנאכלים ―‡Ga BÚ BÈ‡ »«∆∆«¿»∆»≈≈¿
‰NÚ˙ נקמצה שלא המנחה לגבי אלא התורה הזהירה שלא ― «¬∆

ÈÏkעדיין. Èab ÏÚ ÈÏk Ô˙ הכלי על שמן בו שיש כלי נתן ― »«¿ƒ««≈¿ƒ
קנאות, מנחת או חוטא מנחת dÏÒtשבו ‡G הזהירה שלא ― ¿»»

הקמח לתוך או הסולת לתוך השמן יתן שלא אלא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).התורה

כותב חחחח):):):):והרמב"ם יביביביב,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  שמן "נתן((((הל הל הל הל '''' בו שיש כלי
 גבה על "פסל ועיין ועיין ועיין ועיין ולא שםשםשםשם;;;; משנה משנה משנה משנה """" """"לחםלחםלחםלחם ((((עייןעייןעייןעיין

הרש הרש הרש הרש """"ש ש ש ש ).).).). וחידושי וחידושי וחידושי וחידושי  איגר איגר איגר איגר  עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  תוספות תוספות תוספות תוספות 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לה', מאלה יעשה אשר המנחה את "והבאת ח): ב, (ויקרא כתוב מרחשת במנחת

הכהן אל והקריבה  ,הגשה טעונה המנחה שכל למדים, ומכאן ,"

של  מערבית דרומית לקרן הקמיצה קודם המנחה את להגיש צריך שהכהן דהיינו

אחרות; מנחות אף אלא מרחשת, מנחת רק ולא הקרן; של חודה כנגד המזבח,

המנחה, תורת "וזאת ז): ו, (שם כתוב וכן  פני אל ה' לפני אהרן בני

ללמד  המשנה באה כן הגשה. טעונות מנחות אילו ללמד, באה משנתנו המזבח".

הבאה. במשנה להלן שיבואר כפי תנופה, בענין

‰Lb‰ ˙BeÚË LÈ,למזבח ―‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â שיניפו ― ≈¿«»»¿≈»¿¿»
טעונות ויש ‰Lb‰אותן; ‡GÂ ‰Ùez;הגשה טעונות ואינן ― ¿»¿«»»

טעונות Ùe˙e‰,ויש ‰Lb‰טעונות שאינן מנחות Ùez‰ויש ‡G «»»¿»¿»
‰Lb‰ ‡GÂ.הבאה ובמשנה במשנתנו כמפורט ―˙BeÚË el‡ ¿«»»≈¿

,˙Án‰Â ,˙Ïq‰ ˙ÁÓ :‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ‰Lb‰«»»¿≈»¿¿»ƒ¿««…∆¿««¬«
ÔÈ˜È˜‰Â ,˙BlÁ‰Â ,˙LÁn‰Â מנחת של המינים כל היינו ― ¿««¿∆∆¿««¿»¿ƒƒ

למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו););););נדבה בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  וכןוכןוכןוכן ג ג ג ג ,,,, פרק פרק פרק פרק  ב ב ב ב  משנה משנה משנה משנה  לבאור לבאור לבאור לבאור  הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה  ((((עיין עיין עיין עיין 
תנור מאפה מנחת היינו גגגג););););― במשנה במשנה במשנה במשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו »¿ÁÓƒ˙((((עייןעייןעייןעיין
ÌÈ‰k,הללו המנחות מן אחת שהביא כהן ―ÁÈLÓ Ô‰k ˙ÁÓ …¬ƒƒ¿«…≈»ƒ«

גדול כהן חביתי ה ה ה ה ),),),),― ד ד ד ד ,,,, ÌÈL((((לעיל לעיל לעיל לעיל  ˙ÁÓ ,ÌÈBb ˙ÁÓ― ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ
מנחה, שהתנדבו נשים או ËBÁ‡גויים ˙ÁÓ העני שמביא ― ƒ¿«≈

וקדשיו  מקדש בטומאת או ביטוי בשבועת או העדות בשבועת כשחטא
למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו).).).). בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  ÁÓ˙((((עייןעייןעייןעיין ,ÌÈ‰k ˙ÁÓ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈ƒ¿«…¬ƒƒ¿«

   



קכי      

       
           

           
         

       –   
            

                 
                      

                        
                  

              
                     

                     
                    

                          
                      

                    
                        

                       
                       
                       

    

 

‰˜ ‰˙È‰ קריבה היתה מחציתה, ולא שלמה, האיפה עשירית ― »¿»¿≈»
לרבי  בין בערב, שלם ועישרון בבוקר שלם עישרון דהיינו המנחה,
משל  באה כשהיא יהודה לרבי ובין ציבור, משל באה כשהיא שמעון
אחר  כהן מינו ולא שמת גדול "כהן מובא: בגמרא בברייתא יורשים.

לומר תלמוד יורשים? משל קריבה מנחתו שתהא מניין ((((ויקראויקראויקראויקראתחתיו,

טוטוטוטו):):):): וווו,,,,     :יהודה רבי (ודורש
 ,בחיים כשהוא מנחתו יביא המשיח שהכהן או ―

או    יקריבנה יכול אחר). מינו ולא כשמת ―
לומר: תלמוד חצאין? דברי (היורש) מקצתה; ולא כולה ―
אומר: שמעון רבי יהודה. רבי (הפסוק בהמשך שם (נאמר

ציבור), משל (דהיינו עולם משל ―  כולה שתהא ―
משל  קריבה שהיא זמן כל לחצאין ולא שלמה (שיקטירו בהקטרה

ציבור).  .באה היא יורשים שמשל

א ה נ ש מ ר ו א ב

המנחות. במעשה כללים ללמדנו בא זה פרק

‰vÓ ˙B‡a ˙BÁn‰ Ïk תנור מאפה במנחת שכתוב כמו ― »«¿»»«»
ד ד ד ד ):):):): ב ב ב ב ,,,, מחבת ורקיקי"חלות((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  במנחת כתוב וכן ,"

"""" ה ה ה ה ):):):): שםשםשםשם,,,, אינ ((((שםשםשםשם המנחות שאר ואף אלא תהיה"; חמץ באות ן
הבאה, במשנה שיבואר כפי BzaL„‰מצה, ıÓÁÓ ıeÁ שעם ― ≈»≈∆«»

לחמים ארבעים מביאים התודה קרבן  מהם ועשרה
פרק  ג משנה לבאור בהקדמה בארנו שכבר כמו חמץ, לחם חלות הם
מקום  מכל המנחות, בכלל אינם תודה שלחמי פי על ואף ― ב;

בהלכותיהם; עוסקת שמסכתנו בעניינים, הם ‰ÌÁlכלולים ÈzLe¿≈«∆∆
עצרת, של ―ıÓÁ ˙B‡a Ô‰Lכתוב תודה שבלחמי ((((ויקראויקראויקראויקרא― ∆≈»»≈

יגיגיגיג):):):): שלמיו",זזזז,,,, תודת זבח על קרבנו, יקריב חמץ לחם חלות "על
כתוב הלחם יזיזיזיז):):):):ובשתי כגכגכגכג,,,, תנופה ((((שםשםשםשם לחם תביאו "ממושבותיכם

תהיינה סולת עשרונים שני שתים  מחמצים וכיצד ."
ÔˆnÁÓeאותן? ÔÎBzÓ Ô‰Ï ‰„Ba B‡N :ÓB‡ È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈¿∆»∆ƒ»¿«¿»

כלומר  הלחם, ושתי התודה של הסולת מתוך מוציא הוא שאור ―

שיחמצנה; המנחה עיסת לתוך ונותנו שאור, הסולת ממקצת שעושה
על  יתירה המנחה תהא שלא להביא, יכול היה לא אחר שממקום

‰Ánשיעורה. ÔÓ dÈ‡ ‡È‰ Û‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa אין ― «ƒ¿»≈«ƒ≈»ƒ«À¿»
ידי  על יפה מתחמצת העיסה שאין המנחה, לחימוץ טובה דרך זו

החדש, ‰B‡Oהשאור ˙‡ ‡ÈÓ ‡l‡ מימים שנתחמץ מביתו, ― ∆»≈ƒ∆«¿
‰cn‰רבים, CB˙Ï Ô˙BÂ,הסולת עישרון את בה שמודדים ― ¿≈¿«ƒ»

‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe כדי השאור, על סולת שמוסיף בסולת, ― ¿«≈∆«ƒ»
העישרון. שיעור את BÏלמלא eÓ‡:יהודה לרבי ―‡È‰ Û‡ »¿«ƒ

‰˙È B‡ ‰ÒÁ ‰˙È‰ המנחה תהא שמא חשש יש זו בדרך אף ― »¿»¬≈»¿≈»
עם  ומגובל רך השאור שאם שיעורה, על יתירה או משיעורה חסירה
השיעור  בו היה לא קמח היה ואילו גדול, נפחו נמצא מים, הרבה
מים, מעט עם ומגובל עבה השאור ואם העישרון; מידת את למלא
הדרוש  השיעור על יתיר בו היה קמח היה ואילו קטן, נפחו נמצא

העישרון. מידת את למלא בשביל  

ב ה נ ש מ ר ו א ב

˙BÁn‰ Ïk,מצה הבאות ―ÔÈLBÙa ˙BLBl,פושרים במים ― »«¿»ƒ¿¿ƒ
eˆÈÓÁÈ ‡HL ÔnLÓe כמפורש חמץ, שתיעשה למנחה שאסור ― ¿«¿»∆«¬ƒ

במשנתנו. להלן המובא ÈÈL‰בכתוב eˆÈÓÁ‰ Ì‡Â אפילו ― ¿ƒ∆¡ƒ¿»∆
לכהנים, הנאכלים המנחה ˙NÚ‰שיירי ‡Ga BÚ― ≈¿«¬∆

ודרשו: מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תאפה "לא י): ו, (ויקרא ָ
   ומניין חמץ. תיאפה לא הכהנים של חלקם אף ―

הקמיצה, קודם שתחמיץ למנחה "Án‰ŒÏk‰שאסור :Ó‡pL∆∆¡«»«ƒ¿»
"ıÓÁ ‰NÚ˙ ‡G '‰Ï eÈ˜z L‡ ששנינו מה ומכאן ― ¬∆«¿ƒ«≈»∆»≈

יחמיצו. שלא שמשמרן זה,ÌÈiÁÂברישא לאו משום מלקות ― ¿«»ƒ
d˙LÈÏ ÏÚ,המנחה של ―d˙ÎÈÚ ÏÚÂ,הבצק גלגול ―ÏÚÂ «ƒ»»¿«¬ƒ»»¿«

d˙iÙ‡,אלו מעבודות אחת בה ועשה המנחה החמיצה שאם ― ¬ƒ»»
משום  חייב הללו, העבודות כל עשה ואם מלקות; וחייב בלאו עבר

עבירות. שלוש
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

‰BÏe ÔÓL ˙BeÚË LÈ וגם שמן גם הטעונות מנחות יש ― ≈¿∆∆¿»
לבונה;  ‰BÏ ‡GÂ ÔÓL טעונות ואינן ― ∆∆¿¿»
לבונה;  ÔÓL ‡GÂ ‰BÏ טעונות ואינן ― ¿»¿∆∆

שמן;   ‰BÏ ‡GÂ ÔÓL ‡G כמפורט ― ∆∆¿¿»
במשנתנו. ‰Ïq˙מיד ˙ÁÓ :‰BÏe ÔÓL ˙BeÚË el‡Â― ¿≈¿∆∆¿»ƒ¿««…∆

במפורש בה אאאא):):):):שכתוב בבבב,,,, לבונה",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עליה ונתן שמן עליה "ויצק
˙Án‰Â,מחבת ומנחת ―˙LÁn‰Â,מרחשת ומנחת ― ¿««¬«¿««¿∆∆
˙BlÁ‰Â,תנור מאפה מנחת של ―ÔÈ˜È˜‰Â מאפה מנחת של ― ¿««¿»¿ƒƒ

כל  רקיקים; או חלות או מביא תנור מאפה מנחת המתנדב שכן תנור,
וכן  ולבונה. שמן שטעונות סולת, ממנחת נלמדות הללו המנחות

ÌÈ‰k ˙ÁÓ,הללו המנחות מן אחת שהתנדב כהן ―˙ÁÓe ƒ¿«…¬ƒƒ¿«
ÁÈLÓ Ô‰kחביתין מנחת ה ה ה ה ),),),),― ד ד ד ד ,,,, לעיל לעיל לעיל לעיל  ÌÈBb((((עייןעייןעייןעיין ˙ÁÓe― …≈»ƒ«ƒ¿«ƒ

לעיל, שנימנו המנחות מן אחת שהתנדב ÌÈLגוי ˙ÁÓe אשה ― ƒ¿«»ƒ
הללו, המנחות מן אחת ‰ÓÚשהתנדבה ˙ÁÓe שמקריבים ― ƒ¿«»…∆

בה שכתוב בניסן, עשר טוטוטוטו):):):):בששה ב ב ב ב ,,,, ושמת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שמן עליה "ונתת
אבל לבונה". ÔÈÎÒעליה ˙ÁÓ,בהמה קרבן עם הבאה ―‰eÚË ƒ¿«¿»ƒ¿»

ÔÓL,בלבד ―‰BÏ ‰eÚË ÔÈ‡Â כתוב נסכים שבמנחת ― ∆∆¿≈¿»¿»
לבונה כתוב ולא טוטוטוטו).).).).שמן במדבר במדבר במדבר במדבר  BÏ‰,((((עייןעייןעייןעיין ÔeÚË ÌÈt‰ ÌÁÏ∆∆«»ƒ»¿»

ÔÓL ÔeÚË ÔÈ‡Âבו שכתוב זזזז):):):):― כד כד כד כד ,,,, המערכת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  על "ונתת ¿≈»∆∆
שמן. בו כתוב ולא זכה", ‰ÌÁlלבונה ÈzL,עצרת של ―˙ÁÓ ¿≈«∆∆ƒ¿«

‡ËBÁ עולה קרבן עליו שחייבין בדבר כשחטא העני שמביא ― ≈
˜B‡˙ויורד, ˙ÁÓe טעונות אינן הללו המנחות סוטה; מנחת ― ƒ¿«¿»

‰BÏ ‡GÂ ÔÓL ‡G ולא שמן לא הוזכר לא הלחם שבשתי ― ∆∆¿¿»
במפורש כתוב חוטא ובמנחת יא יא יא יא ):):):):לבונה, ה ה ה ה ,,,, עליה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ישים "לא

כתו  קנאות במנחת וכן היא", חטאת כי לבונה עליה יתן ולא ב שמן
טו טו טו טו ):):):): ה ה ה ה ,,,, מנחת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  כי לבונה עליו יתן ולא שמן עליו יצק "לא

הוא". קנאות

ד ה נ ש מ ר ו א ב

לבונה  או שמן שהנותן ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
מלקות. וחייב בלאו, עובר קנאות, מנחת או חוטא מנחת על

dÓˆÚ ÈÙa ‰Bl‰ ÏÚÂ ,BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ iÁÂ― ¿«»««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈«¿»
הוא  הרי קנאות, מנחת על או חוטא מנחת על ולבונה שמן נתן אם
הואיל  הלבונה, מתן ומשום השמן מתן משום פעמיים, מלקות חייב

לעיל. שהבאנו כמו מיוחד, תעשה" "לא אחד בכל ÈÏÚ‰ומפורש Ô˙»«»∆»
ÔÓL,קנאות מנחת על או חוטא מנחת על שמן ונתן עבר ―dÏÒt ∆∆¿»»

המנחה, את פסל ―‰BÏ,לבונה עליה נתן ואם ―‰pË˜ÏÈ― ¿»ƒ¿¿∆»
אפשר  אי שמן אבל כשרה. והמנחה המנחה, מעל הלבונה את ילקט
לעיל. ששנינו כמו פסולה, המנחה שמן, עליה כשנתן ולפיכך ללקט,

‰ÈÈL ÏÚ ÔÓL Ô˙,לכהנים הנאכלים ―‡Ga BÚ BÈ‡ »«∆∆«¿»∆»≈≈¿
‰NÚ˙ נקמצה שלא המנחה לגבי אלא התורה הזהירה שלא ― «¬∆

ÈÏkעדיין. Èab ÏÚ ÈÏk Ô˙ הכלי על שמן בו שיש כלי נתן ― »«¿ƒ««≈¿ƒ
קנאות, מנחת או חוטא מנחת dÏÒtשבו ‡G הזהירה שלא ― ¿»»

הקמח לתוך או הסולת לתוך השמן יתן שלא אלא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).התורה

כותב חחחח):):):):והרמב"ם יביביביב,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  שמן "נתן((((הל הל הל הל '''' בו שיש כלי
 גבה על "פסל ועיין ועיין ועיין ועיין ולא שםשםשםשם;;;; משנה משנה משנה משנה """" """"לחםלחםלחםלחם ((((עייןעייןעייןעיין

הרש הרש הרש הרש """"ש ש ש ש ).).).). וחידושי וחידושי וחידושי וחידושי  איגר איגר איגר איגר  עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  תוספות תוספות תוספות תוספות 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לה', מאלה יעשה אשר המנחה את "והבאת ח): ב, (ויקרא כתוב מרחשת במנחת

הכהן אל והקריבה  ,הגשה טעונה המנחה שכל למדים, ומכאן ,"

של  מערבית דרומית לקרן הקמיצה קודם המנחה את להגיש צריך שהכהן דהיינו

אחרות; מנחות אף אלא מרחשת, מנחת רק ולא הקרן; של חודה כנגד המזבח,

המנחה, תורת "וזאת ז): ו, (שם כתוב וכן  פני אל ה' לפני אהרן בני

ללמד  המשנה באה כן הגשה. טעונות מנחות אילו ללמד, באה משנתנו המזבח".

הבאה. במשנה להלן שיבואר כפי תנופה, בענין

‰Lb‰ ˙BeÚË LÈ,למזבח ―‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â שיניפו ― ≈¿«»»¿≈»¿¿»
טעונות ויש ‰Lb‰אותן; ‡GÂ ‰Ùez;הגשה טעונות ואינן ― ¿»¿«»»

טעונות Ùe˙e‰,ויש ‰Lb‰טעונות שאינן מנחות Ùez‰ויש ‡G «»»¿»¿»
‰Lb‰ ‡GÂ.הבאה ובמשנה במשנתנו כמפורט ―˙BeÚË el‡ ¿«»»≈¿

,˙Án‰Â ,˙Ïq‰ ˙ÁÓ :‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ‰Lb‰«»»¿≈»¿¿»ƒ¿««…∆¿««¬«
ÔÈ˜È˜‰Â ,˙BlÁ‰Â ,˙LÁn‰Â מנחת של המינים כל היינו ― ¿««¿∆∆¿««¿»¿ƒƒ

למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו););););נדבה בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  וכןוכןוכןוכן ג ג ג ג ,,,, פרק פרק פרק פרק  ב ב ב ב  משנה משנה משנה משנה  לבאור לבאור לבאור לבאור  הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה  ((((עיין עיין עיין עיין 
תנור מאפה מנחת היינו גגגג););););― במשנה במשנה במשנה במשנה  באורנובאורנובאורנובאורנו »¿ÁÓƒ˙((((עייןעייןעייןעיין
ÌÈ‰k,הללו המנחות מן אחת שהביא כהן ―ÁÈLÓ Ô‰k ˙ÁÓ …¬ƒƒ¿«…≈»ƒ«

גדול כהן חביתי ה ה ה ה ),),),),― ד ד ד ד ,,,, ÌÈL((((לעיל לעיל לעיל לעיל  ˙ÁÓ ,ÌÈBb ˙ÁÓ― ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ
מנחה, שהתנדבו נשים או ËBÁ‡גויים ˙ÁÓ העני שמביא ― ƒ¿«≈

וקדשיו  מקדש בטומאת או ביטוי בשבועת או העדות בשבועת כשחטא
למסכתנולמסכתנולמסכתנולמסכתנו).).).). בפתיחה בפתיחה בפתיחה בפתיחה  ÁÓ˙((((עייןעייןעייןעיין ,ÌÈ‰k ˙ÁÓ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈ƒ¿«…¬ƒƒ¿«
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ÁÈLÓ Ô‰k,הללו המנחות שתי ―‰Lb‰ Ô‰a ÔÈ‡,למזבח ― …≈»ƒ«≈»∆«»»
‰ˆÈÓ˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ,המזבח על כליל הן שנקטרות ―ÏÎÂ ƒ¿≈∆≈»∆¿ƒ»¿»

‰ˆÈÓ˜ Ô‰a ÔÈ‡L,לכהנים השיירים להתיר ―‰Lb‰ Ô‰a ÔÈ‡ ∆≈»∆¿ƒ»≈»∆«»»
למזבח. ―   

ו ה נ ש מ ר ו א ב

והגשה. תנופה בענין הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

‰Lb‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ‰Ùez ÔÈeÚË el‡ כאן מונה המשנה ― ≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ«»»
אחרים: קרבנות ענייני גם אלא מנחות רק ÚˆÓלא ÏL ÔÓL ‚G∆∆∆¿…»

BÓL‡Âשנתרפא במצורע שכתוב י י י י ----יביביביב):):):):― יד יד יד יד ,,,, השמיני ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וביום «¬»
לאשם  אותו והקריב האחד הכבש את הכהן ולקח כבשים... שני יקח

השמן, לוג ואת    ;"Èa È„k ,ÌÈeka‰Â¿«ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ
˜ÚÈ Ôa ÊÚÈÏ‡תנופה טעונים שביכורים הסובר ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא― ¡ƒ∆∆∆«¬…

ד ד ד ד ):):):): בבבב,,,, ביכורים ביכורים ביכורים ביכורים  ועיין ועיין ועיין ועיין  ב ב ב ב ;;;; מזמזמזמז,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  ÈÁÈ„בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ÈÓÏL ÈeÓ‡Â― ¿≈≈«¿≈»ƒ
המזבח, על הקרבים Ô‰lLהחלבים ˜BLÂ ‰ÊÁÂ שלמי של ― ¿»∆¿∆»∆

בהם שכתוב כמו לכהנים, הניתנים טוטוטוטו):):):):יחיד, י י י י ,,,, התרומה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "שוק
ה'", לפני תנופה להניף יביאו החלבים אשי על התנופה «∆‡Á„וחזה

ÌÈL „Á‡Â ,ÌÈL‡ של ובין אנשים של שלמים קרבן בין ― ¬»ƒ¿∆»»ƒ
תנופה, טעון ÌÈÁ‡aנשים ‡G Ï‡ ,Ï‡NÈa מבואר בגמרא ― ¿ƒ¿»≈¬»«¬≈ƒ

ב ב ב ב ),),),), סא סא סא סא ,,,, יחד ((((מנחות מנחות מנחות מנחות  מניף (שהכהן ישראל בידי היא עצמה שהתנופה
ישראל  בני בברייתא: שנו וכן נשים, בידי לא אבל הבעלים), עם
מניפות, ישראל בנות ולא מניפין ישראל בני מניפין, הגויים ואין מניפין

לבד הכהן מניף גויים או נשים שבשלמי כלומר  
 בכלל תנופה אין גויים שבשלמי מפרשים, ((((שיטהשיטהשיטהשיטהויש

ˆÚ˙מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת );););); ÈNk ÈLe ,ÌÁl‰ ÈzLeבהם שכתוב ((((ויקראויקראויקראויקרא― ¿≈«∆∆¿≈ƒ¿≈¬∆∆
כ כ כ כ ):):):): שני כגכגכגכג,,,, על ה' לפני תנופה הביכורים לחם על אותם הכהן "והניף

NBÚ‰כבשים". ‡e‰ „ˆÈk?הכבשים ושני הלחם שתי בתנופת ― ≈«∆
ÌÈNÎ ÈL Èab ÏÚ ÌÁl‰ ÈzL Ô˙B שלא מבואר, בגמרא ― ≈¿≈«∆∆««≈¿≈¿»ƒ

" שכתוב ומה בצדם, אלא ממש הכבשים על כבשים",נתן שני
הכבשים,פירושו: ÔhÓlÓלשני ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe,ומניף ― «ƒ«¿≈»»ƒ¿«»
ÈÓe‡דהיינו: CÈÏBÓ,העולם רוחות לארבע ―„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ƒ≈ƒ«¬∆ƒ

ולמטה, למעלה ―"Ìe‰ L‡Â Ûe‰ L‡" :Ó‡pL― ∆∆¡«¬∆««¬∆»
פסוק  והורדה; העלאה היינו ו"הורם" והבאה, הולכה היינו "הונף"
מובא: בגמרא ― תנופות. לשאר למדים וממנו במילואים, נאמר זה
שהרוחות  למי ומביא מוליך יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי "אמר
הכי  מתני במערבא שלו. והארץ שהשמים למי ומוריד מעלה שלו,

     יוסי רבי אמר עוקבא בר חמא רבי אמר
כדי  ומוריד מעלה רעות, רוחות לעצור כדי ומביא מוליך חנינא: ברבי
מצוה  שיירי אומרת: זאת אבין: בר יוסי רבי אמר רעים. טללים לעצור

היא מצוה שיירי תנופה שהרי הפורענות, את מעכבין 
  ."רעים וטללים רעות רוחות «¿Ùez‰ועוצרת

ÁÊna ‰˙È‰ שכן וכל במזרח, אף מפרשים: יש המזבח. של ― »¿»«ƒ¿»
להיכל יותר שקרוב מזבח של הרמב"ם:((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).במערבו לפי אבל

וווו),),),),דווקא טטטט,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  Úna((((הל הל הל הל '''' ‰Lb‰Â של ― ¿«»»««¬»
מערבית. דרומית בקרן BLb‰Ï˙המזבח, ˙BÓ„B˜ ˙BÙe˙e― ¿¿¿«»

ואחר  תחילה מניף להלן, הנזכרות והגשה, תנופה הטעונות במנחות
קנאות במנחת כמפורש מגיש, כה כה כה כה ).).).).כך ה ה ה ה ,,,, ‰ÓÚ((((במבדבר במבדבר במבדבר במבדבר  ˙ÁÓƒ¿«»…∆
בניסן, עשר בששה שמביאים ―˙B‡˜ ˙ÁÓe,סוטה מנחת ― ƒ¿«¿»

‰Lb‰Â ‰Ùez ˙BeÚËכתוב העומר שבמנחת יא יא יא יא ):):):):― כגכגכגכג,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ¿¿»¿«»»
"""" שטעונה נדבה, ממנחת ולמדים לרצונכם"; ה' לפני העומר את

הגשה ב ב ב ב ).).).).גם ס ס ס ס ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  כתוב((((גמראגמראגמראגמרא קנאות כה כה כה כה ):):):):ובמנחת ה ה ה ה ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

""""'ה לפני המנחה את ) המזבח" אל 
הגשה). היינו ―‡GÂ ‰Ùez ‡G ,ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈt‰ ÌÁÏ∆∆«»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿

‰Lb‰.הגשה ולא תנופה לא טעונות אינן ― «»»

ז ה נ ש מ ר ו א ב

תנופה: סוגי שני על למדנו הקודמת תנופת במשנה או המצורע אשם תנופת

חי; כשהוא הקרבן תנופת דהיינו עצרת, כבשי וחזה שני יחיד שלמי אימורי

הנוהגת  מצוה עוד ויש שחיטתו; לאחר בקרבן הנוהגת תנופה דהיינו שלהם, ושוק

קרב  והיאברוב בחיים, בעודם היחיד בכל נות סומך הקרבן שבעל דהיינו

כלל  ללמד באה משנתנו ― עליו. ומתוודה הקרבן ראש על ידיו בשתי כוחו

התנופה. סוגי ושני הסמיכה דהיינו הללו, המצוות שלוש בענין שמעון רבי שקבע

דעת  ואינן אמתיים, כולן העיקרים "ואלו למשנתנו: בפירושו הרמב"ם וכותב
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דבר  בשום עליו חולקין ואין אומרם, בשם אותן שאומר אלא לבדו, שמעון רבי

זה". מכל

GL :ÓB‡ ÔBÚÓL ÈaÌÈÈÓ ‰L,קרבנות של ―ÌÈeÚË «ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ
GL˙BˆÓ L―;סמיכה;חי כשהוא הקרבן תנופת תנופת »ƒ¿

הקרבן, שחיטת לאחר ושוק Á‡Â˙,חזה ˙Á‡ ÏÎa ÌÈzL¿«ƒ¿»««¿««
Ô‰a ÔÈ‡ ˙ÈLÈÏM‰Â נוהגות הללו המצוות שלוש שמתוך כלומר ― ¿«¿ƒƒ≈»∆

מצוות שתי ומין  מין והולך.בכל מפרש שהוא כמו בלבד,
Ô‰ el‡Â:הקרבנות מיני שלשת ―„ÈÁÈ ÈÓÏL ÈÁÊ― ¿≈≈ƒ¿≈«¿≈»ƒ

היחיד; שמביא שלמים ˆeaקרבנות ÈÓÏL ÈÁÊÂ שני ― ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ
עצרת: ÚˆÓכבשי ÌL‡Â לאחר המצורע שמביא אשם קרבן ― «¬«¿…»

מצרעתו. ÌÈiÁשנתרפא ‰ÎÈÓÒ ÌÈeÚË ,„ÈÁÈ ÈÓÏL ÈÁÊ― ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
שכתוב כמו בחיים, בעודו הקרבן ראש על א א א א ----ב ב ב ב ):):):):סמיכה גגגג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

על ידו וסמך קרבנו... שלמים זבח קרבנו","ואם «¿Ùe˙e‰ראש
ÌÈËeÁL.הקודמת במשנה כמבואר ושוק, וחזה האימורים תנופת ― ¿ƒ

ÌÈiÁ ‰Ùez Ì‰a ÔÈ‡Â כשהוא הקרבן תנופת יחיד בשלמי אין ― ¿≈»∆¿»«ƒ
ˆeaחי. ÈÓÏL ÈÁÊ,עצרת כבשי שני ―ÌÈiÁ ‰Ùez ÌÈeÚË ƒ¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ

הקודמת, במשנה כמבואר ―ÌÈËeÁLe,יחיד משלמי שלמדים ― ¿ƒ
ושוק, חזה תנופת טעונים ציבור שלמי ÎÈÓÒ‰שאף Ô‰a ÔÈ‡Â― ¿≈»∆¿ƒ»

בשניים  אלא הציבור בקרבנות סמיכה שאין מסיני, למשה שהלכה
והם: בכהן בלבד, סמיכה שטעון הכיפורים, ביום המשתלח השעיר

כא כא כא כא ):):):):הגדול טזטזטזטז,,,, סמיכה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הטעון ציבור, של דבר העלם פר
טוטוטוטו).).).).בסנהדרין ד ד ד ד ,,,, ÎÈÓÒ‰((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÔeÚË ,ÚˆÓ ÌL‡Â שכל ― «¬«¿…»»¿ƒ»

(כמבואר  והפסח והמעשר הבכור מן חוץ סמיכה טעונים היחיד קרבנות
ז), ט, ÈÁלהלן ‰Ùe˙e,הקודמת במשנה כמבואר ―Ba ÔÈ‡Â ¿»«¿≈

ËeÁL ‰Ùezיחיד בשלמי שכתוב  ל ל ל ל ):):):):― זזזז,,,, החזה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "את ¿»»
מצורע להניף אשם למעט "אותו" ודרשו: ה'", לפני תנופה

שחוט. תנופה טעון שאינו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מרחשת. למנחת מחבת מנחת בין מה ללמד באה משנתנו

˙ÁÓa ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰,מחבת מנחת להביא עלי הרי ―‡G »≈¬≈»«¿«¬«
˙LÁÓa ‡ÈÈ חובתו ידי יוצא שאינו מרחשת, מנחת יביא לא ― »ƒ¿«¿∆∆

שנדר; מנחה אותה הביא כן אם הרי LÁÓa˙אלא האומר: ― ¿«¿∆∆
מרחשת, מנחת להביא ÁÓa˙עלי ‡ÈÈ ‡G ששני פי על אף ― »ƒ¿«¬«

לשנות  שאסור שכן ומכל בכלי, הם שנעשים דומים, אלו מנחות מיני
המנחות. מיני משאר LÁÓÏ˙לאחד ˙ÁÓ ÔÈa ‰Óe שניהם ― «≈«¬«¿«¿∆∆

הם, dÏכלים ÔÈ‡ ˙Án‰Â ,Èeqk dÏ LÈ ˙LÁn‰L ‡l‡∆»∆««¿∆∆∆»ƒ¿««¬«≈»
ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa Èc ;Èeqkבידו קבלה היתה שכך ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),― ƒƒ¿≈«ƒ≈«¿ƒƒ

מגולה. והמחבת מכוסה ‡ÓB:שהמרחשת Ï‡ÈÏÓb Ôa ‰ÈÁ Èa«ƒ¬«¿»∆«¿ƒ≈≈
‰wÓÚ ˙LÁÓבה שכתוב טטטט):):):):― ז ז ז ז ,,,, במרחשת"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  נעשה "וכל «¿∆∆¬À»

עמוקה, שהיא ומכאן משמע, בתוכה ―ÌÈLÁB ‰ÈNÚÓe― «¬∆»¬ƒ
עמוק, והכלי הואיל שמן, הרבה לתוכה שנותנים רכה, שבתוכה המנחה
שמתנענעת. דהיינו רוחשת, היא כאילו המנחה נראית כך ומתוך

‰Ùˆ ˙ÁÓeשכתוב ולא ((((שםשםשםשם):):):):― עליה משמע מחבת", "ועל «¬«»»
תוך, לה שאין שטוחה, אלא עמוקה שאינה ומכאן «∆¬»ÈNÚÓe‰בתוכה,

ÌÈL˜ והכלי שהואיל היא, קשה בה שמטגנים העיסה אין ― שטוח »ƒ
לחוץ. המנחה מן יצוף שלא שמן, הרבה בו נותנים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

תנור. מאפה במנחת דנה משנתנו

ep˙a ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰,תנור מאפה מנחת להביא עלי הרי ― »≈¬≈»«¿«
ÁtÎ ‰Ù‡Ó ‡ÈÈ ‡G דהיינו בכופח, שאפּוה מנחה יביא לא ― »ƒ«¬≈À»ָָ

אחת, קדירה לשפיתת אלא מקום בה שאין קטנה ≈¬»Ù‡Óe‰כירה
ÌÈÙÚ טיט של לבנים דהיינו רעפים, על שאפוה מנחה ולא ― ¿»ƒ

עליהן, ואופים באש אותן ‰ÌÈiÚשמלבנים ˙BBÈ ‰Ù‡Óe― «¬≈»«¿ƒƒ
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ÁÈLÓ Ô‰k,הללו המנחות שתי ―‰Lb‰ Ô‰a ÔÈ‡,למזבח ― …≈»ƒ«≈»∆«»»
‰ˆÈÓ˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ,המזבח על כליל הן שנקטרות ―ÏÎÂ ƒ¿≈∆≈»∆¿ƒ»¿»

‰ˆÈÓ˜ Ô‰a ÔÈ‡L,לכהנים השיירים להתיר ―‰Lb‰ Ô‰a ÔÈ‡ ∆≈»∆¿ƒ»≈»∆«»»
למזבח. ―   

ו ה נ ש מ ר ו א ב

והגשה. תנופה בענין הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

‰Lb‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ‰Ùez ÔÈeÚË el‡ כאן מונה המשנה ― ≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ«»»
אחרים: קרבנות ענייני גם אלא מנחות רק ÚˆÓלא ÏL ÔÓL ‚G∆∆∆¿…»

BÓL‡Âשנתרפא במצורע שכתוב י י י י ----יביביביב):):):):― יד יד יד יד ,,,, השמיני ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וביום «¬»
לאשם  אותו והקריב האחד הכבש את הכהן ולקח כבשים... שני יקח

השמן, לוג ואת    ;"Èa È„k ,ÌÈeka‰Â¿«ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ
˜ÚÈ Ôa ÊÚÈÏ‡תנופה טעונים שביכורים הסובר ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא― ¡ƒ∆∆∆«¬…

ד ד ד ד ):):):): בבבב,,,, ביכורים ביכורים ביכורים ביכורים  ועיין ועיין ועיין ועיין  ב ב ב ב ;;;; מזמזמזמז,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  ÈÁÈ„בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  ÈÓÏL ÈeÓ‡Â― ¿≈≈«¿≈»ƒ
המזבח, על הקרבים Ô‰lLהחלבים ˜BLÂ ‰ÊÁÂ שלמי של ― ¿»∆¿∆»∆

בהם שכתוב כמו לכהנים, הניתנים טוטוטוטו):):):):יחיד, י י י י ,,,, התרומה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "שוק
ה'", לפני תנופה להניף יביאו החלבים אשי על התנופה «∆‡Á„וחזה

ÌÈL „Á‡Â ,ÌÈL‡ של ובין אנשים של שלמים קרבן בין ― ¬»ƒ¿∆»»ƒ
תנופה, טעון ÌÈÁ‡aנשים ‡G Ï‡ ,Ï‡NÈa מבואר בגמרא ― ¿ƒ¿»≈¬»«¬≈ƒ

ב ב ב ב ),),),), סא סא סא סא ,,,, יחד ((((מנחות מנחות מנחות מנחות  מניף (שהכהן ישראל בידי היא עצמה שהתנופה
ישראל  בני בברייתא: שנו וכן נשים, בידי לא אבל הבעלים), עם
מניפות, ישראל בנות ולא מניפין ישראל בני מניפין, הגויים ואין מניפין

לבד הכהן מניף גויים או נשים שבשלמי כלומר  
 בכלל תנופה אין גויים שבשלמי מפרשים, ((((שיטהשיטהשיטהשיטהויש

ˆÚ˙מקובצת מקובצת מקובצת מקובצת );););); ÈNk ÈLe ,ÌÁl‰ ÈzLeבהם שכתוב ((((ויקראויקראויקראויקרא― ¿≈«∆∆¿≈ƒ¿≈¬∆∆
כ כ כ כ ):):):): שני כגכגכגכג,,,, על ה' לפני תנופה הביכורים לחם על אותם הכהן "והניף

NBÚ‰כבשים". ‡e‰ „ˆÈk?הכבשים ושני הלחם שתי בתנופת ― ≈«∆
ÌÈNÎ ÈL Èab ÏÚ ÌÁl‰ ÈzL Ô˙B שלא מבואר, בגמרא ― ≈¿≈«∆∆««≈¿≈¿»ƒ

" שכתוב ומה בצדם, אלא ממש הכבשים על כבשים",נתן שני
הכבשים,פירושו: ÔhÓlÓלשני ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe,ומניף ― «ƒ«¿≈»»ƒ¿«»
ÈÓe‡דהיינו: CÈÏBÓ,העולם רוחות לארבע ―„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ƒ≈ƒ«¬∆ƒ

ולמטה, למעלה ―"Ìe‰ L‡Â Ûe‰ L‡" :Ó‡pL― ∆∆¡«¬∆««¬∆»
פסוק  והורדה; העלאה היינו ו"הורם" והבאה, הולכה היינו "הונף"
מובא: בגמרא ― תנופות. לשאר למדים וממנו במילואים, נאמר זה
שהרוחות  למי ומביא מוליך יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי "אמר
הכי  מתני במערבא שלו. והארץ שהשמים למי ומוריד מעלה שלו,

     יוסי רבי אמר עוקבא בר חמא רבי אמר
כדי  ומוריד מעלה רעות, רוחות לעצור כדי ומביא מוליך חנינא: ברבי
מצוה  שיירי אומרת: זאת אבין: בר יוסי רבי אמר רעים. טללים לעצור

היא מצוה שיירי תנופה שהרי הפורענות, את מעכבין 
  ."רעים וטללים רעות רוחות «¿Ùez‰ועוצרת

ÁÊna ‰˙È‰ שכן וכל במזרח, אף מפרשים: יש המזבח. של ― »¿»«ƒ¿»
להיכל יותר שקרוב מזבח של הרמב"ם:((((רש רש רש רש """"י י י י ).).).).במערבו לפי אבל

וווו),),),),דווקא טטטט,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  Úna((((הל הל הל הל '''' ‰Lb‰Â של ― ¿«»»««¬»
מערבית. דרומית בקרן BLb‰Ï˙המזבח, ˙BÓ„B˜ ˙BÙe˙e― ¿¿¿«»

ואחר  תחילה מניף להלן, הנזכרות והגשה, תנופה הטעונות במנחות
קנאות במנחת כמפורש מגיש, כה כה כה כה ).).).).כך ה ה ה ה ,,,, ‰ÓÚ((((במבדבר במבדבר במבדבר במבדבר  ˙ÁÓƒ¿«»…∆
בניסן, עשר בששה שמביאים ―˙B‡˜ ˙ÁÓe,סוטה מנחת ― ƒ¿«¿»

‰Lb‰Â ‰Ùez ˙BeÚËכתוב העומר שבמנחת יא יא יא יא ):):):):― כגכגכגכג,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ¿¿»¿«»»
"""" שטעונה נדבה, ממנחת ולמדים לרצונכם"; ה' לפני העומר את

הגשה ב ב ב ב ).).).).גם ס ס ס ס ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  כתוב((((גמראגמראגמראגמרא קנאות כה כה כה כה ):):):):ובמנחת ה ה ה ה ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

""""'ה לפני המנחה את ) המזבח" אל 
הגשה). היינו ―‡GÂ ‰Ùez ‡G ,ÌÈÎÒ ˙ÁÓe ÌÈt‰ ÌÁÏ∆∆«»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»¿

‰Lb‰.הגשה ולא תנופה לא טעונות אינן ― «»»

ז ה נ ש מ ר ו א ב

תנופה: סוגי שני על למדנו הקודמת תנופת במשנה או המצורע אשם תנופת

חי; כשהוא הקרבן תנופת דהיינו עצרת, כבשי וחזה שני יחיד שלמי אימורי

הנוהגת  מצוה עוד ויש שחיטתו; לאחר בקרבן הנוהגת תנופה דהיינו שלהם, ושוק

קרב  והיאברוב בחיים, בעודם היחיד בכל נות סומך הקרבן שבעל דהיינו

כלל  ללמד באה משנתנו ― עליו. ומתוודה הקרבן ראש על ידיו בשתי כוחו

התנופה. סוגי ושני הסמיכה דהיינו הללו, המצוות שלוש בענין שמעון רבי שקבע

דעת  ואינן אמתיים, כולן העיקרים "ואלו למשנתנו: בפירושו הרמב"ם וכותב
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דבר  בשום עליו חולקין ואין אומרם, בשם אותן שאומר אלא לבדו, שמעון רבי

זה". מכל

GL :ÓB‡ ÔBÚÓL ÈaÌÈÈÓ ‰L,קרבנות של ―ÌÈeÚË «ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ
GL˙BˆÓ L―;סמיכה;חי כשהוא הקרבן תנופת תנופת »ƒ¿

הקרבן, שחיטת לאחר ושוק Á‡Â˙,חזה ˙Á‡ ÏÎa ÌÈzL¿«ƒ¿»««¿««
Ô‰a ÔÈ‡ ˙ÈLÈÏM‰Â נוהגות הללו המצוות שלוש שמתוך כלומר ― ¿«¿ƒƒ≈»∆

מצוות שתי ומין  מין והולך.בכל מפרש שהוא כמו בלבד,
Ô‰ el‡Â:הקרבנות מיני שלשת ―„ÈÁÈ ÈÓÏL ÈÁÊ― ¿≈≈ƒ¿≈«¿≈»ƒ

היחיד; שמביא שלמים ˆeaקרבנות ÈÓÏL ÈÁÊÂ שני ― ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ
עצרת: ÚˆÓכבשי ÌL‡Â לאחר המצורע שמביא אשם קרבן ― «¬«¿…»

מצרעתו. ÌÈiÁשנתרפא ‰ÎÈÓÒ ÌÈeÚË ,„ÈÁÈ ÈÓÏL ÈÁÊ― ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ
שכתוב כמו בחיים, בעודו הקרבן ראש על א א א א ----ב ב ב ב ):):):):סמיכה גגגג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

על ידו וסמך קרבנו... שלמים זבח קרבנו","ואם «¿Ùe˙e‰ראש
ÌÈËeÁL.הקודמת במשנה כמבואר ושוק, וחזה האימורים תנופת ― ¿ƒ

ÌÈiÁ ‰Ùez Ì‰a ÔÈ‡Â כשהוא הקרבן תנופת יחיד בשלמי אין ― ¿≈»∆¿»«ƒ
ˆeaחי. ÈÓÏL ÈÁÊ,עצרת כבשי שני ―ÌÈiÁ ‰Ùez ÌÈeÚË ƒ¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«ƒ

הקודמת, במשנה כמבואר ―ÌÈËeÁLe,יחיד משלמי שלמדים ― ¿ƒ
ושוק, חזה תנופת טעונים ציבור שלמי ÎÈÓÒ‰שאף Ô‰a ÔÈ‡Â― ¿≈»∆¿ƒ»

בשניים  אלא הציבור בקרבנות סמיכה שאין מסיני, למשה שהלכה
והם: בכהן בלבד, סמיכה שטעון הכיפורים, ביום המשתלח השעיר

כא כא כא כא ):):):):הגדול טזטזטזטז,,,, סמיכה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הטעון ציבור, של דבר העלם פר
טוטוטוטו).).).).בסנהדרין ד ד ד ד ,,,, ÎÈÓÒ‰((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÔeÚË ,ÚˆÓ ÌL‡Â שכל ― «¬«¿…»»¿ƒ»

(כמבואר  והפסח והמעשר הבכור מן חוץ סמיכה טעונים היחיד קרבנות
ז), ט, ÈÁלהלן ‰Ùe˙e,הקודמת במשנה כמבואר ―Ba ÔÈ‡Â ¿»«¿≈

ËeÁL ‰Ùezיחיד בשלמי שכתוב  ל ל ל ל ):):):):― זזזז,,,, החזה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "את ¿»»
מצורע להניף אשם למעט "אותו" ודרשו: ה'", לפני תנופה

שחוט. תנופה טעון שאינו

ח ה נ ש מ ר ו א ב

מרחשת. למנחת מחבת מנחת בין מה ללמד באה משנתנו

˙ÁÓa ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰,מחבת מנחת להביא עלי הרי ―‡G »≈¬≈»«¿«¬«
˙LÁÓa ‡ÈÈ חובתו ידי יוצא שאינו מרחשת, מנחת יביא לא ― »ƒ¿«¿∆∆

שנדר; מנחה אותה הביא כן אם הרי LÁÓa˙אלא האומר: ― ¿«¿∆∆
מרחשת, מנחת להביא ÁÓa˙עלי ‡ÈÈ ‡G ששני פי על אף ― »ƒ¿«¬«

לשנות  שאסור שכן ומכל בכלי, הם שנעשים דומים, אלו מנחות מיני
המנחות. מיני משאר LÁÓÏ˙לאחד ˙ÁÓ ÔÈa ‰Óe שניהם ― «≈«¬«¿«¿∆∆

הם, dÏכלים ÔÈ‡ ˙Án‰Â ,Èeqk dÏ LÈ ˙LÁn‰L ‡l‡∆»∆««¿∆∆∆»ƒ¿««¬«≈»
ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ Èa Èc ;Èeqkבידו קבלה היתה שכך ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),― ƒƒ¿≈«ƒ≈«¿ƒƒ

מגולה. והמחבת מכוסה ‡ÓB:שהמרחשת Ï‡ÈÏÓb Ôa ‰ÈÁ Èa«ƒ¬«¿»∆«¿ƒ≈≈
‰wÓÚ ˙LÁÓבה שכתוב טטטט):):):):― ז ז ז ז ,,,, במרחשת"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  נעשה "וכל «¿∆∆¬À»

עמוקה, שהיא ומכאן משמע, בתוכה ―ÌÈLÁB ‰ÈNÚÓe― «¬∆»¬ƒ
עמוק, והכלי הואיל שמן, הרבה לתוכה שנותנים רכה, שבתוכה המנחה
שמתנענעת. דהיינו רוחשת, היא כאילו המנחה נראית כך ומתוך

‰Ùˆ ˙ÁÓeשכתוב ולא ((((שםשםשםשם):):):):― עליה משמע מחבת", "ועל «¬«»»
תוך, לה שאין שטוחה, אלא עמוקה שאינה ומכאן «∆¬»ÈNÚÓe‰בתוכה,

ÌÈL˜ והכלי שהואיל היא, קשה בה שמטגנים העיסה אין ― שטוח »ƒ
לחוץ. המנחה מן יצוף שלא שמן, הרבה בו נותנים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

תנור. מאפה במנחת דנה משנתנו

ep˙a ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰,תנור מאפה מנחת להביא עלי הרי ― »≈¬≈»«¿«
ÁtÎ ‰Ù‡Ó ‡ÈÈ ‡G דהיינו בכופח, שאפּוה מנחה יביא לא ― »ƒ«¬≈À»ָָ

אחת, קדירה לשפיתת אלא מקום בה שאין קטנה ≈¬»Ù‡Óe‰כירה
ÌÈÙÚ טיט של לבנים דהיינו רעפים, על שאפוה מנחה ולא ― ¿»ƒ

עליהן, ואופים באש אותן ‰ÌÈiÚשמלבנים ˙BBÈ ‰Ù‡Óe― «¬≈»«¿ƒƒ

   



קכד     

בטיט, טוחות באדמה גומות והן הערבים, ביורות שאפוה מנחה ולא
שהוסקו. לאחר לאפיה ˆ‰,המשמשות Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ»»

ÁtÎ ‰Ù‡Ó ‡ÈÈ תנור מין כופח שאף יהודה, רבי שסובר ― »ƒ«¬≈À»
הוא.   :האומר‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ÈÏÚ È‰,תנור ¬≈»«ƒ¿««¬∆

ÔÈ˜È˜ ‰ˆÁÓe ˙BlÁ ‰ˆÁÓ ‡ÈÈ ‡G באות המנחות שכל ― »ƒ∆¡»«∆¡»¿ƒƒ
עשר עשר  מאפה מנחת והנודר ה), (ו, להלן כמבואר

חמש  לא אבל רקיקים, עשרה או חלות עשר או להביא צריך תנור
רקיקים, וחמישה ÈzÓחלות ÔBÚÓL Èa חלות מחצה להביא ― «ƒƒ¿«ƒ

רקיקים, ‡Á„ומחצה Ôa˜ ‡e‰L ÈtÓ ורקיקים שחלות ― ƒ¿≈∆»¿»∆»
במנ  הלכך כתובים הוא; אחד קרבן ששניהם ומכאן תנור, מאפה חת

רקיקים. ומחצה חלות מחצה להביא הוא רשאי   

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
שאם חסדא, רב דברי ולפי זה דין לפי נמצא א. עמוד סג השלמים]ïèçLדף [-את §¨¨

øeèt ,ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ õeça,חוץ שחוטי àîòè,משום éàî ©¤¤¦§§©§©¥¨¨©©£¨
éîcש משום  äNòî øqeçîk äçéút øqeçî פתי חסרון נחשב - ההיכל דלתות חת §©§¦¨¦§©©£¤¨¥

נאמר  שבו מכיון מקום מכל הקרבן, בגוף הפתיחה שאין ואף הבהמה, בגוף כחסרון

בגופו. כחסרון נחשב זה הדלתות, פתיחת

שהופרש, מה לשם בפנים ראוי שאינו קרבן שהשוחט חסדא, רב בדברי דנה הגמרא

הגמרא: מקשה אחר. קרבן לשם ראוי והוא הואיל חוץ, שחוטי משום úéàחייב éîe¦¦
'ìéàBä' àcñç áøì déì לקרבן וראוי הואיל חוץ בשחוטי לחייב סובר חסדא רב וכי - ¥§©¦§¨¦

àcñç,אחר, áø øîàäåלשם שהופרש úBîéקרבן øàLa õeça BèçML ,çñt §¨¨©©¦§¨¤©¤§¨©¦§¨§
äðMäשחטו אם הפסח, הקרבת בזמן כעת ìBîLולא ראוי שאינו פסח, קרבן לשם - ©¨¨¦§

בפנים, שחטוøeèt,לכך ìואילו  àlLBîL,שלמים לשם משום áéiçאלא כרת ¨¤Ÿ¦§©¨
ומדייקת  בפנים. שלמים להיות ראוי השנה ימות בשאר שפסח מכיון חוץ, שחוטי

משוםàîòèהגמרא, ìשחייב àlùcBîL אלא פסח לשם שלא במפורש ששחט - ©£¨§¤Ÿ¦§
שלמים, àîúñלשם àäששחט כמו דינו פירש, ולא בסתם שחט אם אך -ìBîL ¨§¨¨¦§

å ,øeèôe àeä,קשהéànà,פטור מדוע -àîéìחייב שיהיה נאמר -éeàøå ìéàBä ¨§©©¥¨¦§¨
ì àlLBîLשלמים לשם סובר ,íéðôaאלא שאינו מוכח חסדא רב שפטר ומזה ¤Ÿ¦§¦§¦

'הואיל'. הגמרא:שאומרים àzLäמתרצת éëä לדמות שיש בעיניך, נראה כך וכי - ¨¦©§¨
הכיפורים, יום לשעירי פסחíúäפסח בקרבן -äøé÷ò éòa בשאר לשחטו כדי - ¨¨¨¥£¦¨

לשם  במפורש לשחטו כלומר, פסח, שם ממנו לעקור צריך לשלמים, השנה ימות

ואין  כלל, בפנים להיקרב ראוי ואינו פסח, שם ממנו עקר לא סתם שחטו ואילו שלמים,

אולם חוץ, שחוטי משום הכיפוריםéàäלחייבו יום שעירי -äøé÷ò éòa àì אין - ©Ÿ¨¥£¦¨
הנעשה  המוסף חטאת לשעיר להקריבם כדי בפנים, הנעשה שעיר שם מהם לעקור צריך

בסתמא  שחט אם ולפיכך חטאת, לשם עומדים שכבר הם קרבן סוג מאותו שהרי בחוץ,

אחר. לקרבן שראוי כיון חייב

eäì éðúî éîéL øa äaø,חסדא רב בשם שהובאו המימרות לשתי -äaøãa- ©¨©¦¦©§¥§¦§©¨
רבה, בשם אותם äaøcàשנה äaøc déì àéL÷å ממימרא רבה דברי לו והוקשו - §©§¨¥§©¨©§©¨
שהקשינו, כפי לזו ïðépLãkזו épLîe צריך אם תלוי שאכן שיישבנו, כפי ויישב - §©¥¦§©¦¨

לא. או עקירה

בחוץ: פסח השוחט בענין יוחנן רבי בשם דעות שתי מביאה àúàהגמרא ék[כשבא-] ¦¨¨
úBîé øàLa õeça BèçML çñt ,ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà éîéc áø©¦¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¤©¤§¨©¦§¨§

ïéa ,äðMäשחט ו ìBîLאם פסח קרבן לשם -ì àlL ïéáBîL,שלמים לשם אלא ©¨¨¥¦§¥¤Ÿ¦§
øeèt.חוץ שחוטי איסור של וכרת ìממלקות dúéøîà ,éîéc áø øîààzòîLזו בסוגיא דנתי -äéîøé éaøc dén÷- ¨¨©©¦¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨

ירמי  רב ושאלתיו,בפני שפטור,ìBîLכששחטàîìLaה déìמובן éæç àì àäc לשם בפנים להיקרב כעת ראוי אינו שהרי - ¦§¨¨¦§§¨Ÿ¨¥¥
ìכששחטàlàפסח, àlLBîL,שלמים לשם פטור,éànàאלא מדוע -éæç àäראוי הוא הרי -ì àlL,íéðôa BîL ¤¨¤Ÿ¦§©©¨¨¥¤Ÿ¦§¦§¦

שלמים, לשם בפנים להקריבו שניתן éìכלומר, øîàå כדי פסח שם ממנו לעקור שצריך מכיון הוא, הפטור שטעם ירמיה, רבי §¨©¦
נאמר  שלמים לשם להכשירו פסח מקרבן שם עקירת שדין כיון מועילה, העקירה אין בחוץ וכששוחטו בפנים, לשלמים שיוכשר

אך שלמים, לשם בפנים בשוחטו äøé÷ò,רק dîL åàì õeç úøé÷ò.ופטור לבפנים ראוי אינו נקרא ולפיכך £¦©¨§¨£¦¨
àúà ék[וכשבא-]ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà ïéáø,להיפךì ïéa ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçML çñtBîL ¦¨¨¨¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¤©¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§

ì àlL ïéaáéiç ,BîL.בפנים לשמו שלא להקריבו וראוי הואיל חוץ, שחוטי משום ¥¤Ÿ¦§©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהושע ]שניאור זלמן[ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה שבט, והקודמים. כן נתקבלו הפ"נ שלו ושל ב"ב שי', נהניתי לקרות בו 

שגם הם רואים התפתחות הישיבה. ובודאי יוסיפו בעסקנות בזה להבא, ובמילא תתוסף בההתפתחות 

והתוצאות כ"פ ככה.

ומה שכותב שחסר משפיע כדבעי כו' וכו' - הנה אם היו מתחשבים בהענינים החסרים תמיהני 

אם מי שהוא הי' נגש לעבודה, כי הרי אין שלימות אלא למעלה כו'.

וכבר כתבתי כ"פ, שכיון שההשגחה העליונה הביאתם למקום פלוני, בודאי ניתנו להם הכחות 

כפי הנצרך באותו מקום באותו זמן, ובלבד שינצלו יכולת זו במילואה )שאז אפשר יתוסף גם ביכולת. 

וע"ד המובא בענין תלמוד תורה שלאחר שיגעים ולומדים ככל האפשרי מצד האדם - לפעמים זה גופא 

מוסיף ביכלתו וכו'(. וכפסק משנתנו אשר אף דאין עליך המלאכה לגמור, הנה אין אתה רשאי להפטר 

ממנה.

ובפרט שהזמן קצר, כי הנה זה עומד אחר כתלנו, והמלאכה מרובה. אבל מובן ופשוט, שצריך 

לגייס )מאביליזירען( את כל אנ"ש הנמצאים במחנם הט', שלא לבד שכל אחד צריך להשתתף בענין 

הישיבה, אלא שצריך להוסיף עוד בזה מזמן לזמן, כי הרי דבר שבקדושה הוא הולך וגדול...

בוודאי ימשיך בענין הספרים כמו שכותב, ות"ח מראש.

בברכת מז"ט להולדת הנכד שליט"א. ובברכת הצלחה בעבודתו בקודש ומתוך בריאות הנכונה 

ושמחה - מתאים לחדש זה שמחה בריבוי,

מ. שניאורסאהן



קכה      

בטיט, טוחות באדמה גומות והן הערבים, ביורות שאפוה מנחה ולא
שהוסקו. לאחר לאפיה ˆ‰,המשמשות Ì‡ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa«ƒ¿»≈ƒ»»

ÁtÎ ‰Ù‡Ó ‡ÈÈ תנור מין כופח שאף יהודה, רבי שסובר ― »ƒ«¬≈À»
הוא.   :האומר‰Ù‡Ó ˙ÁÓ ÈÏÚ È‰,תנור ¬≈»«ƒ¿««¬∆

ÔÈ˜È˜ ‰ˆÁÓe ˙BlÁ ‰ˆÁÓ ‡ÈÈ ‡G באות המנחות שכל ― »ƒ∆¡»«∆¡»¿ƒƒ
עשר עשר  מאפה מנחת והנודר ה), (ו, להלן כמבואר

חמש  לא אבל רקיקים, עשרה או חלות עשר או להביא צריך תנור
רקיקים, וחמישה ÈzÓחלות ÔBÚÓL Èa חלות מחצה להביא ― «ƒƒ¿«ƒ

רקיקים, ‡Á„ומחצה Ôa˜ ‡e‰L ÈtÓ ורקיקים שחלות ― ƒ¿≈∆»¿»∆»
במנ  הלכך כתובים הוא; אחד קרבן ששניהם ומכאן תנור, מאפה חת

רקיקים. ומחצה חלות מחצה להביא הוא רשאי   

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
שאם חסדא, רב דברי ולפי זה דין לפי נמצא א. עמוד סג השלמים]ïèçLדף [-את §¨¨

øeèt ,ìëéää úBúìc eçzôpL íãB÷ õeça,חוץ שחוטי àîòè,משום éàî ©¤¤¦§§©§©¥¨¨©©£¨
éîcש משום  äNòî øqeçîk äçéút øqeçî פתי חסרון נחשב - ההיכל דלתות חת §©§¦¨¦§©©£¤¨¥

נאמר  שבו מכיון מקום מכל הקרבן, בגוף הפתיחה שאין ואף הבהמה, בגוף כחסרון

בגופו. כחסרון נחשב זה הדלתות, פתיחת

שהופרש, מה לשם בפנים ראוי שאינו קרבן שהשוחט חסדא, רב בדברי דנה הגמרא

הגמרא: מקשה אחר. קרבן לשם ראוי והוא הואיל חוץ, שחוטי משום úéàחייב éîe¦¦
'ìéàBä' àcñç áøì déì לקרבן וראוי הואיל חוץ בשחוטי לחייב סובר חסדא רב וכי - ¥§©¦§¨¦

àcñç,אחר, áø øîàäåלשם שהופרש úBîéקרבן øàLa õeça BèçML ,çñt §¨¨©©¦§¨¤©¤§¨©¦§¨§
äðMäשחטו אם הפסח, הקרבת בזמן כעת ìBîLולא ראוי שאינו פסח, קרבן לשם - ©¨¨¦§

בפנים, שחטוøeèt,לכך ìואילו  àlLBîL,שלמים לשם משום áéiçאלא כרת ¨¤Ÿ¦§©¨
ומדייקת  בפנים. שלמים להיות ראוי השנה ימות בשאר שפסח מכיון חוץ, שחוטי

משוםàîòèהגמרא, ìשחייב àlùcBîL אלא פסח לשם שלא במפורש ששחט - ©£¨§¤Ÿ¦§
שלמים, àîúñלשם àäששחט כמו דינו פירש, ולא בסתם שחט אם אך -ìBîL ¨§¨¨¦§

å ,øeèôe àeä,קשהéànà,פטור מדוע -àîéìחייב שיהיה נאמר -éeàøå ìéàBä ¨§©©¥¨¦§¨
ì àlLBîLשלמים לשם סובר ,íéðôaאלא שאינו מוכח חסדא רב שפטר ומזה ¤Ÿ¦§¦§¦

'הואיל'. הגמרא:שאומרים àzLäמתרצת éëä לדמות שיש בעיניך, נראה כך וכי - ¨¦©§¨
הכיפורים, יום לשעירי פסחíúäפסח בקרבן -äøé÷ò éòa בשאר לשחטו כדי - ¨¨¨¥£¦¨

לשם  במפורש לשחטו כלומר, פסח, שם ממנו לעקור צריך לשלמים, השנה ימות

ואין  כלל, בפנים להיקרב ראוי ואינו פסח, שם ממנו עקר לא סתם שחטו ואילו שלמים,

אולם חוץ, שחוטי משום הכיפוריםéàäלחייבו יום שעירי -äøé÷ò éòa àì אין - ©Ÿ¨¥£¦¨
הנעשה  המוסף חטאת לשעיר להקריבם כדי בפנים, הנעשה שעיר שם מהם לעקור צריך

בסתמא  שחט אם ולפיכך חטאת, לשם עומדים שכבר הם קרבן סוג מאותו שהרי בחוץ,

אחר. לקרבן שראוי כיון חייב

eäì éðúî éîéL øa äaø,חסדא רב בשם שהובאו המימרות לשתי -äaøãa- ©¨©¦¦©§¥§¦§©¨
רבה, בשם אותם äaøcàשנה äaøc déì àéL÷å ממימרא רבה דברי לו והוקשו - §©§¨¥§©¨©§©¨
שהקשינו, כפי לזו ïðépLãkזו épLîe צריך אם תלוי שאכן שיישבנו, כפי ויישב - §©¥¦§©¦¨

לא. או עקירה

בחוץ: פסח השוחט בענין יוחנן רבי בשם דעות שתי מביאה àúàהגמרא ék[כשבא-] ¦¨¨
úBîé øàLa õeça BèçML çñt ,ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà éîéc áø©¦¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¤©¤§¨©¦§¨§

ïéa ,äðMäשחט ו ìBîLאם פסח קרבן לשם -ì àlL ïéáBîL,שלמים לשם אלא ©¨¨¥¦§¥¤Ÿ¦§
øeèt.חוץ שחוטי איסור של וכרת ìממלקות dúéøîà ,éîéc áø øîààzòîLזו בסוגיא דנתי -äéîøé éaøc dén÷- ¨¨©©¦¦©§¦¨¦§©§¨©¥§©¦¦§§¨

ירמי  רב ושאלתיו,בפני שפטור,ìBîLכששחטàîìLaה déìמובן éæç àì àäc לשם בפנים להיקרב כעת ראוי אינו שהרי - ¦§¨¨¦§§¨Ÿ¨¥¥
ìכששחטàlàפסח, àlLBîL,שלמים לשם פטור,éànàאלא מדוע -éæç àäראוי הוא הרי -ì àlL,íéðôa BîL ¤¨¤Ÿ¦§©©¨¨¥¤Ÿ¦§¦§¦

שלמים, לשם בפנים להקריבו שניתן éìכלומר, øîàå כדי פסח שם ממנו לעקור שצריך מכיון הוא, הפטור שטעם ירמיה, רבי §¨©¦
נאמר  שלמים לשם להכשירו פסח מקרבן שם עקירת שדין כיון מועילה, העקירה אין בחוץ וכששוחטו בפנים, לשלמים שיוכשר

אך שלמים, לשם בפנים בשוחטו äøé÷ò,רק dîL åàì õeç úøé÷ò.ופטור לבפנים ראוי אינו נקרא ולפיכך £¦©¨§¨£¦¨
àúà ék[וכשבא-]ïðçBé éaø øîà äéîøé éaø øîà ïéáø,להיפךì ïéa ,äðMä úBîé øàLa õeça BèçML çñtBîL ¦¨¨¨¦¨©©¦¦§§¨¨©©¦¨¨¤©¤§¨©¦§¨§©¨¨¥¦§

ì àlL ïéaáéiç ,BîL.בפנים לשמו שלא להקריבו וראוי הואיל חוץ, שחוטי משום ¥¤Ÿ¦§©¨
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dkeq(oey`x meil)

Bîöò éðôa ìâøzekeqd bg inin welgeá"ù÷ ø"æô ïéðòìyy - ¤¤¦§¥©§§¦§©
:mde ,zeaiz iy`xa oniq mdl ozipy zekldBîöò éðôa ñéét- ©¦¦§¥©§

oleke zexnynd xcq itl miaixwne qiit llk oi` bgd ini lkay
.qiit itl oiaixwn zxvr ipinyae ,zeylyne zepeyBîöò éðôa ïîæ§©¦§¥©§

.zekeqa mikxany dnn ueg epiigdy ipinya oikxany -ìâø¤¤
Bîöò éðôadkeqa daiyi zevn oi`y oiprl.ipinyaéðôa ïaø÷ ¦§¥©§¨§¨¦§¥

Bîöòmixtdy zekeqd bga zepaxwd xcql dey epaxw oi`y - ©§
xyr dyly aixwn oey`xd meia ,meil mein oiklede oihrnzn
xt miaixwn zxvr ipinyae ,mixt dray iriayd meiae mixt

,cala cg`bgay zepaxwd xcql jynd zxvr ipiny did m`e]
miaixwn zekeqa oke .[mixt dyy ea aixwdl jixv did ,zekeqd
zxvr ipinya eli`e ,miyak xyr rax`e mili` ipy mei lk

.miyak draye cg` li` miaixwnBîöò éðôa äøéLbga - ¦¨¦§¥©§
zrya ycwnd ziaa okecd lr mixxeyn mield eid zekeqd
siq` onfy itl ,miipr zepzn lfb oipra mixenfn zepaxwd zaxwd
mixxeyn eid zxvr ipinya la` ,jk lr mrd z` xxerl yie `ed

.siq`d oiprn `le 'zipinyd lr gvpnl'Bîöò éðôa äëøagqep - §¨¨¦§¥©§
bg mei z`' `ed oefnd zkxae yeciwe dlitza zekeqd bg zxkfd
zxvr bg ipiny mei z`' mixne` zxvr ipinyae ,'dfd zekeqd

.'dfd.ongp ax zrck epiigdy oikxan zxvr ipinyay ixd

äðùî
ìläääçîNäåmibdepäðBîLminiìläa íãà áéiçL ãnìî ,ãöék . ©©¥§©¦§¨§¨¥©§©¥¤©¨¨¨©©¥

âç ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáëáe äçîNáe,zxvr ipiny -øàLk ©¦§¨¦§¨©£¤¨¦§¨
.âçä úBîé ìk̈§¤¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîmeia s` zbdep dgny zevny §¨¨¥¦¥

,zxvr ipinyzbdep dgny zevn oi` ze`xwnd hyt itl ixd
xn`p oky ,zekeqd bg ini zraya `l`(ciÎbi fh mixac)zMQd bg'©©ªŸ

.'LBgA YgnUe ,LawInE LpxBn LRq`A mini zraW Ll dUrY©£¤§¦§©¨¦§¨§§¦¨§§¦¦§¤§¨©§¨§©¤
:`xnbd dperïðaø eðúcdyxtd jynda xn`pd lrCà úééäå' §¨©¨¨§¨¦¨©

,'çîNcnll `ae ,xzein `ed 'LBgA YgnUe' xn`p xaky xg`ne ¨¥©§¨©§¨§©¤
ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøìzraya eiptl zbdepd dgny zevnl §©¥¥¨©£

mlk`l ick iriayd meia minly geafl jixve ,zekeqd bg ini
daxzp ipiny lily oeike .meia `l` dgiaf oi`y ,ipiny lila
.meil lth dlildy ,dfa aiiegn ipinyd meiy xnege lw ,dgnyl
aeh mei lil z` `weec df xezin zeaxl oipn :`ziixad zl`ey

,bg ly oexg`àlà Bðéà Bàlil zeaxlïBLàøä áBè íBébg ly ¥¤¨¨¦
aeh mei axra minly hegyl aiigziy ,dgny zevnl zekeqd

:`ziixad daiyn .dlila mda genyl ickøîBà àeäLkziide' §¤¥§¨¦¨
Cà,hrnl `a 'j`' mewn lkae 'gnU÷ìçlil z` hrnl `a - ©¨¥©¨©

:`ziixad dywn .dgny zevnn oey`xd aeh meiúéàø äîe¨¨¦¨
,ïBLàøä áBè íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì`ny §©¥¥¨©£§¦¥¥¨¦

`edy oey`xd aeh mei lil zeaxl jtidl dxezd zpeek yexcp
ipta lbx `edy oexg`d aeh mei lil hrnle ,zekeqd bgn wlg

:`ziixad zvxzn .envrLiL ïBøçàä áBè íBé éìéì éðà äaøî§©¤£¦¥¥¨©£¤¥
zevnåéðôì äçîNaiegn did xak eiptly minid zray lk - ¦§¨§¨¨

,dgnyaåéðôì äçîN ïéàL ïBLàøä áBè íBé éìéì éðà àéöBîe- ¦£¦¥¥¨¦¤¥¦§¨§¨¨
xzeie ,dgny zevn mda oi`e leg ly mini md eiptly minidy
xy`n ,xak zniiwd dgny jiyndl d`a dxezdy xazqn

.dgnya ligzdl

äðùî
a daiyid zevnäkeñzbdepäòáL.miniìBëàlî øîb ,ãöékz` ¨¦§¨¥©¨©¦¤¡

oiicr ,iriayd meia ezcerqBúkeñ úà øézé àìz` xizi `l - Ÿ©¦¤¨
meyn ,dxzeql ick ,dkeqd z` miwifgne mixyewd milagd
jxck da xecl jixve ,iriayd meid seq cr zkynp dkeq zaegy
cerql utg m` oke ,'ecke cenile dpiya dpyd lk eziaa xcy

.dkeqa cerql jixv zipyíéìkä úà ãéøBî ìáàeyinyz ilk - £¨¦¤©¥¦
dkeqa gipdy mirvneäìòîìe äçðnä ïîdgpn onfn lgd - ¦©¦§¨§©§¨

,dphw,âç ìL ïBøçàä áBè íBé ãBák éðtîz` qipkny jkay ¦§¥§¨©£¤¨
,zxvr ipiny `edy dlila crqi myy ezial dkeqd on milkd

.ecakne aeh mei z`xwl envr oiknk d`xn

àøîâ
meyn aeig `edy rnyne ,'milkd z` cixen la`' dpyna epipy

y ote`a :`xnbd zl`ey ,oexg`d aeh mei ceakíéìk Bì ïéà¥¥¦
ãéøBäìdkeqd oneäîmeid z` cakl daegd z` miiwi cvik- §¦©

:dl`yd lr ddnz `xnbd .milkd zcxed ici lr oexg`d aeh
LnzLà ék àlà ,íéìk Bì ïéàzekeqd bg ini zray lkéàîa ¥¥¦¤¨¦¦§©©§©

LnzLà:`xnbd zyxtn .dkeqa ezaiyia ynzyd milk dfi`a - ¦§©©
àìàdzid dl`yd zpeeky ote`aåéìk ãéøBäì íB÷î Bì ïéà- ¤¨¥¨§¦¥¨

xg` mewn el oi`e zxvr ipiny meia mb dkeqa lek`l wwfpy
myl eilk z` cixeie ea cerqiyeäîd`xii `ly ick dyri dn - ©

.mini dpeny dkeqa daiyia zeevnd lr siqenk:`xnbd dper
äòaøà da úçBt ,øîà [éMà] (áø) øa àéiç éaøjkq dpnn xiqn - ©¦¦¨©©©¦¨©¥¨©§¨¨

.jka dlqete migth drax` xeriya,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©
,øpä úà da ÷éìãîdphw dkeq jezl xp qipkdl xeq` bgd iniay ©§¦¨¤©¥

:`xnbd zx`an .dyinyz ghy z` hrnny meynéâéìt àìå- §Ÿ§¦¥
,dyrnl miwleg mpi` iel oa ryedi iaxe iy` xa `iig iaxàä̈

eäì àäå ïìmi`iwa mpi`y laa ipal xaic iel oa ryedi iax - ¨§¨§
meia dkeqd z` leqtl xn` `l jkle ,miycgd zeriawa
,iriay wtq `edy ipiny meia xgnl da ayil jixv oky ,iriayd

a xpd zwlcda xkid da dyri `l`iy` xa `iig iaxe .dkez
mpi`e miycgd zeriaw z` mirceid l`xyi ux` ipal xaic
jkle ,ipiny meia dkeqa zayl mikixv mpi`e ipy aeh mei mibdep

.migth drax` da zgete dkeqd z` leqtl lekidywn`xnbd
:iel oa ryedi iax lräpè÷ äkeñ çðéz àäda wilcdl xeq`y ¨¦©¨§©¨

,ipiny meia ok dyery dna xkid yi jkle ,bga xpäìBãb äkeñ¨§¨
,øîéîì àkéà éàîzekeqd bga s` xp da wilcdl xzen ixd ©¦¨§¥©

lirl x`eank(.hk):`xnbd zvxzn .àìëéî éðàî da ìéiòîc- ¦§©¥¨¨¥¥§¨
,miklkeln lk`n ilk dkeza qipknàìëéî éðàî àáø øîàc- §¨©¨¨¨¥¥§¨

dlik` xg`l mitpehnd lk`n ilk mdy zeglve zexrwøa©
àzìlènîeli`e ,dkeql ueg o`ivedl jixv -àézLî éðàî ¦§©©§¨¨¥¦§§¨
àzìlèîa.miqe`n opi`y itl dkezn `ivedl jixv oi` zeqek - ¦§©©§¨

äðùî
zeevnãöék íénä Ceqéð,dze` miniiwn eidáäæ ìL úéçBìö ¦©©¦¥©§¦¤¨¨

ìL ú÷æçîíébeì äLàlîî äéämin dkezaçBìéMä ïîoiirn - ©£¤¤§Ÿ¨¦¨¨§©¥¦©¦©
,milyexil jenqdì eòébäíénä øòL-dxfrd ixryn cg` ¦¦§©©©©¦

,[ef min ly zigelv ekxc miqipkn eidy zngn ok `xwpy]eò÷z̈§
zexevvga mipdkdeò÷úå eòéøäå,dgny mylLáka äìòdidy §¥¦§¨§¨¨©¤¤
gafnd ly enexcaBìàîNì äðôely zinexc ziaxrn oxwl - ¨¨¦§Ÿ

e ,mine oii oikqpn eid myy gafndíL eéä óñk ìL íéìôñ éðL§¥§¨¦¤¤¤¨¨
.mikqp ibeq ipy mze` jxevl dfl df mikenqìL ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¤

eéä ãéñmiltq mze`ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLeî eéäL àlàjkle ¦¨¤¨¤¨§¨¦§¥¤¦§¥©©¦
.od sqk ly eli`k d`xp didjenqa migpen eid elld miltqd

cr gafnd on ecxiy miwenr milelg zexepivÎ] oiziyd iawpl
,[medzdïéáweðîåodileyl jenq §§¨¦
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ezny in` cenr gn sc ± iyily wxt`nei
á"ù÷ ø"æô.lif`e yxtnck `ed oniq Ðåîöò éðôá ñééôoilihn eid `l bgd ixt lkayÐ

zexnyn drax`e mixyr lky cr oze` oiaixwn eid xcqay itl ,aixwi xnyn dfi` qiit

dligza ipinyc xte ,(a,dp dkeq) 'lilgd'a opixn`ck ,mizyn ueg oda zeylyne zepey

.eilr oiqiitnïîæ."epiigdy" ea jxal Ðåîöò éðôá ìâø.dkeqa oiayei oi`y Ðïáø÷
åîöòìea eid ok m`c ,bgd ixt xcqk epi`y Ð

.mixt dyyåîöòì äëøá.ipinyd mei z` Ð

ikde ,jlnd z` oikxany rnyn `ztqezae

` mikln) xn`py ,envr ipta dkxa :dl opiqxb

z` ekxaie mrd z` gly ipinyd meia" (g

."jlndäðùîäçîùäå.dgny inly Ð

ììäå.lldd z` ea xenbl Ðàøîâéðä àðî
éìéîdia aizk `l `dc ,dgnya aiig ipinycÐ

(fh mixac) aizkc ,bgd ini zraya `l` `icda

zgnye" dil jinqe 'ebe "jl dyrz zekeqd bg"

jbga."çîù êàxyr"c dyxt `idda Ð

."begz mini 'f" aizk "xyrzíåé éìéì úåáøì
ïåøçàä áåèmr ellekl ,eiptly dgnyl Ð

ick iriaya minly gafiy ,minid zray

oeik ?`z` i`nl "gny" i`dc .ipiny lil lek`l

"jbga zgnye" dipin lirl aizkc`l` Ð

mei ilil iaxz`c oeike .ipiny lil zgny zeaxl

lth `edy oexg`d aeh,meid xnege lw Ð

`l zelild x`ye .dgnya aiigy ,xwir `edy

,rnyna zelil elit` "mini"c ,iieaix ikixv

jixhvi` ike .(`,bn dkeq) dkeq iab opiaxckÐ

llka epi`c ,jixhvi` oexg`d aeh mei ilill

jenq `edy ,iaxz` dlil jgxk lre .dray

xnege lwa iz` meie .`xwc mini zrayl

zekeqd bga migafpd minlyay opirny`e

.dlila aixwdl leki epi`y ,ipiny lila egnyi

åàïåùàøä áåè íåé éìéì úåáøì àìà åðéàÐ

aeh mei axr minly geafl jixvy 'irny`e

zrya dgiaf opira `le ,oey`xd dlil zgnyl

.dgnyäðùîìåëàìî øîâ.iriaya Ðàì
åúëåñ úà øéúédly micb` xizi `l Ð

i`e ,opyle oyil dzaeg meid lk `dc ,dxzeql

`zcerq dil rlw`.deeba dl lik` Ðìáà
íéìëä úà àåä ãéøåîzervnd z`e Ð

"oyid" wxta `ipzck ,dkeza oda ynzypy

ze`p zervne mi`p milk el eid :(a,gk dkeq)Ð

.dkeql olrnáåè íåé ãåáë éðôîd`xny Ð

.dlild my cerqiy mewnl ,ez`xwl envr oiknkàøîâíå÷î åì ïéàlek`l xg` Ð

.oexg`d aeh meia (dkeqa lek`l jixve eilk cixeiy myéàîepi`y gikedl dyri dn Ð

?mini dpny dkeq zeyrl devnd lr siqenäòáøà äá úçåô.dlqete migth Ð÷éìãî
øðä úà äádphw dkeqa `bxy :(`,hk) opixn`c Ð.`zllhnn xal Ðïì àäipal Ð

`gxic `riawa edl miw `lc ,iriay wtq mdly ipinydy ,laa,xpd z` da wilcn Ð

.xgn da ayil jixvy itl ,dplqtie dpzgti `leåäì àäåedl miwc ,l`xyi ux` ipal Ð

ipinya dkeqa iazi `le ,`gxic `riawa.zget Ðäðè÷ äëåñá çðéúä.xpd zwlcda Ð

øîéîì àëéà éàî äìåãâ äëåñ,`zllhna dl ixn` ,`bxy :(my) lirl oxn` ikdc Ð

`d ,ibilt `le .`zllhnn xal dl ixn`e.'ek dlecb dkeqa Ðäðùîçåìéùä ïîÐ

.milyexil jenq ,`ed oiirnïéâåì äùìù ú÷æçîoidd ziriax" mikqpay zegt edf Ð

."yaklíéîä øòùmin ly zigelv ea oiqipkny my lr ,ok `xwp dxfr ixryn cg` Ð

.bga jeqip lyåòéøäå åò÷ú."oeyya min mza`ye" (ai diryi) aizkc ,dgny meyn Ð

ùáëá äìò.gafn ly enexca didy Ðåìàîùì äðôåziaxrn oxwa miyrp mikqpdy Ð

wxta ,i`xwn dl sili migaf zkqnae .dpey`xd `id el`nyl dpet `edyke ,zinexc

.(`,bq) "miycw iycw"íäéðô ïéøçùåî åéäù.ciqd on xegy `edy ,sqkl oinece Ð
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ìâøenvrl oaxw ,dkeqa oiayei oi`c Ð envr iptaeid ok m`c ,bgd ixt xcqa epi`y Ð

envrl dkxa .mixt dyy earnyn `ztqezae ."dfd zxvrd bg ipiny mei z`" Ð

envrl dkxa :da opiqxb ikdc ,jlnd z` oikxanymrd z` gly ipinyd meia" xn`py Ð

myk :opixn`c ,lirl `ipzc `edd ik ied `l `zyde .qxhpewa yxit jk ,"jlnd z` ekxaie

dpile dkxa oaxw xiy oerh bgyipiny jk Ð

:yxtn mz epiaxe .dpile dkxae xiy oaxw oerh

`idd ik ,dltze oefnd zkxa `kdc dkxa

envr ipta lbxe .lirlc.dpil oerhy oiprl Ð

,zelia` [dgciy] oiprl yxtn l`ppg epiaxe

:(`,hi) ohw crenc `xza wxt opixn`c meyn

lbxd mcew mini dray ezn z` xaewdcÐ

dray `kilc oipnife .miyly zxfb epnn dlha

zxfb epnid dlha ikd elit`e ,lbxl mcew

cqi envr mz epiaxe .zxvr ipiny meyn miyly

miylye dpill ycew zxvr" :ipiny ly aixrna

xnel xyt` i` ,edine ."mgpi mila` xy`k mgci

a,ck) ohw crenc `xza wxt `dc ,ixnbl dgciy

ipinye ,bge ,bgd iptl cg` mei :opixn` (mye

elyjlnd zkxae .mei cg`e mixyr o`k ixd Ð

`inec ipzinl jixvc meyn ,ipzinl ira `l

xiy .bgd ini dray ly dkxacmixne` eidy Ð

eid `ly bgd ini x`ya ok m`yn ,mly xenfn

eivge meid eivg `l` ,mly xenfn mixne`

idliya `zi`ck .mz epiax yxtn jk ,xgnl

`pniq da aizenc (`,dp onwl) "lilgd"

gvpnl" mixne` eidy izyxit lirle .i"daned

."zipinyd lr

úçåôyxit jk ,dlqete migth Ð drax` da

df `ed xeriy dn :dnize .qxhpewa

dkeqa oia ,dylya lqet xie` `lde ?drax`a

gkenck ,rvn`a oia dphw dkeqa oia dlecb

.(`,fi) `nw wxt idliy

÷éìãîwxt lirl epyxit Ð xpd z` da

:ligznd xeaca mye `,hk) "oyid"

.("dl ixn`e"

øòùdxfray miinexcd mixryd on Ð mind

dpyn ipy wxt) zecn zkqna opzc ,`ed

aiygwe ,axrnl mikenq miinexcd mixry :(e

mind xry `xwp dnl :ipzwe .mind xryeay Ð

.bga mind jeqip ly mind zigelv oiqipkn

ïéøæåçåqxhpewa yxity enk `l Ð awrd lr

daxi `ly meynepiid `l` .inp zigxfn zinexc oxwa `idyk ok m`c ,mpga jelida

awrd lr ozxfgc ,`kdc `nrh.oini jxc ied ÐúìåòåÐ gxfna dzaxyk serd

,wiic mzde .(`,bq) "miycw iycw" wxt migaf zkqna `id dnily dpyn dlek ef `ziixa

`icdac ,weicd on `nrh hwp mpg lre .gxfna dnewnc llkn gxfna dzaxyk xn` `wcn

oxwl el `a ,aaeql dpte yakl dlr ?ziyrp dzid cvik serd zler :(a,cq) mzd opz

.(zigxfn zinexc

éðùeid zepgley izy :(a,hv) "mgld izy" wxt zegpna opzc :dniz Ð sqk ly miltq

lre ,ezqipka miptd mgl oipzep sqk ly lr ,adf ly cg`e sqk ly cg` ,mle`a

`l lkida adfd ogly lrn edewliq elit` ,oicixen `le ycewa oilrny ,ez`ivia adf ly

adf ly zigelva mi`lnn eidy `kd ,ok m`e .sqk lya egipdle ecixedl mileki eidÐ

oi`lnn eid zycewn dpi`y zigelva `niz ike ?sqk ly oiltqa oikqpn eid j`id`l Ð

`nrh yxtnck ,zycewn dpi`y oizipzn ipzw zay axrn `lnzpyk ziag iabc ,`id

mireaw eid miltqc :xnel yie !zycewn dzid lega oi`lnn eidy zigelv la` ,`xnba

adf ly oikifaa dzidy dpealk md ixde .gafn ly etebk oiaygpc ,edpip milk `le ,ciqa

.gafnd lr oixihwn eidy
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ïéðòì Bîöò éðôa ìâøø"æôá"ù÷,Bîöò éðôa ñéét : ¤¤¦§¥©§§¦§©©¦¦§¥©§
,Bîöò éðôa ïaø÷ ,Bîöò éðôa ìâø ,Bîöò éðôa ïîæ§©¦§¥©§¤¤¦§¥©§¨§¨¦§¥©§

.Bîöò éðôa äëøa ,Bîöò éðôa äøéLäðùîììää ¦¨¦§¥©§§¨¨¦§¥©§©©¥
ììäa íãà áéiçL ãnìî ?ãöék ,äðBîL äçîOäå§©¦§¨§¨¥©§©¥¤©¨¨¨©©¥

äçîOáeìk øàLk âç ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáëáe ©¦§¨¦§¨©£¤©¦§¨¨
.âçä úBîéàøîâ?éléî éðä àðîúééäå" :ïðaø eðzc §¤¨§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨¦¨

àìà Bðéà Bà .ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì "çîN Cà©¨¥©§©¥¥¨©£¥¤¨
"Cà" øîBà àeäLk ?ïBLàøä áBè íBé¯äîe .÷ìç ¨¦§¤¥©¦¥¨

íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì úéàø̈¦¨§©¥¥¨©£§¦¥¥
ïBøçàä áBè íBé éìéì éðà äaøî ?ïBLàøä áBè¯ ¨¦§©¤£¦¥¥¨©£

ïBLàøä áBè íBé éìéì éðà àéöBîe ,åéðôì äçîN LiL¤¥¦§¨§¨¨¦£¦¥¥¨¦
.åéðôì äçîN ïéàLäðùîøîb ?ãöék ,äòáL äkeñ ¤¥¦§¨§¨¨¨¦§¨¥©¨©

ìBëàìî¯íéìkä úà ãéøBî ìáà ,Búkeñ úà øézé àì ¦¤¡Ÿ©¦¤¨£¨¦¤©¥¦
ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáë éðtî äìòîìe äçðnä ïî¦©¦§¨§©§¨¦§¥§¨©£¤

.âçàøîâ!?íéìk Bì ïéà ?eäî ãéøBäì íéìk Bì ïéà ©¥¥¦§¦©¥¥¦
íB÷î Bì ïéà :àìà ?LnzLà éàîa LnzLà ék àìà¤¨¦¦§©©§©¦§©©¤¨¥¨
úçBt :øîà áø øa àéiç éaø ?eäî åéìk ãéøBäì§¦¥¨©©¦¦¨©©¨©¥
da ÷éìãî :øîà éåì ïa òLBäé éaøå ,äòaøà dä©§¨¨§©¦§ª©¤¥¦¨©©§¦¨

àä :éâéìt àìå .øpä úà¯àäå ,ïì¯àä .eäì ¤©¥§¨§¦¦¨¨§¨§¨
?øîéîì àkéà éàî äìBãb äkeñ ,äpè÷ äkeñ çðéz¦©¨§©¨¨§¨©¦¨§¥©

àc .àìëéî éðàî da ìéiòîcàìëéî éðàî :àáø øî¯ ¦§©¥¨¨¥¥§¨§¨©¨¨¨¥¥§¨
àézLî éðàî ,!àzììènî øa¯.àzììèîaäðùî ©¦§©©§¨¨¥¦§§¨¦§©©§¨

ìL ú÷æçî áäæ ìL úéçBìö ?ãöék ,íénä CeqéðäL ¦©©¦¥©§¦¤¨¨©£¤¤§¨
ì eòébä ,çBìéMä ïî àìîî äéä íébeìíénä øòL ¦¨¨§©¥¦©Ÿ¦©¦¦§©©©©¦

éðL .BìàîNì äðôe Láka äìò .eò÷úå eòéøäå eò÷z̈§§¥¦§¨§¨¨©¤¤¨¨¦§Ÿ§¥
ãéñ ìL :øîBà äãeäé éaø ,íL eéä óñk ìL íéìôñ§¨¦¤¤¤¨¨©¦§¨¥¤¦
ïéáweðîe .ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLeî eéäL àìà ,eéä̈¤¨¤¨§¨¦§¥¤¦§¥©©¦§¨¦
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dkeq(oey`x meil)

Bîöò éðôa ìâøzekeqd bg inin welgeá"ù÷ ø"æô ïéðòìyy - ¤¤¦§¥©§§¦§©
:mde ,zeaiz iy`xa oniq mdl ozipy zekldBîöò éðôa ñéét- ©¦¦§¥©§

oleke zexnynd xcq itl miaixwne qiit llk oi` bgd ini lkay
.qiit itl oiaixwn zxvr ipinyae ,zeylyne zepeyBîöò éðôa ïîæ§©¦§¥©§

.zekeqa mikxany dnn ueg epiigdy ipinya oikxany -ìâø¤¤
Bîöò éðôadkeqa daiyi zevn oi`y oiprl.ipinyaéðôa ïaø÷ ¦§¥©§¨§¨¦§¥

Bîöòmixtdy zekeqd bga zepaxwd xcql dey epaxw oi`y - ©§
xyr dyly aixwn oey`xd meia ,meil mein oiklede oihrnzn
xt miaixwn zxvr ipinyae ,mixt dray iriayd meiae mixt

,cala cg`bgay zepaxwd xcql jynd zxvr ipiny did m`e]
miaixwn zekeqa oke .[mixt dyy ea aixwdl jixv did ,zekeqd
zxvr ipinya eli`e ,miyak xyr rax`e mili` ipy mei lk

.miyak draye cg` li` miaixwnBîöò éðôa äøéLbga - ¦¨¦§¥©§
zrya ycwnd ziaa okecd lr mixxeyn mield eid zekeqd
siq` onfy itl ,miipr zepzn lfb oipra mixenfn zepaxwd zaxwd
mixxeyn eid zxvr ipinya la` ,jk lr mrd z` xxerl yie `ed

.siq`d oiprn `le 'zipinyd lr gvpnl'Bîöò éðôa äëøagqep - §¨¨¦§¥©§
bg mei z`' `ed oefnd zkxae yeciwe dlitza zekeqd bg zxkfd
zxvr bg ipiny mei z`' mixne` zxvr ipinyae ,'dfd zekeqd

.'dfd.ongp ax zrck epiigdy oikxan zxvr ipinyay ixd

äðùî
ìläääçîNäåmibdepäðBîLminiìläa íãà áéiçL ãnìî ,ãöék . ©©¥§©¦§¨§¨¥©§©¥¤©¨¨¨©©¥

âç ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáëáe äçîNáe,zxvr ipiny -øàLk ©¦§¨¦§¨©£¤¨¦§¨
.âçä úBîé ìk̈§¤¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîmeia s` zbdep dgny zevny §¨¨¥¦¥

,zxvr ipinyzbdep dgny zevn oi` ze`xwnd hyt itl ixd
xn`p oky ,zekeqd bg ini zraya `l`(ciÎbi fh mixac)zMQd bg'©©ªŸ

.'LBgA YgnUe ,LawInE LpxBn LRq`A mini zraW Ll dUrY©£¤§¦§©¨¦§¨§§¦¨§§¦¦§¤§¨©§¨§©¤
:`xnbd dperïðaø eðúcdyxtd jynda xn`pd lrCà úééäå' §¨©¨¨§¨¦¨©

,'çîNcnll `ae ,xzein `ed 'LBgA YgnUe' xn`p xaky xg`ne ¨¥©§¨©§¨§©¤
ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøìzraya eiptl zbdepd dgny zevnl §©¥¥¨©£

mlk`l ick iriayd meia minly geafl jixve ,zekeqd bg ini
daxzp ipiny lily oeike .meia `l` dgiaf oi`y ,ipiny lila
.meil lth dlildy ,dfa aiiegn ipinyd meiy xnege lw ,dgnyl
aeh mei lil z` `weec df xezin zeaxl oipn :`ziixad zl`ey

,bg ly oexg`àlà Bðéà Bàlil zeaxlïBLàøä áBè íBébg ly ¥¤¨¨¦
aeh mei axra minly hegyl aiigziy ,dgny zevnl zekeqd

:`ziixad daiyn .dlila mda genyl ickøîBà àeäLkziide' §¤¥§¨¦¨
Cà,hrnl `a 'j`' mewn lkae 'gnU÷ìçlil z` hrnl `a - ©¨¥©¨©

:`ziixad dywn .dgny zevnn oey`xd aeh meiúéàø äîe¨¨¦¨
,ïBLàøä áBè íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì`ny §©¥¥¨©£§¦¥¥¨¦

`edy oey`xd aeh mei lil zeaxl jtidl dxezd zpeek yexcp
ipta lbx `edy oexg`d aeh mei lil hrnle ,zekeqd bgn wlg

:`ziixad zvxzn .envrLiL ïBøçàä áBè íBé éìéì éðà äaøî§©¤£¦¥¥¨©£¤¥
zevnåéðôì äçîNaiegn did xak eiptly minid zray lk - ¦§¨§¨¨

,dgnyaåéðôì äçîN ïéàL ïBLàøä áBè íBé éìéì éðà àéöBîe- ¦£¦¥¥¨¦¤¥¦§¨§¨¨
xzeie ,dgny zevn mda oi`e leg ly mini md eiptly minidy
xy`n ,xak zniiwd dgny jiyndl d`a dxezdy xazqn

.dgnya ligzdl

äðùî
a daiyid zevnäkeñzbdepäòáL.miniìBëàlî øîb ,ãöékz` ¨¦§¨¥©¨©¦¤¡

oiicr ,iriayd meia ezcerqBúkeñ úà øézé àìz` xizi `l - Ÿ©¦¤¨
meyn ,dxzeql ick ,dkeqd z` miwifgne mixyewd milagd
jxck da xecl jixve ,iriayd meid seq cr zkynp dkeq zaegy
cerql utg m` oke ,'ecke cenile dpiya dpyd lk eziaa xcy

.dkeqa cerql jixv zipyíéìkä úà ãéøBî ìáàeyinyz ilk - £¨¦¤©¥¦
dkeqa gipdy mirvneäìòîìe äçðnä ïîdgpn onfn lgd - ¦©¦§¨§©§¨

,dphw,âç ìL ïBøçàä áBè íBé ãBák éðtîz` qipkny jkay ¦§¥§¨©£¤¨
,zxvr ipiny `edy dlila crqi myy ezial dkeqd on milkd

.ecakne aeh mei z`xwl envr oiknk d`xn

àøîâ
meyn aeig `edy rnyne ,'milkd z` cixen la`' dpyna epipy

y ote`a :`xnbd zl`ey ,oexg`d aeh mei ceakíéìk Bì ïéà¥¥¦
ãéøBäìdkeqd oneäîmeid z` cakl daegd z` miiwi cvik- §¦©

:dl`yd lr ddnz `xnbd .milkd zcxed ici lr oexg`d aeh
LnzLà ék àlà ,íéìk Bì ïéàzekeqd bg ini zray lkéàîa ¥¥¦¤¨¦¦§©©§©

LnzLà:`xnbd zyxtn .dkeqa ezaiyia ynzyd milk dfi`a - ¦§©©
àìàdzid dl`yd zpeeky ote`aåéìk ãéøBäì íB÷î Bì ïéà- ¤¨¥¨§¦¥¨

xg` mewn el oi`e zxvr ipiny meia mb dkeqa lek`l wwfpy
myl eilk z` cixeie ea cerqiyeäîd`xii `ly ick dyri dn - ©

.mini dpeny dkeqa daiyia zeevnd lr siqenk:`xnbd dper
äòaøà da úçBt ,øîà [éMà] (áø) øa àéiç éaøjkq dpnn xiqn - ©¦¦¨©©©¦¨©¥¨©§¨¨

.jka dlqete migth drax` xeriya,øîà éåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦¨©
,øpä úà da ÷éìãîdphw dkeq jezl xp qipkdl xeq` bgd iniay ©§¦¨¤©¥

:`xnbd zx`an .dyinyz ghy z` hrnny meynéâéìt àìå- §Ÿ§¦¥
,dyrnl miwleg mpi` iel oa ryedi iaxe iy` xa `iig iaxàä̈

eäì àäå ïìmi`iwa mpi`y laa ipal xaic iel oa ryedi iax - ¨§¨§
meia dkeqd z` leqtl xn` `l jkle ,miycgd zeriawa
,iriay wtq `edy ipiny meia xgnl da ayil jixv oky ,iriayd

a xpd zwlcda xkid da dyri `l`iy` xa `iig iaxe .dkez
mpi`e miycgd zeriaw z` mirceid l`xyi ux` ipal xaic
jkle ,ipiny meia dkeqa zayl mikixv mpi`e ipy aeh mei mibdep

.migth drax` da zgete dkeqd z` leqtl lekidywn`xnbd
:iel oa ryedi iax lräpè÷ äkeñ çðéz àäda wilcdl xeq`y ¨¦©¨§©¨

,ipiny meia ok dyery dna xkid yi jkle ,bga xpäìBãb äkeñ¨§¨
,øîéîì àkéà éàîzekeqd bga s` xp da wilcdl xzen ixd ©¦¨§¥©

lirl x`eank(.hk):`xnbd zvxzn .àìëéî éðàî da ìéiòîc- ¦§©¥¨¨¥¥§¨
,miklkeln lk`n ilk dkeza qipknàìëéî éðàî àáø øîàc- §¨©¨¨¨¥¥§¨

dlik` xg`l mitpehnd lk`n ilk mdy zeglve zexrwøa©
àzìlènîeli`e ,dkeql ueg o`ivedl jixv -àézLî éðàî ¦§©©§¨¨¥¦§§¨
àzìlèîa.miqe`n opi`y itl dkezn `ivedl jixv oi` zeqek - ¦§©©§¨

äðùî
zeevnãöék íénä Ceqéð,dze` miniiwn eidáäæ ìL úéçBìö ¦©©¦¥©§¦¤¨¨

ìL ú÷æçîíébeì äLàlîî äéämin dkezaçBìéMä ïîoiirn - ©£¤¤§Ÿ¨¦¨¨§©¥¦©¦©
,milyexil jenqdì eòébäíénä øòL-dxfrd ixryn cg` ¦¦§©©©©¦

,[ef min ly zigelv ekxc miqipkn eidy zngn ok `xwpy]eò÷z̈§
zexevvga mipdkdeò÷úå eòéøäå,dgny mylLáka äìòdidy §¥¦§¨§¨¨©¤¤
gafnd ly enexcaBìàîNì äðôely zinexc ziaxrn oxwl - ¨¨¦§Ÿ

e ,mine oii oikqpn eid myy gafndíL eéä óñk ìL íéìôñ éðL§¥§¨¦¤¤¤¨¨
.mikqp ibeq ipy mze` jxevl dfl df mikenqìL ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¤

eéä ãéñmiltq mze`ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLeî eéäL àlàjkle ¦¨¤¨¤¨§¨¦§¥¤¦§¥©©¦
.od sqk ly eli`k d`xp didjenqa migpen eid elld miltqd

cr gafnd on ecxiy miwenr milelg zexepivÎ] oiziyd iawpl
,[medzdïéáweðîåodileyl jenq §§¨¦
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ezny in` cenr gn sc ± iyily wxt`nei
á"ù÷ ø"æô.lif`e yxtnck `ed oniq Ðåîöò éðôá ñééôoilihn eid `l bgd ixt lkayÐ

zexnyn drax`e mixyr lky cr oze` oiaixwn eid xcqay itl ,aixwi xnyn dfi` qiit

dligza ipinyc xte ,(a,dp dkeq) 'lilgd'a opixn`ck ,mizyn ueg oda zeylyne zepey

.eilr oiqiitnïîæ."epiigdy" ea jxal Ðåîöò éðôá ìâø.dkeqa oiayei oi`y Ðïáø÷
åîöòìea eid ok m`c ,bgd ixt xcqk epi`y Ð

.mixt dyyåîöòì äëøá.ipinyd mei z` Ð

ikde ,jlnd z` oikxany rnyn `ztqezae

` mikln) xn`py ,envr ipta dkxa :dl opiqxb

z` ekxaie mrd z` gly ipinyd meia" (g

."jlndäðùîäçîùäå.dgny inly Ð

ììäå.lldd z` ea xenbl Ðàøîâéðä àðî
éìéîdia aizk `l `dc ,dgnya aiig ipinycÐ

(fh mixac) aizkc ,bgd ini zraya `l` `icda

zgnye" dil jinqe 'ebe "jl dyrz zekeqd bg"

jbga."çîù êàxyr"c dyxt `idda Ð

."begz mini 'f" aizk "xyrzíåé éìéì úåáøì
ïåøçàä áåèmr ellekl ,eiptly dgnyl Ð

ick iriaya minly gafiy ,minid zray

oeik ?`z` i`nl "gny" i`dc .ipiny lil lek`l

"jbga zgnye" dipin lirl aizkc`l` Ð

mei ilil iaxz`c oeike .ipiny lil zgny zeaxl

lth `edy oexg`d aeh,meid xnege lw Ð

`l zelild x`ye .dgnya aiigy ,xwir `edy

,rnyna zelil elit` "mini"c ,iieaix ikixv

jixhvi` ike .(`,bn dkeq) dkeq iab opiaxckÐ

llka epi`c ,jixhvi` oexg`d aeh mei ilill

jenq `edy ,iaxz` dlil jgxk lre .dray

xnege lwa iz` meie .`xwc mini zrayl

zekeqd bga migafpd minlyay opirny`e

.dlila aixwdl leki epi`y ,ipiny lila egnyi

åàïåùàøä áåè íåé éìéì úåáøì àìà åðéàÐ

aeh mei axr minly geafl jixvy 'irny`e

zrya dgiaf opira `le ,oey`xd dlil zgnyl

.dgnyäðùîìåëàìî øîâ.iriaya Ðàì
åúëåñ úà øéúédly micb` xizi `l Ð

i`e ,opyle oyil dzaeg meid lk `dc ,dxzeql

`zcerq dil rlw`.deeba dl lik` Ðìáà
íéìëä úà àåä ãéøåîzervnd z`e Ð

"oyid" wxta `ipzck ,dkeza oda ynzypy

ze`p zervne mi`p milk el eid :(a,gk dkeq)Ð

.dkeql olrnáåè íåé ãåáë éðôîd`xny Ð

.dlild my cerqiy mewnl ,ez`xwl envr oiknkàøîâíå÷î åì ïéàlek`l xg` Ð

.oexg`d aeh meia (dkeqa lek`l jixve eilk cixeiy myéàîepi`y gikedl dyri dn Ð

?mini dpny dkeq zeyrl devnd lr siqenäòáøà äá úçåô.dlqete migth Ð÷éìãî
øðä úà äádphw dkeqa `bxy :(`,hk) opixn`c Ð.`zllhnn xal Ðïì àäipal Ð

`gxic `riawa edl miw `lc ,iriay wtq mdly ipinydy ,laa,xpd z` da wilcn Ð

.xgn da ayil jixvy itl ,dplqtie dpzgti `leåäì àäåedl miwc ,l`xyi ux` ipal Ð

ipinya dkeqa iazi `le ,`gxic `riawa.zget Ðäðè÷ äëåñá çðéúä.xpd zwlcda Ð

øîéîì àëéà éàî äìåãâ äëåñ,`zllhna dl ixn` ,`bxy :(my) lirl oxn` ikdc Ð

`d ,ibilt `le .`zllhnn xal dl ixn`e.'ek dlecb dkeqa Ðäðùîçåìéùä ïîÐ

.milyexil jenq ,`ed oiirnïéâåì äùìù ú÷æçîoidd ziriax" mikqpay zegt edf Ð

."yaklíéîä øòùmin ly zigelv ea oiqipkny my lr ,ok `xwp dxfr ixryn cg` Ð

.bga jeqip lyåòéøäå åò÷ú."oeyya min mza`ye" (ai diryi) aizkc ,dgny meyn Ð

ùáëá äìò.gafn ly enexca didy Ðåìàîùì äðôåziaxrn oxwa miyrp mikqpdy Ð

wxta ,i`xwn dl sili migaf zkqnae .dpey`xd `id el`nyl dpet `edyke ,zinexc

.(`,bq) "miycw iycw"íäéðô ïéøçùåî åéäù.ciqd on xegy `edy ,sqkl oinece Ð
ïéîë
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ìâøenvrl oaxw ,dkeqa oiayei oi`c Ð envr iptaeid ok m`c ,bgd ixt xcqa epi`y Ð

envrl dkxa .mixt dyy earnyn `ztqezae ."dfd zxvrd bg ipiny mei z`" Ð

envrl dkxa :da opiqxb ikdc ,jlnd z` oikxanymrd z` gly ipinyd meia" xn`py Ð

myk :opixn`c ,lirl `ipzc `edd ik ied `l `zyde .qxhpewa yxit jk ,"jlnd z` ekxaie

dpile dkxa oaxw xiy oerh bgyipiny jk Ð

:yxtn mz epiaxe .dpile dkxae xiy oaxw oerh

`idd ik ,dltze oefnd zkxa `kdc dkxa

envr ipta lbxe .lirlc.dpil oerhy oiprl Ð

,zelia` [dgciy] oiprl yxtn l`ppg epiaxe

:(`,hi) ohw crenc `xza wxt opixn`c meyn

lbxd mcew mini dray ezn z` xaewdcÐ

dray `kilc oipnife .miyly zxfb epnn dlha

zxfb epnid dlha ikd elit`e ,lbxl mcew

cqi envr mz epiaxe .zxvr ipiny meyn miyly

miylye dpill ycew zxvr" :ipiny ly aixrna

xnel xyt` i` ,edine ."mgpi mila` xy`k mgci

a,ck) ohw crenc `xza wxt `dc ,ixnbl dgciy

ipinye ,bge ,bgd iptl cg` mei :opixn` (mye

elyjlnd zkxae .mei cg`e mixyr o`k ixd Ð

`inec ipzinl jixvc meyn ,ipzinl ira `l

xiy .bgd ini dray ly dkxacmixne` eidy Ð

eid `ly bgd ini x`ya ok m`yn ,mly xenfn

eivge meid eivg `l` ,mly xenfn mixne`

idliya `zi`ck .mz epiax yxtn jk ,xgnl

`pniq da aizenc (`,dp onwl) "lilgd"

gvpnl" mixne` eidy izyxit lirle .i"daned

."zipinyd lr

úçåôyxit jk ,dlqete migth Ð drax` da

df `ed xeriy dn :dnize .qxhpewa

dkeqa oia ,dylya lqet xie` `lde ?drax`a

gkenck ,rvn`a oia dphw dkeqa oia dlecb

.(`,fi) `nw wxt idliy

÷éìãîwxt lirl epyxit Ð xpd z` da

:ligznd xeaca mye `,hk) "oyid"

.("dl ixn`e"

øòùdxfray miinexcd mixryd on Ð mind

dpyn ipy wxt) zecn zkqna opzc ,`ed

aiygwe ,axrnl mikenq miinexcd mixry :(e

mind xry `xwp dnl :ipzwe .mind xryeay Ð

.bga mind jeqip ly mind zigelv oiqipkn

ïéøæåçåqxhpewa yxity enk `l Ð awrd lr

daxi `ly meynepiid `l` .inp zigxfn zinexc oxwa `idyk ok m`c ,mpga jelida

awrd lr ozxfgc ,`kdc `nrh.oini jxc ied ÐúìåòåÐ gxfna dzaxyk serd

,wiic mzde .(`,bq) "miycw iycw" wxt migaf zkqna `id dnily dpyn dlek ef `ziixa

`icdac ,weicd on `nrh hwp mpg lre .gxfna dnewnc llkn gxfna dzaxyk xn` `wcn

oxwl el `a ,aaeql dpte yakl dlr ?ziyrp dzid cvik serd zler :(a,cq) mzd opz

.(zigxfn zinexc

éðùeid zepgley izy :(a,hv) "mgld izy" wxt zegpna opzc :dniz Ð sqk ly miltq

lre ,ezqipka miptd mgl oipzep sqk ly lr ,adf ly cg`e sqk ly cg` ,mle`a

`l lkida adfd ogly lrn edewliq elit` ,oicixen `le ycewa oilrny ,ez`ivia adf ly

adf ly zigelva mi`lnn eidy `kd ,ok m`e .sqk lya egipdle ecixedl mileki eidÐ

oi`lnn eid zycewn dpi`y zigelva `niz ike ?sqk ly oiltqa oikqpn eid j`id`l Ð

`nrh yxtnck ,zycewn dpi`y oizipzn ipzw zay axrn `lnzpyk ziag iabc ,`id

mireaw eid miltqc :xnel yie !zycewn dzid lega oi`lnn eidy zigelv la` ,`xnba

adf ly oikifaa dzidy dpealk md ixde .gafn ly etebk oiaygpc ,edpip milk `le ,ciqa

.gafnd lr oixihwn eidy
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íBé éìéì àéöBäìe ïBøçàä áBè íBé éìéì úBaøì úéàø̈¦¨§©¥¥¨©£§¦¥¥
ïBøçàä áBè íBé éìéì éðà äaøî ?ïBLàøä áBè¯ ¨¦§©¤£¦¥¥¨©£

ïBLàøä áBè íBé éìéì éðà àéöBîe ,åéðôì äçîN LiL¤¥¦§¨§¨¨¦£¦¥¥¨¦
.åéðôì äçîN ïéàLäðùîøîb ?ãöék ,äòáL äkeñ ¤¥¦§¨§¨¨¨¦§¨¥©¨©

ìBëàìî¯íéìkä úà ãéøBî ìáà ,Búkeñ úà øézé àì ¦¤¡Ÿ©¦¤¨£¨¦¤©¥¦
ìL ïBøçàä áBè íBé ãBáë éðtî äìòîìe äçðnä ïî¦©¦§¨§©§¨¦§¥§¨©£¤

.âçàøîâ!?íéìk Bì ïéà ?eäî ãéøBäì íéìk Bì ïéà ©¥¥¦§¦©¥¥¦
íB÷î Bì ïéà :àìà ?LnzLà éàîa LnzLà ék àìà¤¨¦¦§©©§©¦§©©¤¨¥¨
úçBt :øîà áø øa àéiç éaø ?eäî åéìk ãéøBäì§¦¥¨©©¦¦¨©©¨©¥
da ÷éìãî :øîà éåì ïa òLBäé éaøå ,äòaøà dä©§¨¨§©¦§ª©¤¥¦¨©©§¦¨

àä :éâéìt àìå .øpä úà¯àäå ,ïì¯àä .eäì ¤©¥§¨§¦¦¨¨§¨§¨
?øîéîì àkéà éàî äìBãb äkeñ ,äpè÷ äkeñ çðéz¦©¨§©¨¨§¨©¦¨§¥©

àc .àìëéî éðàî da ìéiòîcàìëéî éðàî :àáø øî¯ ¦§©¥¨¨¥¥§¨§¨©¨¨¨¥¥§¨
àézLî éðàî ,!àzììènî øa¯.àzììèîaäðùî ©¦§©©§¨¨¥¦§§¨¦§©©§¨

ìL ú÷æçî áäæ ìL úéçBìö ?ãöék ,íénä CeqéðäL ¦©©¦¥©§¦¤¨¨©£¤¤§¨
ì eòébä ,çBìéMä ïî àìîî äéä íébeìíénä øòL ¦¨¨§©¥¦©Ÿ¦©¦¦§©©©©¦

éðL .BìàîNì äðôe Láka äìò .eò÷úå eòéøäå eò÷z̈§§¥¦§¨§¨¨©¤¤¨¨¦§Ÿ§¥
ãéñ ìL :øîBà äãeäé éaø ,íL eéä óñk ìL íéìôñ§¨¦¤¤¤¨¨©¦§¨¥¤¦
ïéáweðîe .ïéiä éðtî íäéðt ïéøçLeî eéäL àìà ,eéä̈¤¨¤¨§¨¦§¥¤¦§¥©©¦§¨¦
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קכח
ezny ina cenr gn sc ± iyily wxt`nei

íé÷ã ïéîèåç éðù ïéîëita dxrn odkde ,enhega cg` awpe ltqa cg` mheg Ð

eay awp did gafnae .gafnd ab lr oinhegd jxc oicxeie oiglwn mikqpde ,miltqd

.c`n milelge oiwenr eidy ,gafn ly oiziyl oicxei oiide mind÷ã ãçàå äáåòî ãçà
.min ly eze` ,wc cg`e .oii ly eze` ,daern miawpn cg` Ðãçàë íéìë íäéðù åäéù

,z`vl mixdnn mindy `xnba yxtnck Ð

.wc awpd `diy jixv jkitlåáøòî :ïðéñøâ éëä
ïéé ìù åçøæî íéî ìùlv` mipezp miltqd Ð

cvl cg` .dfl df oikenq ,df iptl df oxwd

.gxfnl epiidc ,epnid miptl cg`e axrn'ø
'åë øîåà äãåäéoibel dyly` :ibilt izxza Ð

iax `z`e .`nw `pz xn`wc dray`e i`w

.mikqpn ipinya s` xninl dcediêãé úà äáâä
oiwecvdy itl .ltqa mind ozzy d`xpy Ð

iwecv jqp zg` mrty ,mind jeqipa oicen oi`

.eilbx lr mind z` cg`úùãå÷î äðéàùÐ

dyecw `dzy ,gafnd zcearl dkpgzp `l

milkd lk :(a,ai `nei) ol `niiwc .zxy ilkl

dyn dyryjli`e o`kn ,ozycwn ozgiyn Ð

`nrh i`n yxtn `xnbae .ozkpgn ozcear Ð

.ycewn epi`ya mi`lnnøåéëä ïî àìîî äéä
it lr s` ,xeikd ine .xeikd jezay mind on Ð

ycwne zxy ilkl ycwede gynpyeinin Ð

axran eze` oirwyn eidy ,dpila oilqtp oi`

dyr `ed s` :(`,fl) `nei xcqa xn`ck ,xeaa

`ly ,xeikd ipkena oirwyn eidy xeikl ipken

.dpila oilqtp einin ediíéìåâî íéîäå ïééäù
'åë,xeikd on `lnnc `nrh epiid dlbzp Ð

oilebnd [minde] oiidy itl odn jqpn did `le

odn dzy `ny opiyiigc ,gafn iabl oileqt

jqpn epi`y `vnpe ,oda axern qx`de ,ygp

.oxeriyl milyn qx`d ixdy ,xeriyk min

àøîâéìéî éðä àðîoirixne oirwezc Ð

.jeqp ly mind zai`yaïåùùå äçîù áéúëã
.oeyy dinw dgnyl `xw micw` Ðàîåé ãç

êå÷áù.minyd on jeriwti Ðà÷ðååøôux =

.eiptl uexlåàöú äçîùád`xi `edy Ð

.mind zexarn xearie mikxcdàåääã àëùî
àãåâ äì ïðéåùî àøáâzkqna exiage .cep =

.zxnynde cebd :(`,glw) zayïéîé êøã ïéìåò
oxwl oipet gafnd y`xl dler `edyk Ð

yakdy ,dlerd oinil epiidc ,zinexc zigxfn

migaf) dl opitli i`xwne .gafn ly enexca

(bn l`wfgi) "micw zept edzelrne" :(a,aqÐ

.gxfnl eptz ea elrzykêøã ïéãøåéå ïéôé÷îå
ìàîù,eiawr lr xfeg epi` cxil `a `edyk Ð

cxeie ,yakl ribny cr gafnl aiaq siwn `l`

.eziilra el`nyl `idy yak ly eaxrna

awrd lr oixfeg oi`c i`de`vnp ok m`c Ð

el`ny cvl jldnepi`e ,gafnl eipt ixdy ,

zepit lk :xn` `pngxe .eixeg` el xifgn

ol `wtpc .oini jxc `l` edi `l dpet dz`y

.(a,aq) migaf zkqna 'eke "xwa xyr mipy lr cner" :l`wfgi xa inx ipzcníéøáã äùìùì äìåòä ïî õåçy`xa odyk ,l`ny jxc mipety zinexc ziaxrn oxwa oiyrpd Ð

mikqp :`nrh yxtn (`,cq) "miycw zhigi`ny ziae .zinexc ziaxrn oxwl eribiy cr aiaq oipet ediy oinil oipet oi`e ,el`nyl `idy zinexc ziaxrn oxwl oipet gafnd`ny Ð

serd zlere ,gafnd swida yi dn` d`n jldnn xzeiy ,aiaq edetiwiyk dkxrnd oyra epyrzijxca awrd lr oitiwne opiqxb `le opiqxb awrd lr oixfege :oyra zenz `ny Ð

l`ny ly jelida ihernl opivnc dnk lkc ,oitiwn oi`e .ea elry.opihrnn Ðçøæîá äúáøùëmyy ,oycd zial daexwy iptn ,`id zigxfn zinexc oxw lr serd zler mewn Ð

opzck ,dn` mixyr gafnd on wegxe ,migth dylya dl jenq ,dgxfna yakd lv` did oycd ziae .'ebe "gafnd lv` dze` jilyde" (` `xwie) aizkck ,dvepe d`xen oiwxef

serd zler oiwlen miax mipdk my yiy ,gxfna dax serd zleryke .oycd z` mxez iab (c dpyn ` wxt) cinz zkqnaoileki oi`y mze` ,zinexc ziaxrna dze` oiyere oi`a Ð

.my cenrléøåçùàì éúà.oitilgny minrty itl Ðïéúéðúî àîéìwc cg`e daern cg` irac Ðmin ly :xn`c ,`id dcedi iax Ðoii lye ,bel Ðikqpa aizk oidd ziriax Ð

.bel xyr mipy oiddy ,oibel dyly epiid ,cinzêéîñ.ar =éùéì÷ àéîå.ohw awpa oi`veie Ðàøáúñî éîð éëä.`id opax oizipznc Ðäéì úéà øö÷å áçø äãåäé 'ø åìéàãÐ

.wcin lr daernc `xeziin ith ,xvw lr xzi rnyn agx .wce daern oeyla `le ,dil xn`w xvw cg`e agx cg` oeylac dil opirny ,xnelkçáæîä ïø÷ äîâôðmipa` ici lr Ð

.ea ewxfyçìî ìù ìåá.sexb` `ln Ðéðôî àì.ef dnizqa dcearl xyk gafnd `diy Ðíåâô äàøé àìù éãë àìà.ceakd iptn Ð
ìëù
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ïéîëdxrn odkde .enhega cg` awpe ,ltqa cg` mheg :qxhpewa yxit Ð oiwc oinheg

awp did gafnae .gafnd iab lr oinhegd jxc oiglwn mikqpde miltqd ita min

oipn :dlecb dniz efe .oiwenre c`n oilelg eidy ,gafn ly oiziyl oicxei oiide mind eay

myne ,gafnd awpl myne ,gafnd bb lr glwn miltqd ly mhegny oiprd eze` lk el

oicxei miltqd awpnc `ed `nlc ?oiziyl

hlea didy `le .mhegd iawp ipy oink oiziyl

b wxt) zecn zkqna opzc `idd ik .mheg oink

eid zinexc ziaxrn oxwae :minc iab (a dpyn

oipzip mincdy ,oiwc oinheg ipy oink miawp ipy

,oda oicxeie zinexc ceqi lre ziaxrn ceqi lr

did mheg zhila oink `nye .dn`a oiaxrzne

.enzeql xac eilr leti `ly ,awpd lr ieyr

ãçàcg` :qxhpewa yxit Ð wc cg`e daern

xnel dvexy rnyn .daern miawpd on

daern oeyle .dfn df lecbe agx awpd didy

oi` jk jezne ,miar eid ltqd ileyy rnyn

.z`vl xdnn dwynd

ïééäù`nyÐ gafn iabl oileqt oilebn minde

,mina axern qx`de ,ygp odn dzy

qx`d ixdy ,xeriyk min jqpn epi`y `vnpe

oxeriyl milynokzie .qxhpewa yxit jk Ð

,`xnba `xwirn dizrc `wlqc i`nl df yexit

itl la` .zppqna edpixarpe :(`,p dkeq) jixtc

."jzgtl `p edaixwd" meyn opiyxtn `pwqnd

àðîmin zai`ya oirixne oirwezcÐ ilin ipd

yi cere .qxhpewd yxit jk ,jeqip ly

aizkcn yxtne ,ira geliyd inc olpnc :yxtl

."dreyid ipiirnn"
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,÷c ãçàå äaeòî ãçàå ,ïéwc ïéîèBç éðL ïéîk§¦§¥¨¦©¦§¤¨§¤§¤¨©
,íéî ìL Báøòî .úçà úáa ïéìk íäéðL eäiL éãk§¥¤§§¥¤¨¦§©©©©£¨¤©¦
ìLå ,ïéé ìL CBúì íéî ìL äøéò .ïéé ìL Bçøæî¦§¨¤©¦¥¨¤©¦§¤©¦§¤

íéî ìL CBúì ïéé¯âBìa :øîBà äãeäé éaø .àöé ©¦§¤©¦¨¨©¦§¨¥§
daâä" :Bì øîBà Cqðnìå .äðBîL ìk Cqðî äéä̈¨§©¥¨§¨§©§©¥¥©§©

åéìâø éab ìò ãçà Cqð ãçà íòtL ,"Eãéeäeîâøe ¨§¤©©¤¨¦¥¤¨©©¥©§¨§¨
eäNòî Ck ìBça eäNòîk .ïäéâBøúàa íòä ìk̈¨¨§¤§¥¤§©£¥©¨©£¥
ìL úéáç úaL áøòî àìîî äéäL àìà ,úaMa©©¨¤¨¤¨¨§©¥¥¤¤©¨¨¦¤

ìa dçépîe ,çBìéMä ïî úLce÷î dðéàL áäæ.äkL ¨¨¤¥¨§¤¤¦©¦©©¦¨©¦§¨
äúìbúð äëtLð¯ïéiäL .øBikä ïî àìîî äéä ¦§§¨¦§©§¨¨¨§©¥¦©¦¤©©¦

.çaæî éaâì ïéìeñt ïéìeâî íénäåàøîâàðîéðä §©©¦§¦§¦§©¥¦§¥©§¨¨¥
éléîíéî ízáàLe" :àø÷ øîàc ,àðéò áø øîà ? ¦¥¨©©¥¨§¨©§¨§©§¤©¦

ïBNNaãçå ïBNN déîL ãç ,éðéî éøz eäðä .'åâå " §¨¨§§¥¦¥©§¥¨§©
àðôéãò àðà :äçîNì ïBNN déì øîà ,äçîN déîL§¥¦§¨£©¥¨§¦§¨£¨¨¦§¨

ðéîdéì øîà .'åâå "ebéOé äçîNå ïBNN" :áéúëc ,C ¦¨¦§¦¨§¦§¨©¦£©¥
ðéî àðôéãò àðà :ïBNNì äçîNäçîN" :áéúëc ,C ¦§¨§¨£¨¨¦§¨¦¨¦§¦¦§¨

àîBé ãç :äçîNì ïBNN déì øîà ."íéãeäiì ïBNNå§¨©§¦£©¥¨§¦§¨©¨
."eàöú äçîNá ék" :áéúëc ,à÷ðååøt CeéåLå Ce÷áL§¨§©§©§©§¨¦§¦¦§¦§¨¥§
eìîe Ce÷áL àîBé ãç :ïBNNì äçîN déì øîà£©¥¦§¨§¨©¨§¨¦

íéî ízáàLe" :áéúëc ,àiî CaïBNNadéì øîà ." ¨©¨¦§¦§©§¤©¦§¨£©¥
éaøì ïBNN déîLc àðéî àeää:áéúëc ,éúàc àîìòì íéî éì eìîúc eúéãéúò :eäaà ©¦¨¦§¥¨§©¦©¨£¦¦¦§©¦©¦§¨§¨§¨¥¦§¦

"ïBNNì" áéúk äåä éà :déì øîà .""ïBNNa íéî ízáàLe"¯áéúëc àzLä ,zøîà÷ãk §©§¤©¦§¨«£©¥¦£¨§¦§¨¦§¨¨§©§¨§¨¦§¦
""ïBNNa"¯äðôe Láka äìò" .àiî déa ïðéìîe ,àãeb déì ïðéåLî àøáb àeääc déëLî §¨©§¥§©©§¨©§¥©¥¨¨¥©¥©¨¨¨©¤¤¨¨

ïéôéwîe ,ïéîé Cøc ïéìBò çaænì íéìBòä ìk :ïðaø eðz .'åë "BìàîNì.ìàîN Cøc ïéãøBéå ¦§Ÿ¨©¨©¨¨¦©¦§¥©¦¤¤¨¦©¦¦§§¦¤¤§Ÿ
ì äìBòä ïî õeçìL:ïä eìàå ,á÷òä ìò ïéøæBçå ìàîN Cøc ïéìBòL ,eììä íéøác äL ¦¨¤¦§¨§¨¦©¨¤¦¤¤§Ÿ§§¦©¤¨¥§¥¥

àîìLa ."ïéøéçLî eéäL àìà" .çøæna äúáøLk óBòä úìBòå ,ïéiä Ceqéðå ,íénä Ceqéð¦©©¦§¦©©¦§©¨§¤¨§¨©¦§¨¤¨¤¨©§¦¦¦§¨¨
ìLå ïéé ìL CBúì íéî ìL äøéò :øî øîàc ïåék ?øéçLî éànà àiîc ,øéçLî ïééc§©¦©§¦§©¨©©©§¦¥¨§¨©¨¥¨¤©¦§¤©¦§¤

íéî ìL CBúì ïéé¯.'åëå "ïéîèBç éðL ïéîk íéáweðîe" .éøBçLàì éúà íéî ìL ,àöé ©¦§¤©¦¨¨¤©¦¨¥§©§¥§¨¦§¦§¥¨¦
ìk Cqðî äéä âBìa :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc .ïðaø àìå àéä äãeäé éaø ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦©¦§¨¦§Ÿ©¨©¦§©©¦§¨¥§¨¨§©¥¨

ïðaø éàc ,äðBîL¯éîñ àøîç ,ïðaø àîéz eléôà !eäðéð éããä ékéîð éëä .Léì÷ àiî C §¨§¦©¨©¦£¨¥¦§£¦¥¨©¨©©§¨§¦©¨§¦¨¦©¦
äãeäé éaø éàc ,àøazñî¯úBàååN÷ éðL :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .déì úéà øö÷å áçø ¦§©§¨§¦©¦§¨¨¨§¨¨¦¥§©§¨©¦§¨¥§¥©§¨

k ,øö÷ äét íéî ìL ,áçø äét ïéé ìL ,ïéé ìL ãçàå íéî ìL ãçà ,íL eéäeäiL éã ¨¨¤¨¤©¦§¤¨¤©¦¤©¦¦¨¨¨¤©¦¦¨¨¨§¥¤§
ãçà é÷Bãöa äNòî :ïðaø eðz :"íéî ìL Báøòî" .dpéî òîL ,úçà úáa ïéìk íäéðL§¥¤¨¦§©©©§©¦¨©£¨¤©¦¨©¨©©£¤¦§¦¤¨
eàéáäå ,çaænä ïø÷ äîbôð íBiä BúBàå .ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe ,åéìâø éab ìò CqépL¤¦¥©©¥©§¨§¨¨¨¨§¤§¥¤§©¦§§¨¤¤©¦§¥©§¥¦

øLëeäL éðtî àì ,eäeîúñe çìî ìL ìea.íeât çaæî äàøé àìL éðtî àìà äãBáòì ¤¤©§¨Ÿ¦§¥¤§©©£¨¤¨¦§¥¤Ÿ¥¨¤¦§¥©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dkeq(oey`x meil)

ïéwc ïéîèBç éðL ïéîk,awp eae mheg oink dhila d`vi ltq lkn - §¦§¥¨¦©¦
iawp jxc oiglwn eid ode miltqd jezl mikqpd z` dxrn odkde
l` liaend awpl minxef eid gafnd one ,gafnd bbl miltqd

z` eyr ,oiidn xzei xdn minxef mindy oeike .oiziydãçà(å)§¤¨
[oiid ltq ly] miawpdnãçàå ,äaeòî[mind ltq ly] miawpdn §¤§¤¨

íäéðL eäiL éãk ,÷cminde oiid jeqip -ïéìkminiizqn -úáa ©§¥¤§§¥¤¨¦§©
úçà.zinexc ziaxrn oxwa dfl df mikenq ecnr miltqd ipye ©©

,gafnd lyBáøòîdid gafnd oxwl jenqd iaxrnd ltqd -ìL ©£¨¤
d,íéîeBçøæîdid gxfnl dhepd ecvay ltqd -ìLd.ïéém` ©¦¦§¨¤©¦

e drhäøéòzigelvdnìLdCBúì íéîltqdìLdå ,ïéém` ok ¥¨¤©¦§¤©¦§
dxire silgdàöé ,íéî ìL CBúì ïéé ìLoiid jeqipe mind jeqip ici ¤©¦§¤©¦¨¨

.zipy jqpl jixv epi`eäãeäé éaøe `nw `pz lr wleg,øîBà`l ©¦§¨¥
`l` min ly mibel dyly jqpn didâBìamin ly cg`äéä §¨¨

,Cqðî`l` jqpn did bgd ini zraya wx `leäðBîL ìkbgd ini §©¥¨§¨
:dpynd dkiynn .zxvr ipinya s` epiidcBì øîBà Cqðîìå§©§©¥¥

dpennddaâäz`Eãée`xi mrd lky ick ,mind jeqip zra ©§©¨§
,el dveg mktey jpi`e ltqd jezl mind z` dxrn dz`y

meyn ,ok el xnel ekxvedy mrhdeCqð ãçà íòtLiwecvãçà ¤©©¤¨¦¥¤¨
mind z`åéìâø éab ìò,miltqa mpzil mewnaoiwecvd oi`y ©©¥©§¨

dpi`e ipiqn dynl dkld `idy iptn ,mind jeqipa micen
,aezka zyxetn.ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe§¨¨¨¨§¤§¥¤

eäNòîkmind jeqipaL àlà ,úaMa eäNòî Ck ìBçazngn §©£¥©¨©£¥©©¨¤¨¤
zaya lehlh xeqi`àlîî äéäzaya jeqipd jxevl mind z` ¨¨§©¥

úaL áøòîaúLce÷î dðéàL áäæ ìL úéáçdçépîe ,çBìéMä ïî ¥¤¤©¨¨¦¤¨¨¤¥¨§¤¤¦©¦©©¦¨
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.dgnye oeyya zeidl dkixv mind jeqip zevnl
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,milerd ly l`ny cva `idy zinexcemicxeiykìò ïéøæBç§¦©

á÷òäxy`ky meyn ,da elry jxca mdizeawr lr mixfeg - ¤¨¥
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קכט
ezny ina cenr gn sc ± iyily wxt`nei

íé÷ã ïéîèåç éðù ïéîëita dxrn odkde ,enhega cg` awpe ltqa cg` mheg Ð

eay awp did gafnae .gafnd ab lr oinhegd jxc oicxeie oiglwn mikqpde ,miltqd

.c`n milelge oiwenr eidy ,gafn ly oiziyl oicxei oiide mind÷ã ãçàå äáåòî ãçà
.min ly eze` ,wc cg`e .oii ly eze` ,daern miawpn cg` Ðãçàë íéìë íäéðù åäéù

,z`vl mixdnn mindy `xnba yxtnck Ð

.wc awpd `diy jixv jkitlåáøòî :ïðéñøâ éëä
ïéé ìù åçøæî íéî ìùlv` mipezp miltqd Ð

cvl cg` .dfl df oikenq ,df iptl df oxwd

.gxfnl epiidc ,epnid miptl cg`e axrn'ø
'åë øîåà äãåäéoibel dyly` :ibilt izxza Ð

iax `z`e .`nw `pz xn`wc dray`e i`w

.mikqpn ipinya s` xninl dcediêãé úà äáâä
oiwecvdy itl .ltqa mind ozzy d`xpy Ð

iwecv jqp zg` mrty ,mind jeqipa oicen oi`

.eilbx lr mind z` cg`úùãå÷î äðéàùÐ

dyecw `dzy ,gafnd zcearl dkpgzp `l

milkd lk :(a,ai `nei) ol `niiwc .zxy ilkl

dyn dyryjli`e o`kn ,ozycwn ozgiyn Ð

`nrh i`n yxtn `xnbae .ozkpgn ozcear Ð

.ycewn epi`ya mi`lnnøåéëä ïî àìîî äéä
it lr s` ,xeikd ine .xeikd jezay mind on Ð

ycwne zxy ilkl ycwede gynpyeinin Ð

axran eze` oirwyn eidy ,dpila oilqtp oi`

dyr `ed s` :(`,fl) `nei xcqa xn`ck ,xeaa

`ly ,xeikd ipkena oirwyn eidy xeikl ipken

.dpila oilqtp einin ediíéìåâî íéîäå ïééäù
'åë,xeikd on `lnnc `nrh epiid dlbzp Ð

oilebnd [minde] oiidy itl odn jqpn did `le

odn dzy `ny opiyiigc ,gafn iabl oileqt

jqpn epi`y `vnpe ,oda axern qx`de ,ygp

.oxeriyl milyn qx`d ixdy ,xeriyk min

àøîâéìéî éðä àðîoirixne oirwezc Ð

.jeqp ly mind zai`yaïåùùå äçîù áéúëã
.oeyy dinw dgnyl `xw micw` Ðàîåé ãç

êå÷áù.minyd on jeriwti Ðà÷ðååøôux =

.eiptl uexlåàöú äçîùád`xi `edy Ð

.mind zexarn xearie mikxcdàåääã àëùî
àãåâ äì ïðéåùî àøáâzkqna exiage .cep =

.zxnynde cebd :(`,glw) zayïéîé êøã ïéìåò
oxwl oipet gafnd y`xl dler `edyk Ð

yakdy ,dlerd oinil epiidc ,zinexc zigxfn

migaf) dl opitli i`xwne .gafn ly enexca

(bn l`wfgi) "micw zept edzelrne" :(a,aqÐ

.gxfnl eptz ea elrzykêøã ïéãøåéå ïéôé÷îå
ìàîù,eiawr lr xfeg epi` cxil `a `edyk Ð

cxeie ,yakl ribny cr gafnl aiaq siwn `l`

.eziilra el`nyl `idy yak ly eaxrna

awrd lr oixfeg oi`c i`de`vnp ok m`c Ð

el`ny cvl jldnepi`e ,gafnl eipt ixdy ,

zepit lk :xn` `pngxe .eixeg` el xifgn

ol `wtpc .oini jxc `l` edi `l dpet dz`y

.(a,aq) migaf zkqna 'eke "xwa xyr mipy lr cner" :l`wfgi xa inx ipzcníéøáã äùìùì äìåòä ïî õåçy`xa odyk ,l`ny jxc mipety zinexc ziaxrn oxwa oiyrpd Ð

mikqp :`nrh yxtn (`,cq) "miycw zhigi`ny ziae .zinexc ziaxrn oxwl eribiy cr aiaq oipet ediy oinil oipet oi`e ,el`nyl `idy zinexc ziaxrn oxwl oipet gafnd`ny Ð

serd zlere ,gafnd swida yi dn` d`n jldnn xzeiy ,aiaq edetiwiyk dkxrnd oyra epyrzijxca awrd lr oitiwne opiqxb `le opiqxb awrd lr oixfege :oyra zenz `ny Ð

l`ny ly jelida ihernl opivnc dnk lkc ,oitiwn oi`e .ea elry.opihrnn Ðçøæîá äúáøùëmyy ,oycd zial daexwy iptn ,`id zigxfn zinexc oxw lr serd zler mewn Ð

opzck ,dn` mixyr gafnd on wegxe ,migth dylya dl jenq ,dgxfna yakd lv` did oycd ziae .'ebe "gafnd lv` dze` jilyde" (` `xwie) aizkck ,dvepe d`xen oiwxef

serd zler oiwlen miax mipdk my yiy ,gxfna dax serd zleryke .oycd z` mxez iab (c dpyn ` wxt) cinz zkqnaoileki oi`y mze` ,zinexc ziaxrna dze` oiyere oi`a Ð

.my cenrléøåçùàì éúà.oitilgny minrty itl Ðïéúéðúî àîéìwc cg`e daern cg` irac Ðmin ly :xn`c ,`id dcedi iax Ðoii lye ,bel Ðikqpa aizk oidd ziriax Ð

.bel xyr mipy oiddy ,oibel dyly epiid ,cinzêéîñ.ar =éùéì÷ àéîå.ohw awpa oi`veie Ðàøáúñî éîð éëä.`id opax oizipznc Ðäéì úéà øö÷å áçø äãåäé 'ø åìéàãÐ

.wcin lr daernc `xeziin ith ,xvw lr xzi rnyn agx .wce daern oeyla `le ,dil xn`w xvw cg`e agx cg` oeylac dil opirny ,xnelkçáæîä ïø÷ äîâôðmipa` ici lr Ð

.ea ewxfyçìî ìù ìåá.sexb` `ln Ðéðôî àì.ef dnizqa dcearl xyk gafnd `diy Ðíåâô äàøé àìù éãë àìà.ceakd iptn Ð
ìëù

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

ïéîëdxrn odkde .enhega cg` awpe ,ltqa cg` mheg :qxhpewa yxit Ð oiwc oinheg

awp did gafnae .gafnd iab lr oinhegd jxc oiglwn mikqpde miltqd ita min

oipn :dlecb dniz efe .oiwenre c`n oilelg eidy ,gafn ly oiziyl oicxei oiide mind eay

myne ,gafnd awpl myne ,gafnd bb lr glwn miltqd ly mhegny oiprd eze` lk el

oicxei miltqd awpnc `ed `nlc ?oiziyl

hlea didy `le .mhegd iawp ipy oink oiziyl

b wxt) zecn zkqna opzc `idd ik .mheg oink

eid zinexc ziaxrn oxwae :minc iab (a dpyn

oipzip mincdy ,oiwc oinheg ipy oink miawp ipy

,oda oicxeie zinexc ceqi lre ziaxrn ceqi lr

did mheg zhila oink `nye .dn`a oiaxrzne

.enzeql xac eilr leti `ly ,awpd lr ieyr

ãçàcg` :qxhpewa yxit Ð wc cg`e daern

xnel dvexy rnyn .daern miawpd on

daern oeyle .dfn df lecbe agx awpd didy

oi` jk jezne ,miar eid ltqd ileyy rnyn

.z`vl xdnn dwynd

ïééäù`nyÐ gafn iabl oileqt oilebn minde

,mina axern qx`de ,ygp odn dzy

qx`d ixdy ,xeriyk min jqpn epi`y `vnpe

oxeriyl milynokzie .qxhpewa yxit jk Ð

,`xnba `xwirn dizrc `wlqc i`nl df yexit

itl la` .zppqna edpixarpe :(`,p dkeq) jixtc

."jzgtl `p edaixwd" meyn opiyxtn `pwqnd

àðîmin zai`ya oirixne oirwezcÐ ilin ipd

yi cere .qxhpewd yxit jk ,jeqip ly

aizkcn yxtne ,ira geliyd inc olpnc :yxtl

."dreyid ipiirnn"
lky
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,íéî ìL Báøòî .úçà úáa ïéìk íäéðL eäiL éãk§¥¤§§¥¤¨¦§©©©©£¨¤©¦
ìLå ,ïéé ìL CBúì íéî ìL äøéò .ïéé ìL Bçøæî¦§¨¤©¦¥¨¤©¦§¤©¦§¤

íéî ìL CBúì ïéé¯âBìa :øîBà äãeäé éaø .àöé ©¦§¤©¦¨¨©¦§¨¥§
daâä" :Bì øîBà Cqðnìå .äðBîL ìk Cqðî äéä̈¨§©¥¨§¨§©§©¥¥©§©

åéìâø éab ìò ãçà Cqð ãçà íòtL ,"Eãéeäeîâøe ¨§¤©©¤¨¦¥¤¨©©¥©§¨§¨
eäNòî Ck ìBça eäNòîk .ïäéâBøúàa íòä ìk̈¨¨§¤§¥¤§©£¥©¨©£¥
ìL úéáç úaL áøòî àìîî äéäL àìà ,úaMa©©¨¤¨¤¨¨§©¥¥¤¤©¨¨¦¤

ìa dçépîe ,çBìéMä ïî úLce÷î dðéàL áäæ.äkL ¨¨¤¥¨§¤¤¦©¦©©¦¨©¦§¨
äúìbúð äëtLð¯ïéiäL .øBikä ïî àìîî äéä ¦§§¨¦§©§¨¨¨§©¥¦©¦¤©©¦

.çaæî éaâì ïéìeñt ïéìeâî íénäåàøîâàðîéðä §©©¦§¦§¦§©¥¦§¥©§¨¨¥
éléîíéî ízáàLe" :àø÷ øîàc ,àðéò áø øîà ? ¦¥¨©©¥¨§¨©§¨§©§¤©¦

ïBNNaãçå ïBNN déîL ãç ,éðéî éøz eäðä .'åâå " §¨¨§§¥¦¥©§¥¨§©
àðôéãò àðà :äçîNì ïBNN déì øîà ,äçîN déîL§¥¦§¨£©¥¨§¦§¨£¨¨¦§¨

ðéîdéì øîà .'åâå "ebéOé äçîNå ïBNN" :áéúëc ,C ¦¨¦§¦¨§¦§¨©¦£©¥
ðéî àðôéãò àðà :ïBNNì äçîNäçîN" :áéúëc ,C ¦§¨§¨£¨¨¦§¨¦¨¦§¦¦§¨

àîBé ãç :äçîNì ïBNN déì øîà ."íéãeäiì ïBNNå§¨©§¦£©¥¨§¦§¨©¨
."eàöú äçîNá ék" :áéúëc ,à÷ðååøt CeéåLå Ce÷áL§¨§©§©§©§¨¦§¦¦§¦§¨¥§
eìîe Ce÷áL àîBé ãç :ïBNNì äçîN déì øîà£©¥¦§¨§¨©¨§¨¦

íéî ízáàLe" :áéúëc ,àiî CaïBNNadéì øîà ." ¨©¨¦§¦§©§¤©¦§¨£©¥
éaøì ïBNN déîLc àðéî àeää:áéúëc ,éúàc àîìòì íéî éì eìîúc eúéãéúò :eäaà ©¦¨¦§¥¨§©¦©¨£¦¦¦§©¦©¦§¨§¨§¨¥¦§¦

"ïBNNì" áéúk äåä éà :déì øîà .""ïBNNa íéî ízáàLe"¯áéúëc àzLä ,zøîà÷ãk §©§¤©¦§¨«£©¥¦£¨§¦§¨¦§¨¨§©§¨§¨¦§¦
""ïBNNa"¯äðôe Láka äìò" .àiî déa ïðéìîe ,àãeb déì ïðéåLî àøáb àeääc déëLî §¨©§¥§©©§¨©§¥©¥¨¨¥©¥©¨¨¨©¤¤¨¨

ïéôéwîe ,ïéîé Cøc ïéìBò çaænì íéìBòä ìk :ïðaø eðz .'åë "BìàîNì.ìàîN Cøc ïéãøBéå ¦§Ÿ¨©¨©¨¨¦©¦§¥©¦¤¤¨¦©¦¦§§¦¤¤§Ÿ
ì äìBòä ïî õeçìL:ïä eìàå ,á÷òä ìò ïéøæBçå ìàîN Cøc ïéìBòL ,eììä íéøác äL ¦¨¤¦§¨§¨¦©¨¤¦¤¤§Ÿ§§¦©¤¨¥§¥¥

àîìLa ."ïéøéçLî eéäL àìà" .çøæna äúáøLk óBòä úìBòå ,ïéiä Ceqéðå ,íénä Ceqéð¦©©¦§¦©©¦§©¨§¤¨§¨©¦§¨¤¨¤¨©§¦¦¦§¨¨
ìLå ïéé ìL CBúì íéî ìL äøéò :øî øîàc ïåék ?øéçLî éànà àiîc ,øéçLî ïééc§©¦©§¦§©¨©©©§¦¥¨§¨©¨¥¨¤©¦§¤©¦§¤

íéî ìL CBúì ïéé¯.'åëå "ïéîèBç éðL ïéîk íéáweðîe" .éøBçLàì éúà íéî ìL ,àöé ©¦§¤©¦¨¨¤©¦¨¥§©§¥§¨¦§¦§¥¨¦
ìk Cqðî äéä âBìa :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc .ïðaø àìå àéä äãeäé éaø ïéúéðúî àîéì¥¨©§¦¦©¦§¨¦§Ÿ©¨©¦§©©¦§¨¥§¨¨§©¥¨

ïðaø éàc ,äðBîL¯éîñ àøîç ,ïðaø àîéz eléôà !eäðéð éããä ékéîð éëä .Léì÷ àiî C §¨§¦©¨©¦£¨¥¦§£¦¥¨©¨©©§¨§¦©¨§¦¨¦©¦
äãeäé éaø éàc ,àøazñî¯úBàååN÷ éðL :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc .déì úéà øö÷å áçø ¦§©§¨§¦©¦§¨¨¨§¨¨¦¥§©§¨©¦§¨¥§¥©§¨

k ,øö÷ äét íéî ìL ,áçø äét ïéé ìL ,ïéé ìL ãçàå íéî ìL ãçà ,íL eéäeäiL éã ¨¨¤¨¤©¦§¤¨¤©¦¤©¦¦¨¨¨¤©¦¦¨¨¨§¥¤§
ãçà é÷Bãöa äNòî :ïðaø eðz :"íéî ìL Báøòî" .dpéî òîL ,úçà úáa ïéìk íäéðL§¥¤¨¦§©©©§©¦¨©£¨¤©¦¨©¨©©£¤¦§¦¤¨
eàéáäå ,çaænä ïø÷ äîbôð íBiä BúBàå .ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe ,åéìâø éab ìò CqépL¤¦¥©©¥©§¨§¨¨¨¨§¤§¥¤§©¦§§¨¤¤©¦§¥©§¥¦

øLëeäL éðtî àì ,eäeîúñe çìî ìL ìea.íeât çaæî äàøé àìL éðtî àìà äãBáòì ¤¤©§¨Ÿ¦§¥¤§©©£¨¤¨¦§¥¤Ÿ¥¨¤¦§¥©¨
ìëù
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dkeq(oey`x meil)

ïéwc ïéîèBç éðL ïéîk,awp eae mheg oink dhila d`vi ltq lkn - §¦§¥¨¦©¦
iawp jxc oiglwn eid ode miltqd jezl mikqpd z` dxrn odkde
l` liaend awpl minxef eid gafnd one ,gafnd bbl miltqd

z` eyr ,oiidn xzei xdn minxef mindy oeike .oiziydãçà(å)§¤¨
[oiid ltq ly] miawpdnãçàå ,äaeòî[mind ltq ly] miawpdn §¤§¤¨

íäéðL eäiL éãk ,÷cminde oiid jeqip -ïéìkminiizqn -úáa ©§¥¤§§¥¤¨¦§©
úçà.zinexc ziaxrn oxwa dfl df mikenq ecnr miltqd ipye ©©

,gafnd lyBáøòîdid gafnd oxwl jenqd iaxrnd ltqd -ìL ©£¨¤
d,íéîeBçøæîdid gxfnl dhepd ecvay ltqd -ìLd.ïéém` ©¦¦§¨¤©¦

e drhäøéòzigelvdnìLdCBúì íéîltqdìLdå ,ïéém` ok ¥¨¤©¦§¤©¦§
dxire silgdàöé ,íéî ìL CBúì ïéé ìLoiid jeqipe mind jeqip ici ¤©¦§¤©¦¨¨

.zipy jqpl jixv epi`eäãeäé éaøe `nw `pz lr wleg,øîBà`l ©¦§¨¥
`l` min ly mibel dyly jqpn didâBìamin ly cg`äéä §¨¨

,Cqðî`l` jqpn did bgd ini zraya wx `leäðBîL ìkbgd ini §©¥¨§¨
:dpynd dkiynn .zxvr ipinya s` epiidcBì øîBà Cqðîìå§©§©¥¥

dpennddaâäz`Eãée`xi mrd lky ick ,mind jeqip zra ©§©¨§
,el dveg mktey jpi`e ltqd jezl mind z` dxrn dz`y

meyn ,ok el xnel ekxvedy mrhdeCqð ãçà íòtLiwecvãçà ¤©©¤¨¦¥¤¨
mind z`åéìâø éab ìò,miltqa mpzil mewnaoiwecvd oi`y ©©¥©§¨

dpi`e ipiqn dynl dkld `idy iptn ,mind jeqipa micen
,aezka zyxetn.ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâøe§¨¨¨¨§¤§¥¤

eäNòîkmind jeqipaL àlà ,úaMa eäNòî Ck ìBçazngn §©£¥©¨©£¥©©¨¤¨¤
zaya lehlh xeqi`àlîî äéäzaya jeqipd jxevl mind z` ¨¨§©¥

úaL áøòîaúLce÷î dðéàL áäæ ìL úéáçdçépîe ,çBìéMä ïî ¥¤¤©¨¨¦¤¨¨¤¥¨§¤¤¦©¦©©¦¨
laäkLm` .mind jeqip zra zxgnl cräëtLð,zaya ziagd ©¦§¨¦§§¨
e`äúlbúð,mind elqtp df ici lre ,ziagd ieqik xqed -äéä ¦§©§¨¨¨

àlîîminøBikä ïîmeyn ,dxfrayíénäå ïéiäLeidyïéleâî §©¥¦©¦¤©©¦§©©¦§¦
ì ïéìeñtlr jeqipéaâd,çaæîmda lihde ygp mdn dzy `ny §¦§©¥¦§¥©

milyn qx`dy ie`xd xeriyk jqpn epi`y `vnpe ,qx`
.oxeriyl

àøîâ
éléî éðä àðî,jeqipl mind zai`y onfa oirixne oirwezyøîà §¨¨¥¦¥¨©

'Bâå 'ïBNNa íéî ízáàLe' àø÷ øîàc ,àðéò áømind zai`yy ixd ©¥¨§¨©§¨§©§¤©¦§¨§
.dgnye oeyya zeidl dkixv mind jeqip zevnl

:`xnbd zxtqnéðéî éøz eäðämixtek -déîL ãçå ïBNN déîL ãç ©§§¥¦¥©§¥¨§©§¥
äçîN,exiagn aeyg in mdipia egvpzde egkeezpydéì øîà ¦§¨¨©¥

péî àðôéãò àðà ,äçîNì ïBNNC,jnn xzei aeyge sicr ip` - ¨§¦§¨£¨£¦§¨¦¨
,'Bâå 'eâéNé äçîNå ïBNN' áéúëcoeyy z` weqtd micwdy ixd ¦§¦¨§¦§¨©¦§

.dgnylpéî àðôéãò àðà ,ïBNNì äçîN déì øîàäçîN' áéúëc C ¨©¥¦§¨§¨£¨£¦§¨¦¨¦§¦¦§¨
,'íéãeäiì ïBNNå.oeyyl dgny weqtd micwd myeïBNN déì øîà §¨©§¦¨©¥¨

Ce÷áL àîBé ãç ,äçîNìminyd on jafrl cg` mei micizr - §¦§¨©¨¨§
à÷ðååøt CeéeLåze`xdl dpgnd iptl uexl ux ynyz - §©§©§©§¨

,mikxca mkixcdle,'eàöú äçîNá ék' áéúëcenyy iny yxite ¦§¦¦§¦§¨¥¥
.mrd lk e`vi eixg`e mikxcd z` d`xi dgnyäçîN déì øîà̈©¥¦§¨

àiî Cá eìîe Ce÷áL àîBé ãç ,ïBNNì,min jci lr e`lnieáéúëc §¨©¨¨§¨¨©¨¦§¦
,'ïBNNa íéî ízáàLe'zeidl cizr oeyy enyy iny yxite §©§¤©¦§¨

.min a`eyezéãéúò ,eäaà éaøì ïBNN déîLc àðéî àeää déì øîà̈©¥©¦¨¦§¥¨§©¦©¨£¦¦
éúàc àîìòì íéî éì eìîúcze`lnle ize` ynyl micizr mz` - §¦§¦©¦§¨§¨§¨¥

,`ad mlera min ildéì øîà .'ïBNNa íéî ízáàLe' áéúëciax ¦§¦§©§¤©¦§¨¨©¥
,eda`áéúk äåä éàmin mYa`WE''ïBNNìmixiaqn epiid ¦£¨§¦§©§¤©¦§¨

úøîà÷ãk,jkxevl min a`ypyáéúëc àzLämin mYa`WE' ¦§¨¨§©©§¨¦§¦§©§¤©¦
'ïBNNa`l` yxtl epl oi`yàãBb déì ïðéeLî àøáb àeääc dékLî §¨©§¥§©©§¨§©¦¨¥¨

àiî déa ïðéìîedyrii [jly xerd xnelk] mc` eze` ly exer - ¨¦¨¥©¨
.ekeza min ze`lnl xern cep oink

:dpyna epipyíéìBòä ìk ïðaø eðz :'eë BìàîNì äðôe Láka äìò̈¨©¤¤¨¨¦§Ÿ¨©¨¨¨¨¦

çaænìdkxrnd xeciq e` z`hgd mc oznl oebk dcear ikxevl ©¦§¥©
,y`d iab lr mixa` jetid e`ïéìBò,gafnd mexca `edy yaka ¦

mipeteïéîé Cøc,zinexc zigxfn oxwlempi` ,cxil mivexyk ¤¤¨¦
`l` mdizeawr lr mixfegïéôéwîgafnd z`ïéãøBéåepnn ©¦¦§§¦

`edy yak ly eaxrnaìàîN Cøc,mziilr lyäìBòä ïî õeç ¤¤§Ÿ¦¨¤
ììLeìlä íéøác äLziaxrn oxwa miyrpd ,oldl mihxetnd ¦§Ÿ¨§¨¦©¨

,gafnd ly zinexcìàîN Cøc ïéìBòLziaxrn oxwl cin mipete ¤¦¤¤§Ÿ
,milerd ly l`ny cva `idy zinexcemicxeiykìò ïéøæBç§¦©

á÷òäxy`ky meyn ,da elry jxca mdizeawr lr mixfeg - ¤¨¥
cvy `vnp ,zinexc ziaxrn oxwa gafnd oeeikl zecner eipt
mziilr jxc mixfeg jkle ,gafnl dlr epnny cvd `ed epini

,mpinil dipt `idyïä elàåx`yn zewelgd zeceard dyly §¥¥
:df oiprl zeceardíénä Ceqéð,zekeqd bgaïéiä Ceqéðå,mei lka ¦©©¦§¦©©¦

åzwiln,óBòä úìBòserd zler zwiln ly dnewn xwiry s`e §©¨
zigxfn zinexc oxwa `edmewn lkn ,oycd zial dkenq `idy

çøæna äúáøLkzigxfn zinexc oxwa miax mipdk ecnr xy`k - §¤¨§¨©¦§¨
dwlen did ,my cenrl mewn did `le serd zeler zwiln jxevl

.zinexc ziaxrn oxwa
ly xne` dcedi iax ,my eid sqk ly miltq ipy :dpyna epipy

eid ciqïéøéçLî eéäL àlàoiid iptn mdipt z`::`xnbd dywn ¤¨¤¨©§¦¦
dywe ,exigyd miltqd ipyy rnyn dpynd oeylnàîìLa¦§¨¨

ltqdøéçLî ïéécla` ,ekezl jtypd oiid zngnàiîcltqd - §©¦©§¦§©¨
mind ly.øéçLî éànà:`xnbd zvxznøî øîàc ïåékdpyna ©©©§¦¥¨§¨©©

drh m`yeäøéòzigelvdnìLdCBúì íéîawpdìLdå ,ïééok ¥¨¤©¦§¤©¦§
dxire silgd m`àöé íéî ìL CBúì ïéé ìLjeqipe mind jeqip ici ¤©¦§¤©¦¨¨

s` ok m` ,oiid,éøeçLàì éúà íéî ìLdrehy minrty itl ¤©¦¨¥§©§¥
did mind jeqipl creind ltqd s` jkle ,miltqd oia silgne

.zerha ekezl qpkp didy oiin xgyen
:dpyna epipyïéîèBç éðL ïéîk íéáweðîeoiwc'eëådaern cg` §¨¦§¦§¥¨¦§

zg` zaa oilk mdipy eidiy ick ,wc cg`eïéúéðúî àîéì :¥¨©§¦¦
,miey miltqd iawp eid `ly da x`eanyàìå àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§Ÿ

ïðúc ,ïðaødpynd jyndaâBìa øîBà äãeäé éaøminCqðî äéä ©¨¨¦§©©¦§¨¥§¨¨§©¥
,äðBîL ìk,mind lyn daexn dzid jqepnd oiid zenky oeike ¨§¨

eid ,cg` bela mind jeqipe oibel dyly exeriy oiid jeqipy
mr miizqie zexidna jtyiy ick oiid awp z` aigxdl mikixv

,mind jeqipïðaø éàcdyly `ed mind jeqip xeriyy mixaeqd §¦©¨¨
ok m` ,oiid jeqip enk oibeleäðéð éããä ékrecne dey mxeriy - ¦£¨¥¦§

:`xnbd dgec .mind lyn xzei agx oiid awp z` eyreléôà£¦
àîézk `id epizpynyïðaøxeriya oiie min oikqpn eidy exn`y ¥¨©¨¨

y oeik mewn lkn ,deyéîñ àøîçCdare jinq oiid -eLéì÷ àiî ©§¨§¦©¨§¦
jkle ,oiid mcew mind elki dey awpd didi m` ,miyelw mind -

.xzei agx oiid awp z` zeyrl jixvàøazñî énð éëädpyndy ¨¦©¦¦§©§¨
zrck,minkgéàcdpyndäãeäé éaø,`id,déì úéà øö÷å áçø §¦©¦§¨¨¨§¨¨¦¥

cg`e agx mdn cg`' oeyla df oic dpey did dcedi iax xnelk
,wce dar ly oeyla `le ,'xvw mdnéðL øîBà äãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨¥§¥

úBàååN÷milelg mipw -íL eéägafnaìL ãçàå íéî ìL ãçà ©§¨¨¨¤¨¤©¦§¤¨¤
úáa ïéìk íäéðL eäiL éãk øö÷ äét íéî ìL áçø äét ïéé ìL ,ïéé©¦¤©¦¦¨¨¨¤©¦¦¨¨¨§¥¤§§¥¤¨¦§©

dpéî òîL ,úçàmeyn ,dcedi iax `le `id opax dpyndy ©©§©¦¨
.wcl dar oiay dfn xzei `ed xvwl agx oia lcaddy

:dpyna epipyíéî ìL Báøòî'ekeãçà é÷Bãöa äNòî ,ïðaø eðz : ©£¨¤©¦¨©¨¨©£¤¦§¦¤¨
e åéìâø éab ìò CqépLäîbôð íBiä BúBàå ,ïäéâBøúàa íòä ìk eäeîâø ¤¦¥©©¥©§¨§¨¨¨¨§¤§¥¤§©¦§§¨

çaænä ïø÷,eilr ewxfy mibexz`d ici lrìea eàéáäå`lnÎ] ¤¤©¦§¥©§¥¦
[sexb`øLëeäL éðtî àì ,eäeîúñe çìî ìLgafndäãBáòìjka ¤¤©§¨Ÿ¦§¥¤§©©£¨

oiicre ,gafnd ziipal xykd oinn glnd oi`y ,glna edenzqy
,dcearl leqt gafndàlàdry itl edenzqéðtîoird zi`xn ¤¨¦§¥
íeât çaæî äàøé àlL.ceakd iptn ¤Ÿ¥¨¤¦§¥©¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc dkeq(ipy meil)

itl ,epxw dnbtpy jka lqtp gafndy mrhdeBì ïéàL çaæî ìkL¤¨¦§¥©¤¥
,oldlc mixacd zrax` z`Lák àìbbl miler ekxcy retiy - Ÿ¤¤

,gafndïø÷ àìåbb zeief rax`a dn` daeba dn` lr dn` - §Ÿ¤¤
,gafndãBñé àìåagexa gafnd zizgza dbxcn oirk dhila - §Ÿ§

,dn` daebae dn`òeaéø àìå,eagx zcink dpi` ekx` zciny - §Ÿ¦©
äãBáòì ìeñtááBqä óà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø .agexa dqipk - ¨©£¨©¦¥©§¨¥©©¥

oeike .gafnd zexyk z` akrn ,ceqidn zen` yng daeba dn`
,oxw xqegn gafnd eli`k aygp ,gafnd oxw dnbtp mei eze`ay

.dcearl leqt did jkle
ïéúéL ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàgafnd zgzy llgd - ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦¦

,mine oii ikqp miktyp eid myl ,mikqpd mewn cbpkéîé úLMî¦¥¤§¥
éëøé é÷enç' øîàpL ,eàøáð úéLàøa'ïnà éãé äNòî íéàìç Bîk C, §¥¦¦§§¤¤¡©©¥§¥©¦§£¨¦©£¥§¥¨¨

yxeceéëøé é÷enç'ïéúéMä elà 'C,xzqpe dqkzn oeyl 'iweng' - ©¥§¥©¦¥©¦¦
jeza miaevge mixzqen eid oiziyde ,cv enk `ed 'jikxi'e
xn`py dne ,zinexc ziaxrn oxwa gafnd cva mnewne ,gafnd

'íéàìç Bîk'cnllíBäzä ãò ïéãøBéå ïéììBçnLoeyl 'mi`lg' - §£¨¦¤§¨¦§§¦©©§
,llg,àeä Ceøa LBãwä ìL Búeðneà éãé äNòî Bæ 'ïnà éãé äNòî'©£¥§¥¨¨©£¥§¥¨¤©¨¨

.d`elne laz `xay on` `edy
.úéLàøa' ,ìàòîLé éaø éác àðzz`e minXd z` midl` `xA ¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦§¥

,'ux`dàlà 'úéLàøa' éø÷éz ìà`xwze daizd z` wlgzàøa' ¨¨¤©¦§¥§¥¦¤¨¨¨
,'úéL ¯z`ixa mr ziy`xa ini zyyn e`xap oiziydy xnel ¦

.ux`de minyd
ãò ïéãøBéå ïéììBçî ïéúéL ,øîBà éñBé éaø àéðzdøîàpL ,íBäz ©§¨©¦¥¥¦¦§¨¦§§¦©§¤¤¡©

ïîL ïa ïø÷a éãéãéì äéä íøk ,Bîøëì éãBc úøéL éãéãéì àp äøéLà'¨¦¨¨¦¦¦¦©¦§©§¤¤¨¨¦¦¦§¤¤¤¨¤
'Ba áöç á÷é íâå BëBúa ìcâî ïáiå ÷øBN eäòhiå eäìwñéå eä÷fòéå, ©§©§¥©§©§¥©¦¨¥¥©¦¤¦§¨§§©¤¤¨¥

enewnae `ed jexa yecwd liaya xiyiy xn` `iapd diryi -
z` `ed jexa yecwd `iad ,xxeyne ,l`xyi zqpk `id enxk lr
dpinyd dpit `idy 'onW oA oxw' z`xwpd l`xyi ux`l l`xyi¤¤¤¨¤
- 'EdwGrie' ,'yace alg zaf ux`' dilr xn`py zevx`d lkn©§©§¥
zrahk gixae mizlc dneg zetwen zexeva mixr mdl dpa

,[zinx`a '`wfir' z`xwpd]'ux`n zene`d z` dpit - 'EdlTqie©§©§¥
,mze` e`ihgi ot ,enxkn mipa` dptnd mc`k ,mdiptn l`xyi

'÷øBN eäòèiå'miptb ly miyxey l`xyi ux`a mrhpe - ©¦¨¥¥
,otbd on dxenf wx `le zegaeynLc÷nä úéa äæoyxey `edy ¤¥©¦§¨

,`ed jexa yecwd iptl oaagny l`xyi ly oxwireìcâî ïáiå'©¦¤¦§¨
çaæî äæ 'BëBúa,fer lcbnk ieyrd'Ba áöç á÷é íâå'xea xtg - §¤¦§¥©§©¤¤¨¥

lcbn eze`aïéúéMä elàcr micxeie gafn ly eteba milelgd ¥©¦¦
.medzd

,÷Bãö øa øæòìà éaø øîà àéðz`l` ,medzd cr oiziyd ecxi `l ©§¨¨©©¦¤§¨¨©¨
ïè÷ ìeìdlelg daex` -Lák ìL Báøòîa çaænì Lák ïéa äéä- ¨¨¨¨¥¤¤©¦§¥©§©£¨¤¤¤

zen` dxyr yy jezn yakd ly zeiaxrnd zen`d dpenya
,eagx lyì úçàåéçøt äðL íéòáLixrp -ì ïéãøBé äpeäkíL §©©§¦§¦¨¨¦§¥§¨§¦§¨

,daex` dze`léìebéòì äîBcL Leø÷ ïéé íMî ïéèwìîeäìéác- §©§¦¦¨©¦¨¤¤§¦¥§¥¨
dze`a xahvd ,mipyd jyna gafnd iab lr jqpzpy axd oiidy

daex`mdy ,dliac ilebirl dnec didy cr yexwl lfepn jtdpe
,lebir zxeva eicgi zeweacd mip`z,äMeã÷a BúBà ïéôøBNå ïéàáe¨¦§§¦¦§¨

eztixye ,oldlck gafnl ycwedy meyn d`pda xeq`y itl
,yecw mewn `idy dxfraøîàpLzriax FMqpe' mikqp zyxta ¤¤¡©§¦§§¦¦

cg`d UaMl oidd''äì øëL Cñð Cqä Lãwadtixy yiwd ©¦©¤¤¨¤¨©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©
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ezny in` cenr hn sc ± iyily wxt`nei
'åë çáæî ìëùreaixe ceqie yake oxw el oi`y gafnd lky ,dcearl xyk oi` ikdl Ð

oxw .opiqxb ikd dcearl leqtceqie ,oxw lkl dn` mexa dn` lr dn` oa` Ðepiidc Ð

reaixe ,dpey`x dqipk dn`el` lkn cg` xqg m` .raexn epi`y Ð`nrhe .leqt Ð

"gafnd" xn`py mewn lk :(`,aq migaf) "miycw zhigi`ny zia `ped ax xn`Ð

"gafnd" :rnyn ikdc .akrlgafnd edf Ð

lr" ,"gafnd" aizk edleka jpde .ok ieyrd

,(hk zeny) mi`elna "jrav`a gafnd zepxw

yakde ,(e `xwie) "gafnd ipt l`" aizk yakae

ceqiae .eziilre egzt `edy gafn ly eipt `ed

aizk reaixae ,(g my) "gafnd ceqi l`" aizk

.(fk zeny) "gafnd didi reax"øá éñåé éáø
ááåñä óà øîåà äãåäé:xaqwc ,eakrn Ð

ea xn`p ixde ,aaeqd edf gafnd aekxk

ikde ,xeikd edf edl `xiaq opaxe ."gafnd"

.(my) "miycw iycw" wxta migafa opixn`

ïéúéùmewn cbpk gafnd zgzy llg Ð

.mikqpdé÷åîçxiy) "xar wng" oeyl .ixzq =

(dizn cr" oke .ipnn dqkpe xzqp Ð

(`l edinxi) "oiwngzzz`y ,ipnn ixzqz Ð

iweng" .ia zlrny lr il` axwil dyea

"jikxi.(` `xwie) "gafnd jxi" oeyl Ðäùòî
àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúåðîåà éãé:opiqxb Ð

'eke cec dxk mdilredil opiqxb `l Ð

o`nc ,dil opiqxb `l inp `kde ,`ztqeza

ini zyyny dil zil o`xky dil zi`c

.e`xap ziy`xaéãéãéì,`ed jexa yecwd Ð

lr leawl ip` enewnae ,exxeyn ip` eliaya

.z`fúøéùåîøëì éãåã.enxk lr Ðäéä íøë
ïîù ïá ïø÷á éãéãéìzief ,l`xyi ux`a Ð

.zevx`d lkn dpinydåä÷æòéåmdl dpa Ð

.(dk zeny) '`wfir' opinbxznc ,zrahk gixae mizlc zetwen zexeva mixråäì÷ñéå
ot mvx`a eayi `ly ,mdiptn zene`d dpit :xnelk .enxkn mipa` dptnd mc`k Ð

.mze` e`ihgi÷øåù åäòèéå.onvr oiyxy `l` ,dxenf `le .zegaeyn miptb erhp Ð

.mewnd iptl maagny ,oxwire oyxey `edy ycwnd zia dfçáæî äæ åëåúá ìãâî ïáéå
.fer lcbnk ieyrd Ðåá áöç á÷é íâåiawi cr" oke ,xetg xea `ed awi .lcbn eze`a Ð

(ci dixkf) "jlnd.f"rla o"iiyet* ,dxrne giy oeyl ,`klnc `giy zia Ðìåì=

.dhnl dlrnln `idy ,daex`çáæîì ùáë ïéártyne ,mizye miyly ekx` yakd Ð

hrn xie` `l` ,gafnl xaegn ey`x did `le .gafnl deyy cr zen` ryz dlere

"mcde xyad jizeler ziyre" :(`,cw) migafa xn`ck ,mizpia wiqtnmc dn Ð

yak oia iexw xie` eze`e ,gafnl yak oia yi xie` :zcnl `d .dwixfa xya s` ,dwixfa

.yak ly ziaxrn zen` dpenya ,yak ly eaxrna xie` eze`a did lele .gafnl

ody ,ekezl oicxei mikqpdy llg eze`e ,axrnl gxfnn dn` dxyr yy eagx yakdy

ly ezirwxwe ,ezirwxw cr zevign rax` swene gafn ly ziaxrn zinexca oiyrp

zil `pz i`de .my oicxei dpyd lk ly oii ikqp lke .my rlap oiid oi`e ,yiiy ztvx

.opaxc` bilte ,dil zilc onwl opixn` ikde .medz cr oicxei oiziy eidy diléçøô
äðåäë.mipdk micli =ùåø÷ ïéé.yxwpe ytrpy Ðäùåã÷á åúåà ïéôøåùåmewna Ð

lky .oikqpd on oiziyd e`lnzi `ly ,eze` oi`iven oiziyd jezne .dxfra yecw

oixeq`y ,mze` oitxeye .my`e z`hgn ueg mikqp oiperh cigide xeavd zepaxw

.`ed ycwc ,d`pdaêñä ùã÷á øîàðù.ekeqipl dtixy yiwd Ð
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ìëùlqtp jkle ,dizilc o`nk oxw dil ded dnbtp epxwy dfe Ð oxw el oi`y gafn

xn`ck ,oxetv da xebgzy ick gafn ipa`a zlqet dnibtc .oxw el oi`c ,dcearl

zenly mipa`" aizkc meyn :qxhpewa my yxit `nrhe .(mye `,gi) oilegc `nw wxt

awri oa xfril` 'x ,gth :xne` igei oa oerny 'x :mzd i`pz da ibilt [`ciqae] ."dpaz

aiyg `lc meyn mrhdc :xnel yie .zifk :xne`

.`xeriy i`da xnle `xeriy i`da xnl ,reaix

,`gip gafna ,edine !`kd ipzwck ,akrn reaixe

ciqc olpn oxw la` ,"gafnd didi reax" :aizkc

oxw :qxhpewa o`k yxity it lr s`c ?oxwa did

`l ,dn` mexa dn` lr dn` raexn oa` Ð

wxta `zi`ck ,dyrp oaln ici lrc ,okzi

oxwc reax `nye !(`,cp migaf) "onewn edfi`"

i`n ,gafn ipa`e :xn`z m`e .gafnn opitli

dxqgc meyn dil wetiz ?dnbtpc meyn `ixi`

,zenly eda opixw `l dnbtp `l elit`e .oa`d

zigxfn iab (my) "onewn edfi`" wxt gkenck

?dl icar ikid :jixtc .ceqi el did `ly zinexc

dl fiibc i`yie !`pngx xn` zenly mipa` Ð

oa`d xayl fiib i` :mzd dil xn`w ikdc xnel

o`k oi`e ,dnibt `la [xayl] xyt` i` Ð

`la oikqa wilgdle zegtl `a m`e .zenly

dnibt."lfxa odilr sipz `l"c `xeqi` `ki` Ð

"l`rnyi 'x" wxt dxf dcear zkqna rnyn oke

zia mefpbe mevvwy gafn ipa` iab (a,ap)

edpixazip ?ciarp ikid :xn`wc .i`penygÐ

edpixqp ,`pngx xn` zenly mipa`yexit Ð

zenibt `la zeyrl"lfxa mdilr sipz `l" Ð

ziaac ,xiny ici lr ecarile :xn`z m`e .aizk

wxta dheq zkqna gkenck ,xiny ded ipy

mi`iap eznyn :xn`wc ,(`,gn) "dtexr dlbr"

zia i`c ,ipy zia epiide .xiny lha ycwnd zia axgyn ,mineze mixe` elha ,mipey`xd

oey`xmi`iap eznync ,xinye mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn :edpiaxril Ð

,mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn :`xnba `ipzck ,ziad oaxeg did mipey`xd

`l` .(a,`k) `neia `zi`ck ,oey`x zian ipy zia xqg mixac dyngc .oey`x zia epiide

xinyd lhaaxgyn :mzd l`ilnb oa oerny oax xn`wc `d oke .ipy zia xg`l epiid Ð

zexitd mrh lhip ycwnd zia,rcz .einia axgy ,xn`w ipy zia oaxeg xg`l `nzqn Ð

ly zeilkk oihg oiyrpy ghy oa oerny inia oikxazn zexit eidy ipy ziaa ogky`c

wxtc ,dpizp oa `ncc `caern ipy ziaa xiny dedc di`x `iadl yi :cere .lecbd xey

l`xyi inkg epnn eyway ,(mye a,bk) dxf dcearc ipy wxtce (`,`l) oiyeciwc `nw

,(a,gn dheq) "dtexr dlbr" wxt dingp 'x xn`wck ,xiny era cet` ipa`e .cet`l mipa`

zia z` dnly dpa eay xiny xn`e ,dilr biltc dcedi 'x elit`e ."mze`elna" aizkck

ycwnd,(mye `,gq oihib) "efg`y in" wxt gkenck ,xiny era cet` ipa`c inp dcen Ð

ciarp ikid :opixn`wc .dnly dyry ycwnd zia oipa iabdyn izii`c xiny `ki` Ð

.ycwnd zial xiny ded `l dingp 'xlc `id ,dcedi iax jgxk lr `idde .cet` ipa`l

dpizp oa `ncc `caerednec` dxt el dclep dpyl :mzd opixn`wc .ded ipy ziaa Ð

dxt zkqna opzck ,`xfr dyry dipy ,dyn dyry dpey`xd ,eid zext raye .excra

?i`penyg zia mefpb i`n` ,ziyixtck ipy ziaa xiny didy oeike .(d dpyn iyily wxt)

j`id ,ok m` :xn`z m`e .oxetv da xebgz `ly zenly oze` dyer oi` xiny :xnel yie

i`d ik elit`c ,miptan eqipkne uegan owzn didy xnel xyt` `lc ?gafnd z` epa

"zifb odz` dpaz `l" :"exzi rnyie" zyxt seqa `zlikna `ipzck .xeq` gafna `peeb

lkida zifb dpea dz` la` ,zifb dpea dz` oi` ea Ð"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lke ofxbde zeawne" miiwn ip` dne .miycwd ycewaeelit` gafna :`nl` .rnyp epi` ziaa Ð

xg`l ,oileg ocerc ,gafnl mipa` eycwedy mcew oia wlgl oileki epiide ."xare efebp ok xae jez gafn ipa`" :"ikig dbdi zn`" zxdf`a owfd edil` epiax cqi oke .rnyp epi` uega

ini zyyn zewlg e`xap mid legae ,mid legay lgpd on mipa` iwelg oebk ,zewelgd mipa`a eze` epay (mye `,cp migaf) "onewn edfi`" wxta rnync ,jixv oi` la` .eycwedy

.ycwnd zial xiny dedc dcedi 'x xn`e "dpap rqn dnly oa`" aizk ycwnd zia iabc ,dyw edine .ziy`xa

ìàgafnl oiziye gafn :yixc `xw `eddnc ,dil zil "avg awi mbe" yixcc `pz jci` la` .e`xap ziy`xa ini zyyn ixaq opgei 'xe `pz i`d Ð ziy `xa `l` ziy`xa ixwiz

"on` ici dyrn" yixcc ,e`xap ziy`xa ini zyyn xaq `kdc .opgei 'xc` opgei 'xc dyw ,edine .cec dxk eilre :opiqxb dizlinae .ded mc` icia.mewn ly ezepne` dyrn Ð

.opgei 'xc `ail`e edpip i`xen` `nye .`nedz `tw oiziy cec dxky drya :opgei 'x xn` (`,bp) "lilgd" wxta onwleåäòèéåmbe gafn df ekeza lcbn oaie ycwnd zia df wxey

"ekeza lcbn oaie" :qixb `ztqeza la` .'hpewd zqxb dfe ,mixtqd lka aezk jk Ð oiziyd el` ea avg awi"ea avg awi mb"e ,lkid df Ðawi gafnl ixwe .gafn df Ðoikqpny itl Ð

.oiziy opiyxc "mb"c `ieaixne ,miawid on oi`iveny oiid z` eilr
mikqp
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àìå ãBñé àìå ïø÷ àìå Lák àì Bì ïéàL çaæî ìkL¤¨¦§¥©¤¥Ÿ¤¤§Ÿ¤¤§Ÿ§§Ÿ
òeaéø¯óà :øîBà äãeäé øa éñBé éaø .äãBáòì ìeñt ¦©¨©£¨©¦¥©§¨¥©

ááBqäïézéL :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà . ©¥¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦¦
éëøé é÷enç" :øîàpL ,eàøáð úéLàøá éîé úLMîC ¦¥¤§¥§¥¦¦§§¤¤¡©©¥§¥©¦

éëøé é÷enç" ."ïnà éãé äNòî íéàìç Bîk"C¯eìà §¢¨¦©£¥§¥¨¨©¥§¥©¦¥
"íéàìç Bîk" ,ïéúéMä¯,íBäzä ãò ïéãøBéå ïéììBçnL ©¦¦§¢¨¦¤§¨¦§§¦©©§

"ïnà éãé äNòî"¯LBãwä ìL Búeðîeà éãé äNòî Bæ ©£¥§¥¨¨©£¥§¥¨¤©¨
éác àðz .àeä Ceøaøìà ,"úéLàøa" :ìàòîLé ' ¨¨¨§¥¦§¨¥§¥¦©

éñBé éaø ,àéðz .úéL àøa àìà "úéLàøa" éø÷éz¦§¦§¥¦¤¨¨¨¦©§¨©¦¥
:øîàpL ,íBäz ãò ïéãøBéå ïéììBçî ïéúéL :øîBà¥¦¦§¨¦§§¦©§¤¤¡©

éãéãéì àð äøéLà"úøéLBîøëì éãBcéãéãéì äéä íøk ¨¦¨¨¦¦¦¦©¦§©§¤¤¨¨¦¦¦
eäòhiå eäìwñéå eä÷fòéå .ïîL ïa ïø÷a÷øBNïáiå §¤¤¤¨¤©§©§¥©§©§¥©¦¨¥¥©¦¤

áöç á÷é íâå BëBúa ìcâî"÷øBN eäòhiå" ."Ba¯äæ ¦§¨§§©¤¤¨¥©¦¨¥¥¤
"BëBúa ìcâî ïáiå" ,Lc÷nä úéa¯á÷é íâå" ,çaæî äæ ¥©¦§¨©¦¤¦§¨§¤¦§¥©§©¤¤

"Ba áöç¯øa øæòìà éaø øîà ,àéðz .ïéúéMä eìà ¨¥¥©¦¦©§¨¨©©¦¤§¨¨©
,Lák ìL Báøòîa çaæîì Lák ïéa äéä ïè÷ ìeì :÷Bãö̈¨¨¨¨¥¤¤§¦§¥©§©£¨¤¤¤

ì úçàåíéòáLì ïéãøBé äpeäë éçøt äðLïéèwìîe íL §©©§¦§¦¨¨¦§¥§¨§¦§¨§©§¦
ïéôøBNå ïéàáe ,äìéáã éìebéòì äîBcL Leø÷ ïéé íMî¦¨©¦¨¤¤§¦¥§¥¨¨¦§§¦
"'äì øëL Cñð Cqä Lãwa" :øîàpL ,äMeã÷a BúBà¦§¨¤¤¡©©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו 

 מלאכת שמים 

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק, ות"ח על בשורה הטובה מהטבת מצב בריאות 

ימיהם  ויאריכו  לרפו"ש,  עד  להטבה  מהטבה  להלוך  דרגא  זו  הטבה  שתהי'  רצון  ויהי  תחי',  זוגתו 

ושנותיהם בטוב ובנעימים.

ומובן שבזה נכללת ג"כ הצלחת המשתה אודותו כותב שעורכים לכבודו בבית הספר בו עסק 

הרעיון  אשר  וברוחניות  כספים  לאוסף  בהנוגע  בגשמיות  והצלחה  ברוחניות  הצלחה  שנה  ח"י  ב"פ 

יחדיר  ישראל  מבני  ואחת  אחד  לכל  הקדש  טהרת  על  החינוך  אלא  עוד,  ולא  הכשר,  חינוך  דהכרח 

ולכן כל היגיעה והשתדלות  לחוגים ההולכים ומתרחבים ומתפשטים עד שיכירו שזה בעיא חיונית, 

בזה כדאיות הם, וכיון שזכה שההשגחה העליונה העמידתו בשטח עבודה זו, תזכהו גם כן לבשר טוב 

מההתקדמות בהאמור עדי יקוים היעוד שלא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם 

ועד גדולם, ומלאה הארץ דעה את ה'.

בהוקרה ובברכה.



קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc dkeq(ipy meil)

itl ,epxw dnbtpy jka lqtp gafndy mrhdeBì ïéàL çaæî ìkL¤¨¦§¥©¤¥
,oldlc mixacd zrax` z`Lák àìbbl miler ekxcy retiy - Ÿ¤¤

,gafndïø÷ àìåbb zeief rax`a dn` daeba dn` lr dn` - §Ÿ¤¤
,gafndãBñé àìåagexa gafnd zizgza dbxcn oirk dhila - §Ÿ§

,dn` daebae dn`òeaéø àìå,eagx zcink dpi` ekx` zciny - §Ÿ¦©
äãBáòì ìeñtááBqä óà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaø .agexa dqipk - ¨©£¨©¦¥©§¨¥©©¥

oeike .gafnd zexyk z` akrn ,ceqidn zen` yng daeba dn`
,oxw xqegn gafnd eli`k aygp ,gafnd oxw dnbtp mei eze`ay

.dcearl leqt did jkle
ïéúéL ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàgafnd zgzy llgd - ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦¦

,mine oii ikqp miktyp eid myl ,mikqpd mewn cbpkéîé úLMî¦¥¤§¥
éëøé é÷enç' øîàpL ,eàøáð úéLàøa'ïnà éãé äNòî íéàìç Bîk C, §¥¦¦§§¤¤¡©©¥§¥©¦§£¨¦©£¥§¥¨¨

yxeceéëøé é÷enç'ïéúéMä elà 'C,xzqpe dqkzn oeyl 'iweng' - ©¥§¥©¦¥©¦¦
jeza miaevge mixzqen eid oiziyde ,cv enk `ed 'jikxi'e
xn`py dne ,zinexc ziaxrn oxwa gafnd cva mnewne ,gafnd

'íéàìç Bîk'cnllíBäzä ãò ïéãøBéå ïéììBçnLoeyl 'mi`lg' - §£¨¦¤§¨¦§§¦©©§
,llg,àeä Ceøa LBãwä ìL Búeðneà éãé äNòî Bæ 'ïnà éãé äNòî'©£¥§¥¨¨©£¥§¥¨¤©¨¨

.d`elne laz `xay on` `edy
.úéLàøa' ,ìàòîLé éaø éác àðzz`e minXd z` midl` `xA ¨¨§¥©¦¦§¨¥§¥¦¨¨¡Ÿ¦¥©¨©¦§¥

,'ux`dàlà 'úéLàøa' éø÷éz ìà`xwze daizd z` wlgzàøa' ¨¨¤©¦§¥§¥¦¤¨¨¨
,'úéL ¯z`ixa mr ziy`xa ini zyyn e`xap oiziydy xnel ¦

.ux`de minyd
ãò ïéãøBéå ïéììBçî ïéúéL ,øîBà éñBé éaø àéðzdøîàpL ,íBäz ©§¨©¦¥¥¦¦§¨¦§§¦©§¤¤¡©

ïîL ïa ïø÷a éãéãéì äéä íøk ,Bîøëì éãBc úøéL éãéãéì àp äøéLà'¨¦¨¨¦¦¦¦©¦§©§¤¤¨¨¦¦¦§¤¤¤¨¤
'Ba áöç á÷é íâå BëBúa ìcâî ïáiå ÷øBN eäòhiå eäìwñéå eä÷fòéå, ©§©§¥©§©§¥©¦¨¥¥©¦¤¦§¨§§©¤¤¨¥

enewnae `ed jexa yecwd liaya xiyiy xn` `iapd diryi -
z` `ed jexa yecwd `iad ,xxeyne ,l`xyi zqpk `id enxk lr
dpinyd dpit `idy 'onW oA oxw' z`xwpd l`xyi ux`l l`xyi¤¤¤¨¤
- 'EdwGrie' ,'yace alg zaf ux`' dilr xn`py zevx`d lkn©§©§¥
zrahk gixae mizlc dneg zetwen zexeva mixr mdl dpa

,[zinx`a '`wfir' z`xwpd]'ux`n zene`d z` dpit - 'EdlTqie©§©§¥
,mze` e`ihgi ot ,enxkn mipa` dptnd mc`k ,mdiptn l`xyi

'÷øBN eäòèiå'miptb ly miyxey l`xyi ux`a mrhpe - ©¦¨¥¥
,otbd on dxenf wx `le zegaeynLc÷nä úéa äæoyxey `edy ¤¥©¦§¨

,`ed jexa yecwd iptl oaagny l`xyi ly oxwireìcâî ïáiå'©¦¤¦§¨
çaæî äæ 'BëBúa,fer lcbnk ieyrd'Ba áöç á÷é íâå'xea xtg - §¤¦§¥©§©¤¤¨¥

lcbn eze`aïéúéMä elàcr micxeie gafn ly eteba milelgd ¥©¦¦
.medzd

,÷Bãö øa øæòìà éaø øîà àéðz`l` ,medzd cr oiziyd ecxi `l ©§¨¨©©¦¤§¨¨©¨
ïè÷ ìeìdlelg daex` -Lák ìL Báøòîa çaænì Lák ïéa äéä- ¨¨¨¨¥¤¤©¦§¥©§©£¨¤¤¤

zen` dxyr yy jezn yakd ly zeiaxrnd zen`d dpenya
,eagx lyì úçàåéçøt äðL íéòáLixrp -ì ïéãøBé äpeäkíL §©©§¦§¦¨¨¦§¥§¨§¦§¨

,daex` dze`léìebéòì äîBcL Leø÷ ïéé íMî ïéèwìîeäìéác- §©§¦¦¨©¦¨¤¤§¦¥§¥¨
dze`a xahvd ,mipyd jyna gafnd iab lr jqpzpy axd oiidy

daex`mdy ,dliac ilebirl dnec didy cr yexwl lfepn jtdpe
,lebir zxeva eicgi zeweacd mip`z,äMeã÷a BúBà ïéôøBNå ïéàáe¨¦§§¦¦§¨

eztixye ,oldlck gafnl ycwedy meyn d`pda xeq`y itl
,yecw mewn `idy dxfraøîàpLzriax FMqpe' mikqp zyxta ¤¤¡©§¦§§¦¦

cg`d UaMl oidd''äì øëL Cñð Cqä Lãwadtixy yiwd ©¦©¤¤¨¤¨©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©
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ezny in` cenr hn sc ± iyily wxt`nei
'åë çáæî ìëùreaixe ceqie yake oxw el oi`y gafnd lky ,dcearl xyk oi` ikdl Ð

oxw .opiqxb ikd dcearl leqtceqie ,oxw lkl dn` mexa dn` lr dn` oa` Ðepiidc Ð

reaixe ,dpey`x dqipk dn`el` lkn cg` xqg m` .raexn epi`y Ð`nrhe .leqt Ð

"gafnd" xn`py mewn lk :(`,aq migaf) "miycw zhigi`ny zia `ped ax xn`Ð

"gafnd" :rnyn ikdc .akrlgafnd edf Ð

lr" ,"gafnd" aizk edleka jpde .ok ieyrd

,(hk zeny) mi`elna "jrav`a gafnd zepxw

yakde ,(e `xwie) "gafnd ipt l`" aizk yakae

ceqiae .eziilre egzt `edy gafn ly eipt `ed

aizk reaixae ,(g my) "gafnd ceqi l`" aizk

.(fk zeny) "gafnd didi reax"øá éñåé éáø
ááåñä óà øîåà äãåäé:xaqwc ,eakrn Ð

ea xn`p ixde ,aaeqd edf gafnd aekxk

ikde ,xeikd edf edl `xiaq opaxe ."gafnd"

.(my) "miycw iycw" wxta migafa opixn`

ïéúéùmewn cbpk gafnd zgzy llg Ð

.mikqpdé÷åîçxiy) "xar wng" oeyl .ixzq =

(dizn cr" oke .ipnn dqkpe xzqp Ð

(`l edinxi) "oiwngzzz`y ,ipnn ixzqz Ð

iweng" .ia zlrny lr il` axwil dyea

"jikxi.(` `xwie) "gafnd jxi" oeyl Ðäùòî
àåä êåøá ùåã÷ä ìù åúåðîåà éãé:opiqxb Ð

'eke cec dxk mdilredil opiqxb `l Ð

o`nc ,dil opiqxb `l inp `kde ,`ztqeza

ini zyyny dil zil o`xky dil zi`c

.e`xap ziy`xaéãéãéì,`ed jexa yecwd Ð

lr leawl ip` enewnae ,exxeyn ip` eliaya

.z`fúøéùåîøëì éãåã.enxk lr Ðäéä íøë
ïîù ïá ïø÷á éãéãéìzief ,l`xyi ux`a Ð

.zevx`d lkn dpinydåä÷æòéåmdl dpa Ð

.(dk zeny) '`wfir' opinbxznc ,zrahk gixae mizlc zetwen zexeva mixråäì÷ñéå
ot mvx`a eayi `ly ,mdiptn zene`d dpit :xnelk .enxkn mipa` dptnd mc`k Ð

.mze` e`ihgi÷øåù åäòèéå.onvr oiyxy `l` ,dxenf `le .zegaeyn miptb erhp Ð

.mewnd iptl maagny ,oxwire oyxey `edy ycwnd zia dfçáæî äæ åëåúá ìãâî ïáéå
.fer lcbnk ieyrd Ðåá áöç á÷é íâåiawi cr" oke ,xetg xea `ed awi .lcbn eze`a Ð

(ci dixkf) "jlnd.f"rla o"iiyet* ,dxrne giy oeyl ,`klnc `giy zia Ðìåì=

.dhnl dlrnln `idy ,daex`çáæîì ùáë ïéártyne ,mizye miyly ekx` yakd Ð

hrn xie` `l` ,gafnl xaegn ey`x did `le .gafnl deyy cr zen` ryz dlere

"mcde xyad jizeler ziyre" :(`,cw) migafa xn`ck ,mizpia wiqtnmc dn Ð

yak oia iexw xie` eze`e ,gafnl yak oia yi xie` :zcnl `d .dwixfa xya s` ,dwixfa

.yak ly ziaxrn zen` dpenya ,yak ly eaxrna xie` eze`a did lele .gafnl

ody ,ekezl oicxei mikqpdy llg eze`e ,axrnl gxfnn dn` dxyr yy eagx yakdy

ly ezirwxwe ,ezirwxw cr zevign rax` swene gafn ly ziaxrn zinexca oiyrp

zil `pz i`de .my oicxei dpyd lk ly oii ikqp lke .my rlap oiid oi`e ,yiiy ztvx

.opaxc` bilte ,dil zilc onwl opixn` ikde .medz cr oicxei oiziy eidy diléçøô
äðåäë.mipdk micli =ùåø÷ ïéé.yxwpe ytrpy Ðäùåã÷á åúåà ïéôøåùåmewna Ð

lky .oikqpd on oiziyd e`lnzi `ly ,eze` oi`iven oiziyd jezne .dxfra yecw

oixeq`y ,mze` oitxeye .my`e z`hgn ueg mikqp oiperh cigide xeavd zepaxw

.`ed ycwc ,d`pdaêñä ùã÷á øîàðù.ekeqipl dtixy yiwd Ð
äî

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

ìëùlqtp jkle ,dizilc o`nk oxw dil ded dnbtp epxwy dfe Ð oxw el oi`y gafn

xn`ck ,oxetv da xebgzy ick gafn ipa`a zlqet dnibtc .oxw el oi`c ,dcearl

zenly mipa`" aizkc meyn :qxhpewa my yxit `nrhe .(mye `,gi) oilegc `nw wxt

awri oa xfril` 'x ,gth :xne` igei oa oerny 'x :mzd i`pz da ibilt [`ciqae] ."dpaz

aiyg `lc meyn mrhdc :xnel yie .zifk :xne`

.`xeriy i`da xnle `xeriy i`da xnl ,reaix

,`gip gafna ,edine !`kd ipzwck ,akrn reaixe

ciqc olpn oxw la` ,"gafnd didi reax" :aizkc

oxw :qxhpewa o`k yxity it lr s`c ?oxwa did

`l ,dn` mexa dn` lr dn` raexn oa` Ð

wxta `zi`ck ,dyrp oaln ici lrc ,okzi

oxwc reax `nye !(`,cp migaf) "onewn edfi`"

i`n ,gafn ipa`e :xn`z m`e .gafnn opitli

dxqgc meyn dil wetiz ?dnbtpc meyn `ixi`

,zenly eda opixw `l dnbtp `l elit`e .oa`d

zigxfn iab (my) "onewn edfi`" wxt gkenck

?dl icar ikid :jixtc .ceqi el did `ly zinexc

dl fiibc i`yie !`pngx xn` zenly mipa` Ð

oa`d xayl fiib i` :mzd dil xn`w ikdc xnel

o`k oi`e ,dnibt `la [xayl] xyt` i` Ð

`la oikqa wilgdle zegtl `a m`e .zenly

dnibt."lfxa odilr sipz `l"c `xeqi` `ki` Ð

"l`rnyi 'x" wxt dxf dcear zkqna rnyn oke

zia mefpbe mevvwy gafn ipa` iab (a,ap)

edpixazip ?ciarp ikid :xn`wc .i`penygÐ

edpixqp ,`pngx xn` zenly mipa`yexit Ð

zenibt `la zeyrl"lfxa mdilr sipz `l" Ð

ziaac ,xiny ici lr ecarile :xn`z m`e .aizk

wxta dheq zkqna gkenck ,xiny ded ipy

mi`iap eznyn :xn`wc ,(`,gn) "dtexr dlbr"

zia i`c ,ipy zia epiide .xiny lha ycwnd zia axgyn ,mineze mixe` elha ,mipey`xd

oey`xmi`iap eznync ,xinye mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn :edpiaxril Ð

,mineze mixe` elha ycwnd zia axgyn :`xnba `ipzck ,ziad oaxeg did mipey`xd

`l` .(a,`k) `neia `zi`ck ,oey`x zian ipy zia xqg mixac dyngc .oey`x zia epiide

xinyd lhaaxgyn :mzd l`ilnb oa oerny oax xn`wc `d oke .ipy zia xg`l epiid Ð

zexitd mrh lhip ycwnd zia,rcz .einia axgy ,xn`w ipy zia oaxeg xg`l `nzqn Ð

ly zeilkk oihg oiyrpy ghy oa oerny inia oikxazn zexit eidy ipy ziaa ogky`c

wxtc ,dpizp oa `ncc `caern ipy ziaa xiny dedc di`x `iadl yi :cere .lecbd xey

l`xyi inkg epnn eyway ,(mye a,bk) dxf dcearc ipy wxtce (`,`l) oiyeciwc `nw

,(a,gn dheq) "dtexr dlbr" wxt dingp 'x xn`wck ,xiny era cet` ipa`e .cet`l mipa`

zia z` dnly dpa eay xiny xn`e ,dilr biltc dcedi 'x elit`e ."mze`elna" aizkck

ycwnd,(mye `,gq oihib) "efg`y in" wxt gkenck ,xiny era cet` ipa`c inp dcen Ð

ciarp ikid :opixn`wc .dnly dyry ycwnd zia oipa iabdyn izii`c xiny `ki` Ð

.ycwnd zial xiny ded `l dingp 'xlc `id ,dcedi iax jgxk lr `idde .cet` ipa`l

dpizp oa `ncc `caerednec` dxt el dclep dpyl :mzd opixn`wc .ded ipy ziaa Ð

dxt zkqna opzck ,`xfr dyry dipy ,dyn dyry dpey`xd ,eid zext raye .excra

?i`penyg zia mefpb i`n` ,ziyixtck ipy ziaa xiny didy oeike .(d dpyn iyily wxt)

j`id ,ok m` :xn`z m`e .oxetv da xebgz `ly zenly oze` dyer oi` xiny :xnel yie

i`d ik elit`c ,miptan eqipkne uegan owzn didy xnel xyt` `lc ?gafnd z` epa

"zifb odz` dpaz `l" :"exzi rnyie" zyxt seqa `zlikna `ipzck .xeq` gafna `peeb

lkida zifb dpea dz` la` ,zifb dpea dz` oi` ea Ð"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lke ofxbde zeawne" miiwn ip` dne .miycwd ycewaeelit` gafna :`nl` .rnyp epi` ziaa Ð

xg`l ,oileg ocerc ,gafnl mipa` eycwedy mcew oia wlgl oileki epiide ."xare efebp ok xae jez gafn ipa`" :"ikig dbdi zn`" zxdf`a owfd edil` epiax cqi oke .rnyp epi` uega

ini zyyn zewlg e`xap mid legae ,mid legay lgpd on mipa` iwelg oebk ,zewelgd mipa`a eze` epay (mye `,cp migaf) "onewn edfi`" wxta rnync ,jixv oi` la` .eycwedy

.ycwnd zial xiny dedc dcedi 'x xn`e "dpap rqn dnly oa`" aizk ycwnd zia iabc ,dyw edine .ziy`xa

ìàgafnl oiziye gafn :yixc `xw `eddnc ,dil zil "avg awi mbe" yixcc `pz jci` la` .e`xap ziy`xa ini zyyn ixaq opgei 'xe `pz i`d Ð ziy `xa `l` ziy`xa ixwiz

"on` ici dyrn" yixcc ,e`xap ziy`xa ini zyyn xaq `kdc .opgei 'xc` opgei 'xc dyw ,edine .cec dxk eilre :opiqxb dizlinae .ded mc` icia.mewn ly ezepne` dyrn Ð

.opgei 'xc `ail`e edpip i`xen` `nye .`nedz `tw oiziy cec dxky drya :opgei 'x xn` (`,bp) "lilgd" wxta onwleåäòèéåmbe gafn df ekeza lcbn oaie ycwnd zia df wxey

"ekeza lcbn oaie" :qixb `ztqeza la` .'hpewd zqxb dfe ,mixtqd lka aezk jk Ð oiziyd el` ea avg awi"ea avg awi mb"e ,lkid df Ðawi gafnl ixwe .gafn df Ðoikqpny itl Ð

.oiziy opiyxc "mb"c `ieaixne ,miawid on oi`iveny oiid z` eilr
mikqp
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àìå ãBñé àìå ïø÷ àìå Lák àì Bì ïéàL çaæî ìkL¤¨¦§¥©¤¥Ÿ¤¤§Ÿ¤¤§Ÿ§§Ÿ
òeaéø¯óà :øîBà äãeäé øa éñBé éaø .äãBáòì ìeñt ¦©¨©£¨©¦¥©§¨¥©

ááBqäïézéL :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà . ©¥¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦¦
éëøé é÷enç" :øîàpL ,eàøáð úéLàøá éîé úLMîC ¦¥¤§¥§¥¦¦§§¤¤¡©©¥§¥©¦

éëøé é÷enç" ."ïnà éãé äNòî íéàìç Bîk"C¯eìà §¢¨¦©£¥§¥¨¨©¥§¥©¦¥
"íéàìç Bîk" ,ïéúéMä¯,íBäzä ãò ïéãøBéå ïéììBçnL ©¦¦§¢¨¦¤§¨¦§§¦©©§

"ïnà éãé äNòî"¯LBãwä ìL Búeðîeà éãé äNòî Bæ ©£¥§¥¨¨©£¥§¥¨¤©¨
éác àðz .àeä Ceøaøìà ,"úéLàøa" :ìàòîLé ' ¨¨¨§¥¦§¨¥§¥¦©

éñBé éaø ,àéðz .úéL àøa àìà "úéLàøa" éø÷éz¦§¦§¥¦¤¨¨¨¦©§¨©¦¥
:øîàpL ,íBäz ãò ïéãøBéå ïéììBçî ïéúéL :øîBà¥¦¦§¨¦§§¦©§¤¤¡©

éãéãéì àð äøéLà"úøéLBîøëì éãBcéãéãéì äéä íøk ¨¦¨¨¦¦¦¦©¦§©§¤¤¨¨¦¦¦
eäòhiå eäìwñéå eä÷fòéå .ïîL ïa ïø÷a÷øBNïáiå §¤¤¤¨¤©§©§¥©§©§¥©¦¨¥¥©¦¤

áöç á÷é íâå BëBúa ìcâî"÷øBN eäòhiå" ."Ba¯äæ ¦§¨§§©¤¤¨¥©¦¨¥¥¤
"BëBúa ìcâî ïáiå" ,Lc÷nä úéa¯á÷é íâå" ,çaæî äæ ¥©¦§¨©¦¤¦§¨§¤¦§¥©§©¤¤

"Ba áöç¯øa øæòìà éaø øîà ,àéðz .ïéúéMä eìà ¨¥¥©¦¦©§¨¨©©¦¤§¨¨©
,Lák ìL Báøòîa çaæîì Lák ïéa äéä ïè÷ ìeì :÷Bãö̈¨¨¨¨¥¤¤§¦§¥©§©£¨¤¤¤

ì úçàåíéòáLì ïéãøBé äpeäë éçøt äðLïéèwìîe íL §©©§¦§¦¨¨¦§¥§¨§¦§¨§©§¦
ïéôøBNå ïéàáe ,äìéáã éìebéòì äîBcL Leø÷ ïéé íMî¦¨©¦¨¤¤§¦¥§¥¨¨¦§§¦
"'äì øëL Cñð Cqä Lãwa" :øîàpL ,äMeã÷a BúBà¦§¨¤¤¡©©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©
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eznyקלב ina cenr hn sc ± iyily wxt`nei
'åë äùåã÷á åëåñéð äîmyn ez`ved la` .dxfrl ueg liga `le ,dyecwa eztixyy `l` `kdn sili `l Ð.`xw jixv `le ,e`lnzi `ly ick ,dil `hiyt Ðòîùî éàîÐ

.dtixy `kdnùã÷ ùã÷ àéúà.sili `kdn eztixye ez`ved zevnc inp xninl `ki`e Ðíäá ïéìòåî äìéçúá.edpip deab iycwc ,dlirn mda yi ekqpzpy cr eycwedyn Ð

ïäá ïéìòåî ïéà ïéúéùì åãøé.deab jxev mey mda oi`y Ðïàîëoilren oi` ipzinl jixhvi` Ð.m`iadle cxil xyt`e ,medzl oicxei oi`c ,wecv xa xfrl` 'xk Ðèì÷éàãm` Ð

.laiwe ,oiziyd jeza ilk dlzàîéì éøîàã àëéàoilren oi` oiziyl ecxi ipzwc `d Ðhlwi`e .`id opax Ðxfrl` 'x i`c .deab jxev dzrn oda oi`c ,oilren oi` Ðizk` Ð

eze` oitxey xn`wc ,iniiw ediizyecwa

eracn mdilr ezyecw :`nl` ,dyecwa

.dtixyåúåöî úéùòðùxwir `ed ekeqipe Ð

.ezevnïéúéùä úà ïé÷÷åôy`xay awp z` Ð

oiid d`xiy ,oiziyl ea oicxei mikqpdy gafnd

.raye `ln oexbk ,eilrøëù,zexky oeyl Ð

.dkiqpe dgnyeòáù äéðåøâîici lr Ð

`ln oexbe zeqb zenibla edzeyy`ed Ð

qipkny daexn dizy ici lr `le ,riayn

opi`e .zewc zenibl ici lr eirna oii daxd

.qxk ielina `a mdly raeyy ,oilke`kòîâì
éòåîâ.zeqb zenibla Ðéòåîâ äéì òîâîÐ

.devn aeaig meyn driay jxcíéìòðáÐ

.milbx ziilraáéãðz` xikdl eal eacpy Ð

.e`xeaíéøâì äìéçú.xiibzdl eal zacpa Ð

'åëå åìùîð äîì 'åâå êéëøé é÷åîç áéúëã éàî
"mi`lg enk" `xwl yxc opr ax Ð,zegelk Ð

"mzk ilge [adf] mfp" enk ,zeaeh mipa`n eidy

"on` ici dyrn" ,(dk ilyn)zegelde Ð

.(al zeny) "midl` dyrnêéëøé é÷åîçÐ

`le ,`rpva dxezd ceaky ,jxik mixzqpd

zepyl `le ,xir ly daeba dpeye ayei zeidl

.(`,fh) ohw crena xn`ck .weya eicinlzl

äìë úñðëäå úîä úàöåäeda aizkc Ð

zia l` zkln la` zia l` zkll aeh" ,"zkl"

cerql ,rpvd jixv my s` (f zldw) "dzyn

bidpdl `le d`p dcna genyle ,d`p dcna

fafal jixv m` :mixne` yie .envra y`x zelw

diipr dlk zqpkdl e` ipr zn z`vedlÐ

rci `lc o`n inw `nil `le ,`rpva dyri

.i`g` axc zezl`ya yxtn oke ,[ok] icarc

àòðöá ïúåùòì ïëøãù íéøáãdwcv oebk Ð

meyl ricedl jixv oi`y xzqa iprl zpzipd

mixg`y itl ,dlkae zna ok oi`y dn .mc`

epiide .in lyn d`ivid oirceie oda oiwqrzn

`ede ,`zeripv ira ilin lkc xfrl` iax xn`c

.dxez ixacl oicdçáæî 'äì øçáðlkd Ð

mlek ,minlye dlere my`e z`hg ,gaf llka

.md gaf'åâå ä÷ãöì íëì åòøæ øîàðù`xw Ð

,xivw `xw cqgd z`e dwcv drixfl aezkd

.yxtnck drixfn dxivw daehe'åë òøåæ íãà
dwli e` gnvi `l `ny ,lke` epi` wtq Ð

.cxae oetcyaäáù íéãñç úåìéîâ éôì àìàÐ

oebk .cqgd `ed gxehde ,dwcvd `id dpizpd

e` ezial dkilen,daxdl el dlrzy gxeh

zern e` ,yeall cba e` diet` zt el ozep oebk

eizern `ivei `ly ,dievn d`eazdy zra

.ipr ly ezaehl ezrce eal ozepy ,ceai`låòøæ
ä÷ãöì íëì,rxefy drixfd `id dwcvd Ð

"cqg itl exvwe" .xky lawl xevwl ickÐ

.day cqgd itl xky elawzyíéãñç úåìéîâ
åôåâá ïéá.jxca exiag deln ozg gnyn .exaew ,e`yep ,znl citqn oebk Ðåðåîîáå.dndae milk eli`yn ,zern el deln Ðõåô÷ì àáä ìë àîù,utew cqge dwcv zeyrle Ð

jkl mipbedn miyp` el oi`ivnne oiwitqne"xwi dn" :xnel cenlz Ð.mipbednl da zekfl cinz dievn dpi`y itl ,dixg` scxle gexhle al zzl jixv Ðúùãå÷îá éúééð éàîàå
oiycwn oi`c ,oycwn ilkd oi`e .ilkl oiie`x oi` xeriykn xzei oda yi m` e` ,ilkd epycwiy ezrc ok m` `l` ,dpila lqtil sebd zyecw oycwn ilkd oi` dizrc `wlq `wc Ð

.mdl ie`xd `l`íéîì øåòéù ïéàlk" (`l zeny) aizkc ,mycwn cin ilke ,md ilkl oiie`x jkld ,`xeriy dxez oda dyxit `lc ,jqpl oiie`x oibel dylyn xzei elit`y Ð

xgn cr eycwziy dvex epi` elit`e "ycwi mda rbepd.zrcn `ly ,cin oycwn ilkd Ð
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íéëñð`id dpyn Ð mda oilren dligza

,(`,`i) "z`hg cle" wxt dlirna

miaezk oi`y mixg` zepeyla `xnba dlr wiqne
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BëeqépL íLkéàî .äMeã÷a BúôéøN Ck äMeã÷a §¥¤¦¦§¨¨§¥¨¦§¨©
áéúk ,"Lã÷" "Lã÷" àéúà :àðéáø øîà ?òîLî©§©¨©¨¦¨¨§¨Ÿ¤Ÿ¤§¦
úà zôøNå" :íúä áéúëe ,"Cñð Cqä Lãwa" :àëä̈¨©Ÿ¤©¥¤¤§¦¨¨§¨©§¨¤

øúBpäàä àìæà ïàîk ."àeä Lã÷ ék ìëàé àì Làa ©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤§©¨§¨¨
äìéçza ,íéëñð :àéðúc¯ïéúéMì eãøé ,ïäa ïéìòBî §©§¨§¨¦©§¦¨£¦¨¤¨§©¦¦

¯ïðaø éàc .àéä ÷Bãö øa øæòìà éaø àîéì .ïäa ïéìòBî ïéà¯!íBäzì eäì eúçð àä ¥£¦¨¤¥¨©¦¤§¨¨©¨¦§¦©¨©¨¨£§©§
,÷Bãö øa øæòìà éaø àìå àéä ïðaø àîéì :éøîàc àkéàå .èì÷éàãa ,ïðaø àîéz eìéôà£¦¥¨©¨©¦§¦§¨§¦¨§¨§¦¥¨©¨©¦§Ÿ©¦¤§¨¨©¨

øæòìà éaø éàc¯z eìéôà !éîéé÷ eäééúMeã÷a ézkàäNòpL øác Eì ïéà ,øæòìà éaø àîé §¦©¦¤§¨¨©©¦¦§¨©§¨§¦£¦¥¨©¦¤§¨¨¥§¨¨¤©£¨
ïéëqðnL ïîæa :Lé÷ì Léø øîà .Ba ïéìòBîe Búåöî,ïéúéMä úà ïé÷÷Bt çaæî éab ìò ïéé ¦§¨£¦¨©¥¨¦¦§©¤§©§¦©¦©©¥¦§¥©§¦¤©¦¦

"øëL" :àtt áø øîà ?òîLî éàî ."'äì øëL Cñð Cqä Lãwa" :øîàpM äî íéi÷ì¯ §©¥©¤¤¡©©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©©©§©¨©©©¨¥¨
ìïBLì ,äiúLì ,äòéáN ïBLàøîç Léðéà òáN ék :dpéî òîL ,àtt áø øîà .úeøëL ïBL §§¦¨§§¦¨§¦§¨©©©¨§©¦¨¦¨©¦¦©§¨
¯àøîç déì àLéôð àìc ïðaøî àáøeö :àáø øîà .òáN déðBøbî¯,àáø .éòBîb òîâéì ¦§¥¨©¨©¨¨§¨¥©¨©§¨§¦¨¥©§¨¦§©§¥¨¨

àúëøác àñkàòîâàéîòô eôi äî" :áéúëc éàî ,àáø Løc .éòBîb"áéãð úa íéìòpa C ©¨¨§¦§§¨©§©§¥¨©¨¨©¦§¦©¨§¨©¦©§¨¦©¨¦
¯ïéìBòL äòLa ìàøNé ìL ïäéúBîòt eôi äî"áéãð úa" ,ìâøì¯,eðéáà íäøáà ìL Bza ©¨©£¥¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦¨¤¤©¨¦¦¤©§¨¨¨¦

éäìà àìå íäøáà éäìà ."íäøáà éäìà íò eôñàð íénò éáéãð" :øîàpL ,áéãð àø÷pL¤¦§¨¨¦¤¤¡©§¦¥©¦¤¡¨©¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥©§¨¨§Ÿ¡Ÿ¥
áéúëc éàî :ïðò áø éác àðz .íéøbì äìéçz äéäL íäøáà éäìà :àìà ?á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ¤¨¡Ÿ¥©§¨¨¤¨¨§¦¨©¥¦¨¨§¥©¨¨©¦§¦

éëøé é÷enç"äøBú éøác eìLîð änì "CCøék¯øúqa Cøi äî :Eì øîBì¯äøBú éøác óà ©¥§¥©¦¨¨¦§§¦§¥¨§¨¥©§©¨¥©¥¤©¦§¥¨
eðééäå .øúqaäîe áBh äî íãà Eì ãébä" áéúëc éàî :øæòìà éaø øîàc'äEnî LøBc ©¥¤§©§§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦§¨¨©¨¥¦§

éäìà íò úëì òðöäå ãñç úáäàå ètLî úBNò íà ék"ètLî úBNò" ."E¯,ïécä äæ ¦¦£¦§¨§©£©¤¤§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤£¦§¨¤©¦
"ãñç úáäàå"¯éäìà íò úëì òðöäå" ,íéãñç úeìéîb Bæ"E¯úñðëäå únä úàöBä Bæ §©£©¤¤§¦£¨¦§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤¨©©¥§©§¨©

íéøác àìäå .äteçì äìkàéñäøôa ïúBNòì ïkøcL íéøác äîe ;øîBçå ì÷¯äøBz äøîà ©¨©¨©£Ÿ§¨¦©¨¤©§¨¦¤©§¨©£¨§©§¤§¨¨§¨¨
àòðöa ïúBNòì ïkøcL íéøác ,"úëì òðöä"¯:øæòìà éaø øîà .änëå änk úçà ìò ©§¥©¤¤§¨¦¤©§¨©£¨§¦§¨©©©©¨§©¨¨©©¦¤§¨¨

."çáfî 'äì øçáð ètLîe ä÷ãö äNò" :øîàpL ,úBðaøwä ìkî øúBé ä÷ãö äNBòä ìBãb̈¨¤§¨¨¥¦¨©¨§¨¤¤¡©£§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©
ä÷ãöì íëì eòøæ" :øîàpL ,ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb äìBãb :øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨§¦£¨¦¥¦©§¨¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨

òøBæ íãà íà ."ãñç éôì eøö÷å¯øöB÷ íãà ,ìëBà Bðéà ÷ôñ ìëBà ÷ôñ¯.ìëBà éàcå §¦§§¦¤¤¦¨¨¥©¨¥¥¨¥¥¥¨¨¥©©¥
úîìzLî ä÷ãö ïéà :øæòìà éaø øîàåìààä÷ãöì íëì eòøæ" :øîàpL ,daL ãñç éôì §¨©©¦¤§¨¨¥§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤¤¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨

ìLa :ïðaø eðz ."ãñç éôì eøö÷åä÷ãö ,ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb äìBãb íéøác äL §¦§§¦¤¤¨©¨©¦§¨§¨¦§¨§¦£¨¦¥¦©§¨¨§¨¨
¯íéãñç úeìéîb ,BðBîîa¯ä÷ãö .BðBîîa ïéa Bôeâa ïéa¯íéãñç úeìéîb ,íéiðòì¯ïéa §¨§¦£¨¦¥§¥§¨§¨¨©£¦¦§¦£¨¦¥

ä÷ãö .íéøéLòì ïéa íéiðòì¯íéãñç úeìéîb ,íéiçì¯.íéúnì ïéa íéiçì ïéaéaø øîàå ©£¦¦¥©£¦¦§¨¨©©¦§¦£¨¦¥©©¦¥©¥¦§¨©©¦
ètLîe ä÷ãö äNBòä ìk :øæòìà¯áäBà" :øîàpL ,ãñç Bìek íìBòä ìk àìéî eìéàk ¤§¨¨¨¨¤§¨¨¦§¨§¦¦¥¨¨¨¤¤¤¤¡©¥

ãñç ètLîe ä÷ãöäõBt÷ì àaä ìk øîàz ànL ."õøàä äàìî 'õôB÷¯:øîBì ãeîìz §¨¨¦§¨¤¤¨§¨¨¨¤¤¨Ÿ©¨©¨¦§¥©§©
ãñç íéäìà Ecñç ø÷i äî"äïk íéîL àøé óà ìBëé .'åâå "õøàä äàìî '¯ãeîìz ©¨¨©§§¡Ÿ¦¤¤¨§¨¨¨¤¨©§¥¨©¦¥©§

:øîBìãñçå"äLiL íãà ìk :àtt øa àîç éaø øîà ."åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî ' ©§¤¤¥¨§©¨©§¥¨¨©©¦¨¨©©¨¨¨¨¤¥
ãñç" :øîàpL ,íéîL àøé àeäL òeãéa ïç åéìòäøîàå ."åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî ' ¨¨¥§¨©¤§¥¨©¦¤¤¡©¤¤¥¨§©¨©§¥¨§¨©

ì ìò ãñç úøBúå äîëçá äçút äét" áéúëc éàî :øæòìà éaøìL äøBz Lé éëå ,"dðBL ©¦¤§¨¨©¦§¦¦¨¨§¨§¨§¨§©¤¤©§¨§¦¥¨¤
ì äøBz :àìà ?ãñç ìL dðéàL äøBz Léå ãñçdîL¯àìL ,ãñç ìL äøBz àéä Bæ ¤¤§¥¨¤¥¨¤¤¤¤¨¨¦§¨¦¨¤¤¤¤Ÿ

ìdîL¯dãnìì äøBz :éøîàc àkéà .ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ¯äøBz àéä Bæ ¦§¨¦¨¤¥¨¤¤¤¦¨§¨§¦¨§©§¨¦¨
dãnìì àìL ,ãñç ìL¯?éànàå .'åë "ìBça eäNòîk" .ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ ¤¤¤¤Ÿ§©§¨¦¨¤¥¨¤¤¤§©£¥©§©©

éúééðúLce÷îa.úòcî àìL ïéLc÷î úøL éìëe ,íénì øeòéL ïéà ,øáñ÷ :éøéòæ øîà ! ©§¥¦§¤¤¨©§¦¦¨¨©¥¦©©¦§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dkeq(ipy meil)

xneläMeã÷a BëeqépL íLk,dxfray gafna -BúôéøN Ck §¥¤¦¦§¨¨§¥¨
äMeã÷a:`xnbd zx`an .dxfrl uegn liga `le dxfra -éàî ¦§¨©

òîLî.jeqipl miyiwn dze`y dtixy df weqta fnexn okid - ©§©
,àðéáø øîàdtixyd zevnàéúàdey dxifbaáéúk ,'Lã÷' 'Lã÷' ¨©©¦¨¨§¨Ÿ¤Ÿ¤§¦

àëämikqpd oipra -íúä áéúëe ,'Cñð Cqä Lãwa'xzep oipra - ¨¨©Ÿ¤©¥¤¤§¦¨¨
,'àeä Lã÷ ék ìëàé àì Làa øúBpä úà zôøNå'myk cnll §¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤

xn`py 'ycew' s` ,dtixya wqer xzep oiprl xn`py 'ycew'y
.dtixy aiign mikqpa

:`xnbd zl`eyäléçza íéëñð [ïðúc] (àéðúã) àä àìæà ïàîk- §©¨§¨¨¦§©§¨¦©§¦¨
ekqpzpy cr eycwedy drynïäa ïéìòBîdlirn oic oda yi - £¦¨¤

,od deab iycwy itl ,oaxw `ian bbeya odn dpdpdyla`
yn,ïäa ïéìòBî ïéà ïéúéMì eãøé.deab jxev mey mda oi` xaky ¨§©¦¦¥£¦¨¤

,àéä ÷Bãö øa øæòìà éaø àîéìoia mitq`p mikqpdy xaeqy ¥¨©¦¤§¨¨©¨¦
oda milren m` oecl jiiy o`iadl xyt`y oeike ,gafnl yakd

,opaxk `le ,ekqpzdy xg`l,íBäzì eäì eúçð àä ïðaø éàc`le §¦©¨¨¨¨£§©§
on oa`eyl xyt` i` ixdy dlirn oic oda yi m` oecl jiiy

:`xnbd dgec .medzdïðaø àîéz eléôàoiprl oecipd ,`id £¦¥¨©¨¨
`ed dlirnaote`èìwéàãz` hlwe oiziyd jeza ilk dlz - §§¦§©

.ekezl ektypy mikqpdéøîàc àkéàåzl`yy mixne` yi - §¦¨§¨§¥
,jtidl dzid `xnbdàîéìecxiyn mikqpa oilren oi`y dpynd ¥¨

,oiziylàéä ïðaøoda oi` aeye medzl micxei mikqpdy mixaeqy ©¨¨¦
,deab jxev÷Bãö øa øæòìà éaø àìå,otxyle o`ivedl jixvdy §Ÿ©¦¤§¨¨©¨

øæòìà éaø éàcotxyl jixvdy dnn cenll yi wecv xayézkà §¦©¦¤§¨¨©©¦
éîéé÷ eäééúMeã÷aoilren oi` recne ,mzyecwa micner oiicr - ¦§§©§¨§¥

:`xnbd dgec .odaàîéz eléôàef dpynykøæòìà éaøwecv xa £¦¥¨©¦¤§¨¨
meyn dlirn ea oi` ,dtixy oiperh mikqpdy `idyøác Eì ïéà¥§¨¨

,Ba ïéìòBîe Búåöî äNòpL`edy ezeevn xwir oiia dyrpy oeike ¤©£¨¦§¨£¦
.dlirn oic ea oi` aey jeqipd

ïéúéMä úà ïé÷÷Bt ,çaæî éab ìò ïéé ïéëqðnL ïîæa ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦§©¤§©§¦©¦©©¥¦§¥©§¦¤©¦¦
ick ,oiziyl ekxc micxei mikqpdy ltqay awpd z` minzeq -

,raye `ln oexbk eilr oiid d`xiyCqä Lãwa' øîàpM äî íéi÷ì§©¥©¤¤¡©©Ÿ¤©¥
.''äì øëL Cñð:`xnbd zx`anòîLî éàîz`f micnel cvik - ¤¤¥¨©©©§©

.df weqtnì 'øëL' ,àtt áø øîàì äiúL ïBLì äòéáN ïBLïBL ¨©©¨¨¥¨§§¦¨§§¦¨§
,úeøëLeli`ke ,raye dzey gafndy d`xiiy jixv jkle ¦§

.eizecb lr dlere xkzynLéðéà òáN ék dpéî òîL ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¦¨¦¨©¦¦
òáN déðBøbî ,àøîçoiid z` dzeye `ln epexby ici lr - ©§¨¦§¥¨©

`edy 'xky' xn`p oiid jeqipa s`y ,ray didp zeqb zenibla
.`ln epexb eli`k d`xpy meyn ,driay oeylel` mixac it lr

øBö ,àáø øîààøîç déì àLéôð àìc ïðaøî àámkg cinlz - ¨©¨¨§¨¥©¨¨§Ÿ§¦¨¥©§¨
,hrn `l` oii daxd el oi`yéòenb ònâéìzeqb zenibla oiid z` ¦©©©¥

`id oiid on driaydy ,el yiy oiid hrnn rayi jk ici lry
.oexbd ielina:`xnbd zxtqnéòenb òîâà àúëøác àñkà àáø̈¨©¨¨§¦§§¨©§©©¥

driay jxc zeqb zenibla dkxa ly qek dzey did `ax -
.devn aeaigl

éîòô eôi äî' áéúëc éàî ,àáø Løc'áéãð úa íéìòpa C,zpeek ¨©¨¨©¦§¦©¨§¨©¦©§¨¦©¨¦
,aezkdïäéúBîòt eôi äîodilbx -,ìâøì ïéìBòL äòLa ìàøNé ìL ©¨©£¥¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦¨¤¤

l`xyi zqpk z`xwpe'áéãð úa'`idyeðéáà íäøáà ìL Bza ©¨¦¦¤©§¨¨¨¦
,áéãð àø÷pL,e`xea z` xikdl eal eacpy meynéáéãð' øîàpL ¤¦§¨¨¦¤¤¡©§¦¥

'íäøáà éäìà íò eôñàð íénòzeqgl etq`p minrd on mixb - ©¦¤¡¨©¡Ÿ¥©§¨¨
mnvr lr lawl mdxa` idl` mrl etxhvde dpikyd itpk zgz

`ed `ed jexa yecwd ike dywe ,zeevn leràìå íäøáà éäìà¡Ÿ¥©§¨¨§Ÿ
íéøbì äléçz äéäL íäøáà éäìà àlà ,á÷òéå ÷çöé éäìà- ¡Ÿ¥¦§¨§©£Ÿ¤¨¡Ÿ¥©§¨¨¤¨¨§¦¨©¥¦

lr eixg` e`ay mixbd e`xwp jkle ,xiibzdl eal eacpy oey`xd
.eny

éëøé é÷enç' áéúëc éàî ,ïðò áø éác àðzCici dUrn mi`lg FnM ¨¨§¥©¨¨©¦§¦©¥§¥©¦§£¨¦©£¥§¥
zegeld enk - 'mi`lg enk' :dxezd lr yxcp df weqty ,'oO`̈¨
,`ed jexa yecwd ly ezepne` ici dyrne zeaeh mipa`n eidy

le`yl yie,Cøék äøBz éøác eìLîð änì`l`Cøi äî Eì øîBì ¨¨¦§§¦§¥¨§¨¥©§©¨¥
,øúqa äøBz éøác óà øúqa'jikxi iweng' aezkd yexite ©¥¤©¦§¥¨©¥¤

dpeye ayei zeidl `le `rpiva dxezd ceaky ,jxik mixzqpd
.`iqdxta weyaíãà Eì ãébä' áéúëc éàî øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦§¨¨

òðöäå ãñç úáäàå ètLî úBNò íà ék ,Enî LøBc 'ä äîe áBh äî©¨¥¦§¦¦£¦§¨§©£©¤¤§©§¥©
éäìà íò úëìïécä äæ 'ètLî úBNò' ,'E,dxez oic oeclúáäàå' ¤¤¦¡Ÿ¤£¦§¨¤©¦§©£©

éäìà íò úëì òðöäå' ,íéãñç úeìéîb Bæ 'ãñçúnä úàöBä Bæ 'E ¤¤§¦£¨¦§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤¨©©¥
äteçì älk úñðëäå'zkl' oda xn`py(a f zldw)l` zkll aFh' §©§¨©©¨©¨¨¤¤¤

,zeripva bedpl jixv oda s`y ,'dYWn ziA l` zkNn la` ziA¥¥¤¦¤¤¤¥¦§¤
.dipr dlk zqpkdl e` ipr zn lr ze`ved `ivedy mqxti `le

íéøác äîe øîBçå ì÷ íéøác àìäåel` zeevn -ïúBNòì ïkøcL ©£Ÿ§¨¦©¨¤©§¨¦¤©§¨©£¨
'úëì òðöä' äøBz äøîà ,àéñäøôa`le `rpiva ozeyrl - §©§¤§¨¨§¨¨©§¥©¤¤

in ipta oda gazydl,o`yry rcei epi`yïúBNòì ïkøcL íéøác§¨¦¤©§¨©£¨
,àòðöamiwqrzn mixg` oi`e ,xzqa iprl zpzipd dwcv oebk §¦§¨

,dwcvl epennn xfity mircei oi`e ,dlke zn mr enk ezi`ìò©
änëå änk úçàjixv xac lky xfrl` iax ixacne .mnqxti `ly ©©©¨§©¨

dxez ixacl mb cenll yi ,zeripv.xzqa mcnll jixvy
øîàpL ,úBðaøwä ìkî øúBé ä÷ãö äNBòä ìBãb ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¨¤§¨¨¥¦¨©¨§¨¤¤¡©

,'çáfî 'äì øçáð ,ètLîe ä÷ãö äNò',zepaxwd lk llek gafe £Ÿ§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©
.minlye dler my`e z`hgúeìéîb äìBãb ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨§¦

íéãñçexiag zxfrl dgxh -ä÷ãvä ïî øúBézern zpizp - £¨¦¥¦©§¨¨
,miiprl,'ãñç éôì eøö÷(å) ä÷ãöì íëì eòøæ' øîàpLweqtdy ixd ¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨§¦§§¦¤¤

dxivwe ,dxivwk micqgd zelinb z`e drixfk dwcvd z` dpkn
oky ,drixfd lr dticr,ìëBà Bðéà ÷ôñ ìëBà ÷ôñ ,òøBæ íãà íà¦¨¨¥©¨¥¥¨¥¥¥

,cxae oetciya dwli e` zexitd egnvi `l `nyéàcå ,øöB÷ íãà̈¨¥©©
.ìëBà¥

daL ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãö ïéà ,øæòìà éaø øîàåoi` - §¨©©¦¤§¨¨¥§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤¤¨
ozepy gxehde cqgd zcin itl `l` dwcvd lr xky lawn mc`

ehl ezrce eail,iprd zaéôì eøö÷(å) ä÷ãöì íëì eòøæ' øîàpL¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨§¦§§¦
,'ãñç,xkyd zlaw z` dixg` xevwl drixfd `id dwcvdy ¤¤

ezaeha gxhy itky ,dxivwd `edy cqgd itl lawi xkyd z`e
.exky z` lawi jk iprd lyìLa ,ïðaø eðzäìBãb íéøác äL ¨©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨

:ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb.ä÷ãöwx miiwl leki,BðBîîa §¦£¨¦¥¦©§¨¨§¨¨§¨
Bôeâa ïéa íéãñç úeìéîbgnyn ,exaew e` e`yep znl citqn - §¦£¨¦¥§

,jxca exiag deln ,dlke ozgBðBîîa ïéazern el deln - ¥§¨
..dndae milk eli`yneä÷ãöwx zpzip,íéiðòìozil devn oi`e §¨¨©£¦¦

,mixiyrl zern,íéøéLòì ïéa íéiðòì ïéa íéãñç úeìéîbdevny §¦£¨¦¥©£¦¦¥©£¦¦
..l`xyin mc` lkl xefrl gexhlä÷ãöwx `ed dzeevn meiw §¨¨

dzpizpaìmiyp`íéiç,zern zlaw mdl lirenyíéãñç úeìéîb §©¦§¦£¨¦
íéúnì ïéa íéiçì ïéa.ezxeawe znd ziel oebk - ¥©©¦¥©¥¦

íìBòä ìk àléî eléàk ètLîe ä÷ãö äNBòä ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¤§¨¨¦§¨§¦¦¥¨¨¨
,'õøàä äàìî 'ä ãñç ètLîe ä÷ãö áäBà' øîàpL ,ãñç Blek¤¤¤¤¡©¥§¨¨¦§¨¤¤¨§¨¨¨¤

a `lnzi 'd cqgy mxeb htyne dwcv zeyrl ade`dylk
.mlerdõôB÷ õBt÷ì àaä ìk øîàz ànLzeyrl dvexd lk - ¤¨Ÿ©¨©¨¦§¥

,lawl miie`xd mipbedn mc` ipa el oi`ivnn cqge dwcvãeîìz©§
'Bâå (õøàä äàìî 'ä ãñç) íéäìà Ecñç ø÷i äî' øîBìzzl jixv - ©©¨¨©§§¡Ÿ¦¤¤¨§¨¨¨¤§

.mipbednl da zekfl cinz dievn dpi`y ,dixg` gexhle alìBëé̈
ïk íéîL àøé óàmiiprl dwcv zpizpa zekfl ick gexhl jixv - ©§¥¨©¦¥

,mipbedn'åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñçå' øîBì ãeîìzwtqn - ©§©§¤¤¥¨§©¨©§¥¨
.ie`xk cqg zeyrl ei`xi icia

àøé àeäL òeãéa ïç åéìò LiL íãà ìk ,àtt øa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨©¨¨¨¨¨¤¥¨¨¥§¨©¤§¥
,'åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñç' øîàpL ,íéîLogy epicnll ¨©¦¤¤¡©¤¤¥¨§©¨©§¥¨

.miny z`xil oniq `ede ,ei`xi lr jeqp 'd
áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàål`xyi zqpk lräîëçá äçút äét' §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¨¨§¨§¨§¨

ì ìò ãñç úøBúåìL dðéàL äøBz Léå ãñç ìL äøBz Lé éëå ,'dðBL §©¤¤©§¨§¦¥¨¤¤¤§¥¨¤¥¨¤
,ãñç.da lelkd cqgd my lr 'cqg zxez' diexw dxezd lk ixde ¤¤

äøBz àlàzcnlpyìãñç ìL äøBz àéä Bæ dîLog zpzepd ¤¨¨¦§¨¦¨¤¤¤
zcnlpde ,dicnellì àlLéä Bæ dîL.ãñç ìL dðéàL äøBz à ¤Ÿ¦§¨¦¨¤¥¨¤¤¤

éøîàc àkéàcneldäøBzzpn lrdãnììmixg`läøBz àéä Bæ ¦¨§¨§¥¨§©§¨¦¨
ãñç ìLdxez cnelde ,cqge og el zpzepeàlLzpn lr,dãnìì ¤¤¤¤Ÿ§©§¨

.ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ¦¨¤¥¨¤¤¤
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קלג ezny ina cenr hn sc ± iyily wxt`nei
'åë äùåã÷á åëåñéð äîmyn ez`ved la` .dxfrl ueg liga `le ,dyecwa eztixyy `l` `kdn sili `l Ð.`xw jixv `le ,e`lnzi `ly ick ,dil `hiyt Ðòîùî éàîÐ

.dtixy `kdnùã÷ ùã÷ àéúà.sili `kdn eztixye ez`ved zevnc inp xninl `ki`e Ðíäá ïéìòåî äìéçúá.edpip deab iycwc ,dlirn mda yi ekqpzpy cr eycwedyn Ð

ïäá ïéìòåî ïéà ïéúéùì åãøé.deab jxev mey mda oi`y Ðïàîëoilren oi` ipzinl jixhvi` Ð.m`iadle cxil xyt`e ,medzl oicxei oi`c ,wecv xa xfrl` 'xk Ðèì÷éàãm` Ð

.laiwe ,oiziyd jeza ilk dlzàîéì éøîàã àëéàoilren oi` oiziyl ecxi ipzwc `d Ðhlwi`e .`id opax Ðxfrl` 'x i`c .deab jxev dzrn oda oi`c ,oilren oi` Ðizk` Ð

eze` oitxey xn`wc ,iniiw ediizyecwa

eracn mdilr ezyecw :`nl` ,dyecwa

.dtixyåúåöî úéùòðùxwir `ed ekeqipe Ð

.ezevnïéúéùä úà ïé÷÷åôy`xay awp z` Ð

oiid d`xiy ,oiziyl ea oicxei mikqpdy gafnd

.raye `ln oexbk ,eilrøëù,zexky oeyl Ð

.dkiqpe dgnyeòáù äéðåøâîici lr Ð

`ln oexbe zeqb zenibla edzeyy`ed Ð

qipkny daexn dizy ici lr `le ,riayn

opi`e .zewc zenibl ici lr eirna oii daxd

.qxk ielina `a mdly raeyy ,oilke`kòîâì
éòåîâ.zeqb zenibla Ðéòåîâ äéì òîâîÐ

.devn aeaig meyn driay jxcíéìòðáÐ

.milbx ziilraáéãðz` xikdl eal eacpy Ð

.e`xeaíéøâì äìéçú.xiibzdl eal zacpa Ð

'åëå åìùîð äîì 'åâå êéëøé é÷åîç áéúëã éàî
"mi`lg enk" `xwl yxc opr ax Ð,zegelk Ð

"mzk ilge [adf] mfp" enk ,zeaeh mipa`n eidy

"on` ici dyrn" ,(dk ilyn)zegelde Ð

.(al zeny) "midl` dyrnêéëøé é÷åîçÐ

`le ,`rpva dxezd ceaky ,jxik mixzqpd

zepyl `le ,xir ly daeba dpeye ayei zeidl

.(`,fh) ohw crena xn`ck .weya eicinlzl

äìë úñðëäå úîä úàöåäeda aizkc Ð

zia l` zkln la` zia l` zkll aeh" ,"zkl"

cerql ,rpvd jixv my s` (f zldw) "dzyn

bidpdl `le d`p dcna genyle ,d`p dcna

fafal jixv m` :mixne` yie .envra y`x zelw

diipr dlk zqpkdl e` ipr zn z`vedlÐ

rci `lc o`n inw `nil `le ,`rpva dyri

.i`g` axc zezl`ya yxtn oke ,[ok] icarc

àòðöá ïúåùòì ïëøãù íéøáãdwcv oebk Ð

meyl ricedl jixv oi`y xzqa iprl zpzipd

mixg`y itl ,dlkae zna ok oi`y dn .mc`

epiide .in lyn d`ivid oirceie oda oiwqrzn

`ede ,`zeripv ira ilin lkc xfrl` iax xn`c

.dxez ixacl oicdçáæî 'äì øçáðlkd Ð

mlek ,minlye dlere my`e z`hg ,gaf llka

.md gaf'åâå ä÷ãöì íëì åòøæ øîàðù`xw Ð

,xivw `xw cqgd z`e dwcv drixfl aezkd

.yxtnck drixfn dxivw daehe'åë òøåæ íãà
dwli e` gnvi `l `ny ,lke` epi` wtq Ð

.cxae oetcyaäáù íéãñç úåìéîâ éôì àìàÐ

oebk .cqgd `ed gxehde ,dwcvd `id dpizpd

e` ezial dkilen,daxdl el dlrzy gxeh

zern e` ,yeall cba e` diet` zt el ozep oebk

eizern `ivei `ly ,dievn d`eazdy zra

.ipr ly ezaehl ezrce eal ozepy ,ceai`låòøæ
ä÷ãöì íëì,rxefy drixfd `id dwcvd Ð

"cqg itl exvwe" .xky lawl xevwl ickÐ

.day cqgd itl xky elawzyíéãñç úåìéîâ
åôåâá ïéá.jxca exiag deln ozg gnyn .exaew ,e`yep ,znl citqn oebk Ðåðåîîáå.dndae milk eli`yn ,zern el deln Ðõåô÷ì àáä ìë àîù,utew cqge dwcv zeyrle Ð

jkl mipbedn miyp` el oi`ivnne oiwitqne"xwi dn" :xnel cenlz Ð.mipbednl da zekfl cinz dievn dpi`y itl ,dixg` scxle gexhle al zzl jixv Ðúùãå÷îá éúééð éàîàå
oiycwn oi`c ,oycwn ilkd oi`e .ilkl oiie`x oi` xeriykn xzei oda yi m` e` ,ilkd epycwiy ezrc ok m` `l` ,dpila lqtil sebd zyecw oycwn ilkd oi` dizrc `wlq `wc Ð

.mdl ie`xd `l`íéîì øåòéù ïéàlk" (`l zeny) aizkc ,mycwn cin ilke ,md ilkl oiie`x jkld ,`xeriy dxez oda dyxit `lc ,jqpl oiie`x oibel dylyn xzei elit`y Ð

xgn cr eycwziy dvex epi` elit`e "ycwi mda rbepd.zrcn `ly ,cin oycwn ilkd Ð
éàå
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íéëñð`id dpyn Ð mda oilren dligza

,(`,`i) "z`hg cle" wxt dlirna

miaezk oi`y mixg` zepeyla `xnba dlr wiqne

.xwir `kdc `qxibe .o`k
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4

BëeqépL íLkéàî .äMeã÷a BúôéøN Ck äMeã÷a §¥¤¦¦§¨¨§¥¨¦§¨©
áéúk ,"Lã÷" "Lã÷" àéúà :àðéáø øîà ?òîLî©§©¨©¨¦¨¨§¨Ÿ¤Ÿ¤§¦
úà zôøNå" :íúä áéúëe ,"Cñð Cqä Lãwa" :àëä̈¨©Ÿ¤©¥¤¤§¦¨¨§¨©§¨¤

øúBpäàä àìæà ïàîk ."àeä Lã÷ ék ìëàé àì Làa ©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤§©¨§¨¨
äìéçza ,íéëñð :àéðúc¯ïéúéMì eãøé ,ïäa ïéìòBî §©§¨§¨¦©§¦¨£¦¨¤¨§©¦¦

¯ïðaø éàc .àéä ÷Bãö øa øæòìà éaø àîéì .ïäa ïéìòBî ïéà¯!íBäzì eäì eúçð àä ¥£¦¨¤¥¨©¦¤§¨¨©¨¦§¦©¨©¨¨£§©§
,÷Bãö øa øæòìà éaø àìå àéä ïðaø àîéì :éøîàc àkéàå .èì÷éàãa ,ïðaø àîéz eìéôà£¦¥¨©¨©¦§¦§¨§¦¨§¨§¦¥¨©¨©¦§Ÿ©¦¤§¨¨©¨

øæòìà éaø éàc¯z eìéôà !éîéé÷ eäééúMeã÷a ézkàäNòpL øác Eì ïéà ,øæòìà éaø àîé §¦©¦¤§¨¨©©¦¦§¨©§¨§¦£¦¥¨©¦¤§¨¨¥§¨¨¤©£¨
ïéëqðnL ïîæa :Lé÷ì Léø øîà .Ba ïéìòBîe Búåöî,ïéúéMä úà ïé÷÷Bt çaæî éab ìò ïéé ¦§¨£¦¨©¥¨¦¦§©¤§©§¦©¦©©¥¦§¥©§¦¤©¦¦

"øëL" :àtt áø øîà ?òîLî éàî ."'äì øëL Cñð Cqä Lãwa" :øîàpM äî íéi÷ì¯ §©¥©¤¤¡©©Ÿ¤©¥¤¤¥¨©©©§©¨©©©¨¥¨
ìïBLì ,äiúLì ,äòéáN ïBLàøîç Léðéà òáN ék :dpéî òîL ,àtt áø øîà .úeøëL ïBL §§¦¨§§¦¨§¦§¨©©©¨§©¦¨¦¨©¦¦©§¨
¯àøîç déì àLéôð àìc ïðaøî àáøeö :àáø øîà .òáN déðBøbî¯,àáø .éòBîb òîâéì ¦§¥¨©¨©¨¨§¨¥©¨©§¨§¦¨¥©§¨¦§©§¥¨¨

àúëøác àñkàòîâàéîòô eôi äî" :áéúëc éàî ,àáø Løc .éòBîb"áéãð úa íéìòpa C ©¨¨§¦§§¨©§©§¥¨©¨¨©¦§¦©¨§¨©¦©§¨¦©¨¦
¯ïéìBòL äòLa ìàøNé ìL ïäéúBîòt eôi äî"áéãð úa" ,ìâøì¯,eðéáà íäøáà ìL Bza ©¨©£¥¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦¨¤¤©¨¦¦¤©§¨¨¨¦

éäìà àìå íäøáà éäìà ."íäøáà éäìà íò eôñàð íénò éáéãð" :øîàpL ,áéãð àø÷pL¤¦§¨¨¦¤¤¡©§¦¥©¦¤¡¨©¡Ÿ¥©§¨¨¡Ÿ¥©§¨¨§Ÿ¡Ÿ¥
áéúëc éàî :ïðò áø éác àðz .íéøbì äìéçz äéäL íäøáà éäìà :àìà ?á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ¤¨¡Ÿ¥©§¨¨¤¨¨§¦¨©¥¦¨¨§¥©¨¨©¦§¦

éëøé é÷enç"äøBú éøác eìLîð änì "CCøék¯øúqa Cøi äî :Eì øîBì¯äøBú éøác óà ©¥§¥©¦¨¨¦§§¦§¥¨§¨¥©§©¨¥©¥¤©¦§¥¨
eðééäå .øúqaäîe áBh äî íãà Eì ãébä" áéúëc éàî :øæòìà éaø øîàc'äEnî LøBc ©¥¤§©§§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦§¨¨©¨¥¦§

éäìà íò úëì òðöäå ãñç úáäàå ètLî úBNò íà ék"ètLî úBNò" ."E¯,ïécä äæ ¦¦£¦§¨§©£©¤¤§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤£¦§¨¤©¦
"ãñç úáäàå"¯éäìà íò úëì òðöäå" ,íéãñç úeìéîb Bæ"E¯úñðëäå únä úàöBä Bæ §©£©¤¤§¦£¨¦§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤¨©©¥§©§¨©

íéøác àìäå .äteçì äìkàéñäøôa ïúBNòì ïkøcL íéøác äîe ;øîBçå ì÷¯äøBz äøîà ©¨©¨©£Ÿ§¨¦©¨¤©§¨¦¤©§¨©£¨§©§¤§¨¨§¨¨
àòðöa ïúBNòì ïkøcL íéøác ,"úëì òðöä"¯:øæòìà éaø øîà .änëå änk úçà ìò ©§¥©¤¤§¨¦¤©§¨©£¨§¦§¨©©©©¨§©¨¨©©¦¤§¨¨

."çáfî 'äì øçáð ètLîe ä÷ãö äNò" :øîàpL ,úBðaøwä ìkî øúBé ä÷ãö äNBòä ìBãb̈¨¤§¨¨¥¦¨©¨§¨¤¤¡©£§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©
ä÷ãöì íëì eòøæ" :øîàpL ,ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb äìBãb :øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨§¦£¨¦¥¦©§¨¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨

òøBæ íãà íà ."ãñç éôì eøö÷å¯øöB÷ íãà ,ìëBà Bðéà ÷ôñ ìëBà ÷ôñ¯.ìëBà éàcå §¦§§¦¤¤¦¨¨¥©¨¥¥¨¥¥¥¨¨¥©©¥
úîìzLî ä÷ãö ïéà :øæòìà éaø øîàåìààä÷ãöì íëì eòøæ" :øîàpL ,daL ãñç éôì §¨©©¦¤§¨¨¥§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤¤¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨

ìLa :ïðaø eðz ."ãñç éôì eøö÷åä÷ãö ,ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb äìBãb íéøác äL §¦§§¦¤¤¨©¨©¦§¨§¨¦§¨§¦£¨¦¥¦©§¨¨§¨¨
¯íéãñç úeìéîb ,BðBîîa¯ä÷ãö .BðBîîa ïéa Bôeâa ïéa¯íéãñç úeìéîb ,íéiðòì¯ïéa §¨§¦£¨¦¥§¥§¨§¨¨©£¦¦§¦£¨¦¥

ä÷ãö .íéøéLòì ïéa íéiðòì¯íéãñç úeìéîb ,íéiçì¯.íéúnì ïéa íéiçì ïéaéaø øîàå ©£¦¦¥©£¦¦§¨¨©©¦§¦£¨¦¥©©¦¥©¥¦§¨©©¦
ètLîe ä÷ãö äNBòä ìk :øæòìà¯áäBà" :øîàpL ,ãñç Bìek íìBòä ìk àìéî eìéàk ¤§¨¨¨¨¤§¨¨¦§¨§¦¦¥¨¨¨¤¤¤¤¡©¥

ãñç ètLîe ä÷ãöäõBt÷ì àaä ìk øîàz ànL ."õøàä äàìî 'õôB÷¯:øîBì ãeîìz §¨¨¦§¨¤¤¨§¨¨¨¤¤¨Ÿ©¨©¨¦§¥©§©
ãñç íéäìà Ecñç ø÷i äî"äïk íéîL àøé óà ìBëé .'åâå "õøàä äàìî '¯ãeîìz ©¨¨©§§¡Ÿ¦¤¤¨§¨¨¨¤¨©§¥¨©¦¥©§

:øîBìãñçå"äLiL íãà ìk :àtt øa àîç éaø øîà ."åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî ' ©§¤¤¥¨§©¨©§¥¨¨©©¦¨¨©©¨¨¨¨¤¥
ãñç" :øîàpL ,íéîL àøé àeäL òeãéa ïç åéìòäøîàå ."åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî ' ¨¨¥§¨©¤§¥¨©¦¤¤¡©¤¤¥¨§©¨©§¥¨§¨©

ì ìò ãñç úøBúå äîëçá äçút äét" áéúëc éàî :øæòìà éaøìL äøBz Lé éëå ,"dðBL ©¦¤§¨¨©¦§¦¦¨¨§¨§¨§¨§©¤¤©§¨§¦¥¨¤
ì äøBz :àìà ?ãñç ìL dðéàL äøBz Léå ãñçdîL¯àìL ,ãñç ìL äøBz àéä Bæ ¤¤§¥¨¤¥¨¤¤¤¤¨¨¦§¨¦¨¤¤¤¤Ÿ

ìdîL¯dãnìì äøBz :éøîàc àkéà .ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ¯äøBz àéä Bæ ¦§¨¦¨¤¥¨¤¤¤¦¨§¨§¦¨§©§¨¦¨
dãnìì àìL ,ãñç ìL¯?éànàå .'åë "ìBça eäNòîk" .ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ ¤¤¤¤Ÿ§©§¨¦¨¤¥¨¤¤¤§©£¥©§©©

éúééðúLce÷îa.úòcî àìL ïéLc÷î úøL éìëe ,íénì øeòéL ïéà ,øáñ÷ :éøéòæ øîà ! ©§¥¦§¤¤¨©§¦¦¨¨©¥¦©©¦§¥¨¥§©§¦¤Ÿ¦©©
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xneläMeã÷a BëeqépL íLk,dxfray gafna -BúôéøN Ck §¥¤¦¦§¨¨§¥¨
äMeã÷a:`xnbd zx`an .dxfrl uegn liga `le dxfra -éàî ¦§¨©

òîLî.jeqipl miyiwn dze`y dtixy df weqta fnexn okid - ©§©
,àðéáø øîàdtixyd zevnàéúàdey dxifbaáéúk ,'Lã÷' 'Lã÷' ¨©©¦¨¨§¨Ÿ¤Ÿ¤§¦

àëämikqpd oipra -íúä áéúëe ,'Cñð Cqä Lãwa'xzep oipra - ¨¨©Ÿ¤©¥¤¤§¦¨¨
,'àeä Lã÷ ék ìëàé àì Làa øúBpä úà zôøNå'myk cnll §¨©§¨¤©¨¨¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤

xn`py 'ycew' s` ,dtixya wqer xzep oiprl xn`py 'ycew'y
.dtixy aiign mikqpa

:`xnbd zl`eyäléçza íéëñð [ïðúc] (àéðúã) àä àìæà ïàîk- §©¨§¨¨¦§©§¨¦©§¦¨
ekqpzpy cr eycwedy drynïäa ïéìòBîdlirn oic oda yi - £¦¨¤

,od deab iycwy itl ,oaxw `ian bbeya odn dpdpdyla`
yn,ïäa ïéìòBî ïéà ïéúéMì eãøé.deab jxev mey mda oi` xaky ¨§©¦¦¥£¦¨¤

,àéä ÷Bãö øa øæòìà éaø àîéìoia mitq`p mikqpdy xaeqy ¥¨©¦¤§¨¨©¨¦
oda milren m` oecl jiiy o`iadl xyt`y oeike ,gafnl yakd

,opaxk `le ,ekqpzdy xg`l,íBäzì eäì eúçð àä ïðaø éàc`le §¦©¨¨¨¨£§©§
on oa`eyl xyt` i` ixdy dlirn oic oda yi m` oecl jiiy

:`xnbd dgec .medzdïðaø àîéz eléôàoiprl oecipd ,`id £¦¥¨©¨¨
`ed dlirnaote`èìwéàãz` hlwe oiziyd jeza ilk dlz - §§¦§©

.ekezl ektypy mikqpdéøîàc àkéàåzl`yy mixne` yi - §¦¨§¨§¥
,jtidl dzid `xnbdàîéìecxiyn mikqpa oilren oi`y dpynd ¥¨

,oiziylàéä ïðaøoda oi` aeye medzl micxei mikqpdy mixaeqy ©¨¨¦
,deab jxev÷Bãö øa øæòìà éaø àìå,otxyle o`ivedl jixvdy §Ÿ©¦¤§¨¨©¨

øæòìà éaø éàcotxyl jixvdy dnn cenll yi wecv xayézkà §¦©¦¤§¨¨©©¦
éîéé÷ eäééúMeã÷aoilren oi` recne ,mzyecwa micner oiicr - ¦§§©§¨§¥

:`xnbd dgec .odaàîéz eléôàef dpynykøæòìà éaøwecv xa £¦¥¨©¦¤§¨¨
meyn dlirn ea oi` ,dtixy oiperh mikqpdy `idyøác Eì ïéà¥§¨¨

,Ba ïéìòBîe Búåöî äNòpL`edy ezeevn xwir oiia dyrpy oeike ¤©£¨¦§¨£¦
.dlirn oic ea oi` aey jeqipd

ïéúéMä úà ïé÷÷Bt ,çaæî éab ìò ïéé ïéëqðnL ïîæa ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦§©¤§©§¦©¦©©¥¦§¥©§¦¤©¦¦
ick ,oiziyl ekxc micxei mikqpdy ltqay awpd z` minzeq -

,raye `ln oexbk eilr oiid d`xiyCqä Lãwa' øîàpM äî íéi÷ì§©¥©¤¤¡©©Ÿ¤©¥
.''äì øëL Cñð:`xnbd zx`anòîLî éàîz`f micnel cvik - ¤¤¥¨©©©§©

.df weqtnì 'øëL' ,àtt áø øîàì äiúL ïBLì äòéáN ïBLïBL ¨©©¨¨¥¨§§¦¨§§¦¨§
,úeøëLeli`ke ,raye dzey gafndy d`xiiy jixv jkle ¦§

.eizecb lr dlere xkzynLéðéà òáN ék dpéî òîL ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¦¨¦¨©¦¦
òáN déðBøbî ,àøîçoiid z` dzeye `ln epexby ici lr - ©§¨¦§¥¨©

`edy 'xky' xn`p oiid jeqipa s`y ,ray didp zeqb zenibla
.`ln epexb eli`k d`xpy meyn ,driay oeylel` mixac it lr

øBö ,àáø øîààøîç déì àLéôð àìc ïðaøî àámkg cinlz - ¨©¨¨§¨¥©¨¨§Ÿ§¦¨¥©§¨
,hrn `l` oii daxd el oi`yéòenb ònâéìzeqb zenibla oiid z` ¦©©©¥

`id oiid on driaydy ,el yiy oiid hrnn rayi jk ici lry
.oexbd ielina:`xnbd zxtqnéòenb òîâà àúëøác àñkà àáø̈¨©¨¨§¦§§¨©§©©¥

driay jxc zeqb zenibla dkxa ly qek dzey did `ax -
.devn aeaigl

éîòô eôi äî' áéúëc éàî ,àáø Løc'áéãð úa íéìòpa C,zpeek ¨©¨¨©¦§¦©¨§¨©¦©§¨¦©¨¦
,aezkdïäéúBîòt eôi äîodilbx -,ìâøì ïéìBòL äòLa ìàøNé ìL ©¨©£¥¤¤¦§¨¥§¨¨¤¦¨¤¤

l`xyi zqpk z`xwpe'áéãð úa'`idyeðéáà íäøáà ìL Bza ©¨¦¦¤©§¨¨¨¦
,áéãð àø÷pL,e`xea z` xikdl eal eacpy meynéáéãð' øîàpL ¤¦§¨¨¦¤¤¡©§¦¥

'íäøáà éäìà íò eôñàð íénòzeqgl etq`p minrd on mixb - ©¦¤¡¨©¡Ÿ¥©§¨¨
mnvr lr lawl mdxa` idl` mrl etxhvde dpikyd itpk zgz

`ed `ed jexa yecwd ike dywe ,zeevn leràìå íäøáà éäìà¡Ÿ¥©§¨¨§Ÿ
íéøbì äléçz äéäL íäøáà éäìà àlà ,á÷òéå ÷çöé éäìà- ¡Ÿ¥¦§¨§©£Ÿ¤¨¡Ÿ¥©§¨¨¤¨¨§¦¨©¥¦

lr eixg` e`ay mixbd e`xwp jkle ,xiibzdl eal eacpy oey`xd
.eny

éëøé é÷enç' áéúëc éàî ,ïðò áø éác àðzCici dUrn mi`lg FnM ¨¨§¥©¨¨©¦§¦©¥§¥©¦§£¨¦©£¥§¥
zegeld enk - 'mi`lg enk' :dxezd lr yxcp df weqty ,'oO`̈¨
,`ed jexa yecwd ly ezepne` ici dyrne zeaeh mipa`n eidy

le`yl yie,Cøék äøBz éøác eìLîð änì`l`Cøi äî Eì øîBì ¨¨¦§§¦§¥¨§¨¥©§©¨¥
,øúqa äøBz éøác óà øúqa'jikxi iweng' aezkd yexite ©¥¤©¦§¥¨©¥¤

dpeye ayei zeidl `le `rpiva dxezd ceaky ,jxik mixzqpd
.`iqdxta weyaíãà Eì ãébä' áéúëc éàî øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¦§¨¨

òðöäå ãñç úáäàå ètLî úBNò íà ék ,Enî LøBc 'ä äîe áBh äî©¨¥¦§¦¦£¦§¨§©£©¤¤§©§¥©
éäìà íò úëìïécä äæ 'ètLî úBNò' ,'E,dxez oic oeclúáäàå' ¤¤¦¡Ÿ¤£¦§¨¤©¦§©£©

éäìà íò úëì òðöäå' ,íéãñç úeìéîb Bæ 'ãñçúnä úàöBä Bæ 'E ¤¤§¦£¨¦§©§¥©¤¤¦¡Ÿ¤¨©©¥
äteçì älk úñðëäå'zkl' oda xn`py(a f zldw)l` zkll aFh' §©§¨©©¨©¨¨¤¤¤

,zeripva bedpl jixv oda s`y ,'dYWn ziA l` zkNn la` ziA¥¥¤¦¤¤¤¥¦§¤
.dipr dlk zqpkdl e` ipr zn lr ze`ved `ivedy mqxti `le

íéøác äîe øîBçå ì÷ íéøác àìäåel` zeevn -ïúBNòì ïkøcL ©£Ÿ§¨¦©¨¤©§¨¦¤©§¨©£¨
'úëì òðöä' äøBz äøîà ,àéñäøôa`le `rpiva ozeyrl - §©§¤§¨¨§¨¨©§¥©¤¤

in ipta oda gazydl,o`yry rcei epi`yïúBNòì ïkøcL íéøác§¨¦¤©§¨©£¨
,àòðöamiwqrzn mixg` oi`e ,xzqa iprl zpzipd dwcv oebk §¦§¨

,dwcvl epennn xfity mircei oi`e ,dlke zn mr enk ezi`ìò©
änëå änk úçàjixv xac lky xfrl` iax ixacne .mnqxti `ly ©©©¨§©¨

dxez ixacl mb cenll yi ,zeripv.xzqa mcnll jixvy
øîàpL ,úBðaøwä ìkî øúBé ä÷ãö äNBòä ìBãb ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨¨¤§¨¨¥¦¨©¨§¨¤¤¡©

,'çáfî 'äì øçáð ,ètLîe ä÷ãö äNò',zepaxwd lk llek gafe £Ÿ§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©
.minlye dler my`e z`hgúeìéîb äìBãb ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¨§¦

íéãñçexiag zxfrl dgxh -ä÷ãvä ïî øúBézern zpizp - £¨¦¥¦©§¨¨
,miiprl,'ãñç éôì eøö÷(å) ä÷ãöì íëì eòøæ' øîàpLweqtdy ixd ¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨§¦§§¦¤¤

dxivwe ,dxivwk micqgd zelinb z`e drixfk dwcvd z` dpkn
oky ,drixfd lr dticr,ìëBà Bðéà ÷ôñ ìëBà ÷ôñ ,òøBæ íãà íà¦¨¨¥©¨¥¥¨¥¥¥

,cxae oetciya dwli e` zexitd egnvi `l `nyéàcå ,øöB÷ íãà̈¨¥©©
.ìëBà¥

daL ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãö ïéà ,øæòìà éaø øîàåoi` - §¨©©¦¤§¨¨¥§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤¤¨
ozepy gxehde cqgd zcin itl `l` dwcvd lr xky lawn mc`

ehl ezrce eail,iprd zaéôì eøö÷(å) ä÷ãöì íëì eòøæ' øîàpL¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨§¦§§¦
,'ãñç,xkyd zlaw z` dixg` xevwl drixfd `id dwcvdy ¤¤

ezaeha gxhy itky ,dxivwd `edy cqgd itl lawi xkyd z`e
.exky z` lawi jk iprd lyìLa ,ïðaø eðzäìBãb íéøác äL ¨©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦§¨

:ä÷ãvä ïî øúBé íéãñç úeìéîb.ä÷ãöwx miiwl leki,BðBîîa §¦£¨¦¥¦©§¨¨§¨¨§¨
Bôeâa ïéa íéãñç úeìéîbgnyn ,exaew e` e`yep znl citqn - §¦£¨¦¥§

,jxca exiag deln ,dlke ozgBðBîîa ïéazern el deln - ¥§¨
..dndae milk eli`yneä÷ãöwx zpzip,íéiðòìozil devn oi`e §¨¨©£¦¦

,mixiyrl zern,íéøéLòì ïéa íéiðòì ïéa íéãñç úeìéîbdevny §¦£¨¦¥©£¦¦¥©£¦¦
..l`xyin mc` lkl xefrl gexhlä÷ãöwx `ed dzeevn meiw §¨¨

dzpizpaìmiyp`íéiç,zern zlaw mdl lirenyíéãñç úeìéîb §©¦§¦£¨¦
íéúnì ïéa íéiçì ïéa.ezxeawe znd ziel oebk - ¥©©¦¥©¥¦

íìBòä ìk àléî eléàk ètLîe ä÷ãö äNBòä ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¤§¨¨¦§¨§¦¦¥¨¨¨
,'õøàä äàìî 'ä ãñç ètLîe ä÷ãö áäBà' øîàpL ,ãñç Blek¤¤¤¤¡©¥§¨¨¦§¨¤¤¨§¨¨¨¤

a `lnzi 'd cqgy mxeb htyne dwcv zeyrl ade`dylk
.mlerdõôB÷ õBt÷ì àaä ìk øîàz ànLzeyrl dvexd lk - ¤¨Ÿ©¨©¨¦§¥

,lawl miie`xd mipbedn mc` ipa el oi`ivnn cqge dwcvãeîìz©§
'Bâå (õøàä äàìî 'ä ãñç) íéäìà Ecñç ø÷i äî' øîBìzzl jixv - ©©¨¨©§§¡Ÿ¦¤¤¨§¨¨¨¤§

.mipbednl da zekfl cinz dievn dpi`y ,dixg` gexhle alìBëé̈
ïk íéîL àøé óàmiiprl dwcv zpizpa zekfl ick gexhl jixv - ©§¥¨©¦¥

,mipbedn'åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñçå' øîBì ãeîìzwtqn - ©§©§¤¤¥¨§©¨©§¥¨
.ie`xk cqg zeyrl ei`xi icia

àøé àeäL òeãéa ïç åéìò LiL íãà ìk ,àtt øa àîç éaø øîà̈©©¦¨¨©¨¨¨¨¨¤¥¨¨¥§¨©¤§¥
,'åéàøé ìò íìBò ãòå íìBòî 'ä ãñç' øîàpL ,íéîLogy epicnll ¨©¦¤¤¡©¤¤¥¨§©¨©§¥¨

.miny z`xil oniq `ede ,ei`xi lr jeqp 'd
áéúëc éàî ,øæòìà éaø øîàål`xyi zqpk lräîëçá äçút äét' §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦¨¨§¨§¨§¨

ì ìò ãñç úøBúåìL dðéàL äøBz Léå ãñç ìL äøBz Lé éëå ,'dðBL §©¤¤©§¨§¦¥¨¤¤¤§¥¨¤¥¨¤
,ãñç.da lelkd cqgd my lr 'cqg zxez' diexw dxezd lk ixde ¤¤

äøBz àlàzcnlpyìãñç ìL äøBz àéä Bæ dîLog zpzepd ¤¨¨¦§¨¦¨¤¤¤
zcnlpde ,dicnellì àlLéä Bæ dîL.ãñç ìL dðéàL äøBz à ¤Ÿ¦§¨¦¨¤¥¨¤¤¤

éøîàc àkéàcneldäøBzzpn lrdãnììmixg`läøBz àéä Bæ ¦¨§¨§¥¨§©§¨¦¨
ãñç ìLdxez cnelde ,cqge og el zpzepeàlLzpn lr,dãnìì ¤¤¤¤Ÿ§©§¨

.ãñç ìL dðéàL äøBz àéä Bæ¦¨¤¥¨¤¤¤
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åok m`a éúééî éàziag,äðéìa eäì eìéñtéà ,úLce÷îlrae §¦©§¥§§¤¤¦§¦§§¦¨
.zycewn dpi`y ziaga `weec ze`lnl jixv epigxk

,øîà äi÷æçoi` la` ,minl xeriy oi`y o`kn gikedl yi mpn` ¦§¦¨¨©
y xnel yie ,zrcn `ly miycwn zxy ilky gikedlúøL éìk§¥¨¥

,úòcî àlà ïéLc÷î ïéàxy` z` ycwi ilkdy utg epi` m`e ¥§©§¦¤¨¦©©
ziaga zay axrn ze`lnl ekixvdy dne ,yecw epi` ekeza

,oicd xwirn epi` ,zycewn dpi`yäøéæâeminkg exfby `ed §¥¨
ànLmkqpl zxy ilkn mind z` mi`iveny xgnl e`xiy el` ¤¨

,gafnd iab lreLc÷úð úòãì eøîàélr ekezl mepzpy exaqi - Ÿ§§©©¦§©§
.mikqpa zlqet dpi` dpily xnel erhie ,eycwiy zrcéaø øîà̈©©¦

,àøéæ éaø øîà éàpé,minl xeriy oi`y mb o`kn gikedl oi` ©©¨©©¦¥¨
yíénì øeòéL Lé àîéz eléôà,bgay mind jeqipl -åokúøL éìk £¦¥¨¥¦©©¦§§¥¨¥

,úòcî àlà ïéLc÷î ïéà`la zycewn ziaga `lnl leki ok m`e ¥§©§¦¤¨¦©©
`ly ici lr e` xeriykn xzei `lniy ici lr e` ,dpila lqtiy
ziaga `lniy minkg ekixvd ok it lr s`e ,mycwl oiekzi

,zycewn dpi`yäøéæâe,`idànLmi`exd erhieeøîàé §¥¨¤¨Ÿ§
yíéìâøå íéãé Lecé÷ìlecb odkd jxevlïàlî,yeciwl `lnnde §¦¨©¦§©§©¦¦§¨

mici oiycwn oi` ixdy ilka mycwl oiekzd i`cea milbxe mici
onya gynpy xeikd enk ilka eycwy mina `l` milbxe
e`lin elit`y ,xeriy oi` el` minle ,einin z` ycwne dgynd
oikqpny jk xg` e`xiy oeike .ilkl oiie`x miaygp oibel d`n
oi`y xnel erhi dlild mdilr xary s` gafnd iab lr oze`

.dpil ly leqt mikqpa
:dpyna epipy'eë äúlbúð Bà äëtLðoiidy xeikd on `lnn did ¦§§¨¦§©§¨

gafn iabl oileqt oilebn minde::`xnbd dywnéànàåeidy min §©©
,mind jeqipl oileqt oilebnøéáòéìmind z`úðpñîaz` cixtdl ¦£¥¦§©¤¤

,mind on qx`dïéúéðúî àîéìlr dknq `le oilebn min dlqty ¥¨©§¦¦
,oepiqdéeléb íeMî Ba Lé úðpñî àéðúc ,äéîçð éaøk àìcozepd - §Ÿ§©¦§¤§¨§©§¨§©¤¤¥¦¦

xaka mixnyjixv ,epnn dhnly ilkl cxeie opzqn oiide d
opzqn oiidy it lr s`e .ygp epnn dzyi `ly ick dzeqkl
.oezgzd ilkd jezl oiid mr qx`d xeari `ny miyyeg ,jlede

éúîéà ,äéîçð éaø øîàjixve ielib meyn zppqna xdfil jixv ¨©©¦§¤§¨¥¨©
,dzeqkläðBzçzäL ïîæaon oiid z` lawny oezgzd ilkd - ¦§©¤©©§¨
zppqndäleâîäðBéìòäL ét ìò óà ,äqeëî äðBzçzäL ïîæa ìáà , §¨£¨¦§©¤©©§¨§¨©©¦¤¨¤§¨

Lçð ñøàL éðtî ,éeléb íeMî da ïéà äleâîiawp oia xaer epi` §¨¥¨¦¦¦§¥¤¤¤¨¨

`ede zppqndâBôñì äîBcd,BîB÷îa ãîBòå óöygp m` s` jkle ¤¦§¨§¥¦§
,oezgzd ilkay oiid ziizya yyg lk oi` zppqnl qx` lihd

.zppqna x`yp qx`dy meynxyt` dingp iax ixacl ok m`e
zvxzn .zppqna oepiq ici lr mday qx`d on milebn min xdhl

:`xnbdàîéz eléôàk dpyndyøîéà ,äéîçð éaøepivn okid - £¦¥¨©¦§¤§¨¥©
äéîçð éaø øîàccrein oiidyk ,oepiq lirenyèBéãäìexizdl - §¨©©¦§¤§¨§¤§

,dizyadBáâì ìáàgafnd iab lr ekqpl -å ,øîà éîikdéì úéì £¨§¨©¦¨©§¥¥
äéîçð éaøìoicd z`weqta x`eand(g ` ik`ln)zaxwd iabl §©¦§¤§¨

,rx oi` dlge gQR EWiBz ike' 'dl dleg dndaàð eäáéø÷ä §¦©¦¦¥©§Ÿ¤¥¨©§¦¥¨
éðô àNéä Bà Eöøéä Eúçôì'úBàáö 'ä øîà ,Emz` mixeaq ike - §¤¨¤£¦§§£¦¨¨¤¨©§¨

m` elit` ixd ,dleg e` zgqit dnda zaxwda rx oi`y
dgpnd dze`a jvxid ,mce xya [hilye xyÎ] jzgtl edaixwz
j`pyi i`ce ixd ,xac epnn ywaz m` dxeara jipt `yid e`
lky o`kn epcnle .'d iptl daixwdl ie`x oi`y oky lk ,dxeara
e` oiid z` opiq m` s` jkitl ,oaxwl eaixwdl xeq` dpebn xac
`ed dpebn mewn lkn ,mda didy qx`d z` mdn xiqde mind

.gafnd iab lr mkqpl

äáøòå áìåì êìò ïøãä

ìéìçä ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
ìéìçäleg zelila ycwnd ziaa ea mixnfne millgn eidy ¤¨¦

jyna ea millgn eidy minrt ,zekeqd bgay crendäMîç£¦¨
,bgd inin miniejyna ea millgn eidy minrtäML.mini ¦¨
:dpynd zx`anìL ìéìçä eäæzgnyäáàBMä úéaoillgn eidy ¤¤¨¦¤¥©¥¨

itl ,mind jeqip ceakl da`eyd ziaa dgny zeaxdl ick ea
áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc BðéàL,aeh mei m` okle ¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

leg ini dyy ex`ypy `vnp zaya lg zekeqd bg ly oey`xd
lega oey`xd aeh mei lgyk j` ,da`eyd zia zgnyl crend
itl] ,df lilga ellig mday crend leg ini dyng wx ex`yp

.[zay lile aeh mei lil - mini ipy erpnpy
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ezny in` cenr p sc ± iyily wxt`nei
äðéìá åìñôéà úùãå÷îá éúééî éàåixeni`k edl eed ,sebd zyecw eycwi`e li`ed Ð

.oaxwøîà äé÷æç`ly yeciw la` .minl xeriy oi`c dpin rnynl zivn i`ce `d Ð

zycewna iziin `lc oizipznc `nrhe ,dpin opirny `l zrcnedl ifgc o`nc Ð

oi`c oeike ,lenz`n ea epzip ilk mycwiy zrcl xaq ,zxy ilk jezn edl ilwyc xgnl

edl ikqpnc ifg `we ,ilkd meycw minl xeriy

`wtpe ,mikqpa zlren dpil oi` dpin rny Ð

.daxeg dpinøîà éàðé 'øyi `niz elit` Ð

dpin wtp ikd elit`e ,minl xeriy.daxeg

íéìâøå íéãé ùåãé÷ì åøîàé àîù äøéæâodkl Ð

mici miycwn oi`y ilka meycwe ,me`ln lecb

xeikc `inec ,miycewn mina `l` milbxe

mde ,einin z` ycwne dgynd onya gynpy

eidy adf ly oezw s`e .milbxe mici yeciwl

eici epnid ycwl lecb odk ly eceakl oiyer

"itlwa sxh" wxt `nei xcqa opixn`ck ,eilbxe

yeciwl `kd xninl iz`e .did ycewn (a,bn)

,`xeriy edl zile ,me`lin milbxe mici

ilkl md oie`x oibel d`n ded elit`y

dpil oi` :xn` edl ikqpnc ifg ike ,eycwzpe

.mikqpa zlrenéàîàå.oileqt oilebn min Ð

úððñîá åäðéøáòìzppqn ,f"rla x"iilew* Ð

,zeiepg ilra oiyery enk oehicpew da oippqny

dizgze ,oiie lkex zwa` eae dxak oink ielzy

.ekezl opzqn oehicpewde ilkéåìéâ íåùî åá ùé
,ielib ziidy xeriyk dxiny `la egipd m` Ð

`viy ick :(`,i oileg) "oihgey lkd"a yxetnd

,exegl xefgie dzyie ilk of` zgzn ygp

.dizya dxeq`eäðåúçúä.oezgzd ilk Ð
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éàåoeik ,sewd de`lny ink dyrpc :xn`z m`e Ð dpila elqti` zycewna edl iziin

ehn ikc meyn i`e .epnfa `ly miycwn mpi` zxy ilkc .dpnfa `ly d`lnzpy

dpila elqtine ,onf xqegn oi` dlilc ,yecwiz iyniy iac ililmcewc xg`n seq seq Ð

e`lnzp okl`,w) "mgld izy" wxt zegpna ogky`ck sewd e`ln el`k oayegl epl yi Ð

,zayd xg` exciqy miptd mgl iab (mye

mini dnk oglyd lr `ed elit`yjka oi` Ð

`lc :xnel yie !sewd exciqy ink dyrpc ,melk

dpedk icba oda ira `lc `kd ip`yc ,inc

adf ly zigelv `lde :xn`z m`e .ielina

ipzw `lc ,dzid zycewn oibel dyly zwfgnd

ipzw `le ,ziag iab ipzwck zycewn dpi`y

.jeqip mcew xg` zxy ilka oze` oiycwn ediy

`d ?geliyd inn oi`lnn eid j`id ,ok m`e

ikid ik ,zxy ilka eycwzpc oeik `veia ilqtin

yixa `icda qxhpewa 'it oke .dpila ilqtinc

la` :ogly iab (mye a,ft zegpn) "zecn izy"

gafnd" wxtae .`veiae dpila lqtil ycwn

la` :qxhpewa yxtn (`,gt migaf) "ycwn

ea rbp e` ,mirlwl ueg `vi m` lqtil oiycwn

migafc ipy wxt yxit dnly epiax mbe .mei leah

mici yeciwa lirezy edn d`ivi iab (mye a,k)

.`veia milqtpd miycwd lk jxck milbxe

!`veia ilqtin `lc ,zigelvc inn dyw `zyde

zxy ilk oi`c ,jk lk `iyew o`kn oi` ,edine

l`eny xn`ck ,miptl qpkiy cr uega ycwn

ilkc :(`,gt my) "ycwn gafnd" idliya `icda

`l` oiycwn oi`e okezn `l` oiycwn oi` zxy

`,h) zegpnc `nw wxtn dyw la` .miptan

yixc ,dxfr znegl ueg dllaa ibiltc ,(mye

mipt `ira `l dpedkcnc ,dxiyk :xn` yiwl

oeik ,dleqt :xn` opgei 'xe .`ira `l inp

`ira `l dpedkc idp ,ilka eziiyrcmipt Ð

:yexit .`ycwn dhigy xn`c ,edl `xiaq iaxk i`pz ipd :zyy ax xn`c (`,fn my) "zlkzd" wxta rnyn oke .`veia `lqtin `l ikd elit`e ,`ycwzn mipta ,`nl` .`ira `din

`ycwn dhigy xn`c oeik ,iaxk i`c ,iaxk `lc `d :xn`w (`,gn) oizrny seqae .`veia `lqti`ci`xa` i` `kid edl wixtc Ð`ycwn dhigyc meyn `wec rnyn .`veia ilqti` Ð

ikd e`l `d ,`veia lqtin `edgafd mr mi`ad mikqp `dc .ip`y gafd mr oi`ac :zegcl yi ,edin .(a,ar) "l`rnyi iax" wxt zegpna ,ycwn xepz dil zi` iaxc ab lr s` ,`l Ð

d" wxta ixirf xn`ck ,gafd zhigya `l` dpila ilqtin `lilka eyciw :(`,i) dlirn zkqna opz onvr ipta el`e ,(`,hr zegpn) "dcezopzc edpdn wcwcl yi :cere .dpila elqtp Ð

eycw :(my) dlirnc ipy wxtdil ipz `le ,dil ipzinl ivn ded migafe zeter iabc ab lr s` .`veiae ipzw `le ,dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked Ðipz `lc icii` Ð

zegpne miptd mgle mgld izy iab dil`zi` oifixf mewna ,`zil oifixfac idp zegpnc dyil iab (`,el migqt) "dry lk" wxta opixn`c `de .edpda dil ipz `l Ð`zlinc `gxe` Ð

milbxe mici yeciwc d`ivie .oifixf mewna dzeyrl jxcc ,`edyixtc oeik :mzd opixn`wck `l` ,`ed `vei leqt meyn e`l Ð"mgld izy" wxt wiicc `de .dizrc gq` igeq` Ð

uegan ozkixre ozyil zxn` (a,dv zegpn)xepza oziit` `dzy ,minrt izy xepz xepz :oerny 'x yixcc (`,bq my) "dvn ze`a zegpnd lk" seqa oke .dycwzp `l yai zcn `nl` Ð

ibt ia` zexiyke ,dxfra zexiyk miptd mgle mgld izy xnel libx ied mlerl :xne` oerny 'x ,opzc `dn jixte .xepza oyicwd `diye,`veia liqtin ied `ycwn i`c meyn e`l Ð

onvr ipta mi`ad mikqpe ,dvinw eda zilc lecb odk iziage mipdk zgpn ,`veia `lqtin `l ilk zyecwac oeik :xn`z m`e .ycwzpy uegl xac `ivedl `ed xrekn xacc meyn `l`

mixizn el yi :(a,dn) migafa "i`ny zia" seqa opixn` dizeekc ,ilk yeciw liren oze`ac i`ce :xnel yie ?`veia ilqtin zni`oixizn el oi` ,eixizn eaxwyn Ð.ilka eycwiyn Ð

:xnel yie !dpila elqti `ly ick xgyd cenr xg`l cr dxfra meqipki `le ,zycewna iziipe :ol iywiz izk` ok m` ,mipta `l` oiycwn oi` zxy ilkc 'yxity dn itl :xn`z m`e

.uega zxy ilka jk lk mzedydl `ed xrekn xacc :cere ?zycewn `dzy lirei dn ok m`c

äé÷æçopgei 'x ,mipeny jezn mirax` eycw :xn` diwfg ,zelg mipeny lr dhgyy dceza ibilt (a,gr zegpn) "dcezd" wxtac :dniz Ð zrcn `ly oiycwn oi` zxy ilk xn`

zxy ilk `nlr ilekc :mzd xn`w `tt axc ,opgei 'xc` opgei iaxc `iyw ok enke .oiycwn :xaq diwfg ,zrcn `ly oiycwn zxy ilka ibiltc iia` wiqne .eycw `l :xn`

yciw la` ,unw `l` epy `l :`ipzc ,oileqt zvinw iab (mye `,f) zegpnc `nw wxtae .zrcn `ly oiycwn'x xn` !leqtile ycwil ,dizkecl unewl dil xcdn ike :jixte .lqt Ð

zrcn mipeny jezn mirax` ycwny jeznc ,dcez ip`y :iiepyl `ki` opgei 'xc edine .zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilk zxne` z`f :opgei,dyw jdn la` .zrcn `ly inp ycwn Ð

lkn epnfa `ly oiycwn zxy ilkc (`,w my) "mgld izy" seqa opixn`c ab lr s` .`ed onfa `ly ,`kd ip`yc :xnel yie !zrcn `ly oiycwn oi` ikd elit`e .minl xeriy oi`y

.zrcn `ly oiprl opnfan opnfa `ly rxb mewn

äáøòå áìåì 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

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

!úLce÷îa éúééî éàå¯äi÷æç .äðéìa eäì eìéñôéà §¦©§¥¦§¤¤¦§¦§§¦¨¦§¦¨
ànL äøéæâe ,úòcî àìà ïéLc÷î ïéà úøL éìk :øîà̈©§¥¨¥¥§©§¦¤¨¦©©§¥¨¤¨
:àøéæ éaø øîà éàpé éaø øîà .eLc÷úð úòãì eøîàéŸ§§©©¦§©§¨©©¦©©¨©©¦¥¨
ïéLc÷î ïéà úøL éìëe ,íéîì øeòéL Lé àîéz eìéôà£¦¥¨¥¦§©¦§¥¨¥¥§©§¦

Lecé÷ì eøîàé ànL äøéæâe ,úòcî àìàíéìâøå íéãé ¤¨¦©©§¥¨¤¨Ÿ§§¦¨©¦§©§©¦
øéáòéì ?éànàå .'åë "äúìbúð Bà äëtLð" .ïàìî¦§¨¦§§¨¦§©§¨§©©¦£¥

úðpñîa:àéðúc ,äéîçð éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ! ¦§©¤¤¥¨©§¦¦§¨§©¦§¤§¨§©§¨
éúîéà :äéîçð éaø øîà .éeìéb íeMî Ba Lé úðpñî¯ §©¤¤¥¦¦¨©©¦§¤§¨¥¨©

äðBzçzäL ïîæa ìáà .äìeâî äðBzçzäL ïîæa¦§©¤©©§¨§¨£¨¦§©¤©©§¨
äìeâî äðBéìòäL ét ìò óà ,äqeëî¯íeMî da ïéà §¨©©¦¤¨¤§¨§¨¥¨¦

ñøàL éðtî .éeìébãîBòå óö ,âBôñì äîBc Lçð ¦¦§¥¤¤¤¨¨¤¦§¨§¥
éaø øîàc øîéà ,äéîçð éaø àîéz eìéôà .BîB÷îa¦§£¦¥¨©¦§¤§¨¥©§§¨©©¦

äéîçð¯dBábì ìáà ,èBéãäì¯déì úéìå ?øîà éî §¤§¨§¤§£¨©¨©¦¨©§¥¥
Eúçôì àð eäáéø÷ä" :äéîçð éaøìBà EöøéäàNéä §©¦§¤§¨©§¦¥¨§¤¨¤£¦§§£¦¨

éðôøîà Eä!?"úBàáö ' ¨¤¨©§¨

äáøòå áìåì êìò ïøãä

ìéìçääáàBMä úéa ìL ìéìçä eäæ ,äMLå äMîç ¤¨¦£¦¨§¦¨¤¤¨¦¤¥©¥¨
.áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc BðéàL¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc dkeq(iyiy meil)

.dnvr.eäééîòè éàî:`xnbd daiynìäwä úà ìéä÷äáe' áéúëc ©©§©§¦§¦§©§¦¤©¨¨
Czòc à÷ìñ éàå ,'eòéøú àìå eò÷úzy dcedi iax zhiykäòé÷z ¦§§§Ÿ¨¦§¦¨§¨©§¨§¦¨

eäòeøzdevn,àéä úçà`le rewzl wx dxezd dxn` ji` §¨©©¦
y okzid ,rixdlãéáò àì àbìôe ãéáò äåöîc àbìt àðîçø øîà- ¨©©£¨¨©§¨§¦§¨¨¦©§¨Ÿ¨¦

driwz lky gken `l` ,dyri `l ivge dyri devndn ivgy
.dnvrl devn `id drexz lke dnvrl devn `idäãeäé éaøå§©¦§¨

y aiyn ,md zg` devn drexze driwzy xaeqdàðnéñì àeää©§¦¨¨
àúàc àeä àîìòawx `l` devn ly driwz dpi` ef driwz - §¨§¨©£¨

driwza ic oniqle ,l`xyi ipa l` xacl utg dyn didyk oniql
.calïðaøål wx driwzd zxhn mpn` ,miaiynå ,àeä àðnéñlkn §©¨¨¦¨¨§

ici lr `weec oniqd z` dyriy dxezd drawy xg` mewn
,driwzäåöî déeL àðîçøyie ,devnl dxezd dze` dzyr - ©£¨¨©§¨¦§¨

.envrl devn dyrn `ed lew lky dfn cenll
:`xnbd zxxanïéà ,àðäk áø øîàc àä àìæà ïàîkwiqtdlïéa §©¨§¨¨§¨©©©£¨¥¥

íeìk àìå äòeøúì äòé÷zïàîk .i`ce ,ef dkld xn` in zrck - §¦¨¦§¨§Ÿ§§©
kzhiyäãeäé éaøokle cg` devn dyrn od drexzde driwzdy §©¦§¨

oi` recn od zecxtp zeevny opaxk m`y ,odipia wiqtdl oi`
:`xnbd dywn .odipia wiqtdl)àèéLt (äãeäé éaø éàax ixacy ¦©¦§¨§¦¨

.dcedi iax zhiyl wx md `pdk
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המשך ביאור במסכת סוכה ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dkeq(ycew zay meil)

.yceg y`xn dxicz zaye,ïðçBé éaø øîày`x ly xiy enicwd ¨©©¦¨¨
ick ,xicz `edy s` zay ly xiyl ycegLàø òa÷eäL òãéì¥©¤§©Ÿ

Bpîæa Lãçycegdy mzrca mixexa oic ziay mrd exikiy - Ÿ¤¦§©
:`xnbd dywn .xaca enbnbi `le ycewnïðéãáò àøékéä éàäå- §©¤¥¨©§¦¨

,miyer eidy xkidd edf m`dïðéãáò àúéøçà àøékéä àäixd - ¨¤¥¨©£¦¨©§¦¨
dpyna epipyy itk ,miyer eid xg` xkidéáìç [ïðúc] (àéðúã)¦§©¤§¥

çøæna ähîìe Lák éöçî ïéðzéð øçL ìL ãéîzmipdk dyy - ¨¦¤©©¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨
,ezhytde ezhigy xg`l gafnl cinzd ixa` z` jiledl mikefd
cvly zen` dpenyae dhnle yakd ly eivgn mze` oigipn eid
sqep odk ribn okn xg`le ,cinz ly mdy oniq did dfe ,gxfn

.oxihwne mixa`d lk z` dlrnyåmixa`éöçî ïéðzéð ïéôñeî ìL §¤¨¦¦¨¦¥£¦
a ähîìe Lákcváøònly mdy oniq did dfe cinzd cbpk ¤¤§©¨§©£¨

ixa` oiakrzn eidy minrty meyn df oniq oiyer eide ,oitqen
elalazi `ly ick did oniqde ,sqend zaxwd onf cr cinzd

.cinzl mcew oitqen ly z` exihwie mdipia etilgieåmixa`ìL §¤
ly sqenáBkøk úçz ïéðzéð Lãç Làøaaeq -ähîìe çaænä- ŸŸ¤¦¨¦©©©§©¦§¥©§©¨

ryz daebl dlere rtyne dn` mizye miyly ekxe` yakd
p gafna zen` yy daebae ,zen`yily ipy k"` ,aaeqd `vn

z` migipn hrn epnn dhnle ,aaeqd daebl ribn yakd jxe`n
,yceg y`x ly sqend ixa`
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המשך ביאור במסכת סוכה ליום שבת קודש עמ' ב



קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc dkeq(iyily meil)

åok m`a éúééî éàziag,äðéìa eäì eìéñtéà ,úLce÷îlrae §¦©§¥§§¤¤¦§¦§§¦¨
.zycewn dpi`y ziaga `weec ze`lnl jixv epigxk

,øîà äi÷æçoi` la` ,minl xeriy oi`y o`kn gikedl yi mpn` ¦§¦¨¨©
y xnel yie ,zrcn `ly miycwn zxy ilky gikedlúøL éìk§¥¨¥

,úòcî àlà ïéLc÷î ïéàxy` z` ycwi ilkdy utg epi` m`e ¥§©§¦¤¨¦©©
ziaga zay axrn ze`lnl ekixvdy dne ,yecw epi` ekeza

,oicd xwirn epi` ,zycewn dpi`yäøéæâeminkg exfby `ed §¥¨
ànLmkqpl zxy ilkn mind z` mi`iveny xgnl e`xiy el` ¤¨

,gafnd iab lreLc÷úð úòãì eøîàélr ekezl mepzpy exaqi - Ÿ§§©©¦§©§
.mikqpa zlqet dpi` dpily xnel erhie ,eycwiy zrcéaø øîà̈©©¦

,àøéæ éaø øîà éàpé,minl xeriy oi`y mb o`kn gikedl oi` ©©¨©©¦¥¨
yíénì øeòéL Lé àîéz eléôà,bgay mind jeqipl -åokúøL éìk £¦¥¨¥¦©©¦§§¥¨¥

,úòcî àlà ïéLc÷î ïéà`la zycewn ziaga `lnl leki ok m`e ¥§©§¦¤¨¦©©
`ly ici lr e` xeriykn xzei `lniy ici lr e` ,dpila lqtiy
ziaga `lniy minkg ekixvd ok it lr s`e ,mycwl oiekzi

,zycewn dpi`yäøéæâe,`idànLmi`exd erhieeøîàé §¥¨¤¨Ÿ§
yíéìâøå íéãé Lecé÷ìlecb odkd jxevlïàlî,yeciwl `lnnde §¦¨©¦§©§©¦¦§¨

mici oiycwn oi` ixdy ilka mycwl oiekzd i`cea milbxe mici
onya gynpy xeikd enk ilka eycwy mina `l` milbxe
e`lin elit`y ,xeriy oi` el` minle ,einin z` ycwne dgynd
oikqpny jk xg` e`xiy oeike .ilkl oiie`x miaygp oibel d`n
oi`y xnel erhi dlild mdilr xary s` gafnd iab lr oze`

.dpil ly leqt mikqpa
:dpyna epipy'eë äúlbúð Bà äëtLðoiidy xeikd on `lnn did ¦§§¨¦§©§¨

gafn iabl oileqt oilebn minde::`xnbd dywnéànàåeidy min §©©
,mind jeqipl oileqt oilebnøéáòéìmind z`úðpñîaz` cixtdl ¦£¥¦§©¤¤

,mind on qx`dïéúéðúî àîéìlr dknq `le oilebn min dlqty ¥¨©§¦¦
,oepiqdéeléb íeMî Ba Lé úðpñî àéðúc ,äéîçð éaøk àìcozepd - §Ÿ§©¦§¤§¨§©§¨§©¤¤¥¦¦

xaka mixnyjixv ,epnn dhnly ilkl cxeie opzqn oiide d
opzqn oiidy it lr s`e .ygp epnn dzyi `ly ick dzeqkl
.oezgzd ilkd jezl oiid mr qx`d xeari `ny miyyeg ,jlede

éúîéà ,äéîçð éaø øîàjixve ielib meyn zppqna xdfil jixv ¨©©¦§¤§¨¥¨©
,dzeqkläðBzçzäL ïîæaon oiid z` lawny oezgzd ilkd - ¦§©¤©©§¨
zppqndäleâîäðBéìòäL ét ìò óà ,äqeëî äðBzçzäL ïîæa ìáà , §¨£¨¦§©¤©©§¨§¨©©¦¤¨¤§¨

Lçð ñøàL éðtî ,éeléb íeMî da ïéà äleâîiawp oia xaer epi` §¨¥¨¦¦¦§¥¤¤¤¨¨

`ede zppqndâBôñì äîBcd,BîB÷îa ãîBòå óöygp m` s` jkle ¤¦§¨§¥¦§
,oezgzd ilkay oiid ziizya yyg lk oi` zppqnl qx` lihd

.zppqna x`yp qx`dy meynxyt` dingp iax ixacl ok m`e
zvxzn .zppqna oepiq ici lr mday qx`d on milebn min xdhl

:`xnbdàîéz eléôàk dpyndyøîéà ,äéîçð éaøepivn okid - £¦¥¨©¦§¤§¨¥©
äéîçð éaø øîàccrein oiidyk ,oepiq lirenyèBéãäìexizdl - §¨©©¦§¤§¨§¤§

,dizyadBáâì ìáàgafnd iab lr ekqpl -å ,øîà éîikdéì úéì £¨§¨©¦¨©§¥¥
äéîçð éaøìoicd z`weqta x`eand(g ` ik`ln)zaxwd iabl §©¦§¤§¨

,rx oi` dlge gQR EWiBz ike' 'dl dleg dndaàð eäáéø÷ä §¦©¦¦¥©§Ÿ¤¥¨©§¦¥¨
éðô àNéä Bà Eöøéä Eúçôì'úBàáö 'ä øîà ,Emz` mixeaq ike - §¤¨¤£¦§§£¦¨¨¤¨©§¨

m` elit` ixd ,dleg e` zgqit dnda zaxwda rx oi`y
dgpnd dze`a jvxid ,mce xya [hilye xyÎ] jzgtl edaixwz
j`pyi i`ce ixd ,xac epnn ywaz m` dxeara jipt `yid e`
lky o`kn epcnle .'d iptl daixwdl ie`x oi`y oky lk ,dxeara
e` oiid z` opiq m` s` jkitl ,oaxwl eaixwdl xeq` dpebn xac
`ed dpebn mewn lkn ,mda didy qx`d z` mdn xiqde mind

.gafnd iab lr mkqpl

äáøòå áìåì êìò ïøãä

ìéìçä ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
ìéìçäleg zelila ycwnd ziaa ea mixnfne millgn eidy ¤¨¦

jyna ea millgn eidy minrt ,zekeqd bgay crendäMîç£¦¨
,bgd inin miniejyna ea millgn eidy minrtäML.mini ¦¨
:dpynd zx`anìL ìéìçä eäæzgnyäáàBMä úéaoillgn eidy ¤¤¨¦¤¥©¥¨

itl ,mind jeqip ceakl da`eyd ziaa dgny zeaxdl ick ea
áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc BðéàL,aeh mei m` okle ¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

leg ini dyy ex`ypy `vnp zaya lg zekeqd bg ly oey`xd
lega oey`xd aeh mei lgyk j` ,da`eyd zia zgnyl crend
itl] ,df lilga ellig mday crend leg ini dyng wx ex`yp

.[zay lile aeh mei lil - mini ipy erpnpy
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ezny in` cenr p sc ± iyily wxt`nei
äðéìá åìñôéà úùãå÷îá éúééî éàåixeni`k edl eed ,sebd zyecw eycwi`e li`ed Ð

.oaxwøîà äé÷æç`ly yeciw la` .minl xeriy oi`c dpin rnynl zivn i`ce `d Ð

zycewna iziin `lc oizipznc `nrhe ,dpin opirny `l zrcnedl ifgc o`nc Ð

oi`c oeike ,lenz`n ea epzip ilk mycwiy zrcl xaq ,zxy ilk jezn edl ilwyc xgnl

edl ikqpnc ifg `we ,ilkd meycw minl xeriy

`wtpe ,mikqpa zlren dpil oi` dpin rny Ð

.daxeg dpinøîà éàðé 'øyi `niz elit` Ð

dpin wtp ikd elit`e ,minl xeriy.daxeg

íéìâøå íéãé ùåãé÷ì åøîàé àîù äøéæâodkl Ð

mici miycwn oi`y ilka meycwe ,me`ln lecb

xeikc `inec ,miycewn mina `l` milbxe

mde ,einin z` ycwne dgynd onya gynpy

eidy adf ly oezw s`e .milbxe mici yeciwl

eici epnid ycwl lecb odk ly eceakl oiyer

"itlwa sxh" wxt `nei xcqa opixn`ck ,eilbxe

yeciwl `kd xninl iz`e .did ycewn (a,bn)

,`xeriy edl zile ,me`lin milbxe mici

ilkl md oie`x oibel d`n ded elit`y

dpil oi` :xn` edl ikqpnc ifg ike ,eycwzpe

.mikqpa zlrenéàîàå.oileqt oilebn min Ð

úððñîá åäðéøáòìzppqn ,f"rla x"iilew* Ð

,zeiepg ilra oiyery enk oehicpew da oippqny

dizgze ,oiie lkex zwa` eae dxak oink ielzy

.ekezl opzqn oehicpewde ilkéåìéâ íåùî åá ùé
,ielib ziidy xeriyk dxiny `la egipd m` Ð

`viy ick :(`,i oileg) "oihgey lkd"a yxetnd

,exegl xefgie dzyie ilk of` zgzn ygp

.dizya dxeq`eäðåúçúä.oezgzd ilk Ð
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éàåoeik ,sewd de`lny ink dyrpc :xn`z m`e Ð dpila elqti` zycewna edl iziin

ehn ikc meyn i`e .epnfa `ly miycwn mpi` zxy ilkc .dpnfa `ly d`lnzpy

dpila elqtine ,onf xqegn oi` dlilc ,yecwiz iyniy iac ililmcewc xg`n seq seq Ð

e`lnzp okl`,w) "mgld izy" wxt zegpna ogky`ck sewd e`ln el`k oayegl epl yi Ð

,zayd xg` exciqy miptd mgl iab (mye

mini dnk oglyd lr `ed elit`yjka oi` Ð

`lc :xnel yie !sewd exciqy ink dyrpc ,melk

dpedk icba oda ira `lc `kd ip`yc ,inc

adf ly zigelv `lde :xn`z m`e .ielina

ipzw `lc ,dzid zycewn oibel dyly zwfgnd

ipzw `le ,ziag iab ipzwck zycewn dpi`y

.jeqip mcew xg` zxy ilka oze` oiycwn ediy

`d ?geliyd inn oi`lnn eid j`id ,ok m`e

ikid ik ,zxy ilka eycwzpc oeik `veia ilqtin

yixa `icda qxhpewa 'it oke .dpila ilqtinc

la` :ogly iab (mye a,ft zegpn) "zecn izy"

gafnd" wxtae .`veiae dpila lqtil ycwn

la` :qxhpewa yxtn (`,gt migaf) "ycwn

ea rbp e` ,mirlwl ueg `vi m` lqtil oiycwn

migafc ipy wxt yxit dnly epiax mbe .mei leah

mici yeciwa lirezy edn d`ivi iab (mye a,k)

.`veia milqtpd miycwd lk jxck milbxe

!`veia ilqtin `lc ,zigelvc inn dyw `zyde

zxy ilk oi`c ,jk lk `iyew o`kn oi` ,edine

l`eny xn`ck ,miptl qpkiy cr uega ycwn

ilkc :(`,gt my) "ycwn gafnd" idliya `icda

`l` oiycwn oi`e okezn `l` oiycwn oi` zxy

`,h) zegpnc `nw wxtn dyw la` .miptan

yixc ,dxfr znegl ueg dllaa ibiltc ,(mye

mipt `ira `l dpedkcnc ,dxiyk :xn` yiwl

oeik ,dleqt :xn` opgei 'xe .`ira `l inp

`ira `l dpedkc idp ,ilka eziiyrcmipt Ð

:yexit .`ycwn dhigy xn`c ,edl `xiaq iaxk i`pz ipd :zyy ax xn`c (`,fn my) "zlkzd" wxta rnyn oke .`veia `lqtin `l ikd elit`e ,`ycwzn mipta ,`nl` .`ira `din

`ycwn dhigy xn`c oeik ,iaxk i`c ,iaxk `lc `d :xn`w (`,gn) oizrny seqae .`veia `lqti`ci`xa` i` `kid edl wixtc Ð`ycwn dhigyc meyn `wec rnyn .`veia ilqti` Ð

ikd e`l `d ,`veia lqtin `edgafd mr mi`ad mikqp `dc .ip`y gafd mr oi`ac :zegcl yi ,edin .(a,ar) "l`rnyi iax" wxt zegpna ,ycwn xepz dil zi` iaxc ab lr s` ,`l Ð

d" wxta ixirf xn`ck ,gafd zhigya `l` dpila ilqtin `lilka eyciw :(`,i) dlirn zkqna opz onvr ipta el`e ,(`,hr zegpn) "dcezopzc edpdn wcwcl yi :cere .dpila elqtp Ð

eycw :(my) dlirnc ipy wxtdil ipz `le ,dil ipzinl ivn ded migafe zeter iabc ab lr s` .`veiae ipzw `le ,dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked Ðipz `lc icii` Ð

zegpne miptd mgle mgld izy iab dil`zi` oifixf mewna ,`zil oifixfac idp zegpnc dyil iab (`,el migqt) "dry lk" wxta opixn`c `de .edpda dil ipz `l Ð`zlinc `gxe` Ð

milbxe mici yeciwc d`ivie .oifixf mewna dzeyrl jxcc ,`edyixtc oeik :mzd opixn`wck `l` ,`ed `vei leqt meyn e`l Ð"mgld izy" wxt wiicc `de .dizrc gq` igeq` Ð

uegan ozkixre ozyil zxn` (a,dv zegpn)xepza oziit` `dzy ,minrt izy xepz xepz :oerny 'x yixcc (`,bq my) "dvn ze`a zegpnd lk" seqa oke .dycwzp `l yai zcn `nl` Ð

ibt ia` zexiyke ,dxfra zexiyk miptd mgle mgld izy xnel libx ied mlerl :xne` oerny 'x ,opzc `dn jixte .xepza oyicwd `diye,`veia liqtin ied `ycwn i`c meyn e`l Ð

onvr ipta mi`ad mikqpe ,dvinw eda zilc lecb odk iziage mipdk zgpn ,`veia `lqtin `l ilk zyecwac oeik :xn`z m`e .ycwzpy uegl xac `ivedl `ed xrekn xacc meyn `l`

mixizn el yi :(a,dn) migafa "i`ny zia" seqa opixn` dizeekc ,ilk yeciw liren oze`ac i`ce :xnel yie ?`veia ilqtin zni`oixizn el oi` ,eixizn eaxwyn Ð.ilka eycwiyn Ð

:xnel yie !dpila elqti `ly ick xgyd cenr xg`l cr dxfra meqipki `le ,zycewna iziipe :ol iywiz izk` ok m` ,mipta `l` oiycwn oi` zxy ilkc 'yxity dn itl :xn`z m`e

.uega zxy ilka jk lk mzedydl `ed xrekn xacc :cere ?zycewn `dzy lirei dn ok m`c

äé÷æçopgei 'x ,mipeny jezn mirax` eycw :xn` diwfg ,zelg mipeny lr dhgyy dceza ibilt (a,gr zegpn) "dcezd" wxtac :dniz Ð zrcn `ly oiycwn oi` zxy ilk xn`

zxy ilk `nlr ilekc :mzd xn`w `tt axc ,opgei 'xc` opgei iaxc `iyw ok enke .oiycwn :xaq diwfg ,zrcn `ly oiycwn zxy ilka ibiltc iia` wiqne .eycw `l :xn`

yciw la` ,unw `l` epy `l :`ipzc ,oileqt zvinw iab (mye `,f) zegpnc `nw wxtae .zrcn `ly oiycwn'x xn` !leqtile ycwil ,dizkecl unewl dil xcdn ike :jixte .lqt Ð

zrcn mipeny jezn mirax` ycwny jeznc ,dcez ip`y :iiepyl `ki` opgei 'xc edine .zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilk zxne` z`f :opgei,dyw jdn la` .zrcn `ly inp ycwn Ð

lkn epnfa `ly oiycwn zxy ilkc (`,w my) "mgld izy" seqa opixn`c ab lr s` .`ed onfa `ly ,`kd ip`yc :xnel yie !zrcn `ly oiycwn oi` ikd elit`e .minl xeriy oi`y

.zrcn `ly oiprl opnfan opnfa `ly rxb mewn
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!úLce÷îa éúééî éàå¯äi÷æç .äðéìa eäì eìéñôéà §¦©§¥¦§¤¤¦§¦§§¦¨¦§¦¨
ànL äøéæâe ,úòcî àìà ïéLc÷î ïéà úøL éìk :øîà̈©§¥¨¥¥§©§¦¤¨¦©©§¥¨¤¨
:àøéæ éaø øîà éàpé éaø øîà .eLc÷úð úòãì eøîàéŸ§§©©¦§©§¨©©¦©©¨©©¦¥¨
ïéLc÷î ïéà úøL éìëe ,íéîì øeòéL Lé àîéz eìéôà£¦¥¨¥¦§©¦§¥¨¥¥§©§¦

Lecé÷ì eøîàé ànL äøéæâe ,úòcî àìàíéìâøå íéãé ¤¨¦©©§¥¨¤¨Ÿ§§¦¨©¦§©§©¦
øéáòéì ?éànàå .'åë "äúìbúð Bà äëtLð" .ïàìî¦§¨¦§§¨¦§©§¨§©©¦£¥

úðpñîa:àéðúc ,äéîçð éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ! ¦§©¤¤¥¨©§¦¦§¨§©¦§¤§¨§©§¨
éúîéà :äéîçð éaø øîà .éeìéb íeMî Ba Lé úðpñî¯ §©¤¤¥¦¦¨©©¦§¤§¨¥¨©

äðBzçzäL ïîæa ìáà .äìeâî äðBzçzäL ïîæa¦§©¤©©§¨§¨£¨¦§©¤©©§¨
äìeâî äðBéìòäL ét ìò óà ,äqeëî¯íeMî da ïéà §¨©©¦¤¨¤§¨§¨¥¨¦

ñøàL éðtî .éeìébãîBòå óö ,âBôñì äîBc Lçð ¦¦§¥¤¤¤¨¨¤¦§¨§¥
éaø øîàc øîéà ,äéîçð éaø àîéz eìéôà .BîB÷îa¦§£¦¥¨©¦§¤§¨¥©§§¨©©¦

äéîçð¯dBábì ìáà ,èBéãäì¯déì úéìå ?øîà éî §¤§¨§¤§£¨©¨©¦¨©§¥¥
Eúçôì àð eäáéø÷ä" :äéîçð éaøìBà EöøéäàNéä §©¦§¤§¨©§¦¥¨§¤¨¤£¦§§£¦¨

éðôøîà Eä!?"úBàáö ' ¨¤¨©§¨

äáøòå áìåì êìò ïøãä

ìéìçääáàBMä úéa ìL ìéìçä eäæ ,äMLå äMîç ¤¨¦£¦¨§¦¨¤¤¨¦¤¥©¥¨
.áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc BðéàL¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤
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סוכה. פרק רביעי - לולב וערבה דף נ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc dkeq(iyiy meil)

.dnvr.eäééîòè éàî:`xnbd daiynìäwä úà ìéä÷äáe' áéúëc ©©§©§¦§¦§©§¦¤©¨¨
Czòc à÷ìñ éàå ,'eòéøú àìå eò÷úzy dcedi iax zhiykäòé÷z ¦§§§Ÿ¨¦§¦¨§¨©§¨§¦¨

eäòeøzdevn,àéä úçà`le rewzl wx dxezd dxn` ji` §¨©©¦
y okzid ,rixdlãéáò àì àbìôe ãéáò äåöîc àbìt àðîçø øîà- ¨©©£¨¨©§¨§¦§¨¨¦©§¨Ÿ¨¦

driwz lky gken `l` ,dyri `l ivge dyri devndn ivgy
.dnvrl devn `id drexz lke dnvrl devn `idäãeäé éaøå§©¦§¨

y aiyn ,md zg` devn drexze driwzy xaeqdàðnéñì àeää©§¦¨¨
àúàc àeä àîìòawx `l` devn ly driwz dpi` ef driwz - §¨§¨©£¨

driwza ic oniqle ,l`xyi ipa l` xacl utg dyn didyk oniql
.calïðaøål wx driwzd zxhn mpn` ,miaiynå ,àeä àðnéñlkn §©¨¨¦¨¨§

ici lr `weec oniqd z` dyriy dxezd drawy xg` mewn
,driwzäåöî déeL àðîçøyie ,devnl dxezd dze` dzyr - ©£¨¨©§¨¦§¨

.envrl devn dyrn `ed lew lky dfn cenll
:`xnbd zxxanïéà ,àðäk áø øîàc àä àìæà ïàîkwiqtdlïéa §©¨§¨¨§¨©©©£¨¥¥

íeìk àìå äòeøúì äòé÷zïàîk .i`ce ,ef dkld xn` in zrck - §¦¨¦§¨§Ÿ§§©
kzhiyäãeäé éaøokle cg` devn dyrn od drexzde driwzdy §©¦§¨

oi` recn od zecxtp zeevny opaxk m`y ,odipia wiqtdl oi`
:`xnbd dywn .odipia wiqtdl)àèéLt (äãeäé éaø éàax ixacy ¦©¦§¨§¦¨

.dcedi iax zhiyl wx md `pdk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dkeq(ycew zay meil)

.yceg y`xn dxicz zaye,ïðçBé éaø øîày`x ly xiy enicwd ¨©©¦¨¨
ick ,xicz `edy s` zay ly xiyl ycegLàø òa÷eäL òãéì¥©¤§©Ÿ

Bpîæa Lãçycegdy mzrca mixexa oic ziay mrd exikiy - Ÿ¤¦§©
:`xnbd dywn .xaca enbnbi `le ycewnïðéãáò àøékéä éàäå- §©¤¥¨©§¦¨

,miyer eidy xkidd edf m`dïðéãáò àúéøçà àøékéä àäixd - ¨¤¥¨©£¦¨©§¦¨
dpyna epipyy itk ,miyer eid xg` xkidéáìç [ïðúc] (àéðúã)¦§©¤§¥

çøæna ähîìe Lák éöçî ïéðzéð øçL ìL ãéîzmipdk dyy - ¨¦¤©©¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨
,ezhytde ezhigy xg`l gafnl cinzd ixa` z` jiledl mikefd
cvly zen` dpenyae dhnle yakd ly eivgn mze` oigipn eid
sqep odk ribn okn xg`le ,cinz ly mdy oniq did dfe ,gxfn

.oxihwne mixa`d lk z` dlrnyåmixa`éöçî ïéðzéð ïéôñeî ìL §¤¨¦¦¨¦¥£¦
a ähîìe Lákcváøònly mdy oniq did dfe cinzd cbpk ¤¤§©¨§©£¨

ixa` oiakrzn eidy minrty meyn df oniq oiyer eide ,oitqen
elalazi `ly ick did oniqde ,sqend zaxwd onf cr cinzd

.cinzl mcew oitqen ly z` exihwie mdipia etilgieåmixa`ìL §¤
ly sqenáBkøk úçz ïéðzéð Lãç Làøaaeq -ähîìe çaænä- ŸŸ¤¦¨¦©©©§©¦§¥©§©¨

ryz daebl dlere rtyne dn` mizye miyly ekxe` yakd
p gafna zen` yy daebae ,zen`yily ipy k"` ,aaeqd `vn

z` migipn hrn epnn dhnle ,aaeqd daebl ribn yakd jxe`n
,yceg y`x ly sqend ixa`
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קלו
ezny ina cenr p sc ± iyily wxt`nei

àøîâúéùàøá éîé úùùîlawl ziy`xa ini zyyn e`xap oiziy :lirl oxn`c Ð

.mikqpdïáø÷ ìù øéùácinzl oiid (e mind) jeqip zrya gafnd iptl dknd lilga Ð

,xiy mixne`e mpkec lr oicner mieldy .miaxrd oia ly cinzl oiid jeqipe ,xgy ly

dkn lilgd dpya mei xyr mipya :(`,i) oikxr zkqna opzck ,mdiptl dkn lilgde

`l` gafnd lr xiy mixne` oi`e .gafnd iptl

wlgp lilg eze`ae .mzd opixn`ck ,oiid lr

.dgec `edy xnel ,dcedi xa iqei iaxø÷éò
äøéù,dxezd on xiy oerh xeav oaxwy Ð

.ze`xwn dnkn (`,`i) oikxr zkqna opixn`ck

lilg ok m` `l` epi` xiyd xwir :iqei 'x xaqe

oipnk lkd milape zexepk oke ,xiyd mr dkn

ikid ike .`id dcear ,jkld .my yxetnd

zay dgec cinzc.zay dgec inp ely xiy Ð

äôá,eneia mei xac xiyd mixne` mield Ð

,oey`xa (ck mildz) "d`elne ux`d 'dl" oebk

.mlek oke ,ipya (gn my) "lledne 'd lecb"

lilgl xyt` i`y zayaeoi`y ,dgec epi` Ð

.i`xwn ediinrh opitli onwle .devnd xiy ilk

äáàåù ìù øéù ìáàlr dlild lk didy Ð

,miyp zxfrl l`xyi zxfrn zecxeid zelrn

.milapae zexepka mielde :oizipzna ipzwck

àéä äøéúé äçîù ìëä éøáãon dpi`e Ð

.zay igc `le ,zevnd z` aagl `l` ,dxezd

éâéìô éëäáã.ilka e` dta dxiy xwira Ðïàî
øùëîãdxiy xwir :xaq ,zxy ilk lkl ur Ð

did aea`e .zxy ilk xiyd ilk edl eede ,ilka

opzck ,dpw ly `ede ,dyn zenin ycwna

,opitli dipin zxy ilk x`y jkld .(a,i) oikxra

.ur lya ixeyk`läôá äøéù ø÷éòilke Ð

xiyd ilk ,jkld .`ed `nlra `lw ineqal

ilk iiencl ediipin opitli `le ,zxy ilk opi`

.dyn ly aea`l zxyéàùî øùôà ïéðã ïéà
øùôà,zkzn ly eidiy xyt` milk x`y Ð

`le ,edl opitli dxepnn jkld ,micaekn ode

i`y meyn `nrh mzdc .dyn ly aea`n

oikxra yxtnck ,zkzn ly zeyrl xyt`

z` elhp ,axr elew did `le adf edtvy :(a,i)

eietiv:xaq ,xyknc o`ne .axr elew eide Ð

ogky` mewn lknc ,xyt` i`yn xyt` oipc

:opiqxb ikd .urc zxy ilkø÷éò àîéà úéòáéàå
øùôà éàùî øùôà ïéðã ïéàå äôá äøéùÐ

,dta dxiy xwir `nlr ilekc :eyexit ikde

ilka xwir xnel cenlz`e aea`n slinl `kile

xyt` oipc oi`c ,xnb `l aea`n `kd elit` Ð

.xyt` i`ynéèøôå éììëá äøåðî óìéîá àëäå
éâìôéî÷ éèåòéîå ééåáéøá åà`le .opiqxb ikd

opiqxbäøåðîîdxezd z` oiyxecy yi Ð

ieax zcna dze` miyxecy yie ,hxte llka

hxt :dil rnyn hxte llka dyxecd .herine

llk xg` `adhxte llk ,jkld .llk ly eyexit Ð,hxtay dn `l` llka oi` Ð

dlrnl lelkd llk edn ,eyexit `edy itl ,enr oipecp oi` hxtl oinecd mixac elit`e

hxtd xg` ipy llk iz` ike .xzei `le ,eiykr jl xne` ip`y df Ð.eilr siqedl `a Ð

mixac `l` oexg`d llk ici lr oc dz` i` ,jkld .el minecd z` eilr siqez m` jiice

daxzp `nw llkac meyn `l` .hxtay dn `l` llka oi` `nipc ,llk ly eyexit llk xg` `ad hxt dil rnyn `l herine ieaixa dyxecde .dligzn eaxzp `ly ,hxtl oinecd

dicda ipixg` ieaix iz` xcd ike .dizernynn ihernl d`xza dhxt iz` ,rnyna lkdhxtd oirk ody mixac el`c .ilin lk iieaxl ipd` Ðedl ehirni` `lc ,jixhvi` `l Ð

iherine iieaix yixcc o`nc ,oilzp oilwqpd lk iab (a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta `icda xn` ikde .`herinnoinecd lk oexg` ieaix `la dicegl herine ieaixa dil rnyn Ð

.hxtlñøç ìù èòéî.lkd on xzei hrnzdl ie`xd edfe ,`z` ihernl `herin jgxk lrc Ð
éàðúë
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ãçjezn dxey dpikydy ,ycewd gex mia`ey myny :yxtn inlyexia Ð da`ey ipz

izin` oa dpeic `caer iziine ,"'d gex eilr idze obpnd obpk idie" aizkc ,dgny

rn didy.dpiky eilr dzxy da`eyd zia zgnyae ,milbx ile

ãçå:`nrh yxtn ,odic`e odicir iab (mye `,a) dxf dcear zkqn yixa Ð daeyg ipz

ipz `l `nrh yxtn odic` ipzc o`n

izkeca `le ,ikd wiic `l oizrnyae .odicir

(`,bp oiaexir) "oixarn cvik" yixa .`aeh

`nw `aa) "`xza lfebd" wxtae ,oixa`ne oixarn

ipy wxt yixae .oiwivne oiwiqn iab (a,fhw

wxtae ,dipye dpey`x iab (mye `,fi) zenaic

.(a,dl dvia) "oiliyn"

ïðáøåwxtac :dniz Ð dta dxiy xwir ixaq

:opz (a,aw oiaexir) "oilitz `vend"

`ki`e .dpicna `l la` ,ycwna `nip oixyew

.daper `l` dxyew did `l xn`c `xnba `pz

zay igc i` ,ilk oewiza `l` ibilt `l o`k cre

envr xiy la` .oaxw ixiykn meynilekl Ð

mipya :(`,i) oikxrc ipy wxt inp opze .igc `nlr

.gafnd iptl dkn lilgd dpya mei xyr

aeh meiae ,ipy gqtae ,oey`x gqt zhigya

dpnye ,zxvr ly aeh meiae ,gqt ly oey`xd

xyt` i`c ,aeh meie zay igc `nl` .bgd ini

`a` xa dinxi axle .zay `la bgd ini zpnyl

la` ,ibilt da`ey ly xiya oizrnya wiqnc

igc `nlr ilekl oaxw ly xiysqei axe .`gip Ð

oizipznc :xnel jixve !`ziixan azezi` `kdc

iqei iaxk sqei ax edl iwen ded oiaexirce oikxrc

cinz" seqac :dyw izk` ,edine .dcedi xa

`hiytc `zlinc rnyn (`,dq migqt) "hgyp

xingnc ozp 'x elit`e .ycwna zeay oi`c `id

opz ,cere .exizd `kixv zeayc dcen mzd

mei lkac ,ycwn ly zeriwz iab (a,bp) oiwxita

,zaya elit`e zeriwz zg`e mixyr my eid

hinzy` `le ,opz mei lkac `xnba wiicck

zeriwz edpdc xnel oi`e .`pz mey biltc

`ziixe`c,mixry zgiztl yly (ipzwc) `dc Ð

dk`lnn mrd lihadl ick yly inp zeriwze

opzck ,zay axra zeidl lgy aeh mei zegec

xra zeidl lgy aeh mei :(a,ek) oilegc `nw wxt

mda oipyn eidy ,oilican `le oirwez zay

ipd lke .`xnba `nrh mzd yxtnck ,zvwna

mind ielinae .ycwna xefb `le ,opaxc mzdc

"oeyya min mza`ye" aizkc:xnel yie !xefb Ð

zexepk mililg ,xiy ilk aex my didy itlc

xicz owzl mikixvy ,milap mizlvneda xefb Ð

ab`e .oewiz ira `lc ,xteya ibqc ,jpdn ith

eda xefbcmind ielinl erwzi `ly inp xefb Ð

ikd i` :jixtc ,(a,cp) oiwxita gkenck ,aeh meia

oipnif ,diaygil `l inp bgd jezay zay axr

meyn ,zeriwz edl ixvac ,xnelk .zay axra bg ly oey`x aeh mei lgc oebk ogky` `lc

xiy ilk x`ya zeaxdl eda oilibxy itl ,`pyixtck `nrh epiide .mind ielinl irwz `lc

(a,`p) oiwxita opzck ,xtqn `la.llk erwzi `ly exfb Ð
i`pzk
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LazLî àì äáàBL éðúc¯íéî ízáàLe" :áéúëc §¨¥¥¨Ÿ¦§©¥¦§¦§©§¤©¦
LazLî àì äáeLç éðúc ïàîe .""ïBNNa¯áø øîàc §¨©§¨¥£¨Ÿ¦§©¥§¨©©

.úéLàøá éîé úLMî äàáe ,àéä äáeLç äåöî :ïîçð©§¨¦§¨£¨¦¨¨¦¥¤§¥§¥¦
éñBé éaø éøác ,úaMä úà äçBc ìéìçä :ïðaø eðz̈©¨©¤¨¦¤¤©©¨¦§¥©¦¥

óà :íéøîBà íéîëçå .äãeäé øa.äçBc Bðéà áBè íBé ©§¨©£¨¦§¦©¥¤
éñBé éaøc ,ïaø÷ ìL øéMa ú÷Bìçî :óñBé áø øîà̈©©¥©£¤©¦¤¨§¨§©¦¥
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äáàBL ìL øéL ìáà .úaMä úà äçBc dðéàå ,àéä¦§¥¨¨¤©©¨£¨¦¤¥¨

¯.úaMä úà äçBc dðéàå àéä äçîN ìkä éøác¦§¥©Ÿ¦§¨¦§¥¨¨¤©©¨
éâéìt àäác àðéîà àðî :óñBé áø øîà¯:àéðúc ¨©©¥§¨¨¦¨¦§¨§¦¦§©§¨

øa éñBé éaøå ìñBt éaø ,õò ìL ïàNòL úøL éìk§¥¨¥¤£¨¨¤¥©¦¥§©¦¥©
øéLëîc ïàî ;éâìtéî÷ àäa åàì éàî .øéLëî äãeäé§¨©§¦©¨§¨¨¦©§¦©§©§¦
ïàîe .äLîc àáeaàî ïðéôìéå ,éìëa äøéL øwéò :øáñ̈©¦©¦¨¦§¦§¨§¥©¥©¨§¤©
àáeaàî ïðéôìé àìå ,äta äøéL øwéò :øáñ ,ìéñôc§¨¥¨©¦©¦¨©¤§¨¨§¥©¥©¨
àëäå ,éìëa äøéL øwéò :àîìò éleëc ,àì .äLîc§¤Ÿ§¥¨§¨¦©¦¨¦§¦§¨¨
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øáñ ìéñôc ïàîe ,øLôà éàMî øLôà ïéðc :øáñ: ¨©¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨©§¨¥¨©
éleëc :àîéà úéòaéàå .øLôà éàMî øLôà ïéðc àìŸ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨§¦¨¥¥¨§¥
éàMî øLôà ïéðc ïéàå ,äta äøéL øwéòc àîìò̈§¨§¦©¦¨©¤§¥¨¦¤§¨¦¤¦

Bà éèøôe éììëa äøBðî óìéîa àëäå ,øLôàééeaøa ¤§¨§¨¨§¥©§¨¦§¨¥§¨¥§¦¥
éñBé éaø ,éèøôe éììk Léøc éaø .éâìtéî à÷ éèeòéîe¦¥¨¦©§¦©¦¨¥§¨¥§¨¥©¦¥
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"úøBðî úéNòå" :éèøôe¯"øBäè áäæ" ,ììk¯,èøt §¨¥§¨¦¨§©§¨¨¨¨§¨
"äøBðnä äNòz äL÷î"¯ììëe èøôe ììk .ììëå øæç ¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¨©§¨§¨§¨

LøBôî èøtä äî ,èøtä ïéòk àìà ïc äzà éà¯ ¦©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨
äãeäé øa éñBé éaø .úëzî ìL ìk óà ,úëzî ìL¤©¤¤©Ÿ¤©¤¤©¦¥©§¨

"úøBðî úéNòå" :éèeòéîe ééeaéø Léøc¯áäæ" ,äaéø ¨¥¦¥¦¥§¨¦¨§©¦¨¨¨
"øBäè¯"äøBðnä äNòz äL÷î" ,èòéî¯.äaéøå øæç ¨¦¥¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¦¨

éaø éàî ,ìkä äaéø äaéøå èòéîe äaéø¯ìk éaø ¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©©¥©¥¨
èòéî éàî ,éìéî¯:àtt áø øîà .ñøç ìL èòéî ¦¥©¦¥¦¥¤¤¤¨©©©¨
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סוכה. פרק חמישי - החליל דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc dkeq(iyily meil)

,øîzéàewlgpàðéò áøå äãeäé áø.ef dgny ly dny did j`id ¦§©©§¨§©¥¨
éðz ãçd zia zgny' dpey did mdn cg` -ãçå ,'äáàBLmdn ©¨¥¥¨§©

éðzd zia zgny'éðúc ïàî ,àøèeæ øî øîà .'äáeLç`xen`d - ¨¥£¨¨©©§¨©§¨¥
d zia zgny' dpeyyLazLî àì 'äáàBL,ezpyna dreh epi` - ¥¨Ÿ¦§©¥

,jynda x`aziy itkeéðúc ïàîez` dpeyy `xen`d oke - ©§¨¥
d zia zgny' zqxib'äáeLç`ed s`LazLî àì,dreh epi` - £¨Ÿ¦§©¥

:`xnbd zx`an .mdipy ixacl xewn yiy meyn epiideéðúc ïàî©§¨¥
d zia zgny' dpeyy `xen`d -LazLî àì 'äáàBLxewny itl ¥¨Ÿ¦§©¥

n `ed ezqxib'ïBNNa íéî ízáàLe' áéúëc,lr yxcp df weqte ¦§¦§©§¤©¦§¨
jkle ,jeqipl mind zai`y onfa ycwnd ziaa dzidy dgnyd
.weqta zxkfeny itk dai`yd my lr dgnyd `xwzy xazqn

éðúc ïàîed zia zgny''äáeLçmbLazLî àìoeik ,dreh epi` - ©§¨¥£¨Ÿ¦§©¥
dn zernynn exewnyïîçð áø øîàcyäåöîmind jeqip ly ef §¨©©©§¨¦§¨

äàáe ,àéä äáeLçxak zpnefne dpken -,úéLàøa éîé úLMîlit £¨¦¨¨¦¥¤§¥§¥¦
eid ,mikqpd miktyp myly gafnd zgzy llgd - oiziydy

.ziy`xa ini zyyn oiieyr
,ïðaø eðz`ztqeza epipy(g"d c"t)ilka oebipdyìéìçäziaa ¨©¨¨¤¨¦

did ycwndúaMä úà äçBc,ea oillgn eid zaya s`y -éøác ¤¤©©¨¦§¥
,íéøîBà íéîëçå ,äãeäé øa éñBé éaødxengd zayd z`y wx `l ©¦¥©§¨©£¨¦§¦

`l` dgec epi`óàz`áBè íBélwd,óñBé áø øîà .äçBc Bðéà ©¥¤¨©©¥
ú÷Bìçî,zay dgec lilga dpibpd m` minkge dcedi xa iqei iax ©£¤

`idïaø÷ ìL øéLamixne`e mpkec lr micner miield eidy - §¦¤¨§¨
my mipbpn eide ,cinzd zepaxwl oiid jeqip zrya dxiy

,zay dgec `ed m` ewlgp dfae ,milape zexepik mililgaéaøc§©¦
éñBédcedi xaøáñyøwéòoerh xeaiv oaxwy dnäøéLzrya ¥¨©¦©¦¨

`ed mikqpdéìka,dta mzxiy mr milk x`yae lilga epbpiy - ©§¦
åok m` ,devnd xwirn md dpibpd ilky oeikàéä äãBáòzaygp - §£¨¦

,oaxwd zcearn wlgk dpibpdúaMä úà äçBãåxwiry myk §¨¤©©¨
.zay dgec dceardøwéò ,éøáñ ïðaøåoerh xeaiv oaxwy dn §©¨¨¨§¥¦©

äøéLmiield zxiy `id mikqpd zryaäta,`ed mipbpny dne ¦¨©¤
lewd z` mirpdl ick wxåok m` dta `id dxiyd xwiry oeik §

ilka dpibpd.úaMä úà äçBc dðéàå ,àéä äãBáò åàìepi` df lke ¨£¨¦§¥¨¨¤©©¨
,dxezd on `edy xeaiv oaxw ly xiya `l`ìáàaìL øéL £¨¦¤

d zia zgnyäáàBL`l ,miyp zxfra dlild lk miield epbipy ¥¨
le llk ewlgpìkä éøácmyl wxe dxezd on dpi`äçîNdxizi ¦§¥©Ÿ¦§¨

àéä,zeevnd aagl ickeúaMä úà äçBc dðéàå. ¦§¥¨¨¤©©¨
àðéîà àðî ,óñBé áø øîàxnel il oiipn -àäácxwir m`] dfay - ¨©©¥§¨£¦¨¦§¨

[ilka e` dta dxiyéâéìt,opaxe dcedi xa iqei iaxàéðúc §¦¥§©§¨
,`ziixaaúøL éìkycwnd zia zcear ilk -éaø ,õò ìL ïàNòL §¥¨¥¤£¨¨¤¥©¦

ìñBt,dcearl el` milk.øéLëî äãeäé øa éñBé éaøåax x`an ¥§©¦¥©§¨©§¦
:sqeiéâìôéî÷ àäa åàì éàîy ewlgp jka `l m`d -øéLëîc ïàî ©¨§¨¨¦§§¥©§©§¦

y meyn enrh dcedi xa iqei iax -äøéL øwéò øáñxeaiv oaxwy ¨©¦©¦¨
dxiy idef mikqpd zrya oerh,éìkamd ixd dpibpd ilk ok m`e ©§¦

,zxy ilkå,oky oeikäLîc àáeaàî ïðéôìélilgdn cenll yi - §¨§¦©¥©¨§Ÿ¤
oicd `edy ,urn ieyr didy epiax dyn onfn ycwna didy

.urn md m` mixyk zxy ilk x`yìéñôc ïàîeenrh ,iax - ©§¨¦
y meyn,øáñyäøéL øwéòmikqpd zrya oerh xeaiv oaxwy ¨©¦©¦¨

dxiy `id,ätaxwir epi`y itl zxy ilk lilgd oi` ok m`e ©¤
dxiyd zevnaå`linnïðéôìé àìzxy ilk x`yäLîc àáeaàî §Ÿ¨§¦©¥©¨§Ÿ¤

oeik urn zeidl leki did aea`d `wecy itl ,urn mxiykdl
m` iaxe dcedi xa iqei iax ewlgpy epivny oeike .zxy ilk epi`y
iax ly ezwelgn mb idefy xnel yi ,ilka e` dta dxiy xwir

dgec .`l e` zay dgec lilgd m` oiprl opaxe dcedi xa iqei
:`xnbdàìzxy ilk xykda mzwelgn mrh df oi`y xyt` - Ÿ

`l` ,urnàîìò éleëcmixaeq iax oiae dcedi xa iqei iax oia - §¥¨§¨
y,éìka äøéL øwéò,zxy ilk did dyn ly aea`deàëäå`ibeqa ¦©¦¨©§¦§¨¨
eféâìôéî÷ øLôà éàMî øLôà ïéðãaxa iqei iaxe iax ewlgp - §¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨¨¦§§¥

xg` ote`a xyt` i`yk dyrpd xacn cenll xyt` m` dcedi
y ,xg` ote`a zeyrl xyt`y mewnløéLëîc ïàîxa iqei iax] ©§©§¦

urn zxy ilk zeyrl [dcediïéðc øáñzxy ilk x`y micnl - ¨©¨¦
yøLôà,[oicaekn ody jk ozeyrl sicre] ,zekznn s` ozeyrl ¤§¨

øLôà éàMîezeyrl did xyt` i`y dyn ly aea`dn - ¦¤¦¤§¨
,urn oixyk zxy ilk x`y jk urn xyk `edy myke ,zkznn

ìéñôc ïàîeurn zxy ilk zeyrl [iax]øáñyàìøLôà ïéðc ©§¨¦¨©Ÿ¨¦¤§¨
,øLôà éàMî`l aea`dy itl ,aea`n milk x`y cenll oi`e ¦¤¦¤§¨

didy itl egipdl evx `le ,urn `l` ezeyrl zexyt` dzid
ok oi`y dn ,edexiykde elkiy dnn ede`yr jkitl aeyg ilk
dzidy dxepnd on micnl ,zkznn ozeyrl xyt`y milk x`y

.daeyg zkznn ozeyrl jixvy ,zkzn dieyr
,àîéà úéòaéàå,jtidl yxtl yiàîìò éleëcmixaeqøwéòc §¦¨¥¥¨§¥¨§¨§¦©

,äta äøéLilk epi` ixdy aea`d on llk cenll oi` ok m`e ¦¨©¤
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y meyn aea`n cenll oi`øLôà ïéðc ïéàxyt`y zxy ilk - ¥¨¦¤§¨
ezeyrl,zkznnøLôà éàMîilk zekld lkd ixacle ,aea` - ¦¤¦¤§¨

,dxepnd on micnlp zxyàëäådzid dnvr dxepnd m` ewlgp - §¨¨
ielz xacde ,`l e` ,urn dieyr dzid m` dxykäøBðî óìéîa- §¥©§¨

,[zxy ilk x`y micnlp dpnny] dxepnd iweqt cenil ote`a
cnlp m`daly ote`éèøôe éììëminecy mixac wx miaxne §§¨¥§¨¥

,hxtlBàcnlpyaly ote`éèeòéîe ééeaøcaln] lkd miaxne §¦¥¦¥
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rnyn dpyri dnn yexit `ll dxepnd z` dyriy aezky

eixg` aezky dne .mipind lkn zeyridl dleki dxepndyáäæ'¨¨
'øBäè`edèøtdazke dxezd dxfg aeye ,adfn `wec dpyriy - ¨§¨
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ïc äzàhxta yxtzdy dnn ueg zeaxlàlàmdy mixacïéòk ©¨¨¤¨§¥
,èøtäcenll yi o`k s`eèøtä äîdLøBôî`ed dxepnaìL ©§¨©©§¨§¨¤
úëzî,adf epiidcìk óàx`ye] dxepndy miaxny dnilk ©¤¤©Ÿ

wx `ed mdn dxyk [zxy,úëzî ìLurn zxy ilk la` ¤©¤¤
.mileqteLéøc äãeäé øa éñBé éaøzxeva miweqtd z`ééeaéø ©¦¥©§¨¨¦¦¥
,éèeòéîe,yxece,äaéø 'úøBðî úéNòå'lkn ozeyrl daix ,xnelk ¦¥§¨¦¨§©¦¨

dxezd jk xg` dazkyke ,mipind,èòéî 'øBäè áäæ'dn lk ¨¨¨¦¥
dxezd dazk aeyyke ,hxtl dnec epi`y'äøBðnä äNòz äL÷î'¦§¨¥¨¤©§¨
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s` zxy ilk mixyk okle ,hxtd on xzeia wegxy cg` xacn

xnel yiy ,urnéaø éàî,oexg`d ieaixa daxzp dn -ìk éaø ©©¦©¦¨
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קלז
ezny ina cenr p sc ± iyily wxt`nei

àøîâúéùàøá éîé úùùîlawl ziy`xa ini zyyn e`xap oiziy :lirl oxn`c Ð

.mikqpdïáø÷ ìù øéùácinzl oiid (e mind) jeqip zrya gafnd iptl dknd lilga Ð

,xiy mixne`e mpkec lr oicner mieldy .miaxrd oia ly cinzl oiid jeqipe ,xgy ly

dkn lilgd dpya mei xyr mipya :(`,i) oikxr zkqna opzck ,mdiptl dkn lilgde

`l` gafnd lr xiy mixne` oi`e .gafnd iptl

wlgp lilg eze`ae .mzd opixn`ck ,oiid lr

.dgec `edy xnel ,dcedi xa iqei iaxø÷éò
äøéù,dxezd on xiy oerh xeav oaxwy Ð

.ze`xwn dnkn (`,`i) oikxr zkqna opixn`ck

lilg ok m` `l` epi` xiyd xwir :iqei 'x xaqe

oipnk lkd milape zexepk oke ,xiyd mr dkn

ikid ike .`id dcear ,jkld .my yxetnd

zay dgec cinzc.zay dgec inp ely xiy Ð

äôá,eneia mei xac xiyd mixne` mield Ð

,oey`xa (ck mildz) "d`elne ux`d 'dl" oebk

.mlek oke ,ipya (gn my) "lledne 'd lecb"

lilgl xyt` i`y zayaeoi`y ,dgec epi` Ð

.i`xwn ediinrh opitli onwle .devnd xiy ilk

äáàåù ìù øéù ìáàlr dlild lk didy Ð

,miyp zxfrl l`xyi zxfrn zecxeid zelrn

.milapae zexepka mielde :oizipzna ipzwck

àéä äøéúé äçîù ìëä éøáãon dpi`e Ð

.zay igc `le ,zevnd z` aagl `l` ,dxezd

éâéìô éëäáã.ilka e` dta dxiy xwira Ðïàî
øùëîãdxiy xwir :xaq ,zxy ilk lkl ur Ð

did aea`e .zxy ilk xiyd ilk edl eede ,ilka

opzck ,dpw ly `ede ,dyn zenin ycwna

,opitli dipin zxy ilk x`y jkld .(a,i) oikxra

.ur lya ixeyk`läôá äøéù ø÷éòilke Ð

xiyd ilk ,jkld .`ed `nlra `lw ineqal

ilk iiencl ediipin opitli `le ,zxy ilk opi`

.dyn ly aea`l zxyéàùî øùôà ïéðã ïéà
øùôà,zkzn ly eidiy xyt` milk x`y Ð

`le ,edl opitli dxepnn jkld ,micaekn ode

i`y meyn `nrh mzdc .dyn ly aea`n

oikxra yxtnck ,zkzn ly zeyrl xyt`

z` elhp ,axr elew did `le adf edtvy :(a,i)

eietiv:xaq ,xyknc o`ne .axr elew eide Ð

ogky` mewn lknc ,xyt` i`yn xyt` oipc

:opiqxb ikd .urc zxy ilkø÷éò àîéà úéòáéàå
øùôà éàùî øùôà ïéðã ïéàå äôá äøéùÐ

,dta dxiy xwir `nlr ilekc :eyexit ikde

ilka xwir xnel cenlz`e aea`n slinl `kile

xyt` oipc oi`c ,xnb `l aea`n `kd elit` Ð

.xyt` i`ynéèøôå éììëá äøåðî óìéîá àëäå
éâìôéî÷ éèåòéîå ééåáéøá åà`le .opiqxb ikd

opiqxbäøåðîîdxezd z` oiyxecy yi Ð

ieax zcna dze` miyxecy yie ,hxte llka

hxt :dil rnyn hxte llka dyxecd .herine

llk xg` `adhxte llk ,jkld .llk ly eyexit Ð,hxtay dn `l` llka oi` Ð

dlrnl lelkd llk edn ,eyexit `edy itl ,enr oipecp oi` hxtl oinecd mixac elit`e

hxtd xg` ipy llk iz` ike .xzei `le ,eiykr jl xne` ip`y df Ð.eilr siqedl `a Ð

mixac `l` oexg`d llk ici lr oc dz` i` ,jkld .el minecd z` eilr siqez m` jiice

daxzp `nw llkac meyn `l` .hxtay dn `l` llka oi` `nipc ,llk ly eyexit llk xg` `ad hxt dil rnyn `l herine ieaixa dyxecde .dligzn eaxzp `ly ,hxtl oinecd

dicda ipixg` ieaix iz` xcd ike .dizernynn ihernl d`xza dhxt iz` ,rnyna lkdhxtd oirk ody mixac el`c .ilin lk iieaxl ipd` Ðedl ehirni` `lc ,jixhvi` `l Ð

iherine iieaix yixcc o`nc ,oilzp oilwqpd lk iab (a,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta `icda xn` ikde .`herinnoinecd lk oexg` ieaix `la dicegl herine ieaixa dil rnyn Ð

.hxtlñøç ìù èòéî.lkd on xzei hrnzdl ie`xd edfe ,`z` ihernl `herin jgxk lrc Ð
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ãçjezn dxey dpikydy ,ycewd gex mia`ey myny :yxtn inlyexia Ð da`ey ipz

izin` oa dpeic `caer iziine ,"'d gex eilr idze obpnd obpk idie" aizkc ,dgny

rn didy.dpiky eilr dzxy da`eyd zia zgnyae ,milbx ile

ãçå:`nrh yxtn ,odic`e odicir iab (mye `,a) dxf dcear zkqn yixa Ð daeyg ipz

ipz `l `nrh yxtn odic` ipzc o`n

izkeca `le ,ikd wiic `l oizrnyae .odicir

(`,bp oiaexir) "oixarn cvik" yixa .`aeh

`nw `aa) "`xza lfebd" wxtae ,oixa`ne oixarn

ipy wxt yixae .oiwivne oiwiqn iab (a,fhw

wxtae ,dipye dpey`x iab (mye `,fi) zenaic

.(a,dl dvia) "oiliyn"

ïðáøåwxtac :dniz Ð dta dxiy xwir ixaq

:opz (a,aw oiaexir) "oilitz `vend"

`ki`e .dpicna `l la` ,ycwna `nip oixyew

.daper `l` dxyew did `l xn`c `xnba `pz

zay igc i` ,ilk oewiza `l` ibilt `l o`k cre

envr xiy la` .oaxw ixiykn meynilekl Ð

mipya :(`,i) oikxrc ipy wxt inp opze .igc `nlr

.gafnd iptl dkn lilgd dpya mei xyr

aeh meiae ,ipy gqtae ,oey`x gqt zhigya

dpnye ,zxvr ly aeh meiae ,gqt ly oey`xd

xyt` i`c ,aeh meie zay igc `nl` .bgd ini

`a` xa dinxi axle .zay `la bgd ini zpnyl

la` ,ibilt da`ey ly xiya oizrnya wiqnc

igc `nlr ilekl oaxw ly xiysqei axe .`gip Ð

oizipznc :xnel jixve !`ziixan azezi` `kdc

iqei iaxk sqei ax edl iwen ded oiaexirce oikxrc

cinz" seqac :dyw izk` ,edine .dcedi xa

`hiytc `zlinc rnyn (`,dq migqt) "hgyp

xingnc ozp 'x elit`e .ycwna zeay oi`c `id

opz ,cere .exizd `kixv zeayc dcen mzd

mei lkac ,ycwn ly zeriwz iab (a,bp) oiwxita

,zaya elit`e zeriwz zg`e mixyr my eid

hinzy` `le ,opz mei lkac `xnba wiicck

zeriwz edpdc xnel oi`e .`pz mey biltc

`ziixe`c,mixry zgiztl yly (ipzwc) `dc Ð

dk`lnn mrd lihadl ick yly inp zeriwze

opzck ,zay axra zeidl lgy aeh mei zegec

xra zeidl lgy aeh mei :(a,ek) oilegc `nw wxt

mda oipyn eidy ,oilican `le oirwez zay

ipd lke .`xnba `nrh mzd yxtnck ,zvwna

mind ielinae .ycwna xefb `le ,opaxc mzdc

"oeyya min mza`ye" aizkc:xnel yie !xefb Ð

zexepk mililg ,xiy ilk aex my didy itlc

xicz owzl mikixvy ,milap mizlvneda xefb Ð

ab`e .oewiz ira `lc ,xteya ibqc ,jpdn ith

eda xefbcmind ielinl erwzi `ly inp xefb Ð

ikd i` :jixtc ,(a,cp) oiwxita gkenck ,aeh meia

oipnif ,diaygil `l inp bgd jezay zay axr

meyn ,zeriwz edl ixvac ,xnelk .zay axra bg ly oey`x aeh mei lgc oebk ogky` `lc

xiy ilk x`ya zeaxdl eda oilibxy itl ,`pyixtck `nrh epiide .mind ielinl irwz `lc

(a,`p) oiwxita opzck ,xtqn `la.llk erwzi `ly exfb Ð
i`pzk

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

àøîâ,äáàBL :éðz ãç .àðéò áøå äãeäé áø ,øîzéà¦§©©§¨§©¥¨©¨¥¥¨
äáàBL éðúc ïàî :àøèeæ øî øîà .äáeLç :éðz ãçå§©¨¥£¨¨©¨§¨©§¨¥¥¨
ïàî .LazLî àì äáeLç éðúc ïàîe ,LazLî àìŸ¦§©¥©§¨¥£¨Ÿ¦§©¥©

LazLî àì äáàBL éðúc¯íéî ízáàLe" :áéúëc §¨¥¥¨Ÿ¦§©¥¦§¦§©§¤©¦
LazLî àì äáeLç éðúc ïàîe .""ïBNNa¯áø øîàc §¨©§¨¥£¨Ÿ¦§©¥§¨©©

.úéLàøá éîé úLMî äàáe ,àéä äáeLç äåöî :ïîçð©§¨¦§¨£¨¦¨¨¦¥¤§¥§¥¦
éñBé éaø éøác ,úaMä úà äçBc ìéìçä :ïðaø eðz̈©¨©¤¨¦¤¤©©¨¦§¥©¦¥

óà :íéøîBà íéîëçå .äãeäé øa.äçBc Bðéà áBè íBé ©§¨©£¨¦§¦©¥¤
éñBé éaøc ,ïaø÷ ìL øéMa ú÷Bìçî :óñBé áø øîà̈©©¥©£¤©¦¤¨§¨§©¦¥
úà äçBãå ,àéä äãBáòå ,éìëa äøéL øwéò :øáñ̈©¦©¦¨¦§¦©£¨¦§¨¤
äãBáò åàìå ,äta äøéL øwéò :éøáñ ïðaøå .úaMä©©¨§©¨©¨§¦¦©¦¨©¤§¨£¨
äáàBL ìL øéL ìáà .úaMä úà äçBc dðéàå ,àéä¦§¥¨¨¤©©¨£¨¦¤¥¨

¯.úaMä úà äçBc dðéàå àéä äçîN ìkä éøác¦§¥©Ÿ¦§¨¦§¥¨¨¤©©¨
éâéìt àäác àðéîà àðî :óñBé áø øîà¯:àéðúc ¨©©¥§¨¨¦¨¦§¨§¦¦§©§¨

øa éñBé éaøå ìñBt éaø ,õò ìL ïàNòL úøL éìk§¥¨¥¤£¨¨¤¥©¦¥§©¦¥©
øéLëîc ïàî ;éâìtéî÷ àäa åàì éàî .øéLëî äãeäé§¨©§¦©¨§¨¨¦©§¦©§©§¦
ïàîe .äLîc àáeaàî ïðéôìéå ,éìëa äøéL øwéò :øáñ̈©¦©¦¨¦§¦§¨§¥©¥©¨§¤©
àáeaàî ïðéôìé àìå ,äta äøéL øwéò :øáñ ,ìéñôc§¨¥¨©¦©¦¨©¤§¨¨§¥©¥©¨
àëäå ,éìëa äøéL øwéò :àîìò éleëc ,àì .äLîc§¤Ÿ§¥¨§¨¦©¦¨¦§¦§¨¨

ïéðãaøéLëîc ïàî .éâìtéî÷ øLôà éàMî øLôà §¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨¨¦©§¦©§©§¦
øáñ ìéñôc ïàîe ,øLôà éàMî øLôà ïéðc :øáñ: ¨©¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨©§¨¥¨©
éleëc :àîéà úéòaéàå .øLôà éàMî øLôà ïéðc àìŸ¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨§¦¨¥¥¨§¥
éàMî øLôà ïéðc ïéàå ,äta äøéL øwéòc àîìò̈§¨§¦©¦¨©¤§¥¨¦¤§¨¦¤¦

Bà éèøôe éììëa äøBðî óìéîa àëäå ,øLôàééeaøa ¤§¨§¨¨§¥©§¨¦§¨¥§¨¥§¦¥
éñBé éaø ,éèøôe éììk Léøc éaø .éâìtéî à÷ éèeòéîe¦¥¨¦©§¦©¦¨¥§¨¥§¨¥©¦¥
éììk Léøc éaø .éèeòéîe ééeaéø Léøc äãeäé øa©§¨¨¥¦¥¦¥©¦¨¥§¨¥

"úøBðî úéNòå" :éèøôe¯"øBäè áäæ" ,ììk¯,èøt §¨¥§¨¦¨§©§¨¨¨¨§¨
"äøBðnä äNòz äL÷î"¯ììëe èøôe ììk .ììëå øæç ¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¨©§¨§¨§¨

LøBôî èøtä äî ,èøtä ïéòk àìà ïc äzà éà¯ ¦©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨
äãeäé øa éñBé éaø .úëzî ìL ìk óà ,úëzî ìL¤©¤¤©Ÿ¤©¤¤©¦¥©§¨

"úøBðî úéNòå" :éèeòéîe ééeaéø Léøc¯áäæ" ,äaéø ¨¥¦¥¦¥§¨¦¨§©¦¨¨¨
"øBäè¯"äøBðnä äNòz äL÷î" ,èòéî¯.äaéøå øæç ¨¦¥¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¦¨

éaø éàî ,ìkä äaéø äaéøå èòéîe äaéø¯ìk éaø ¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ©©¥©¥¨
èòéî éàî ,éìéî¯:àtt áø øîà .ñøç ìL èòéî ¦¥©¦¥¦¥¤¤¤¨©©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc dkeq(iyily meil)

,øîzéàewlgpàðéò áøå äãeäé áø.ef dgny ly dny did j`id ¦§©©§¨§©¥¨
éðz ãçd zia zgny' dpey did mdn cg` -ãçå ,'äáàBLmdn ©¨¥¥¨§©

éðzd zia zgny'éðúc ïàî ,àøèeæ øî øîà .'äáeLç`xen`d - ¨¥£¨¨©©§¨©§¨¥
d zia zgny' dpeyyLazLî àì 'äáàBL,ezpyna dreh epi` - ¥¨Ÿ¦§©¥

,jynda x`aziy itkeéðúc ïàîez` dpeyy `xen`d oke - ©§¨¥
d zia zgny' zqxib'äáeLç`ed s`LazLî àì,dreh epi` - £¨Ÿ¦§©¥

:`xnbd zx`an .mdipy ixacl xewn yiy meyn epiideéðúc ïàî©§¨¥
d zia zgny' dpeyy `xen`d -LazLî àì 'äáàBLxewny itl ¥¨Ÿ¦§©¥

n `ed ezqxib'ïBNNa íéî ízáàLe' áéúëc,lr yxcp df weqte ¦§¦§©§¤©¦§¨
jkle ,jeqipl mind zai`y onfa ycwnd ziaa dzidy dgnyd
.weqta zxkfeny itk dai`yd my lr dgnyd `xwzy xazqn

éðúc ïàîed zia zgny''äáeLçmbLazLî àìoeik ,dreh epi` - ©§¨¥£¨Ÿ¦§©¥
dn zernynn exewnyïîçð áø øîàcyäåöîmind jeqip ly ef §¨©©©§¨¦§¨

äàáe ,àéä äáeLçxak zpnefne dpken -,úéLàøa éîé úLMîlit £¨¦¨¨¦¥¤§¥§¥¦
eid ,mikqpd miktyp myly gafnd zgzy llgd - oiziydy

.ziy`xa ini zyyn oiieyr
,ïðaø eðz`ztqeza epipy(g"d c"t)ilka oebipdyìéìçäziaa ¨©¨¨¤¨¦

did ycwndúaMä úà äçBc,ea oillgn eid zaya s`y -éøác ¤¤©©¨¦§¥
,íéøîBà íéîëçå ,äãeäé øa éñBé éaødxengd zayd z`y wx `l ©¦¥©§¨©£¨¦§¦

`l` dgec epi`óàz`áBè íBélwd,óñBé áø øîà .äçBc Bðéà ©¥¤¨©©¥
ú÷Bìçî,zay dgec lilga dpibpd m` minkge dcedi xa iqei iax ©£¤

`idïaø÷ ìL øéLamixne`e mpkec lr micner miield eidy - §¦¤¨§¨
my mipbpn eide ,cinzd zepaxwl oiid jeqip zrya dxiy

,zay dgec `ed m` ewlgp dfae ,milape zexepik mililgaéaøc§©¦
éñBédcedi xaøáñyøwéòoerh xeaiv oaxwy dnäøéLzrya ¥¨©¦©¦¨

`ed mikqpdéìka,dta mzxiy mr milk x`yae lilga epbpiy - ©§¦
åok m` ,devnd xwirn md dpibpd ilky oeikàéä äãBáòzaygp - §£¨¦

,oaxwd zcearn wlgk dpibpdúaMä úà äçBãåxwiry myk §¨¤©©¨
.zay dgec dceardøwéò ,éøáñ ïðaøåoerh xeaiv oaxwy dn §©¨¨¨§¥¦©

äøéLmiield zxiy `id mikqpd zryaäta,`ed mipbpny dne ¦¨©¤
lewd z` mirpdl ick wxåok m` dta `id dxiyd xwiry oeik §

ilka dpibpd.úaMä úà äçBc dðéàå ,àéä äãBáò åàìepi` df lke ¨£¨¦§¥¨¨¤©©¨
,dxezd on `edy xeaiv oaxw ly xiya `l`ìáàaìL øéL £¨¦¤

d zia zgnyäáàBL`l ,miyp zxfra dlild lk miield epbipy ¥¨
le llk ewlgpìkä éøácmyl wxe dxezd on dpi`äçîNdxizi ¦§¥©Ÿ¦§¨

àéä,zeevnd aagl ickeúaMä úà äçBc dðéàå. ¦§¥¨¨¤©©¨
àðéîà àðî ,óñBé áø øîàxnel il oiipn -àäácxwir m`] dfay - ¨©©¥§¨£¦¨¦§¨

[ilka e` dta dxiyéâéìt,opaxe dcedi xa iqei iaxàéðúc §¦¥§©§¨
,`ziixaaúøL éìkycwnd zia zcear ilk -éaø ,õò ìL ïàNòL §¥¨¥¤£¨¨¤¥©¦

ìñBt,dcearl el` milk.øéLëî äãeäé øa éñBé éaøåax x`an ¥§©¦¥©§¨©§¦
:sqeiéâìôéî÷ àäa åàì éàîy ewlgp jka `l m`d -øéLëîc ïàî ©¨§¨¨¦§§¥©§©§¦

y meyn enrh dcedi xa iqei iax -äøéL øwéò øáñxeaiv oaxwy ¨©¦©¦¨
dxiy idef mikqpd zrya oerh,éìkamd ixd dpibpd ilk ok m`e ©§¦

,zxy ilkå,oky oeikäLîc àáeaàî ïðéôìélilgdn cenll yi - §¨§¦©¥©¨§Ÿ¤
oicd `edy ,urn ieyr didy epiax dyn onfn ycwna didy

.urn md m` mixyk zxy ilk x`yìéñôc ïàîeenrh ,iax - ©§¨¦
y meyn,øáñyäøéL øwéòmikqpd zrya oerh xeaiv oaxwy ¨©¦©¦¨

dxiy `id,ätaxwir epi`y itl zxy ilk lilgd oi` ok m`e ©¤
dxiyd zevnaå`linnïðéôìé àìzxy ilk x`yäLîc àáeaàî §Ÿ¨§¦©¥©¨§Ÿ¤

oeik urn zeidl leki did aea`d `wecy itl ,urn mxiykdl
m` iaxe dcedi xa iqei iax ewlgpy epivny oeike .zxy ilk epi`y
iax ly ezwelgn mb idefy xnel yi ,ilka e` dta dxiy xwir

dgec .`l e` zay dgec lilgd m` oiprl opaxe dcedi xa iqei
:`xnbdàìzxy ilk xykda mzwelgn mrh df oi`y xyt` - Ÿ

`l` ,urnàîìò éleëcmixaeq iax oiae dcedi xa iqei iax oia - §¥¨§¨
y,éìka äøéL øwéò,zxy ilk did dyn ly aea`deàëäå`ibeqa ¦©¦¨©§¦§¨¨
eféâìôéî÷ øLôà éàMî øLôà ïéðãaxa iqei iaxe iax ewlgp - §¨¦¤§¨¦¤¦¤§¨¨¦§§¥

xg` ote`a xyt` i`yk dyrpd xacn cenll xyt` m` dcedi
y ,xg` ote`a zeyrl xyt`y mewnløéLëîc ïàîxa iqei iax] ©§©§¦

urn zxy ilk zeyrl [dcediïéðc øáñzxy ilk x`y micnl - ¨©¨¦
yøLôà,[oicaekn ody jk ozeyrl sicre] ,zekznn s` ozeyrl ¤§¨

øLôà éàMîezeyrl did xyt` i`y dyn ly aea`dn - ¦¤¦¤§¨
,urn oixyk zxy ilk x`y jk urn xyk `edy myke ,zkznn

ìéñôc ïàîeurn zxy ilk zeyrl [iax]øáñyàìøLôà ïéðc ©§¨¦¨©Ÿ¨¦¤§¨
,øLôà éàMî`l aea`dy itl ,aea`n milk x`y cenll oi`e ¦¤¦¤§¨

didy itl egipdl evx `le ,urn `l` ezeyrl zexyt` dzid
ok oi`y dn ,edexiykde elkiy dnn ede`yr jkitl aeyg ilk
dzidy dxepnd on micnl ,zkznn ozeyrl xyt`y milk x`y

.daeyg zkznn ozeyrl jixvy ,zkzn dieyr
,àîéà úéòaéàå,jtidl yxtl yiàîìò éleëcmixaeqøwéòc §¦¨¥¥¨§¥¨§¨§¦©

,äta äøéLilk epi` ixdy aea`d on llk cenll oi` ok m`e ¦¨©¤
,zxyå,zxy ilk aea`d ok m`e ilka dxiy xwiry xn`z m` s` §

y meyn aea`n cenll oi`øLôà ïéðc ïéàxyt`y zxy ilk - ¥¨¦¤§¨
ezeyrl,zkznnøLôà éàMîilk zekld lkd ixacle ,aea` - ¦¤¦¤§¨

,dxepnd on micnlp zxyàëäådzid dnvr dxepnd m` ewlgp - §¨¨
ielz xacde ,`l e` ,urn dieyr dzid m` dxykäøBðî óìéîa- §¥©§¨

,[zxy ilk x`y micnlp dpnny] dxepnd iweqt cenil ote`a
cnlp m`daly ote`éèøôe éììëminecy mixac wx miaxne §§¨¥§¨¥

,hxtlBàcnlpyaly ote`éèeòéîe ééeaøcaln] lkd miaxne §¦¥¦¥
dfae ,[miieqn cg` hxtéâìôéî à÷y ,iaxe dcedi xa iqei iaxéaø ¨¦§§¥©¦

Léøcly ote`a el` miweqt,éèøôe éììkeLéøc äãeäé øa éñBé éaø ¨¦§¨¥§¨¥©¦¥©§¨¨¦
ly ote`a el` miweqtéèeòéîe ééeaéø. ¦¥¦¥

xFdh adf zxpn ziUre' dxepnd zyxta aezk :`xnbd zx`an§¨¦¨§Ÿ©¨¨¨
.'dxFpOd dUrY dWwnLéøc éaøzcina weqtd z`,éèøôe éììk ¦§¨¥¨¤©§¨©¦¨¦§¨¥§¨¥

xn`py dny yxeceå''úøBðî úéNò`ed,ììkdfn ,xnelk §¨¦¨§©§¨
rnyn dpyri dnn yexit `ll dxepnd z` dyriy aezky

eixg` aezky dne .mipind lkn zeyridl dleki dxepndyáäæ'¨¨
'øBäè`edèøtdazke dxezd dxfg aeye ,adfn `wec dpyriy - ¨§¨

'äøBðnä äNòz äL÷î''dyrz' zaizaeììëå øæç.lkd ¦§¨¥¨¤©§¨¨©§¨©
zazek dxezdykee ììkeixg`lå èøôcer hxtd ixg`éà ,ììë §¨§¨§§¨¦

ïc äzàhxta yxtzdy dnn ueg zeaxlàlàmdy mixacïéòk ©¨¨¤¨§¥
,èøtäcenll yi o`k s`eèøtä äîdLøBôî`ed dxepnaìL ©§¨©©§¨§¨¤
úëzî,adf epiidcìk óàx`ye] dxepndy miaxny dnilk ©¤¤©Ÿ

wx `ed mdn dxyk [zxy,úëzî ìLurn zxy ilk la` ¤©¤¤
.mileqteLéøc äãeäé øa éñBé éaøzxeva miweqtd z`ééeaéø ©¦¥©§¨¨¦¦¥
,éèeòéîe,yxece,äaéø 'úøBðî úéNòå'lkn ozeyrl daix ,xnelk ¦¥§¨¦¨§©¦¨

dxezd jk xg` dazkyke ,mipind,èòéî 'øBäè áäæ'dn lk ¨¨¨¦¥
dxezd dazk aeyyke ,hxtl dnec epi`y'äøBðnä äNòz äL÷î'¦§¨¥¨¤©§¨

,äaéøå øæçy oeikeäaéøå èòéîe äaéøy `ed oicdìkä äaéøueg ¨©§¦¨¦¨¦¥§¦¨¦¨©Ÿ
s` zxy ilk mixyk okle ,hxtd on xzeia wegxy cg` xacn

xnel yiy ,urnéaø éàî,oexg`d ieaixa daxzp dn -ìk éaø ©©¦©¦¨
éléîe ,ur s`e mibeqd lk eaxzp -èòéî ,èòéî éàîwx.ñøç ìL ¦¥©¦¥¦¥¤¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc dkeq(iriax meil)

íL eéä áäæ ìL,miyp zxfra -áäæ ìL íéìôñ äòaøàåmireaw ¤¨¨¨¨§©§¨¨§¨¦¤¨¨
íäéLàøa,zeliztde onyd zgpdl ,dxepn lk ly -äòaøàå §¨¥¤§©§¨¨

úBîleñeidãçàå ãçà ìëì,mleq ltq lkl ,zexepnd onäòaøàå ¨§¨¤¨§¤¨§©§¨¨
äpeäk éçøétî íéãìé,mipken micner ,mixega mipdk -íäéãéáe §¨¦¦¦§¥§¨¦¥¤

âBì íéøNòå äàî ìL íéckïäL ,mixegad -.ìôñå ìôñ ìëì ïéìéèî ©¦¤¥¨§¤§¦¤¥§¦¦§¨¥¤¨¥¤

íéðäk éñðëî éàìaîze`elad mipdk iqpknn -ïäéðééîäîe- ¦§¨¥¦§§¥Ÿ£¦¥¤§¨¥¤
,[mdizexebg] mdihpa`ïéòé÷ôî eéä ïäîiyere mirxew -o ¥¤¨©§¦¦

,zeliztäøéàî dðéàL íéìLeøéa øöç äéä àìå .ïé÷éìãî eéä ïäáe¨¥¨©§¦¦§Ÿ¨¨¨¥¦¨©¦¤¥¨§¦¨
øBàîly zexepndäáàBMä úéaäNòî éLðàå íéãéñç .ïéãwøî eéä ¥¥©¥¨£¦¦§©§¥©£¤¨§©§¦
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc dkeq(iriax meil)

éàpúkzwelgna iepy ilka e` dta dxiy xwir m` df xac - §©¨¥
,mi`pzïðzã] (àéðúc),[lr dxiy zrya xiyd ilka mipbpnd §©§¨§§©
,oaxwdeéä íéðäk éãáò,mil`xyi `leéñBé éaø ,øéàî éaø éøác ©§¥Ÿ£¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥

øîBàl `l` micarl ef dcear epzp `líéøâtä úéa úçtLî ¥¦§©©¥©§¨¦
àiøtéö úéa úçtLîe[mzgtyn my jk]îeenyy mewndíeàîà ¦§©©¥¦§©¨¥£¨

,eéäeéäLd miqgein mil`xyiäpeäkì ïéàéNîzepnl`d mdiyp - ¨¤¨©¦¦©§¨
,mipdkl `ypidl zeie`x mdizepaeøîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¥

wxe ,jkl oileqt oiqgein mil`xyi s`eéä íiåì.xiy ilka mipbpn §¦¦¨
:`tt ax gikenàäa ,åàì éàî[ilka e` dta dxiy xwir m`Î]à÷ ©¨§¨¨

øîàc ïàîc ,éâìôéîmipbpndy [xi`n iax]øwéò øáñ÷ ,eéä íéãáò ¦§§¥§©§¨©£¨¦¨¨¨©¦©
,äta äøéLla` ,exiyi miield `weecy mikixv eid dta wx jkle ¦¨©¤

.micar s` mixyk lewd z` mirpdl `l` epi`y xiy ilka oebipl
øîàc ïàîemipbpndy [qepbihp` oa `pipg iax]íiåìøáñ÷ ,eéä ©§¨©§¦¦¨¨¨©

éìka äøéL øwéò.epbpi miield `wecy jixve `id dcear ok m`e - ¦©¦¨©§¦
:`xnbd dgecàøañúå`id zwelgnd yxeyy xnel xyt` ike - §¦§§¨

,dyw df itl ixd ,ilka e` dta dxiy xwir m`éñBé éaøxn`y ©¦¥
zegtyn `l` miiel `wec ekixvd `l mb j` eid micar `ly

,mipbpn eid miqgein mil`xyiøáñ÷ éà ,øáñ÷ éàîiqei iax ©¨¨©¦¨¨©
y,äta äøéL øwéòy xnel jixv didénð íéãáò eléôàmixyk ¦©¦¨©¤£¦£¨¦©¦

mil`xyi wx xiykd recne ,dcear dpi` ixdy ,ilka dpibpl
e ,miqgeinøáñ÷ éày iqei iax,éìka äøéL øwéòxnel jixv did ¦¨¨©¦©¦¨©§¦

yïéà íiåìobpl mixyk miiel wx -elit`e mixg` la` xiyd ilka §¦¦¦
àì ,íéìàøNé.mil`xyi xiykd recne ,obpl mixykàlài`ce ¦§¨¥¦Ÿ¤¨

,dxiyd xwir idn mzwelgn oi`yczn`aàîìò éleëiax - §¥¨§¨
y mixaeq qepbihp` oa `pipg iaxe iqei iax xi`n,äta äøéL øwéò¦©¦¨©¤

jkl mixyk micar s`e epbpi miiel `wecy jixv oi` oicd xwirne
,dceard xwirn mpi` ixdyéâìôéî à÷ àäáe,mi`pzdøáñ øîc §¨¨¦§§¥§©¨©

,äNòî äåä éëä øáñ øîe ,äNòî äåä éëälreta ebdp ji` ,xnelk ¨¦£¨©£¤©¨©¨¦£¨©£¤
e` miiel epbipy e` ,oicd xwirn xzeny itk micar epbip m`

.miqgein mil`xyi epbipy
ziaa dyrn did dn `l` ewlgp `ly ok m` :`xnbd dywn

e ,`ziixaa ef zwelgn d`aed dn myl ycwnddpéî à÷ôð éàîì§©©§¨¦¨
raep mzwelgn yxey :`xnbd daiyn .dkldl dfn `vei dn -

zwelgnnìoiipr,'øNònìå ïéñçeiì ïëecî ïéìòî'dfaeéâìôéî à÷ §©£¦¦¨©¨¦§©©£¥¨¦§§¥
it lr eilr micirn ,okecd lr obpny mc` mi`exyk m` ,mi`pzd
oi`y e` ,xyrn lawl ie`xe iel `edy e` ,qgein `edy df

.cirdl jk lr mikneqøîàc ïàîy xaeqy xi`n iax -eéä íéãáò ©§¨©£¨¦¨
c meyn ,mipbpndøáñ÷yïéìòî ïéàz`îa obpny iïëec`l ¨¨©¥©£¦¦¨

,øNònì àìå ïéñçeiìokeca micar cinrdl s` yyg oi` okle ©¨¦§Ÿ©©£¥
.leykn dfn z`vl leki oi`y oeik oicd xwirkøîàc ïàîeiax - ©§¨©

wxy xaeqy iqeieéä ìàøNéy itl ,micar `leøáñ÷yïéìòî ¦§¨¥¨¨¨©©£¦
ïéñçeiì ïëecî,qgein `edy eilr cirdl xyt` okecd lr obpnde ¦¨©¨¦

maiygdl erhi `ly ick micar my cinrdl `ly exdfp jkitl
,miqgeinkàì ìáàokecd on milrnøNònìobpny dfny xnel - £¨Ÿ©©£¥

.obpl miqgein mil`xyin repnl oi` jkitle ,`ed iely di`x
øîàc ïàîe`wecy xaeqy qepbihp` oa `pipg iax -eéä íiåìs`e ©§¨©§¦¦¨

y meyn ,miqgein mil`xyi `løáñ÷yïéìòîz`îiobpny ¨¨©©£¦¦
a,øNònì ïéa ïéñçeiì ïéa ,ïëecelri `l ok`y citwdl yi jkitle ¨¥©¨¦¥©©£¥

.leykn df ici lr `vi `ly ick ,miiel `l` okecl
àaà øa äéîøé éaøåiqei iax zwelgn z` yxity sqei ax lr wlg §©¦¦§§¨©©¨

e ,oaxw ly xiy oiprl minkge dcedi xa,øîàdyú÷Bìçîdpi` ¨©©£¤
ea epbipy lilga `l`ìL øéLad zia zgnyäáàBLepi` i`ceay §¦¤¥¨

,dgnyl `l`øáñ äãeäé øa éñBé éaøcxwirn df oi`y s`y §©¦¥©§¨¨©
mewn lkn ,dcear,úaMä úà äçBc énð äøéúé äçîNitl ¦§¨§¥¨©¦¨¤©©¨

oi`e opaxc xeqi` m` ik ilka oebpa oi`y ,`id devn zgnyy
,df jxevl ycwna zeayéøáñ ïðaøå`l` dcear df oi`y oeiky §©¨¨¨§¥

l wx,äøéúé äçîNoklúaMä úà äçBc dðéà,[opaxc xeqi`a s`] ¦§¨§¥¨¥¨¨¤©©¨
ïaø÷ ìL øéLa ìáàle ewlgp `làéä äãBáò ìkä éøácxwiry itl £¨§¦¤¨§¨¦§¥©Ÿ£¨¦

ilka dxiy.úaMä úà äçBãå§¨¤©©¨

:`xnbd dywnéáéúéîilkd oebipd ,`ziixaa epipyìL øéL ¥¦¥¦¤
d zia zgnyäçBc äáàBLs`,äãeäé øa éñBé éaø éøác úaMä úà ¥¨¤¤©©¨¦§¥©¦¥©§¨

,íéøîBà íéîëçå`l` dgec epi` zayy wx `lBðéà áBè íBé óà ©£¨¦§¦©¥
,äçBce da`ey ly xiya ewlgpy ixdóñBé áøc àzáeézxn`y ¤§§¨§©¥

`l` ewlgp `le zayd z` dgec epi`y micen lkd da`eyay
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המשך בעמוד קלק

ezny in` cenr `p sc ± iyily wxt`nei
éàðúë.ilka e` dta xiy xwir Ðåéä íéðäë éãáòlr ,`id oikxr zkqna [dpyn] Ð

.opiniiw oaxw ly xiy zrya xiy ilk ifge`àéøôéö úéá úçôùîå íéøâôä úéá úçôùî
.zegtynd my df Ðåéä íåàîàîå.mnewn my df Ðäðåäëì ïéàéùîål`xyi Ð

.mipdkl `ypil zeie`x mzepae zepnl` mdiypy ,eid oiqgeinåéä íéåìmil`xyi la` Ð

.jkl oileqtïëåãî ïéìòîlr cner ed`exd Ð

`l ,eixg` wecal jixv oi` mield mr okecd

,oey`x xyrn el zzl `le zqgein e`iydl

elibxd `l df xac iptny .`ed iel i`cec

mda erhi `ly ick ,miel m` ik my cinrdl

.miel mpi`e mielk mwifgdl mc` ipaïàîå
åéä ìàøùé øîàã,oilrn oiqgeil okecn :xaq Ð

`l df xac iptny.micar my cinrdl elibxd

úåøùòîì àì ìáàmy cinrdln exdfp `ly Ð

.l`xyiåéä íéãáò øîàã ïàîåoi` :xaqw Ð

ozelrdl eixg` wecaln okecd lr oikneq

.jk lr exdfp `l jkld ,oiqgeiløîà äéîøé 'øå
'åëiaxa iqei iaxc `zbelt` ,i`w lirl Ð

:opiqxb ikd .sqei axc` bilte ,opaxe dcediéáøã
úáù äçåã éîð äøéúé äçîù øáñ éñåéli`ed Ð

,dk`ln xeqi` oi` lilgae ,`id devn zgnye

.`nlra zeay `l`óñåé áøã àúáåéúÐ

`lc da`ey ly xiya iqei 'x dcen :xn`c

.dgci'åë äçåã ïáø÷ ìù øéùá ìáài`d Ð

`kd opifg :xnelk ,`ed `irae `iyew oeyl

lya `d :wcinl `ki`e ,ibilt da`ey lyac

oaxw.igcc opax ecen Ðàúáåéú éåäú àîéð
óñåé áøãoaxw lya lirl xn`c `da inp Ð

`iede ,dia opax ecenc opiwiic `kde ,ibilt

dizaeiz ied da`ey lya :izxza `zaeiz

.opaxcn dizaeiz ied oaxw lyae ,iqei iaxcn

ïáø÷ì ïéãä àåäå.diazez `l opaxcne Ðàäå
'åë ìéìç åäæå ïéúéðúî éðú÷`de :opiqxb `l Ð

dlr.ipzw `de :`l` ,ipzwàéä ïðáø åàì àìà
:ipzwe ,igc `lc da`eyca edl opirnyc Ð

.ecen oaxw lya :`nl` .oaxwc ihernl ,edf

ãéåã éìë éãé ìòå úåøöåöçå 'ä øéù ìçäÐ

'd xiy" cec ilk :`nl`.dil ixw "íéøööçîì
íéøøåùîìåzexvevge ,milk aizk `l `kde Ð

oicinzd zeriwzl ody ,edpip xiy ilk e`l

.oitqendeäðùîíéùð úøæòì ïéãøåéÐ

`idy l`xyi zxfrn oicxei miele mipdk

retiya dpnid dhnly miyp zxfrl ,ddeab

.xddìåãâ ïå÷éú íù ïéð÷úîå.`xnba yxtn Ð

ïäéùàøá áäæ ìù íéìôñ äòáøàålk y`xa Ð

.dxepne dxepníéãìéick mdiciae .mixega Ð

.enleqa cg` lk milere ,onyéñðëî éàìáî
ïéòé÷ôî åéä ïäéðééîäîå íéðäëicba iqpknn Ð

,mipyid mdihpa`ne ,xeav lyn eidy cxyd

.zelizt zeyrl oirxew = oiriwtnäúéä àìù
äáàåùä úéá øåàî äøéàîzexepndy itl Ð

dxe`de ,deab ziad xde ,dn` miyng oideab

seql `edy igxfn lzeke .xird lka zgxef

`nei xcqa opixn`ck ,jenp did miyp zxfr

.dpnid dlrnl oiler zexepnde ,(`,fh)
úå÷åáàá
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éàðúëilekc opiwqn `kdc :dnize .(`,i) oikxrc ipy wxt ,`id dpyn Ð eid mipdk icar

ipzw mzde ,dta dxiy xwir `nlri`e ,bgd ini dpenya dkn lilgc `yix

,jixt inlyexiae .ycwna zeay oi`c meyn mrh yxtn `dc :xnel yie !zay `la xyt`

.`id dcedi 'xa iqei iax `yix :ipyne

ïéìòîmr okecd lr cner ede`x Ð okecn

`l ,eixg` wecal jixv oi` mield

i`cec ,oey`x xyrn el ozile zqgein e`iydl

cenrl micar elibxd `l df xac iptny .`ed iel

xnel dvexy rnyn .qxhpewa yxit jk .my

micar cinrdl oi` :xaq xnc ,ikda ibiltc

.xyrnle oiqgeil melri `ny opiyiigc ,okecl

opiyiig la` ,xyrnl opiyiig `l :xaq xne

oi`e .opiyiig `l oiqgeil s` :xaq xne .oiqgeil

,ibltin `w `da `kde :xn`wc ,ok rnyn oeyld

ded ikd xaq xne ,dyrn ded ikd xaq xn

,d`lrda ielz oi` xyrndy rnyn .dyrn

ded ikd xaq xnc .xyrna dielz d`lrd `l`

xaq xne ,xiy ilka mi`iwa eid mieldy ,dyrn

.mecinrde ,lkd on xzei mi`iwa eid micar

yxitk rnyn (mye `,`i) oikxrc ipy wxt ,edine

zexyrnl okecn oilrna `kde :qxbc ,qxhpewd

izyxity dn itl mb ,edine .ibltinw oiqgeile

.eayil yi my

íéøööçîìiaizk `l `kde Ð mixxeynle

xiy ilk `l zexvevge .milk

jk .oitqende oicinzd zeriwzl mdy ,edpip

ilka" aezk diteb `xw :dnize .qxhpewa yxit

iab ('d 'a) minid ixaca aizk ikd `xwc ."xiy

rinydl mixxeynle mixvvgnl cg`k" dnly

lew mixdke 'dl zecedle lldl cg` lew

ik 'dl lldae xiyd ilkae mizlvnae zexvevga

mwlgcn wiicc :xnel yie !"ecqg mlerl ik aeh

dta dxiy iab aizk `xwirnc ,milelid ipyl

xzale ,"'dl zecedl lldl cg` lew rinydl"

"'dl lldae" xiyd ilk iab aizk ikdrny Ð

.`lw ineqal xiyd ilke ,dta dxiy xwirc dipin

éàìáî:dniz Ð odipiindne mipdk iqpkn

dzid `id mby ,zpezk inp aiyg `lc

.yy ly

ïäéìòùzgnyl Ð xiy ilka oicner mield

oaxwc xiyl okec la` .da`eyd zia

zkqnae .qxhpewa yxit jk .did gafnd lv` Ð

wxta dl iziine ,opz (e dpyn ipy wxt) zecn

:xne` awri oa xfril` 'x ,(`,fh) `neic `nw

,dilr oezp okece dn` ddeab ,my dzid dlrn

zxfrl l`xyi zxfr oia dzid dlrn dze`e

.mipdk
`xw
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.éìëaäðùîíéLð úøæòì eãøé âç ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBîa .åéîiî äçîN äàø àì äáàBMä úéa úçîN äàø àìL éî ¦§¦¦¤Ÿ¨¨¦§©¥©¥¨¨¨¨¦§¨¦¨¨§¨¥¨¦¤©¨§§¤§©¨¦

äòaøàå ,ãçàå ãçà ìëì úBîìeñ äòaøàå ,íäéLàøa áäæ ìL íéìôñ äòaøàå ,íL eéä áäæ ìL úBøBðî .ìBãb ïewéz íL ïéðwúîe§©§¦¨¦¨§¤¨¨¨¨§©§¨¨§¨¦¤¨¨§¨¥¤§©§¨¨¨§¨¤¨§¤¨§©§¨¨
,äpeäë éçøétî íéãìéíäéãéáeìôñ ìëì ïéìéhî ïäL âBì íéøNòå äàî ìL íéckìôñåeéä ïäî ,ïäéðééîäîe íéðäë éñðëî éàìaî . §¨¦¦¦§¥§¨¦¥¤©¦¤¥¨§¤§¦¤¥©¦¦§¨¥¤¨¥¤¦§¨¥¦§§¥Ÿ£¦¥¤§¨¥¤¥¤¨

ìå .ïé÷éìãî eéä ïäáe ,ïéòé÷ôîàíäéðôa ïéãwøî eéä äNòî éLðàå íéãéñç .äáàBMä úéa øBàî äøéàî dðéàL íéìLeøéa øöç äéä ©§¦¦¨¤¨©§¦¦§Ÿ¨¨¨¥¦¨©¦¤¥¨§¦¨¥¥©¥¨£¦¦§©§¥©£¤¨§©§¦¦§¥¤
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc dkeq(iriax meil)

éàpúkzwelgna iepy ilka e` dta dxiy xwir m` df xac - §©¨¥
,mi`pzïðzã] (àéðúc),[lr dxiy zrya xiyd ilka mipbpnd §©§¨§§©
,oaxwdeéä íéðäk éãáò,mil`xyi `leéñBé éaø ,øéàî éaø éøác ©§¥Ÿ£¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥

øîBàl `l` micarl ef dcear epzp `líéøâtä úéa úçtLî ¥¦§©©¥©§¨¦
àiøtéö úéa úçtLîe[mzgtyn my jk]îeenyy mewndíeàîà ¦§©©¥¦§©¨¥£¨

,eéäeéäLd miqgein mil`xyiäpeäkì ïéàéNîzepnl`d mdiyp - ¨¤¨©¦¦©§¨
,mipdkl `ypidl zeie`x mdizepaeøîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¥

wxe ,jkl oileqt oiqgein mil`xyi s`eéä íiåì.xiy ilka mipbpn §¦¦¨
:`tt ax gikenàäa ,åàì éàî[ilka e` dta dxiy xwir m`Î]à÷ ©¨§¨¨

øîàc ïàîc ,éâìôéîmipbpndy [xi`n iax]øwéò øáñ÷ ,eéä íéãáò ¦§§¥§©§¨©£¨¦¨¨¨©¦©
,äta äøéLla` ,exiyi miield `weecy mikixv eid dta wx jkle ¦¨©¤

.micar s` mixyk lewd z` mirpdl `l` epi`y xiy ilka oebipl
øîàc ïàîemipbpndy [qepbihp` oa `pipg iax]íiåìøáñ÷ ,eéä ©§¨©§¦¦¨¨¨©

éìka äøéL øwéò.epbpi miield `wecy jixve `id dcear ok m`e - ¦©¦¨©§¦
:`xnbd dgecàøañúå`id zwelgnd yxeyy xnel xyt` ike - §¦§§¨

,dyw df itl ixd ,ilka e` dta dxiy xwir m`éñBé éaøxn`y ©¦¥
zegtyn `l` miiel `wec ekixvd `l mb j` eid micar `ly

,mipbpn eid miqgein mil`xyiøáñ÷ éà ,øáñ÷ éàîiqei iax ©¨¨©¦¨¨©
y,äta äøéL øwéòy xnel jixv didénð íéãáò eléôàmixyk ¦©¦¨©¤£¦£¨¦©¦

mil`xyi wx xiykd recne ,dcear dpi` ixdy ,ilka dpibpl
e ,miqgeinøáñ÷ éày iqei iax,éìka äøéL øwéòxnel jixv did ¦¨¨©¦©¦¨©§¦

yïéà íiåìobpl mixyk miiel wx -elit`e mixg` la` xiyd ilka §¦¦¦
àì ,íéìàøNé.mil`xyi xiykd recne ,obpl mixykàlài`ce ¦§¨¥¦Ÿ¤¨

,dxiyd xwir idn mzwelgn oi`yczn`aàîìò éleëiax - §¥¨§¨
y mixaeq qepbihp` oa `pipg iaxe iqei iax xi`n,äta äøéL øwéò¦©¦¨©¤

jkl mixyk micar s`e epbpi miiel `wecy jixv oi` oicd xwirne
,dceard xwirn mpi` ixdyéâìôéî à÷ àäáe,mi`pzdøáñ øîc §¨¨¦§§¥§©¨©

,äNòî äåä éëä øáñ øîe ,äNòî äåä éëälreta ebdp ji` ,xnelk ¨¦£¨©£¤©¨©¨¦£¨©£¤
e` miiel epbipy e` ,oicd xwirn xzeny itk micar epbip m`

.miqgein mil`xyi epbipy
ziaa dyrn did dn `l` ewlgp `ly ok m` :`xnbd dywn

e ,`ziixaa ef zwelgn d`aed dn myl ycwnddpéî à÷ôð éàîì§©©§¨¦¨
raep mzwelgn yxey :`xnbd daiyn .dkldl dfn `vei dn -

zwelgnnìoiipr,'øNònìå ïéñçeiì ïëecî ïéìòî'dfaeéâìôéî à÷ §©£¦¦¨©¨¦§©©£¥¨¦§§¥
it lr eilr micirn ,okecd lr obpny mc` mi`exyk m` ,mi`pzd
oi`y e` ,xyrn lawl ie`xe iel `edy e` ,qgein `edy df

.cirdl jk lr mikneqøîàc ïàîy xaeqy xi`n iax -eéä íéãáò ©§¨©£¨¦¨
c meyn ,mipbpndøáñ÷yïéìòî ïéàz`îa obpny iïëec`l ¨¨©¥©£¦¦¨

,øNònì àìå ïéñçeiìokeca micar cinrdl s` yyg oi` okle ©¨¦§Ÿ©©£¥
.leykn dfn z`vl leki oi`y oeik oicd xwirkøîàc ïàîeiax - ©§¨©

wxy xaeqy iqeieéä ìàøNéy itl ,micar `leøáñ÷yïéìòî ¦§¨¥¨¨¨©©£¦
ïéñçeiì ïëecî,qgein `edy eilr cirdl xyt` okecd lr obpnde ¦¨©¨¦

maiygdl erhi `ly ick micar my cinrdl `ly exdfp jkitl
,miqgeinkàì ìáàokecd on milrnøNònìobpny dfny xnel - £¨Ÿ©©£¥

.obpl miqgein mil`xyin repnl oi` jkitle ,`ed iely di`x
øîàc ïàîe`wecy xaeqy qepbihp` oa `pipg iax -eéä íiåìs`e ©§¨©§¦¦¨

y meyn ,miqgein mil`xyi `løáñ÷yïéìòîz`îiobpny ¨¨©©£¦¦
a,øNònì ïéa ïéñçeiì ïéa ,ïëecelri `l ok`y citwdl yi jkitle ¨¥©¨¦¥©©£¥

.leykn df ici lr `vi `ly ick ,miiel `l` okecl
àaà øa äéîøé éaøåiqei iax zwelgn z` yxity sqei ax lr wlg §©¦¦§§¨©©¨

e ,oaxw ly xiy oiprl minkge dcedi xa,øîàdyú÷Bìçîdpi` ¨©©£¤
ea epbipy lilga `l`ìL øéLad zia zgnyäáàBLepi` i`ceay §¦¤¥¨

,dgnyl `l`øáñ äãeäé øa éñBé éaøcxwirn df oi`y s`y §©¦¥©§¨¨©
mewn lkn ,dcear,úaMä úà äçBc énð äøéúé äçîNitl ¦§¨§¥¨©¦¨¤©©¨

oi`e opaxc xeqi` m` ik ilka oebpa oi`y ,`id devn zgnyy
,df jxevl ycwna zeayéøáñ ïðaøå`l` dcear df oi`y oeiky §©¨¨¨§¥

l wx,äøéúé äçîNoklúaMä úà äçBc dðéà,[opaxc xeqi`a s`] ¦§¨§¥¨¥¨¨¤©©¨
ïaø÷ ìL øéLa ìáàle ewlgp `làéä äãBáò ìkä éøácxwiry itl £¨§¦¤¨§¨¦§¥©Ÿ£¨¦

ilka dxiy.úaMä úà äçBãå§¨¤©©¨

:`xnbd dywnéáéúéîilkd oebipd ,`ziixaa epipyìL øéL ¥¦¥¦¤
d zia zgnyäçBc äáàBLs`,äãeäé øa éñBé éaø éøác úaMä úà ¥¨¤¤©©¨¦§¥©¦¥©§¨

,íéøîBà íéîëçå`l` dgec epi` zayy wx `lBðéà áBè íBé óà ©£¨¦§¦©¥
,äçBce da`ey ly xiya ewlgpy ixdóñBé áøc àzáeézxn`y ¤§§¨§©¥

`l` ewlgp `le zayd z` dgec epi`y micen lkd da`eyay
:`xnbd dwiqn .oaxw ly xiyaàzáeézef `ziixan dyw ok` - §§¨

:`xnbd zxxan .sqei ax lràîéìwxy `ziixaa wiicp m`d - ¥¨
éâéìôc àeä äáàBL ìL øéLa,opaxe dcedi xa iqei iaxøéLa ìáà §¦¤¥¨¦§¦¥£¨§¦

ïaø÷ ìLly rnyn ,`ziixaa xkfed `lyúà äçBc ìkä éøác ¤¨§¨¦§¥©Ÿ¤¤
úaMäoaxw ly xiya oiwleg eid ,ok `l m`y] ,`id dceary oeik ©©¨

iax zrcke ,[mixingn opax ea elit`y lecb xzei yecig `edy
ok m`e ,`a` xa dinxiézøúa óñBé áøc àzáeéz éåäéz àîéì- ¥¨¦§¥§§¨§©¥§©§¥

epi` zercd lkl da`ey ly xiyay xn`y dna oia ,miizya
oiae ,dgec dcedi xa iqei iax zrcly x`ean `ziixaae ,dgec
dgec epi` minkg zrcle ,oaxw ly xiya ewlgpy xn`y dna

:`xnbd dgec .dgec mzrcl s`y wiiecn `ziixad oneCì øîà̈©¨
,óñBé áøda`ey ly xiya ewlgpy `ziixadn gked m` s` ©¥

xyt`y ,ewlgp `l oaxw ly xiyay gikedl oi` [eixack `lyÎ]
y `ziixad z` cinrdlïécä àeäå ,äáàBL ìL øéLa éâéìt§¦¥§¦¤¥¨§©¦

mb ewlgpyìoiprly xiyéâìôéî÷c éàäå ,ïaø÷xkfedy dne - §¨§¨§©§¨¦§§¥
wx ewlgpyäáàBL ìL øéLaick `edøa éñBé éaøc Bçk EòéãBäì §¦¤¥¨§¦£Ÿ§©¦¥©

,äãeäéxaeqe lwindeléôàcxiyéçc énð äáàBLc.zay §¨©£¦§¥¨©¦¨¥
:`xnbd dywnéðz÷ àäåepzpynaäáàBMä úéa ìL ìéìç eäæ' §¨¨¨¥¤¨¦¤¥©¥¨

,'áBè íBé úà àìå úaMä úà àì äçBc BðéàLwxy dpyna wiiecne ¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤
eäæ`ed ,da`eyd zia ly -äçBc Bðéàc,aeh meie zayìáàlilg ¤§¥¤£¨

,äçBc ïaø÷cxxal yieépî,ef dpyn zxaeq ink -éaø àîéð éà §¨§¨¤©¦¦¥¨©¦
,äãeäé øa éñBé,xyt` i` dføîàäy xaeq `ed ixdy -ìL øéL ¥©§¨¨¨©¦¤

äçBc énð äáàBL,`ziixaa x`eank ,zayåàì àlàef dpyn ¥¨©¦¤¤¨¨
zrck,ïðaødgec epi` da`ey ly xiy wx opax zrcly x`eane ©¨¨

,`a` xa dinxi iax zrcke ,zay dgec oaxw ly xiy j` ,zay
ézøúa óñBé áøc àzáeéúe,da`ey iabl dcedi xa iqei iax zrca] §§¨§©¥§©§¥

ok` :`xnbd dwiqn .[oaxw iabl opax zrcaeàzáeézsqei axc §§¨
.izxza

:`xnbd zxxanáéúëc ,éìëa äøéL øwéò øîàc ïàîc àîòè éàî©©£¨§©§¨©¦©¦¨¦§¦¦§¦
øéL ìçä äìBòä ìçä úòáe çaænäì äìBòä úBìòäì eäi÷æç øîàiå'©Ÿ¤¦§¦¨§©£¨¨§©¦§¥©§¥¥¥¨¨¥¥¦

,'ìàøNé Cìî ãéåc éìk éãé ìòå úBøöBöçäå 'äepiid 'd xiyy ixd §©£§§©§¥§¥¨¦¤¤¦§¨¥
ici lr did xiydy ezligz z` weqtd yxtn eteqae ,cec ilk

.cec dyry xiyd ilk,äta äøéL øwéò øîàc ïàîc àîòè éàî©©£¨§©§¨©¦©¦¨©¤
áéúëc(d a minid ixac)òéîLäì íéøøBLîìå íéøövçîì ãçàë éäéå' ¦§¦©§¦§¤¨©§©§¦§©§§¦§©§¦©

'ãçà ìB÷:`xnbd zl`ey .mixxeyn wx exkfedy ixdCãéàå- ¤¨§¦¨
dta dxiy xwiry xaeqd,énð,di`xd lr dpri `ed dnáéúk àä ©¦¨§¦

'eäi÷æç øîàiå'lirl gkedy enk milka dxiydy rnyny 'ebe ©Ÿ¤¦§¦¨
:`xnbd daiyn .`xnbaøîà÷ éëäwlgl yiy yxti `ed - ¨¦¨¨©

,mipyl weqtd''ä øéL ìçä'epiid -,ätaeide ,dxiy xwir `edy ¥¥¦©¤
mitiqen'ìàøNé Cìî ãéåc éìk éãé ìò'ick,àì÷ éîeqáìoi` j` ©§¥§¥¨¦¤¤¦§¨¥§©¥¨¨

:`xnbd zl`ey .dxiya xwir ilkdCãéàådxiy xwir xaeqd - §¦¨
ilka'íéøøBLîìå íéøövçîì ãçàk éäéå' áéúk àä ,énðxkfen `le ©¦¨§¦©§¦§¤¨©§©§¦§©§§¦

`xnbd daiyn .dta xwirdy rnyne milkíéøøBLî ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©§§¦
íéøövçn äî ,íéøövçîc àéîecweqtd zligza mixkfend §¨¦§©§¦©§©§¦

md [zeriwzl]éìëa-íéøøBLî óàmb ,ilk mda xkfen `ly mbd ¦§¦©§§¦
mdéìëa.dta wx `le ¦§¦

äðùî
äáàBMä úéa úçîN äàø àlL éîinia ycwnd ziaa dniiwzpy ¦¤Ÿ¨¨¦§©¥©¥¨

cr dlild lk miiaxrd oia ly cinzd zaxwdn zekeqd bg
,xweadN äàø àìäçîdenk daeyg.åéîiîcvik dpynd zyxtn Ÿ¨¨¦§¨¦¨¨

:ef dgny ziyrpâç ìL ïBLàøä áBè íBé éàöBîa,zekeqdeãøé §¨¥¨¦¤¨¨§
mrde miielde mipdkdìBãb ïewéz íL ïéðwúîe ,íéLð úøæòìaxe §¤§©¨¦§©§¦¨¦¨

.[df oewiz edn `xnba x`aziy itke] zlrez,eyr cereúBøBðî§
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ezny in` cenr `p sc ± iyily wxt`nei
éàðúë.ilka e` dta xiy xwir Ðåéä íéðäë éãáòlr ,`id oikxr zkqna [dpyn] Ð

.opiniiw oaxw ly xiy zrya xiy ilk ifge`àéøôéö úéá úçôùîå íéøâôä úéá úçôùî
.zegtynd my df Ðåéä íåàîàîå.mnewn my df Ðäðåäëì ïéàéùîål`xyi Ð

.mipdkl `ypil zeie`x mzepae zepnl` mdiypy ,eid oiqgeinåéä íéåìmil`xyi la` Ð

.jkl oileqtïëåãî ïéìòîlr cner ed`exd Ð

`l ,eixg` wecal jixv oi` mield mr okecd

,oey`x xyrn el zzl `le zqgein e`iydl

elibxd `l df xac iptny .`ed iel i`cec

mda erhi `ly ick ,miel m` ik my cinrdl

.miel mpi`e mielk mwifgdl mc` ipaïàîå
åéä ìàøùé øîàã,oilrn oiqgeil okecn :xaq Ð

`l df xac iptny.micar my cinrdl elibxd

úåøùòîì àì ìáàmy cinrdln exdfp `ly Ð

.l`xyiåéä íéãáò øîàã ïàîåoi` :xaqw Ð

ozelrdl eixg` wecaln okecd lr oikneq

.jk lr exdfp `l jkld ,oiqgeiløîà äéîøé 'øå
'åëiaxa iqei iaxc `zbelt` ,i`w lirl Ð

:opiqxb ikd .sqei axc` bilte ,opaxe dcediéáøã
úáù äçåã éîð äøéúé äçîù øáñ éñåéli`ed Ð

,dk`ln xeqi` oi` lilgae ,`id devn zgnye

.`nlra zeay `l`óñåé áøã àúáåéúÐ

`lc da`ey ly xiya iqei 'x dcen :xn`c

.dgci'åë äçåã ïáø÷ ìù øéùá ìáài`d Ð

`kd opifg :xnelk ,`ed `irae `iyew oeyl

lya `d :wcinl `ki`e ,ibilt da`ey lyac

oaxw.igcc opax ecen Ðàúáåéú éåäú àîéð
óñåé áøãoaxw lya lirl xn`c `da inp Ð

`iede ,dia opax ecenc opiwiic `kde ,ibilt

dizaeiz ied da`ey lya :izxza `zaeiz

.opaxcn dizaeiz ied oaxw lyae ,iqei iaxcn

ïáø÷ì ïéãä àåäå.diazez `l opaxcne Ðàäå
'åë ìéìç åäæå ïéúéðúî éðú÷`de :opiqxb `l Ð

dlr.ipzw `de :`l` ,ipzwàéä ïðáø åàì àìà
:ipzwe ,igc `lc da`eyca edl opirnyc Ð

.ecen oaxw lya :`nl` .oaxwc ihernl ,edf

ãéåã éìë éãé ìòå úåøöåöçå 'ä øéù ìçäÐ

'd xiy" cec ilk :`nl`.dil ixw "íéøööçîì
íéøøåùîìåzexvevge ,milk aizk `l `kde Ð

oicinzd zeriwzl ody ,edpip xiy ilk e`l

.oitqendeäðùîíéùð úøæòì ïéãøåéÐ

`idy l`xyi zxfrn oicxei miele mipdk

retiya dpnid dhnly miyp zxfrl ,ddeab

.xddìåãâ ïå÷éú íù ïéð÷úîå.`xnba yxtn Ð

ïäéùàøá áäæ ìù íéìôñ äòáøàålk y`xa Ð

.dxepne dxepníéãìéick mdiciae .mixega Ð

.enleqa cg` lk milere ,onyéñðëî éàìáî
ïéòé÷ôî åéä ïäéðééîäîå íéðäëicba iqpknn Ð

,mipyid mdihpa`ne ,xeav lyn eidy cxyd

.zelizt zeyrl oirxew = oiriwtnäúéä àìù
äáàåùä úéá øåàî äøéàîzexepndy itl Ð

dxe`de ,deab ziad xde ,dn` miyng oideab

seql `edy igxfn lzeke .xird lka zgxef

`nei xcqa opixn`ck ,jenp did miyp zxfr

.dpnid dlrnl oiler zexepnde ,(`,fh)
úå÷åáàá
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éàðúëilekc opiwqn `kdc :dnize .(`,i) oikxrc ipy wxt ,`id dpyn Ð eid mipdk icar

ipzw mzde ,dta dxiy xwir `nlri`e ,bgd ini dpenya dkn lilgc `yix

,jixt inlyexiae .ycwna zeay oi`c meyn mrh yxtn `dc :xnel yie !zay `la xyt`

.`id dcedi 'xa iqei iax `yix :ipyne

ïéìòîmr okecd lr cner ede`x Ð okecn

`l ,eixg` wecal jixv oi` mield

i`cec ,oey`x xyrn el ozile zqgein e`iydl

cenrl micar elibxd `l df xac iptny .`ed iel

xnel dvexy rnyn .qxhpewa yxit jk .my

micar cinrdl oi` :xaq xnc ,ikda ibiltc

.xyrnle oiqgeil melri `ny opiyiigc ,okecl

opiyiig la` ,xyrnl opiyiig `l :xaq xne

oi`e .opiyiig `l oiqgeil s` :xaq xne .oiqgeil

,ibltin `w `da `kde :xn`wc ,ok rnyn oeyld

ded ikd xaq xne ,dyrn ded ikd xaq xn

,d`lrda ielz oi` xyrndy rnyn .dyrn

ded ikd xaq xnc .xyrna dielz d`lrd `l`

xaq xne ,xiy ilka mi`iwa eid mieldy ,dyrn

.mecinrde ,lkd on xzei mi`iwa eid micar

yxitk rnyn (mye `,`i) oikxrc ipy wxt ,edine

zexyrnl okecn oilrna `kde :qxbc ,qxhpewd

izyxity dn itl mb ,edine .ibltinw oiqgeile

.eayil yi my

íéøööçîìiaizk `l `kde Ð mixxeynle

xiy ilk `l zexvevge .milk

jk .oitqende oicinzd zeriwzl mdy ,edpip

ilka" aezk diteb `xw :dnize .qxhpewa yxit

iab ('d 'a) minid ixaca aizk ikd `xwc ."xiy

rinydl mixxeynle mixvvgnl cg`k" dnly

lew mixdke 'dl zecedle lldl cg` lew

ik 'dl lldae xiyd ilkae mizlvnae zexvevga

mwlgcn wiicc :xnel yie !"ecqg mlerl ik aeh

dta dxiy iab aizk `xwirnc ,milelid ipyl

xzale ,"'dl zecedl lldl cg` lew rinydl"

"'dl lldae" xiyd ilk iab aizk ikdrny Ð

.`lw ineqal xiyd ilke ,dta dxiy xwirc dipin

éàìáî:dniz Ð odipiindne mipdk iqpkn

dzid `id mby ,zpezk inp aiyg `lc

.yy ly

ïäéìòùzgnyl Ð xiy ilka oicner mield

oaxwc xiyl okec la` .da`eyd zia

zkqnae .qxhpewa yxit jk .did gafnd lv` Ð

wxta dl iziine ,opz (e dpyn ipy wxt) zecn

:xne` awri oa xfril` 'x ,(`,fh) `neic `nw

,dilr oezp okece dn` ddeab ,my dzid dlrn

zxfrl l`xyi zxfr oia dzid dlrn dze`e

.mipdk
`xw
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eznyקמ ina cenr `p sc ± iyily wxt`nei
øåà ìù úå÷åáàáok zeyrl oi`iway yie .mze` oilawne ,dlrn itlk mze` oiwxef Ð

.ef lawne ef wxefe ,ef lawne ef wxefe ,dpenya e` zewea` rax`aúåçáùåú éøáãÐ

.`xnba yxtnúåìòî äøùò ùîçivg dlrnd agexe ,dxfrd agexa dlrnd jxe` Ð

.(`,fh) `nei xcqae (b dpyn a wxt) zecn zkqna opixn`ck dn` ivg dnexe ,dn`

øéù [éìëá] ïéãîåò íéåìä ïäéìòùzgnyl Ð

oaxwd xiyl okec la` .da`eyd zialv` Ð

.did gafndåòéøäå åò÷újlil oniq df Ð

.geliyd on jeqipl mind ze`lnläøæòì åòéâä
.miyp zxfr rwxwl Ðåò÷úå åòéøäå åò÷úÐ

dheyt zeriwz lka sili ,(a,bl) dpyd y`xae

.rvn`a drexze dixg`l dheyte diptlåéäå
ïéëìåäå ïéò÷åúoikix`n zepexg` yly el`a Ð

xdl miyp zxfrn `veid xryl oiribny cr

oeekn `edd xryde .gxfnl eletiyl ,ziad

,miyp zxfrl l`xyi zxfrny xry cbpk

ycwnl oiqpkp eidyke .gxfnl axrnn oicxeie

.diilr jxc ,axrnl gxfnn oikled eidåëôä
íäéðôxnel ,lkidde zexfrd cvl ,axrnl Ð

.df xacåðéúåáà,oixtek eid oey`xd ziaa Ð

lkid l` mdixeg`" `l` zial mdipt eid `le

'd'ebe ".(g) l`wfgia `ed weqt Ðäúåà ïéðåù
dile dil ep`" yxtnck ,dze` oiltek Ð

."epipiràøîâàéä éàî?mipipad on dfi` Ð

ly e` ,dilkg oa dingp ly e` ,dnly ly

.e`pae exzqy qecxed[àùééù],reav yiiy Ð

f"rla ,wexi oirk `l` ,xegy `le oal `l

.y"ia*[àøîøîå].oal yiiy Ðàìçåë`yiy Ð

.legkk reaväôù ÷éôàmipa` ly dxey Ð

.d`vei dxeye ,dqpkpàîéã àúåãàë éæçéîãÐ

,efn ef odi`xna mipeyn mipa`dy ,mid ilbk

ze`xpe ,zehhey oda zelkzqnd mipirde

.mirpe micp md mid ilb eli`kïåèñåìôåéãÐ

eic :zipei oeylelt ,mipy Ðenk ,mixy oeyl Ð

,(a,gi) ziprzc ,inexn oileteic enke ,oiletxhn

oehq.oiehq ipy ,eihq oeyl Ðìåôë åéèñÐ

my ekldy ,`ixcpqkl` ly mixy zaiyil

zia oaxeg xg`l miliigd ixye gxw oa opgei

it lr s`e .my eayiizpe dinxi inia oey`x

,mixvn z` aixgde xvpckeap my dlry

`apzpy enk ,my ekldy l`xyin ebxdpe

(an) dinxi mdilrdlecbl my mdipa elr Ð

.qexcpqkl` maixgdy cr ,xyereé÷ìéñáÐ

.ze`wliqa mi`xwp mideab oixihltãâðë
íéð÷æ ãçàå íéòáù:oixcdpq mdl eyry Ð

.opiqxb adf ixkkäîéá`"xaninl`** oirk Ð

.eplyúñðëä ïæç.xeavd yny =ïîà úåðòìÐ

`l ode ,ezkxa xneb daizd iptly gily didy

.elew renyl olek oileki eidïéôñë ïéáäæÐ

.sqk itxev ,adf itxevíéçôð.lfxa iyxg =

íééñøè.zyegp iyxg =íééãøâ.oibxe` =äðôðå
íùì.mzk`lnl mdl xkype Ðàøáâ àåää
äåä`id jln zxfbe ,df `xwn xn`p eilr Ð

.daixgdlà÷éæ éìãå.gexd dab =äúéä ä÷ìç
oi`vei oifif eid `le ,dpey`xa miyp zxfrd Ð

.milzkd onàøèæåæâ äåôé÷äåze`xhfefb my oixcqn dpy lke ,aiaq aiaq lzekd on oihlea milzka oifif epzp Ðzia zgnya my zecner miyp ediy ick ,w"pla oixewy oigeel Ð

.dpy lka oipwzny oizipzn ipzwc "lecb oewiz" edfe .ze`exe da`eydíéðôáîmiyp zxfra Ð.õåçáî.ligae ziad xd ly dagxa Ðéëä ãéáò éëéälr melk epiye etiqedy Ð

.dnly oipaáéúëäå.epiipae ziad zcn lr dnly z` devyk ,jlnd cec iab Ðìéëùä éìò 'ä ãéî áúëá ìëädfegd cb ici lr `ed jexa yecwd ericedy zipazd zk`ln lk Ð

.`iapd ozpeåçëùà àø÷.lewlw icil e`ai `ly l`xyia xcb zeyrle ,miypn miyp` licadl jixvy Ð
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àø÷m`e ,min ae`yl oikled xabd zexwny rnync :dniz Ð erwze erixde erwz xabd

yeciw oiprl `l` ,(`,k) migafc ipy wxt ,ibilt `l o`k crc .dpila oilqtp eid ok

`xtv cre xabd zexwn ,milbxe mici(envr) xeikd in la` ,`l e` dpila `lqt [i`] Ð

rwyn xcd ,xabd zexw xg` xeikd on owliq elit`e :mzd gkenck xgyd cenra oilqtp

zerexzae zeriwza eid oideyc :xnel yie .dil

,ielin xg`l dxfga mbe ,axrnl mdipt zkitdae

cre .dxfrl eribiy mcew meid xi`n dide

opzck ,dpila lqtil exyked `l ,ilka oycwiy

iab (`,i) dlirn zkqna "serd z`hg" wxt

,zycewn dzid zigelvdy it lr s`e .mikqp

`l` uega oiycwn zxy ilk oi` mewn lkn

.mipta

åéäåcbpk adf ly ze`xczw zg`e miray da

.oixcdpq :yexit Ð mipwf cg`e miray

:(mye `,a) oixcdpqc `nw wxt opzc `d :dniz

dcedi iax .cg`e miray ly dzid dlecb ixcdpq

wx zeyrl dil ded ok m`e] .miray :xne`

dze`y yxtl jixv jk jezne .[ze`xczw miray

on did `le ,oic ziaay `ltenl dzid `xczw

iaxc` dcedi iaxc `iyw ikd e`l i`c .oeaygd

.dcedi
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úBãøBiä úBìòî äøNò Lîçúøæòîúøæòì ìàøNé £¥¤§¥©£©§¥¤§©¦§¨¥§¤§©
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eò÷z ,øábä àø÷ .ïäéãéa úBøöBöç éðLe ,íéLð̈¦§¥£§¦¥¤¨¨©¤¤¨§
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קמי ezny ina cenr `p sc ± iyily wxt`nei
øåà ìù úå÷åáàáok zeyrl oi`iway yie .mze` oilawne ,dlrn itlk mze` oiwxef Ð

.ef lawne ef wxefe ,ef lawne ef wxefe ,dpenya e` zewea` rax`aúåçáùåú éøáãÐ

.`xnba yxtnúåìòî äøùò ùîçivg dlrnd agexe ,dxfrd agexa dlrnd jxe` Ð

.(`,fh) `nei xcqae (b dpyn a wxt) zecn zkqna opixn`ck dn` ivg dnexe ,dn`

øéù [éìëá] ïéãîåò íéåìä ïäéìòùzgnyl Ð

oaxwd xiyl okec la` .da`eyd zialv` Ð

.did gafndåòéøäå åò÷újlil oniq df Ð

.geliyd on jeqipl mind ze`lnläøæòì åòéâä
.miyp zxfr rwxwl Ðåò÷úå åòéøäå åò÷úÐ

dheyt zeriwz lka sili ,(a,bl) dpyd y`xae

.rvn`a drexze dixg`l dheyte diptlåéäå
ïéëìåäå ïéò÷åúoikix`n zepexg` yly el`a Ð

xdl miyp zxfrn `veid xryl oiribny cr

oeekn `edd xryde .gxfnl eletiyl ,ziad

,miyp zxfrl l`xyi zxfrny xry cbpk

ycwnl oiqpkp eidyke .gxfnl axrnn oicxeie

.diilr jxc ,axrnl gxfnn oikled eidåëôä
íäéðôxnel ,lkidde zexfrd cvl ,axrnl Ð

.df xacåðéúåáà,oixtek eid oey`xd ziaa Ð

lkid l` mdixeg`" `l` zial mdipt eid `le

'd'ebe ".(g) l`wfgia `ed weqt Ðäúåà ïéðåù
dile dil ep`" yxtnck ,dze` oiltek Ð

."epipiràøîâàéä éàî?mipipad on dfi` Ð

ly e` ,dilkg oa dingp ly e` ,dnly ly

.e`pae exzqy qecxed[àùééù],reav yiiy Ð

f"rla ,wexi oirk `l` ,xegy `le oal `l

.y"ia*[àøîøîå].oal yiiy Ðàìçåë`yiy Ð

.legkk reaväôù ÷éôàmipa` ly dxey Ð

.d`vei dxeye ,dqpkpàîéã àúåãàë éæçéîãÐ

,efn ef odi`xna mipeyn mipa`dy ,mid ilbk

ze`xpe ,zehhey oda zelkzqnd mipirde

.mirpe micp md mid ilb eli`kïåèñåìôåéãÐ

eic :zipei oeylelt ,mipy Ðenk ,mixy oeyl Ð

,(a,gi) ziprzc ,inexn oileteic enke ,oiletxhn

oehq.oiehq ipy ,eihq oeyl Ðìåôë åéèñÐ

my ekldy ,`ixcpqkl` ly mixy zaiyil

zia oaxeg xg`l miliigd ixye gxw oa opgei

it lr s`e .my eayiizpe dinxi inia oey`x

,mixvn z` aixgde xvpckeap my dlry

`apzpy enk ,my ekldy l`xyin ebxdpe

(an) dinxi mdilrdlecbl my mdipa elr Ð

.qexcpqkl` maixgdy cr ,xyereé÷ìéñáÐ

.ze`wliqa mi`xwp mideab oixihltãâðë
íéð÷æ ãçàå íéòáù:oixcdpq mdl eyry Ð

.opiqxb adf ixkkäîéá`"xaninl`** oirk Ð

.eplyúñðëä ïæç.xeavd yny =ïîà úåðòìÐ

`l ode ,ezkxa xneb daizd iptly gily didy

.elew renyl olek oileki eidïéôñë ïéáäæÐ

.sqk itxev ,adf itxevíéçôð.lfxa iyxg =

íééñøè.zyegp iyxg =íééãøâ.oibxe` =äðôðå
íùì.mzk`lnl mdl xkype Ðàøáâ àåää
äåä`id jln zxfbe ,df `xwn xn`p eilr Ð

.daixgdlà÷éæ éìãå.gexd dab =äúéä ä÷ìç
oi`vei oifif eid `le ,dpey`xa miyp zxfrd Ð

.milzkd onàøèæåæâ äåôé÷äåze`xhfefb my oixcqn dpy lke ,aiaq aiaq lzekd on oihlea milzka oifif epzp Ðzia zgnya my zecner miyp ediy ick ,w"pla oixewy oigeel Ð

.dpy lka oipwzny oizipzn ipzwc "lecb oewiz" edfe .ze`exe da`eydíéðôáîmiyp zxfra Ð.õåçáî.ligae ziad xd ly dagxa Ðéëä ãéáò éëéälr melk epiye etiqedy Ð

.dnly oipaáéúëäå.epiipae ziad zcn lr dnly z` devyk ,jlnd cec iab Ðìéëùä éìò 'ä ãéî áúëá ìëädfegd cb ici lr `ed jexa yecwd ericedy zipazd zk`ln lk Ð

.`iapd ozpeåçëùà àø÷.lewlw icil e`ai `ly l`xyia xcb zeyrle ,miypn miyp` licadl jixvy Ð
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àø÷m`e ,min ae`yl oikled xabd zexwny rnync :dniz Ð erwze erixde erwz xabd

yeciw oiprl `l` ,(`,k) migafc ipy wxt ,ibilt `l o`k crc .dpila oilqtp eid ok

`xtv cre xabd zexwn ,milbxe mici(envr) xeikd in la` ,`l e` dpila `lqt [i`] Ð

rwyn xcd ,xabd zexw xg` xeikd on owliq elit`e :mzd gkenck xgyd cenra oilqtp

zerexzae zeriwza eid oideyc :xnel yie .dil

,ielin xg`l dxfga mbe ,axrnl mdipt zkitdae

cre .dxfrl eribiy mcew meid xi`n dide

opzck ,dpila lqtil exyked `l ,ilka oycwiy

iab (`,i) dlirn zkqna "serd z`hg" wxt

,zycewn dzid zigelvdy it lr s`e .mikqp

`l` uega oiycwn zxy ilk oi` mewn lkn

.mipta

åéäåcbpk adf ly ze`xczw zg`e miray da

.oixcdpq :yexit Ð mipwf cg`e miray

:(mye `,a) oixcdpqc `nw wxt opzc `d :dniz

dcedi iax .cg`e miray ly dzid dlecb ixcdpq

wx zeyrl dil ded ok m`e] .miray :xne`

dze`y yxtl jixv jk jezne .[ze`xczw miray

on did `le ,oic ziaay `ltenl dzid `xczw

iaxc` dcedi iaxc `iyw ikd e`l i`c .oeaygd

.dcedi
oeike
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ïäéãéaL øBà ìL úB÷eáàaíäéðôì íéøîBàå , ©£¤¤¦¥¤§§¦¦§¥¤
úBøéL éøácúBçaLeúåíéìáðáe úBøBpëa íiåìäå , ¦§¥¦§§¨§©§¦¦§¦¦§¨¦

ìò ,øtñî àìa øéL éìëáe úBøöBöçáe íézìöîáe¦§¦§©¦©£§¦§¥¦§Ÿ¦§¨©
úBãøBiä úBìòî äøNò Lîçúøæòîúøæòì ìàøNé £¥¤§¥©£©§¥¤§©¦§¨¥§¤§©

úBìòî äøNò Lîç ãâðk íéLðíéìäzaL,ïäéìòL ¨¦§¤¤£¥¤§¥©£¤©§¦¦¤£¥¤
äøéL íéøîBàå øéL éìëa ïéãîBò íiåìéðL eãîòå . §¦¦§¦¦§¥¦§§¦¦¨§¨§§¥

úøæòì ìàøNé úøæòî ãøBiL ïBéìòä øòMa íéðäëŸ£¦©©©¨¤§¤¥¥¤§©¦§¨¥§¤§©
eò÷z ,øábä àø÷ .ïäéãéa úBøöBöç éðLe ,íéLð̈¦§¥£§¦¥¤¨¨©¤¤¨§
eòéøäå eò÷z ,úéøéNò äìòîì eòébä .eò÷úå eòéøäå§¥¦§¨§¦¦§©£¨£¦¦¨§§¥¦
eòébä .eò÷úå eòéøäå eò÷z äøæòì eòébä .eò÷úå§¨§¦¦¨£¨¨¨§§¥¦§¨§¦¦
ãò ïéëìBäå ïéò÷Bz eéä .eò÷úå eòéøäå eò÷z ò÷øwì©©§©¨§§¥¦§¨§¨§¦§§¦©
àöBiä øòMì eòébä .çøænî àöBiä øòMì ïéòébnL¤©¦¦©©©©¥¦¦§¨¦¦©©©©¥
eðéúBáà :eøîàå áøòîì çøænî ïäéðt eëôä ,çøænî¦¦§¨¨§§¥¤¦¦§¨§©£¨§¨§£¥
,äîã÷ íäéðôe ìëéää ìà íäéøBçà äfä íB÷na eéäL¤¨©¨©¤£¥¤¤©¥¨§¥¤¥§¨
déì eðà" :ïéøîBàå ïéðBL eéä :øîBà äãeäé éaø .eðéðéò déì eðàå ,LîMì äîã÷ íéåçzLîe¦§©£¦¥§¨©¤¤§¨§¨¥¥©¦§¨¥¨¦§§¦¨§¨

."eðéðéò déìeàøîâ.åéîiî äçîN äàø àì äáàBMä úéa úçîN äàø àìL éî :ïðaø eðz §¨¥¥¨©¨©¦¤Ÿ¨¨¦§©¥©¥¨Ÿ¨¨¦§¨¦¨¨
Lc÷nä úéa äàø àìL éî .íìBòî ãîçð Cøk äàø àì dzøàôúa íéìLeøé äàø àìL éî¦¤Ÿ¨¨§¨©¦§¦§©§¨Ÿ¨¨§©¤§¨¥¨¦¤Ÿ¨¨¥©¦§¨
ïéða äæ :àcñç áø àîéúéàå ééaà øîà ?àéä éàî .íìBòî øàBôî ïéða äàø àì Bðéðáa§¦§¨Ÿ¨¨¦§¨§¨¥¨©¦¨©©©¥§¦¥¨©¦§¨¤¦§©
àìçek àLéL éðáàa :éøîàc àkéà .àøîøîe àLéL éðáàa :àáø øîà ?déða éàîa .ñBcøBä§§©©§¥¨©¨¨§©§¥©§¨©§¨¨¦¨§¨§¦§©§¥©§¨§¨
déì eøîà ,àáäãa ïééòLîì øáñ .àãéñ ìa÷ìc éëéä ék ,äôN ìéiòå äôN ÷étà .àøîøîe©§¨¨©¥¨¨§©¥¨¨¦¥¦¦§©¥¦¨¨©§¦§£¨§©£¨£©¥
àìL éî :øîBà äãeäé éaø ,àéðz .ànéc àúåãàk éæçúéîc ,éôè øétL éëäc ,dé÷áL :ïðaø©¨©§©¥§¨¦©¦§¥§¦§£¥§¦§¨¨§©¨©§¨©¦§¨¥¦¤Ÿ

äàøïBèñBìôBécïéîk :eøîà .ìàøNé ìL ïãBáëa äàø àì íéøöî ìL àiøcðñkìà ìL ¨¨§§§¤£¤§©§§¦¨¤¦§©¦Ÿ¨¨¦§¨¤¦§¨¥¨§§¦
,àBaø íéML ìò àBaø íéML da eéäL íéîòt ,åéèqî íéðôì åéèñ ,äúéä äìBãb é÷ìéña©¦¥¦§¨¨§¨§¨¦§¦¦§¨§¨¦¤¨¨¦¦¦©¦¦¦
ìL úçàå íéòáL ãâðk áäæ ìL úBàøãz÷ úçàå íéòáL da eéäå ,íéøöî éàöBék íéìôk¦§©¦§§¥¦§©¦§¨¨¦¦§¦§©©©¤§¨¤¨¨§¤¤¦§¦§©©¤
ìL äîéáe .áäæ éøkk àBaø ãçàå íéøNòî äúeçt dðéà úçàå úçà ìk ,äìBãb éøãäðñ©§¤§¦§¨¨©©§©©¥¨§¨¥¤§¦§¤¨¦¦§¥¨¨¦¨¤

,äúéòöîàa õòïfçåãîBò úñðkääéìòïîà úBðòì òébäL ïåéëå .Bãéa ïéøãeqäå¯äìä ¥§¤§¨¦¨§©©©§¤¤¥¨¤¨§©¨¦§¨§¥¨¤¦¦©©£¨¥©¨
éðî,ïîöò éðôa ïéáäæ àìà ,ïéáøBòî ïéáLBé eéä àìå .ïîà ïéðBò íòä ìëå ,øãeqa óïéôqëå ¥¦©¨§¨¨¨¦¨¥§Ÿ¨§¦§¨¦¤¨¤¨¦¦§¥©§¨§©¨¦

,ïîöò éðôaïéçtðå,ïîöò éðôa íéiñøèå ,ïîöò éðôaíéicøâå.ïîöò éðôaéðòLëeíL ñðëð ¦§¥©§¨§©¨¦¦§¥©§¨§©§¦¦¦§¥©§¨§©§¦¦¦§¥©§¨§¤¨¦¦§¨¨
Búðneà éìòa øékî äéääðôðåìBúñðøt íMîe ,íLúñðøôeeäìeëå :ééaà øîà .Búéá éLðà ¨¨©¦©£¥¨ª§¦§¨§¨¦¨©§¨¨©§¨©©§¥¥¨©©©¥§§

àì" :àø÷ éàäà éøáòc íeMî ?eLðòéà àîòè éàî .ïã÷Bî ñBøcðñkìà eäðéìè÷ïeôéñBú §©¦§£¤§©§§§Ÿ©©§¨¦¨§¦§¨§¦©©§¨Ÿ¦
ì:àøôéña eø÷ eåäc eäðéçkLà ,àúà ék .eúà øeãä eäðéàå ,"ãBò äfä Cøca áeLàOé" ¨©¤¤©¤§¦§£¨¦£¨©§©¦§§¨¨§¦§¨¦¨
äéìò 'à÷éæ déìc ,éîBé äøNòa àúðéôñ éúéîì éòa àøáb àeää ,éãkî :øîà ."÷Bçøî éBb E ¨¤¥¨¨©¦§¦©©§¨¨¥§¥¥§¦§¨©£¨¨¥©§¥¦¨

,éîBé àLîça àúðéôñ éúàå?ìBãb ïewéz éàî .'åë "áBè íBé éàöBîa" .eäðéìè÷e eäééìò ìôð §¨¥§¦§¨§©§¨¥§©£©§§©¦§§¨¥©¦¨
äeôéwäå äðBLàøa äúéä ä÷ìç ,eðéðML dúBàk :øæòìà éaø øîààøèæeæb,eäiL eðé÷úäå ¨©©¦¤§¨¨§¨¤¨¦£¨¨¨§¨¨¦¨§¦¦¨§§§¨§¦§¦¤§

íéLðàå íéðôaî íéLð eéä äðBLàøa :ïðaø eðz .ähîìî íéLðàå äìòîìî úBáLBé íéLð̈¦§¦§©§¨©£¨¦¦§©¨¨©¨©¨¦¨¨¨¦¦¦§¦©£¨¦
.íéðôaî íéLðàå õeçaî úBáLBé íéLð eäiL eðé÷úä ,Làø úeì÷ éãéì íéàa eéäå ,õeçaî¦©§¨¨¦¦¥©Ÿ¦§¦¤§¨¦§¦©©£¨¦¦¦§¦

éãéì ïéàa eéä ïééãòåúeì÷.ähîìî íéLðàå äìòîìî úBáLBé íéLð eäiL eðé÷úä .Làø ©£©¦¨¨¦¦¥©Ÿ¦§¦¤§¨¦§¦§©§¨©£¨¦¦§©¨
ãiî áúëa ìkä" :áéúëäå ?éëä ãéáò éëéääeçkLà àø÷ :áø øîà !"ìékNä éìò ':Leøãe ¥¦¨¥¨¦§¨§¦©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦¨©©§¨©§©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc dkeq(iriax meil)

øBà ìL úB÷eáàa[y`Î],ïäéãéaLdlrn itlk oze` oiwxef eidy ©£¤¤¦¥¤
,mdicil dxfga mze` oilawneúBøéL éøác íäéðôì íéøîBàå§§¦¦§¥¤¦§¥¦

úBçaLeúå.ycwna ezpiky dxydy lr `ed jexa yecwdl §§¨
íiåìäåmipbpn eidéìëáe úBøöBöçáe íézìöîáe íéìáðáe úBøBpëa §©§¦¦§¦¦§¨¦¦§¦§©¦©£§¦§¥

àìa øéLdidiyøtñî.evxy dnk `l` ,xiyd ilkl reaw ¦§Ÿ¦§¨
md micnereúBìòî äøNò Lîç ìòzebxcn -úøæòî úBãøBiä ©£¥¤§¥©£©§¥¤§©

,íéLð úøæòì ìàøNéepap el` zebxcn dxyr yngeLîç ãâðk ¦§¨¥§¤§©¨¦§¤¤£¥
äøNòd xiyíéläzaL (úBìòn)z` zelrdl ick cec oxn`y ¤§¥©£¤©§¦¦

sehyl ywiayk myd z` ea wxfy ici lr cxi xy`k ,medzd
,mlerdïäéìòLd eid el` zebxcn lr -ïéãîBò íiåìzia zgnya ¤£¥¤§¦¦§¦

da`eyd,äøéL íéøîBàå øéL éìëamiciqgd exn`y dn caln ¦§¥¦§§¦¦¨
.lirlck dyrn iyp`e

tle dlild lk dkynp ef dgnyd`ivil zepkda elgd xwea zep
:mind zai`y jxevl gelyd oiirnløòMa íéðäk éðL eãîòå§¨§§¥Ÿ£¦©©©

ïBéìòäxepwip xry -LekxcãøBi-micxeiúøæòì ìàøNé úøæòî ¨¤§¤¥¥¤§©¦§¨¥§¤§©
,ïäéãéa úBøöBöç éðLe ,íéLðy onfd ribdykeøábä àø÷-fexkd ¨¦§¥£§¦¥¤¨¨©¤¤

mkzcearl mipdk ecnr ,xgyd zelr mcew mei lka `xew didy
,mkcnrnl l`xyie mkpkecl miieleeò÷úå eòéøäå eò÷zdriwz - ¨§§¥¦§¨§

yke ,ecxie ,driwze drexzúéøéNò äìòîì eòébäaeyeò÷z ¦¦§©£¨£¦¦¨§
eò÷úå eòéøäåy cr cxil ekiynde ,dipy mrtì eòébäd rwxwäøæò §¥¦§¨§¦¦§£¨¨

aeye ,miyp zxfr -eò÷úå eòéøäå eò÷z,ziyily mrteòébä) ¨§§¥¦§¨§¦¦
eò÷úå eòéøäå eò÷z ò÷øwì.(el` zeriwzaeïéëìBäå ïéò÷Bz eéä ©©§©¨§§¥¦§¨§¨§¦§§¦

zeriwza oikix`neàöBiä øòMì ïéòébnL ãòxd cvl miyp zxfrn ©¤©¦¦©©©©¥
ziadçøænî,mind z` ae`yl mikled myny ,gxfn cv oeeikl - ¦¦§¨

xy`keàöBiä øòMì eòébäziad xdl miyp zxfrnçøænî- ¦¦©©©©¥¦¦§¨
,gxfnleëôäz` mlekî ïäéðtcvì çøæncváøòîzexfrd oeeikl ¨§§¥¤¦¦§¨§©£¨
lkiddeåjkeøîàäfä íB÷na eéäL eðéúBáà ,ycwnd zia onfa §¨§£¥¤¨©¨©¤

z` eptde ,mixtek eid ,oey`xdå ìëéää ìà íäéøBçàz`íäéðô £¥¤¤©¥¨§§¥¤
eptdäîã÷gxfn cvl -,LîMì äîã÷ íéåçzLîex`eank ¥§¨¦§©£¦¥§¨©¤¤

onwl `xnba(:bp)l`wfgi xtqa `ed weqty(fh g)weqtd zpeeke
,irx oifixzne mdixeg` oilbn eidyeðàåepipt `l` mzenk eppi` §¨

e ,axrnl lkidd cvlïéðBL eéä ,øîBà äãeäé éaø .eðéðéò déì§¨¥¥©¦§¨¥¨¦
,mdixac oiltekeåeidy epiidåðà ïéøîBàmicendéì,xard lr §§¦¨§¨

eðéðéò déìe.cizrd lr dywaa zelgin §¨¥¥

àøîâ
äàø àlL éî ,ïðaø eðzz`äáàBMä úéa úçîNycwnd ziaaàì ¨©¨¨¦¤Ÿ¨¨¦§©¥©¥¨Ÿ

äçîN äàødenk daeyg.åéîiîokeäàø àlL éîz`íéìLeøé ¨¨¦§¨¦¨¨¦¤Ÿ¨¨§¨©¦
ãîçð Cøk äàø àì dzøàôúadti -.íìBòî,sqep xacàlL éî §¦§©§¨Ÿ¨¨§©¤§¨¥¨¦¤Ÿ

äàøz`Bðéðáa Lc÷nä úéaeliz lr cner `edyk -ïéða äàø àì ¨¨¥©¦§¨§¦§¨Ÿ¨¨¦§¨
.íìBòî øàBôî:`xnbd zxxan,àéä éàîycwnd zia dfi` itlk §¨¥¨©¦

,jlnd dnly dpay oey`x zia m`d ,xzeia x`etn didy xn`p
qecxed dpay dn e` ,dilkg oa dingp dpay ipy zia e`

:`xnbd dper .ipyd ziad z` ycigykáø àîéúéàå éiaà øîà̈©©©¥§¦¥¨©
àcñç`pzd xaic eilry x`etnd oipadñecøBä ïéða äæzxxan . ¦§¨¤¦§©§

:`xnbddéða éàîax`etn didy ziad z` qecxed dpa cvik - §©©§¥
:`xnbd dper .jk lk,[äaø] (àáø) øîàdf oiipa dpa qecxed ¨©©¨

éðáàaly mipa`a -àLéLwexi yiy oirk -àøîøîe.oal yiy - §©§¥¥¨©§§¨
éøîàc àkéàe`payàLéL éðáàaa mbe ,wexi yiy oirk -àìçek ¦¨§¨§¥§©§¥¥¨§¨

,legk yiy -embaàøîøî-ote`a dzid dipad zxeve .oal yiy ©§§¨
yäôN ìéiòå äôN ÷étàzrwey] zqpkp zg` mipa` zxey - ©¥¨¨§©¥¨¨

,[uegal zhlea] z`vei dilrny zg` mipa` zxeye [miptal
el` mirwy dyreàãéñ ìa÷ìc éëéä ékelawi mipa`dy ick ¦¥¦¦§©¥¦¨

y meyn ciq mda lihdl dvxe ,ciqd z` mkezløáñdvx - ¨©
àáäãa [dééòLîì] (ïééòùîì)did adfd liayae adf ezetvl - §¦§£¥§©£¨

j` ,ciqa dtevn mcew zeidl jixvïðaø déì eøîàqecxedl ¨§¥©¨¨
dé÷áL,adfe ciq `ll zehilade mirwyd mr jk gpd -éëäc ©§¥§¨¦

éôè øétLmeyn ,xzei dti oipad d`xp jky -àúåãàk éæçúéîc ©¦§¥§¦§£¦§©§¨¨
ànéc.mipa`d ly mipeebd iepiy meyn mid ilbk d`xpy - §©¨
àéðz-`ziixaa epipyïeèñeìteéc äàø àlL éî ,øîBà äãeäé éaø ©§¨©¦§¨¥¦¤Ÿ¨¨§§§

zqpkd zia ly x`etn dpan -àì ,íéøöî ìL àiøcðñkìà ìL¤£©§©§§¦¨¤¦§©¦Ÿ

.ìàøNé ìL ïãBáëa äàø:ed`xn did j`id `xnbd zx`aneøîà ¨¨¦§¨¤¦§¨¥¨§
é÷ìéña ïéîk[deab oenx`],äúéä äìBãbdieyr dzideåéèñ- §¦¨¦§¥§¨¨§¨§¨

[milqtq] ze`ahv`,åéèqî íéðôìmiletk miayen epiidc ¦§¦¦§¨
e ,[`ixcpqkl` ly mixy zaiyil]ìò àåáø íéùù) da eéäL íéîòt§¨¦¤¨¨

àBaø íéML] (àåáø íéùùmiyp` sl` ze`n yy -koipnéàöBé ¦¦¦§§¥
íéøöî,dì éøîàåmy eidy mixne` yi -íéøöî éàöBék íéìôk [- ¦§©¦§¨§¥¨¦§©¦§§¥¦§©¦

,yi` sl` miiz`ne oeiln xnelkúBàøãú÷ úçàå íéòáL da eéäå§¨¨¦§¦§©©¨¤§¨
daiyi zenewn -áäæ ìLonvrl eyry oixcdpq ayenlãâðk ¤¨¨§¤¤

ãçàå íéòáLmipiic,äìBãb éøãäðñ ìLly dlwyneúçà ìk ¦§¦§¤¨¤©§¤§¥§¨¨©©
úçàåmipwfd ayenl ze`xczwdnãçàå íéøNòî äúeçt dðéà §©©¥¨§¨¥¤§¦§¤¨

áäæ éøkk àBaø.ìL äîéáeõòdziddúéòöîàa,zqpkd zia ly ¦¦§¥¨¨¦¨¤¥§¤§¨¦¨
ïfçåziaúñðkädid xeaivd yny -äéìò ãîBòdniad lr - §©©©§¤¤¥¨¤¨

ïéøãeqäåoifeg`òébäL ïåéëå ,Bãéaonfdïîà úBðòìxy`k epiidc §©¨¦§¨§¥¨¤¦¦©©£¨¥
dkxa xeav gilyd xnbäläynyd -éðîøãeqa ózrky oniql ©¨¥¦©¨

gily z` mrd lk erny `ly itl ,on` zeprl mlek mikixv
,xeaivdíòä ìëåeid xceqd z` mze`xaïîà ïéðBò. §¨¨¨¦¨¥

:miieqn xcqa eayi mewn lknåjk lk miax eidy it lr s`àì §Ÿ
ïéáäæ àlà ,ïéáøBòî ïéáLBé eéäeayi adf itxev -ðôa,ïîöò é ¨§¦§¨¦¤¨¤¨¦¦§¥©§¨

ïéôqëåsqk itxev -ïéçtðå ,ïîöò éðôalfxa iyxg -,ïîöò éðôa §©¨¦¦§¥©§¨§©¨¦¦§¥©§¨
íéiñøèåzyegp iyxg -íéicøâå ,ïîöò éðôaoibxe` -,ïîöò éðôa §©§¦¦¦§¥©§¨§©§¦¦¦§¥©§¨

ey `vnp ozepne` itl mixceqn eayiy iptnéðòLëdidñðëð §¤¨¦¦§¨
løékî äéä ,íLz` cinBúðneà éìòami`zny zeceard ilra - ¨¨¨©¦©£¥¨ª

mda cearl `edì äðôðå,íLmzk`lnl mdl xkypeíMîe §¦§¤§¨¦¨
eäleëå ,éiaà øîà .Búéa éLðà úñðøôe Búñðøtmze` lk z` - ©§¨¨©§¨©©§¥¥¨©©©¥§§

,miyp` itl` ze`neäðéìè÷mbxd -ïã÷Bî ñBøcðñkìàzl`ey . ©§¦§£©§©§§§Ÿ
:`xnbdeLðòéà àîòè éàîeze`a my eidy l`xyi eyprp recn ©©£¨¦©§

:`xnbd daiyn .dilk eaiigzpe onfàø÷ éàäà éøáòc íeMî- ¦§¨§¥©©§¨
xn`pk mixvnl aeyl xeqi`d lr exary meynïeôéñBú àì'Ÿ¦

ì'ãBò äfä Cøca áeL,eäðéàåmde -eúà øeãäjkle ,e`ae exfg - ¨©¤¤©¤§¦§¨¨
:`xnbd zxtqn .eyprpàúà ékmcinydl qexcpqkl` ¦£¨

eäðéçkLàm`vn -àøôéña eø÷ eåäcmixac xtqa e`xwy onfa - ©§§¦§©£¨§¦§¨
éìò 'ä àNé'÷Bçøî éBb E,'xWPd d`ci xW`M ux`d dvwnøîà ¦¨¨¤¥¨¦§¥¨¨¤©£¤¦§¤©¨¤¨©

- ixdy ,e`eaa mdn rny df weqty xaca yi fnxy envrléãkî¦§¦
àøáb àeää[ikep`] yi`d eze` -éîBé äøNòa àzðéôñ éúéîì éòa ©©§¨¨¥§¥¥§¦§¨§©§¨¥

-mle` ,mini dxyr jxc dpitqa `al izayge izivxà÷éæ äéìc©§¥¦¨
¯ éîBé àLîça àzðéôñ éúàåz` ddiabde wfega dayp gexde §¨¥§¦§¨§©§¨¥

jezne ,'xypk' weqtd fnx dfle ,mini dying jez dribde dpitqd
df fnxeäðéìè÷å eäééìò ìôð.mbxde odilr cnr - §©£©§§©§¦§

:dpyna epipy.áBè íBé éàöBîacb oewiz oipwzn eid oey`xdle ª§¨¥
:'eë:`xnbd zl`eyìBãb ïewéz éàîeyry lecbd oewizd edn - ©¦¨

:`xnbd daiyn .miyp zxfraeðéðML dúBàk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§¨¤¨¦
miyp zxfrdy zecin zkqnaäðBLàøa äúéä ä÷ìçzia onfa - £¨¨¨§¨¨¦¨

,zexiwdn oifif zehila lk `ll epiid ,oey`xåipy zia onfa §
äeôéwädxvep jke ur zegel egipd odilre oififa miccv dylyn ¦¦¨
àøèæeæb,zqtxn -eäiL eðé÷úäådäìòîìî úBáLBé íéLðlr §§§¨§¦§¦¤§¨¦§¦§©§¨

`xhfefbdåd eli`íéLðàmiyp zxfra eayii.ähîlî §£¨¦¦§©¨
äðBLàøa ,ïðaø eðzdpwzd mcew -eéädíéLðzeayeiíéðôaî- ¨©¨¨¨¦¨¨¨¦¦¦§¦

miyp zxfraådíéLðàmiayei eidõeçaîa -,ziad xdíéàa eéäå §£¨¦¦©§¨¨¦
,Làø úel÷ éãéìicke ,miypd mewnl miyp`d miqpkp eidy itl ¦¥©Ÿ
ef dlwz repnleäiL eðé÷úädõeçaî úBáLBé íéLðziad xda - ¦§¦¤§¨¦§¦©

ådíéLðàeayiiíéðôaî,miyp zxfra -úel÷ éãéì ïéàa eéä ïééãòå §£¨¦¦¦§¦©£©¦¨¨¦¦¥©
Làøokl ,mdipira oivxew eidyeðé÷úäodilry mififd z` Ÿ¦§¦

erawe ,`xheffbdúBáLBé íéLð eäiL`xhfefbaíéLðàå äìòîìî ¤§¨¦§¦§©§¨©£¨¦
.ähîlîlecb oewiz `edy dpynd dxn` dpexg`d ef dpwz lre ¦§©¨

:`xnbd dywn .mipey`xd mipewizd znerléëä ãéáò éëéä¥¦¨¦¨¦
oipaa oifif siqedl'ìékNä éìò 'ä ãiî áúëa ìkä' áéúëäålk z`y §¨§¦©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦

[`iapd ozpe dfegd cb ici lr] dxeabd itn cec laiw oipad zxev
:`xnbd zvxzn .zepyl oi`eãå eçkLà àø÷ ,áø øîàLeøe`vn - ¨©©§¨©§©§¨

ot miype miyp` oia dcxtda lecbd jxevd lr edeyxcy weqt
`l` ycwnd zia zcear jxevl epi`y oeike ,lewlwl e`eai

,'azka lkd' meyn xeqi` dfa oi` ,dexr xeqi`n yixtdl
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc dkeq(iying meil)

xn`pyãéåc úéa úçtLî ãáì úBçtLî úBçtLî õøàä äãôñå'§¨§¨¨¨¤¦§¨¦§¨§¨¦§©©¥¨¦
,'ãáì íäéLðe ãáìe df weqt minkg eyxcì÷ íéøác àìäå ,eøîà §¨§¥¤§¨¨§©£Ÿ§¨¦©

ãtñäa ïé÷ñBòL àáì ãéúòl äîe ,øîBçå,bxdpy sqei oa giyn lr ¨¤©¤¨¦¨Ÿ¤§¦§¤§¥
,jk lk ey`x lwin epi` xrhvndeåy ceríäa èìBL òøä øöé ïéà §¥¥¤¨¨¥¨¤

,egk lhaie ehgyi `ed jexa yecwdy onwl x`eank ,`al cizrl
z`f lkaeäøBz äøîàd eidiy xkfpd weqtaíéLðå ãáì íéLðà ¨§¨¨£¨¦§©§¨¦

,ãáìok m`äçîNa ïé÷eñòL åéLëòavn `ede da`eyd zia ly §©©§¨¤£¦§¦§¨
,y`x zelwl aexwdòøä øöéåoiicränk úçà ìò ,íäa èìBL §¥¤¨¨¥¨¤©©©©¨

änëåiyp`l miyp oia ahid cixtdl jixvy.m §©¨
:xkfpd weqtd z` `xnbd zyxtndézãéáò éàî àãétñä àälr - ¨¤§¥¨©£¦§¥

,`iapd ixaca xkfpd ctqdd didi in,ïðaøå àñBc éaø da éâéìt§¦¥¨©¦¨§©¨¨
ãçmdn cg` -øîà`ed ctqddyãçå ,âøäpL óñBé ïa çéLî ìò ©¨©©¨¦©¤¥¤¤¡©§©

mdnøîà`ed ctqddyâøäpL òøä øöé ìòdywn .egk lhazpe ¨©©¥¤¨¨¤¤¡©
:`xnbdøîàc ïàîì àîìLa`ed ctqddyóñBé ïa çéLî ìò ¦§¨¨§©§¨©©¨¦©¤¥

áéúëc eðééä ,âøäpLaezky dn oaen -,eø÷c øLà úà éìà eèéaäå' ¤¤¡©©§¦§¦§¦¦¥©¥£¤¨§
mdiptly bexda elkzqie ehiai ,xnelkìò ãtñîk åéìò eãôñå§¨§¨¨§¦§¥©

'ãéçiälr xrvd didiy ,ecigi epa z` citqnd a`k edecitqie - ©¨¦
.ce`n lecb ezbixdøîàc ïàîì àlà`ed ctqddyòøä øöé ìò ¤¨§©§¨©©¥¤¨¨

,âøäpL,dywãaòîì éòa àãétñä éàäzeyrl jixv ctqd ike - ¤¤¡©©¤§¥¨¨¥§¤§©
`axc` ,eilrãaòîì éòa äçîNe ,zeyrl mikixv dgny -éànà ¦§¨¨¥§¤§©©©

eëad mrh :`xnbd zvxzn .ekaie exrhvi recn -`ed ika ¨
,äãeäé éaø Løããkyøöéì àeä Ceøa LBãwä Bàéáî àáì ãéúòì ¦§¨©©¦§¨¤¨¦¨Ÿ§¦©¨¨§¥¤

,BèçBLå òøäyecwd dpyri ef dhigye .egk lhazi df ici lre ¨¨§£
`ed jexa,íéòLøä éðôáe íé÷écvä éðôady `l`äîãð íé÷écö ¦§¥©©¦¦¦§¥¨§¨¦©¦¦¦§¤

íäìrxd xviddBáb øäk,eyaekl ozip `lyådíäì äîãð íéòLø ¨¤§©¨©§§¨¦¦§¤¨¤
rxd xvidäøòNä èeçkjk jezne ,edeyak `l ji` oaen `ly §©©£¨

eìlämiwicvd -eìläå ,ïéëBamiryxd -ïéëBad .ïéëBa íé÷écö ©¨¦§©¨¦©¦¦¦
eilr xabzdl dfd mlera mdl didy xrva md mixkfpy oeik

äæk dBáb øä LBaëì eðìBëé Càéä íéøîBàå,ådïéëBa íéòLølr §§¦¥©¨§¦§©¨©¨¤§§¨¦¦
,mavn.äfä äøòNä èeç úà LBaëì eðìBëé àì Càéä íéøîBàå§§¦¥©Ÿ¨§¦§¤©©£¨©¤

:`xnbd dtiqeníänò dîz àeä Ceøa LBãwä óàå,miwicvd mr - §©©¨¨¨¥©¦¨¤
íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö 'ä øîà äk' øîàpL¤¤¡©Ÿ¨©§¨¦¦¨¥§¥¥§¥¦¨¨©¤©¨¦

íää[`lti ikÎ] e`ltzi [mrd zix`yÎ] miwicvdyk epiid - ¨¥
[mdd miniaÎ] `al cizrl'àìté éðéòa íbyeakl elki cvik xacd ©§¥©¦¨¥

.rxd xvid z`
äléçza ,òøä øöé ,éqà éaø øîàjynp mc`d oi`y onf lk - ¨©©¦©¦¥¤¨¨©§¦¨

e ylg egk ,eixg`àéëea ìL èeçì äîBc,yiakr ixew -óBqáìe ¤§¤§¨§©
dar didpe wfgzn `ed ixd ,hrn eixg` jynpe mc`d `heg m`

e wfgeäìâòä úBúBáòk äîBcdxtd z` mixagnd miar milagk - ¤©£¨£¨¨
,dyixgnläìâòä úBáòëå àåMä éìáça ïBòä éëLî éBä' øîàpL¤¤¡©Ÿ§¥¤¨§©§¥©¨§§©£¨£¨¨

'äàhçdligza hrn hrn mdilr rxd xvi mixxeb xnelk - ©¨¨
xabzn mda dxbzpyne ,yiakr ixew ly hegk `eyd ilaga

.dlbrd zeark dyrpy cr jlede
Bì øîBà ,eðéîéa äøäîa úBìbäì ãéúòL ãåc ïa çéLî ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦©¤¨¦¤¨¦§¦¨¦§¥¨§¨¥¥

àeä Ceøa LBãwä,giynlå øác épnî ìàLip`ïzàeze`,Eì ©¨¨§©¦¤¦¨¨§¤¥§
'Bâå ÷ç ìà äøtñà' øîàpLdY` ipA il` xn` 'dézãìé íBiä éðàE, ¤¤¡©£©§¨¤Ÿ§¨©¥©§¦©¨£¦©§¦§¦

'Eúìçð íéBb äðzàå épnî ìàLgiynd lr `apzn jlnd cec - §©¦¤¦§¤§¨¦©£¨¤
yecwd il xn`y dn oexkfe wegl zeidl z`f xtq` ,exear xne`e

okle dz` ipay mlerd lkl dlb` meid `ed jexa,'eke ipnn l`y
äàøL ïåéëåz` cec oa giynøîBà ,âøäpL óñBé ïa çéLîgiynd §¥¨¤¨¨¨¦©¤¥¤¤¡©¥

.íéiç àlà Enî Lwáî éðéà ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìyecwd aiyn §¨¨¦¤¨¥¦§©¥¦§¤¨©¦
e `ed jexaíéiç ,Bì øîBày oeik ,ywal jixv jpi`zøîà àlL ãò ¥©¦©¤Ÿ¨©§¨

,zywiaeéìò àaðúä øákéáà ãåc EC,miig laiweíéiç' øîàpL §¨¦§©¥¨¤¨¦¨¦¤¤¡©©¦
,'Bâå 'Bì äzúð Enî ìàLmcew cer miig zlaiw xak ok m`e ¨©¦§¨©¨§

.dl`yd
àîéúéàå ,àøéåò éaø Løcmya ef dyxc miyxec yie -òLBäé éaø ¨©©¦£¦¨§¦¥¨©¦§ª©

L ,éåì ïa.òøä øöiì Bì Lé úBîL äòá.`Bàø÷ àeä Ceøa LBãwä ¤¥¦¦§¨¥¥©¥¤¨¨©¨¨§¨
'åéøòpî òø íãàä áì øöé ék' øîàpL 'òø'..aäLîepiaxBàø÷ ©¤¤¡©¦¥¤¥¨¨¨©¦§ª¨Ÿ¤§¨

.'íëááì úìøò úà ízìîe' øîàpL ,'ìøò'.bãåcjlnd'àîè' Bàø÷ ¨¥¤¤¡©©§¤¤¨§©§©§¤¨¦§¨¨¥
'íéäìà éì àøa øBäè áì' øîàpLxedh al ywany jkneììkî ¤¤¡©¥¨§¨¦¡Ÿ¦¦§¨

àkéàcal yiy ep` micnl -,àîèrxd xvid `ede..cäîìL §¦¨¨¥§ŸŸ
EàðN áòø íà' øîàpL ,'àðBN' Bàø÷a`ze arx jxvi m` - §¨¥¤¤¡©¦¨¥Ÿ©£

,dxiarlíçì eäìéëàädiexwd dxez ly dznglna edgixhd - ©£¦¥¨¤
,mglàîö íàå,j`peyíéî eä÷Lä,dxez `l` min oi`eékdfa §¦¨¥©§¥¨¦¦

dxeza wqer jpdyBLàø ìò äúç äzà íéìçb,rxd xvid ly'äå ¤¨¦©¨Ÿ¤©Ÿ©
'Cì ílLé`xnbd zyxece'Cì epîéìLé' àlà 'Cì ílLé' éø÷z ìà- §©¤¨©¦§¥§©¤¨¤¨©§¦¤¨

egxk lrae xvil jpia mely dyrie jxfra `di `ed jexa yecwd
.d .mlerdn ca`dle `ehgl jziqi `le jad`iBàø÷ äéòLé§©§¨§¨

,'énò Cøcî ìBLëî eîéøä Cøc ept elBñ elBñ' øîàpL ,'ìBLëî'¦§¤¤¡©©¨¤¨¦¦§¦¤¤©¦
rxd xvid z` eptzy ici lr dlelq dliqn eyak ,eyexite
mkilbx milykpy mipa`d z` ewlq - leykn enixde ,mkikxcn
mda lykp mc`y milw mi`hgl dpeekde ,ryx ixedxd mde mda

.e .mwlql jixv okleáì úà éúøñäå' øîàpL ,'ïáà' Bàø÷ ìà÷æçé§¤§¥§¨¤¤¤¤¡©©£¦Ÿ¦¤¥
,'øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàäale rxd xvid `ed oa`d al ¨¤¤¦§©§¤§¨©¦¨¤¥¨¨

.f .aeh xvid `ed xyaéðBôvä úàå' øîàpL ,'éðBôö' Bàø÷ ìàBé¥§¨§¦¤¤¡©§¤©§¦
,'íëéìòî ÷éçøà.oldl df weqt miyxecy enke ©§¦¥£¥¤

òøä øöé äæ ,'íëéìòî ÷éçøà éðBôvä úàå' ,ïðaø eðzipetv `xwpy ¨©¨¨§¤©§¦©§¦¥£¥¤¤¥¤¨©
oeikíãà ìL Baìa ãîBòå ïeôvL,e`ihgdl xyekd zryl oiznne ¤¨§¥§¦¤¨¨

ypri jkitle ,dxiar `idy elit` devn iyeala envr oitvne
`ed jexa yecwd zghadk'äîîLe äiö õøà ìà åézçcäå'epiidc §¦©§¦¤¤¤¦¨§¨¨
ïééeöî íãà éða ïéàL íB÷îìlkeiy my,ïäa úBøbúäìezbixd dfe §¨¤¥§¥¨¨§¦§¦§¨¨¤

xn`py dne .xvid ly elehiae,'éðBîãwä íiä ìà åéðt úà'eyexit ¤¨¨¤©¨©©§¦
lr yprp rxd xvidyïBLàø Lc÷îa åéðéò ïúpLlr 'mi' `xwpd] ¤¨©¥¨§¦§¨¦

[mil oivawznd milgpk eil` evawzp lkdy myâøäå ,Báéøçäå§¤¡¦§¨©
'ïBøçàä íiä ìà BôBñå' ,BaL íéîëç éãéîìzlr mb eyper dfe - ©§¦¥£¨¦¤§¤©¨¨©£

éðL Lc÷îa åéðéò ïúpL[oexg`d miÎ]íéîëç éãéîìz âøäå ,Báéøçäå ¤¨©¥¨§¦§¨¥¦§¤¡¦§¨©©§¦¥£¨¦
,BaLy iptn s` yprpe'Búðçö ìòúå BLàá äìòå'`ipydy xnelk ¤§¨¨¨§§©©©£¨
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ezny in` cenr ap sc ± iyily wxt`nei
õøàä äãôñåbxdpy sqei oa giyn lr ectqiy cizrl `apzne ,dixkf z`eapa Ð

xrvd zrya elit`y "cal mdiype cal cec zia zgtyn" aizke .bebne beb znglna

.miypn miyp` licadl jixvãôñäá ïé÷åñòùlwin epi` xrhvnde ,dry dze`a Ð

onwle ,"oa`d al z` izexiqde" `xw xn`wck ,hley rxd xvi oi`y ,cere .xdn ey`x

dxn` ,'ek ehgey `ed jexa yecwdy xn`

.'ek dxezäçîùá ïé÷åñòù ïàëdaexwe Ð

eiykr hley rxd xviy ,cere .y`x zelwlÐ

.oky lk `låø÷ã øùà úà éìà åèéáäåÐ

.mdiptly bexda elkzqiãôñîë åéìò åãôñå
ãéçéä ìòdidy cigi oa lr citqnd mc`k Ð

.zne elíéëåá íé÷éãömxrva mixkfpy Ð

.mdiiga dfd ryxd yeakl ,mdl didyéë
'åâå éðéòá àìôéipira mb" `xwc ditiq Ð

`lti."àéëåá ìù.`"ipixi`* oixewy ,yiakr =

óåñáìåhrn eixg` jynp mc`yn Ðxabzn Ð

.ea jledeàåùä éìáçá ïåòä éëùåîdlgza Ð

opi`y milag ici lr mdilr eze` oi`ian eid

.melk lyäìâòä úåáòëålag Ð,dar

.dyixgnl dxtd z` ea oixyewyìà äøôñà
÷åç.oexkfle wgl zeidl df xac xtq` Ðíåéä

êéúãìé.dz` ipay zeixal dlb` meid Ðíà
êàðù áòø.dxiarl a`ze arx rxd jxvi Ð

íçì åäìéëàäly dznglna edgixhd Ð

.(h ilyn) "ingla engl ekl" aizkc ,dxez

íéî åä÷ùä`nv lk ied" da aizkc ,dxez Ð

.(dp ediryi) "minl eklêì åðîéìùé`diy Ð

`ehgl j`iyi l`e jade`e ,jnr jxvi mly

.mlerd on ca`ileéðåôöäoetv :yxtnck Ð

.mc` ly ealaéðåîã÷ä íéä ìà åéðôÐ

mivawp lkd eidy ,mik `edy ,oey`xd ycwnd

.eil` mikled milgpd lky mik ,myäìòå
åúðçöå åùàá,oegxqe dy`a dlrdy iptne Ð

.l`xyia dxbzpe zene`d gipdyìéæéðå íéã÷ð
àçøåàá.meid mcew dnkyda mikyp Ð

.cenlza `zencw ixw dnkydéùøô ååä éë
éããäîzyxtl eribde ,zexiir izyn eidy Ð

.o`kl efe o`kl df yxit ,mikxcà÷éçø àçøåà
i`e ,epizenewn izy oia `id dwegx jxc Ð

.cgi jlil cer epiyt`àîéñá ïéúååöåeli` Ð

zeev mirp did cg` jxca jlil mileki epiid

.eplyéì éðñã ïàî éàcgiizn i`pey did m` Ð

dy`d mrdiytp` inewe` ivn ded `l Ð

.xne` did envr lre .`ehglnäéùôð àìúÐ

.xrhvne aygny mc`k ,zlcd gixa lr oryp
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`de ,dnezi on` oiper oi` :(`,fn zekxa) "elk`y dyly"c `xnb yixa xn`c `d

!dnezi on` oiper ode ,on` zper ribdy oircei oixceqd ztpda `l` ,dkxad erny `l `kd

z`vl dvex on` eziiprae ,xn`w dkxa aiig `edy in lry `axrn ipac opax mya yxtne

ezaeg ici,on` dpri jk xg`e ,rnyiy jixv Ð

ztpda on` oiperc `de .dnezi on` dpri `le

oixceqdltza `le ,dxez xtq z`ixwa epiid Ð

oke .ozaeg ici miax `iven gilyy xaca `le

ur ly dnia :inlyexia oiwxitc `xnba yxtn

zexwl odn cg` cnr ,dilr zqpkd ofge ,rvn`a

lk lr on` oiper mde ,oixceqa sipn dpennd did

el`" seqa inlyexi zekxaae .dkxae dkxa

dnezi on` `id efi` :xn`w "mixacxn` `ped Ð

`ed dn rci `le dkxa xnel aiigc ,od od :ax

wezyl xeav aiig :xn` oe`b wcv odk axe .dper

jk xg`e ,ofgd itn dkxae dkxa lk renyle

.jxand itn dkxad dlkzy xg`l ,on` dpri

efy zekxad xcq oeekl eid mircei :xnel yi cere

.oxcqk oipeny oipna ef xg`

íàyihtke" xn`py Ð uvetzn `ed lfxa

,yihtdy rnyn `d :dnize ."rlq uveti

cg`" wxt dyw ok enke .rlq uvetn ,lfxa `ed

:opixn`wc (a,mye `,cl oixcdpq) "zepenn ipic

zevevip dnkl wlgzn lfxa dn`xwn s` Ð

zay zkqna `iyw oke .minrh dnkl `vei cg`

df yiht dn :(mye a,gt) "`aiwr iax xn`" wxt

zevevip dnkl wlgznxeaice xeaic lk s` Ð

mirayl wlgzn `ed jexa yecwd itn `viy

l`eny epiax dibn did oixcdpqc `iddae .oeyl

ok dibdl okzi `le .'wlgzn' opiqxb `le 'wlgn'

:xninl dil ded ?yihtd xikfdl el dnc ,llk

rnyn oizrnyc jda :cere .wlgzn rlq dn

lfxa m` :`kd qixbc zi`e .uvetzn lfxady

y`e "y`k ixac dk `ld" xn`py ,rtrtn `ed

,uvetzn `ed rlq m`e .lfxad z` rtrtn

miiwn mz epiaxe ."rlq uveti yihtke" xn`py

"rlq uveti yihtke" :yxtne ,mixtqd zqxibÐ

yxcna opixn`ck ,lfxad z` uvetn rlqdy

,ewcal `ae oixitpq dpwy cg`a dyrn (dcb`)

qpxewa dkde ocqd lr epzpocqd rwap Ð
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änëåiyp`l miyp oia ahid cixtdl jixvy.m §©¨
:xkfpd weqtd z` `xnbd zyxtndézãéáò éàî àãétñä àälr - ¨¤§¥¨©£¦§¥

,`iapd ixaca xkfpd ctqdd didi in,ïðaøå àñBc éaø da éâéìt§¦¥¨©¦¨§©¨¨
ãçmdn cg` -øîà`ed ctqddyãçå ,âøäpL óñBé ïa çéLî ìò ©¨©©¨¦©¤¥¤¤¡©§©

mdnøîà`ed ctqddyâøäpL òøä øöé ìòdywn .egk lhazpe ¨©©¥¤¨¨¤¤¡©
:`xnbdøîàc ïàîì àîìLa`ed ctqddyóñBé ïa çéLî ìò ¦§¨¨§©§¨©©¨¦©¤¥

áéúëc eðééä ,âøäpLaezky dn oaen -,eø÷c øLà úà éìà eèéaäå' ¤¤¡©©§¦§¦§¦¦¥©¥£¤¨§
mdiptly bexda elkzqie ehiai ,xnelkìò ãtñîk åéìò eãôñå§¨§¨¨§¦§¥©

'ãéçiälr xrvd didiy ,ecigi epa z` citqnd a`k edecitqie - ©¨¦
.ce`n lecb ezbixdøîàc ïàîì àlà`ed ctqddyòøä øöé ìò ¤¨§©§¨©©¥¤¨¨

,âøäpL,dywãaòîì éòa àãétñä éàäzeyrl jixv ctqd ike - ¤¤¡©©¤§¥¨¨¥§¤§©
`axc` ,eilrãaòîì éòa äçîNe ,zeyrl mikixv dgny -éànà ¦§¨¨¥§¤§©©©

eëad mrh :`xnbd zvxzn .ekaie exrhvi recn -`ed ika ¨
,äãeäé éaø Løããkyøöéì àeä Ceøa LBãwä Bàéáî àáì ãéúòì ¦§¨©©¦§¨¤¨¦¨Ÿ§¦©¨¨§¥¤

,BèçBLå òøäyecwd dpyri ef dhigye .egk lhazi df ici lre ¨¨§£
`ed jexa,íéòLøä éðôáe íé÷écvä éðôady `l`äîãð íé÷écö ¦§¥©©¦¦¦§¥¨§¨¦©¦¦¦§¤

íäìrxd xviddBáb øäk,eyaekl ozip `lyådíäì äîãð íéòLø ¨¤§©¨©§§¨¦¦§¤¨¤
rxd xvidäøòNä èeçkjk jezne ,edeyak `l ji` oaen `ly §©©£¨

eìlämiwicvd -eìläå ,ïéëBamiryxd -ïéëBad .ïéëBa íé÷écö ©¨¦§©¨¦©¦¦¦
eilr xabzdl dfd mlera mdl didy xrva md mixkfpy oeik

äæk dBáb øä LBaëì eðìBëé Càéä íéøîBàå,ådïéëBa íéòLølr §§¦¥©¨§¦§©¨©¨¤§§¨¦¦
,mavn.äfä äøòNä èeç úà LBaëì eðìBëé àì Càéä íéøîBàå§§¦¥©Ÿ¨§¦§¤©©£¨©¤

:`xnbd dtiqeníänò dîz àeä Ceøa LBãwä óàå,miwicvd mr - §©©¨¨¨¥©¦¨¤
íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö 'ä øîà äk' øîàpL¤¤¡©Ÿ¨©§¨¦¦¨¥§¥¥§¥¦¨¨©¤©¨¦

íää[`lti ikÎ] e`ltzi [mrd zix`yÎ] miwicvdyk epiid - ¨¥
[mdd miniaÎ] `al cizrl'àìté éðéòa íbyeakl elki cvik xacd ©§¥©¦¨¥

.rxd xvid z`
äléçza ,òøä øöé ,éqà éaø øîàjynp mc`d oi`y onf lk - ¨©©¦©¦¥¤¨¨©§¦¨

e ylg egk ,eixg`àéëea ìL èeçì äîBc,yiakr ixew -óBqáìe ¤§¤§¨§©
dar didpe wfgzn `ed ixd ,hrn eixg` jynpe mc`d `heg m`

e wfgeäìâòä úBúBáòk äîBcdxtd z` mixagnd miar milagk - ¤©£¨£¨¨
,dyixgnläìâòä úBáòëå àåMä éìáça ïBòä éëLî éBä' øîàpL¤¤¡©Ÿ§¥¤¨§©§¥©¨§§©£¨£¨¨

'äàhçdligza hrn hrn mdilr rxd xvi mixxeb xnelk - ©¨¨
xabzn mda dxbzpyne ,yiakr ixew ly hegk `eyd ilaga

.dlbrd zeark dyrpy cr jlede
Bì øîBà ,eðéîéa äøäîa úBìbäì ãéúòL ãåc ïa çéLî ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦©¤¨¦¤¨¦§¦¨¦§¥¨§¨¥¥

àeä Ceøa LBãwä,giynlå øác épnî ìàLip`ïzàeze`,Eì ©¨¨§©¦¤¦¨¨§¤¥§
'Bâå ÷ç ìà äøtñà' øîàpLdY` ipA il` xn` 'dézãìé íBiä éðàE, ¤¤¡©£©§¨¤Ÿ§¨©¥©§¦©¨£¦©§¦§¦

'Eúìçð íéBb äðzàå épnî ìàLgiynd lr `apzn jlnd cec - §©¦¤¦§¤§¨¦©£¨¤
yecwd il xn`y dn oexkfe wegl zeidl z`f xtq` ,exear xne`e

okle dz` ipay mlerd lkl dlb` meid `ed jexa,'eke ipnn l`y
äàøL ïåéëåz` cec oa giynøîBà ,âøäpL óñBé ïa çéLîgiynd §¥¨¤¨¨¨¦©¤¥¤¤¡©¥

.íéiç àlà Enî Lwáî éðéà ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìyecwd aiyn §¨¨¦¤¨¥¦§©¥¦§¤¨©¦
e `ed jexaíéiç ,Bì øîBày oeik ,ywal jixv jpi`zøîà àlL ãò ¥©¦©¤Ÿ¨©§¨

,zywiaeéìò àaðúä øákéáà ãåc EC,miig laiweíéiç' øîàpL §¨¦§©¥¨¤¨¦¨¦¤¤¡©©¦
,'Bâå 'Bì äzúð Enî ìàLmcew cer miig zlaiw xak ok m`e ¨©¦§¨©¨§

.dl`yd
àîéúéàå ,àøéåò éaø Løcmya ef dyxc miyxec yie -òLBäé éaø ¨©©¦£¦¨§¦¥¨©¦§ª©

L ,éåì ïa.òøä øöiì Bì Lé úBîL äòá.`Bàø÷ àeä Ceøa LBãwä ¤¥¦¦§¨¥¥©¥¤¨¨©¨¨§¨
'åéøòpî òø íãàä áì øöé ék' øîàpL 'òø'..aäLîepiaxBàø÷ ©¤¤¡©¦¥¤¥¨¨¨©¦§ª¨Ÿ¤§¨

.'íëááì úìøò úà ízìîe' øîàpL ,'ìøò'.bãåcjlnd'àîè' Bàø÷ ¨¥¤¤¡©©§¤¤¨§©§©§¤¨¦§¨¨¥
'íéäìà éì àøa øBäè áì' øîàpLxedh al ywany jkneììkî ¤¤¡©¥¨§¨¦¡Ÿ¦¦§¨

àkéàcal yiy ep` micnl -,àîèrxd xvid `ede..cäîìL §¦¨¨¥§ŸŸ
EàðN áòø íà' øîàpL ,'àðBN' Bàø÷a`ze arx jxvi m` - §¨¥¤¤¡©¦¨¥Ÿ©£

,dxiarlíçì eäìéëàädiexwd dxez ly dznglna edgixhd - ©£¦¥¨¤
,mglàîö íàå,j`peyíéî eä÷Lä,dxez `l` min oi`eékdfa §¦¨¥©§¥¨¦¦

dxeza wqer jpdyBLàø ìò äúç äzà íéìçb,rxd xvid ly'äå ¤¨¦©¨Ÿ¤©Ÿ©
'Cì ílLé`xnbd zyxece'Cì epîéìLé' àlà 'Cì ílLé' éø÷z ìà- §©¤¨©¦§¥§©¤¨¤¨©§¦¤¨

egxk lrae xvil jpia mely dyrie jxfra `di `ed jexa yecwd
.d .mlerdn ca`dle `ehgl jziqi `le jad`iBàø÷ äéòLé§©§¨§¨

,'énò Cøcî ìBLëî eîéøä Cøc ept elBñ elBñ' øîàpL ,'ìBLëî'¦§¤¤¡©©¨¤¨¦¦§¦¤¤©¦
rxd xvid z` eptzy ici lr dlelq dliqn eyak ,eyexite
mkilbx milykpy mipa`d z` ewlq - leykn enixde ,mkikxcn
mda lykp mc`y milw mi`hgl dpeekde ,ryx ixedxd mde mda

.e .mwlql jixv okleáì úà éúøñäå' øîàpL ,'ïáà' Bàø÷ ìà÷æçé§¤§¥§¨¤¤¤¤¡©©£¦Ÿ¦¤¥
,'øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàäale rxd xvid `ed oa`d al ¨¤¤¦§©§¤§¨©¦¨¤¥¨¨

.f .aeh xvid `ed xyaéðBôvä úàå' øîàpL ,'éðBôö' Bàø÷ ìàBé¥§¨§¦¤¤¡©§¤©§¦
,'íëéìòî ÷éçøà.oldl df weqt miyxecy enke ©§¦¥£¥¤

òøä øöé äæ ,'íëéìòî ÷éçøà éðBôvä úàå' ,ïðaø eðzipetv `xwpy ¨©¨¨§¤©§¦©§¦¥£¥¤¤¥¤¨©
oeikíãà ìL Baìa ãîBòå ïeôvL,e`ihgdl xyekd zryl oiznne ¤¨§¥§¦¤¨¨

ypri jkitle ,dxiar `idy elit` devn iyeala envr oitvne
`ed jexa yecwd zghadk'äîîLe äiö õøà ìà åézçcäå'epiidc §¦©§¦¤¤¤¦¨§¨¨
ïééeöî íãà éða ïéàL íB÷îìlkeiy my,ïäa úBøbúäìezbixd dfe §¨¤¥§¥¨¨§¦§¦§¨¨¤

xn`py dne .xvid ly elehiae,'éðBîãwä íiä ìà åéðt úà'eyexit ¤¨¨¤©¨©©§¦
lr yprp rxd xvidyïBLàø Lc÷îa åéðéò ïúpLlr 'mi' `xwpd] ¤¨©¥¨§¦§¨¦

[mil oivawznd milgpk eil` evawzp lkdy myâøäå ,Báéøçäå§¤¡¦§¨©
'ïBøçàä íiä ìà BôBñå' ,BaL íéîëç éãéîìzlr mb eyper dfe - ©§¦¥£¨¦¤§¤©¨¨©£

éðL Lc÷îa åéðéò ïúpL[oexg`d miÎ]íéîëç éãéîìz âøäå ,Báéøçäå ¤¨©¥¨§¦§¨¥¦§¤¡¦§¨©©§¦¥£¨¦
,BaLy iptn s` yprpe'Búðçö ìòúå BLàá äìòå'`ipydy xnelk ¤§¨¨¨§§©©©£¨

jka `ed jexa yecwd lr envrL`edçépnlk z`íìBòä úBneà ¤©¦©¨¨
äøbúîe`weecìàøNé ìL íäéàðBNaz`f eyxce ,l`xyia epiid - ¦§¨¤§§¥¤¤¦§¨¥

jynde ,mliykdl mideabd l`xyil dlery 'dlre' oeyln
weqtdéiaà øîà ,'úBNòì ìécâä ék'dxbzn xvidy xnel dvxy ¦¦§¦©£¨©©©¥

l`xyiaíéîëç éãéîìúáedxbznílekî øúBé,eyper jk meyne §©§¦¥£¨¦¥¦¨
.weqtd zligza x`eank lecb

n.:mlekn xzei minkg icinlza dxbzn xvidy `xnbd dgikeék¦
àä,dyrn eze` enk -àéääì øîà÷c àøáb àeääì déòîL éiaàc ¨§©©¥©§¥§©©§¨§¨¨©§©¦

àçøBàa ìéæéðå íéc÷ð ,àúzàdy` mr xaicy mc` rny iia` - ¦§¨©§¥§¥¦§§¨
,jxca eicgi jlil enikyiy dxføîà,eaila iia`eäðéLøôà ìéæéà ¨©¥¦©§§¦§

àøeqéàî,xeqi`n myixtdl ick [mzrici `la] mnr jl` -ìæà ¥¦¨£©
àîâàa éñøt àúìz eäééøúaze`qxt yly mdixg` jld - ¨§©§§¨¨©§¥§©§¨

,dcyaéããäî éLøt eåä ékecxtpe mikxc zyxtl eribd xy`k - ¦£¨§¥¥£¨¦
,mdikxcéøîà à÷c eäðéòîL,mdipia mixne` mze` rny - ©§¦§§¨¨§¥

àîéña ïézååöå à÷éçø ïéçøBàoi`e epizenewn oia dwegx jxcd - §¦©¦¨§©§¦§¦¨
epl mirp did mileki epiid eli`e ,jxc dze`a jlil mileki ep`

,`zeevaéiaà øîà,envr lréöî äåä àì ,äåä éì éðñc ïàî éà ¨©©©¥¦©§¨¥¦£¨Ÿ£¨¨¥
déLôð déîB÷Bàìdid `l dy` mr jk cgiizn did i`pey m` - §¥©§¥

.envrl oiekzde ,`heg dide xabzdl lekidéLôð àìz ìæà£©§¨©§¥
øòèöîe àMãc àøeaéòajez zlcd gixa lr orype jld - §¦¨§©¨¦§©¥

,envr zepba xrv zeaygnàáñ àeää àúàdéì àðz ,ecnil - £¨©¨¨¨¨¥
,eccerle engpl ick,epîéä ìBãb Bøöé Bøéáçî ìBãbä ìkoky oeike ¨©¨¥£¥¦§¨¥¤

jzlecb meyn ik xabzdl leki ziid `ly dna zezigt df oi`
.lecb jxvi

÷ø' øîàpL íBé ìëa åéìò øabúî íãà ìL Bøöé ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§¤¨¨¦§©¥¨¨§¨¤¤¡©©
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ezny in` cenr ap sc ± iyily wxt`nei
õøàä äãôñåbxdpy sqei oa giyn lr ectqiy cizrl `apzne ,dixkf z`eapa Ð

xrvd zrya elit`y "cal mdiype cal cec zia zgtyn" aizke .bebne beb znglna

.miypn miyp` licadl jixvãôñäá ïé÷åñòùlwin epi` xrhvnde ,dry dze`a Ð

onwle ,"oa`d al z` izexiqde" `xw xn`wck ,hley rxd xvi oi`y ,cere .xdn ey`x

dxn` ,'ek ehgey `ed jexa yecwdy xn`

.'ek dxezäçîùá ïé÷åñòù ïàëdaexwe Ð

eiykr hley rxd xviy ,cere .y`x zelwlÐ

.oky lk `låø÷ã øùà úà éìà åèéáäåÐ

.mdiptly bexda elkzqiãôñîë åéìò åãôñå
ãéçéä ìòdidy cigi oa lr citqnd mc`k Ð

.zne elíéëåá íé÷éãömxrva mixkfpy Ð

.mdiiga dfd ryxd yeakl ,mdl didyéë
'åâå éðéòá àìôéipira mb" `xwc ditiq Ð

`lti."àéëåá ìù.`"ipixi`* oixewy ,yiakr =

óåñáìåhrn eixg` jynp mc`yn Ðxabzn Ð

.ea jledeàåùä éìáçá ïåòä éëùåîdlgza Ð

opi`y milag ici lr mdilr eze` oi`ian eid

.melk lyäìâòä úåáòëålag Ð,dar

.dyixgnl dxtd z` ea oixyewyìà äøôñà
÷åç.oexkfle wgl zeidl df xac xtq` Ðíåéä

êéúãìé.dz` ipay zeixal dlb` meid Ðíà
êàðù áòø.dxiarl a`ze arx rxd jxvi Ð

íçì åäìéëàäly dznglna edgixhd Ð

.(h ilyn) "ingla engl ekl" aizkc ,dxez

íéî åä÷ùä`nv lk ied" da aizkc ,dxez Ð

.(dp ediryi) "minl eklêì åðîéìùé`diy Ð

`ehgl j`iyi l`e jade`e ,jnr jxvi mly

.mlerd on ca`ileéðåôöäoetv :yxtnck Ð

.mc` ly ealaéðåîã÷ä íéä ìà åéðôÐ

mivawp lkd eidy ,mik `edy ,oey`xd ycwnd

.eil` mikled milgpd lky mik ,myäìòå
åúðçöå åùàá,oegxqe dy`a dlrdy iptne Ð

.l`xyia dxbzpe zene`d gipdyìéæéðå íéã÷ð
àçøåàá.meid mcew dnkyda mikyp Ð

.cenlza `zencw ixw dnkydéùøô ååä éë
éããäîzyxtl eribde ,zexiir izyn eidy Ð

.o`kl efe o`kl df yxit ,mikxcà÷éçø àçøåà
i`e ,epizenewn izy oia `id dwegx jxc Ð

.cgi jlil cer epiyt`àîéñá ïéúååöåeli` Ð

zeev mirp did cg` jxca jlil mileki epiid

.eplyéì éðñã ïàî éàcgiizn i`pey did m` Ð

dy`d mrdiytp` inewe` ivn ded `l Ð

.xne` did envr lre .`ehglnäéùôð àìúÐ

.xrhvne aygny mc`k ,zlcd gixa lr oryp
òø
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ïåéëå,miqp epiaxl dil `iyw ,jexra Ð on` oiper mrd lke xceqa sipn on` zeprl ribdy

`de ,dnezi on` oiper oi` :(`,fn zekxa) "elk`y dyly"c `xnb yixa xn`c `d

!dnezi on` oiper ode ,on` zper ribdy oircei oixceqd ztpda `l` ,dkxad erny `l `kd

z`vl dvex on` eziiprae ,xn`w dkxa aiig `edy in lry `axrn ipac opax mya yxtne

ezaeg ici,on` dpri jk xg`e ,rnyiy jixv Ð

ztpda on` oiperc `de .dnezi on` dpri `le

oixceqdltza `le ,dxez xtq z`ixwa epiid Ð

oke .ozaeg ici miax `iven gilyy xaca `le

ur ly dnia :inlyexia oiwxitc `xnba yxtn

zexwl odn cg` cnr ,dilr zqpkd ofge ,rvn`a

lk lr on` oiper mde ,oixceqa sipn dpennd did

el`" seqa inlyexi zekxaae .dkxae dkxa

dnezi on` `id efi` :xn`w "mixacxn` `ped Ð

`ed dn rci `le dkxa xnel aiigc ,od od :ax

wezyl xeav aiig :xn` oe`b wcv odk axe .dper

jk xg`e ,ofgd itn dkxae dkxa lk renyle

.jxand itn dkxad dlkzy xg`l ,on` dpri

efy zekxad xcq oeekl eid mircei :xnel yi cere

.oxcqk oipeny oipna ef xg`

íàyihtke" xn`py Ð uvetzn `ed lfxa

,yihtdy rnyn `d :dnize ."rlq uveti

cg`" wxt dyw ok enke .rlq uvetn ,lfxa `ed

:opixn`wc (a,mye `,cl oixcdpq) "zepenn ipic

zevevip dnkl wlgzn lfxa dn`xwn s` Ð

zay zkqna `iyw oke .minrh dnkl `vei cg`

df yiht dn :(mye a,gt) "`aiwr iax xn`" wxt

zevevip dnkl wlgznxeaice xeaic lk s` Ð

mirayl wlgzn `ed jexa yecwd itn `viy

l`eny epiax dibn did oixcdpqc `iddae .oeyl

ok dibdl okzi `le .'wlgzn' opiqxb `le 'wlgn'

:xninl dil ded ?yihtd xikfdl el dnc ,llk

rnyn oizrnyc jda :cere .wlgzn rlq dn

lfxa m` :`kd qixbc zi`e .uvetzn lfxady

y`e "y`k ixac dk `ld" xn`py ,rtrtn `ed

,uvetzn `ed rlq m`e .lfxad z` rtrtn

miiwn mz epiaxe ."rlq uveti yihtke" xn`py

"rlq uveti yihtke" :yxtne ,mixtqd zqxibÐ

yxcna opixn`ck ,lfxad z` uvetn rlqdy

,ewcal `ae oixitpq dpwy cg`a dyrn (dcb`)

qpxewa dkde ocqd lr epzpocqd rwap Ð
wlgpe
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úéa úçtLî ãáì úBçtLî úBçtLî õøàä äãôñå"§¨§¨¨¨¤¦§¨¦§¨§¨¦§©©¥
ãáì ãåcíäéLðeíéøác àìäå :eøîà ."ãáìì÷ ¨¦§¨§¥¤§¨¨§©£Ÿ§¨¦©

àáì ãéúòì äîe :øîBçå¯ïé÷ñBòLãtñäaøöé ïéàå ¤©¤¨¦¨Ÿ¤§¦§¤§¥§¥¥¤
íäa èìBL òøä¯íéLðå ãáì íéLðà äøBz äøîà ¨©¥¨¤¨§¨¨£¨¦§©§¨¦

äçîNa ïé÷eñòL åéLëò ,ãáìíäa èìBL òøä øöéå §©©§¨¤£¦§¦§¨§¥¤¨©¥¨¤
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éðàøiå" .'åâå "íëaø÷a ïzà éçeø úàå" :éîð éàäî óàääòaøà eäðéð ïàî ."íéLøç äòaøà ' ©¥©©¦§¤¦¤¥§¦§§¤©©§¥¦©§¨¨¨¨¦©¦§©§¨¨
,óñBé ïa çéLîe ãåc ïa çéLî :àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà ?íéLøç̈¨¦¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¨¦©¤¨¦¨¦©¤¥

éìà øîàiå" :áéúëc eðééä ,éëä éà :úLL áø áéúî .÷ãö ïäëå ,eäéìàåìàeøæ øLà úBðøwä ä §¥¦¨§Ÿ¥¤¤§¦©¥¤¦¨¦©§¦§¦©Ÿ¤¥©¥¤©§¨£¤¥
ì éðä "äãeäé úàíúBà ãéøçäì äìà eàBáéå" ,àø÷c déôéñì ìéôL :déì øîà !eúà äáeL ¤§¨¨¥§¨¨£©¥§¦§¥¥¦§¨§¨¥¤§©£¦¨

dúBøæì äãeäé õøà ìà ïø÷ íéàNBpä íéBbä úBðø÷ úà úBcéìàðç éãäa :déì øîà .'åâå " §©¤©§©¦©§¦¤¤¤¤¤§¨§¨¨£©¥©£¥¨¨
eðéúBðîøàa CBøãé éëå eðöøàá àáé ék øeMà íBìL äæ äéäå" .éì änì àzãâàaåéìò eðî÷äå ©£©§¨¨¨¦§¨¨¤¨©¦¨Ÿ§©§¥§¦¦§§©§§¥©£¥Ÿ¨¨

äðîLe íéòBø äòáLéëéñðúL íãà ,òöîàa ãåc ?íéòBø äòáL eäðéð ïàî ."íãàçìLeúîe ¦§¨¦§Ÿ¤§¦¥¨¨©¦§¦§¨¦¨¦¨¤§©¨¨¥§¤©
äðîL eäðéð ïàîe .BìàîNa äLîe á÷òé íäøáà ,Bðéîéîíãà éëéñð¯,ìàeîLe ,ìeàLå ,éLé ¦¦©§¨¨©£Ÿ¤¦§Ÿ©¦§§Ÿ¨§¦¥¨¨¦©§¨§¥

,ñBîòäéðôöeíéMîç äøBðî ìL däáBb :àðz .'åë "úBîìeñ äòaøà" .eäiìàå ,çéLîe ,äi÷ãö , ¨§©§¨¦§¦¨¨¦©§¥¦¨©§¨¨¨¨¨§¨¤§¨£¦¦
àéòaéà ."âBì íéøNòå äàî ìL ïîL éck íäéãéáe äpeäë éçøt ìL íéãìé äòaøàå" .'åë änà©¨§©§¨¨§¨¦¤¦§¥§¨¦¥¤©¥¤¤¤¥¨§¤§¦¦©£¨

ïîL éck íäéãéáe :òîL àz ?ãçå ãç ìëì àîìc Bà ,eäìek âBì íéøNòå äàî :eäììL §¥¨§¤§¦§¦§¨§¨©§©¨§©¦¥¤©¥¤¤¤
ìLìL íéLøúBé eéä ïéçaeLî ïäå :àðz .âBì íéøNòå äàî íìek íäL ,âBì íéLdðaîìL §¦§¦¤¥¨¥¨§¤§¦¨¨§¥§¨¦¨¥¦§¨¤

øBL ìL úBëéøé ézL ìèBð äéäL ñBúééa úa àúøî ìL dða ìò eøîà .ñBúééa úa àúøî̈§¨©©§¨§©§¨¤¨§¨©©§¤¨¨¥§¥§¥¤
,ìBãbäçe÷ìLíeMî ïk úBNòì íéðäkä åéçà eäeçépä àìå .ìceb ãöa á÷ò Cìäîe ,æeæ óìàa ©¨¤¨©§¤¤§©¥¨¥§©¨§Ÿ¦¦¤¨©Ÿ£¦©£¥¦

àø÷Bé íeMî àîéìéà ?íéçaeLî éàî ."Cìî úøãä íò áøa"¯íúä ,àìà !éôè éøéwé éðä §¨©©§©¤¤©§¨¦¦¥¨¦§¨¨¥©¦¥§¥¤¨¨¨
Náké÷æ àìå òaeøîe,úBîìeñ àëä ,óé÷æeó:àðz ."íéìLeøéa øöç äéä àìå" .àáeè ¤¤§¨§Ÿ§¦¨¨¨§¦¨§Ÿ¨¨¨¥¦¨©¦¨¨
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סוכה. פרק חמישי - החליל דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc dkeq(iying meil)

'íBiä ìk òøoke .lenz`d mein zxabzn ezrx mei lk -éaø øîà ©¨©¨©©¦
,Búéîäì Lwáîe íBé ìëa åéìò øabúî íãà ìL Bøöé Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¦§¤¨¨¦§©¥¨¨§¨§©¥©£¦

òLø äôBö' øîàpLaxe`e dtvn rxd xvid -Lwáîe ÷écvì ¤¤¡©¤¨¨©©¦§©¥
àìîìàå ,'Búéîäì`l eli` -Bì øæBòL àeä Ceøa LBãwämc`l ©£¦§¦§¨¥©¨¨¤¥

Bì ìBëé Bðéà,ecal egvpl leki epi` -øîàpLdf ixg` weqta'ä' ¥¨¤¤¡©
epáæòé àìmc`d z` -Bãéáxvid ly'BèôMäa epòéLøé àìå. Ÿ©©§¤§¨§Ÿ©§¦¤§¦¨§

òât íà ,ìàòîLé éaø éác àðzdxbzneäæ ìåeðî Ea,rxd xvid - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦¨©§§ª¨¤
,eilr xabzdl ick dyrz dnLøãnä úéáì eäëLî,dxeza weqre ¨§¥§¥©¦§¨

s` df ici lreíàk `ed xvid ly ewfegïáàixdçBnéð àeälhae ¦¤¤¦©
s`e ,egekíàk ewfegìæøaixdõöBtúî àeäxewnde .lhazne ¦©§¤¦§¥
s`y jklíàk ewfeg,çBnéð àeä ïáàneëì àîö ìk éBä' áéúëc ¦¤¤¦©¦§¦¨¨¥§

,'íénì,dxezd epiid mixen`d mineíéðáà' áéúëe'íéî e÷çL- ©©¦§¦£¨¦¨£©¦
mifnxnd] mind ici lr ewgyp [oa`k wfgd xvid] mipa`d

s`y jkl xewnde .[dxezlíàk ewfeg,õöBtúî àeä ìæøa ¦©§¤¦§¥
n,'òìñ õöBôé Léhôëe 'ä íàð Làk éøác äë àìä' áéúëcoeike ¦§¦£ŸŸ§¨¦¨¥§ª§©¦§¥¨©

rxd xvid z` mb mivvetne oirtrtn md ixd y`k md 'd ixacy
.lfxak wfgd

íãàì Búéñî òøä øöé ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà Ÿ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¥¤¨¨§¦¨¨¨
äfä íìBòa,zexiar xearlås`åéìò ãéòîei`hg lr,àaä íìBòì ¨¨©¤§¥¦¨¨¨¨©¨

'ïBðî äéäé Búéøçàå Bcáò øòpî ÷pôî' øîàpLecar `xwp xvid - ¤¤¡©§©¥¦Ÿ©©§§©£¦¦§¤¨
dz`e' xn`py ecia xeqn `ed ixd dvxi m`y itl mc` ly
,exvi z` mc`d wptn en` irnn xrppy dryne ,'ea leynz

,eilr rxd xvid cirn seqaleïéøB÷ àéiç éaø ìL ç"áèàa ïkL¤¥§¤©¦¦¨¦
ïBðî äãäñìlaewnd g"ah` `xwpd zeize` ztlgd oepbq itl - §¨£¨¨

zinx`a zecr eyexity dcdq zeize`y `vei ,`iig iaxn
.eilr ciri ezixg`ay aezkd fnxne ,oepn zeize`a mitlgzn

éîø àðeä áø,miaezk ipy oia dxizq dywd -áéúkFvrA iOr' ©¨¨¦§¦©¦§¥
Fl ciBi FlwnE l`Wiäòúä íéðeðæ çeø ék,'mdidl` zgYn EpfIe ¦§¨©§©¦¦©§¦¦§¨©¦§¦©©¡Ÿ¥¤

xac `le `nlra zerh `l` epi` mdly rxd xvidy rnyne
,rawáéúëemipEpf gEx iM mdidl` l` aEWl mdillrn EpYi `l' §¦Ÿ¦§©©§¥¤¨¤¡Ÿ¥¤¦©§¦

íaø÷alr aiyde .maila rehp xvidy rnyne ,'Erci `l 'd z`e §¦§¨§¤Ÿ¨¨
y jkälçzagex `xwpd rxd xvidóBqáìe ,íòúäeayy ixg` ©§¦¨¦§¨§©

aeyge `ed wfgzn e`hgeíaø÷a.mzenvrn wlg `ed eli`k §¦§¨
df oirke,àáø øîàyälçza`ehgl mc`d daxdy mcewBàø÷ ¨©¨¨©§¦¨§¨

wx rxd xvil weqtdCìä,llk oqk`zn epi`y jxc xaerk - ¥¤
óBqáìe`ehgl siqedykBàø÷weqtdçøBàxce oly ,i`pqk` - §©§¨¥©

,ziad lra ziaaóBqáìexzeia `ehgl daxdykLéà Bàø÷- §©§¨¦
,ziad lraøîàpL,ray za `hg lr cec z` `iapd giked xy`k ¤¤¡©

ecakl mewnae xiyrl `ay gxe`y ,rxd xvid lr el liynd
xn`pe ,exear yxd zyak z` lfb elyn,øéLòä Léàì Cìä àáiå'©¨Ÿ¥¤§¦¤¨¦

úNák úà çwiå' áéúëe ,'çøàì úBNòì Bø÷aîe Bðàvî úç÷ì ìîçiå©©§Ÿ¨©©¦Ÿ¦§¨©£¨Ÿ¥©§¦©¦©¤¦§©
'åéìà àaä Léàì äNòiå Løä Léàä,xvid z` dpik dligzay ixd ¨¦¨¨©©£¤¨¨¦©¨¥¨

xcqd lr fnxl ,yi`k jk xg`e 'gxe`'k jk xg`e 'jld'k rxd
.xvid iiezta dfd,íãàì Bì Lé ïè÷ øáà ,ïðçBé éaø øîàm`y ¨©©¦¨¨¥¤¨¨¥¨¨¨

Báéòøî`ed ixd ,yinyzn mc`d,òáNm`eBòéaNîmc`d ©§¦¨¥©©§¦
e gk xqg eteb dyrp ,yinyzaáòø,dpwf zrlíúéòøîk' øîàpL ¨¥¤¤¡©§©§¦¨

'Bâå 'eòaNiåeide mdl rxedyk - 'ipEgkW oM lr mAl mxIe EraU ©¦§¨§¨§©¨¨¦¨©¥§¥¦
mx mibeprza erayyke ,'d zcearl gka ewfgzpe eray ,dxva
wfgn de`zd zarxd ici lr o`k oke .'d zcearn mgk yze mal

.gk zyzn de`zd zrayde ,gkd
áø éa éøîà ,àçà øa àðç áø øîàmpyi ,yxcnd ziaa exn` - ¨©©¨¨©£¨¨§¥¥©

äòaøàlekiaky mixac,íàøaL àeä Ceøa LBãwä ïäéìò èøçúî ©§¨¨¦§¨¥£¥¤©¨¨¤§¨¨
úeìb :ïä elàå,l`xyi z` dlbdy -íécNkzia z` eaixgdy - §¥¥¨©§¦

,zenilya dpiky dzxy eay oey`xd ycwndíéìàòîLéålky - §¦§§¥¦
,zelbd jynd z` mxeb df ixd l`xyi ux`a mdy ceròøä øöéå§¥¤¨¨

dpap `le zelbd zkx`zn df ici lre ,daeyza aeyl mdn rpend
:el` mixacl xewnde .ycwnd ziaäô él äî äzòå' áéúëc ,úeìb̈¦§¦§©¨©¦Ÿ

,'Bâå 'ípç énò çwì ék 'ä íàð.dhxg `ed 'dt il dn' oeyle §ª¦ª©©¦¦¨§
'äéä àì íòä äæ íécNk õøà ïä' áéúëc ,íécNkdid `le i`eld - ©§¦¦§¦¥¤¤©§¦¤¨¨Ÿ¨¨

.ze`xadl i`ck epi`y ,micyk enyy mrdáéúëc ,íéìàòîLé¦§§¥¦¦§¦
ì íéìäà eéìLé''Bãéa dBìà àéáä øLàì ìà éæébøîì úBçháe íéããL, ¦§¨Ÿ¨¦§Ÿ§¦©ª§©§¦¥¥©£¤¥¦¡©§¨

miiaxrl mlerl m`iady ezfbxd mxb envr `ed ,xnelk
.xacna mild`a mipkeyd'éúòøä øLàå' áéúëc ,òøä øöélr - ¥¤¨¨¦§¦©£¤£¥Ÿ¦

.`ehgl mdl iznxb rxd xvid z` iz`xay ici,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
àìîìàoiaezk eid `l eli` -ìLeìlä úBàø÷î Loicirnd ¦§¨¥¨Ÿ¦§¨©¨

z` oiknd `ede `ed jexa yecwd ly ecia zeiekfde zepeerdy
,mc`d zeaygnìàøNé ìL ïäéàðBN ìL íäéìâø eèèBîúðepiid - ¦§§©§¥¤¤§¥¤¤¦§¨¥

xvi `xay epl mxb `edy dt oegzt epl yi eiykr la` ,l`xyi
:miweqtd zyely od el`e .rxdãç,oey`xd weqtd -áéúëc ©¦§¦

'éúòøä øLàå'lr `ehgl epl mxb `edy xne` `ed jexa yecwd - ©£¤£¥Ÿ¦
.xvid z`ixa iciãçå,ipyd weqtd -øöBiä ãéa øîçë äpä' áéúëc §©¦§¦¦¥©Ÿ¤§©©¥

'Bâå ízà ïkal z` zehdl d"awd ciay ixd ,'l`xUi ziA iciA ¥©¤§§¨¦¥¦¨¥
.mc`dCãéàå,iyilyd weqtd -íëøNaî ïáàä áì úà éúøñäå' §¦¨©£¦Ÿ¦¤¥¨¤¤¦§©§¤

,'øNa áì íëì ézúðåz` xiqdl `ed jexa yecwd ly eciay ixd §¨©¦¨¤¥¨¨
.epz`n rxd xvidénð éàäî ,øîà àtt áøyi df weqtn s` - ©¨¨¨©¥©©¦

ok cenll'Bâå íëaø÷a ïzà éçeø úàå'iTgA xW` z` iziUre §¤¦¤¥§¦§§¤§§¨¦¦¥£¤§ª©
zeyrl d"awd ciay ixd ,'mziUre ExnWY ihRWnE EklY¥¥¦§¨©¦§§©£¦¤

.zeevnd z` l`xyi ipa exnyiy
xn`p :migiynd oipra dyxc d`ian `xnbdäòaøà 'ä éðàøiå'©©§¥¦©§¨¨

'íéLøçyecwd -.mipne` drax` dixkfl d`xd `ed jexa ¨¨¦
:`xnbd zl`eyíéLøç äòaøà eäðéð ïàîzrax` el` md in - ©¦§©§¨¨¨¨¦

.mipne`d,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîàzrax` ¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨
md el` mipne`,óñBé ïa çéLîe ãåc ïa çéLîoipal md mipne`y ¨¦©¤¨¦¨¦©¤¥

,ycwnd ziaeäiìàå,lnxka gafnd ziipaa one` didyïäëå §¥¦¨§Ÿ¥
,÷ãö.daizd ziipa my lr yxg `xwpe gp oa my `edáéúî- ¤¤¨¦

dywdáéúëc eðééä ,éëä éà ,úLL áømcewd weqtaéìà øîàiå' ©¥¤¦¨¦©§¦§¦©Ÿ¤¥©
,'äãeäé úà eøæ øLà úBðøwä älàxy` miilaad dl` ,xnelk ¥¤©§¨£¤¥¤§¨

itle ,milyexie dcedi z` exfite egbipy minyd zegex rax`a
jtidl `ld jixacì éðäeúà äáeLz` aiydl drax`d dl` - ¨¥§¨¨

.mzelbdl `le e`a l`xyi mrdéì øîàaxl `pg ax aiyd - ¨©¥
,zyyàø÷c déôéñì ìétLjynda opeazdl jnvr ltyd - ©¥§¥¥¦§¨

,miweqtdíéàNpä íéBbä úBðø÷ úà úBcéì íúà ãéøçäì älà eàáiå'©¨Ÿ¥¤§©£¦Ÿ¨§©¤©§©¦©Ÿ§¦
,'Bâå 'dúBøæì äãeäé õøà ìà ïø÷mi`a miyxgd dl`y ,dpeekde ¤¤¤¤¤§¨§¨¨§

.l`xyi z` elbd xy` zene`e zepxw mze` z` cixgdldéì øîà̈©¥
zyy axéì änì àzãbàa àðç éãäa`pg ax mr welgl il dn - ©£¥¨¨§©©§¨¨¨¦

.el lke` `le ipnn xzei dcb`a `ed iwa ,dcb`a
xn`p :ztqep dyxcCøãé éëå eðöøàá àáé ék øeMà ,íBìL äæ äéäå'§¨¨¤¨©¦¨Ÿ§©§¥§¦¦§Ÿ

'íãà éëéñð äðîLe íéòø äòáL åéìò eðî÷äå eðéúBðîøàazxxan . §©§§¥©£¥Ÿ¨¨¦§¨Ÿ¦§Ÿ¨§¦¥¨¨
:`xnbdíéòBø äòáL eäðéð ïàî,mirexd zray md in -ãåc ©¦§¦§¨¦¨¦

çìLeúîe úL íãà ,òöîàaleand mcew miwicv eidyBðéîéîly ¨¤§©¨¨¥§¤©¦¦
,cecBìàîNa äLîe á÷òé íäøáà:`xnbd zxxan cer .cec ly ©§¨¨©£ŸŸ¤¦§Ÿ

,äéðôöe ,ñBîò ,ìàeîLe ,ìeàLå ,éLé .íãà éëéñð äðîL eäðéð ïàîe©¦§§Ÿ¨§¦¥¨¨¦©§¨§¥¨§©§¨
,mi`iapd onäi÷ãö,dcedi jln:eäiìàå ,çéLîe ¦§¦¨¨¦©§¥¦¨

:dpyna epipyúBîleñ äòaøàzexepnlàðz :'eëepipy - ©§¨¨¨¨¨
,`ziixaa:('eë) änà íéMîç äøBðî ìL däáBb§¨¤§¨£¦¦©¨

:dpyna epipy ceréck íäéãéáe äpeäk éçøt ìL íéãìé äòaøàå§©§¨¨§¨¦¤¦§¥§¨¦¥¤©¥
:âBì íéøNòå äàî ìL ïîL:`xnbd zwtzqnäàî eäì àéòaéà ¤¤¤¥¨§¤§¦¦©§¨§¥¨

âBì íéøNòål dpeekd dpyna mixkfendeälekzrax` lkl - §¤§¦§
,bel miyely wx did mdn cg` lkly ,miclidãç ìëì àîìc Bà¦§¨§¨©

ãçå.bel mixyre d`n did miclidn §©
:`xnbd zhyetòîL àz,`ziixaa yxetnyìL ïîL éck íäéãéáe ¨§©¦¥¤©¥¤¤¤

ìLìL íéLâBì íéøNòå äàî ílek íäL ,âBì íéL.ïäå ,àðz- §Ÿ¦§Ÿ¦¤¥¨¥¨§¤§¦¨¨§¥
miclideéä ïéçaeLîmgekañBzééa úa àzøî ìL dðaî øúBé §¨¦¨¥¦§¨¤©§¨©©§

.oldlcke ,xeab odk didyñBzééa úa àzøî ìL dða ìò eøîà̈§©§¨¤©§¨©©§
çe÷lL ,ìBãbä øBL ìL úBëéøé ézL ìèBð äéäLdf xey epwy - ¤¨¨¥§¥§¥¤©¨¤¨©

,æeæ óìàa,`ed lecb xnelkCläîezgpa yaka,ìceb ãöa á÷ò §¤¤§©¥¨¥§©¨
,cak `yn mi`yep xy`k mivxy zelibxd jxck `lyeàìå§Ÿ

ïk úBNòì íéðäkä åéçà eäeçépäxzei mixa` ipy ecal jiledl ¦¦¤¨©Ÿ£¦©£¥
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קמה
ezny ina cenr ap sc ± iyily wxt`nei

íåéä ìë òø.ztqezn ezrx meid lk Ðåãéá åðáæòé àì 'ä.aizk dixza Ðäæ ìååðî.rxd xvi Ðíéîì åëì."min ewgy mipa`" aizke ,minl dxez dlynp Ðùàë éøáãy`de Ð

uvetzn epiide .lfxad z` rtrtn.epnn oifzip zevevipdy Ðåãáòdvx m`y ,mc` ly ecar `ed x"dvi Ð."ea lynz dz`e" xn`py ,ecia xeqn `ed ixd Ðç"áèàá`tl` Ð

itl ze`na bef oa o"epl `le ,zeixiyra bef oa `"dl did `ly j"pd ex`ype .mitl` ixd m"z o"y s"x u"w ,ze`n ixd q"n r"l t"k v"i ,zeixiyr ixd e"c f"b g"a h"` :`ed `zia

wna q"n on j"nq .oepn = dcdq df zia sl` jxc `vnp .cgi mxage ,mitl`a bef oa s"kl `le ,zeize`d xcqmewna 'd cere ,e"ie mewna e"c on z"ilc o"ep mewna o"d on `"d ,m"n me

.o"epíòúä.`nlra zerz Ðíáø÷á:rnyn Ð

.mala rehpêìäepi`e ,eilr jxc xaer Ð

.enr oqk`znçøåà.i`pqk` Ðùéàlra Ð

.ziadêìä àáéåxn`wc ,i`w ray zae ceca Ð

.eilr `ad rx xvi lr cecl `iap dilïè÷ øáà
.cib ,diieb Ðåòéáùî.yinyza Ðáòøeteb Ð

.dpwf zrl arxe ,gk xqgòáù.mly gka Ð

úåìâ.l`xyi z` dlbdy Ðäéä àìepi` Ð

.did `l i`elde ,ickíéããåùì íéìäàel` Ð

mipkeyd miiaxrmirexe ,zexacna mild`a

xy`l" `xwc ditiq aizke .mdini lk dpwn

,ezfbxd el mxb envr `ed :xnelk 'ebe "`iad

.mlera m`iadyäô éì äî.dhxg `id ef Ð

éúòøä øùàådrlevd dtqe`" `xwc `yix Ð

"izrxd xy`e dvaw` dgcpdeiz`xa ip` Ð

.z`f lk mdl iznxbe ,m`ihgnd rxd xvi z`

úåàø÷î äùìùzeikfde zeperdy oicirnd Ð

.zeaald okeze ,eciaíéùøçmigiyn .mipne` =

yxg edil` .ycwnd zia oipal miyxg mdipy

`edy epivne ,lnxkd xda gafn dpay ,oa`

.glzydl cizr÷ãö ïäëå,gp oa my `ed Ð

ediryi) "sxev z` yxg wfgie" yxg `xwpe

dil yxtn (b"n dyxt) dax ziy`xaae .(`n

,ewfige ekxae mdxa` z`xwl `ay wcv iklna

mr dpay ,daizd oipa my lr "yxg" e`xwe

.eia`åøæ øùà úåðø÷ä äìà.aizk dixza Ð

àø÷ã äéôéñì ìéôùe`aie" :zepxwd dl`c Ð

giked weqtd seq "mze` cixgdl dl`

.zene`a `l` ,miyxga xacn epi` ezligzy

dl` dn j`lnd z` `iapd l`yyky

xnelk "zepxwd dl`" :el xn` ?miyxgd

"dl` e`aie ,dcedi z` exf xy`" elld zene`

z` zecil" ,zepxwd "mze` cixgdl" miyxgd

."miebd zepxwúéúçúì êîöò ìôùä .ìéôù
àø÷îä.eteql Ðàðç éãäá úùù áø øîà

éì äîì àúãâàáiwa ?dcbda elv` il dn Ð

.el lke` `le ,ipnn dcbda `edíéòåø äòáù
íéëéñð äðîùådnecnk .mrh mda izrci `l Ð

lf` okidl wgvie :`nlra opixn`c ilÐ

dz` ik" aizkck ,mpdib ly dpicn eipa livdl

.('d dkin hewli yxcn) "epia`äéðôöå ñåîòÐ

.eid mi`iapd onçìùåúîå úù íãàon Ð

cr e`hg `ly ,leand mcew eidy miwicvd

,'ebe "lged f`" (c ziy`xa) aizkck ,yep` xec

"wlg"a opixn`ck ,did xenb wicv glyezn

xecl elzpy mini zray :(a,gw oixcdpq)

.glyezn ly ela` ini od ,leandåäìåëìÐ

.cg lkl miyly eedc ,miclid zrax`lïäå
ïéçáåùîxzei ,mgka migaeyn eid df xaca Ð

.`zxn ly dpanñåúééá úá àúøî ìù äðáÐ

.did odkìãåâ ãöá á÷òzgpa yaka okiled Ð

jxce ,dzxiag ly lceb cva cg` lbx awr

.uexl ie`yn i`yepíéðäëä åéçà åäåçéðä àìå
yxetnd oipnk `l` ,mixa` ipy jiledl Ð

,drax`e mixyra axw xt :(a,ek) `nei xcqa

."jln zxcd mr aexa" meynàø÷åé íåùî éà
.ieynd caek Ðéôè éøé÷é êðä.bel miylyn zeciak eli`k zekixi izy Ðòáåøîå ùáëmizyc ,daeb dn` lkl retiy zen` rax` aexw jxe` retiya rtyn did yakd Ð

.daeb dryzl jxe` dn` miylye
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epiid ,enewnn wlgp `l oixitpqe ,qpxewd wlgpe

"rlq uveti yihtke" aizkc `eduveti rlqd Ð

ab lr s`e .xitq oa` `ed oixitpqe .yihtd z`

"rlq evveti" azk `lcyi miweqt daxd Ð

:eyexit (ci aei`) "min ewgy mipa`" :df oipra

yiht dncn `kdc :dyw zvwe .min oze` ewgy

,dxez ixacl yiht incn edpdae ,rxd xvil

`xwnc `nrh epiid :`nye !zayae oixcdpqa

:mz epiax yexitl dywe ,minrh dnkl `vei cg`

mkg cinlz lk :xn` (`,c) ziprz zkqn yixac

lfxak dyw epi`yxn`py ,mkg cinlz epi` Ð

uvetne dyw yiht :`nl` ,"rlq uveti yihtk"

.rlqd z`

åòéáùî.dlilae meia yinyza daxny Ð

oixcdpq) "wlg"a dl iziin `dc

"ipqpe 'd ippga" xn`y ,cecc `caer iab (`,fw

."eakyn lrn cec mwie" axr zrl cin :xn`wc

dlil ly eakyn jtdy :ax xn` dcedi ax xn`e

xn`c ,dkld epnn dnlrzpe ,mei ly eakynl

.mc`a ea yi ohw xa` :opgei iax
dy`
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ìL Bøöé :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ."íBiä ìk òø©¨©¨©©¦¦§¤¨¦¦§¤
:øîàpL ,Búéîäì Lwáîe íBé ìëa åéìò øabúî íãà̈¨¦§©¥¨¨§¨§©¥©£¦¤¤¡©
LBãwä àìîìàå ,"Búéîäì Lwáîe ÷écvì òLø äôBö"¤¨¨©©¦§©¥©£¦§¦§¨¥©¨

àeä CeøaøæBòLBì¯ä" :øîàpL ,Bì ìBëé Bðéààì ' ¨¤¥¥¨¤¤¡©Ÿ
éaø éác àðz ."BèôLäa epòéLøé àìå Bãéá epáæòé©©§¤§¨§Ÿ©§¦¤§¦¨§¨¨§¥©¦

äæ ìeeðî Ea òât íà :ìàòîLé¯úéáì eäëLî ¦§¨¥¦¨©§§¨¤¨§¥§¥
àeä ïáà íà .Løãnä¯àeä ìæøa íà ,çBnéð¯ ©¦§¨¦¤¤¦©¦©§¤
àeä ïáà íà .õöBtúî¯àîö ìk éBä" :áéúëc ,çBnéð ¦§¥¦¤¤¦©¦§¦¨¨¥

ìæøa íà ."íéî e÷çL íéðáà" :áéúëe ,"íénì eëì§©¨¦§¦£¨¦¨£©¦¦©§¤
àeä¯íàð Làk éøác äë àìä" :áéúëc ,õöBtúî¦§¥¦§¦£ŸŸ§¨¦¨¥§ª

äéðîçð øa ìàeîL éaø øîà ."òìñ õöBôé Léhôëe '§©¦§¥¨©¨©©¦§¥©©§¨¦
íãàì Búéñî òøä øöé :ïúðBé éaø øîà,äfä íìBòa ¨©©¦¨¨¥¤¨©§¦¨¨¨¨¨©¤
÷pôî" :øîàpL .àaä íìBòì åéìò ãéòîeBcáò øòBpî ¥¦¨¨¨¨©¨¤¤¡©§©¥¦©©§

Búéøçàå"áèàa ïkL ,"ïBðî äéäéçïéøB÷ àéiç éaø ìL §©£¦¦§¤¨¤¥§¤©¦¦¨¦
çeø ék" áéúk :éîø àðeä áø ."ïBðî" äãäñìíéðeðæ §©£¨¨©¨¨¦§¦¦©§¦

äòúäóBqáìe ,íòúä äìçza !"íaø÷a" áéúëe " ¦§¨§¦§¦§¨©§¦¨¦§¨§©
óBqáìe "Cìä" Bàø÷ äìçza :àáø øîà .íaø÷a§¦§¨¨©¨¨©§¦¨§¨¥¤§©

øéLòä Léàì Cìä àáiå" :øîàpL ,"Léà" Bàø÷ óBqáìe "çøBà" Bàø÷ìBîçiåBðàvî úç÷ì §¨¥©§©§¨¦¤¤¡©©¨Ÿ¥¤§¦¤¨¦©©§¨©©¦Ÿ
çøBàì úBNòì BøwaîeLéàä úNák úà çwiå" :áéúëe ,"Løäøîà ."åéìà àaä Léàì äNòiå ¦§¨©£¨¥©§¦©¦©¤¦§©¨¦¨¨©©£¤¨¨¦©¨¥¨¨©

Báéòøî ,íãàì Bì Lé ïè÷ øáà :ïðçBé éaø¯BòéaNî ,òáN¯"eòaNéå íúéòøîk" :øîàpL ,áòø ©¦¨¨¥¤¨¨¥¨¨¨©§¦¨¥©©§¦¨¥¤¤¡©§©§¦¨©¦§¨
àeä Ceøa LBãwä ïäéìò èøçúî äòaøà :áø éa éøîà ,àçà øa àðç áø øîà .'åâåíàøaL, ¨©©¨¨©©¨¨§¦¥©©§¨¨¦§¨¥£¥¤©¨¨¤§¨¨

úeìb .òøä øöéå ,íéìàòîLéå ,íécNk ,úeìb :ïä eìàå¯íàð äô éì äî äzòå" :áéúëcäék ' §¥¥¨©§¦§¦§§¥¦§¥¤¨©¨¦§¦§©¨©¦Ÿ§ª¦
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ìL àìîìà :ïðçBé éaø øîà ."éúòøä øLàå" :áéúëcúBàø÷î LeììäeèèBîúðìL íäéìâø ¦§¦©£¤£¥Ÿ¦¨©©¦¨¨¦§¨¥¨¦§¨©¨¦§§©§¥¤¤

ãç ,ìàøNé ìL ïäéàðBN¯ãçå ,"éúòøä øLàå" :áéúëc¯äpä" :áéúëcøîBçëøöBiä ãéa §¥¤¤¦§¨¥©¦§¦©£¤£¥Ÿ¦§©¦§¦¦¥©¤§©©¥
Cãéàå .'åâå "ízà ïk¯:øîà àtt áø ."øNa áì íëì ézúðå íëøNaî ïáàä áì úà éúøñäå" ¥©¤§¦¨©£¦Ÿ¦¤¥¨¤¤¦§©§¤§¨©¦¨¤¥¨¨©©¨¨©

éðàøiå" .'åâå "íëaø÷a ïzà éçeø úàå" :éîð éàäî óàääòaøà eäðéð ïàî ."íéLøç äòaøà ' ©¥©©¦§¤¦¤¥§¦§§¤©©§¥¦©§¨¨¨¨¦©¦§©§¨¨
,óñBé ïa çéLîe ãåc ïa çéLî :àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæéa øa àðç áø øîà ?íéLøç̈¨¦¨©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¨¦©¤¨¦¨¦©¤¥

éìà øîàiå" :áéúëc eðééä ,éëä éà :úLL áø áéúî .÷ãö ïäëå ,eäéìàåìàeøæ øLà úBðøwä ä §¥¦¨§Ÿ¥¤¤§¦©¥¤¦¨¦©§¦§¦©Ÿ¤¥©¥¤©§¨£¤¥
ì éðä "äãeäé úàíúBà ãéøçäì äìà eàBáéå" ,àø÷c déôéñì ìéôL :déì øîà !eúà äáeL ¤§¨¨¥§¨¨£©¥§¦§¥¥¦§¨§¨¥¤§©£¦¨

dúBøæì äãeäé õøà ìà ïø÷ íéàNBpä íéBbä úBðø÷ úà úBcéìàðç éãäa :déì øîà .'åâå " §©¤©§©¦©§¦¤¤¤¤¤§¨§¨¨£©¥©£¥¨¨
eðéúBðîøàa CBøãé éëå eðöøàá àáé ék øeMà íBìL äæ äéäå" .éì änì àzãâàaåéìò eðî÷äå ©£©§¨¨¨¦§¨¨¤¨©¦¨Ÿ§©§¥§¦¦§§©§§¥©£¥Ÿ¨¨

äðîLe íéòBø äòáLéëéñðúL íãà ,òöîàa ãåc ?íéòBø äòáL eäðéð ïàî ."íãàçìLeúîe ¦§¨¦§Ÿ¤§¦¥¨¨©¦§¦§¨¦¨¦¨¤§©¨¨¥§¤©
äðîL eäðéð ïàîe .BìàîNa äLîe á÷òé íäøáà ,Bðéîéîíãà éëéñð¯,ìàeîLe ,ìeàLå ,éLé ¦¦©§¨¨©£Ÿ¤¦§Ÿ©¦§§Ÿ¨§¦¥¨¨¦©§¨§¥

,ñBîòäéðôöeíéMîç äøBðî ìL däáBb :àðz .'åë "úBîìeñ äòaøà" .eäiìàå ,çéLîe ,äi÷ãö , ¨§©§¨¦§¦¨¨¦©§¥¦¨©§¨¨¨¨¨§¨¤§¨£¦¦
àéòaéà ."âBì íéøNòå äàî ìL ïîL éck íäéãéáe äpeäë éçøt ìL íéãìé äòaøàå" .'åë änà©¨§©§¨¨§¨¦¤¦§¥§¨¦¥¤©¥¤¤¤¥¨§¤§¦¦©£¨

ïîL éck íäéãéáe :òîL àz ?ãçå ãç ìëì àîìc Bà ,eäìek âBì íéøNòå äàî :eäììL §¥¨§¤§¦§¦§¨§¨©§©¨§©¦¥¤©¥¤¤¤
ìLìL íéLøúBé eéä ïéçaeLî ïäå :àðz .âBì íéøNòå äàî íìek íäL ,âBì íéLdðaîìL §¦§¦¤¥¨¥¨§¤§¦¨¨§¥§¨¦¨¥¦§¨¤

øBL ìL úBëéøé ézL ìèBð äéäL ñBúééa úa àúøî ìL dða ìò eøîà .ñBúééa úa àúøî̈§¨©©§¨§©§¨¤¨§¨©©§¤¨¨¥§¥§¥¤
,ìBãbäçe÷ìLíeMî ïk úBNòì íéðäkä åéçà eäeçépä àìå .ìceb ãöa á÷ò Cìäîe ,æeæ óìàa ©¨¤¨©§¤¤§©¥¨¥§©¨§Ÿ¦¦¤¨©Ÿ£¦©£¥¦

àø÷Bé íeMî àîéìéà ?íéçaeLî éàî ."Cìî úøãä íò áøa"¯íúä ,àìà !éôè éøéwé éðä §¨©©§©¤¤©§¨¦¦¥¨¦§¨¨¥©¦¥§¥¤¨¨¨
Náké÷æ àìå òaeøîe,úBîìeñ àëä ,óé÷æeó:àðz ."íéìLeøéa øöç äéä àìå" .àáeè ¤¤§¨§Ÿ§¦¨¨¨§¦¨§Ÿ¨¨¨¥¦¨©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc dkeq(iying meil)

'íBiä ìk òøoke .lenz`d mein zxabzn ezrx mei lk -éaø øîà ©¨©¨©©¦
,Búéîäì Lwáîe íBé ìëa åéìò øabúî íãà ìL Bøöé Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¦§¤¨¨¦§©¥¨¨§¨§©¥©£¦

òLø äôBö' øîàpLaxe`e dtvn rxd xvid -Lwáîe ÷écvì ¤¤¡©¤¨¨©©¦§©¥
àìîìàå ,'Búéîäì`l eli` -Bì øæBòL àeä Ceøa LBãwämc`l ©£¦§¦§¨¥©¨¨¤¥

Bì ìBëé Bðéà,ecal egvpl leki epi` -øîàpLdf ixg` weqta'ä' ¥¨¤¤¡©
epáæòé àìmc`d z` -Bãéáxvid ly'BèôMäa epòéLøé àìå. Ÿ©©§¤§¨§Ÿ©§¦¤§¦¨§

òât íà ,ìàòîLé éaø éác àðzdxbzneäæ ìåeðî Ea,rxd xvid - ¨¨§¥©¦¦§¨¥¦¨©§§ª¨¤
,eilr xabzdl ick dyrz dnLøãnä úéáì eäëLî,dxeza weqre ¨§¥§¥©¦§¨

s` df ici lreíàk `ed xvid ly ewfegïáàixdçBnéð àeälhae ¦¤¤¦©
s`e ,egekíàk ewfegìæøaixdõöBtúî àeäxewnde .lhazne ¦©§¤¦§¥
s`y jklíàk ewfeg,çBnéð àeä ïáàneëì àîö ìk éBä' áéúëc ¦¤¤¦©¦§¦¨¨¥§

,'íénì,dxezd epiid mixen`d mineíéðáà' áéúëe'íéî e÷çL- ©©¦§¦£¨¦¨£©¦
mifnxnd] mind ici lr ewgyp [oa`k wfgd xvid] mipa`d

s`y jkl xewnde .[dxezlíàk ewfeg,õöBtúî àeä ìæøa ¦©§¤¦§¥
n,'òìñ õöBôé Léhôëe 'ä íàð Làk éøác äë àìä' áéúëcoeike ¦§¦£ŸŸ§¨¦¨¥§ª§©¦§¥¨©

rxd xvid z` mb mivvetne oirtrtn md ixd y`k md 'd ixacy
.lfxak wfgd

íãàì Búéñî òøä øöé ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà Ÿ¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¥¤¨¨§¦¨¨¨
äfä íìBòa,zexiar xearlås`åéìò ãéòîei`hg lr,àaä íìBòì ¨¨©¤§¥¦¨¨¨¨©¨

'ïBðî äéäé Búéøçàå Bcáò øòpî ÷pôî' øîàpLecar `xwp xvid - ¤¤¡©§©¥¦Ÿ©©§§©£¦¦§¤¨
dz`e' xn`py ecia xeqn `ed ixd dvxi m`y itl mc` ly
,exvi z` mc`d wptn en` irnn xrppy dryne ,'ea leynz

,eilr rxd xvid cirn seqaleïéøB÷ àéiç éaø ìL ç"áèàa ïkL¤¥§¤©¦¦¨¦
ïBðî äãäñìlaewnd g"ah` `xwpd zeize` ztlgd oepbq itl - §¨£¨¨

zinx`a zecr eyexity dcdq zeize`y `vei ,`iig iaxn
.eilr ciri ezixg`ay aezkd fnxne ,oepn zeize`a mitlgzn

éîø àðeä áø,miaezk ipy oia dxizq dywd -áéúkFvrA iOr' ©¨¨¦§¦©¦§¥
Fl ciBi FlwnE l`Wiäòúä íéðeðæ çeø ék,'mdidl` zgYn EpfIe ¦§¨©§©¦¦©§¦¦§¨©¦§¦©©¡Ÿ¥¤

xac `le `nlra zerh `l` epi` mdly rxd xvidy rnyne
,rawáéúëemipEpf gEx iM mdidl` l` aEWl mdillrn EpYi `l' §¦Ÿ¦§©©§¥¤¨¤¡Ÿ¥¤¦©§¦

íaø÷alr aiyde .maila rehp xvidy rnyne ,'Erci `l 'd z`e §¦§¨§¤Ÿ¨¨
y jkälçzagex `xwpd rxd xvidóBqáìe ,íòúäeayy ixg` ©§¦¨¦§¨§©

aeyge `ed wfgzn e`hgeíaø÷a.mzenvrn wlg `ed eli`k §¦§¨
df oirke,àáø øîàyälçza`ehgl mc`d daxdy mcewBàø÷ ¨©¨¨©§¦¨§¨

wx rxd xvil weqtdCìä,llk oqk`zn epi`y jxc xaerk - ¥¤
óBqáìe`ehgl siqedykBàø÷weqtdçøBàxce oly ,i`pqk` - §©§¨¥©

,ziad lra ziaaóBqáìexzeia `ehgl daxdykLéà Bàø÷- §©§¨¦
,ziad lraøîàpL,ray za `hg lr cec z` `iapd giked xy`k ¤¤¡©

ecakl mewnae xiyrl `ay gxe`y ,rxd xvid lr el liynd
xn`pe ,exear yxd zyak z` lfb elyn,øéLòä Léàì Cìä àáiå'©¨Ÿ¥¤§¦¤¨¦

úNák úà çwiå' áéúëe ,'çøàì úBNòì Bø÷aîe Bðàvî úç÷ì ìîçiå©©§Ÿ¨©©¦Ÿ¦§¨©£¨Ÿ¥©§¦©¦©¤¦§©
'åéìà àaä Léàì äNòiå Løä Léàä,xvid z` dpik dligzay ixd ¨¦¨¨©©£¤¨¨¦©¨¥¨

xcqd lr fnxl ,yi`k jk xg`e 'gxe`'k jk xg`e 'jld'k rxd
.xvid iiezta dfd,íãàì Bì Lé ïè÷ øáà ,ïðçBé éaø øîàm`y ¨©©¦¨¨¥¤¨¨¥¨¨¨

Báéòøî`ed ixd ,yinyzn mc`d,òáNm`eBòéaNîmc`d ©§¦¨¥©©§¦
e gk xqg eteb dyrp ,yinyzaáòø,dpwf zrlíúéòøîk' øîàpL ¨¥¤¤¡©§©§¦¨

'Bâå 'eòaNiåeide mdl rxedyk - 'ipEgkW oM lr mAl mxIe EraU ©¦§¨§¨§©¨¨¦¨©¥§¥¦
mx mibeprza erayyke ,'d zcearl gka ewfgzpe eray ,dxva
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ezny in` cenr bp sc ± iyily wxt`nei
íéøîåà ïäî ùé.jk lr `ed jexa yecwdl oigayny oizipznc `zgayez epiid Ðåìà

íéãéñç.exwirn ciqg ied ciqg lk Ð'åë äùééá àìù,epizeclia dxiar epxar `ly Ð

.epzepwf z` yiialïàë ìëä ïàë éðà íàly enya e`hgi `ly miaxl did yxec Ð

o`k lkd o`k ip` m` .`ed jexa yecwddiexy izpikye ,dfd ziaa utg ip`y onf lk Ð

eam`e .o`k lkd e`aie miiw eceak `di Ð

opiqxb ikd .o`k `ai in ,izpiky wlq`e e`hgz

.`ztqezaíå÷îì :øîåà äéä àåäáäåà éðàù
éúéáì àáú äúà íà éúåà úåëéìåî éìâø íùÐ

meyn ok dqxebl jixv o`k s`y il d`xpe

i`e .'ek yipi` xac idelbx :dxza opgei 'x xn`c

?`kd opgei 'xc `kiiy i`n ,dil opiqxb `l

íéîä éðô ìò äôöùey`x z` ekzgy Ð

ea erbte ,gvex `edy ea xikde ,minl edelihde

.ea `veik mihql eiykrúôèàã ìò äì øîà
êåôèàmixg` ly zeleblb ztvdy lr Ð

mina.eiykr mixg` jetivd = jeth` Ðóåñì
ïåôåèé êéôéèîmzlebleb etivie mei `ai cer Ð

.jebxdy el` lyéòáúîã øúàìmewnl Ð

lehil ywazn `ed myn ,ea zenl eilr xfbpy

.eznypäéúé ïéìéáåî ïîúeilbx myl Ð

.eze` zekilenéàùåë éøúmiti eidy my lr Ð

.ikd edl ixwäéçàå óøåçéìà`ed weqt Ð

.dnlyl mixteq eidy ,miklnaéàðéî åòá à÷ã
mpnf ribdy ,dlrnl ipnn miywazn el` Ð

`ly oeik mznyp lehil leki did `le .zenl

.fel xrya m` ik ,zenl mdilr xfbpåäðéøñî
.dnly Ðíéøéòùìjln did `edy ,micyl Ð

ayie" (hk ` minid ixac) aizkck ,mdilr

"jlnl 'd `qk lr dnlylr jlny Ð

.mipezgzd lre mipeilrdàæåçîì åäðéèîà
æåìã,dkeza hley zend j`ln oi`y xir Ð

.(a,en) dheqa opixn`ckäéá ïéáøò,minyl Ð

mewnl eze` oikilene ozeaxr oinlyn

.my ywaznyåéìãåâ éðù.eici izy ly Ð

,dtvxd z` wyepe dgeyy cr odilr orype

"dipa` z` jicar evx ik" xn`py dn miiwl

.(aw mildz)äãé÷ åæå.miaezka dxen`d Ð

el oi` ,mit` lr dciw :xn xn`cghzydl

rceiy in ,cala eipt `l` eteb ux`l ribdl

did `l oerny oax ly execae .ok zeyrl lekie

.`ed `l` ,ok zeyrl leki dxfr icnern cg`

òìèéàeteb swefyky itl .xbig dyrp Ð

eteb segcl dwfga eici lr oryp epi`e ,eil`n

.eipzn lr eztiwf qpe` lk `vnp ,dlrnlçéèé
.(`k ziy`xa) "zyw ieghnk" oeyl ,wexfi Ð

íéøáã çéèäzilr :(`,dk) ziprz 'qna Ð

.jipa lr gibyn dz` i`e mexna jl zayieàä
äéì àîøâ àäåyprpe mixac z`hga yprp Ð

zay zkqna opixn`ck ,rxe`nd zrya

.`pikql ccg `xez ltp :(`,al)éáøã äéî÷Ð

.egnyl eze` oicakne `iyp didy .eziaa

,eilegae l`xyi zxva cinz b`ec didy

iax dia jignc `nei :(a,p) mixcpa opixn`ck

.`nlrl zeprxet iz`àëìî øåáùqxt jln Ð

.didàøîç éâæî.jtyp oiid oi`e ,oii mi`ln zikekf zeqek Ðäéððç ïá òùåäé éáø'x z` riiql `cbceb oa opgei 'x jld xake :(a,`i) oikxra xn`ck ,did mixreynd mield on Ð

.zezlc ztbda dippg oa ryediåúåà ïé÷ìî.xyt` i`y xac lr rayp df s`y ,adf ly `edy oa` ly cenrd lr raypk `ed ixd eitn dreay z`viy dryne .`eyl raypy Ð

zekn dpecf lr miaiige ,`ey zreay epiidc opz (`,hk) zereayae.ea exzdy oebke Ðïéúéù ãåã äøëù äòùá`ny dil `xiaq i`e ,e`xap ziy`xa ini zyyny dil `xiaq `le Ð

.ozexkl jixve ,zexexv e` xtr e`lnzpàîåäú àô÷"lfxad svie" .`vie dlrnl medzd sv Ð.(e a mikln) '`lfxt `twe' opinbxzn Ðäéì øîàli`ed ,dicicl `cqg ax Ð

.xnzi` ikd ,ozxkc`e'åë òãéã àëéà éî.my did `ede ,ltezig` eax ipta dkld dxen did `l cec Ð
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äùà`ki`d ?zxxea j`id :jixt inlyexia Ð da`eyd zia zgnyl oihig zxxea dzid

meyn oda oi` gixe d`xne lewc :ipyne !ycwd ly eid dlizte onyc ,dlirn

`d ,`kilc `ed dlirn :dlr opixn` (mye `,ek migqt) "dry lk" wxtac ,dywe .dlirn

.dxe` aexn xexal dleki dzid xnelk `l` ,`wec e`l zxxeac :xnel yie !`ki` `xeqi`

íàlld didy :qxhpewa yxit Ð o`k ip`

la` .`ed jexa yecwd ly enya xne`

:jixtc ,envr lr xne` didy rnyn inlyexia

jixv did ike :xnelk ?jixv `ed eiqeliwle

ipyne !"dipeynyi oitl` sl`" aizkde ,egayl

ly oqeliw eilr aiage :xne` did l`xyi cbpkc

mirpe" (bk a l`eny) xn`py ,lkd on l`xyi

yecw dz`e" (ak mildz) aizke ,"l`xyi zexinf

m` :xn`wc `d ,edine ."l`xyi zeldz ayei

jzia l` `a` ip` izia l` `az dz``l Ð

aizkcn dil yixc `dc ,dpikya `l` xyt`

jil` `a` iny z` xikf` xy` mewnd lka"
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc dkeq(iyiy meil)

xe`d wfegnäúéä äMàe milyexia dziaa z`vnpíéhç úøøBa ¦¨¨§¨¤¤¦¦
øBàìzexepndäáàBMä úéa ìL. §¤¥©¥¨

:dpyna epipy'eë äNòî éLðàå íéãéñçmixne`e oicwxn eid £¦¦§©§¥©£¤
:zegayze zexiyïäî Lé ,ïðaø eðze migaynyéøLà íéøîBà ¨©¨¨¥¥¤§¦©§¥

eðúeð÷æ úà äLéia àlL eðúeãìé`ly jk lr d"awdl micen - ©§¥¤Ÿ¦§¨¤¦§¥
,mzepwfa oda miyiiazn eidy zexiar mzeclia exarelà¥

d md jk exn`yäNòî éLðàå íéãéñç`le miciqg eid mzecliny £¦¦§©§¥©£¤
.e`hgeðúeãìé úà äøtkL eðúeð÷æ éøLà íéøîBà ïäî Léåi"ry - §¥¥¤§¦©§¥¦§¥¤¦§¨¤©§¥

,mzeclia exary mdizepeer mdl xtkzp daeyza eayyelà¥
d md jk exn`yelàå elà .äáeLz éìòailrade miciqgd - ©£¥§¨¥¨¥

e mipet daeyzíéøîBàmixirvd itlkéîe ,àèç àlL éî éøLà §¦©§¥¦¤Ÿ¨¨¦
áeLé àèçL,xzei dlern ezaeyzy xirv epceryk daeyza ¤¨¨¨

Bì ìBçîéå.d"awd §¦§
äáàBMä úéa úçîNa çîN äéäLk ,ï÷fä ìlä ìò åéìò eøîà ,àéðz©§¨¨§¨¨©¦¥©¨¥§¤¨¨¨¥©§¦§©¥©¥¨

e ,envra d"awd xacn eli`ke d"awd mya xacn did:ïk øîà̈©¥
ïàk ìkä ïàk éðà íàdiexy izpikye df ziaa utg ip` cer lk - ¦£¦¨©Ÿ¨

aie ,miiw ycwnd zia ceak `di ,o`k,o`kl mlek e`eïàk éðéà íàå§¦¥¦¨
ïàk éî.o`kl `eai in ,dpikyd wlzqze e`hgz dlilg m` j` - ¦¨

:ztqep `xninàeäowfd lld -áäBà éðàL íB÷nì ,ïk øîBà äéä̈¨¥¥©¨¤£¦¥
,éúBà úBëéìBî éìâø íLip` ade`y meyn ycwnl ribn ip` jkl ¨©§©¦¦

xn`pk ,el(g ek milidz)lld yxc cer .'ebe 'LziA oFrn iYad` 'd'¨©§¦§¥¤
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ezny in` cenr bp sc ± iyily wxt`nei
íéøîåà ïäî ùé.jk lr `ed jexa yecwdl oigayny oizipznc `zgayez epiid Ðåìà

íéãéñç.exwirn ciqg ied ciqg lk Ð'åë äùééá àìù,epizeclia dxiar epxar `ly Ð

.epzepwf z` yiialïàë ìëä ïàë éðà íàly enya e`hgi `ly miaxl did yxec Ð

o`k lkd o`k ip` m` .`ed jexa yecwddiexy izpikye ,dfd ziaa utg ip`y onf lk Ð

eam`e .o`k lkd e`aie miiw eceak `di Ð

opiqxb ikd .o`k `ai in ,izpiky wlq`e e`hgz

.`ztqezaíå÷îì :øîåà äéä àåäáäåà éðàù
éúéáì àáú äúà íà éúåà úåëéìåî éìâø íùÐ

meyn ok dqxebl jixv o`k s`y il d`xpe

i`e .'ek yipi` xac idelbx :dxza opgei 'x xn`c

?`kd opgei 'xc `kiiy i`n ,dil opiqxb `l

íéîä éðô ìò äôöùey`x z` ekzgy Ð

ea erbte ,gvex `edy ea xikde ,minl edelihde

.ea `veik mihql eiykrúôèàã ìò äì øîà
êåôèàmixg` ly zeleblb ztvdy lr Ð

mina.eiykr mixg` jetivd = jeth` Ðóåñì
ïåôåèé êéôéèîmzlebleb etivie mei `ai cer Ð

.jebxdy el` lyéòáúîã øúàìmewnl Ð

lehil ywazn `ed myn ,ea zenl eilr xfbpy

.eznypäéúé ïéìéáåî ïîúeilbx myl Ð

.eze` zekilenéàùåë éøúmiti eidy my lr Ð

.ikd edl ixwäéçàå óøåçéìà`ed weqt Ð

.dnlyl mixteq eidy ,miklnaéàðéî åòá à÷ã
mpnf ribdy ,dlrnl ipnn miywazn el` Ð

`ly oeik mznyp lehil leki did `le .zenl

.fel xrya m` ik ,zenl mdilr xfbpåäðéøñî
.dnly Ðíéøéòùìjln did `edy ,micyl Ð

ayie" (hk ` minid ixac) aizkck ,mdilr

"jlnl 'd `qk lr dnlylr jlny Ð

.mipezgzd lre mipeilrdàæåçîì åäðéèîà
æåìã,dkeza hley zend j`ln oi`y xir Ð

.(a,en) dheqa opixn`ckäéá ïéáøò,minyl Ð

mewnl eze` oikilene ozeaxr oinlyn

.my ywaznyåéìãåâ éðù.eici izy ly Ð

,dtvxd z` wyepe dgeyy cr odilr orype

"dipa` z` jicar evx ik" xn`py dn miiwl

.(aw mildz)äãé÷ åæå.miaezka dxen`d Ð

el oi` ,mit` lr dciw :xn xn`cghzydl

rceiy in ,cala eipt `l` eteb ux`l ribdl

did `l oerny oax ly execae .ok zeyrl lekie

.`ed `l` ,ok zeyrl leki dxfr icnern cg`

òìèéàeteb swefyky itl .xbig dyrp Ð

eteb segcl dwfga eici lr oryp epi`e ,eil`n

.eipzn lr eztiwf qpe` lk `vnp ,dlrnlçéèé
.(`k ziy`xa) "zyw ieghnk" oeyl ,wexfi Ð

íéøáã çéèäzilr :(`,dk) ziprz 'qna Ð

.jipa lr gibyn dz` i`e mexna jl zayieàä
äéì àîøâ àäåyprpe mixac z`hga yprp Ð

zay zkqna opixn`ck ,rxe`nd zrya

.`pikql ccg `xez ltp :(`,al)éáøã äéî÷Ð

.egnyl eze` oicakne `iyp didy .eziaa

,eilegae l`xyi zxva cinz b`ec didy

iax dia jignc `nei :(a,p) mixcpa opixn`ck

.`nlrl zeprxet iz`àëìî øåáùqxt jln Ð

.didàøîç éâæî.jtyp oiid oi`e ,oii mi`ln zikekf zeqek Ðäéððç ïá òùåäé éáø'x z` riiql `cbceb oa opgei 'x jld xake :(a,`i) oikxra xn`ck ,did mixreynd mield on Ð

.zezlc ztbda dippg oa ryediåúåà ïé÷ìî.xyt` i`y xac lr rayp df s`y ,adf ly `edy oa` ly cenrd lr raypk `ed ixd eitn dreay z`viy dryne .`eyl raypy Ð

zekn dpecf lr miaiige ,`ey zreay epiidc opz (`,hk) zereayae.ea exzdy oebke Ðïéúéù ãåã äøëù äòùá`ny dil `xiaq i`e ,e`xap ziy`xa ini zyyny dil `xiaq `le Ð

.ozexkl jixve ,zexexv e` xtr e`lnzpàîåäú àô÷"lfxad svie" .`vie dlrnl medzd sv Ð.(e a mikln) '`lfxt `twe' opinbxzn Ðäéì øîàli`ed ,dicicl `cqg ax Ð

.xnzi` ikd ,ozxkc`e'åë òãéã àëéà éî.my did `ede ,ltezig` eax ipta dkld dxen did `l cec Ð
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meyn oda oi` gixe d`xne lewc :ipyne !ycwd ly eid dlizte onyc ,dlirn

`d ,`kilc `ed dlirn :dlr opixn` (mye `,ek migqt) "dry lk" wxtac ,dywe .dlirn

.dxe` aexn xexal dleki dzid xnelk `l` ,`wec e`l zxxeac :xnel yie !`ki` `xeqi`

íàlld didy :qxhpewa yxit Ð o`k ip`

la` .`ed jexa yecwd ly enya xne`

:jixtc ,envr lr xne` didy rnyn inlyexia

jixv did ike :xnelk ?jixv `ed eiqeliwle

ipyne !"dipeynyi oitl` sl`" aizkde ,egayl

ly oqeliw eilr aiage :xne` did l`xyi cbpkc

mirpe" (bk a l`eny) xn`py ,lkd on l`xyi

yecw dz`e" (ak mildz) aizke ,"l`xyi zexinf

m` :xn`wc `d ,edine ."l`xyi zeldz ayei

jzia l` `a` ip` izia l` `az dz``l Ð

aizkcn dil yixc `dc ,dpikya `l` xyt`

jil` `a` iny z` xikf` xy` mewnd lka"
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc dkeq(iyiy meil)

àtñçàqxgd lr 'd my z` aezkl xzen m`d -àîBäúa décLðå ©©§¨§¦§§¥¦§¨
çðîe,mind z` xevrie medzd gzt lr gepiy medzl ewxefle - ¨©

e ,mina myd wgniy mxeby meyn xeq`y e`déì øîà÷c àkéì¥¨§¨¨©¥
éãéî.xac eaiyiy in did `l -Bðéàå øîéîì òãéc ìk ,ãåc øîà ¦¦¨©¨¦¨§¨©§¥©§¥

,BðBøâa ÷ðçé øîBàrahidl mlerl mxeby ,dcn cbpk dcn ¥¥¨¥¦§
.wpgidleäîe ,Bîöòa øîBçå ì÷ ìôBúéçà àNðickíBìL úBNòl ¨¨£¦¤©¨¤§©§©©£¨

BzLàì Léà ïéa`idy xxazi m` dlral dheqd z` xizdle - ¥¦§¦§
,dxedhíénä ìò äçné äMeã÷a ázëpL éîL äøBz äøîàazeky - ¨§¨¨§¦¤¦§©¦§¨¦¨¤©©©¦

'd my yi mkezae dheq zyxtn miweqtd z` dlibn iab lr
dxedh z`vnp m`e ,dy`d z` dwyne ,mind jezl mze` wgene

.dlral zxzen `idBlek íìBòä ìëì íBìL úBNòì,shyi `ly ©£¨§¨¨¨
änëå änk úçà ìòxnege lw it lre .'d my z` wegnl xzeny ©©©©¨§©¨

dfdéì øîàc cecl ltezig`éøLok`e .jk zeyrl xzen -áúk ¨©¥¨¦¨©
cecíL'dàtñçàqxgd lr -àîBäúì éãLåmedzl ekilyde - ¥©©§¨§¨¥¦§¨

,medzd gzt lr gpe llveéãéîøb éôìà øñúéL àîBäz úéçðå- §¨¦§¨¦§©©§¥©§¦¥
.zen` sl` dxyr yy medzay mind daeb cxieúéçðc éæç ék¦¨¥§¨¦

àáeè,daxd jk lk medzd cxeiy cec d`x xy`k -änk ,øîà ¨¨©©¨
àîìò áèøéî éôè éìcéîcjenq axwzie medzd dlriy dnk - §¦§¥§¥¦§©¨§¨

aeh elcbi zexitde xzei dgle daehx dnc`d didz jk ux`l
jkl ,xzeiäøNò Lîç øîàd xiy ixenfnøñéîç dé÷qàå úBìòî ¨©£¥¤§¥©£§©§¥£¥©

éãéîøb éôìà,zen` sl` dxyr yng medzd z` dlrde - ©§¥©§¦¥
éãéîøb éôìàa déî÷Bàåzgzn zen` sl` daeba Fcinrde - §§¥§©§¥©§¦¥¦

.medzd ziilrl enxb mdy 'zelrnd xiy' e`xwp jkle .dnc`l
dpéî òîL ,àìeò øîàyéãéîøb éôìà àòøàc àëîeñiaer - ¨©¨§©¦¨§¨§©§¨©§¥©§¦¥

:`xnbd dywn .dn` sl` medzd cr rwxwdïðéøëc ïðéæç àäå§¨¨¥©§¨¦¨
àiî é÷ôðå àzøet`ly s` ,hrn mixtegy mi`ex ep` ixde - §¨§¨§¥©¨

:`xnbd daiyn .min mirweae ,dn` sl` wneraàiLøLî áø øîà̈©©§©§¦¨
úøôc àîìeqî àeäämpi` zexitgdn mirwead el` min - ©¦§¨¦§¨

zeliaend rwxwd zgzy [zexepiv oirk] zelignn `l` ,medzdn
:zxt xdp in z`

:dpyna epipy'eë ãøBiL ïBéìòä øòMa íéðäk eãîòådlrnl eribd §¨§Ÿ£¦©©©¨¤§¤¥
:erwze erixde erwz zixiyréòawtzqp -,äéîøé éaødpeekd dn ¨¥©¦¦§§¨

,'úéøéNò äìòîì'dpeekd m`däøNòà éà÷å äMîç úéçðc- §©£¨£¦¦§¨¦£¦¨§¨¥©£¨¨
lr ecnre ,miyp zxfr xarl mipdk zxfrn zebxcn yng ecxiy

.dhnln zixiyrd dbxcndäMîçà éà÷å äøNò úéçðc ,àîìc Bà¦§¨§¨¦£¨¨§¨¥©£¦¨
dlrnln zixiyrd dbxcnd lr micnere zebxcn xyr ecxiy -

:`xnbd dwiqn .dhnln ziying `idye÷ézef dl`y cenrz - ¥
.oexzt `la

ïðaø eðzweqta xn`p(fh g l`wfgi)''d ziA xvg l` iz` `aIe ª¨©¨¨©¨¥Ÿ¦¤£©¥
mixUrM gAfOd oiaE mlE`d oiA 'd lkid gzt dPde zinipRd©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥©¦§¥©§¤§¦
dOde dncw mdiptE 'd lkid l` mdixg` Wi` dXnge©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨

zeywdl yie ,'WnXl dncw mziegYWníäéðôe' øîàpL òîLnî ¦§©£¦¤¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©§¥¤
'äîã÷,gxfn oeeikl -òãBé éðéàdfn oian ipi` m`d -íäéøBçàL ¥§¨¥¦¥©¤£¥¤

,'ä ìëéä ìàecnr m`e gxfnl egzte axrna did lkidd ixd ¤¥©
.lkidl did mdixeg`y i`ce ,gxfnay gztd oeeikl mdiptyk

ãnìî ,''ä ìëéä ìà íäéøBçà' øîBì ãeîìz äî àlàdidy ¤¨©©§©£¥¤¤¥©§©¥
dlebn mdixeg`ïîöò ïéòøBt eéäLzeripv xqega onvr oilbn - ¤¨§¦©§¨

ïéæéøúîeodikxv oiyer -ähî étìk,:myper `a jk lre ©§¦¦§©¥©¨
:dpyna epipyoixne`e oipey eid dcedi iax zrclydéìe déì eðà̈§¨§¨

:'eë eðéðéò:`xnbd dywnéðéà,exn` jky okzi ji` -éaø øîàäå ¥¥¦¦§¨¨©©¦
'òîL' 'òîL' øîBàä ìk ,àøéæxne`y -'l`xyi rny' weqt ¥¨¨¨¥§©§©

`ed ixd ,elteke'íéãBî' 'íéãBî' øîà eléàkdpyna epipyy §¦¨©¦¦
ji`e ,zeieyx izyl lltzn eli`k d`xpy meyn ,eze` oiwzyny
'Dil' miinrt mixikfny oeik ixd 'epipir dile dil ep`' o`k exn`§¨
dpeyla dxviw dpyndy :`xnbd zvxzn .zeieyx izyk d`xp

éøîà éëä àlàexn` zn`ae -äîã÷ íéåçzLî änä,ynyleðàå ¤¨¨¦¨§¥¥¨¦§©£¦¥§¨§¨
íéåçzLî] (íéãåî åðçðà) déìúBìçéî déì eðéðéòå ,[`edy zetvne §¨¦§©£¦§¥¥§¨§©£

yyg oi` mipiipr ipy lr 'Dil' exikfdy oeike .epikxv lk wtqnd§¨
:zeieyx izyk d`xp `le dlnd zelitka

äðùî
ïéúçBt ïéàdpyd zeni lkaúBòé÷z úçàå íéøNòîLc÷na`l - ¥£¦¥¤§¦§©©§¦©¦§¨

zg`e mixyrn zegt zexvevga miielde mipdkd erwzy mei did
,zeriwzäðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàåerwzy mei did `le - §¥¦¦©©§¨¦§Ÿ¤

:dpynd zx`an .zeriwz dpenye mirax`n xzeiíL eéä íBé ìëa§¨¨¨
ìL ,Lc÷na úBòé÷z úçàå íéøNòLerwz zeriwzìíéøòL úçéúô ¤§¦§©©§¦©¦§¨¨Ÿ¦§¦©§¨¦

driwz oirwez eid dxfrd ixry z` egzt xy`ky ,xweaa
,driwze drexzåceròLúoirwez eid zeriwzøçL ìL ãéîúì- §¥©§¨¦¤©©

eide ,mei ly xiy miield mixy eid cinzd ly oiid jeqip onfa
wxt lk zlgzd iptle ,[miwlg] miwxt dylyl mzxiy miwlgn
ryz cgi mdy driwze drexz driwz mirwez mipdk ipy eid

,zeriwzåceròLúoirwez eid zeriwz,íéaøòä ïéa ìL ãéîúì §¥©§¨¦¤¥¨©§©¦
erwze miield exy miaxrd oia ly cinz ly oiid jeqipa s`y

.zeriwz zg`e mixyr ixd .xgy ly cinza enkïéôñenáemeia - ©¨¦
,yceg y`x e` zay oebk sqen oaxw miaixwn eidyïéôéñBî eéä̈¦¦

òLz ãBòmiield exy sqend ly oiid jeqip onfa mby ,zeriwz ¥©
.driwze drexz driwz minrt yly erwzeeéä úaL áøòáe§¤¤©¨¨

ïéôéñBîcerLL,zayd zqipk mcew zeriwzìLLzeriwz ¦¦¥¨Ÿ
dzid ozxhnäëàìnî íòä úà ìéèáäììLå ,Lzetqepd zeriwzd §©§¦¤¨¨¦§¨¨§¨Ÿ

ick dkygl jenq zayd dqpkpyk oirwez eidLã÷ ïéa ìécáäì§©§¦¥Ÿ¤
ìBçìricedl -dk`ln dyerd dzrne ,zayd dqpkpy mrl §

a .dliwq eyperâçä CBúaL úaL áøòzekeqd bgay -íL eéä ¤¤©¨¤§¤¨¨¨
äðîLe íéòaøà:md el`e ,zeriwzìLíéøòL úçéúôì Lly ©§¨¦§Ÿ¤¨Ÿ¦§¦©§¨¦

,mind jeqip ceakl zeriwz xyr mipy cere .mei lka enk dxfrd
,mdeìLìLå ,ïBéìòä øòMì LïBzçzä øòMì Lxryd `ed - ¨Ÿ©©©¨¤§§¨Ÿ©©©©©§

dpyna zex`eand zeriwzd mde ,gxfnl `veid miyp zxfray
lirl(:`p),ìLåíénä éeléîì Le`ae mind zai`yn exfgy xg`l - §¨Ÿ§¦©©¦

lirl epipyy enk ,dxfrl(.gn)erixde erwz mind xryl eribd'
.'erwzeìLå,çaæî éab ìò Lenk ,daxrd z` etwfy drya §¨Ÿ©©¥¦§¥©

lirl epipyy(.dn)cere .ìL ãéîzì òLúå ,øçL ìL ãéîzì òLz¥©§¨¦¤©©§¥©§¨¦¤
ìL ,ïéôñenì òLúå ,íéaøòä ïéa,äëàìnä ïî íòä úà ìéèáäì L ¥¨©§©¦§¥©§¨¦¨Ÿ§©§¦¤¨¨¦©§¨¨

ìLåìBçì LãB÷ ïéa ìécáäì Llk jq `vnp ,lirl x`eank lkd - §¨Ÿ§©§¦¥¤§
:dpenye mirax` zeriwzd

àøîâ
ïéúéðúîcr zeriwz zg`e mixyrn ycwna didy dazky ©§¦¦

`id ,dpenye mirax`,øîBà äãeäé éaø àéðúc ,äãeäé éaøk àìc§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥
éñBnäå ,òáMî úBçôé àì úçBtäó,siqedl yiy meia s` -àì ©¥Ÿ¦§¦¤©§©¦Ÿ

éñBé.äøNò LL ìò ó:`xnbd zxxan.éâìôéî à÷ éàîazx`an ¦©¥¤§¥§©¨¦§§¥
`l` ,erwzy zeriwzd xtqna ewlgp `l :`xnbdøáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©

lkyäòé÷z äòeøz äòé÷zdevn ,cgi erwzyàéä úçàyie §¦¨§¨§¦¨©©¦
mixyr dpynd dzpny dn ok m`e ,zg` driwzl oaiygdl
mirax`e ,zeriwz rayl dcedi iax oaiygd ,zeriwz zg`e

.zeriwz dxyr yyl oaiygd ,zeriwzd dpenyeéøáñ ïðaøålky §©¨¨¨§¥
äòé÷zdevn `idå ,ãeçìlkäòeøúdevn `id.ãeçì §¦¨§§§¨§

:mzhiy xewn z` `xnbd zxxanøîà ,äãeäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨¨©
äòé÷z ãöék àä 'eò÷úé äòeøz' áéúëe) 'äòeøz ízò÷úe' àø÷§¨§©§¤§¨§¦§¨¦§§¨¥©§¦¨

àéä úçà äòeøúe(driwz mya drexzl `xew weqtdy jkn §¨©©¦
,[àéä úçà äòé÷úe äòeøz àîìà]driwz ly zg` devn `idy ©§¨§¨§¦¨©©¦

driwze drexz.:`xnbd zl`eyïðaøå,df weqt miyxtn cvik §©¨¨
y mixaeq md :`xnbd daiynì àeäädrexz lk lr yexc ©¦

driwz dkixvy,àúàc àeä äéøçàìe äéðôì äèeLômiyxtn jke §¨§¨¤¨§©£¤¨©£¨
,driwz epiidc 'mYrwzE' mcew ,'drExY mYrwzE' ,miweqtd z`§©§¤§¨§©§¤
oke ,drexzd iptl driwz jixvy cnll 'drExY' erixz jk xg`e§¨
cnll driwz 'Erwzi' jk xg`e 'drExY' mcew 'Erwzi drExY'§¨¦§§§¨¦§§

drexzd xg`l mb driwz jixvy'äãeäé éaøå)driwz miyery §©¦§¨
äéøçàìe äéðôìdrexzd ly,déìðî`xnbd daiyndéì à÷ôð §¨¤¨§©£¤¨§¨¥©§¨¥

îaizkc.('úéðM' ¦¥¦
:`xnbd zl`eyïðaøåipta devn `id driwz lky mixaeqy §©¨¨
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קמט
ezny ina cenr bp sc ± iyily wxt`nei

àôñçà.ziy`xa ini zyyn my didy ea aezke ,medzd awp ipt lr cec e`vny yxetn l`eny xtqc zcb`ae .awpd lr gepie cxiy ick ,sv epi`e cxeie llev qxgdy iptn Ð

åúùàì ùéà ïéá íåìù úåùòì.mdipia mely `di `id dxedh m`e .dheqd z` wecal Ðäùåã÷á áúëðù éîùzel`d z` azke" aizkck ,'ebe "jze` 'd ozi" dlibna azky Ð

.(d xacna) 'ebe "dl`dàîìò áèøéî éôè éìãéîã äîëux`l jenqe deab medzdy dnk Ð.dizexit zgnvn ux`de ,mlerd glglzn Ðøîàxiy ly mixenfn xyr dyng Ð

.zelrndàòøàã àëîåñ.medzd cr ux`d iaer Ðúøôã éîìåñzexekaa opixn`ck ,c`n e`ven deab zxty itl .rwxwd zgz oiler zxt in oday ,zelignk zeieyrd zelrn Ð

mi`veid mine .zxtn dhnl zexdpd lk :(`,dp)

xd lr oiler ,mdl owezn jxc m` ,deab xdn

mixda mixtegd s` ,jkitl .xzei `le ,ea `veik

.min oi`iven ,zxtl dkenqd ,laaayéà÷å
äùîçà'd yi oiicry ,dyng lr ecnr Ð

.miypd zxfr cr cxil zelrnøîàðù òîùîî
'ä ìëéä ìà íäéøåçàù òãåé éðéà äîã÷ íäéðôå
diyixa aizkck ,lkidd gzt micner eidy Ð

dynge mixyrk 'd lkid gzt dpde" `xwc

mdipte" `l` azkinl dil ded `le ,"yi`

'd lkid l` mdixeg`c `prci `linne ,"dncw

.igxfn lzeka egzte ,axrna `ed lkidy Ð

ïéòéøôî=.oilbnïéæéøúîå.irix Ðòîù òîù
`weqt `weqt Ð.dil ipze Ðíéãåî øîåàë

íéãåîeze` oiwzyn :(a,bl zekxa) opzc Ð

.zeieyx izyk ifginc meyníéåçúùî äéì åðà
úåìçéî åðéðéò äéìåilin ixz`c oeikc Ð

ixz `zlin `cg` e`le ,ipnif ixz dil xkcnw

ipnif.da ol zil Ðäðùîúçàå íéøùòî
úåòé÷údheyt :lif`e ,yxtnck mei lka Ð

aiyg ,rvn`a drexze ,dixg`l dheyte diptl

.zlz dilíéøòù úçéúôì ùìùixry Ð

.dxfrdøçù ìù ãéîúì òùúoikqpn eidyk Ð

dylye .xiya mixne` mield ,cinzd ikqp z`

iya eid miwxtoirweze ,ea oiwiqtn eidy :x

opzck ,mrd miegzyne ,zexvevga mipdkd

,wxtl eribd :(b dpyn f wxt) cinz zkqna

wxt lk lr .mrd eegzyde erwz,driwz Ð

driwz lk lredriwz lk lre diegzyd Ð

.dixg`le diptl dheyte ,rvn`a drexz dzid

ïéôñåîáåcer oitiqen ,sqen ea yiy meia Ð

.oitqen ly xiyl ryzíòä ìéèáäì äùìù
äëàìîî"oiwilcn dna" idliya yxtnck Ð

.(a,dl zay)ìåçì ùãå÷ ïéá,meid ycwyk Ð

dliwq aeig dzrn yie ,dkygy ricedl

.dk`lnaíéøòù úçéúôì ùìùlka enk Ð

.dxfra eid mixry dray .meiøòùì ùìù
ïåéìòäxabd `xw :lirl oxn`c Ðerwz Ð

.erwze erixdeïåúçúä øòùì ùìùoxn`c Ð

dxfrl eribd :lirleide .erwze erixde erwz Ð

gxfnl `veid xryl eribdy cr oda oikix`n

`l i`n` yxtn `xnbae .oezgzd xry `ede Ð

yly aiyg.zixiyrd dlrn lyéåìéîì ùìù
íéîädxfrl odl e`ae eaye ,me`lny xg` Ð

"daxre alel" wxta lirl opze .mind xry jxc

mind xryl eribd :(a,gn).erwze erixde erwz Ðçáæî éáâì ùìùerwze ,gafnd iciva daxrd z` oitwefe :(`,dn) lirl "daxre alel" wxta opzck ,daxrd z` oitwefyk Ð

.erwze erixdeàøîâàéä úçàixwcn ,xnelk .driwz epiid drexz :`nl` ,"drexz mzrwze" aizkc ,dcedi iaxc `nrh i`n :opiqxb ikd ,edl aiyg `cge ,od zg` devn Ð

.`id `cg dpin rny ,driwz drexzläéøçàì äèåùôå äéðôì äèåùôì àéää"mzrwze" aizkc :(`,cl) dpyd y`xa dl opitli `kdn Ðdrexz" aizk xcde "drexz" xcde Ð

drexzd xg` :xnelk ,"erwzi.erwzi Ðàåä àîìòá àðîéñì àåääldwd lidwdl `idy ,driwz `idd Ð.devn dpi`e .mdil` xacl dvex dyn didyk oniql `l` dpi` Ðàðîçø
äåöî äéåù.xg`a `le ,df oniqa lidwdl mieevny Ðíåìë àìå.dniyp ick `l` ,mizpia wiqtn did `l Ð
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éáøzg` driwze drexze driwz xaq dcedi

,qxhpewd yexitl di`x o`kn Ð `id

yy iab (mye a,dl zay) "oiwilcn dna" wxtc

drexze driwz xcqa oleky ,zay axra zeriwz

driwz rewzl ligzd :mzd ipzwc `de .driwze

dipy`dc .`id drexzc ,`wec e`l driwz Ð

,dk`lnn mrd z` lihadl yly :oizipzn ipzw

ab lr s`e .zg` `l` dl aiyg `l dcedi 'xe

driwz oia oi` :dcedi iaxl oizrnya opixn`c

melk `le driwze drexzl,i`w edlek` e`l Ð

zedy did dk`lnd on mrd z` lihadl jpdc

mb) "oiwilcn dna" seqa xn`ck ,efl ef oia lecb

.(my df
edn
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13

àtñçàdéãLðåàîBäúadéì øîà÷c àkéì ?çðîe ©©§¨§¦§¥¦§¨©©¥¨§¨¨©¥
øîBà Bðéàå øîéîì òãéc ìk :ãåc øîà .écéî¯÷ðçé ¦¥£©¨¦Ÿ§¨©§¥©§¥¥¥¨¥

úBNòì äîe :Bîöòa øîBçå ì÷ ìôBúéçà àNð .BðBøâa¦§¨¨£¦¤©¨¤§©§©©£
îà ,BzLàì Léà ïéa íBìLázëpL éîL :äøBz äø ¨¥¦§¦§¨§¨¨§¦¤¦§©

íìBòä ìëì íBìL úBNòì ,íénä ìò äçné äMeã÷a¦§¨¦¨¤©©©¦©£¨§¨¨¨
Bìek¯íL áúk .éøL :déì øîà .änëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨£©¥¨¥§©¥
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ìLå ,íénä éeìéîì,íéaøòä ïéa ìL ãéîúì òLúå ,øçL ìL ãéîúì òLz ,çaæî éab ìò L §¦©©¦§¨©©¥¦§¥©¥©§¨¦¤©©§¥©§¨¦¤¥¨©§¨¦
ìL ,ïéôñeîì òLúåìLå ,äëàìnä ïî íòä úà ìéèáäì L.ìBçì LãB÷ ïéa ìécáäì Làøîâ §¥©§¨¦¨§©§¦¤¨¨¦©§¨¨§¨§©§¦¥¤§

,àéðúc .äãeäé éaøk àìc ïéúéðúîàì úçBtä :øîBà äceäé éaøéñBnäå ,òáMî úBçôéàì ó ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥©¥Ÿ¦§¦¤©§©¦Ÿ
éñBé?éâìtéî à÷ éàîa .äøNò LL ìò ó,àéä úçà äòé÷z äòeøz äòé÷z :øáñ äãeäé éaø ¦©¥¤§¥§©¨¦©§¦©¦§¨¨©§¦¨§¨§¦¨©©¦

ízò÷úe" :àø÷ øîà ?äãeäé éaøc àîòè éàî .ãeçì äòeøúe ãeçì äòé÷z :éøáñ ïðaøå§©¨©¨§¦§¦¨§§¨§©©§¨§©¦§¨¨©§¨§©§¤
äèeLôì àeää ?ïðaøå .àéä úçà äòeøúe äòé÷z ?ãöék àä ."eò÷úé äòeøz" :áéúëe "äòeøz§¨§¦§¨¦§§¨¥©§¦¨§¨©©¦§©¨©©¦§¨

déì à÷ôð ?déìðî äéøçàìe äéðôì ,äãeäé éaøå .àúàc àeä äéøçàìe äéðôìúéðL"îïðaøå ." §¨¤¨§©£¤¨©£¨§©¦§¨§¨¤¨§©£¤¨§¨¥¨§¨¥¦¥¦§©¨©
eò÷úz ìäwä úà ìéä÷äáe" :áéúëc ?eäééîòè éàîàìåäòé÷z Cúòc à÷ìñ éàå ,"eòéøz ©©§©§¦§¦§©§¦¤©¨¨¦§§§Ÿ¨¦§¦¨§¨©£¨§¦¨

àeää :äãeäé éaøå ?ãéáò àì àbìôe ãéáò äåöîc àbìt àðîçø øîà ,àéä úçà äòeøz§¨©©¦¨©©£¨¨©§¨§¦§¨¨¥©§¨¨¨¥§©¦§¨©
àðîéñìøîàc àä àìæà ïàîk .äåöî déåL àðîçøå ,àeä àðîéñ :ïðaøå .àúàc àeä àîìòa §¦¨¨§¨§¨©£¨§©¨©¦¨¨§©£¨¨©§¨¦§¨§©¨§¨¨§¨©

äòeøúì äòé÷z ïéa ïéà :àðäk áø!àèéLt ,äãeäé éaø éà .äãeäé éaøk ?ïàîk ,íeìk àìå ©¨£¨¥¥§¦¨¦§¨§Ÿ§§©§©¦§¨¦©¦§¨§¦¨
åäî

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc dkeq(iyiy meil)

àtñçàqxgd lr 'd my z` aezkl xzen m`d -àîBäúa décLðå ©©§¨§¦§§¥¦§¨
çðîe,mind z` xevrie medzd gzt lr gepiy medzl ewxefle - ¨©

e ,mina myd wgniy mxeby meyn xeq`y e`déì øîà÷c àkéì¥¨§¨¨©¥
éãéî.xac eaiyiy in did `l -Bðéàå øîéîì òãéc ìk ,ãåc øîà ¦¦¨©¨¦¨§¨©§¥©§¥

,BðBøâa ÷ðçé øîBàrahidl mlerl mxeby ,dcn cbpk dcn ¥¥¨¥¦§
.wpgidleäîe ,Bîöòa øîBçå ì÷ ìôBúéçà àNðickíBìL úBNòl ¨¨£¦¤©¨¤§©§©©£¨

BzLàì Léà ïéa`idy xxazi m` dlral dheqd z` xizdle - ¥¦§¦§
,dxedhíénä ìò äçné äMeã÷a ázëpL éîL äøBz äøîàazeky - ¨§¨¨§¦¤¦§©¦§¨¦¨¤©©©¦

'd my yi mkezae dheq zyxtn miweqtd z` dlibn iab lr
dxedh z`vnp m`e ,dy`d z` dwyne ,mind jezl mze` wgene

.dlral zxzen `idBlek íìBòä ìëì íBìL úBNòì,shyi `ly ©£¨§¨¨¨
änëå änk úçà ìòxnege lw it lre .'d my z` wegnl xzeny ©©©©¨§©¨

dfdéì øîàc cecl ltezig`éøLok`e .jk zeyrl xzen -áúk ¨©¥¨¦¨©
cecíL'dàtñçàqxgd lr -àîBäúì éãLåmedzl ekilyde - ¥©©§¨§¨¥¦§¨

,medzd gzt lr gpe llveéãéîøb éôìà øñúéL àîBäz úéçðå- §¨¦§¨¦§©©§¥©§¦¥
.zen` sl` dxyr yy medzay mind daeb cxieúéçðc éæç ék¦¨¥§¨¦

àáeè,daxd jk lk medzd cxeiy cec d`x xy`k -änk ,øîà ¨¨©©¨
àîìò áèøéî éôè éìcéîcjenq axwzie medzd dlriy dnk - §¦§¥§¥¦§©¨§¨

aeh elcbi zexitde xzei dgle daehx dnc`d didz jk ux`l
jkl ,xzeiäøNò Lîç øîàd xiy ixenfnøñéîç dé÷qàå úBìòî ¨©£¥¤§¥©£§©§¥£¥©

éãéîøb éôìà,zen` sl` dxyr yng medzd z` dlrde - ©§¥©§¦¥
éãéîøb éôìàa déî÷Bàåzgzn zen` sl` daeba Fcinrde - §§¥§©§¥©§¦¥¦

.medzd ziilrl enxb mdy 'zelrnd xiy' e`xwp jkle .dnc`l
dpéî òîL ,àìeò øîàyéãéîøb éôìà àòøàc àëîeñiaer - ¨©¨§©¦¨§¨§©§¨©§¥©§¦¥

:`xnbd dywn .dn` sl` medzd cr rwxwdïðéøëc ïðéæç àäå§¨¨¥©§¨¦¨
àiî é÷ôðå àzøet`ly s` ,hrn mixtegy mi`ex ep` ixde - §¨§¨§¥©¨
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zeliaend rwxwd zgzy [zexepiv oirk] zelignn `l` ,medzdn
:zxt xdp in z`

:dpyna epipy'eë ãøBiL ïBéìòä øòMa íéðäk eãîòådlrnl eribd §¨§Ÿ£¦©©©¨¤§¤¥
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lr ecnre ,miyp zxfr xarl mipdk zxfrn zebxcn yng ecxiy
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.oexzt `la

ïðaø eðzweqta xn`p(fh g l`wfgi)''d ziA xvg l` iz` `aIe ª¨©¨¨©¨¥Ÿ¦¤£©¥
mixUrM gAfOd oiaE mlE`d oiA 'd lkid gzt dPde zinipRd©§¦¦§¦¥¤©¥©¥¨¨¥©¦§¥©§¤§¦
dOde dncw mdiptE 'd lkid l` mdixg` Wi` dXnge©£¦¨¦£Ÿ¥¤¤¥©§¥¤¥§¨§¥¨

zeywdl yie ,'WnXl dncw mziegYWníäéðôe' øîàpL òîLnî ¦§©£¦¤¥§¨©¨¤¦©§©¤¤¡©§¥¤
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'òîL' 'òîL' øîBàä ìk ,àøéæxne`y -'l`xyi rny' weqt ¥¨¨¨¥§©§©

`ed ixd ,elteke'íéãBî' 'íéãBî' øîà eléàkdpyna epipyy §¦¨©¦¦
ji`e ,zeieyx izyl lltzn eli`k d`xpy meyn ,eze` oiwzyny
'Dil' miinrt mixikfny oeik ixd 'epipir dile dil ep`' o`k exn`§¨
dpeyla dxviw dpyndy :`xnbd zvxzn .zeieyx izyk d`xp

éøîà éëä àlàexn` zn`ae -äîã÷ íéåçzLî änä,ynyleðàå ¤¨¨¦¨§¥¥¨¦§©£¦¥§¨§¨
íéåçzLî] (íéãåî åðçðà) déìúBìçéî déì eðéðéòå ,[`edy zetvne §¨¦§©£¦§¥¥§¨§©£

yyg oi` mipiipr ipy lr 'Dil' exikfdy oeike .epikxv lk wtqnd§¨
:zeieyx izyk d`xp `le dlnd zelitka

äðùî
ïéúçBt ïéàdpyd zeni lkaúBòé÷z úçàå íéøNòîLc÷na`l - ¥£¦¥¤§¦§©©§¦©¦§¨

zg`e mixyrn zegt zexvevga miielde mipdkd erwzy mei did
,zeriwzäðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàåerwzy mei did `le - §¥¦¦©©§¨¦§Ÿ¤

:dpynd zx`an .zeriwz dpenye mirax`n xzeiíL eéä íBé ìëa§¨¨¨
ìL ,Lc÷na úBòé÷z úçàå íéøNòLerwz zeriwzìíéøòL úçéúô ¤§¦§©©§¦©¦§¨¨Ÿ¦§¦©§¨¦

driwz oirwez eid dxfrd ixry z` egzt xy`ky ,xweaa
,driwze drexzåceròLúoirwez eid zeriwzøçL ìL ãéîúì- §¥©§¨¦¤©©

eide ,mei ly xiy miield mixy eid cinzd ly oiid jeqip onfa
wxt lk zlgzd iptle ,[miwlg] miwxt dylyl mzxiy miwlgn
ryz cgi mdy driwze drexz driwz mirwez mipdk ipy eid

,zeriwzåceròLúoirwez eid zeriwz,íéaøòä ïéa ìL ãéîúì §¥©§¨¦¤¥¨©§©¦
erwze miield exy miaxrd oia ly cinz ly oiid jeqipa s`y

.zeriwz zg`e mixyr ixd .xgy ly cinza enkïéôñenáemeia - ©¨¦
,yceg y`x e` zay oebk sqen oaxw miaixwn eidyïéôéñBî eéä̈¦¦

òLz ãBòmiield exy sqend ly oiid jeqip onfa mby ,zeriwz ¥©
.driwze drexz driwz minrt yly erwzeeéä úaL áøòáe§¤¤©¨¨

ïéôéñBîcerLL,zayd zqipk mcew zeriwzìLLzeriwz ¦¦¥¨Ÿ
dzid ozxhnäëàìnî íòä úà ìéèáäììLå ,Lzetqepd zeriwzd §©§¦¤¨¨¦§¨¨§¨Ÿ

ick dkygl jenq zayd dqpkpyk oirwez eidLã÷ ïéa ìécáäì§©§¦¥Ÿ¤
ìBçìricedl -dk`ln dyerd dzrne ,zayd dqpkpy mrl §

a .dliwq eyperâçä CBúaL úaL áøòzekeqd bgay -íL eéä ¤¤©¨¤§¤¨¨¨
äðîLe íéòaøà:md el`e ,zeriwzìLíéøòL úçéúôì Lly ©§¨¦§Ÿ¤¨Ÿ¦§¦©§¨¦

,mind jeqip ceakl zeriwz xyr mipy cere .mei lka enk dxfrd
,mdeìLìLå ,ïBéìòä øòMì LïBzçzä øòMì Lxryd `ed - ¨Ÿ©©©¨¤§§¨Ÿ©©©©©§

dpyna zex`eand zeriwzd mde ,gxfnl `veid miyp zxfray
lirl(:`p),ìLåíénä éeléîì Le`ae mind zai`yn exfgy xg`l - §¨Ÿ§¦©©¦

lirl epipyy enk ,dxfrl(.gn)erixde erwz mind xryl eribd'
.'erwzeìLå,çaæî éab ìò Lenk ,daxrd z` etwfy drya §¨Ÿ©©¥¦§¥©

lirl epipyy(.dn)cere .ìL ãéîzì òLúå ,øçL ìL ãéîzì òLz¥©§¨¦¤©©§¥©§¨¦¤
ìL ,ïéôñenì òLúå ,íéaøòä ïéa,äëàìnä ïî íòä úà ìéèáäì L ¥¨©§©¦§¥©§¨¦¨Ÿ§©§¦¤¨¨¦©§¨¨

ìLåìBçì LãB÷ ïéa ìécáäì Llk jq `vnp ,lirl x`eank lkd - §¨Ÿ§©§¦¥¤§
:dpenye mirax` zeriwzd

àøîâ
ïéúéðúîcr zeriwz zg`e mixyrn ycwna didy dazky ©§¦¦

`id ,dpenye mirax`,øîBà äãeäé éaø àéðúc ,äãeäé éaøk àìc§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥
éñBnäå ,òáMî úBçôé àì úçBtäó,siqedl yiy meia s` -àì ©¥Ÿ¦§¦¤©§©¦Ÿ

éñBé.äøNò LL ìò ó:`xnbd zxxan.éâìôéî à÷ éàîazx`an ¦©¥¤§¥§©¨¦§§¥
`l` ,erwzy zeriwzd xtqna ewlgp `l :`xnbdøáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©

lkyäòé÷z äòeøz äòé÷zdevn ,cgi erwzyàéä úçàyie §¦¨§¨§¦¨©©¦
mixyr dpynd dzpny dn ok m`e ,zg` driwzl oaiygdl
mirax`e ,zeriwz rayl dcedi iax oaiygd ,zeriwz zg`e

.zeriwz dxyr yyl oaiygd ,zeriwzd dpenyeéøáñ ïðaøålky §©¨¨¨§¥
äòé÷zdevn `idå ,ãeçìlkäòeøúdevn `id.ãeçì §¦¨§§§¨§

:mzhiy xewn z` `xnbd zxxanøîà ,äãeäé éaøc àîòè éàî©©£¨§©¦§¨¨©
äòé÷z ãöék àä 'eò÷úé äòeøz' áéúëe) 'äòeøz ízò÷úe' àø÷§¨§©§¤§¨§¦§¨¦§§¨¥©§¦¨

àéä úçà äòeøúe(driwz mya drexzl `xew weqtdy jkn §¨©©¦
,[àéä úçà äòé÷úe äòeøz àîìà]driwz ly zg` devn `idy ©§¨§¨§¦¨©©¦

driwze drexz.:`xnbd zl`eyïðaøå,df weqt miyxtn cvik §©¨¨
y mixaeq md :`xnbd daiynì àeäädrexz lk lr yexc ©¦

driwz dkixvy,àúàc àeä äéøçàìe äéðôì äèeLômiyxtn jke §¨§¨¤¨§©£¤¨©£¨
,driwz epiidc 'mYrwzE' mcew ,'drExY mYrwzE' ,miweqtd z`§©§¤§¨§©§¤
oke ,drexzd iptl driwz jixvy cnll 'drExY' erixz jk xg`e§¨
cnll driwz 'Erwzi' jk xg`e 'drExY' mcew 'Erwzi drExY'§¨¦§§§¨¦§§

drexzd xg`l mb driwz jixvy'äãeäé éaøå)driwz miyery §©¦§¨
äéøçàìe äéðôìdrexzd ly,déìðî`xnbd daiyndéì à÷ôð §¨¤¨§©£¤¨§¨¥©§¨¥
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c ,`ed dfa yecigd :`xnbd daiynàîéúc eäîmixeaq epiid - ©§¥¨
md `pdk ax ixacy yxtlk eléôàzhiy,ïðaøezpeek oi` mpn`e £¦§©¨¨

`ly `l` ,zg` devn mpi` ixdy ,ohw wqtd s` wiqtdl xeq`y
zeriwzd oia [ozyly xenbl ick xeriya] lecb wqtd wiqti

iax zrckeeda`(:cl d"x).åok xnel `pdk ax jxvedé÷etàì §§©¥
ïðçBé éaøcî,xzeia lecb wqtda s` `vi opax zrcly xaeqy ¦§©¦¨¨

øîàcm` opgei iaxòîLdpyd y`xa mc`úBòé÷z òLzyly] §¨©¨©¥©§¦
elit` [driwze drexz driwz minrtíBia úBòL òLúawiqtde §¥©¨©

,driwzl driwz oia drykàöé`pdk ax zrc `l` .ezaeg ici ¨¨
yxtp `ly icke .lecb wqtd drexzl driwz oia wiqtdl oi`y

,`pdk ax ixaca okïì òîLî à÷`pdk ax ixacy lirl `xnbd ¨©§©¨
wiqtdl oi` dcedi iax zrcly ezpeeke dcedi iax zhiyl md

:`xnbd dywn .ohw wqtd elit`énð éëä àîéàå`pdk ax ixacy §¥¨¨¦©¦
oi`y epl oipne ,lecb wqtd wiqti `ly dpeekde ,opax zhiyl md

:`xnbd daiyn .ezpeek eféàî ,ïk íàsiqedy oeyld,'íeìk àìå' ¦¥©§Ÿ§
zrcl wx edfe wiqtdl oi` ohw wqtd elit`y xnel `ay `l`

:dcedi iax
:dpyna epipyâçä CBúaL úaL áøòdpenye mirax` my eid:'eë ¤¤©¨¤§¤¨

,oezgzd xryl yly ,oeilrd xryl yly dpynd dhwp mkezae
elinl yly,gafnd iab lr ylye ,mind ieléàåzeriwz yly §¦

eribdyk mind z` ekiledy onfa erwzyúéøéNò äìòîìenk §©£¨£¦¦
lirl epipyy(:`p)éðz÷ àìmrhd :`xnbd zx`an .epizpyna Ÿ¨¨¥

y meyn el` zeriwz exkfed `lyépî ïéúéðúîzrck ,øæòéìà éaø ©§¦¦©¦©¦¡¦¤¤
,àéä á÷òé ïa,zixiyrd dlrnl erwz `ly xaeqdìL ,àéðúcL ¤©£Ÿ¦§©§¨¨Ÿ

eribdyk erwz zeriwzøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,úéøéNò äìòîì§©£¨£¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
ìLLerwz zeriwzçaænä éab ìòdtiqen .daxrd ztiwf onfa ¨Ÿ©©¥©¦§¥©

`nw `pzy ,my eidy zeriwzd oipna ewlgp `l :`ziixadøîBàä̈¥
erwz zeriwz ylyyøîBà Bðéà ,úéøéNò äìòîìerwzyéab ìò §©£¨£¦¦¥¥©©¥

å ,çaænäawri oa xfril` iaxøîBàäerwzyBðéà çaænä éab ìò ©¦§¥©§¨¥©©¥©¦§¥©¥
øîBàerwzy.úéøéNò äìòîìiab lr yly dazky epizpyne ¥§©£¨£¦¦

xfril` iax zrck `id ,zixiyr dlrnl yly dazk `le gafnd
:`xnbd zx`an .awri oaá÷òé ïa øæòéìà éaøc àîòè éàîxaeqd ©©£¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

y xaeqy itl ,zixiyr dlrnl `le gafnd iab lr erwzyïåék¥¨
íéøòL úçéúôì ò÷úcmind jeqip onfa erwzy zeriwzdy oeik - §¨©¦§¦©§¨¦

ok m` ,mixry zgizt ceakl eidò÷úc éì änì úéøéNò äìòîì- §©£¨£¦¦¨¨¦§¨©
ixd my rewzl yi mrh dnCkìä ,àeä øòL åàì éàärewzl ©¨©©¦§¨

daxrd ztiwf zryaéãò çaænä éab ìòïðaøå .ómixaeqe miwleg ©©¥©¦§¥©¨¦§©¨¨
c meyn ,zixiyr dlrn iab lr rewzl sicryò÷úc ïåék ,éøáñ̈§¥¥¨§¨©

íénä éeléîìbga oitiqeny zeriwzd dxyr mizy mrhy oeik - §¦©©¦
xn`pd z` miiwl ,mind ielin meyn `ed(b ai diryi)mYa`WE'§©§¤

xrye oezgzde oeilrd xrya erwz jk meyne ,'oFUUA min©¦§¨
zixiyr dlrna eid zetqepd zeriwz ylyd mby xazqn ,mind

j` ,mind jeqip zngn mdy gkene mind ielinl jxca `edyìò©
çaænä éabdaxrd ztiwf zryaéì änìerawiy xazqn `l - ©¥©¦§¥©¨¨¦

,mind ielinl jiiy df oi` ixdy ,driwz my minkgäìòîì ,Ckìä¦§¨§©£¨
éãò úéøéNòäó.rewzl ¨£¦¦¨¦

àúà ékribd xy`k -àîBøcî àðéðç øa àçà éaø,mexcd on - ¦£¨©¦£¨©£¦¨¦¨¨
:déãéa àúéðúî éúééàweqta xn`peò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe' ©§¥©§¦¨¦¥§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¦§§

,'úBøööça:`ziixad zx`anøîBì ãeîìz ïéàLjixv oi` - ©£Ÿ§¤¥©§©
dlind z` aezkl,'eò÷úé'meynúøööça ízò÷úe' øîàð øákL ¦§§¤§¨¤¡©§©§¤©£Ÿ§Ÿ

'íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìòoxd` ipae' aezkl ic did k"`e ©ŸŸ¥¤§©¦§¥©§¥¤
,'zexvevga,'eò÷úé' øîBì ãeîìz äîey jcnllïéôñenä éôì ìkä ©©§©¦§§©Ÿ§¦©¨¦

ïéò÷Bz.x`ane jledy enkedì éðz àeä`ziixa dpy `g` ax - §¦¨¥¨
,efdì øîà àeäålkd' `ziixad zpeeky ,dze` yxit mb `ede - §¨©¨

'oitqend itl,óñeîe óñeî ìk ìò ïéò÷BzL øîBìizy yiy meiae ©¤§¦©¨¨¨
,oitqenl zepaxw ipin ipy oiaixwny aeh meie zay oebk zeyecw
zeriwz ryz mirweze exiy z` sqen oaxw lk lr mixy eid
zeriwz dxyr dpeny mirwez eidy `vnp ,eiwxt zylya

.oitqenl

:`xnbd dywnïðzepizpyna epipy -eéä âçä CBúaL úaL áøò §©¤¤©¨¤§¤¨¨
äðîLe íéòaøà íLly xzeia lecbd xtqnd edfe ,zeriwz ¨©§¨¦§Ÿ¤

.dpenye mirax` lr oitiqen oi` dpynd dazky enke zeriwz
àúéà íàåok m` ,`g` ax ixacl,âçä CBúaL úaL éðúéì §¦¦¨¦§¥©¨¤§¤¨

cãçå ïéLîç dì úçkLîoipnn exqg mpn`y itl ,zeriwz ©§©©¨©§¦§©
etqep j` ,zay zlawl eidy zeriwzd yy dpenye mirax`d
erwzy ryzdn ueg zay ly sqenl zetqep zeriwz ryz
mirax`n xzei oi`y dpynd dxn` recne ,bgd ly sqenl

:`xnbd zvxzn .dpenye,àøéæ éaø øîà`g` ax zhiyl mb ¨©©¦¥¨
,zg`e miying eid `l bgd jezay zayaïéò÷Bz ïéàL éôìz` §¦¤¥§¦

mei lka erwzy zeriwz ylyd,úaMa ,íéøòL úçéúôìoeik ¦§¦©§¨¦©©¨
cinrdle ,meid zcear dlgdy oniql wx `l` devnl opi`y
exqgy oeike ,mcnrnl l`xyie mpkecl miiele mzcearl mipdk

.dpenye mirax` wx erwzy `vnp aey el` yly
àáø øîà,`xif iax uexiz z` zegclàçîé÷ì Lç àìc àä ïàî ¨©¨¨©¨§Ÿ©§¦§¨

daxn xnelk ,ezpighn oiaeq `ivene yyeg epi`y df edin -
iax ixac lr zeywdl yi zeiyew izyy ,mipekp mpi`y mixac

,`xifíBé ìëá'c ,àãç'zg`e mixyr my eidïðzmdn ylye £¨¦§¨§©
.zaya s` rnyn 'mei lka'e ,mixryd zgiztlénð éà ,ãBòå§¦©¦

eäðéð éããäkzgiztl erwz `l zayay eixac mipekp m` s` - ©£¨¥¦§
zeriwz zg`e miying bgay zaya erwz `l mpn`e mixry
d`iadyk recn mewn lkn ,zeriwz dpenye mirax` `l`
zay axr' dhwp dpenye mirax` erwzy meil `nbec dpynd

'bgd jezayéðúéìaezkzy -íéòaøà íL eéä âçä CBúaL úaL ¦§¥©¨¤§¤¨¨¨©§¨¦
,äðBîLemeyn ef `nbec zxkfda zeticr yieézøz dpéî úòîLc §¤§¨§©¦¨©§¥

,cg`d ,miyecig ipy rnyp ef `nbecay -éaøc dpéî úòîL̈§©¦¨§©¦
á÷òé ïa øæòéìàzixiyr dlrnl `le gafnd iab lr oirwezy ¡¦¤¤¤©£Ÿ
,lirl x`eankedpéî úòîLåyecigd z` ,cerøa àçà éaøc §¨§©¦¨§©¦£¨©

àðéðçzlawl yy erwz `ly s`] jkle ,sqen lk lr oirwezy £¦¨
dpenye mirax` erwz [mewn lkn mixry zgiztl ylye zay
rnyp epi` df yecige ,zay ly oitqenl ryz etqepy oeik

.[bgay zay axr] epizpyn ly `nbecdn
,àáø øîà àlà`l bgd jezay zaya `g` ax zrc itly mrhd ¤¨¨©¨¨

,zeriwz zg`e miying eid,úaMa íéî éeléîì ïéò÷Bz ïéàL éôì§¦¤¥§¦§¦©¦©©¨
lirl epipyy enk zay axra e`lnzp xaky oeik(:gn),éøöác§¨§¦

àáeèyly oeilrd xryl yly] zeax zeriwz exqgp k"`e - ¨
zeriwzy ,gafn iabl ylye mind xryl ylye oezgzd xryl
ryze miyly wx yi bga zayay `vnpe [mind ielinl eid el`
.[oitqend ipyl g"ie ,miiaxrd oiae xgy ly cinzl `"k] zeriwz

,sqen lkl oirwezy `g` ax ixacl :`xnbd dywnénð éðúéìå§¦§¥©¦
ayúaMa úBéäì ìçL äðMä Làø,dpenye mirax` my eidàäc Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨§¨

óñeî ,Lãç Làøc óñeî ,äðMä Làøc óñeî ,ïéôñeî àúìz àkéà¦¨§¨¨¨¦¨§Ÿ©¨¨¨§ŸŸ¤¨
,úaLcmixyr cere ,raye mixyr ixd zeriwz ryz sqen lkle §©¨

dpynd dxikfd `l recne ,dpenye mirax` ixd mei lkay zg`e
:`xnbd zvxzn .ef `nbecéøèöéà âçä CBúaL úaL áøòdéì C- ¤¤©¨¤§¤¨¦§§¦¥

bgd jezay zay axr ly `nbecd z` hewpl dticrd dpynd
ická÷òé ïa øæòéìà éaøãk ïðéòeîLàìiab lr yly oirwezy §©§¦¨¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

dywn .dpyd y`xa jiiy `l dfy ,zixiyr dlrnl `le gafnd
:`xnbdàä éðúéì àìå àä éðúéì øîà÷ éî eèàdywnd m`d - ¨¦¨¨©¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨

`nbec eazkiy oiekzp 'zaya lgy dpyd y`x ipzile' dywdy
dzid ezpeek ,dpynd ly `nbecd z` `le efàä éðúéìå àä éðúéì¦§¥¨§¦§¥¨

yi ze`nbecd izya ixdy ,ze`nbecd izy z` eazkiy -
:`xnbd zvxzn .miyecigøéiLå àðzdpyd y`x lgyk ok` - ¨¨§©¥

ef `nbec xiiy `pzdy `l` ,zeriwz dpenye mirax` yi zaya
:`xnbd dywn .dxikfd `leøéiL éàäc øéiL éàîmei cer dfi` - ©©¥§©©¥

mb xiiyy xnel yiy `pzd xiiyoi`y epicia llk ixdy ,df mei
epi`y e` mixac dnk xiiyny e` `l` ,cg` xac xiiyn `pzd

:`xnbd daiyn .melk xiiynçñtä áøò øéiLerwz ea s`y ©¥¤¤©¤©
raye mixyr cere ,mei lkay zg`e mixyr ,dpenye mirax`

.gqtd zhigyl

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

114

115

116

117

118

119

ezny in` cenr cp sc ± iyily wxt`nei
àéä ïðáø àîéúã åäî,xn`wc "oia oi`" i`ne ,zhren dwqtd mizpia wiqtdl lekie Ð

daexn dpznd oizni `ly.opgei iaxcn iwet`l Ðúåòé÷ú òùúy`xa zexen`d Ð

ylye ,zepexkfl ylye .driwz ,drexz ,driwz :zeiklnl yly .dxezd on dpyd

drexzc `witq meyn ,ith opicarc i`de .(`,cl) dpyd y`xa opixn`ck ,zexteyl

.`ed ileli i` ,`ed igepb i` opirci `lc ,`ed

íåìë àìåzhren dwqtd elit`c ,rnyn Ð

.`zilçáæî éáâ ìò øîåà åðéàoirwez eidy Ð

:opiqxb ikd .gafnd iabléì äîì çáæîä éáâì
íéîä éåìéîì äéì ò÷ú àä ?ò÷úãlk Ð

xrye ,oezgzde oeilrd xry ly elld zeriwz

minddaxrl ,jkld .`ed mind ielin meyn Ð

oitqenc zeriwz ipd lk `d ?driwz il dnl

."oeyya min mza`ye" meyn `l` opi` bga

mipy bga zeriwzd oeayg ixinbe li`ed ,jkld

`gkenc ,carinl sicr zixiyrd dlrnl ,xyr

olekl rwezy ,mind ielin meyn ody `zlin

meyn zixiyr dlrne ,xcqk ielind xac lr

`ed `nlra mieqn mewncoirwez okid rcil Ð

yly :izrny ip`e .mze`,gafn iabl Ð

iabl :opiqxb ikde .gafnl mind z` oikilenyk

dil rwz `d ?rwzc il dnl gafndzrya

mikqp zrya xgy ly cinzl ryz .mind jeqp

:il `iywe .oiid lr `l` xiy mixne` oi`y ,eid

opzc jpd `ki` `dc ,zeriwz edl oyitp ,ok m`

zra daxr ztiwf `ny e` !daxr ztiwf iab

.`id gafnl mind oikilenyøîåì ãåîìú ïéàù
åò÷úé."zexvevga oxd` ipae" `l` Ðéôì ìëä

ïéò÷åú ïéôñåîä.dl lif`e yxtn Ðéðú àåä
äéìdl ipzc `g` iax Ð.dl xn` `ed Ðøîåì

'åë ïéò÷åúùlkd i`nc ,dl yxtn did `ed Ð

sqen lk lr oirwezy ,opixn`wc oitqend itl

sqenezay oebk ,zeyecw izy ea yiy mei Ð

sqen lkl oirwez .oitqen ipy jixve ,aeh meie

,zay ly xiy zay sqenl mixne`y Ð

sqenle .miwxt dylyl zeriwz ryz oirweze

aeh meiryz oirweze ,aeh mei ly xiy Ð

.zeriwzàúéà íàåsqen lk lr oirwezc ÐÐ

.bgd jezay zay ipzilúçéúôì ïéò÷åú ïéàù
úáùá íéøòùly zeriwzk devnl dpi`y Ð

lr zexvevga mzrwze" `xwa iaizkc ,oaxw

ernyiy ,edpip `pniql jpd la` ."mkizeler

mpkecle mcnrnl e`aie.zay egc `le Ð

.dpenye mirax` edl ied xcd ,jkldàä ïàî
.ikd uixzc Ðàçîé÷ì ùç àìãogeh Ð

mixac daxn :xnelk .yyeg epi`e ,oiaeq `ivene

.mpi`yíåé ìëá ïðú ïéúéðúîã àãçmy eid Ð

.ediicda mixry zgizt ipne ,mixyre zg`

zaya mpi` m`ezg`n oizgety `vnp Ð

.mixyreåäðéð éããä éë éîð éà ãåòå:xnelk Ð

mixry zgiztl oirwez oi`y ,eixacl elit`

axra dpenye mirax` eedck ,dpenye mirax` bgd jezay zaya inp edl eede ,zaya

.zay axr wayinle ,ipzinl dil ded `dc "bgd jezay zay" ipzil ,bgd jezay zay

á÷òé ïá øæòéìà éáøã äðéî úòîù éúøú äðéî ïðéòîù àäãdlrnl oirwez oi`c Ð

oirwezc `g` iaxc dipin opirnye ,lif`e edl xn`wck ,gafnd iab lr `l` zixiyrd

?dway i`n`e ,`yixa opirny` lihadl dylye licadl dyly :eli`c ,sqen lk lr

.dcegl awri oa xfril` iaxc `l` ,`zcg `zlin opirny` `le .zay axr :`pzeéôì
úáùá íéîä éåìéîì ïéò÷åú ïéàùalel" wxta opzck ,zay axrn e`lnzp xaky Ð

.zay axrn `lnn didy `l` :(a,gn dkeq) "daxreàáåè åäì éøöáåzetqepd lk Ð

bga.`aeh `ki`e ,zay axrc licadle lihadlc inp edl ixvae .gafn iable ,mind xrye ,oezgze oeilr xryc Ð'åë äðùä ùàø éðúéìåoirwezc `zi` m` ,opiazen `g` iaxl Ð

.oitqen dyly ly raye mixyre ,mei lkay zg`e mixyr :dpenye mirax` my eid ,zaya zeidl lgy dpyd y`x ipzil ,sqen lklá÷òé ïá øæòéìà éáøãë`le ,edl ipnc Ð

.zixiyrd dlrnlc aiyg
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åäîick ,daexn dwqtd dfl df oia wiqti `ly ,xn`wc "oia oi`e" Ð opaxk elit` `nizc

ozyly xenblick ddy :(mye a,cl) dpyd y`x idliya xn`c ,eda` iaxck Ð

zery ryza zeriwz ryz rny :xn`c ,opgei iaxcn iwet`le .y`xl xfeg ,dlek z` xenbl

meiadcedi iaxl `wec ,ol rnyn `w .y`xl xfeg epi` ,olek z` xenbl ick ddyc ,`vi Ð

driwze drexze driwzc meyn ,`pdk ax xn`w

zegt ,zhren dwqtd elit`e .`id zg` dlek

p ick `l` wiqti `l ,ozyly xenbl ickndniy

dpyd y`x idliya xn`ck ,jixv dwqtdc Ð

"drexz mzrwze" :(my),dnvr ipta driwz Ð

i` opiyiig `l opaxl la` .dnvr ipta drexze

ol `wtp `l ,zeriwz oiprl `zyde .`aeh wiqtn

dcedi iaxl icin dipin'xe eda` 'xc `zbelta Ð

ibilt ike ,opgeiilin oiprle ,opaxc `ail` Ð

.dltzae ,y"wae ,dlibnae ,llda `aeh

øééùgqtd zhigya yiy Ð gqtd axr

hgyp gqtdy ,zeriwz raye mixyr

zezk ylyacinz"a opzck ,zk xg` zk Ð

lld z` d`xew zk lke .(`,cq migqt) "hgyp

miperh mde ,oiaexn odigqt eidy ,minrt yly

,mdigqt hegyl oiwitqn eid `le .ozhigya lld

lr s`e .minrt yly ede`xwiy cr ,zke zk lk

odinin eyly `ly it lr s`e :opzc abepiid Ð

`ly zk oi` ,edin la` .ziyily mrt exnb `l

mrt ea zlgzne minrt izy ezxneb dzid

zlgzay ,melk zeriwzd on xqg oi`e .ziyily

jk ,zeriwz yly d`ixw lkae ,oirwez d`ixw

:mzd opzc ,ok rnyn oeyld oi`e .qxhpewa yxit

exnb m` ,lldd z` e`xwepy m`e ,epy ÐÐ

:rnyn .odinin eyly `ly it lr s` ,eyly

ziyily mrt dligzd `l dpey`x zk elit`y

,oirwez eid miwxt iy`xay rnyn :cere !mlern

:cinz ly xiy iab ,cinz zkqn seqa ogky`ck

wxtl eribd ,xiya mield exac,erwz Ð

wxt lk lr .mrd eegzydelk lre ,driwz Ð

driwzllda yi miwxt ipye .d`egzyd ÐÐ

`l ziyily zk ly mdinin :xn`c ,dcedi 'xcn

"izad`c" :rnyn ."izad`" xnel dribd`ed Ð

"eced"e ,wxtd zligz,wxtd zligz inp Ð

:(mye a,gl dkeq) "lefbd alel" wxt opixn`ck

eid mde .miwxt iy`xa zeprl devny o`kn

wxt opzck ,zeriwz yly lldd zlgza oirwez

zezlc elrpp :(`,cq migqt) "hgyp cinz"

dxfrdwxt lkl oke .erwze erixde erwz Ð

cg` lldl `vnp ,wxteoke ,zeriwz ryz Ð
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c ,`ed dfa yecigd :`xnbd daiynàîéúc eäîmixeaq epiid - ©§¥¨
md `pdk ax ixacy yxtlk eléôàzhiy,ïðaøezpeek oi` mpn`e £¦§©¨¨

`ly `l` ,zg` devn mpi` ixdy ,ohw wqtd s` wiqtdl xeq`y
zeriwzd oia [ozyly xenbl ick xeriya] lecb wqtd wiqti

iax zrckeeda`(:cl d"x).åok xnel `pdk ax jxvedé÷etàì §§©¥
ïðçBé éaøcî,xzeia lecb wqtda s` `vi opax zrcly xaeqy ¦§©¦¨¨

øîàcm` opgei iaxòîLdpyd y`xa mc`úBòé÷z òLzyly] §¨©¨©¥©§¦
elit` [driwze drexz driwz minrtíBia úBòL òLúawiqtde §¥©¨©

,driwzl driwz oia drykàöé`pdk ax zrc `l` .ezaeg ici ¨¨
yxtp `ly icke .lecb wqtd drexzl driwz oia wiqtdl oi`y

,`pdk ax ixaca okïì òîLî à÷`pdk ax ixacy lirl `xnbd ¨©§©¨
wiqtdl oi` dcedi iax zrcly ezpeeke dcedi iax zhiyl md

:`xnbd dywn .ohw wqtd elit`énð éëä àîéàå`pdk ax ixacy §¥¨¨¦©¦
oi`y epl oipne ,lecb wqtd wiqti `ly dpeekde ,opax zhiyl md

:`xnbd daiyn .ezpeek eféàî ,ïk íàsiqedy oeyld,'íeìk àìå' ¦¥©§Ÿ§
zrcl wx edfe wiqtdl oi` ohw wqtd elit`y xnel `ay `l`

:dcedi iax
:dpyna epipyâçä CBúaL úaL áøòdpenye mirax` my eid:'eë ¤¤©¨¤§¤¨

,oezgzd xryl yly ,oeilrd xryl yly dpynd dhwp mkezae
elinl yly,gafnd iab lr ylye ,mind ieléàåzeriwz yly §¦

eribdyk mind z` ekiledy onfa erwzyúéøéNò äìòîìenk §©£¨£¦¦
lirl epipyy(:`p)éðz÷ àìmrhd :`xnbd zx`an .epizpyna Ÿ¨¨¥

y meyn el` zeriwz exkfed `lyépî ïéúéðúîzrck ,øæòéìà éaø ©§¦¦©¦©¦¡¦¤¤
,àéä á÷òé ïa,zixiyrd dlrnl erwz `ly xaeqdìL ,àéðúcL ¤©£Ÿ¦§©§¨¨Ÿ

eribdyk erwz zeriwzøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,úéøéNò äìòîì§©£¨£¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
ìLLerwz zeriwzçaænä éab ìòdtiqen .daxrd ztiwf onfa ¨Ÿ©©¥©¦§¥©

`nw `pzy ,my eidy zeriwzd oipna ewlgp `l :`ziixadøîBàä̈¥
erwz zeriwz ylyyøîBà Bðéà ,úéøéNò äìòîìerwzyéab ìò §©£¨£¦¦¥¥©©¥

å ,çaænäawri oa xfril` iaxøîBàäerwzyBðéà çaænä éab ìò ©¦§¥©§¨¥©©¥©¦§¥©¥
øîBàerwzy.úéøéNò äìòîìiab lr yly dazky epizpyne ¥§©£¨£¦¦

xfril` iax zrck `id ,zixiyr dlrnl yly dazk `le gafnd
:`xnbd zx`an .awri oaá÷òé ïa øæòéìà éaøc àîòè éàîxaeqd ©©£¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

y xaeqy itl ,zixiyr dlrnl `le gafnd iab lr erwzyïåék¥¨
íéøòL úçéúôì ò÷úcmind jeqip onfa erwzy zeriwzdy oeik - §¨©¦§¦©§¨¦

ok m` ,mixry zgizt ceakl eidò÷úc éì änì úéøéNò äìòîì- §©£¨£¦¦¨¨¦§¨©
ixd my rewzl yi mrh dnCkìä ,àeä øòL åàì éàärewzl ©¨©©¦§¨

daxrd ztiwf zryaéãò çaænä éab ìòïðaøå .ómixaeqe miwleg ©©¥©¦§¥©¨¦§©¨¨
c meyn ,zixiyr dlrn iab lr rewzl sicryò÷úc ïåék ,éøáñ̈§¥¥¨§¨©

íénä éeléîìbga oitiqeny zeriwzd dxyr mizy mrhy oeik - §¦©©¦
xn`pd z` miiwl ,mind ielin meyn `ed(b ai diryi)mYa`WE'§©§¤

xrye oezgzde oeilrd xrya erwz jk meyne ,'oFUUA min©¦§¨
zixiyr dlrna eid zetqepd zeriwz ylyd mby xazqn ,mind

j` ,mind jeqip zngn mdy gkene mind ielinl jxca `edyìò©
çaænä éabdaxrd ztiwf zryaéì änìerawiy xazqn `l - ©¥©¦§¥©¨¨¦

,mind ielinl jiiy df oi` ixdy ,driwz my minkgäìòîì ,Ckìä¦§¨§©£¨
éãò úéøéNòäó.rewzl ¨£¦¦¨¦

àúà ékribd xy`k -àîBøcî àðéðç øa àçà éaø,mexcd on - ¦£¨©¦£¨©£¦¨¦¨¨
:déãéa àúéðúî éúééàweqta xn`peò÷úé íéðäkä ïøäà éðáe' ©§¥©§¦¨¦¥§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¦§§

,'úBøööça:`ziixad zx`anøîBì ãeîìz ïéàLjixv oi` - ©£Ÿ§¤¥©§©
dlind z` aezkl,'eò÷úé'meynúøööça ízò÷úe' øîàð øákL ¦§§¤§¨¤¡©§©§¤©£Ÿ§Ÿ

'íëéîìL éçáæ ìòå íëéúìò ìòoxd` ipae' aezkl ic did k"`e ©ŸŸ¥¤§©¦§¥©§¥¤
,'zexvevga,'eò÷úé' øîBì ãeîìz äîey jcnllïéôñenä éôì ìkä ©©§©¦§§©Ÿ§¦©¨¦

ïéò÷Bz.x`ane jledy enkedì éðz àeä`ziixa dpy `g` ax - §¦¨¥¨
,efdì øîà àeäålkd' `ziixad zpeeky ,dze` yxit mb `ede - §¨©¨

'oitqend itl,óñeîe óñeî ìk ìò ïéò÷BzL øîBìizy yiy meiae ©¤§¦©¨¨¨
,oitqenl zepaxw ipin ipy oiaixwny aeh meie zay oebk zeyecw
zeriwz ryz mirweze exiy z` sqen oaxw lk lr mixy eid
zeriwz dxyr dpeny mirwez eidy `vnp ,eiwxt zylya

.oitqenl

:`xnbd dywnïðzepizpyna epipy -eéä âçä CBúaL úaL áøò §©¤¤©¨¤§¤¨¨
äðîLe íéòaøà íLly xzeia lecbd xtqnd edfe ,zeriwz ¨©§¨¦§Ÿ¤

.dpenye mirax` lr oitiqen oi` dpynd dazky enke zeriwz
àúéà íàåok m` ,`g` ax ixacl,âçä CBúaL úaL éðúéì §¦¦¨¦§¥©¨¤§¤¨

cãçå ïéLîç dì úçkLîoipnn exqg mpn`y itl ,zeriwz ©§©©¨©§¦§©
etqep j` ,zay zlawl eidy zeriwzd yy dpenye mirax`d
erwzy ryzdn ueg zay ly sqenl zetqep zeriwz ryz
mirax`n xzei oi`y dpynd dxn` recne ,bgd ly sqenl

:`xnbd zvxzn .dpenye,àøéæ éaø øîà`g` ax zhiyl mb ¨©©¦¥¨
,zg`e miying eid `l bgd jezay zayaïéò÷Bz ïéàL éôìz` §¦¤¥§¦

mei lka erwzy zeriwz ylyd,úaMa ,íéøòL úçéúôìoeik ¦§¦©§¨¦©©¨
cinrdle ,meid zcear dlgdy oniql wx `l` devnl opi`y
exqgy oeike ,mcnrnl l`xyie mpkecl miiele mzcearl mipdk

.dpenye mirax` wx erwzy `vnp aey el` yly
àáø øîà,`xif iax uexiz z` zegclàçîé÷ì Lç àìc àä ïàî ¨©¨¨©¨§Ÿ©§¦§¨

daxn xnelk ,ezpighn oiaeq `ivene yyeg epi`y df edin -
iax ixac lr zeywdl yi zeiyew izyy ,mipekp mpi`y mixac

,`xifíBé ìëá'c ,àãç'zg`e mixyr my eidïðzmdn ylye £¨¦§¨§©
.zaya s` rnyn 'mei lka'e ,mixryd zgiztlénð éà ,ãBòå§¦©¦

eäðéð éããäkzgiztl erwz `l zayay eixac mipekp m` s` - ©£¨¥¦§
zeriwz zg`e miying bgay zaya erwz `l mpn`e mixry
d`iadyk recn mewn lkn ,zeriwz dpenye mirax` `l`
zay axr' dhwp dpenye mirax` erwzy meil `nbec dpynd

'bgd jezayéðúéìaezkzy -íéòaøà íL eéä âçä CBúaL úaL ¦§¥©¨¤§¤¨¨¨©§¨¦
,äðBîLemeyn ef `nbec zxkfda zeticr yieézøz dpéî úòîLc §¤§¨§©¦¨©§¥

,cg`d ,miyecig ipy rnyp ef `nbecay -éaøc dpéî úòîL̈§©¦¨§©¦
á÷òé ïa øæòéìàzixiyr dlrnl `le gafnd iab lr oirwezy ¡¦¤¤¤©£Ÿ
,lirl x`eankedpéî úòîLåyecigd z` ,cerøa àçà éaøc §¨§©¦¨§©¦£¨©

àðéðçzlawl yy erwz `ly s`] jkle ,sqen lk lr oirwezy £¦¨
dpenye mirax` erwz [mewn lkn mixry zgiztl ylye zay
rnyp epi` df yecige ,zay ly oitqenl ryz etqepy oeik

.[bgay zay axr] epizpyn ly `nbecdn
,àáø øîà àlà`l bgd jezay zaya `g` ax zrc itly mrhd ¤¨¨©¨¨

,zeriwz zg`e miying eid,úaMa íéî éeléîì ïéò÷Bz ïéàL éôì§¦¤¥§¦§¦©¦©©¨
lirl epipyy enk zay axra e`lnzp xaky oeik(:gn),éøöác§¨§¦

àáeèyly oeilrd xryl yly] zeax zeriwz exqgp k"`e - ¨
zeriwzy ,gafn iabl ylye mind xryl ylye oezgzd xryl
ryze miyly wx yi bga zayay `vnpe [mind ielinl eid el`
.[oitqend ipyl g"ie ,miiaxrd oiae xgy ly cinzl `"k] zeriwz

,sqen lkl oirwezy `g` ax ixacl :`xnbd dywnénð éðúéìå§¦§¥©¦
ayúaMa úBéäì ìçL äðMä Làø,dpenye mirax` my eidàäc Ÿ©¨¨¤¨¦§©©¨§¨

óñeî ,Lãç Làøc óñeî ,äðMä Làøc óñeî ,ïéôñeî àúìz àkéà¦¨§¨¨¨¦¨§Ÿ©¨¨¨§ŸŸ¤¨
,úaLcmixyr cere ,raye mixyr ixd zeriwz ryz sqen lkle §©¨

dpynd dxikfd `l recne ,dpenye mirax` ixd mei lkay zg`e
:`xnbd zvxzn .ef `nbecéøèöéà âçä CBúaL úaL áøòdéì C- ¤¤©¨¤§¤¨¦§§¦¥

bgd jezay zay axr ly `nbecd z` hewpl dticrd dpynd
ická÷òé ïa øæòéìà éaøãk ïðéòeîLàìiab lr yly oirwezy §©§¦¨¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

dywn .dpyd y`xa jiiy `l dfy ,zixiyr dlrnl `le gafnd
:`xnbdàä éðúéì àìå àä éðúéì øîà÷ éî eèàdywnd m`d - ¨¦¨¨©¦§¥¨§Ÿ¦§¥¨

`nbec eazkiy oiekzp 'zaya lgy dpyd y`x ipzile' dywdy
dzid ezpeek ,dpynd ly `nbecd z` `le efàä éðúéìå àä éðúéì¦§¥¨§¦§¥¨

yi ze`nbecd izya ixdy ,ze`nbecd izy z` eazkiy -
:`xnbd zvxzn .miyecigøéiLå àðzdpyd y`x lgyk ok` - ¨¨§©¥

ef `nbec xiiy `pzdy `l` ,zeriwz dpenye mirax` yi zaya
:`xnbd dywn .dxikfd `leøéiL éàäc øéiL éàîmei cer dfi` - ©©¥§©©¥

mb xiiyy xnel yiy `pzd xiiyoi`y epicia llk ixdy ,df mei
epi`y e` mixac dnk xiiyny e` `l` ,cg` xac xiiyn `pzd

:`xnbd daiyn .melk xiiynçñtä áøò øéiLerwz ea s`y ©¥¤¤©¤©
raye mixyr cere ,mei lkay zg`e mixyr ,dpenye mirax`
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íåìë àìåzhren dwqtd elit`c ,rnyn Ð
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:opiqxb ikd .gafnd iabléì äîì çáæîä éáâì
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xrye ,oezgzde oeilrd xry ly elld zeriwz

minddaxrl ,jkld .`ed mind ielin meyn Ð

oitqenc zeriwz ipd lk `d ?driwz il dnl

."oeyya min mza`ye" meyn `l` opi` bga

mipy bga zeriwzd oeayg ixinbe li`ed ,jkld

`gkenc ,carinl sicr zixiyrd dlrnl ,xyr

olekl rwezy ,mind ielin meyn ody `zlin

meyn zixiyr dlrne ,xcqk ielind xac lr

`ed `nlra mieqn mewncoirwez okid rcil Ð

yly :izrny ip`e .mze`,gafn iabl Ð

iabl :opiqxb ikde .gafnl mind z` oikilenyk

dil rwz `d ?rwzc il dnl gafndzrya

mikqp zrya xgy ly cinzl ryz .mind jeqp

:il `iywe .oiid lr `l` xiy mixne` oi`y ,eid

opzc jpd `ki` `dc ,zeriwz edl oyitp ,ok m`

zra daxr ztiwf `ny e` !daxr ztiwf iab

.`id gafnl mind oikilenyøîåì ãåîìú ïéàù
åò÷úé."zexvevga oxd` ipae" `l` Ðéôì ìëä

ïéò÷åú ïéôñåîä.dl lif`e yxtn Ðéðú àåä
äéìdl ipzc `g` iax Ð.dl xn` `ed Ðøîåì

'åë ïéò÷åúùlkd i`nc ,dl yxtn did `ed Ð

sqen lk lr oirwezy ,opixn`wc oitqend itl

sqenezay oebk ,zeyecw izy ea yiy mei Ð

sqen lkl oirwez .oitqen ipy jixve ,aeh meie

,zay ly xiy zay sqenl mixne`y Ð

sqenle .miwxt dylyl zeriwz ryz oirweze

aeh meiryz oirweze ,aeh mei ly xiy Ð

.zeriwzàúéà íàåsqen lk lr oirwezc ÐÐ

.bgd jezay zay ipzilúçéúôì ïéò÷åú ïéàù
úáùá íéøòùly zeriwzk devnl dpi`y Ð

lr zexvevga mzrwze" `xwa iaizkc ,oaxw

ernyiy ,edpip `pniql jpd la` ."mkizeler

mpkecle mcnrnl e`aie.zay egc `le Ð

.dpenye mirax` edl ied xcd ,jkldàä ïàî
.ikd uixzc Ðàçîé÷ì ùç àìãogeh Ð

mixac daxn :xnelk .yyeg epi`e ,oiaeq `ivene

.mpi`yíåé ìëá ïðú ïéúéðúîã àãçmy eid Ð

.ediicda mixry zgizt ipne ,mixyre zg`

zaya mpi` m`ezg`n oizgety `vnp Ð

.mixyreåäðéð éããä éë éîð éà ãåòå:xnelk Ð

mixry zgiztl oirwez oi`y ,eixacl elit`

axra dpenye mirax` eedck ,dpenye mirax` bgd jezay zaya inp edl eede ,zaya

.zay axr wayinle ,ipzinl dil ded `dc "bgd jezay zay" ipzil ,bgd jezay zay

á÷òé ïá øæòéìà éáøã äðéî úòîù éúøú äðéî ïðéòîù àäãdlrnl oirwez oi`c Ð

oirwezc `g` iaxc dipin opirnye ,lif`e edl xn`wck ,gafnd iab lr `l` zixiyrd

?dway i`n`e ,`yixa opirny` lihadl dylye licadl dyly :eli`c ,sqen lk lr

.dcegl awri oa xfril` iaxc `l` ,`zcg `zlin opirny` `le .zay axr :`pzeéôì
úáùá íéîä éåìéîì ïéò÷åú ïéàùalel" wxta opzck ,zay axrn e`lnzp xaky Ð

.zay axrn `lnn didy `l` :(a,gn dkeq) "daxreàáåè åäì éøöáåzetqepd lk Ð

bga.`aeh `ki`e ,zay axrc licadle lihadlc inp edl ixvae .gafn iable ,mind xrye ,oezgze oeilr xryc Ð'åë äðùä ùàø éðúéìåoirwezc `zi` m` ,opiazen `g` iaxl Ð

.oitqen dyly ly raye mixyre ,mei lkay zg`e mixyr :dpenye mirax` my eid ,zaya zeidl lgy dpyd y`x ipzil ,sqen lklá÷òé ïá øæòéìà éáøãë`le ,edl ipnc Ð

.zixiyrd dlrnlc aiyg
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åäîick ,daexn dwqtd dfl df oia wiqti `ly ,xn`wc "oia oi`e" Ð opaxk elit` `nizc

ozyly xenblick ddy :(mye a,cl) dpyd y`x idliya xn`c ,eda` iaxck Ð

zery ryza zeriwz ryz rny :xn`c ,opgei iaxcn iwet`le .y`xl xfeg ,dlek z` xenbl

meiadcedi iaxl `wec ,ol rnyn `w .y`xl xfeg epi` ,olek z` xenbl ick ddyc ,`vi Ð

driwze drexze driwzc meyn ,`pdk ax xn`w

zegt ,zhren dwqtd elit`e .`id zg` dlek

p ick `l` wiqti `l ,ozyly xenbl ickndniy

dpyd y`x idliya xn`ck ,jixv dwqtdc Ð

"drexz mzrwze" :(my),dnvr ipta driwz Ð

i` opiyiig `l opaxl la` .dnvr ipta drexze

ol `wtp `l ,zeriwz oiprl `zyde .`aeh wiqtn

dcedi iaxl icin dipin'xe eda` 'xc `zbelta Ð

ibilt ike ,opgeiilin oiprle ,opaxc `ail` Ð

.dltzae ,y"wae ,dlibnae ,llda `aeh

øééùgqtd zhigya yiy Ð gqtd axr

hgyp gqtdy ,zeriwz raye mixyr

zezk ylyacinz"a opzck ,zk xg` zk Ð

lld z` d`xew zk lke .(`,cq migqt) "hgyp

miperh mde ,oiaexn odigqt eidy ,minrt yly

,mdigqt hegyl oiwitqn eid `le .ozhigya lld

lr s`e .minrt yly ede`xwiy cr ,zke zk lk

odinin eyly `ly it lr s`e :opzc abepiid Ð

`ly zk oi` ,edin la` .ziyily mrt exnb `l

mrt ea zlgzne minrt izy ezxneb dzid

zlgzay ,melk zeriwzd on xqg oi`e .ziyily

jk ,zeriwz yly d`ixw lkae ,oirwez d`ixw

:mzd opzc ,ok rnyn oeyld oi`e .qxhpewa yxit

exnb m` ,lldd z` e`xwepy m`e ,epy ÐÐ

:rnyn .odinin eyly `ly it lr s` ,eyly

ziyily mrt dligzd `l dpey`x zk elit`y

,oirwez eid miwxt iy`xay rnyn :cere !mlern

:cinz ly xiy iab ,cinz zkqn seqa ogky`ck

wxtl eribd ,xiya mield exac,erwz Ð

wxt lk lr .mrd eegzydelk lre ,driwz Ð

driwzllda yi miwxt ipye .d`egzyd ÐÐ

`l ziyily zk ly mdinin :xn`c ,dcedi 'xcn

"izad`c" :rnyn ."izad`" xnel dribd`ed Ð

"eced"e ,wxtd zligz,wxtd zligz inp Ð

:(mye a,gl dkeq) "lefbd alel" wxt opixn`ck

eid mde .miwxt iy`xa zeprl devny o`kn

wxt opzck ,zeriwz yly lldd zlgza oirwez

zezlc elrpp :(`,cq migqt) "hgyp cinz"

dxfrdwxt lkl oke .erwze erixde erwz Ð

cg` lldl `vnp ,wxteoke ,zeriwz ryz Ð

lld zxneb dzid `ly zk jl oi`e .zke zk lkl

opaxl cg`dyly zezk dylyl `vnp Ð

`lyk elit` ,zeriwz raye mixyr odae ,zelld

zepey eidyke .llk lldd z` zepey eidÐ

xn`w dil iwiqtc ipd `l` ,`aeh zeriwz iyitp

mirax` lr oitiqen oi` :opzc `de .xiiyc

dpenyelldd z` zepeyc `kid oebk ,oitiqenc oipnif iieyw`l ivn ded Ðe`la la` Ð

oeik :ipyne .opaxle dcedi iaxl iyitpc ,zaya zeidl lgy gqtd axrn dlr opikxt ikd

lld z` d`xew zkdy :qxhpewa yxity dne .aiyg `w `l ,dpy lka dizilcdzid `l Ð

lr micner eid mield :migqtc `ztqeza `zi` oke .mi`xew mield `l` ,d`xew zkd

exnb m` .xiya lldd z` mixne`e opkecepy m`e ,epy Ðeyly `ly it lr s`e ,eyly Ð

`l :xnelk ."izad`" xnel dribd `l ziyily zk ly mdinin :dcedi 'x xn` .mdinin

.odigqt zhigya "izad`" xnel mield eribd
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קנב
ezny ina cenr cp sc ± iyily wxt`nei

çñôä áøòzezk ylya hgyp gqtdy .zeriwz raye mixyr gqt zhigya yiy ÐÐ

yly lldd z` d`xew zk lke .(`,cq migqt) "hgyp cinz"a xn`ck ,zk xg` zk

minrthegyl oiwitqn eid `le .mzhigya lld oiperh eide ,oiaexn mdigqt eidy Ð

`ly it lr s` :mzd opzc ab lr s`e .minrt yly ede`xwiy cr ,zke zk lk mgqt

odinin eyliyziyily mrt exnb `l epiid Ð

ezxneb dzid `ly zk oi` ,edin la` .elek

oi`e .ziyily mrt ea zlgzne minrt izy

ez`ixw zligzay ,melk zeriwzd on xqg

.zeriwz yly d`ixw lke ,oirwezäòéâä àì
éúáäàì`l` da oi`e .dpey`x d`ixw ly Ð

oihren dnry iptn ,zeriwz ylyizyay Ð

,zk lkl dxfrd d`lnzp zepey`xd zezk

zhigy did `le ,hrna ziyily zk x`ype

.zelld yly z`ixw icka ,zkx`n odigqt

äãåäé éáøë àìã àùéø úøîàäå'x i`c Ð

dcediipn `cga driwze drexze driwz Ð

?edlàãçá äéúååë äì øáñ,gqtd axra Ð

.zeriwzd oipna dilr bilteàìàåli`ed Ð

dcedi iaxk dnwe`l `ki`ei`dc ,xiiy i`n Ð

y.xii÷éôàã úáù áøòá úåéäì ìçù çñôä áøò
úéùziyily zk zeriwzn Ð.dcedi 'xk Ð

úéù ìééòå.dlcade dlhadc ,zay axr lkc Ð

àìå äðåîùå íéòáøà ìò ïéôéñåî àìåÐ

.dil opiqxb ddinzaïéùîç äãåäé éáøì éàã
àãçådryze mei lkay zg`e mixyr Ð

oitqencizyc dxyr dpenye ,miyly ixd Ð

ziyily zkc dylye ,zezkoiyng ixd Ð

.`cgeäì úçëùî àìã ïéðîéæea ediy Ð

.oizipznc mind ielinc zeriwzïåâë éîã éëéäå
úáù áøòá ïåùàøä áåè íåé ìçùzgnyc Ð

i`ven :opzck ,aeh mei `igc `l da`eyd zia

zay axr ez ihn ike ,'ek aeh meidil ded Ð

.zxvr ipinyäéì ïðéçã àçãéîdil opicare Ð

dpyd y`x rlwilc ikid ik ,xaern lel`

.zayaàáùá ãçá 'åë àîòè éàîopiyiige Ð

y`xa `zi`ck ,`iizn meyne `iiwxi meyn

.(`,k) dpydïðúäå."mixyw el`" wxt Ðéáìç
úáùmeia oiaixw ,miaxrd oia ly cinz ly Ð

mei liig ,`nl` .zay i`vena lgy mixetkd

.zay i`vena mixetkdàøéæ 'ø øîàåmzd Ð

."mixyw el`a"àä éøîà äåä ìááá ïðéåä éë
àì úáù áøòá úåéäì ìçù íéøåôëä íåé àéðúã

ïéò÷åú åéämeic meyn ,licadle lihadl Ð

.ciar dk`ln e`l inp mixetkdúáù éàöåîáå
.zay i`vena zeidl mixetkd mei lg m`e Ðïéìéãáî åéä àìaeh meil zayn oilicany jxck "ycewl ycew oia" qekd lr Ðo`k la` .lw qpkpde ,xeng `veidy `ed mzdc Ð

dk`ln xeqi` lk oiprl `veik ,xeng qpkpd`id lkd ixac opixn` dede Ð.dnwezin mixetkd meia oiaixw zay ialg iab ibiltc ,`aiwr 'xl oia l`rnyi iaxl oia Ðúé÷éìñ éë
àéä àáé÷ò 'ø øîà÷å áéúéã éæô ïá ïåòîù 'øã äéøá äãåäé éáøì äéúçëùà íúäì`ziixan inp opirny edin ,dizlinl yxtn mzde Ð.zay i`vena mixetkd mei lgc Ðïðáø àä

íéøçà àärlwin `l zay axra dpyd y`x jkld .jxevl ycgd oixarn :ixn`e ,mixg`c` ibiltc opax oizipzn Ðopixn` `le .rlwin :ixn`c ,oizipzn jpde .dil opigcc Ð

opigc.jxevl ycgd z` oixarn oi` ixn`c ,`id mixg` Ðãáìá íéîé äòáøà àìàzaya iyinga d`ad dpyl legi zaya cg`a df m` Ðitl xcqd dfe .mini drax` epiidc Ð

zeclen ipyl ,dvgne mei dryze mixyr clenl clen oiay :`ed dpal clenoi`e oixarn oi`c edl `xiaq mixg`e .xqg cg`e `ln cg` dpyd iycg lk `vnp .dryze miyng Ð

miycg iy`x miraew `l` ,jxevl yceg mey oixqgnmixqg dyye mi`ln dyy ,mini drax` gqtl gqt oia `vnp .mlerl xqg cg`e `ln cg` Ðdrax`e miynge ze`n yly Ð

mini miynge ze`n yly od ,mini.d`ad dpy zriawl ef dpy zriaw oia mixizi drax` e`vnp .zereay miyng Ðäùîç úøáåòî äðù äúéä íàåmlerl xeaird ycg :xaqwc Ð

ely mini dpenye mixyr ,xqgdheyt dpyay mini drax` lr edpz ,xzi cg` mei `vnp .zereay drax` Ð.dyng ixd Ðéáéúéîsqen lk lr oirwez :xn`c ,`g` iaxl Ð

.sqeneåðîæá ùãç ùàø òá÷åäù òãéìedeyciwy ,oic zial edl `hiytc exikiy `xkidl dil opicar `zeaiyg i`d Ðe`x `l mc` ipa aexc ,eilr mc` al mbnbi `le ,ezkldk

.dpald yecigãéîúä éáìçdler ixa` lkc ,eixa` lkl oicd `ed Ð.ialg ixw Ðçøæîá äèîìå ùáë éöçî ïéðúéð`nei xcqa opixn`ck ,mixa` zkleda mikefd mipdk dyy Ð

ixa` oiakrzn eid minrty ,cinz ly ody oniq did dfe .gafnle yakd on oxihwne dlrnd `aiy cr ,yak ly egxfna dhnle eivgn ,yak ly ezizgza eze` oixcqn :(`,fk)

.xkid jixv did jkld ,xgy ly cinzl dkxrnd lr mcew oaxw mey oi`y `xwn opiwtn `dc .cinzd zlerl mcew oitqenl exihwi `ly xkid jixv dide ,sqend cr cinzìùå
ïéôñåîyak ly eaxrna ecbpk oipzip Ð.mexcl oetvd on mizye miyly ekxe`e ,axrnl gxfnd on dn` dxyr yy eagx yakdy Ðíéùãç éùàø ìùåiy`x itqen ly mixa` Ð

gafnd aekxkl jenq yaka eid oipzp miycgyakd lky ,yak ly oeilrd ivga ,epiidc .hrn epnid dhnl Ðyyd :zen` ryz `l` dlere rtyn epi`e mizye miyly ekxe` Ð

dlrnle aaeqd on ylyde ,aaeql ux`d on zen`.aaeql ux`d on yakd jxe` iyily ipy e`vnp Ð
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éà'xk dpcinri ike :dniz Ð `id dcedi iax ipn `d `ed `xeiy e`l gqtd axr meyn

i` :(mye a,gl) "mipin dyly" wxt xifpa `ki` `peeb i`d ike ?el dywiy ick ,dcedi

"lgi la" meynel`" wxt zeaezkae ,(`,eh) `nw wxtq `nw `aaa oke .`ed `xeiy e`l Ð

xtek ivg meyn i` :(mye `,`n) "zexrpjixhvi`c ,ith `gip `edda .`ed `xeiy e`l Ð

xn`c o`nl dywi `ly ick ,ikd xninl dil

xiiy i`n ,xtek ivg xiiyc ,`penn `wfp `blt

.xiiy i`dc

ïåâëaxra zeidl bg ly oey`xd aeh mei lgy

zia zgny ly zeriwz oi`c Ð zay

zeriwzdy it lr s` ,aeh mei zegec da`eyd

seqa opzck ,aeh mei zegec zek`lnn dlha ly

yixa izyxit mrhde .(a,ek) oilegc `nw wxt

.oiwxit

àìàoi` :xaqwc Ð cala mini drax`

mikled mleke ,jxevl ycgd z` oixarn

:jixt (mye a,h) oikxrc ipy wxtae .zeclend itl

`nei `ki`e ,oipy zlzl iryc `nei `ki`c

dpeny oiicr yiy itl ,oipy oizlzl miwlgc

.miwlg dyye miraye ze`n dpenye zery

,mipy yly seql cg` mei zeryd zelere

:ipyne !dpy miyly seql ,meil oiler miwlgde

ipy ileka `zilc oeik.aiygw `l Ð

éàîàå`la Ð mcew xicz xicz epi`ye xicz

.ok zeywdl leki `xtq ax

àéðúãdhnle yak ivgn oipzip cinz ixa`

yak ivgn oipzip oitqen lye axrna

lr oipzip miycg iy`x lye ,gxfna dhnle

seqa ok diepy `ide Ð dlrnle gafnd aekxk

zqxib oi`e .(g dpyn ipiny wxt) milwy zkqn

.dpekp epiptly mixtqd
oiwz`
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çñtä áøò íeMî éà¯épî àäc ,àeä àøeiL åàì¯ ¦¦¤¤©¤©¨¦¨§¨©¦
àì úéLéìL úk ìL íäéîéî :øîàc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§¨©¦¥¤¤©§¦¦Ÿ

òîLé ék ézáäà" øîBì äòébäädnò eéäL éðtî "' ¦¦¨©¨©§¦¦¦§©¦§¥¤¨¦¨
àìc àðîé÷Bà àä .ïéèòeîéàä àîìãå !äãeäé éaøk ¨¦¨¦§¨§¨§©¦§¨§¦§¨©

:àìà .àãça déìò âéìôe ,àãça déúååk dì øáñ àpz©¨¨©¨§¨¥©£¨¨¦£¥©£¨¤¨
úBéäì ìçL çñtä áøò øéiL ?øéiL éàäc øéiL éàî©¦¥§©¦¥¦¥¤¤©¤©¤¨¦§
ìò ïéôéñBî ïéàå" .úéL ìéiòå úéL ÷étà ,úaL áøòa§¤¤©¨©¥¦§¨¥¦§¥¦¦©
ìçL çñtä áøò àkéà àäå ?àìå ."äðBîLe íéòaøà©§¨¦§¤§¨§¨¦¨¤¤©¤©¤¨

äãeäé éaøì éàc ,úaMa úBéäì¯éà ,àãçå ïéLîç ¦§©©¨§¦§©¦§¨©§¦©£¨¦
ïðaøì¯éðú÷ ék !òáLå ïéLîç¯ìëa déúéàc écéî §©¨©©§¦¨¤©¦¨¨¥¦¥§¦¥§¨

ìëa déúéìc ,úaMa úBéäì ìçL çñtä áøò ,äðL̈¨¤¤©¤©¤¨¦§©©¨§¥¥§¨
äðLå äðL¯ehà .éðú÷ àìâçä CBúaL úaL áøò ¨¨§¨¨¨¨¨¥©¤¤©¨¤§¤¨

éëéäå ,déì úçkLî àìc ïéðîéæ ?äðL ìëa déúéà éî¦¦¥§¨¨¨¦§¦§¨©§©©¥§¥¦
éîc¯ék .úaL áøòa ïBLàø áBè íBé ìçL ïBâk ¨¥§¤¨¦§¤¤©¨¦

ïðéòì÷î.déì ïðéçc éçãî ,úaL áøòa ïBLàø áBè íBé ¦§©¦©¦§¤¤©¨©§¥¨¦©¥
àîòè éàî¯âç ìL ïBLàøä áBè íBé òì÷éàc ïåék ©©§¨¥¨§¦§©¨¦¤©

úBéäì,úaL áøòaãça ?éåä úîéà íéøetékä íBé ¦§§¤¤©¨©¦¦¥©¨¥§©
:ïðz àäå ?déì ïðéçc éîe .déì ïðéçc Ckìä ,úaMa©©¨¦§¨¨¥¨¥¦¨¥¨¥§¨§©

ïéáéø÷ úaL éáìçék :àøéæ éaø øîàå ,íéøetékä íBéa ¤§¥©¨§¥¦§©¦¦§¨©©¦¥¨¦
íBé :àéðúc àä :éøîà äåä ,ìááa áø éa ïðéåä̈¥©¦©§¨¤£¨¨§¦¨§©§¨
,ïéò÷Bz eéä àì úaL áøò úBéäì ìçL íéøetkä©¦¦¤¨¦§¤¤©¨Ÿ¨§¦

éàöBîáeïéìécáî eéä àì úaL¯éøácék .àéä ìkäúé÷éìñäãeäé éaøì dézçkLà ,íúäì §¨¥©¨Ÿ¨©§¦¦¦§¥©Ÿ¦¦§¦¦§¨¨©§©§¥§©¦§¨
déøaàä ,àéL÷ àì !àéä àáé÷ò éaø :øîà÷å áéúéc éæt ïa ïBòîL éaøc¯àä ,ïðaø¯íéøçà §¥§©¦¦§¤¨¦§¨¥§¨¨©©¦£¦¨¦¨©§¨¨©¨©¨£¥¦

àìà äðMä Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå ,úøöòì úøöò ïéa ïéà :íéøîBà íéøçà ,àéðúc .àéä¦§©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨
úøaeòî äðL äúéä íàå ,ãáìa íéîé äòaøà¯úBéäì ìçL Lãç Làø :éáéúéî .äMîç ©§¨¨¨¦¦§©§¦¨§¨¨¨§¤¤£¦¨¥¦¦ŸŸ¤¤¨¦§

úaMa¯àúéà éàå .úaL ìL øéL äçBc Lãç Làø ìL øéL¯Làøc àîéìå úaLc àîéì ©©¨¦¤ŸŸ¤¤¦¤©¨§¦¦¨¥¨§©¨§¥¨§Ÿ
äçBc éàî :àøôñ áø øîà !Lãç¯Lå øéãz ?éànàå .íc÷ì äçBcøéãz Bðéà¯!íãB÷ øéãz Ÿ¤¨©©¨§¨©¤¤§©¥§©©¨¦§¤¥¨¦¨¦¥

àúéøçà àøékéä àä ?ïðéãáò àøékéä éàäå .Bpîæa Lãç Làø òa÷eäL òãéì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥©¤§©ŸŸ¤¦§©§©¤¥¨¨§¦©¨¤¥¨©£¦¨
ïéðzéð ïéôñeî ìLå ,çøæna ähîìe Lák éöçî ïéðzéð øçL ìL ãéîz éáìç :àéðúc ,ïðéãáò̈§¦©§©§¨¤§¥¨¦¤©©¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨§¤¨¦¦¨¦
.ähîìe çaænä áBkøk úçz ïéðzéð Lãç Làø ìLå ,áøòîa ähîìe Lák éöçî¥£¦¤¤§©¨§©£¨§¤ŸŸ¤¦¨¦©©©§©¦§¥©§©¨

øîàå

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

סוכה. פרק חמישי - החליל דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dkeq(ycew zay meil)

:`xnbd dgecàeä àøeiL åàì çñtä áøò íeMî éà`pzdy dn - ¦¦¤¤©¤©¨¦¨
mirax` ea erwz `ly okziy ,xeiy df oi` gqt axr azk `l

,dpenyeàéä äãeäé éaø épî àäcdcedi iaxk epizpyn `ny - §¨©¦©¦§¨¦
øîàcyøîBì äòébä àì úéLéìL úk ìL íäéîéîlldd zxin`a §¨©¦¥¤¤©§¦¦Ÿ¦¦¨©

xenfn z` dpey`xd mrta,''ä òîLé ék ézáäà'`l xnelk ¨©§¦¦¦§©
lk zhigy dzlk xake zg` mrt llddn wlg wx xnel dwitqd

,mdigqt zepaxwdnò eéäL éðtîef zk iyp` -ïéèòeîmrd aexy , ¦§¥¤¨©¨¨¦
drwz ziyily zky eixacle .zepey`xd zezika hegyl efxcfd
dwitqd `le dpey`xa lldd zligz iptl zeriwz yly wx
mizye mirax` `l` gqt axra eid `l ,dipy mrt llda geztl
zaya lgy dpyd y`x z` wx `pzd xiiyy `vnpe ,zeriwz
,ok zegcl xyt` ji` :`xnbd dywn .dpenye mirax` ea eidy

] (àðîé÷åà àä)eàäxakúøîàlirl(:bp)dy[àLéøepizpyn ly ¨¨§©¥¨
drexz driwz lk daiygde zeriwz zg`e mixyr dzpny

`id ,ylyl driwzeäãeäé éaøk àìcdrexz driwz lk aiygny §Ÿ§©¦§¨
gqt axra eid ,dcedi iaxk dpynd oi`y oeike ,zg`l driwze
ly `yixd m`y oipn :`xnbd zayiin .zeriwz dpenye mirax`

,jk `tiqd mb dcedi iaxk dpi` dpyndàpz éàä àîìãåly §¦§¨©©¨
dpynddéúååk dì øáñdcedi iaxcàãçazky df xaca - ¨©¨§¨¥©£¨

,lldd z` zg` mrt wx dxn` ziyilyàãça déìò âéìôeiabl §¦£¥©£¨
,ylyl miaygp driwze drexz driwzy xaeqe zeriwzd oipn
aygp df oi`e mizye mirax` wx erwz gqt axray xyt` oiicre

e .xeiylàlà`g` ax ixacl dnewnl `iyewd zxfeg ok m` ¤¨
xiiy `pzde ,dpenye mirax` erwz zaya lgy dpyd y`xay

ef `nbecéàîcer.øéiL éàäc øéiL:`xnbd zvxznøéiLz`áøò ©©¥§©©¥©¥¤¤
,úaL áøòa úBéäì ìçL çñtäea erwz dcedi iax zrcl s`y ©¤©¤¨¦§§¤¤©¨

c meyn ,zeriwz dpenye mirax`úéL ÷étàyy z` `ved - ©¥¦
yilyd zk erwz `ly zeriwzd,dcedi iax zrcl ziúéL ìéiòå§©¥¦

lihadl zay axra mirwez eidy zeriwzd yy z` sqede -
dcedi iaxl mby `vnp .legl ycw oia licadle dk`lnn mrd

.zeriwz dpenye mirax` erwz ef `nbeca
:dpyna epipy.äðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàå:`xnbd dywnàìå §¥¦¦©©§¨¦§Ÿ¤§Ÿ

,zeriwz dpenye mirax`n xzei eidiy ze`ivn oi` ike -àäå§¨
äãeäé éaøì éàc ,úaMa úBéäì ìçL çñtä áøò àkéàzky xaeqy ¦¨¤¤©¤©¤¨¦§©©¨§¦§©¦§¨

lkn ,yly wx erwze zg` mrt wx lldd z` e`xw ziyily
yi mewnàãçå ïéLîçoitqenl ryz ,mei lkay zg`e mixyr - ©§¦©£¨

lldl yly cere ,zezikd izy ly lldl dxyr dpeny ,zay ly
e .ziyilyd zk lyïðaøì éàd`xw ziyily zk s`y mixaeqy ¦§©¨¨

yi ,zeriwz ryz drwze minrt dyly lldd z`òáLå ïéLîç©§¦§¤©
zeriwz..dpenye mirax` lr oitiqen oi`y dpynd dazk recne

:`xnbd zvxznäðL ìëa déúéàc éãéî éðz÷ ékdxikfd dpynd - ¦¨¨¥¦¦§¦¥§¨¨¨
ok oi`y dne ,dpy lka mpyiy zeriwz wxúBéäì ìçL çñtä áøò¤¤©¤©¤¨¦§

,äðLå äðL ìëa déúéìc úaMajkléðz÷ àì.dpyna ©©¨§¥¥§¨¨¨§¨¨Ÿ¨¨¥
:`xnbd dywneèàm`d -âçä CBúaL úaL áøòd`iady ¨¤¤©¨¤§¤¨

,dpenye mirax` erwzy meil `nbeck dpyndìëa déúéà éî¦¦¥§¨
,äðL`lddéì úçkLî àìc ïéðîéæ,dpenye mirax` eidiyéëéäå ¨¨¦§¦§Ÿ©§©©¥§¥¦

ïBLàø áBè íBé ìçL ïBâk ,éîczekeq ly,úaL áøòaoeike ¨¦§¤¨¦§¤¤©¨
mirwez eid `l k"` aeh mei dgec dpi` da`eyd zia zgnyy
liaya da`eyd zia zgnya erwzy zeriwzd dxyr mizy z`
zg`e mixyr ,zeriwz yye miyly wx eidy `vnpe ,mind jeqip
axre .zay zqipkl yye ,zekeq ly oitqenl ryz ,mei lkay
mlerl :`xnbd zvxzn .zxvr ipiny xak `ed jk xg`y zay

c meyn ,zay axra oey`x aeh mei legi `lïðéòì÷î ékáBè íBé ¦¦§§¦¨
úaL áøòa ïBLàølegl dpyd y`x cnery oic zia mi`exyk - ¦§¤¤©¨

,zay axra legi zekeq ly oey`x aeh mei mb k"`e ,zay axra
déì ïðéçc éçãî.zaya mdipy elegi jke lel`a mei mitiqen - ¦§¥¨¦¨¥

àîòè éàîmeyn ,zay axra legi `l oey`x aeh meiy mixcqn ©©£¨
yâç ìL ïBLàøä áBè íBé òìwéàc ïåékxyr dynga `edy - ¥¨§¦§©¨¦¤¨

ixyza,úaL áøòa úBéäìok m`íéøetkä íBédxyr `edy ¦§§¤¤©¨©¦¦

ixyza,úaMa ãça ,éåä úîéàzay elegiy mivex ep` oi`y oeike ¥©¨¥§©©©¨
,dfl df zekinqa mixetikd meie.déì ïðéçc Ckìämlerly oeike ¦§¨¨¦¨¥

axr dpy lka yiy `vnp ,zay axra oey`x aeh mei lg `l
.zeriwz dpenye mirax` ea erwzy bgd jeza zay

:`xnbd dywndéì ïðéçc éîemei elegi `ly ick dpyd y`xl Ÿ¦¨¦¨¥
,zekinqa zaye mixetikdúaL éáìç ïðz àäåcinz ixa` oebk - §¨§©¤§¥©¨

miaxrd oia lya ïéáéø÷`edy s`e zay i`ven,íéøetkä íBéixd §¥¦§©¦¦
.oey`x meia mixetikd mei legiy xyt`yåixd ,ceréaø øîà §¨©©¦

àøéæìááa áø éa ïðéåä ék ,izilry mcew laaa dxez izcnlyk - ¥¨¦£¥¨¥©§¨¤
,l`xyi ux`léøîà äåäc xne` iziid -àéðúc àä`ziixaaíBé £¨¨§¥¨§©§¨

ïéò÷Bz eéä àì ,úaL áøò úBéäì ìçL íéøetkäz` zay iptl ea ©¦¦¤¨¦§¤¤©¨Ÿ¨§¦
mrd z` lihadl ick zay axr lka erwzy zeriwzd yy
zay axra dk`lnn mrd ezay xaky ,licadle dk`lnn

,mixetikd mei `edyåmixetikd mei lgyk okeéä àì úaL éàöBîá §§¨¥©¨Ÿ¨
ïéìécáîmei x`yk ,'ycewl ycew oia licand' dlitzae qekd lr ©§¦¦

zayl dey mixetikd mei zyecwy oeik ,zay i`vena lgy aeh
laaa didyky `xif iax xn`e .dk`ln lka mixeq` mdipyy

ef `ziixay xaqàéä ìkä éøácj` ,dilr miwleg oi`eúé÷éìñ ék ¦§¥©Ÿ¦¦§¥¦
íúäì,l`xyi ux`l izilr xy`k -dézçkLàiz`vn -éaøì §¨¨©§©§¥§©¦

øîà÷å áéúéc éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäézrcl wx ef `ziixay §¨§¥§©¦¦§¤¨¦§¨¦§¨¨©
,àéä àáé÷ò éaøzaya oiaxw oi` mixetikd mei ialgy xaeqd ©¦£¦¨¦

dey mixetikd meiy oeike ,mixetikd meia oiaxw oi` zay ialge
mixetikd mei lgyk rewzl mikixv eid `l ,zayl ezxnega
ixd .xeng meil lw mei oia licadl `l` erwz `ly ,zay axra
xyt` oky oeike ,zekinqa mixetikd meie zay elegiy xyt`y
`iyewd zxfege ,zay axra legi zekeq ly oey`x aeh meiy
erwz bgd jezay zay axray dpynd dxikfdy ote`d mby
df ote` dpynd dxikfd recne ,dpy lka epi` dpenye mirax`

.zaya lgy gqt axr dxikfd `le
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àìz` xarl xzen m` mi`pz ewlgpy Ÿ©§¨

`ly ick dpyd y`x z` egc df itle dryd jxev meyn ycegd
ycegd z` mixarn oi`y e` oey`x meia mixetikd mei legi
meie oey`x meia mixetikd mei legiy xyt` ok m`e jxev meyl

y xnel yie ,zay axra oey`x aehàäz` dxikfdy epizpyn - ¨
zrck `id ,dpy lka bdepd xack bgd jezay zay axrïðaø©¨¨

e ,jxevl ycegd z` mixarn mlerly mixaeqdàädpynd - ¨
meiy rnyny mixetikd meia oiaxw zay ialgy dxn`y

zrck ,zayl jenqa mb lg mixetikdíéøçààéä`ly mixaeqd £¥¦¦
.jxevl s` ycegd z` exairúøöò ïéa ïéà ,íéøîBà íéøçà àéðúc§©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤

àlà ,äðMä Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå ,úøöòìly yxtdäòaøà ©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨©§¨¨
,ãáìa íéîédrax` d`ad dpya aeh mei eze` legi mlerl xnelk ¨¦¦§¨

meia ef dpya lg m` oebk ,zncewd dpya lgy dnn xge`n mini
,iying meia legi d`ad dpyl oey`xäúéä íàådúøaeòî äðL §¦¨§¨¨¨§¤¤

yxtdd didi xc` iycg ipy da eideäMîçmzrcly ,mini £¦¨
,[mei h"k] xqg cg`e [mei 'l] `ln cg` miycgd eid mlerl
mdy] mini drax`e miying ze`n yly za dpyd z`vnpe
xeaird ycege ,[mini drax` cere minly zereay miying
exair `le ,[cg` meie zereay drax` `edy] mei ryze mixyr

.jxevl elit` yceg mey
:sqen lkl oirwezy xaeqd `g` ax lr ztqep `iyew,éáéúéî¥¦¥

a epipy`ziixaøéL ,úaMa úBéäì ìçL Lãç Làøsqen lyìL ŸŸ¤¤¨¦§©©¨¦¤
äçBc Lãç Làød z`øéLsqen lyàúéà éàå .úaL ìLax ixacl ŸŸ¤¤¦¤©¨§¦¦¨

ok m` ,`g`Lãç Làøc àîéìå úaLc àîéìly xiy mb exn`i - ¥¨§©¨§¥¨§ŸŸ¤
lk lr erwze exy `ly jgxk lr `l` ,yceg y`x ly mbe zay

:`xnbd zvxzn .oaxw,àøôñ áø øîàlk lr mirweze mixy ok` ¨©©©§¨
e ,`g` ax ixacke oaxwéàîdpeekd'äçBc',`ziixaa exn`yäçBc ©¤¤

íc÷ìly xiyl dgc yceg y`x ly xiy ,mdipy lr exyy s` - §©¥
:`xnbd dywn .el mcew zeidl zayéànàåyceg y`x recn - §©©

epipy ixd ,zayl mcew(.ht migaf)y,íãB÷ øéãz ,øéãz BðéàLå øéãz̈¦§¤¥¨¦¨¦¤
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קנג
ezny ina cenr cp sc ± iyily wxt`nei

çñôä áøòzezk ylya hgyp gqtdy .zeriwz raye mixyr gqt zhigya yiy ÐÐ

yly lldd z` d`xew zk lke .(`,cq migqt) "hgyp cinz"a xn`ck ,zk xg` zk

minrthegyl oiwitqn eid `le .mzhigya lld oiperh eide ,oiaexn mdigqt eidy Ð

`ly it lr s` :mzd opzc ab lr s`e .minrt yly ede`xwiy cr ,zke zk lk mgqt

odinin eyliyziyily mrt exnb `l epiid Ð

ezxneb dzid `ly zk oi` ,edin la` .elek

oi`e .ziyily mrt ea zlgzne minrt izy

ez`ixw zligzay ,melk zeriwzd on xqg

.zeriwz yly d`ixw lke ,oirwezäòéâä àì
éúáäàì`l` da oi`e .dpey`x d`ixw ly Ð

oihren dnry iptn ,zeriwz ylyizyay Ð

,zk lkl dxfrd d`lnzp zepey`xd zezk

zhigy did `le ,hrna ziyily zk x`ype

.zelld yly z`ixw icka ,zkx`n odigqt

äãåäé éáøë àìã àùéø úøîàäå'x i`c Ð

dcediipn `cga driwze drexze driwz Ð

?edlàãçá äéúååë äì øáñ,gqtd axra Ð

.zeriwzd oipna dilr bilteàìàåli`ed Ð

dcedi iaxk dnwe`l `ki`ei`dc ,xiiy i`n Ð

y.xii÷éôàã úáù áøòá úåéäì ìçù çñôä áøò
úéùziyily zk zeriwzn Ð.dcedi 'xk Ð

úéù ìééòå.dlcade dlhadc ,zay axr lkc Ð

àìå äðåîùå íéòáøà ìò ïéôéñåî àìåÐ

.dil opiqxb ddinzaïéùîç äãåäé éáøì éàã
àãçådryze mei lkay zg`e mixyr Ð

oitqencizyc dxyr dpenye ,miyly ixd Ð

ziyily zkc dylye ,zezkoiyng ixd Ð

.`cgeäì úçëùî àìã ïéðîéæea ediy Ð

.oizipznc mind ielinc zeriwzïåâë éîã éëéäå
úáù áøòá ïåùàøä áåè íåé ìçùzgnyc Ð

i`ven :opzck ,aeh mei `igc `l da`eyd zia

zay axr ez ihn ike ,'ek aeh meidil ded Ð

.zxvr ipinyäéì ïðéçã àçãéîdil opicare Ð

dpyd y`x rlwilc ikid ik ,xaern lel`

.zayaàáùá ãçá 'åë àîòè éàîopiyiige Ð

y`xa `zi`ck ,`iizn meyne `iiwxi meyn

.(`,k) dpydïðúäå."mixyw el`" wxt Ðéáìç
úáùmeia oiaixw ,miaxrd oia ly cinz ly Ð

mei liig ,`nl` .zay i`vena lgy mixetkd

.zay i`vena mixetkdàøéæ 'ø øîàåmzd Ð

."mixyw el`a"àä éøîà äåä ìááá ïðéåä éë
àì úáù áøòá úåéäì ìçù íéøåôëä íåé àéðúã

ïéò÷åú åéämeic meyn ,licadle lihadl Ð

.ciar dk`ln e`l inp mixetkdúáù éàöåîáå
.zay i`vena zeidl mixetkd mei lg m`e Ðïéìéãáî åéä àìaeh meil zayn oilicany jxck "ycewl ycew oia" qekd lr Ðo`k la` .lw qpkpde ,xeng `veidy `ed mzdc Ð

dk`ln xeqi` lk oiprl `veik ,xeng qpkpd`id lkd ixac opixn` dede Ð.dnwezin mixetkd meia oiaixw zay ialg iab ibiltc ,`aiwr 'xl oia l`rnyi iaxl oia Ðúé÷éìñ éë
àéä àáé÷ò 'ø øîà÷å áéúéã éæô ïá ïåòîù 'øã äéøá äãåäé éáøì äéúçëùà íúäì`ziixan inp opirny edin ,dizlinl yxtn mzde Ð.zay i`vena mixetkd mei lgc Ðïðáø àä

íéøçà àärlwin `l zay axra dpyd y`x jkld .jxevl ycgd oixarn :ixn`e ,mixg`c` ibiltc opax oizipzn Ðopixn` `le .rlwin :ixn`c ,oizipzn jpde .dil opigcc Ð

opigc.jxevl ycgd z` oixarn oi` ixn`c ,`id mixg` Ðãáìá íéîé äòáøà àìàzaya iyinga d`ad dpyl legi zaya cg`a df m` Ðitl xcqd dfe .mini drax` epiidc Ð

zeclen ipyl ,dvgne mei dryze mixyr clenl clen oiay :`ed dpal clenoi`e oixarn oi`c edl `xiaq mixg`e .xqg cg`e `ln cg` dpyd iycg lk `vnp .dryze miyng Ð

miycg iy`x miraew `l` ,jxevl yceg mey oixqgnmixqg dyye mi`ln dyy ,mini drax` gqtl gqt oia `vnp .mlerl xqg cg`e `ln cg` Ðdrax`e miynge ze`n yly Ð

mini miynge ze`n yly od ,mini.d`ad dpy zriawl ef dpy zriaw oia mixizi drax` e`vnp .zereay miyng Ðäùîç úøáåòî äðù äúéä íàåmlerl xeaird ycg :xaqwc Ð

ely mini dpenye mixyr ,xqgdheyt dpyay mini drax` lr edpz ,xzi cg` mei `vnp .zereay drax` Ð.dyng ixd Ðéáéúéîsqen lk lr oirwez :xn`c ,`g` iaxl Ð

.sqeneåðîæá ùãç ùàø òá÷åäù òãéìedeyciwy ,oic zial edl `hiytc exikiy `xkidl dil opicar `zeaiyg i`d Ðe`x `l mc` ipa aexc ,eilr mc` al mbnbi `le ,ezkldk

.dpald yecigãéîúä éáìçdler ixa` lkc ,eixa` lkl oicd `ed Ð.ialg ixw Ðçøæîá äèîìå ùáë éöçî ïéðúéð`nei xcqa opixn`ck ,mixa` zkleda mikefd mipdk dyy Ð

ixa` oiakrzn eid minrty ,cinz ly ody oniq did dfe .gafnle yakd on oxihwne dlrnd `aiy cr ,yak ly egxfna dhnle eivgn ,yak ly ezizgza eze` oixcqn :(`,fk)

.xkid jixv did jkld ,xgy ly cinzl dkxrnd lr mcew oaxw mey oi`y `xwn opiwtn `dc .cinzd zlerl mcew oitqenl exihwi `ly xkid jixv dide ,sqend cr cinzìùå
ïéôñåîyak ly eaxrna ecbpk oipzip Ð.mexcl oetvd on mizye miyly ekxe`e ,axrnl gxfnd on dn` dxyr yy eagx yakdy Ðíéùãç éùàø ìùåiy`x itqen ly mixa` Ð

gafnd aekxkl jenq yaka eid oipzp miycgyakd lky ,yak ly oeilrd ivga ,epiidc .hrn epnid dhnl Ðyyd :zen` ryz `l` dlere rtyn epi`e mizye miyly ekxe` Ð

dlrnle aaeqd on ylyde ,aaeql ux`d on zen`.aaeql ux`d on yakd jxe` iyily ipy e`vnp Ð
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éà'xk dpcinri ike :dniz Ð `id dcedi iax ipn `d `ed `xeiy e`l gqtd axr meyn

i` :(mye a,gl) "mipin dyly" wxt xifpa `ki` `peeb i`d ike ?el dywiy ick ,dcedi

"lgi la" meynel`" wxt zeaezkae ,(`,eh) `nw wxtq `nw `aaa oke .`ed `xeiy e`l Ð

xtek ivg meyn i` :(mye `,`n) "zexrpjixhvi`c ,ith `gip `edda .`ed `xeiy e`l Ð

xn`c o`nl dywi `ly ick ,ikd xninl dil

xiiy i`n ,xtek ivg xiiyc ,`penn `wfp `blt

.xiiy i`dc

ïåâëaxra zeidl bg ly oey`xd aeh mei lgy

zia zgny ly zeriwz oi`c Ð zay

zeriwzdy it lr s` ,aeh mei zegec da`eyd

seqa opzck ,aeh mei zegec zek`lnn dlha ly

yixa izyxit mrhde .(a,ek) oilegc `nw wxt

.oiwxit

àìàoi` :xaqwc Ð cala mini drax`

mikled mleke ,jxevl ycgd z` oixarn

:jixt (mye a,h) oikxrc ipy wxtae .zeclend itl

`nei `ki`e ,oipy zlzl iryc `nei `ki`c

dpeny oiicr yiy itl ,oipy oizlzl miwlgc

.miwlg dyye miraye ze`n dpenye zery

,mipy yly seql cg` mei zeryd zelere

:ipyne !dpy miyly seql ,meil oiler miwlgde

ipy ileka `zilc oeik.aiygw `l Ð

éàîàå`la Ð mcew xicz xicz epi`ye xicz

.ok zeywdl leki `xtq ax

àéðúãdhnle yak ivgn oipzip cinz ixa`

yak ivgn oipzip oitqen lye axrna

lr oipzip miycg iy`x lye ,gxfna dhnle

seqa ok diepy `ide Ð dlrnle gafnd aekxk

zqxib oi`e .(g dpyn ipiny wxt) milwy zkqn

.dpekp epiptly mixtqd
oiwz`
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çñtä áøò íeMî éà¯épî àäc ,àeä àøeiL åàì¯ ¦¦¤¤©¤©¨¦¨§¨©¦
àì úéLéìL úk ìL íäéîéî :øîàc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§¨©¦¥¤¤©§¦¦Ÿ

òîLé ék ézáäà" øîBì äòébäädnò eéäL éðtî "' ¦¦¨©¨©§¦¦¦§©¦§¥¤¨¦¨
àìc àðîé÷Bà àä .ïéèòeîéàä àîìãå !äãeäé éaøk ¨¦¨¦§¨§¨§©¦§¨§¦§¨©

:àìà .àãça déìò âéìôe ,àãça déúååk dì øáñ àpz©¨¨©¨§¨¥©£¨¨¦£¥©£¨¤¨
úBéäì ìçL çñtä áøò øéiL ?øéiL éàäc øéiL éàî©¦¥§©¦¥¦¥¤¤©¤©¤¨¦§
ìò ïéôéñBî ïéàå" .úéL ìéiòå úéL ÷étà ,úaL áøòa§¤¤©¨©¥¦§¨¥¦§¥¦¦©
ìçL çñtä áøò àkéà àäå ?àìå ."äðBîLe íéòaøà©§¨¦§¤§¨§¨¦¨¤¤©¤©¤¨

äãeäé éaøì éàc ,úaMa úBéäì¯éà ,àãçå ïéLîç ¦§©©¨§¦§©¦§¨©§¦©£¨¦
ïðaøì¯éðú÷ ék !òáLå ïéLîç¯ìëa déúéàc écéî §©¨©©§¦¨¤©¦¨¨¥¦¥§¦¥§¨

ìëa déúéìc ,úaMa úBéäì ìçL çñtä áøò ,äðL̈¨¤¤©¤©¤¨¦§©©¨§¥¥§¨
äðLå äðL¯ehà .éðú÷ àìâçä CBúaL úaL áøò ¨¨§¨¨¨¨¨¥©¤¤©¨¤§¤¨

éëéäå ,déì úçkLî àìc ïéðîéæ ?äðL ìëa déúéà éî¦¦¥§¨¨¨¦§¦§¨©§©©¥§¥¦
éîc¯ék .úaL áøòa ïBLàø áBè íBé ìçL ïBâk ¨¥§¤¨¦§¤¤©¨¦

ïðéòì÷î.déì ïðéçc éçãî ,úaL áøòa ïBLàø áBè íBé ¦§©¦©¦§¤¤©¨©§¥¨¦©¥
àîòè éàî¯âç ìL ïBLàøä áBè íBé òì÷éàc ïåék ©©§¨¥¨§¦§©¨¦¤©

úBéäì,úaL áøòaãça ?éåä úîéà íéøetékä íBé ¦§§¤¤©¨©¦¦¥©¨¥§©
:ïðz àäå ?déì ïðéçc éîe .déì ïðéçc Ckìä ,úaMa©©¨¦§¨¨¥¨¥¦¨¥¨¥§¨§©

ïéáéø÷ úaL éáìçék :àøéæ éaø øîàå ,íéøetékä íBéa ¤§¥©¨§¥¦§©¦¦§¨©©¦¥¨¦
íBé :àéðúc àä :éøîà äåä ,ìááa áø éa ïðéåä̈¥©¦©§¨¤£¨¨§¦¨§©§¨
,ïéò÷Bz eéä àì úaL áøò úBéäì ìçL íéøetkä©¦¦¤¨¦§¤¤©¨Ÿ¨§¦

éàöBîáeïéìécáî eéä àì úaL¯éøácék .àéä ìkäúé÷éìñäãeäé éaøì dézçkLà ,íúäì §¨¥©¨Ÿ¨©§¦¦¦§¥©Ÿ¦¦§¦¦§¨¨©§©§¥§©¦§¨
déøaàä ,àéL÷ àì !àéä àáé÷ò éaø :øîà÷å áéúéc éæt ïa ïBòîL éaøc¯àä ,ïðaø¯íéøçà §¥§©¦¦§¤¨¦§¨¥§¨¨©©¦£¦¨¦¨©§¨¨©¨©¨£¥¦

àìà äðMä Làøì äðMä Làø ïéa ïéàå ,úøöòì úøöò ïéa ïéà :íéøîBà íéøçà ,àéðúc .àéä¦§©§¨£¥¦§¦¥¥£¤¤©£¤¤§¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨
úøaeòî äðL äúéä íàå ,ãáìa íéîé äòaøà¯úBéäì ìçL Lãç Làø :éáéúéî .äMîç ©§¨¨¨¦¦§©§¦¨§¨¨¨§¤¤£¦¨¥¦¦ŸŸ¤¤¨¦§

úaMa¯àúéà éàå .úaL ìL øéL äçBc Lãç Làø ìL øéL¯Làøc àîéìå úaLc àîéì ©©¨¦¤ŸŸ¤¤¦¤©¨§¦¦¨¥¨§©¨§¥¨§Ÿ
äçBc éàî :àøôñ áø øîà !Lãç¯Lå øéãz ?éànàå .íc÷ì äçBcøéãz Bðéà¯!íãB÷ øéãz Ÿ¤¨©©¨§¨©¤¤§©¥§©©¨¦§¤¥¨¦¨¦¥

àúéøçà àøékéä àä ?ïðéãáò àøékéä éàäå .Bpîæa Lãç Làø òa÷eäL òãéì :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥©¤§©ŸŸ¤¦§©§©¤¥¨¨§¦©¨¤¥¨©£¦¨
ïéðzéð ïéôñeî ìLå ,çøæna ähîìe Lák éöçî ïéðzéð øçL ìL ãéîz éáìç :àéðúc ,ïðéãáò̈§¦©§©§¨¤§¥¨¦¤©©¦¨¦¥£¦¤¤§©¨©¦§¨§¤¨¦¦¨¦
.ähîìe çaænä áBkøk úçz ïéðzéð Lãç Làø ìLå ,áøòîa ähîìe Lák éöçî¥£¦¤¤§©¨§©£¨§¤ŸŸ¤¦¨¦©©©§©¦§¥©§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc dkeq(ycew zay meil)

:`xnbd dgecàeä àøeiL åàì çñtä áøò íeMî éà`pzdy dn - ¦¦¤¤©¤©¨¦¨
mirax` ea erwz `ly okziy ,xeiy df oi` gqt axr azk `l

,dpenyeàéä äãeäé éaø épî àäcdcedi iaxk epizpyn `ny - §¨©¦©¦§¨¦
øîàcyøîBì äòébä àì úéLéìL úk ìL íäéîéîlldd zxin`a §¨©¦¥¤¤©§¦¦Ÿ¦¦¨©

xenfn z` dpey`xd mrta,''ä òîLé ék ézáäà'`l xnelk ¨©§¦¦¦§©
lk zhigy dzlk xake zg` mrt llddn wlg wx xnel dwitqd

,mdigqt zepaxwdnò eéäL éðtîef zk iyp` -ïéèòeîmrd aexy , ¦§¥¤¨©¨¨¦
drwz ziyily zky eixacle .zepey`xd zezika hegyl efxcfd
dwitqd `le dpey`xa lldd zligz iptl zeriwz yly wx
mizye mirax` `l` gqt axra eid `l ,dipy mrt llda geztl
zaya lgy dpyd y`x z` wx `pzd xiiyy `vnpe ,zeriwz
,ok zegcl xyt` ji` :`xnbd dywn .dpenye mirax` ea eidy

] (àðîé÷åà àä)eàäxakúøîàlirl(:bp)dy[àLéøepizpyn ly ¨¨§©¥¨
drexz driwz lk daiygde zeriwz zg`e mixyr dzpny

`id ,ylyl driwzeäãeäé éaøk àìcdrexz driwz lk aiygny §Ÿ§©¦§¨
gqt axra eid ,dcedi iaxk dpynd oi`y oeike ,zg`l driwze
ly `yixd m`y oipn :`xnbd zayiin .zeriwz dpenye mirax`

,jk `tiqd mb dcedi iaxk dpi` dpyndàpz éàä àîìãåly §¦§¨©©¨
dpynddéúååk dì øáñdcedi iaxcàãçazky df xaca - ¨©¨§¨¥©£¨

,lldd z` zg` mrt wx dxn` ziyilyàãça déìò âéìôeiabl §¦£¥©£¨
,ylyl miaygp driwze drexz driwzy xaeqe zeriwzd oipn
aygp df oi`e mizye mirax` wx erwz gqt axray xyt` oiicre

e .xeiylàlà`g` ax ixacl dnewnl `iyewd zxfeg ok m` ¤¨
xiiy `pzde ,dpenye mirax` erwz zaya lgy dpyd y`xay

ef `nbecéàîcer.øéiL éàäc øéiL:`xnbd zvxznøéiLz`áøò ©©¥§©©¥©¥¤¤
,úaL áøòa úBéäì ìçL çñtäea erwz dcedi iax zrcl s`y ©¤©¤¨¦§§¤¤©¨

c meyn ,zeriwz dpenye mirax`úéL ÷étàyy z` `ved - ©¥¦
yilyd zk erwz `ly zeriwzd,dcedi iax zrcl ziúéL ìéiòå§©¥¦

lihadl zay axra mirwez eidy zeriwzd yy z` sqede -
dcedi iaxl mby `vnp .legl ycw oia licadle dk`lnn mrd

.zeriwz dpenye mirax` erwz ef `nbeca
:dpyna epipy.äðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî ïéàå:`xnbd dywnàìå §¥¦¦©©§¨¦§Ÿ¤§Ÿ

,zeriwz dpenye mirax`n xzei eidiy ze`ivn oi` ike -àäå§¨
äãeäé éaøì éàc ,úaMa úBéäì ìçL çñtä áøò àkéàzky xaeqy ¦¨¤¤©¤©¤¨¦§©©¨§¦§©¦§¨

lkn ,yly wx erwze zg` mrt wx lldd z` e`xw ziyily
yi mewnàãçå ïéLîçoitqenl ryz ,mei lkay zg`e mixyr - ©§¦©£¨

lldl yly cere ,zezikd izy ly lldl dxyr dpeny ,zay ly
e .ziyilyd zk lyïðaøì éàd`xw ziyily zk s`y mixaeqy ¦§©¨¨

yi ,zeriwz ryz drwze minrt dyly lldd z`òáLå ïéLîç©§¦§¤©
zeriwz..dpenye mirax` lr oitiqen oi`y dpynd dazk recne

:`xnbd zvxznäðL ìëa déúéàc éãéî éðz÷ ékdxikfd dpynd - ¦¨¨¥¦¦§¦¥§¨¨¨
ok oi`y dne ,dpy lka mpyiy zeriwz wxúBéäì ìçL çñtä áøò¤¤©¤©¤¨¦§

,äðLå äðL ìëa déúéìc úaMajkléðz÷ àì.dpyna ©©¨§¥¥§¨¨¨§¨¨Ÿ¨¨¥
:`xnbd dywneèàm`d -âçä CBúaL úaL áøòd`iady ¨¤¤©¨¤§¤¨

,dpenye mirax` erwzy meil `nbeck dpyndìëa déúéà éî¦¦¥§¨
,äðL`lddéì úçkLî àìc ïéðîéæ,dpenye mirax` eidiyéëéäå ¨¨¦§¦§Ÿ©§©©¥§¥¦

ïBLàø áBè íBé ìçL ïBâk ,éîczekeq ly,úaL áøòaoeike ¨¦§¤¨¦§¤¤©¨
mirwez eid `l k"` aeh mei dgec dpi` da`eyd zia zgnyy
liaya da`eyd zia zgnya erwzy zeriwzd dxyr mizy z`
zg`e mixyr ,zeriwz yye miyly wx eidy `vnpe ,mind jeqip
axre .zay zqipkl yye ,zekeq ly oitqenl ryz ,mei lkay
mlerl :`xnbd zvxzn .zxvr ipiny xak `ed jk xg`y zay

c meyn ,zay axra oey`x aeh mei legi `lïðéòì÷î ékáBè íBé ¦¦§§¦¨
úaL áøòa ïBLàølegl dpyd y`x cnery oic zia mi`exyk - ¦§¤¤©¨

,zay axra legi zekeq ly oey`x aeh mei mb k"`e ,zay axra
déì ïðéçc éçãî.zaya mdipy elegi jke lel`a mei mitiqen - ¦§¥¨¦¨¥

àîòè éàîmeyn ,zay axra legi `l oey`x aeh meiy mixcqn ©©£¨
yâç ìL ïBLàøä áBè íBé òìwéàc ïåékxyr dynga `edy - ¥¨§¦§©¨¦¤¨
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ç"ôø ïîéña øàaúiL Bîk íBiä úBöç íã÷14: Ÿ¤£©§¤¦§¨¥§¦¨
ג  סעיף השבת ביום זמירות דיני שבת הלכות רפא סימן

1

2

3

`zax `zkld
êéøàäì ùéå [ä יום את לקדש החסידים מהנהגות -

החול, מבימות יותר קודם בבקר לקום השבת
שאפשר  כמה והעמקה בהתבוננות בתפלה ,12ולהתעסק

התפילה  קודם החסידות בלימוד להוסיף .13וכן

zetqede mipeiv
ועוד.12) עא, עמ' מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש אגרות

גם  טובים... וימים בשבתות א: סימן הקודש אגרת ובתניא
להאריך  הכושר ושעת פנאי להם יש עסקים בעלי  כל
מוטל  עליהם ואדרבה, לה', ונפשם לבם בכוונת בתפלתם
חיים, אורח ערוך בשלחן שכתוב כמו עז, ויתר שאת ביתר
ויום  כו' תעבוד ימים ששת משה, בתורת שכתוב וכמו

לה'. כולו דייקא, אלקיך לה' שבת השביעי
רבותינו  אבותינו כ"ק הוד :99 עמ' ה'תש"ט המאמרים בס'
לאלו  להלכה פסקו זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים
לעסוק  שניהם יקיימו דאיך בציבור, תפלה בענין ששאלו
להם  ענו בציבור, ולהתפלל התפלה באריכות שבלב בעבודה
וסידרו  מתפללים. שהציבור בשעה בציבור תפלה פירוש כי
קריאת  קדושה, ברכו, קדישים, התפלה כל ישמעו כי להם
להתפלל  ואח"כ הציבור, דתפלת והקדישים התורה,

שבלב. בהעבודה שכלו יד השגת כפי איש איש במתינות
˜"˘· ˙ÂÎÈ¯‡· ‰ÏÈÙ˙· ÂÈ‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙Â‚‰‰Ó כ"ק :

הציבור  של התפילות בעת נוכח היה נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר
מאריך  אלא המנין עם מסיים הי' לא אולם ויו"ט, בשבת

.(30 עמ' ש"ק ומנהגי הליכות (לקט מהמנין יותר הרבה
לבית  נכנס הי' בפאריז שהה כשרבינו תש"ז, שנת בתקופת

הארון  של הימיני בצד במזרח עומד הש"ץ. בחזרת הכנסת
מתפלל  הי' מכן ולאחר התפלה, גמר עד נשאר רבינו קודש.

שם). הליכות (לקט במלה מלה הסידור מתוך
עמ'13) חכ"ב מנחם תורת התשי"ח תשא ש"פ שיחת ראה

בבוקר, התשיעית בשעה לביתֿהכנסת כשבאים :188
הישיבה, תלמידי חסידות. לומד הקהל את למצוא צריכים
הישיבה, סדרי ע"פ לפנ"ז, עוד החסידות לימוד מתחילים
בשעה  לכלֿהפחות לבוא צריכים בעליֿבתים, אבל

חסידות. ללמוד התשיעית
הוצרך  מהורש"ב אדמו"ר שכ"ק סיפרו בליובאוויטש
חמש  - ובשבת שעות, שלש - חול ביום לתפילה, הקדמה

סכ"ט). מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק מדור אוזן (לשמע שעות
שאסור 14) ששית שעה סוף לאכול למהר צריך א: סעיף

לשום  מתכוין אינו אם אפילו חצות עד בשבת להתענות
דבר  הוא אפילו אחר בדבר עסקו מחמת שנמנע אלא תענית
חפץ  אינו כן אם אלא אסור ומתפלל שקורא כגון מצוה
הדין  (והוא שיתבאר כמו לו עונג הוא והאיחור עדיין לאכול
מתכוין  ואם מבאכילה) יותר ותפלה בקריאה מתענג אם

אסור. אחת שעה אפילו תענית לשם

•
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מותר ‰ התלוש דבר בשאר או בספסל התקוע סכין אבל
מפני  מעולם הוציאו לא שעדיין אף בשבת להוציאו
בונה  משום לעולם איסור בו אין תלוש בדבר נקב שבעשיית
או  להכניס פתח עשהו אם כלי תיקון גזירת משום אלא
ולא  להכניס לא כלל פתח עושהו כשאינו אבל להוציא
בו  אין הסכין הוצאת ע"י ממילא שנעשה אלא להוציא
כלים  בשאר או גדולה בחבית תקוע הוא ואם כלל איסור
דינו  הרי וסתירה בנין בהם שיש סאה מ' שמחזיקין גדולים

בכותל: כתקוע

Â או בעץ בידים סתמו אפילו ונסתם נקב בה שהיה חבית
אמורים  דברים במה בשבת לפותחו מותר אחר בדבר
השמרים  כנגד הוא אם אבל השמרים מן למעלה כשהוא
תדיר  ולסותמו לפותחו עשוי כן אם (אלא לפותחו אסור
כל  הרי כך כל למטה שהוא שכיון שבחבית) ברזא כגון
לפיכך  מעולה סתימה וצריך עליו נשען היין כובד
מן  למעלה משא"כ חדש נקב כפותח חשוב כשפותחה
כפותח  חשוב אינו מעולה סתימה צריך שאין השמרים

מחדש:
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Ê לנקבו מותר שנסתם ישן נקב לפתוח שמותר במקום
ואינו  שבחבית הברזא נשברה אם כגון במקדח אפילו
שמותר  לומר צריך ואין במקדח לנקבה יכול להוציאה יכול
אם  בה התחובה ברזא באותה ולהכות אחרת ברזא ליקח
הברזא  תהא שלא ובלבד בשבת יין לשתות לצורך הוא

שנתבאר: כמו השמרים נגד בה התחובה

Á בחבית אלא ישן נקב לפתוח התירו שלא אומרים יש
בחבית  אבל בנקב יפה מהודקת הסתימה שאין חרס של
וחותכין  הנקב בו שסותמין העץ מאד שמהדקין עץ של
חדש  נקב שזהו נראה ודאי להוציאו שלא דעת על ראשו
במקום  דבריהם על לסמוך ויש זה על חולקין ויש ואסור

סופרים: בדברי להקל גדול צורך

Ë להוציא בחבית ברזא שאר או חלול קנה ליתן מותר
יודע  ואינו זו בחבית מעולם היו שלא אע"פ היין בהם
שמא  חוששין ואין זו חבית של הנקב למדת יבאו אם כלל
עד  סביב סביב בסכין ויגרדם ויחתכם למדתו יבאו לא

שיתבאר: כמו מחתך משום ויתחייב למדתו שיבאו

È בנק הדס של עלה ליתן אסור שלא אבל כדי שבחבית ב
על  מקלח יהיה אלא החבית דופני על שותת היין יהיה
מרזב  יתקן שמא גזרה מרזב כעין ועשוי המקופל העלה
כן  גזרו שלא ומה למרחוק וילך לתוכו היין שיפול ליינו
שום  עושה הוא אין שהקנה לפי הוא חלול קנה בנתינת
שמא  גוזרין אין לפיכך בחבית שתוחבו אלא בגופו מעשה
בעלה  משא"כ ליינו מרזב לתקן מעשה לעשות יבא
כיון  מרזב כעין ומקפלו שלוקחו בגופו מעשה שעושה

גמור  מרזב לתקן יבא שמא בו גזרו מרזב כעושה שנראה
ליינו:

‡È מרזב גזרת משום אסרו לא בעלה שגם אומרים ויש
עלה  ויקטום זה עלה יתקלקל שמא גזרה משום אלא
אסורה  זו וקטימה החבית בנקב ליתנו התלוש הענף מן אחר
ראוי  שיהיה בשבת שמתקנו דבר שכל כלי תיקון משום
כמו  כלי תיקון משום בו יש תשמיש איזה בו להשתמש
למאכל  וראוי רך הוא העלה אם ואף ש"מ בסי' שיתבאר
שלא  כלי תיקון משום בקטימתו איסור יש אעפ"כ בהמה
והן  הואיל כלי תיקון משום בהם אין בהמה אוכלי אמרו
כשמתקן  אלא שכ"ב בסי' שיתבאר כמו מתקיימין ואין רכין
בו  לחצוץ קש שקוטם כגון עצמו בפני כלי להיות האוכל
כלל  האוכל דרך שאין לפי כלי כמתקן חשוב שאינו שיניו
אבל  הרבה מתקיים שאינו כיון בתחלה כלי ממנו לעשות
בנקב  העלה ליתן כגון כבר העשוי כלי בו לתקן הוא דרך
בקטימה  יש לכך כשקוטמה לפיכך כבר העשויה שבחבית

כלי. תיקון משום זו

שבחבית  בנקב העלה בנתינת איסור שאין זו סברא ולפי
הרבה  לו שיש במקום אסרו לא יקטום שמא משום אלא
שאף  יקטום שמא לחוש אין שאז יום מבעוד קטומים עלין
חוששים  ואין עוד לו יש הרי שנים או אחד יתקלקל אם
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה ולענין כולם יתקלקלו שמא

המיקל:

סעיפים  בשבת וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

הֿיא 
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ומבאר:] שהולך מה וזהו

íùá ïéøå÷ íìåòäù äæ úîàá éë ,ïéðòäå
íìåë úà äéçî ä"á÷äù äî ïéîàäì ,äðåîà
íéòåè ,ùéì ïéàî úåîìåòä ìë úà àøá àåäå
ùâøð äæ éøäù äðåîà äæì êéøö ïéàù ,íä
éøä øùá éðéòá äàåø åðéàù íâä ,äéàø úðéçáá

äàåø åìéàë äæ.(שכלו בעיני שרואה (מאחר

,à÷ééã äæçà ,äåìà äæçà éøùáîå øîàð äæ ìòå
.éøùáî åðééäå

שאפשר  והיינו ראי', של תרגום הוא "אחזה"
והיינו  באלקות, ממש ראי' לבחינת להגיע לאדם

ב"בשרי". ההתבוננות ידי על

פירוש:

åîåé÷å óåâä úåéç äàåøù ìéáùá ,éøùáá åîëù
àéä àéäù ,åá àéä åùôð éë ùéâøîå òãåé
.óåâì íåé÷å úåéç ïéà äãòìáå óåâä úà äéçîä

בלבד  דומם חומר אלא אינו עצמו מצד הגוף
בקד  המונחים גשמי ועצם וכל כבשר ובתבשיל רה

הגם  ולפיכך, בו. המלובשת מנפשו רק היא חיותו
ומה  איך שבו הנפש מהות אדם ראה לא שמעולם
מציאותה  בבירור אצלו נתאמת זה כל עם היא,
כאילו  חזקה "התאמתות" שהיא שכלו, בראיית

עיניו. בראיית ממש רואה

úåîìåòä úà ïéàåøù øçàî ,äåìà äæçà êë
,ìåãâ óåâ åîë íäùרז"ל òé÷øìכמאמר õøàäî

.'åë äðù ÷"ú êìäî
כך  הגוף את ממלאה  הנפש  מה חז"ל אמרו 
כל  את מחי ' שהקב"ה  העולם , את  ממלא הקב"ה 
העולם  כי בגוף, הנפש  התלבשות  כדמיון העולמות
מידת  גודל בחז "ל (וכמבואר גדול" "גוף בשם נקרא 
כל  בין וכן שנה , ת "ק מהלך  לרקיע הארץ מן העולם ,
רואים , ואנו כו'), הרקיע של עוביו  וכן ורקיע , רקיע 
נברא  כל וקיים, חי  - העולם כל - הזה  הגדול שהגוף 
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ç"ôø ïîéña øàaúiL Bîk íBiä úBöç íã÷14: Ÿ¤£©§¤¦§¨¥§¦¨
ג  סעיף השבת ביום זמירות דיני שבת הלכות רפא סימן

1

2

3

`zax `zkld
êéøàäì ùéå [ä יום את לקדש החסידים מהנהגות -

החול, מבימות יותר קודם בבקר לקום השבת
שאפשר  כמה והעמקה בהתבוננות בתפלה ,12ולהתעסק

התפילה  קודם החסידות בלימוד להוסיף .13וכן

zetqede mipeiv
ועוד.12) עא, עמ' מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק קודש אגרות

גם  טובים... וימים בשבתות א: סימן הקודש אגרת ובתניא
להאריך  הכושר ושעת פנאי להם יש עסקים בעלי  כל
מוטל  עליהם ואדרבה, לה', ונפשם לבם בכוונת בתפלתם
חיים, אורח ערוך בשלחן שכתוב כמו עז, ויתר שאת ביתר
ויום  כו' תעבוד ימים ששת משה, בתורת שכתוב וכמו

לה'. כולו דייקא, אלקיך לה' שבת השביעי
רבותינו  אבותינו כ"ק הוד :99 עמ' ה'תש"ט המאמרים בס'
לאלו  להלכה פסקו זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים
לעסוק  שניהם יקיימו דאיך בציבור, תפלה בענין ששאלו
להם  ענו בציבור, ולהתפלל התפלה באריכות שבלב בעבודה
וסידרו  מתפללים. שהציבור בשעה בציבור תפלה פירוש כי
קריאת  קדושה, ברכו, קדישים, התפלה כל ישמעו כי להם
להתפלל  ואח"כ הציבור, דתפלת והקדישים התורה,

שבלב. בהעבודה שכלו יד השגת כפי איש איש במתינות
˜"˘· ˙ÂÎÈ¯‡· ‰ÏÈÙ˙· ÂÈ‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ ˙Â‚‰‰Ó כ"ק :

הציבור  של התפילות בעת נוכח היה נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר
מאריך  אלא המנין עם מסיים הי' לא אולם ויו"ט, בשבת

.(30 עמ' ש"ק ומנהגי הליכות (לקט מהמנין יותר הרבה
לבית  נכנס הי' בפאריז שהה כשרבינו תש"ז, שנת בתקופת

הארון  של הימיני בצד במזרח עומד הש"ץ. בחזרת הכנסת
מתפלל  הי' מכן ולאחר התפלה, גמר עד נשאר רבינו קודש.

שם). הליכות (לקט במלה מלה הסידור מתוך
עמ'13) חכ"ב מנחם תורת התשי"ח תשא ש"פ שיחת ראה

בבוקר, התשיעית בשעה לביתֿהכנסת כשבאים :188
הישיבה, תלמידי חסידות. לומד הקהל את למצוא צריכים
הישיבה, סדרי ע"פ לפנ"ז, עוד החסידות לימוד מתחילים
בשעה  לכלֿהפחות לבוא צריכים בעליֿבתים, אבל

חסידות. ללמוד התשיעית
הוצרך  מהורש"ב אדמו"ר שכ"ק סיפרו בליובאוויטש
חמש  - ובשבת שעות, שלש - חול ביום לתפילה, הקדמה

סכ"ט). מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק מדור אוזן (לשמע שעות
שאסור 14) ששית שעה סוף לאכול למהר צריך א: סעיף

לשום  מתכוין אינו אם אפילו חצות עד בשבת להתענות
דבר  הוא אפילו אחר בדבר עסקו מחמת שנמנע אלא תענית
חפץ  אינו כן אם אלא אסור ומתפלל שקורא כגון מצוה
הדין  (והוא שיתבאר כמו לו עונג הוא והאיחור עדיין לאכול
מתכוין  ואם מבאכילה) יותר ותפלה בקריאה מתענג אם

אסור. אחת שעה אפילו תענית לשם

•
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מותר ‰ התלוש דבר בשאר או בספסל התקוע סכין אבל
מפני  מעולם הוציאו לא שעדיין אף בשבת להוציאו
בונה  משום לעולם איסור בו אין תלוש בדבר נקב שבעשיית
או  להכניס פתח עשהו אם כלי תיקון גזירת משום אלא
ולא  להכניס לא כלל פתח עושהו כשאינו אבל להוציא
בו  אין הסכין הוצאת ע"י ממילא שנעשה אלא להוציא
כלים  בשאר או גדולה בחבית תקוע הוא ואם כלל איסור
דינו  הרי וסתירה בנין בהם שיש סאה מ' שמחזיקין גדולים

בכותל: כתקוע

Â או בעץ בידים סתמו אפילו ונסתם נקב בה שהיה חבית
אמורים  דברים במה בשבת לפותחו מותר אחר בדבר
השמרים  כנגד הוא אם אבל השמרים מן למעלה כשהוא
תדיר  ולסותמו לפותחו עשוי כן אם (אלא לפותחו אסור
כל  הרי כך כל למטה שהוא שכיון שבחבית) ברזא כגון
לפיכך  מעולה סתימה וצריך עליו נשען היין כובד
מן  למעלה משא"כ חדש נקב כפותח חשוב כשפותחה
כפותח  חשוב אינו מעולה סתימה צריך שאין השמרים

מחדש:
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Ê לנקבו מותר שנסתם ישן נקב לפתוח שמותר במקום
ואינו  שבחבית הברזא נשברה אם כגון במקדח אפילו
שמותר  לומר צריך ואין במקדח לנקבה יכול להוציאה יכול
אם  בה התחובה ברזא באותה ולהכות אחרת ברזא ליקח
הברזא  תהא שלא ובלבד בשבת יין לשתות לצורך הוא

שנתבאר: כמו השמרים נגד בה התחובה

Á בחבית אלא ישן נקב לפתוח התירו שלא אומרים יש
בחבית  אבל בנקב יפה מהודקת הסתימה שאין חרס של
וחותכין  הנקב בו שסותמין העץ מאד שמהדקין עץ של
חדש  נקב שזהו נראה ודאי להוציאו שלא דעת על ראשו
במקום  דבריהם על לסמוך ויש זה על חולקין ויש ואסור

סופרים: בדברי להקל גדול צורך

Ë להוציא בחבית ברזא שאר או חלול קנה ליתן מותר
יודע  ואינו זו בחבית מעולם היו שלא אע"פ היין בהם
שמא  חוששין ואין זו חבית של הנקב למדת יבאו אם כלל
עד  סביב סביב בסכין ויגרדם ויחתכם למדתו יבאו לא

שיתבאר: כמו מחתך משום ויתחייב למדתו שיבאו

È בנק הדס של עלה ליתן אסור שלא אבל כדי שבחבית ב
על  מקלח יהיה אלא החבית דופני על שותת היין יהיה
מרזב  יתקן שמא גזרה מרזב כעין ועשוי המקופל העלה
כן  גזרו שלא ומה למרחוק וילך לתוכו היין שיפול ליינו
שום  עושה הוא אין שהקנה לפי הוא חלול קנה בנתינת
שמא  גוזרין אין לפיכך בחבית שתוחבו אלא בגופו מעשה
בעלה  משא"כ ליינו מרזב לתקן מעשה לעשות יבא
כיון  מרזב כעין ומקפלו שלוקחו בגופו מעשה שעושה

גמור  מרזב לתקן יבא שמא בו גזרו מרזב כעושה שנראה
ליינו:

‡È מרזב גזרת משום אסרו לא בעלה שגם אומרים ויש
עלה  ויקטום זה עלה יתקלקל שמא גזרה משום אלא
אסורה  זו וקטימה החבית בנקב ליתנו התלוש הענף מן אחר
ראוי  שיהיה בשבת שמתקנו דבר שכל כלי תיקון משום
כמו  כלי תיקון משום בו יש תשמיש איזה בו להשתמש
למאכל  וראוי רך הוא העלה אם ואף ש"מ בסי' שיתבאר
שלא  כלי תיקון משום בקטימתו איסור יש אעפ"כ בהמה
והן  הואיל כלי תיקון משום בהם אין בהמה אוכלי אמרו
כשמתקן  אלא שכ"ב בסי' שיתבאר כמו מתקיימין ואין רכין
בו  לחצוץ קש שקוטם כגון עצמו בפני כלי להיות האוכל
כלל  האוכל דרך שאין לפי כלי כמתקן חשוב שאינו שיניו
אבל  הרבה מתקיים שאינו כיון בתחלה כלי ממנו לעשות
בנקב  העלה ליתן כגון כבר העשוי כלי בו לתקן הוא דרך
בקטימה  יש לכך כשקוטמה לפיכך כבר העשויה שבחבית

כלי. תיקון משום זו

שבחבית  בנקב העלה בנתינת איסור שאין זו סברא ולפי
הרבה  לו שיש במקום אסרו לא יקטום שמא משום אלא
שאף  יקטום שמא לחוש אין שאז יום מבעוד קטומים עלין
חוששים  ואין עוד לו יש הרי שנים או אחד יתקלקל אם
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה ולענין כולם יתקלקלו שמא

המיקל:

סעיפים  בשבת וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

הֿיא 

•

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

dxez ihewl

ומבאר:] שהולך מה וזהו

íùá ïéøå÷ íìåòäù äæ úîàá éë ,ïéðòäå
íìåë úà äéçî ä"á÷äù äî ïéîàäì ,äðåîà
íéòåè ,ùéì ïéàî úåîìåòä ìë úà àøá àåäå
ùâøð äæ éøäù äðåîà äæì êéøö ïéàù ,íä
éøä øùá éðéòá äàåø åðéàù íâä ,äéàø úðéçáá

äàåø åìéàë äæ.(שכלו בעיני שרואה (מאחר

,à÷ééã äæçà ,äåìà äæçà éøùáîå øîàð äæ ìòå
.éøùáî åðééäå

שאפשר  והיינו ראי', של תרגום הוא "אחזה"
והיינו  באלקות, ממש ראי' לבחינת להגיע לאדם

ב"בשרי". ההתבוננות ידי על

פירוש:

åîåé÷å óåâä úåéç äàåøù ìéáùá ,éøùáá åîëù
àéä àéäù ,åá àéä åùôð éë ùéâøîå òãåé
.óåâì íåé÷å úåéç ïéà äãòìáå óåâä úà äéçîä

בלבד  דומם חומר אלא אינו עצמו מצד הגוף
בקד  המונחים גשמי ועצם וכל כבשר ובתבשיל רה

הגם  ולפיכך, בו. המלובשת מנפשו רק היא חיותו
ומה  איך שבו הנפש מהות אדם ראה לא שמעולם
מציאותה  בבירור אצלו נתאמת זה כל עם היא,
כאילו  חזקה "התאמתות" שהיא שכלו, בראיית

עיניו. בראיית ממש רואה

úåîìåòä úà ïéàåøù øçàî ,äåìà äæçà êë
,ìåãâ óåâ åîë íäùרז"ל òé÷øìכמאמר õøàäî

.'åë äðù ÷"ú êìäî
כך  הגוף את ממלאה  הנפש  מה חז"ל אמרו 
כל  את מחי ' שהקב"ה  העולם , את  ממלא הקב"ה 
העולם  כי בגוף, הנפש  התלבשות  כדמיון העולמות
מידת  גודל בחז "ל (וכמבואר גדול" "גוף בשם נקרא 
כל  בין וכן שנה , ת "ק מהלך  לרקיע הארץ מן העולם ,
רואים , ואנו כו'), הרקיע של עוביו  וכן ורקיע , רקיע 
נברא  כל וקיים, חי  - העולם כל - הזה  הגדול שהגוף 
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כח  בה  יש הארץ מתנענעים, הגלגלים כמו: ערכו, לפי 
ובעלי פרי, עושים  ואילנות  עשבים  להצמיח הצומח 

שבאדם . הנפש וכן  מרגישים , חיים 

הרי ונברא, נברא שבכל הזה  החיות נובע  ומאין
אלא  זאת  אין אלא עצמו, את  מחי ' העולם  אין בוודאי
את  להחיות  ומשפיע מאיר יתברך שהוא  אלקית חיות 

העולמות .

úåîùðå íéëàìî åîë íéðçåø íéøáã åìéôà ïëå
óåñ ïéàî íëåúáù úåéçä éáâì óåâë ïä 'åë
ù"îë ,íîéé÷îå íúåà 'éçîäå äååäîä ä"á

.äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù
כך  וגוף, לנפש נחלקים גשמיים שיצורים כמו
גוף  יש עליונים, מלאכים כמו רוחניים, ביצורים גם
שגם  (כידוע, גופו זוהי המלאך דמציאות ונפש.
רוחניים), גופים שהם אלא גופים, יש למלאכים
ה' אור שהוא אלקית, חיות שוכנת המלאך ובתוך
המיוחד  ה' אור יש מלאך (ולכל בהם המתלבש

אליו).

ïåùì åäæå ,'åë äàåø åìàë úùâøåî åæ äòéãéå
ïåùìá äðåîà íùá àø÷ð äæ ïéà ïëìå .äæçà
ïåùì àåä úòã éë ,úòã íùá àìà ùãå÷ä

.äùâøäå äøëä
אינו  העולם את מחי' שהקב"ה זה על ולכן,
אלא  יתכן לא אמונה לשון כי אמונה, לשון נופל

בעיניו  רואה שאינו דבר לומר על יתכן שלא וכמו ,
ידי  על מתנענעים ידיו שאצבעות "מאמין" שאדם
שהרי  אמונה צריך אין שלזה שבהם, הרוחני החיות
דעת, לשון נופל זה ענין על אלא זה. ומרגיש רואה
היא  שהדעת היינו והרגשה, הכרה לשון שהיא
נרגש  שהדבר בלב, והרגשה במוח עמוקה הכרה
בקשר  ההוא הדבר עם שמתקשר עד מאד אצלו

בנפש. לו נוגע שהדבר היינו אמיץ ,

שייך  זה שאין "דערהער", הנקרא החוש והוא
האדם  של האנושיים בכוחות המושג בדבר רק
בבחינת  אינו בו מאמינים שרק דבר (משא"כ
ומובדל  רחוק נשאר הדבר כי בהמאמין, הרגשה
הוא, באלקות הדעת שענין בעניננו, וכך ממנו)
יתברך  שהוא איך בנפשו להרגיש יכול שהאדם
דכמו  בגוף, הנפש חיות כדמיון העולם את מחי'
כך  גמורה, בהתאמתות נפשו בחיי האדם שמרגיש

כולם. החיים בחיי להרגיש יכול הוא

äæî åúòã çéñé àìù áìä ú÷îòä àåä úòã íâå

øåñéå çëùé àìù ãéîú åéðôì ïåøëæì åì äéäéå
.åáìî

דבר  הוא העולם את מחי' שהקב"ה שזה אע"פ
בעיני  זה דבר רואים כאילו דהוי עד לאדם הנגלה

לשון זה על נופל מקום מכל "ציווי בשר, את דע ,
מזה  דעתו יסיח שהאדם שיתכן לפי אביך", אלקי

בו. נרגש יהי' שלא וכ"ש הדבר וישכח

שניתן  לאדם ונגלה הנראה דבר גם כלומר:
נרגש  יהי' לא אליו לבו ישים לא אם ממש, להרגישו

בו.

עצמו, אהבת מחמת כלל, בדרך ולמשל:
דבר  כל הנה בעיניו, מאד יקרה אדם של שנפשו
בהתפעלות  האהבה בתכלית יאהבנו לטובתו, שהוא
בתכלית  ישנאהו לו המזיק דבר ולהיפך, גדולה,
שטרוד  אדם יש שלפעמים רואים, אנו אך השנאה.
עצמו", מ"הרגשת אז ומסולק גדול, בענין מאד
ולא  בעיניו, כך כל נפשו תיקר לא זאת ובשעה
אינו  וכן רצונו, נגד שהוא מדבר כ"כ יתפעל

לטובתו. שהוא דבר עבור באהבה מתפעל 

כאהבת  האדם אל כך כל הקרוב דבר שגם הרי,
שכן  וכל מזה. דעתו להסיח ניתן עצמו, והרגשת
דאע"פ  ב"ה", החיים ב"חיי ההרגשה בענין
רואה  כאילו ממש זה להרגיש לאדם שאפשר
יכול  לכך לבו ישים לא אם מקום, מכל בעיניו,

אותו. לשכוח

דהיינו  אביך", אלקי את "דע הציווי ענין וזהו
שירגיש  עד בזה, מחשבתו ולהעמיק להתבונן
"ראי' בשם נקרא אשר והוא הדבר, אותו בחוש

בשר. בעיני רואה כאילו דהוי במוח", חושיית

- היא הדעת כח של ה"פעולה" כלומר:
- היא מזה והתוצאה בדבר; וההעמקה ההתבוננות
עד  (בלב), והרגשה (במוח) הכרה לידי בא שהאדם
בעיני  שרואה דבר כמו אמיץ בקשר עמו שמתקשר

בשר.

øåäøäã éãéî ãéáò àì àîìòá øåäøä ë"àùî
.éîã øåáãë åàì

במחשבת  ועובר עולה כשענין נקרא הרהור
אינה  זאת ומחשבה והעמקה, עיון בלי האדם
הפנימי  הפירוש וזהו האדם, בנפש כלום פועלת
פעולה  לו יש דדיבור דמי", כדיבור לאו ב"הרהור

מידי. עביד דלא הרהור משא"כ באדם, פנימית
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היינו ‰Â‰(נז) שמו מה בנו שם ומה שמו מה כתיב
הוא  ששם דחב"ד עצמן המוחין בבחינת
דחב"ד  המוחין ומבחי' אא"ס גלוי תוס' בחי' עיקר
מוחין  ונק' חג"ת במדות גם ומתפשט ההארה נמשך
אדם  בחי' והיינו כו' בנו שם ומה וזהו כידוע דז"א
בחי' והוא כו' ז"א בחי' בתראה ואדם אבא אור קדמאה
מוחין  בחי' ונק' ומדות במוחין שלם בפרצוף אדם
מוחין  בחי' שהרי הנ"ל רברבי אפי בבחי' דגדלות
כמו  הגדלות בתכלית דז"א במדות גם נמשך דחו"ב
ונק' חכמה שקנה זקן שנק' שנה ע' בן בהיותו בזקן
וכמאמר  כו' ח"ס בבחי' כו' סתים דדעתוהי סבא ישראל
המוחין  שבחי' כו' כזקן להם נדמה מ"ת בשעת רז"ל
עד"מ  כמו בתכלית בהן הבטול בחי' והארת עיקר הן
שלו  דמוחין משום ביותר בדעתו מיושב שהוא הזקן
עוצם  מפני כו' דורדיי' על טב כחמר ושכיך שקיט
גלוי  בחי' נמשך זה ומפני כו' במקורה החכמה גדלות
אבל  ביותר זה הגדול דאדם דגדלות במוחין אא"ס
זוטרי  אפי מטט' נער בחי' שהוא הקטן אדם בבחי'
בבחי' הן שלו שהמוחין אדם בחי' היינו הנ"ל כרביא
שכל  כערך איש יהולל שכלו לפי כמ"ש ביותר הקטנות

ואדם  הזקן שכל לגבי ביותר קטן שהוא והרביא התנוק
לגבי  מאד בקטנות מדותיו גם ממילא וע"כ הגדול
השכל  קטנות הארת מפני הגדול אדם של מדותיו

הש  שגדלות בגדול משא"כ גם במדותיו מתפשט כל
בחי' ע"י הנמשך הבטול בחי' גם זה ומפני כו' במדותיו
הבטול  בחי' לגבי ערך לו אין הללו דקטנות  מוחין
בחי' אין וממילא הגדול דאדם ומוחין שבמדות
כמו  דקטנות דאדם ומדות במוחין והיחוד ההתכללות
מוחין  בבחי' וע"כ דגדלות דאדם ומדות במוחין
במדות  גם אור ומאיר רב בגלוי אא"ס מתגלה דגדלות
בחי' יש ממילא ואז כנ"ל איש יהולל שכלו דלפי משום
בענין  כנ"ל הגדול דאדם במדות גם ביותר התכללות
כו' פרטיות בפרטי האצילות כל ארח דאיהו מ"ה שם
שמפני  רביא שנק' דבריאה מט"ט נער בבחי' משא"כ
שבאצילות  מאא"ס ההארה אין והמדות המוחין קטנות
שם  אין ממילא ע"כ ביותר הצמצום בבחי' רק שם בא
באצילות  כמו הפכים ב' בין והחבור ההתכללות בחי'
מכבין  שאין רק היינו כו' במרומיו שלום עושה ומ"ש
ממש  ומתאחדים שנכללים לא אבל זא"ז שסובלין זא"ז

וד"ל: כו' דאצי' שבמדות האמתי והתכללות כיחוד

mixetd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â'בחי הוא תפלה כי דוקא בתפלה הוא זה רצון
מוצב  סלם והנה וכמ"ש רצון בחי' והיינו העלאה
דא  סולם בזוהר ואמרו השמימה מגיע וראשו ארצה
וע"י  הארץ עם הגג מחבר שבסולם כמו כי והיינו צלותא
גבוה  למקום לעלות יכולים כמ"כ למעלה לעלות יכולים
התפלה  ע"י כי אף פי' זו, לבחי' יגיע כיצד אך מאד,
לא  אעפי"כ מס"נ בבחי' ימוט בל חזק ברצון מתעורר
למצוא  לזה והעצה יטול, השם את ליטול הרוצה כל
וקודב"ה  אורייתא כי התורה, ע"י הוא זו בחי' ולהשיג
אזי  לשמה התורה וכשלומד וחיוהי איהו ונק' חד כלא

ומח  דעתו (וע'מקשר חד ונעשה התורה בשכל שבתו
תלת  וכמ"ש ך"ג) פ' בינונים בס' מ"ש להבין בד"ה
ואוריי' באורייתא ישראל בדא דא מתקשראן קשרין
פיקודין  רמ"ח כי המצות עשיית ע"י וכמו"כ בקודב"ה,
היינו  בחי' שני שצריכין ונמצא דמלכא איברין רמ"ח
מצינו  שלפעמי' מה וזהו התורה. ובחי' התפלה בחי'
ובאמת  גבוה, שהתפלה מצינו ופעמי' גבוה שהתורה
הוא  והתו' העלאה בדרך הוא התפלה כי אמת, שניהם
וע"י  ובה רצה"ע, מלובש בתורה כי המשכה בדרך

דוקא. למטה ית' אלקותו גילוי ממשיכים
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קנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

כח  בה  יש הארץ מתנענעים, הגלגלים כמו: ערכו, לפי 
ובעלי פרי, עושים  ואילנות  עשבים  להצמיח הצומח 

שבאדם . הנפש וכן  מרגישים , חיים 

הרי ונברא, נברא שבכל הזה  החיות נובע  ומאין
אלא  זאת  אין אלא עצמו, את  מחי ' העולם  אין בוודאי
את  להחיות  ומשפיע מאיר יתברך שהוא  אלקית חיות 

העולמות .

úåîùðå íéëàìî åîë íéðçåø íéøáã åìéôà ïëå
óåñ ïéàî íëåúáù úåéçä éáâì óåâë ïä 'åë
ù"îë ,íîéé÷îå íúåà 'éçîäå äååäîä ä"á

.äìà àøá éî åàøå íëéðéò íåøî åàù
כך  וגוף, לנפש נחלקים גשמיים שיצורים כמו
גוף  יש עליונים, מלאכים כמו רוחניים, ביצורים גם
שגם  (כידוע, גופו זוהי המלאך דמציאות ונפש.
רוחניים), גופים שהם אלא גופים, יש למלאכים
ה' אור שהוא אלקית, חיות שוכנת המלאך ובתוך
המיוחד  ה' אור יש מלאך (ולכל בהם המתלבש

אליו).

ïåùì åäæå ,'åë äàåø åìàë úùâøåî åæ äòéãéå
ïåùìá äðåîà íùá àø÷ð äæ ïéà ïëìå .äæçà
ïåùì àåä úòã éë ,úòã íùá àìà ùãå÷ä

.äùâøäå äøëä
אינו  העולם את מחי' שהקב"ה זה על ולכן,
אלא  יתכן לא אמונה לשון כי אמונה, לשון נופל

בעיניו  רואה שאינו דבר לומר על יתכן שלא וכמו ,
ידי  על מתנענעים ידיו שאצבעות "מאמין" שאדם
שהרי  אמונה צריך אין שלזה שבהם, הרוחני החיות
דעת, לשון נופל זה ענין על אלא זה. ומרגיש רואה
היא  שהדעת היינו והרגשה, הכרה לשון שהיא
נרגש  שהדבר בלב, והרגשה במוח עמוקה הכרה
בקשר  ההוא הדבר עם שמתקשר עד מאד אצלו

בנפש. לו נוגע שהדבר היינו אמיץ ,

שייך  זה שאין "דערהער", הנקרא החוש והוא
האדם  של האנושיים בכוחות המושג בדבר רק
בבחינת  אינו בו מאמינים שרק דבר (משא"כ
ומובדל  רחוק נשאר הדבר כי בהמאמין, הרגשה
הוא, באלקות הדעת שענין בעניננו, וכך ממנו)
יתברך  שהוא איך בנפשו להרגיש יכול שהאדם
דכמו  בגוף, הנפש חיות כדמיון העולם את מחי'
כך  גמורה, בהתאמתות נפשו בחיי האדם שמרגיש

כולם. החיים בחיי להרגיש יכול הוא

äæî åúòã çéñé àìù áìä ú÷îòä àåä úòã íâå

øåñéå çëùé àìù ãéîú åéðôì ïåøëæì åì äéäéå
.åáìî

דבר  הוא העולם את מחי' שהקב"ה שזה אע"פ
בעיני  זה דבר רואים כאילו דהוי עד לאדם הנגלה

לשון זה על נופל מקום מכל "ציווי בשר, את דע ,
מזה  דעתו יסיח שהאדם שיתכן לפי אביך", אלקי

בו. נרגש יהי' שלא וכ"ש הדבר וישכח

שניתן  לאדם ונגלה הנראה דבר גם כלומר:
נרגש  יהי' לא אליו לבו ישים לא אם ממש, להרגישו

בו.

עצמו, אהבת מחמת כלל, בדרך ולמשל:
דבר  כל הנה בעיניו, מאד יקרה אדם של שנפשו
בהתפעלות  האהבה בתכלית יאהבנו לטובתו, שהוא
בתכלית  ישנאהו לו המזיק דבר ולהיפך, גדולה,
שטרוד  אדם יש שלפעמים רואים, אנו אך השנאה.
עצמו", מ"הרגשת אז ומסולק גדול, בענין מאד
ולא  בעיניו, כך כל נפשו תיקר לא זאת ובשעה
אינו  וכן רצונו, נגד שהוא מדבר כ"כ יתפעל

לטובתו. שהוא דבר עבור באהבה מתפעל 

כאהבת  האדם אל כך כל הקרוב דבר שגם הרי,
שכן  וכל מזה. דעתו להסיח ניתן עצמו, והרגשת
דאע"פ  ב"ה", החיים ב"חיי ההרגשה בענין
רואה  כאילו ממש זה להרגיש לאדם שאפשר
יכול  לכך לבו ישים לא אם מקום, מכל בעיניו,

אותו. לשכוח

דהיינו  אביך", אלקי את "דע הציווי ענין וזהו
שירגיש  עד בזה, מחשבתו ולהעמיק להתבונן
"ראי' בשם נקרא אשר והוא הדבר, אותו בחוש

בשר. בעיני רואה כאילו דהוי במוח", חושיית

- היא הדעת כח של ה"פעולה" כלומר:
- היא מזה והתוצאה בדבר; וההעמקה ההתבוננות
עד  (בלב), והרגשה (במוח) הכרה לידי בא שהאדם
בעיני  שרואה דבר כמו אמיץ בקשר עמו שמתקשר

בשר.

øåäøäã éãéî ãéáò àì àîìòá øåäøä ë"àùî
.éîã øåáãë åàì

במחשבת  ועובר עולה כשענין נקרא הרהור
אינה  זאת ומחשבה והעמקה, עיון בלי האדם
הפנימי  הפירוש וזהו האדם, בנפש כלום פועלת
פעולה  לו יש דדיבור דמי", כדיבור לאו ב"הרהור

מידי. עביד דלא הרהור משא"כ באדם, פנימית
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

היינו ‰Â‰(נז) שמו מה בנו שם ומה שמו מה כתיב
הוא  ששם דחב"ד עצמן המוחין בבחינת
דחב"ד  המוחין ומבחי' אא"ס גלוי תוס' בחי' עיקר
מוחין  ונק' חג"ת במדות גם ומתפשט ההארה נמשך
אדם  בחי' והיינו כו' בנו שם ומה וזהו כידוע דז"א
בחי' והוא כו' ז"א בחי' בתראה ואדם אבא אור קדמאה
מוחין  בחי' ונק' ומדות במוחין שלם בפרצוף אדם
מוחין  בחי' שהרי הנ"ל רברבי אפי בבחי' דגדלות
כמו  הגדלות בתכלית דז"א במדות גם נמשך דחו"ב
ונק' חכמה שקנה זקן שנק' שנה ע' בן בהיותו בזקן
וכמאמר  כו' ח"ס בבחי' כו' סתים דדעתוהי סבא ישראל
המוחין  שבחי' כו' כזקן להם נדמה מ"ת בשעת רז"ל
עד"מ  כמו בתכלית בהן הבטול בחי' והארת עיקר הן
שלו  דמוחין משום ביותר בדעתו מיושב שהוא הזקן
עוצם  מפני כו' דורדיי' על טב כחמר ושכיך שקיט
גלוי  בחי' נמשך זה ומפני כו' במקורה החכמה גדלות
אבל  ביותר זה הגדול דאדם דגדלות במוחין אא"ס
זוטרי  אפי מטט' נער בחי' שהוא הקטן אדם בבחי'
בבחי' הן שלו שהמוחין אדם בחי' היינו הנ"ל כרביא
שכל  כערך איש יהולל שכלו לפי כמ"ש ביותר הקטנות

ואדם  הזקן שכל לגבי ביותר קטן שהוא והרביא התנוק
לגבי  מאד בקטנות מדותיו גם ממילא וע"כ הגדול
השכל  קטנות הארת מפני הגדול אדם של מדותיו

הש  שגדלות בגדול משא"כ גם במדותיו מתפשט כל
בחי' ע"י הנמשך הבטול בחי' גם זה ומפני כו' במדותיו
הבטול  בחי' לגבי ערך לו אין הללו דקטנות  מוחין
בחי' אין וממילא הגדול דאדם ומוחין שבמדות
כמו  דקטנות דאדם ומדות במוחין והיחוד ההתכללות
מוחין  בבחי' וע"כ דגדלות דאדם ומדות במוחין
במדות  גם אור ומאיר רב בגלוי אא"ס מתגלה דגדלות
בחי' יש ממילא ואז כנ"ל איש יהולל שכלו דלפי משום
בענין  כנ"ל הגדול דאדם במדות גם ביותר התכללות
כו' פרטיות בפרטי האצילות כל ארח דאיהו מ"ה שם
שמפני  רביא שנק' דבריאה מט"ט נער בבחי' משא"כ
שבאצילות  מאא"ס ההארה אין והמדות המוחין קטנות
שם  אין ממילא ע"כ ביותר הצמצום בבחי' רק שם בא
באצילות  כמו הפכים ב' בין והחבור ההתכללות בחי'
מכבין  שאין רק היינו כו' במרומיו שלום עושה ומ"ש
ממש  ומתאחדים שנכללים לא אבל זא"ז שסובלין זא"ז

וד"ל: כו' דאצי' שבמדות האמתי והתכללות כיחוד

mixetd xry
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â'בחי הוא תפלה כי דוקא בתפלה הוא זה רצון
מוצב  סלם והנה וכמ"ש רצון בחי' והיינו העלאה
דא  סולם בזוהר ואמרו השמימה מגיע וראשו ארצה
וע"י  הארץ עם הגג מחבר שבסולם כמו כי והיינו צלותא
גבוה  למקום לעלות יכולים כמ"כ למעלה לעלות יכולים
התפלה  ע"י כי אף פי' זו, לבחי' יגיע כיצד אך מאד,
לא  אעפי"כ מס"נ בבחי' ימוט בל חזק ברצון מתעורר
למצוא  לזה והעצה יטול, השם את ליטול הרוצה כל
וקודב"ה  אורייתא כי התורה, ע"י הוא זו בחי' ולהשיג
אזי  לשמה התורה וכשלומד וחיוהי איהו ונק' חד כלא

ומח  דעתו (וע'מקשר חד ונעשה התורה בשכל שבתו
תלת  וכמ"ש ך"ג) פ' בינונים בס' מ"ש להבין בד"ה
ואוריי' באורייתא ישראל בדא דא מתקשראן קשרין
פיקודין  רמ"ח כי המצות עשיית ע"י וכמו"כ בקודב"ה,
היינו  בחי' שני שצריכין ונמצא דמלכא איברין רמ"ח
מצינו  שלפעמי' מה וזהו התורה. ובחי' התפלה בחי'
ובאמת  גבוה, שהתפלה מצינו ופעמי' גבוה שהתורה
הוא  והתו' העלאה בדרך הוא התפלה כי אמת, שניהם
וע"י  ובה רצה"ע, מלובש בתורה כי המשכה בדרך

דוקא. למטה ית' אלקותו גילוי ממשיכים

mbeefl dyw oipr xe`ia 'qeza oiadle
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡,מקיף בבחי' רק היא בכלל האמונה ענין
רחמנא  מחתרתא אפום גנבא מארז"ל וכענין
אותו  יתפסו שלא שיצילנו רחמנא שקורא פי' קרי',
וגונב, רצונו היפך עושה כי הגם בגניבתו, ושיצליח
בבחי' רק זהו רחמנא שקורא מה לומר בהכרח ונמצא
הי' דאם אצלו, כלל פועל שאינו עד הרחוק מקיף
על  לעבור ית' רצונו היפך עושה הי' לא בנפשו פועל
שאינו  מפני רק שעושה, הגניבה במעשה ית' פיו אמרי
כי  הגם לכן מרחוק מקיף בדרך רק בפנימיות בו מאיר
ועד"ז  כו'. רצונו היפך עושה מ"מ כו' רחמנא קורא
הוא  האמונה ענין כי דלהיות האמונה בענין יובן
כו', מחתרתא אפום גנבא ע"ד להיות יכול לכן מרחוק
לפרנס  מהימנא רעיא מרע"ה עבודת הי' זה לכן
הענין  וביאור בהאמונה. דעת להמשיך היינו האמונה
בבחי' שהיא דנש"י האמונה ענין ששרש נת"ל הנה
שם  וברוך אחד ה' דק"ש פסוקי' ב' ז"ע וממלא סובב
אמונה  בבחי' כשזהו וכ"ז ועד, לעולם מלכותו כבוד
ענין  שיבין היינו בהאמונה דעת וכשנמשך מרחוק, ה"ז
והיינו  רואה, כאילו מושג שיהי' ית' אלקותו אחדות
ומקור  שרש להם יש הגשמי' דברים שכל שיתבונן ע"י
וכמארז"ל  גדל ואומר חיות להם שופע אשר למעלה
בו  המכה מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין
שאם  מאין יש בריאה בדרך ה"ז ועכ"ז גדל, לו ואומר

גשמיות  להתהוות אפשר הי' לא השתלשלו' בדרך הי'
לך  אין הרוחניות מן הגשמיות התהוות כי מרוחניות,
המהוה  כי מפני והיינו מזה, גדול מאין יש בריאה
להיות  יכול ואז המתהוה מהדבר מסתתר שיהי' בהכרח
על  המהוה דבר יתגלה אם והנה כו'. היש  מציאות

שיהי  עד לגמרי יתבטל בודאי המתהוה אין הדבר '
אצבעו  הקב"ה הושיט ממארז"ל במכ"ש כו', ואפס
נבדלי' שכלים המלאכי' שגם ושרפם, ביניהם הקטנה
הקצוב  מהחוק יותר אלקות גילוי אליהם כשהגיע
ברצות  כי ונמצא הנבראי', שארי כ"ש לגמרי, נתבטלו
אלפי  שית כי וגם ואפס, אין מהם להיות יכול הבורא
מציאות  אינם הם א"כ חרוב, וחד עלמא הוי שני
שמאחר  כו' המכזבי' מנהרות לזה והראי' אמיתי,
בטוב  שהולכי' בעת גם שנים לשבע אחת שנפסקי'
מאחר  בנבראים גם א"כ חטאת, מי לקידוש פסולי'
א"כ  חרוב דחד השביעי אלף היינו לשבוע א' שיפסקו
מציאות  אינם ג"כ הם עמדם על שהם בעת כעת גם
כמ"ש  היסודות, הרכבת מענין זה דבר יובן וגם אמיתי.
נמשך  יהי' מכ"ז אשר באלי', כמוכה מי בד"ה כ"ז
רבינו  משה הוא והממשיך כו'. בהאמונה הדעת בחי'
ואלה  בד"ה בת"א ע' במ"א, מזה כמשנ"ת ע"ה
את  לפרנס בנש"י דעת הממשיך שהוא כו' המשפטי'

האמונה.
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåùòì ãéáù äòåðúä çë úåèùôúä ìùî êøã ìò åîëå
äëàìî äæéàכח עם מעשה עושה שהאדם שבשעה –

ונפרד יצא כביכול התנועה כח הרי  שבידו, התנועה
בנפש , øæåçåמשרשו  åúëàìîî çðùë êë øçàå

àåäå ãçà úðéçáá äùòð åúåîöòì ãéä çë úåèùôúä
éðôá çë äéäå êùîð øáëù éøçà èøôä úåãçàúä ÷ø

.'åë åîöò
ììë èøô ïàë ïéàù íöòá ãçåéîù àåä ãéçé ìáà–

פרטים, של מציאות כל לגמרי  שולל יחיד בחינת כלומר
והתאחדות. התכללות של באופן לא גם 

éàãå éøä ,øáã äæéà úåùòì òðòðîù íãå÷ ãéä çë åîëå
øáãä úåùòì äæä çë ãéá ùé,יכולת של ø÷באופן

åîöòì øáã úåàéöîá åðéàù ãéä çë íöòá àåä ãçåéîù
והתגלה , יצא לא כלל הוא àåäשהרי éøä àìéîîå

.'åë ùîî ãåçé úðéçáá
ùôðä íöòá íéãçåéî íäùë úåçëä ìë ãåçéá àåä ïëå

'åë ùôðä íöòî úåèùôúîù íãå÷ שהתגלו לפני  –
הם הרי  והמידות , השכל כמו האדם, של הנפש  כוחות
יחיד בבחינת מוחלטת , בהתאחדות הנפש בעצם כלולים 

ïìöéì àðîçø âøäéì àöåéä åîëå)על איום עליו  שיש 
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ממש, החיים  íéìåìëåעצם úåãîå ìëù æà åì ùéù
äãå÷ð úðéçáá ùôðä íöòáממש הנפש  עצם –éìá

ììë úåèùôúä íåù58.('åë
ïìéöàîá úåæåðâä úåøéôñ øùòä äìòîì ïë åîëåעל -

הם הצמצום לפני  הגנוזות הספירות למה נבין זה פי 
של מציאות איזה יש שלכאורה למרות יחיד, בבחינת
האור  הוא כאן שמורגש  שמה כיון הרי ספירות , עשר
באחדות בו כלולים הם  הרי המאציל, עצמות סוף, אין

בבחי ששםמוחלטת, כיון  ממש . יחיד íéìåìëנת íä
ïîöòì úåàéöî íåù éìá ãåçé úðéçáá ìéöàîä úåîöòá

åäæå ,'åë ììë הזוהר דברי  של ãçהפירוש àåä úðà
,'åë íöòá ãéçé úðéçáá

äæåבמה חדøîåàùכוונתו הוא ïáùåçáאנת àìå–
שלשה שנים  של חשבון  אחריו  שיש  אחד לא כלומר

åáוכו', íéìåìëù íâäù ùåøéô אין באור בהשערה  –
- הצמצום לפני ïáùåçáסוף íðéà ,úåøéôñ øùòä ìë

øùò–אותם למנות שאפשר באופן לא הם כלומר
- והסיבה עשר , של íéãçåéîåבמספר íéìèá íúåéäì

àåä êåøá óåñ ïéà øåàá,מציאותם מורגשת  אין הרי 
äæ íò äæ ùîî úåãçà úðéçáá íä íâåעצמם לבין בינם

.'åë úåøéôñ øùò ïåáùç íù øîåì êééù åðéàå ,'åëוזה
של פרטים  של מציאות כאן שיש שלמרות להדגיש , בא

העצם. עם ממש  מאוחדים הם הרי הגנוזות, הספירות 
כפי הממלא , באור הראשונה  הדרגה  היה זה כאן עד

הצמצום. לפני בשורשו שהוא
øçàì úåøåàä úåìâúäå úëùîä àåä 'áä äâéøãîäå
ìéöàîä óåñ ïéà øåàî äøàä úùøôä ïäù íåöîöä
äæ ìòù ,'åë úåéèøô úåøéôñ úðéçáá ïúëùîä àåäå

øîåà- חשבון של מציאות כבר שיש  øùòהזוהר
úåøéôñשל באופן  הם נמשכו הם שכאשר äîאלא éìá

íúåùáìúäהיינו  íãå÷ã åðééäå ,ïééãò úåäî éìá ïäù
,'åë ïééãò úåèéùô úðéçáá ïä íéìëá

הם כיצד ה "צמצום", את האורות שעברו כיון ולכאורה
אלא בפשיטות? úðéçááעדיין  àåä íåöîöäù øçàîã

ãáì èåòéîלגמרי סילוק éåìéâולא úðéçáá ïäù åðééäã
ãç úðéçá àåä íøå÷î éøäå íøå÷îå íùøùî íìòää

ååàáù úåøåàä íâ ïë ìò ,ìéòì øëæðë 'åë ïáùåçá àì
úåìâúäáהצמצום íøå÷îלאחר úåøáâúä íäá ùé

שלהם, המקור את מרגישים הם úðéçááכלומר íðéàù
,'åë ïééãò úå÷ìçúä úðéçááå úåàéöî

øîàîëåשם àòéãéהזוהר äîëçá àìå íéëç àåä úðà

,'åë(לנו הידועה בחכמה ולא חכם  הוא  אתה  ֿ )íéëçã
,à÷åã úåìâúäá àáùë øåàä ìò øîåì êééù כלומר -

חכמה של תואר שהוא באיזה  משתמשים  שאנו זה  עצם
בגילוי, בא  שהאור מראה זה øåàáהרי ìåìëù åîëã

åîëå íéëç úðéçáá åðéà éøä àåä êåøá óåñ ïéà
è"é ÷øô ìéòì øàáúðùהכוחות של עניינם  בביאור

- øå÷העצמיים ,'åë ììë úøëéð úåàéöî úðéçáá åðéàù
,'åë íéëç øîåì êééù úåìâúäá àá øåàäùë

ìáàזה הרי  "חכים", של גדר עליו שיש  àìלמרות 
àòéãé äîëçá לנו,'åë úåìéöàã äàìéò äîëç åîë-

היא ידיעה" ש"חכמה מבואר כלל שבדרך למרות
החכמה היא חכים" הוא  ו"אנת שבנבראים, החכמה
בעולם שגם נ"ע הרבי מבאר זה במאמר שבאצילות,
שהתלבש לפני האור בדרגת לחלק יש  גופא האצילות
התלבשותו  לבין חכים " הוא  "אנת  נאמר זה שעל בכלים

ידיעא", "חכמה עליו לומר שייך שאז äîëçäבכלים éë
,'åë ïééãò úåèéùô úðéçáá àéä

äàîéúñ äîëç ïéðòá ã"é ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå
ïééãòשבכתר  äîëçäî äìòîì åäæùחכמת לגבי  רק לא

אלא úåìéöàãהנבראים äàìéò äîëç úðéçá éáâì íâ
ïééãò úåèéùô úðéçáá ïäù úåøåàä ìëá àåä ïëå ,'åë

.'åë(החכמה דבחינת האור רק (ולא  האורות שאר גם
בבחינת הם בכלים מהתלבשות למעלה  שהם  כפי הנה

בכלים. המתלבשים לאורות  ביחס  פשיטות
אור  המשכת של העליונות המדריגות ב' נתבארו  כאן עד
אלו  מדריגות ב' להסביר ממשיך נ "ע הרבי הממלא.

הג'. המדריגה את שם מבאר וגם הבא, בפרק
קיצור.

éãé ìòå ,úåøéôñ øùò úðéçáá ïä úåøåàä éùøùã úåéäå
úðéçááå úå÷ìçúä úðéçáá úåøåàä åàá íåöîöä

öàã íéìëá åùáìúéù íúìåëéá ïë ìò ,èåòéîïäù úåìé
ùéå ,íéìëä ïôåàë íä éøä ïúåùáìúäáå ,úå÷ìà

,úåâéøãî 'â úåøåàá
íãå÷ óåñ ïéà øåàá íéìåìëä úåøåàä éùøù 'àä
øùò íúåéä íòã ,ãç àåä úðà øîàð äæ ìòù íåöîöä

,(íéìâúîä úåøåàä éáâì) ùîî ãç úðéçáá íä éøä
éåìéâ úðéçáá ïäù úåéäì ,íùøùî úåøåàä úåìâúä 'áä
úðéçáá íä éøä ,èåòéî úðéçáá ïäù íâä ,íìòää
íéëçå ,ä"î éìá úåøéôñ øùò øîàð äæ ìòå ,úåèéùô

.àòéãé äîëçá àìå
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ואילך.57). ב, נה, וארא פרשת אור תורה לדוגמא ראה

"יחיד")58). בחינת (על האחרון זה משל כי לומר, יש אולי
כח  של באופן לא יחיד בחינת של מצב להיות שיכול מוסיף,
אותו  (כמו התגלה שכבר כח אלא ממקורו, כלל יצא לא שעדיין

התאחדות  של באופן שהוא אלא ומידות) שכל לו יש שודאי אדם
שום  ללא ר"ל) ליהרג שיוצא (כיון הנפש עצמות עם מוחלטת

נפרדת כלל מציאות בתוך פרט של התכללות של באופן לא גם
"אחד"). בחינת (שהוא



קנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡,מקיף בבחי' רק היא בכלל האמונה ענין
רחמנא  מחתרתא אפום גנבא מארז"ל וכענין
אותו  יתפסו שלא שיצילנו רחמנא שקורא פי' קרי',
וגונב, רצונו היפך עושה כי הגם בגניבתו, ושיצליח
בבחי' רק זהו רחמנא שקורא מה לומר בהכרח ונמצא
הי' דאם אצלו, כלל פועל שאינו עד הרחוק מקיף
על  לעבור ית' רצונו היפך עושה הי' לא בנפשו פועל
שאינו  מפני רק שעושה, הגניבה במעשה ית' פיו אמרי
כי  הגם לכן מרחוק מקיף בדרך רק בפנימיות בו מאיר
ועד"ז  כו'. רצונו היפך עושה מ"מ כו' רחמנא קורא
הוא  האמונה ענין כי דלהיות האמונה בענין יובן
כו', מחתרתא אפום גנבא ע"ד להיות יכול לכן מרחוק
לפרנס  מהימנא רעיא מרע"ה עבודת הי' זה לכן
הענין  וביאור בהאמונה. דעת להמשיך היינו האמונה
בבחי' שהיא דנש"י האמונה ענין ששרש נת"ל הנה
שם  וברוך אחד ה' דק"ש פסוקי' ב' ז"ע וממלא סובב
אמונה  בבחי' כשזהו וכ"ז ועד, לעולם מלכותו כבוד
ענין  שיבין היינו בהאמונה דעת וכשנמשך מרחוק, ה"ז
והיינו  רואה, כאילו מושג שיהי' ית' אלקותו אחדות
ומקור  שרש להם יש הגשמי' דברים שכל שיתבונן ע"י
וכמארז"ל  גדל ואומר חיות להם שופע אשר למעלה
בו  המכה מלמעלה מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין
שאם  מאין יש בריאה בדרך ה"ז ועכ"ז גדל, לו ואומר

גשמיות  להתהוות אפשר הי' לא השתלשלו' בדרך הי'
לך  אין הרוחניות מן הגשמיות התהוות כי מרוחניות,
המהוה  כי מפני והיינו מזה, גדול מאין יש בריאה
להיות  יכול ואז המתהוה מהדבר מסתתר שיהי' בהכרח
על  המהוה דבר יתגלה אם והנה כו'. היש  מציאות

שיהי  עד לגמרי יתבטל בודאי המתהוה אין הדבר '
אצבעו  הקב"ה הושיט ממארז"ל במכ"ש כו', ואפס
נבדלי' שכלים המלאכי' שגם ושרפם, ביניהם הקטנה
הקצוב  מהחוק יותר אלקות גילוי אליהם כשהגיע
ברצות  כי ונמצא הנבראי', שארי כ"ש לגמרי, נתבטלו
אלפי  שית כי וגם ואפס, אין מהם להיות יכול הבורא
מציאות  אינם הם א"כ חרוב, וחד עלמא הוי שני
שמאחר  כו' המכזבי' מנהרות לזה והראי' אמיתי,
בטוב  שהולכי' בעת גם שנים לשבע אחת שנפסקי'
מאחר  בנבראים גם א"כ חטאת, מי לקידוש פסולי'
א"כ  חרוב דחד השביעי אלף היינו לשבוע א' שיפסקו
מציאות  אינם ג"כ הם עמדם על שהם בעת כעת גם
כמ"ש  היסודות, הרכבת מענין זה דבר יובן וגם אמיתי.
נמשך  יהי' מכ"ז אשר באלי', כמוכה מי בד"ה כ"ז
רבינו  משה הוא והממשיך כו'. בהאמונה הדעת בחי'
ואלה  בד"ה בת"א ע' במ"א, מזה כמשנ"ת ע"ה
את  לפרנס בנש"י דעת הממשיך שהוא כו' המשפטי'

האמונה.
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úåùòì ãéáù äòåðúä çë úåèùôúä ìùî êøã ìò åîëå
äëàìî äæéàכח עם מעשה עושה שהאדם שבשעה –

ונפרד יצא כביכול התנועה כח הרי  שבידו, התנועה
בנפש , øæåçåמשרשו  åúëàìîî çðùë êë øçàå

àåäå ãçà úðéçáá äùòð åúåîöòì ãéä çë úåèùôúä
éðôá çë äéäå êùîð øáëù éøçà èøôä úåãçàúä ÷ø

.'åë åîöò
ììë èøô ïàë ïéàù íöòá ãçåéîù àåä ãéçé ìáà–

פרטים, של מציאות כל לגמרי  שולל יחיד בחינת כלומר
והתאחדות. התכללות של באופן לא גם 

éàãå éøä ,øáã äæéà úåùòì òðòðîù íãå÷ ãéä çë åîëå
øáãä úåùòì äæä çë ãéá ùé,יכולת של ø÷באופן

åîöòì øáã úåàéöîá åðéàù ãéä çë íöòá àåä ãçåéîù
והתגלה , יצא לא כלל הוא àåäשהרי éøä àìéîîå

.'åë ùîî ãåçé úðéçáá
ùôðä íöòá íéãçåéî íäùë úåçëä ìë ãåçéá àåä ïëå

'åë ùôðä íöòî úåèùôúîù íãå÷ שהתגלו לפני  –
הם הרי  והמידות , השכל כמו האדם, של הנפש  כוחות
יחיד בבחינת מוחלטת , בהתאחדות הנפש בעצם כלולים 

ïìöéì àðîçø âøäéì àöåéä åîëå)על איום עליו  שיש 
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ממש, החיים  íéìåìëåעצם úåãîå ìëù æà åì ùéù
äãå÷ð úðéçáá ùôðä íöòáממש הנפש  עצם –éìá

ììë úåèùôúä íåù58.('åë
ïìéöàîá úåæåðâä úåøéôñ øùòä äìòîì ïë åîëåעל -

הם הצמצום לפני  הגנוזות הספירות למה נבין זה פי 
של מציאות איזה יש שלכאורה למרות יחיד, בבחינת
האור  הוא כאן שמורגש  שמה כיון הרי ספירות , עשר
באחדות בו כלולים הם  הרי המאציל, עצמות סוף, אין

בבחי ששםמוחלטת, כיון  ממש . יחיד íéìåìëנת íä
ïîöòì úåàéöî íåù éìá ãåçé úðéçáá ìéöàîä úåîöòá

åäæå ,'åë ììë הזוהר דברי  של ãçהפירוש àåä úðà
,'åë íöòá ãéçé úðéçáá

äæåבמה חדøîåàùכוונתו הוא ïáùåçáאנת àìå–
שלשה שנים  של חשבון  אחריו  שיש  אחד לא כלומר

åáוכו', íéìåìëù íâäù ùåøéô אין באור בהשערה  –
- הצמצום לפני ïáùåçáסוף íðéà ,úåøéôñ øùòä ìë

øùò–אותם למנות שאפשר באופן לא הם כלומר
- והסיבה עשר , של íéãçåéîåבמספר íéìèá íúåéäì

àåä êåøá óåñ ïéà øåàá,מציאותם מורגשת  אין הרי 
äæ íò äæ ùîî úåãçà úðéçáá íä íâåעצמם לבין בינם

.'åë úåøéôñ øùò ïåáùç íù øîåì êééù åðéàå ,'åëוזה
של פרטים  של מציאות כאן שיש שלמרות להדגיש , בא

העצם. עם ממש  מאוחדים הם הרי הגנוזות, הספירות 
כפי הממלא , באור הראשונה  הדרגה  היה זה כאן עד

הצמצום. לפני בשורשו שהוא
øçàì úåøåàä úåìâúäå úëùîä àåä 'áä äâéøãîäå
ìéöàîä óåñ ïéà øåàî äøàä úùøôä ïäù íåöîöä
äæ ìòù ,'åë úåéèøô úåøéôñ úðéçáá ïúëùîä àåäå

øîåà- חשבון של מציאות כבר שיש  øùòהזוהר
úåøéôñשל באופן  הם נמשכו הם שכאשר äîאלא éìá

íúåùáìúäהיינו  íãå÷ã åðééäå ,ïééãò úåäî éìá ïäù
,'åë ïééãò úåèéùô úðéçáá ïä íéìëá

הם כיצד ה "צמצום", את האורות שעברו כיון ולכאורה
אלא בפשיטות? úðéçááעדיין  àåä íåöîöäù øçàîã

ãáì èåòéîלגמרי סילוק éåìéâולא úðéçáá ïäù åðééäã
ãç úðéçá àåä íøå÷î éøäå íøå÷îå íùøùî íìòää

ååàáù úåøåàä íâ ïë ìò ,ìéòì øëæðë 'åë ïáùåçá àì
úåìâúäáהצמצום íøå÷îלאחר úåøáâúä íäá ùé

שלהם, המקור את מרגישים הם úðéçááכלומר íðéàù
,'åë ïééãò úå÷ìçúä úðéçááå úåàéöî

øîàîëåשם àòéãéהזוהר äîëçá àìå íéëç àåä úðà

,'åë(לנו הידועה בחכמה ולא חכם  הוא  אתה  ֿ )íéëçã
,à÷åã úåìâúäá àáùë øåàä ìò øîåì êééù כלומר -

חכמה של תואר שהוא באיזה  משתמשים  שאנו זה  עצם
בגילוי, בא  שהאור מראה זה øåàáהרי ìåìëù åîëã

åîëå íéëç úðéçáá åðéà éøä àåä êåøá óåñ ïéà
è"é ÷øô ìéòì øàáúðùהכוחות של עניינם  בביאור

- øå÷העצמיים ,'åë ììë úøëéð úåàéöî úðéçáá åðéàù
,'åë íéëç øîåì êééù úåìâúäá àá øåàäùë

ìáàזה הרי  "חכים", של גדר עליו שיש  àìלמרות 
àòéãé äîëçá לנו,'åë úåìéöàã äàìéò äîëç åîë-

היא ידיעה" ש"חכמה מבואר כלל שבדרך למרות
החכמה היא חכים" הוא  ו"אנת שבנבראים, החכמה
בעולם שגם נ"ע הרבי מבאר זה במאמר שבאצילות,
שהתלבש לפני האור בדרגת לחלק יש  גופא האצילות
התלבשותו  לבין חכים " הוא  "אנת  נאמר זה שעל בכלים

ידיעא", "חכמה עליו לומר שייך שאז äîëçäבכלים éë
,'åë ïééãò úåèéùô úðéçáá àéä

äàîéúñ äîëç ïéðòá ã"é ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå
ïééãòשבכתר  äîëçäî äìòîì åäæùחכמת לגבי  רק לא

אלא úåìéöàãהנבראים äàìéò äîëç úðéçá éáâì íâ
ïééãò úåèéùô úðéçáá ïäù úåøåàä ìëá àåä ïëå ,'åë

.'åë(החכמה דבחינת האור רק (ולא  האורות שאר גם
בבחינת הם בכלים מהתלבשות למעלה  שהם  כפי הנה

בכלים. המתלבשים לאורות  ביחס  פשיטות
אור  המשכת של העליונות המדריגות ב' נתבארו  כאן עד
אלו  מדריגות ב' להסביר ממשיך נ "ע הרבי הממלא.

הג'. המדריגה את שם מבאר וגם הבא, בפרק
קיצור.

éãé ìòå ,úåøéôñ øùò úðéçáá ïä úåøåàä éùøùã úåéäå
úðéçááå úå÷ìçúä úðéçáá úåøåàä åàá íåöîöä

öàã íéìëá åùáìúéù íúìåëéá ïë ìò ,èåòéîïäù úåìé
ùéå ,íéìëä ïôåàë íä éøä ïúåùáìúäáå ,úå÷ìà

,úåâéøãî 'â úåøåàá
íãå÷ óåñ ïéà øåàá íéìåìëä úåøåàä éùøù 'àä
øùò íúåéä íòã ,ãç àåä úðà øîàð äæ ìòù íåöîöä

,(íéìâúîä úåøåàä éáâì) ùîî ãç úðéçáá íä éøä
éåìéâ úðéçáá ïäù úåéäì ,íùøùî úåøåàä úåìâúä 'áä
úðéçáá íä éøä ,èåòéî úðéçáá ïäù íâä ,íìòää
íéëçå ,ä"î éìá úåøéôñ øùò øîàð äæ ìòå ,úåèéùô

.àòéãé äîëçá àìå

a"xrz wla zyxt zay

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

ואילך.57). ב, נה, וארא פרשת אור תורה לדוגמא ראה

"יחיד")58). בחינת (על האחרון זה משל כי לומר, יש אולי
כח  של באופן לא יחיד בחינת של מצב להיות שיכול מוסיף,
אותו  (כמו התגלה שכבר כח אלא ממקורו, כלל יצא לא שעדיין

התאחדות  של באופן שהוא אלא ומידות) שכל לו יש שודאי אדם
שום  ללא ר"ל) ליהרג שיוצא (כיון הנפש עצמות עם מוחלטת

נפרדת כלל מציאות בתוך פרט של התכללות של באופן לא גם
"אחד"). בחינת (שהוא



c"agקס i`iyp epizeax zxezn
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f"txz'd mixn`nd xtq

אחד"p‰Â‰י) "הוי' יֹום ּבכל אֹומרים אנּו זה על ¿ƒ≈ְְֲִֶֶַָָָָָ
ׁשּזה  ועד", לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֵֶֶֶַָָָּו"ברּו
וסֹובב  עלמין ּכל ּדממּלא מדרגֹות ּבב' והאמּונה ְְְְְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּקּבלה
עלמין  ּכל ממּלא ּבבחינת האמּונה ּדהּנה עלמין. ְְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָָָָּכל
"אל  ּדכתיב ּבּטּול, ּבחינֹות ב' זהּו עלמין ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶָָוסֹובב
ּדעת  ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּדעת ּדעֹות, ב' הוי'", ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָּדעֹות
ׁשהּנבראים  והינּו אין, ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתחּתֹון
יׁש, זה הרי ּבּמציאּות ּומרּגׁשים ונגלים נראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָֻהן
מּוּׂשג. ׁשאינֹו ׁשם על "אין", נקרא המהּוה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻוהאלקּות
ּדפרּוׁשֹו "אין", עליו אֹומר מּׂשיג ׁשאינֹו זה את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדהּנברא,

ער ער, ניט איז עס ּדער אינֹו אּון מציאּות א ּדא איז ְִִִִֵֶֶֶֶַָ
איז, מציאּות זאיין ויא מציאּות קיין ניט ּדא איז ְְְִִִִִִַַַָחּיּות
וארעם  ער, ניט איז עס הּוא, אינֹו "אין", קֹוראֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָולכן
ּדאס  אז וייס אּון ּדא ער הערט פראן איז חּיּות ּדער ְְְִֵֶֶֶַַַָָָאז

עּקר  ּדער ּכמֹויט איז הּמציאּות ּבאֹותֹו ׁשאינֹו ולהיֹותֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַָ
" קֹוראֹו ּכן על ׁשּלֹו העליֹונה אין הּמציאּות והּדעה ." ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה אמּתי,אין הּוא יׁש הּוא סֹוף ּדאין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
חׁשיב אין ּולמּטה ּכלא קּמיּה ּדכּלא ּדעֹות כ , ּדהב' וידּוע . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ

ּבחינת  ׁשהיא אלקית ּדבהארה והינּו ּגּופא, ּבאלקּות ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהן
ׁשהיא  ּדלהיֹות ּתחּתֹון, ּדעת ּבחינת הּוא לעֹולמֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָמקֹור
מל ּדאין מקֹום, ּתֹופסים העֹולמֹות הרי לעֹולמֹות ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָמקֹור
,הּמל אל ּבטל ׁשהעם הּוא הּמלּוכה וענין עם, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
ּבלבד  הּיׁש ּבּטּול הּוא אבל ּבטלים, ׁשהעֹולמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהינּו
ענין  ׁשּי אין הלא ּכן ּדאם הּמציאּות, ּבּטּול ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹלא
הּוא  וכן ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול ּבחינת אם ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּמלּוכה

וה  יׁש, ּבבחינת ׁשהם אֹותם,אין ּבּנבראים מהּוה האלקי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הם  הרי וההּׂשגה הּדעת מּצד וגם האמּונה מּצד ְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהרי

לה  הּיׁשאין ּבטלים ּבּטּול ּבבחינת הּוא אבל האלקי, ְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשּלמעלה  סֹוף אין ּבאֹור הּוא עליֹון ודעת ְְְְְְֵֶֶַַַַָלבד.

עלמין, ּכל הּסֹובב סֹוף אין ּבאֹור והינּו ְְְְִֵֵֵַַָָָָמהעֹולמֹות,
לגמרי, ּבּמציאּות ּבטלים ׁשהעֹולמֹות הּדעה הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּדׁשם

ּכלא  ּכּלא ּדוקא קּמיּה אמנם חׁשיב, ּכלא קּמיּה ,כא ּדכּלא ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ּבלא  מל אין הרי יתּבר מלכּותֹו ּבמּדת ּכן ּׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמה
ּומּובן  ּבטלים, ׁשהם רק מקֹום ּתֹופסים ּדהעֹולמֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָעם,
ּכל  ּדממּלא מדרגֹות ּבהב' והאמּונה ּבּטּול, הּוא ְְְְֱֱִִֵֵֶַַַָָָָּדאמּונה

ּב ּבחינֹות ב' הן עלמין ּכל וסֹובב והּקּבלה עלמין ּטּול, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשם  ּו"ברּו אחד" "ה' אֹומרים ּׁשאנּו מה הּוא זה ְִֵֶֶֶַַָָָעל
יׂשראל  ּדנׁשמֹות והאמּונה ועד", לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָּכבֹוד
הּוא  האמּונה ענין ּכללּות אמנם ּדוקא. הוי' ּבׁשם ְְְְְֱֲִֵַַָָָָָָָָהּוא

אּפּום  "ּגּנבא רז"ל אמרּו ּדהּנה מּקיף, 19ּבבחינת ְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
קריא" רחמנא ּבאלקּות כב מחּתרּתא ׁשּמאמין והינּו , ְְְְְֱֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹ

לכל  לחם ונֹותן ּברּואיו, ּכל את ּומפרנס זן יתּבר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדהּוא
אמּונתֹו ּומּצד ּבפרט, ואחד אחד ּכל על ּומ ׁשּגיח ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבׂשר,

לֹו ׁשּיצליח יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁש הּוא ּדגם 20זאת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּתהיה  מה אבל ללּבׁש, ּובגד לאכל לחם לֹו יהיה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹהּוא
הּגנבה, על נתּפס יהיה וׁשּלא ּבגנבתֹו ׁשּיצליח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהצלחתֹו
ועֹוׂשה  ,יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁש והּפּוכֹו, ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּדזהּו
הּוא  ׁשהאמּונה מּפני והּוא לגמרי, יתּבר רצֹונֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָהפ
מאירה  האמּונה היה ׁשאם ּבּפנימּיּות, נרּגׁש ואינֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמרחֹוק
לעבר  יתּבר רצֹונֹו הפ יעׂשה אי ּפנימּיּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבבחינת
ּבבחינת  היא ׁשהאמּונה להיֹות רק ,יתּבר ּפיו ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָאמרי

והּפּוכֹו. ּדבר להיֹות יכֹול ּכן על ְְִִִֵַַָָָמּקיף
.¯ev˜ ּכל וסֹובב עלמין ּכל ּבממּלא ּדהאמּונה יבאר ƒְְְְְֱִִֵֵֵַָָָָָָ

ּתחּתֹון  ּדדעת הּבּטּול ּבּטּול, אפני ב' הם ְְְְִִִֵֵַַַַָָעלמין
את  המהּוה האלקית ּבהארה להאין הּיׁש ּבּטּול –ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבּמציאּות. ּבּטּול הּוא עליֹון ּדדעת והּבּטּול ְְְְִִִֶַַַַָָהעֹולמֹות,
ׁשם", ּו"ברּו אחד" "ה' ּבאמירת הּוא זה על ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָוהּקּבלה

קריא. רחמנא מחּתרּתא אּפּום ּגּנבא מּקיף ְְְֱֲִַַַַַַַָָָָָָָאמּונה
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ערך 19) יצחק בפחד - יעקב) העין גירסת (לפי א סג, ברכות
בפורטוגאל. שנדפסה בגמרא הוא שכן כתב גנבא

קודש 20) יד כתב בגוף אינם [לו...שיצליח] אלו תיבות
(המו"ל).

שהמציאות יט. כפי מציאות אינו הרי והחיות מציאות, הרי הוא מציאות) אינו שהוא (כלומר, הוא לא שזה אינו שפירושו
העיקר. שזהו ויודע מרגיש, הוא נמצאת שהחיות שזה מכיון הוא, שאינו אין, קוראו ולכן היא, חשוב כ.שלו בפניו שהכל

(כלום). כלא.כא.כלא (חשוב) הכל דוקא הוא כב.בפניו ברוך לקדוש קורא לגנוב) (בעומדו המחתרת פי על - גנב
בגניבתו). יתפסוהו ולא (שיצליח

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

וחברי  הנהלת של החלטה אחרי עתה אני:
הלא  ולהעבירני, האירגון את לשבור היעווסעקציא
זה  ועל עז ביתר האירגון את ולבצר לחזק דרוש

גדולים. סכומים דרושים
אלף. עשרים שנתתי כשבועים זה הלא הד"ר:

הוצאות  תשלום היה אלף העשרים הדבר, כן אני:
ועתה  העברה, מר"ה־אדר, שנה, חצי של התקציב 
אדר  השניה, שנה חצי תקציב  את לסדר עלינו
יחסר  אשר ואת עצמי על אקח ידוע חלק שני־אלול,

לנו. ימלא
כמה? הד"ר:

אלף. מארבעים יותר לא אני:
פחות... ולא הד"ר:

מארבעים. אני:
הד"ר  ממשיך  ודעתי פעמים, בשתי טוב, הד"ר:
אבירי  הם היעווסעקציע חברי כי להזהר, עליכם כי 

הכל. על ועלולים לב 
עניני  את לסדר משרדו אל הלכו ג. ומר הד"ר
ברכת  קבלתי וכשחזרו לבדי, נשארתי ואנכי הכספים
היתה  החוצה כשיצאנו לשלחני. הולך והד"ר הפרידה
אחת  משעה רק כי ובידעי בערב , השמינית שעה
בבאלשאיא  לחדרי להכנס אוכל לילה עשרה
אסטראווסקי  מר את לבקר נסענו מאסקאווסקאיא

שניאוראוו. ומר

* * *

את  לבקר בדעתי עלה שניאוראוו אצל כשהייתי
לדעת  הוא, באשר המצב את לו ולספר אורינסאן מר
הוא  כי התיליפון ע"י נודעתי להתנהג. איך מאתו

אליו. נוסע והנני בביתו
כדאי  שאין אמרתי אתי, לנסוע חפץ ג. מר
אי"ה  ואשר התיליפון אל אותי ידרוש בל כי ובקשתיו
רב "ש  אצל נפגש  בצהרים עשרה שתים בשעה מחר

כהן.
ושמע  יפות פנים בסבר קבלני אורינסאן מר
כי  לי ואמר לו שספרתי מה כל מיוחדת בהקשבה
כח  יפוי שום להיעווסעקציא אין  מאסקווא  בפה
מהגפא"ו. גם ומה הנורמלית, מהמשטרה גם בכלל,
וכבר  היעווסעקציא, מעשי כל לה לזרה אשר
"יעווסעקציא  ליעשצינסקי של פתגמו נתפרסם
היא  היעווסעקציא  גלאז" סעויעטסקי בעלמיא
 אורינסאן אומר  הם הממשלה. עין על כיסוי
גם  שיהיה מי יבוא אם יותר. ולא להפחיד רק יכולים
להיות  אדרבה: כלל, אפחוד לא המשטרה פקיד עם

תעודתו  את המשטרה פקידי מאת לדרוש חזק,
את  לי מסר אורינסאן מר  המשטרה במרכז ולשאול
המחלקה  של  בספר שאיננו  הטעלעפאן מספר
כזה, פקיד יש אם  המשטרה במרכז המיוחדת
בשאלותיו. להלאותני יפוי־כח מאתו לדרוש ואח"כ

אורינסאן  הועידה מר אודות על לי מספר
העברי, בבאנק הקהלה לראשי שהיתה החשאית
חריצות  אודות על שוחחו ואשר ר. מר בהשתתפות
ומר  פוכס מר המדינה. מרחבי בכל הנעשית העבודה
יד  מלאכת בעבודת הצלחתי אודות על ספרו מענדיל
פעולת  לייחד צריך העברי הבאנק גם כי דעתם וחוו

יד. במלאכת עבודתו
יותר  פנימי קירוב אורינסאן מר לי הראה הפעם
מודע  לו שיש לי אמר לצאת וכשעמדתי עתה. מעד
מהיושבים  אחד והוא בשנים רבות זה שמכירו
אותו  ביקר והיום החשאי המרכזים במרכז ראשונה
שניאוראוו  של מדירתו  עמו שדברתי ובעת במעונו
עבודתו  ואודות גזעו אודות על לו ויספר אצלו ישב 
מגזע  הנהו כי מאתו לשמוע התפעל מאד ומה
אשר   טשערניגאוו פלך  מסאסניצא ליובינסקי
הוא  וחפץ שניאורסאן עם משפחה ביחס התיחסו
אשר   אורינסאן מר  לו ויבטיח פנים, להכירני
דבר  יסדר השני' בפעם במאסקווא כשאהי'

בביתו. בהזדמנות ההתראות

* * *

שער  אצל פגשתי אורינסאן מר מאת בהלכי
כי  לי ויאמר עלקינד, מענדל ר' את ווארווארסקי
חפץ  כי ווארווארסקי סט. מהאטעל הוא הולך
או  יום להנפש אחוזתו אל לנסוע לי ולהציע לראותי
הפעם  אבל טובה, הכי הצעתו על לו הודיתי יומים.
לי  תכופה עבודה ימי כי הצעתו למלא אוכל לא

האלו. הימים
ונכנסתי  גאסטיניצא ווארווארסקאיא לסט. בבואי
אשר  לי, ויספר קוזניעצאוו המשרד פקיד נכנס לחדרי
עלי. לדרוש פעמים ארבעה היו היום במשך
פקיד  גם עמהם הביאו ופעם צעירים היו הדורשים
הנה  המשרד פקיד חברי לי שהגיד וכפי המשטרה,
אותו, מכירים ואינם זה ממחוז אינו המשטרה פקיד
ועשה  בבקר הפחידני אשר הוא  קראטאוו והפקיד
בבוא  אשר נמרצה פקודה הניח  עמדי מריבה
ע"י  תיכף יודיעו ס"ז בחדר הגר שניאורסאהן האורח

כתב. אשר המספר ע"פ התיליפון
לספר  מחויב הנני כי  קוזנעצאוו אומר  חשבתי
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אחד"p‰Â‰י) "הוי' יֹום ּבכל אֹומרים אנּו זה על ¿ƒ≈ְְֲִֶֶַָָָָָ
ׁשּזה  ועד", לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ׁשם ְְְֵֶֶֶַָָָּו"ברּו
וסֹובב  עלמין ּכל ּדממּלא מדרגֹות ּבב' והאמּונה ְְְְְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּקּבלה
עלמין  ּכל ממּלא ּבבחינת האמּונה ּדהּנה עלמין. ְְְְְֱִִִִִֵֵַַָָָָָָּכל
"אל  ּדכתיב ּבּטּול, ּבחינֹות ב' זהּו עלמין ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶָָוסֹובב
ּדעת  ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּדעת ּדעֹות, ב' הוי'", ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָּדעֹות
ׁשהּנבראים  והינּו אין, ּולמעלה יׁש ׁשּלמּטה הּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָּתחּתֹון
יׁש, זה הרי ּבּמציאּות ּומרּגׁשים ונגלים נראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָֻהן
מּוּׂשג. ׁשאינֹו ׁשם על "אין", נקרא המהּוה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻוהאלקּות
ּדפרּוׁשֹו "אין", עליו אֹומר מּׂשיג ׁשאינֹו זה את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדהּנברא,

ער ער, ניט איז עס ּדער אינֹו אּון מציאּות א ּדא איז ְִִִִֵֶֶֶֶַָ
איז, מציאּות זאיין ויא מציאּות קיין ניט ּדא איז ְְְִִִִִִַַַָחּיּות
וארעם  ער, ניט איז עס הּוא, אינֹו "אין", קֹוראֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָולכן
ּדאס  אז וייס אּון ּדא ער הערט פראן איז חּיּות ּדער ְְְִֵֶֶֶַַַָָָאז

עּקר  ּדער ּכמֹויט איז הּמציאּות ּבאֹותֹו ׁשאינֹו ולהיֹותֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַָ
" קֹוראֹו ּכן על ׁשּלֹו העליֹונה אין הּמציאּות והּדעה ." ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה אמּתי,אין הּוא יׁש הּוא סֹוף ּדאין , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
חׁשיב אין ּולמּטה ּכלא קּמיּה ּדכּלא ּדעֹות כ , ּדהב' וידּוע . ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ

ּבחינת  ׁשהיא אלקית ּדבהארה והינּו ּגּופא, ּבאלקּות ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהן
ׁשהיא  ּדלהיֹות ּתחּתֹון, ּדעת ּבחינת הּוא לעֹולמֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָמקֹור
מל ּדאין מקֹום, ּתֹופסים העֹולמֹות הרי לעֹולמֹות ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָמקֹור
,הּמל אל ּבטל ׁשהעם הּוא הּמלּוכה וענין עם, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
ּבלבד  הּיׁש ּבּטּול הּוא אבל ּבטלים, ׁשהעֹולמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהינּו
ענין  ׁשּי אין הלא ּכן ּדאם הּמציאּות, ּבּטּול ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹלא
הּוא  וכן ּבלבד, הּיׁש ּבּטּול ּבחינת אם ּכי ְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּמלּוכה

וה  יׁש, ּבבחינת ׁשהם אֹותם,אין ּבּנבראים מהּוה האלקי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
הם  הרי וההּׂשגה הּדעת מּצד וגם האמּונה מּצד ְְֱֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהרי

לה  הּיׁשאין ּבטלים ּבּטּול ּבבחינת הּוא אבל האלקי, ְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשּלמעלה  סֹוף אין ּבאֹור הּוא עליֹון ודעת ְְְְְְֵֶֶַַַַָלבד.

עלמין, ּכל הּסֹובב סֹוף אין ּבאֹור והינּו ְְְְִֵֵֵַַָָָָמהעֹולמֹות,
לגמרי, ּבּמציאּות ּבטלים ׁשהעֹולמֹות הּדעה הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּדׁשם

ּכלא  ּכּלא ּדוקא קּמיּה אמנם חׁשיב, ּכלא קּמיּה ,כא ּדכּלא ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ּבלא  מל אין הרי יתּבר מלכּותֹו ּבמּדת ּכן ּׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמה
ּומּובן  ּבטלים, ׁשהם רק מקֹום ּתֹופסים ּדהעֹולמֹות ְְְִִֵֵֶַַָָָָעם,
ּכל  ּדממּלא מדרגֹות ּבהב' והאמּונה ּבּטּול, הּוא ְְְְֱֱִִֵֵֶַַַָָָָּדאמּונה

ּב ּבחינֹות ב' הן עלמין ּכל וסֹובב והּקּבלה עלמין ּטּול, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ׁשם  ּו"ברּו אחד" "ה' אֹומרים ּׁשאנּו מה הּוא זה ְִֵֶֶֶַַָָָעל
יׂשראל  ּדנׁשמֹות והאמּונה ועד", לעֹולם מלכּותֹו ְְְְְְְֱִִֵֶַָָָָָּכבֹוד
הּוא  האמּונה ענין ּכללּות אמנם ּדוקא. הוי' ּבׁשם ְְְְְֱֲִֵַַָָָָָָָָהּוא

אּפּום  "ּגּנבא רז"ל אמרּו ּדהּנה מּקיף, 19ּבבחינת ְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
קריא" רחמנא ּבאלקּות כב מחּתרּתא ׁשּמאמין והינּו , ְְְְְֱֲֲִֶֶַַַַַַָָָָֹ

לכל  לחם ונֹותן ּברּואיו, ּכל את ּומפרנס זן יתּבר ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדהּוא
אמּונתֹו ּומּצד ּבפרט, ואחד אחד ּכל על ּומ ׁשּגיח ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבׂשר,

לֹו ׁשּיצליח יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁש הּוא ּדגם 20זאת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ּתהיה  מה אבל ללּבׁש, ּובגד לאכל לחם לֹו יהיה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹהּוא
הּגנבה, על נתּפס יהיה וׁשּלא ּבגנבתֹו ׁשּיצליח ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהצלחתֹו
ועֹוׂשה  ,יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁש והּפּוכֹו, ּדבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּדזהּו
הּוא  ׁשהאמּונה מּפני והּוא לגמרי, יתּבר רצֹונֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָהפ
מאירה  האמּונה היה ׁשאם ּבּפנימּיּות, נרּגׁש ואינֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמרחֹוק
לעבר  יתּבר רצֹונֹו הפ יעׂשה אי ּפנימּיּות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבבחינת
ּבבחינת  היא ׁשהאמּונה להיֹות רק ,יתּבר ּפיו ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַָָָאמרי

והּפּוכֹו. ּדבר להיֹות יכֹול ּכן על ְְִִִֵַַָָָמּקיף
.¯ev˜ ּכל וסֹובב עלמין ּכל ּבממּלא ּדהאמּונה יבאר ƒְְְְְֱִִֵֵֵַָָָָָָ

ּתחּתֹון  ּדדעת הּבּטּול ּבּטּול, אפני ב' הם ְְְְִִִֵֵַַַַָָעלמין
את  המהּוה האלקית ּבהארה להאין הּיׁש ּבּטּול –ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבּמציאּות. ּבּטּול הּוא עליֹון ּדדעת והּבּטּול ְְְְִִִֶַַַַָָהעֹולמֹות,
ׁשם", ּו"ברּו אחד" "ה' ּבאמירת הּוא זה על ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָוהּקּבלה

קריא. רחמנא מחּתרּתא אּפּום ּגּנבא מּקיף ְְְֱֲִַַַַַַַָָָָָָָאמּונה
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ערך 19) יצחק בפחד - יעקב) העין גירסת (לפי א סג, ברכות
בפורטוגאל. שנדפסה בגמרא הוא שכן כתב גנבא

קודש 20) יד כתב בגוף אינם [לו...שיצליח] אלו תיבות
(המו"ל).

שהמציאות יט. כפי מציאות אינו הרי והחיות מציאות, הרי הוא מציאות) אינו שהוא (כלומר, הוא לא שזה אינו שפירושו
העיקר. שזהו ויודע מרגיש, הוא נמצאת שהחיות שזה מכיון הוא, שאינו אין, קוראו ולכן היא, חשוב כ.שלו בפניו שהכל

(כלום). כלא.כא.כלא (חשוב) הכל דוקא הוא כב.בפניו ברוך לקדוש קורא לגנוב) (בעומדו המחתרת פי על - גנב
בגניבתו). יתפסוהו ולא (שיצליח

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

וחברי  הנהלת של החלטה אחרי עתה אני:
הלא  ולהעבירני, האירגון את לשבור היעווסעקציא
זה  ועל עז ביתר האירגון את ולבצר לחזק דרוש

גדולים. סכומים דרושים
אלף. עשרים שנתתי כשבועים זה הלא הד"ר:

הוצאות  תשלום היה אלף העשרים הדבר, כן אני:
ועתה  העברה, מר"ה־אדר, שנה, חצי של התקציב 
אדר  השניה, שנה חצי תקציב  את לסדר עלינו
יחסר  אשר ואת עצמי על אקח ידוע חלק שני־אלול,

לנו. ימלא
כמה? הד"ר:

אלף. מארבעים יותר לא אני:
פחות... ולא הד"ר:

מארבעים. אני:
הד"ר  ממשיך  ודעתי פעמים, בשתי טוב, הד"ר:
אבירי  הם היעווסעקציע חברי כי להזהר, עליכם כי 

הכל. על ועלולים לב 
עניני  את לסדר משרדו אל הלכו ג. ומר הד"ר
ברכת  קבלתי וכשחזרו לבדי, נשארתי ואנכי הכספים
היתה  החוצה כשיצאנו לשלחני. הולך והד"ר הפרידה
אחת  משעה רק כי ובידעי בערב , השמינית שעה
בבאלשאיא  לחדרי להכנס אוכל לילה עשרה
אסטראווסקי  מר את לבקר נסענו מאסקאווסקאיא

שניאוראוו. ומר

* * *

את  לבקר בדעתי עלה שניאוראוו אצל כשהייתי
לדעת  הוא, באשר המצב את לו ולספר אורינסאן מר
הוא  כי התיליפון ע"י נודעתי להתנהג. איך מאתו

אליו. נוסע והנני בביתו
כדאי  שאין אמרתי אתי, לנסוע חפץ ג. מר
אי"ה  ואשר התיליפון אל אותי ידרוש בל כי ובקשתיו
רב "ש  אצל נפגש  בצהרים עשרה שתים בשעה מחר

כהן.
ושמע  יפות פנים בסבר קבלני אורינסאן מר
כי  לי ואמר לו שספרתי מה כל מיוחדת בהקשבה
כח  יפוי שום להיעווסעקציא אין  מאסקווא  בפה
מהגפא"ו. גם ומה הנורמלית, מהמשטרה גם בכלל,
וכבר  היעווסעקציא, מעשי כל לה לזרה אשר
"יעווסעקציא  ליעשצינסקי של פתגמו נתפרסם
היא  היעווסעקציא  גלאז" סעויעטסקי בעלמיא
 אורינסאן אומר  הם הממשלה. עין על כיסוי
גם  שיהיה מי יבוא אם יותר. ולא להפחיד רק יכולים
להיות  אדרבה: כלל, אפחוד לא המשטרה פקיד עם

תעודתו  את המשטרה פקידי מאת לדרוש חזק,
את  לי מסר אורינסאן מר  המשטרה במרכז ולשאול
המחלקה  של  בספר שאיננו  הטעלעפאן מספר
כזה, פקיד יש אם  המשטרה במרכז המיוחדת
בשאלותיו. להלאותני יפוי־כח מאתו לדרוש ואח"כ

אורינסאן  הועידה מר אודות על לי מספר
העברי, בבאנק הקהלה לראשי שהיתה החשאית
חריצות  אודות על שוחחו ואשר ר. מר בהשתתפות
ומר  פוכס מר המדינה. מרחבי בכל הנעשית העבודה
יד  מלאכת בעבודת הצלחתי אודות על ספרו מענדיל
פעולת  לייחד צריך העברי הבאנק גם כי דעתם וחוו

יד. במלאכת עבודתו
יותר  פנימי קירוב אורינסאן מר לי הראה הפעם
מודע  לו שיש לי אמר לצאת וכשעמדתי עתה. מעד
מהיושבים  אחד והוא בשנים רבות זה שמכירו
אותו  ביקר והיום החשאי המרכזים במרכז ראשונה
שניאוראוו  של מדירתו  עמו שדברתי ובעת במעונו
עבודתו  ואודות גזעו אודות על לו ויספר אצלו ישב 
מגזע  הנהו כי מאתו לשמוע התפעל מאד ומה
אשר   טשערניגאוו פלך  מסאסניצא ליובינסקי
הוא  וחפץ שניאורסאן עם משפחה ביחס התיחסו
אשר   אורינסאן מר  לו ויבטיח פנים, להכירני
דבר  יסדר השני' בפעם במאסקווא כשאהי'

בביתו. בהזדמנות ההתראות

* * *

שער  אצל פגשתי אורינסאן מר מאת בהלכי
כי  לי ויאמר עלקינד, מענדל ר' את ווארווארסקי
חפץ  כי ווארווארסקי סט. מהאטעל הוא הולך
או  יום להנפש אחוזתו אל לנסוע לי ולהציע לראותי
הפעם  אבל טובה, הכי הצעתו על לו הודיתי יומים.
לי  תכופה עבודה ימי כי הצעתו למלא אוכל לא

האלו. הימים
ונכנסתי  גאסטיניצא ווארווארסקאיא לסט. בבואי
אשר  לי, ויספר קוזניעצאוו המשרד פקיד נכנס לחדרי
עלי. לדרוש פעמים ארבעה היו היום במשך
פקיד  גם עמהם הביאו ופעם צעירים היו הדורשים
הנה  המשרד פקיד חברי לי שהגיד וכפי המשטרה,
אותו, מכירים ואינם זה ממחוז אינו המשטרה פקיד
ועשה  בבקר הפחידני אשר הוא  קראטאוו והפקיד
בבוא  אשר נמרצה פקודה הניח  עמדי מריבה
ע"י  תיכף יודיעו ס"ז בחדר הגר שניאורסאהן האורח

כתב. אשר המספר ע"פ התיליפון
לספר  מחויב הנני כי  קוזנעצאוו אומר  חשבתי
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וכעס  רגז היום כל ואשר בזה, שמעתי אשר כל לכם
להתנקם  עליו כי באמרו קראטאוו הפקיד

התקיף. הבורזוי משניאורסאן
פלך   אמציסלאוו בעיר הוריו בבית עודנו
שניאורסאהן  משפחת אודות על שמע  מאהליב
 החמישית דשנה החשך ובימי מליובאוויטש
הוכרח  שנה ט"ו בן והוא  למספרם 1905 תרס"ה,

 לדודו ויסע אמציסלאוו מולדתו עיר את אחי לעזוב
הרבי  של החדרים באחד מורה שהיה  אביו
חדשים  והארבעה בליובאוויטש. שניאורסאהן
כן   המנהל לי נתן לא המלמד דודי אצל שהתעכבתי
עניני  כל אשר שניאורסאהן, הרבי בן את קראו

כי  וצוה מנוח  ידו על מתנהלים והחדרים הישיבה
ממנו. אנקמה ועתה עינים בשבע עלי ישגיחו

כי  דבורו, את קוזנעצאוו ממשיך  להגיד ועלי
על  הופקד קראטאוו שהפקיד חדשים כשלשה במשך
ואכזריותו  עריצותו לרגלי הנה הגאסטיניציא הנהלת
ומשרתי  המשרד פקידי כל על אימתו נפלה
גם  הנהו הרעות מדותיו כל על ונוסף הגאסטיניציא,

נורא. עלילות בעל
אחליט  שעה רבע בעוד כי לקוזנעצאוו, אמרתי
ימלאו  אז פה ללון אשאר ואם אלך, או פה אלין אם

קראטאוו. פקודת

f"txz ,onei
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n"bap r"if dwax zipaxd ini *ixac
העת ט  (ובמשך תר"ג עד תקצ"ז משנת שנים, ששה אלמנה ישבה אמם אביהם, מות אחרי

קצר). זמן במשך משקלאוו, משה ר' הרב זקנם אצל אמם עם פעמים שלש או פעמים היו ָהזאת

וחצי  ל"א בת והיא האמצעי, רבינו בת שרה מרת הרבנית של לאלמנותה השביעית ובשנה
ונשאה 77שנה  שידוך עבורה דברו אהרן 78, ר' פריידא 80מקרעמענצוג 79להרב מרת הרבנית (בן

1

2

3

4

חליפות  הי' ע"ה הרבנית א"ז כבוד של הילדות ימי רבינו 15ט) משפחת בני שכל בשעה בה להורי' ומוצלחת טובה בשעה נולדה .

ר' הרב אביהם אבי זקנם כי ח"ו, מחסור ידעו לא הר"א בבית אבל האמצעי), רבינו כ"ק חיי בעת [ה]רגילות ערך (לפי מחסור סבלו

שהי' (מה משי כתונת [לה] תפרו וחצי שנה בת א"ז ובהיות רחבה. ביד מחסורם מלאו גאלדע לאה מרת הרבנית אשתו וביותר ָמשה
מחלוקת  וגם להם, המצטרך בכל מלהושיעם ידו כלה לא ז"ל הר"מ זקנם הנה הר"א, אבי' במות ואף ההם). בימים העשירים בערכי

רחמנאֿליצלן.76המעמד  אב בלי יתומים שהם האמיתי המחסור הרגישו כיֿאם ח"ו, מחסור ידעו שלא באופן מחייתם על קבלו

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
הרב. בית מעמד = (76

ולעיל  תר"ג, אייר בכ"ד החלה לאלמנותה השביעית השנה (77
ולפ"ז  תקע"א", אלול) בחדש (כמדומה ש"נולדה הובא יב) (ע'

תר"ג. באלול שנה ל"ב לה מלאו
אהרן*. ר' של השלישיים נישואיו היו אלו נישואין (78

– הראשון בעלה כשם ששמו לאיש אשה נישואי ע"ד (79
נוספות  אזהרות פס"ב. מגרמיזא) (להר"א הנפש חכמת ראה

55 dxrd l"pd) l"pd irvn`d x"enc` zniyxn :oey`x beeif (*
ipy beefa .ieyp f` 'id xaky ,d`xp ,b"rwz uiiw jxrl azkpy (b"deya
± iyily beeif .*alqxan ongp 'x w"dxd ly eza 'ig zipaxd z` `yp
d`x l"pd lka) irvn`d x"enc` za dxy zxn mr ± mipta o`k xkfpd
rqn" .32 dxrd fi 'r (g"pyz ,z"dw) "irvn`d x"enc` zle`be xq`n"

.(20 'r (r"yz ,w"d`) "aeyhicxa

˙˘·˘ ‡"Ó·Â .(Ì˘ "·Â˘ËÈ„¯· ÚÒÓ") Ê"Ú˜˙ ıÈ˜· (*
,‰Ï˘ ÌÈÈ˘‰ 'È‡Â˘È ÂÏ‡ ÂÈ‰˘Â ,ÂÏ ‰‡Â˘ ‰˙È‰ ¯·Î ·"Ù˜˙
(Ë"Ò˘˙ ,˜"‰‡) "˙"¯‰ÂÓ ÈÓÈ") „"Ú˜˙ ÏÂÏ‡· ÂÈ‰ ÌÈÂ˘‡¯‰Â

.(‡"Ò ·"Á

כ"ק  באגרותֿקודש תשל"ב משנת מכתב ס"א. החסיד ר"י לצוואת
תקיד. ע' חכ"ז אדמו"ר

ב): הערה ב (נז, פכ"ד ח"א רבי בית – אודותו ראה (80
שהי' מקרימענטשוק זלה"ה אהרן ר' המפורסם החסיד "הרה"ג
מהרבנים  מאחד ושמענו ובחסידות. ויראה בתורה מאד גדול
צ"צ  בעל שאדמו"ר וי"א מאד, בשבחו מפליג שהי' רבינו מנכדי
רצה  לא והוא לרב יהי' שהוא אנ"ש דברי עליו שחזקו בעת נ"ע
[נו, כנ"ל לרב אברהם חיים ר' הרב את שיקבלו א"ע ודחה בזה
הר"ר  את שיקבלו בזה גם א"ע דחה א)], (ג, פ"ב ח"ג וראה ב.

נ"ע". רבינו מנכדי הוא שגם הנ"ל אהרן
ראה  – הזקן אדמו"ר מזקנו ששמע חסידות דברי רשם אהרן ר'
העתיק  נבג"מ, אדמו"ר בשם הקדוש "מפי שצז: ע' עז" "מגדל
העתקות  על עוד שם: 66 ובהערה מקרומעצוק", ר"א מביכעל
[בהוצאת  א'תרפז עמ' במדבר באוה"ת ראה שלו מ"ביכעל"
מוהר"א  הרב של מביכעל "הועתק [226 ע' ח"א – תשנ"ה

אדמו"ר". קדוש מפה ששמע מה קרימינצוקער
מילא  פטירתו לאחר שהרי הצ"צ, אדמו"ר בחיי נפטר אהרן ר'
תומארקין  יוסף ר' הרה"ח הרה"ג קרעמענצוג ברבנות מקומו ַאת
.(73 ע' תרצ"ו טבת יארק, ניו ב"היהודי", תומרקין דן ר' ָ(רשימת
הנ"ל: תומרקין להר"י קנה, ע' הצ"צ אדמו"ר ובאגרותֿקודש
ושם  שי'". אנ"ש אצל דקרימענצוק הרבנות עליו שיקבל "בקשתי

קרימענצוק". דק' "אב"ד מכנהו קנז ע'

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הגדול  רבינו בת להכניסו י )81ע"ה גם הספיקו לא הבן ובת. בן לו וילדה שנים כשלש עמו ושהתה ,
ומתה. שבועות כששה חייתה  והבת ע"ה, אבינו  אברהם של לבריתו

לנסוע  והחליטה רצתה שאמם בעת אשר לי סיפרה תחי' גיטל צבי' מרת דודתי
כ"ק 84(לקרעמענטשוג  אמר ילדיה, גם עמה ולקחה בבירור) זוכרת אינה זאת לשקלאוו, ָאו

לנסוע. יניח לא רבקה את כי זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר

שנה. רביעי ג' בערך חלי' ימי והתמשך במאד אמם חלתה בקיץ) (כמדומה תר"ה בשנת

להיטיב  מרבה הי' חורג והאב היו קטנים כי אם להילדים, ההם, הימים היו ומצוק מר ימי
אומרת והיתה ליום, מיום כבדה אמם  מחלת  אבל ועצומים עמהם, רבים רחמים יעוררו כי להם

זייער  פלעגט און בעבורה, תהלים ואמירת התפלה על מעוררם והיתה בחיים, תשאר כי עלי'
איך  היראה, וספרי ומדרש מגמרא מעשיות לפניהם וסיפרה לבם. לעורר ווערטער מיט דערנעמען
רחמנאֿליצלן, הגזירה שנגזרה לאחר גם ברפואה ואמהות אבות כמה נעזרו הבנים תפלת שע"י

הפה  נקיי תפלת ענין גודל להם .יא והסבירה

מוסכם  הנני רבונוֿשלֿעולם, לאמר: לד' קראה רחמנאֿליצלן מכאובה תעצומת בעת פעם
היתומים  הילדים ולגדל בחיים העמידני רק הנפש, מיצוי עד לקבלם יסורים המיני כל על
מתפלל  דו זייא דיר באיי בעט טאכטער דאיין טאטע, טאטע, קראה : לבה נהמת ומתוך ַַַַָמאביהם .
זייער  פון יתומים געבליבען זיינען וואס קינדער דיא זיין מגדל לעבין בלייבען זאל איך ַָָאז

ָפאטער.

גערוקט  אן זיך האט ווייזט עס ווי גיווען, מיר באיי איז טאטע דער להבנות: הגידה ַַָָפעם
קינדערשע  אויף העלפין, קאנט קינדער מיינע איהר ניט, העלפין בקשות מיינע וואנט, אייזערנע ַַָא
ברוךֿהוא  גאטט מיילער, ריינע קליינע בפרט און פארשטעל, קיין ניטא איז עלטערן פאר ַַָָתפלות

לעבין. בלייבען זאל איך אז גאטט בעט בקשה, זייער צו ַָָהערט
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במעלותיו  הפליגו הגדולים [מה]חסידים וכמה למאד, עד במעלותיו והפליגה בטוב אותו זכרה הרבנית א"ז וכבוד [הי']82י) הוא .

יפות  פנים בסבר אדם כל מקבל והי' למאד, עד מצויין רוח דליקה 83יקר נפל אשר מאחרים) שמעה (וכולה המעשה מעין זוכרת היא  .

ולפעמים  נגן, ויודע קול, דינעם א גיהאט האט ער נפלא, ניגון בקול לפעמים, ביחידות בביתו מתפלל להיותו ז"ל אהרן ר' והרב ַַָבביתם,
זרים  וגם הבית, בני כל צעקו הדליקה שנפל בעת והי' סביבו. הנעשה מכל ידע לא תפלתו בעת כי ודאי זה אך בלחישה, מתפלל הי'

דרך  והוציאוהו ומתפלל, יושב ומצאוהו ונכנסו הדלת, כל את לשבור הוכרחו כי עד שמעו, ולא בחדרו, סגור הי' והוא להציל, שבאו

זה. ומה הוא אי' ושאל התפלה, את גמרו עד עמו הנעשה מכל מאומה ידע ולא החלון

ולשוןֿהרע. שקר דיברו שלא בפיהם חטאו שלא הילדים והם יא)

א  אתכם חי' כשאני עתה גם הנה אליהם אמרה וכה מצבה, לפניהם אבותי ותארה אלקי אלקינו בעזרת ובכלֿזאת מאב, יתומים תם

עליכם. ידאג ומי עליכם ירחם מי אם, ובלי אב בלי ממש יתומים גלמודים ותשארו תאבדו זה גם באם אבל עמכם, להיטיב אוכל

ופשע. עון מכל הנקיים הילדים בשביל בחיים להעמידה לד' בתפילה קוראת והיתה בחיים. ואשאר אליכם ישמע פן לד' תפלה הרבו

היו  שני בחדר העומדים שגם גדולים, רחמים בהתעוררות הגדול, רבינו זקינה וכ"ק האמצעי אדמו"ר אבי' לכ"ק לאבותי' וקראה

לשער. אין הרחמנות והיתה רחמים, בהתעוררות כמים לבם שופכים

סיון  ט"ז נפטרה תקכ"ד. בשנת נולדה – הבכירה בתו (81
רשי  (ראה השני תקע"ג בנה הי' אהרן ר' .(12 שבהערה מה

(ולא  בשוה"ג 55 שבהערה האמצעי אדמו"ר ברשימת (כמפורש
שם)). רבי בבית כמובא

הי' אהרן ר' "החסיד :42 ע' תש"א השיחות ספר ראה (82
למדן  א געווען איז – שני בזיווג . . שרה הרבנית של ַאישה
דאוונער", גרויסער א געווען איז ער גדול. עניו א און ַַַמופלג
בקרמנצוג  הגדולים החסידים של יחסם על סיפור שם ומובא

לוי"צ  (להר' ב לא, – תרנ"ה (ירושלים רש"י" "נתיב בספר אליו.
מר' ששמע מפאריטש), הלל ר' הרה"ח מתלמידי ַָסמינאווסקי,
"שאמר  האמצעי אדמו"ר של החוזר בעסיע) (הנקרא דובער
הלל], [ר' מורי מתפללים, אנשים ג' אצלי יש האמצעי: אדמו"ר

מליבאוויטש". יוסף ר' והטהור והקדוש מקרעמנצוק אהרן ַר'
מט"ו. פ"א אבות ע"פ (83

.75 שבהערה השיחות ספר גם ראה (84
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וכעס  רגז היום כל ואשר בזה, שמעתי אשר כל לכם
להתנקם  עליו כי באמרו קראטאוו הפקיד

התקיף. הבורזוי משניאורסאן
פלך   אמציסלאוו בעיר הוריו בבית עודנו
שניאורסאהן  משפחת אודות על שמע  מאהליב
 החמישית דשנה החשך ובימי מליובאוויטש
הוכרח  שנה ט"ו בן והוא  למספרם 1905 תרס"ה,

 לדודו ויסע אמציסלאוו מולדתו עיר את אחי לעזוב
הרבי  של החדרים באחד מורה שהיה  אביו
חדשים  והארבעה בליובאוויטש. שניאורסאהן
כן   המנהל לי נתן לא המלמד דודי אצל שהתעכבתי
עניני  כל אשר שניאורסאהן, הרבי בן את קראו

כי  וצוה מנוח  ידו על מתנהלים והחדרים הישיבה
ממנו. אנקמה ועתה עינים בשבע עלי ישגיחו

כי  דבורו, את קוזנעצאוו ממשיך  להגיד ועלי
על  הופקד קראטאוו שהפקיד חדשים כשלשה במשך
ואכזריותו  עריצותו לרגלי הנה הגאסטיניציא הנהלת
ומשרתי  המשרד פקידי כל על אימתו נפלה
גם  הנהו הרעות מדותיו כל על ונוסף הגאסטיניציא,

נורא. עלילות בעל
אחליט  שעה רבע בעוד כי לקוזנעצאוו, אמרתי
ימלאו  אז פה ללון אשאר ואם אלך, או פה אלין אם

קראטאוו. פקודת

f"txz ,onei
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n"bap r"if dwax zipaxd ini *ixac
העת ט  (ובמשך תר"ג עד תקצ"ז משנת שנים, ששה אלמנה ישבה אמם אביהם, מות אחרי

קצר). זמן במשך משקלאוו, משה ר' הרב זקנם אצל אמם עם פעמים שלש או פעמים היו ָהזאת

וחצי  ל"א בת והיא האמצעי, רבינו בת שרה מרת הרבנית של לאלמנותה השביעית ובשנה
ונשאה 77שנה  שידוך עבורה דברו אהרן 78, ר' פריידא 80מקרעמענצוג 79להרב מרת הרבנית (בן

1

2

3

4

חליפות  הי' ע"ה הרבנית א"ז כבוד של הילדות ימי רבינו 15ט) משפחת בני שכל בשעה בה להורי' ומוצלחת טובה בשעה נולדה .

ר' הרב אביהם אבי זקנם כי ח"ו, מחסור ידעו לא הר"א בבית אבל האמצעי), רבינו כ"ק חיי בעת [ה]רגילות ערך (לפי מחסור סבלו

שהי' (מה משי כתונת [לה] תפרו וחצי שנה בת א"ז ובהיות רחבה. ביד מחסורם מלאו גאלדע לאה מרת הרבנית אשתו וביותר ָמשה
מחלוקת  וגם להם, המצטרך בכל מלהושיעם ידו כלה לא ז"ל הר"מ זקנם הנה הר"א, אבי' במות ואף ההם). בימים העשירים בערכי

רחמנאֿליצלן.76המעמד  אב בלי יתומים שהם האמיתי המחסור הרגישו כיֿאם ח"ו, מחסור ידעו שלא באופן מחייתם על קבלו

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
הרב. בית מעמד = (76

ולעיל  תר"ג, אייר בכ"ד החלה לאלמנותה השביעית השנה (77
ולפ"ז  תקע"א", אלול) בחדש (כמדומה ש"נולדה הובא יב) (ע'

תר"ג. באלול שנה ל"ב לה מלאו
אהרן*. ר' של השלישיים נישואיו היו אלו נישואין (78

– הראשון בעלה כשם ששמו לאיש אשה נישואי ע"ד (79
נוספות  אזהרות פס"ב. מגרמיזא) (להר"א הנפש חכמת ראה

55 dxrd l"pd) l"pd irvn`d x"enc` zniyxn :oey`x beeif (*
ipy beefa .ieyp f` 'id xaky ,d`xp ,b"rwz uiiw jxrl azkpy (b"deya
± iyily beeif .*alqxan ongp 'x w"dxd ly eza 'ig zipaxd z` `yp
d`x l"pd lka) irvn`d x"enc` za dxy zxn mr ± mipta o`k xkfpd
rqn" .32 dxrd fi 'r (g"pyz ,z"dw) "irvn`d x"enc` zle`be xq`n"

.(20 'r (r"yz ,w"d`) "aeyhicxa

˙˘·˘ ‡"Ó·Â .(Ì˘ "·Â˘ËÈ„¯· ÚÒÓ") Ê"Ú˜˙ ıÈ˜· (*
,‰Ï˘ ÌÈÈ˘‰ 'È‡Â˘È ÂÏ‡ ÂÈ‰˘Â ,ÂÏ ‰‡Â˘ ‰˙È‰ ¯·Î ·"Ù˜˙
(Ë"Ò˘˙ ,˜"‰‡) "˙"¯‰ÂÓ ÈÓÈ") „"Ú˜˙ ÏÂÏ‡· ÂÈ‰ ÌÈÂ˘‡¯‰Â

.(‡"Ò ·"Á

כ"ק  באגרותֿקודש תשל"ב משנת מכתב ס"א. החסיד ר"י לצוואת
תקיד. ע' חכ"ז אדמו"ר

ב): הערה ב (נז, פכ"ד ח"א רבי בית – אודותו ראה (80
שהי' מקרימענטשוק זלה"ה אהרן ר' המפורסם החסיד "הרה"ג
מהרבנים  מאחד ושמענו ובחסידות. ויראה בתורה מאד גדול
צ"צ  בעל שאדמו"ר וי"א מאד, בשבחו מפליג שהי' רבינו מנכדי
רצה  לא והוא לרב יהי' שהוא אנ"ש דברי עליו שחזקו בעת נ"ע
[נו, כנ"ל לרב אברהם חיים ר' הרב את שיקבלו א"ע ודחה בזה
הר"ר  את שיקבלו בזה גם א"ע דחה א)], (ג, פ"ב ח"ג וראה ב.

נ"ע". רבינו מנכדי הוא שגם הנ"ל אהרן
ראה  – הזקן אדמו"ר מזקנו ששמע חסידות דברי רשם אהרן ר'
העתיק  נבג"מ, אדמו"ר בשם הקדוש "מפי שצז: ע' עז" "מגדל
העתקות  על עוד שם: 66 ובהערה מקרומעצוק", ר"א מביכעל
[בהוצאת  א'תרפז עמ' במדבר באוה"ת ראה שלו מ"ביכעל"
מוהר"א  הרב של מביכעל "הועתק [226 ע' ח"א – תשנ"ה

אדמו"ר". קדוש מפה ששמע מה קרימינצוקער
מילא  פטירתו לאחר שהרי הצ"צ, אדמו"ר בחיי נפטר אהרן ר'
תומארקין  יוסף ר' הרה"ח הרה"ג קרעמענצוג ברבנות מקומו ַאת
.(73 ע' תרצ"ו טבת יארק, ניו ב"היהודי", תומרקין דן ר' ָ(רשימת
הנ"ל: תומרקין להר"י קנה, ע' הצ"צ אדמו"ר ובאגרותֿקודש
ושם  שי'". אנ"ש אצל דקרימענצוק הרבנות עליו שיקבל "בקשתי

קרימענצוק". דק' "אב"ד מכנהו קנז ע'
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הגדול  רבינו בת להכניסו י )81ע"ה גם הספיקו לא הבן ובת. בן לו וילדה שנים כשלש עמו ושהתה ,
ומתה. שבועות כששה חייתה  והבת ע"ה, אבינו  אברהם של לבריתו

לנסוע  והחליטה רצתה שאמם בעת אשר לי סיפרה תחי' גיטל צבי' מרת דודתי
כ"ק 84(לקרעמענטשוג  אמר ילדיה, גם עמה ולקחה בבירור) זוכרת אינה זאת לשקלאוו, ָאו

לנסוע. יניח לא רבקה את כי זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר

שנה. רביעי ג' בערך חלי' ימי והתמשך במאד אמם חלתה בקיץ) (כמדומה תר"ה בשנת

להיטיב  מרבה הי' חורג והאב היו קטנים כי אם להילדים, ההם, הימים היו ומצוק מר ימי
אומרת והיתה ליום, מיום כבדה אמם  מחלת  אבל ועצומים עמהם, רבים רחמים יעוררו כי להם

זייער  פלעגט און בעבורה, תהלים ואמירת התפלה על מעוררם והיתה בחיים, תשאר כי עלי'
איך  היראה, וספרי ומדרש מגמרא מעשיות לפניהם וסיפרה לבם. לעורר ווערטער מיט דערנעמען
רחמנאֿליצלן, הגזירה שנגזרה לאחר גם ברפואה ואמהות אבות כמה נעזרו הבנים תפלת שע"י

הפה  נקיי תפלת ענין גודל להם .יא והסבירה

מוסכם  הנני רבונוֿשלֿעולם, לאמר: לד' קראה רחמנאֿליצלן מכאובה תעצומת בעת פעם
היתומים  הילדים ולגדל בחיים העמידני רק הנפש, מיצוי עד לקבלם יסורים המיני כל על
מתפלל  דו זייא דיר באיי בעט טאכטער דאיין טאטע, טאטע, קראה : לבה נהמת ומתוך ַַַַָמאביהם .
זייער  פון יתומים געבליבען זיינען וואס קינדער דיא זיין מגדל לעבין בלייבען זאל איך ַָָאז

ָפאטער.

גערוקט  אן זיך האט ווייזט עס ווי גיווען, מיר באיי איז טאטע דער להבנות: הגידה ַַָָפעם
קינדערשע  אויף העלפין, קאנט קינדער מיינע איהר ניט, העלפין בקשות מיינע וואנט, אייזערנע ַַָא
ברוךֿהוא  גאטט מיילער, ריינע קליינע בפרט און פארשטעל, קיין ניטא איז עלטערן פאר ַַָָתפלות

לעבין. בלייבען זאל איך אז גאטט בעט בקשה, זייער צו ַָָהערט
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במעלותיו  הפליגו הגדולים [מה]חסידים וכמה למאד, עד במעלותיו והפליגה בטוב אותו זכרה הרבנית א"ז וכבוד [הי']82י) הוא .

יפות  פנים בסבר אדם כל מקבל והי' למאד, עד מצויין רוח דליקה 83יקר נפל אשר מאחרים) שמעה (וכולה המעשה מעין זוכרת היא  .

ולפעמים  נגן, ויודע קול, דינעם א גיהאט האט ער נפלא, ניגון בקול לפעמים, ביחידות בביתו מתפלל להיותו ז"ל אהרן ר' והרב ַַָבביתם,
זרים  וגם הבית, בני כל צעקו הדליקה שנפל בעת והי' סביבו. הנעשה מכל ידע לא תפלתו בעת כי ודאי זה אך בלחישה, מתפלל הי'

דרך  והוציאוהו ומתפלל, יושב ומצאוהו ונכנסו הדלת, כל את לשבור הוכרחו כי עד שמעו, ולא בחדרו, סגור הי' והוא להציל, שבאו

זה. ומה הוא אי' ושאל התפלה, את גמרו עד עמו הנעשה מכל מאומה ידע ולא החלון

ולשוןֿהרע. שקר דיברו שלא בפיהם חטאו שלא הילדים והם יא)

א  אתכם חי' כשאני עתה גם הנה אליהם אמרה וכה מצבה, לפניהם אבותי ותארה אלקי אלקינו בעזרת ובכלֿזאת מאב, יתומים תם

עליכם. ידאג ומי עליכם ירחם מי אם, ובלי אב בלי ממש יתומים גלמודים ותשארו תאבדו זה גם באם אבל עמכם, להיטיב אוכל

ופשע. עון מכל הנקיים הילדים בשביל בחיים להעמידה לד' בתפילה קוראת והיתה בחיים. ואשאר אליכם ישמע פן לד' תפלה הרבו

היו  שני בחדר העומדים שגם גדולים, רחמים בהתעוררות הגדול, רבינו זקינה וכ"ק האמצעי אדמו"ר אבי' לכ"ק לאבותי' וקראה

לשער. אין הרחמנות והיתה רחמים, בהתעוררות כמים לבם שופכים

סיון  ט"ז נפטרה תקכ"ד. בשנת נולדה – הבכירה בתו (81
רשי  (ראה השני תקע"ג בנה הי' אהרן ר' .(12 שבהערה מה

(ולא  בשוה"ג 55 שבהערה האמצעי אדמו"ר ברשימת (כמפורש
שם)). רבי בבית כמובא

הי' אהרן ר' "החסיד :42 ע' תש"א השיחות ספר ראה (82
למדן  א געווען איז – שני בזיווג . . שרה הרבנית של ַאישה
דאוונער", גרויסער א געווען איז ער גדול. עניו א און ַַַמופלג
בקרמנצוג  הגדולים החסידים של יחסם על סיפור שם ומובא

לוי"צ  (להר' ב לא, – תרנ"ה (ירושלים רש"י" "נתיב בספר אליו.
מר' ששמע מפאריטש), הלל ר' הרה"ח מתלמידי ַָסמינאווסקי,
"שאמר  האמצעי אדמו"ר של החוזר בעסיע) (הנקרא דובער
הלל], [ר' מורי מתפללים, אנשים ג' אצלי יש האמצעי: אדמו"ר

מליבאוויטש". יוסף ר' והטהור והקדוש מקרעמנצוק אהרן ַר'
מט"ו. פ"א אבות ע"פ (83

.75 שבהערה השיחות ספר גם ראה (84
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גיטל  מרת שנים יב דודתי עשר בת היתה נ"ע הרבנית כבודֿאמיֿזקנתי אחותה אשר סיפרה
דברה  ולא יסורים מרוב נדכאה שהיתה עד כלֿכך עז רושם עלי' פעלה אמה מחלת מצב בערך,
תהלים  להגיד יכלה לא עוד וגם דברים, בלא הפוגות מאין לבה מעומק מאד בכתה רק מאומה ,
ובכל  ובלילה, ביום תהילים אומרת והיתה תחי'), הנ"ל דודתי אמרה (כן אני כמו כ"כ במהירות

בעסער? שיים איז מאמע דיא לשאול: באה היתה ַשעה

ואחד  אחד כל עם ודיברה האמת, בעולם היא אשר אמרה הסתלקותה קודם שבועות וכשני
סגורות) עינים (מתוך האמצעי אדמו"ר רבותינו כ"ק אבי' עם מדברת היתה בני'. על לרחם בפרט
מוסיא  חי' אחותי טוענת: היתה וכה בבירור. הדיבורים שומעים הי' וכה הגדול, רבינו זקנה ועם

וכן היתומים. ילדיי  על לב משימת את אין המשפחה מדוע מבני האנשים שאר .יג עם

תר"ו  אדר יו"ד תשא כי א' קרעמענטשוג.18ביום בעיר לקברות והובלה  נ"ע אמם נסתלקה

וזקנתם  משה ר' הרב זקנם אשר לשקלאוו, נסעו ומשם בקרעמענטשוג שהו הפסח אחר ָעד
כארבעה  בשקלאוו ושהו לשקלאוו, להביאם עבורם מיוחדה עגלה שלחו ז"ל גאלדע לאה ָָָמרת

בערך  לליובאוויטש יד חדשים באו תר"ו שנת מנחםֿאב חדש ובסוף לליובאוויטש, נסעו ואח"כ .ַ
אמם. אם האמצעי), אדמו"ר רבינו כ"ק (אשת נ"ע שיינא מ' הרבנית זקנתם אמם לבית

מעמד  לה והי' רבי'ס), דעם באשע (הנק' ברוך ר' הרב בנה  עם ביחד דרה הנ"ל אמם ַאם
זצקללה"ה  צדק צמח הרב אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק וחתנה ביחוד, לה נותנים היו שהחסידים מה
יתומי  הילדים ובבוא אדע), לא בירור על כן, (כמדומה לשבוע רובלֿכסף ג' נותן הי' נבג"מ זי"ע
אמם  אם בבית ההנהגה היתומים. בשביל לשבוע) וחצי (רובל לחדש רו"כ ששה לה הוסיף בתה,
בפשיטות  מתנהגים הרבנים משפחת כל היו בכלל כי והדחקות, הפשיטות בתכלית היתה
מתנהגים  היו צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק בבית אף עניניהם. בכל ביותר מדוקדק ובחשבון

פשוטה  היו 86בהנהגה הקמח ומזה (זארנע), יד רחיים בבית דגן טוחנים שהיו שחור, בלחם ,ָ
ושולחנות  עץ כסאות בתכלית, פשוטים עץ כלי היו ביתו כלי וגם יותר. בזול שיעלה הלחם אופים

צבועים) (בלתי בפשיטות 87לבנים מלובשים היו בבגדים וכן .טו .

(כנזכר  בריוח פרנסתם היתה בליובאוויטש בילדותם היותם עת בכל אשר הנזכרים ַהילדים
שמה  כי  יותר ועוד האוכל, בעניני מחסור ידעו לא בקרעמענטשוג בהיותם גם ואף לעיל),
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אמה. מחדר והוציאוה גדולה בהתעלפות שנפלה עד הדברים עלי' פעלו שנה, י"ג) תחלת (או י"ב בת אז שהיתה יב)

זייט  וואס רביצין, לה: ואמר אמם לחדר לקרמענטשוג) (סמוך דקרוקאוו הרב נכנס הנ"ל, ההתעלפות עם הנ"ל מקרה הקרה ָָכאשר
רפואה. א בקרוב צושיקין גיוויס אייך וועט השי"ת קינדער? אייערע מצער אזיי ַַַאיהר

אמיתי. רחמנות עליהם יהי' אז אמות כאשר אבל כלֿכך, גדולה עליהם הרחמנות אין עדיין עתה להבנות? צער זה האם לו: והשיבה

המדרש  לבית לביתֿהקברות הלכתי תחי', גיטל צבי' מ' דודתי מספרת הדעת, חלישות בה שנראה הראשון בשבת והגדתי 85יג)

יהי' שלא למען מלוח, דג חתיכת לקחתי לפי, בא לא מאכל כי בשבתֿקודש, להתענות ויראתי פרומע א אז הייתי ואני ַתהילים,
תענית.

בערך. שבועות ג' במשך להם עלתה לשקלאוו מקרעמענטשוג הנסיעה כי ָיד)
התנהגו  הרב מבית תמיכה שקבלו המשפחה בני שאר בבתי ומכלֿשכן נכונה, הכנסה לו היתה שכבר הרב בבית הי' שזה טו)

יותר. בפשיטות

ואדמו"ר  הצ"צ אדמו"ר לאוהל שבסמיכות כנסת בית (85
הצ"צ, אדמו"ר הסתלקות אחרי – תרכ"ו בקיץ נבנה מהר"ש,
הג' את "וקירו לח): (ע' מהר"ש אדמו"ר באגרותֿקודש כמ"ש
והאדיטש". בנעזין כמו לו סמוך ביתֿהמדרש להיות ַדפנות

ו  לביתֿהקברות שהלכה כאן הכוונה המדרש.mbוכנראה לבית
היומן  רשימת מנחם (תורת תרצ"ג חורף שיחות גם ראה (86

הבאה. בהערה שצויינו מקומות רפה). ע'
יג  ליל תשי"ב. תשרי י"ג האזינו ש"פ שיחות: גם ראה (87
התוועדויות  מנחם (תורת תשמ"ז צו ש"פ מוצאי תשמ"ג. תשרי
ע' ח"ג תשמ"ז ואילך. 150 ע' ח"א תשמ"ג  .24 ע' ח"א תשי"ב

ועוד. .(97
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ראסי  מאלי אוכלים 88(במדינת פשוטים אנשים גם שם אשר המדינה, מפה משונים המאכלים ( ַָ
הלחם  על יותר מרובה הוצאה זאת היתה ולא במאד, מצוי שהוא ואייסֿברייט, הנק' חיטים, ַלחם

במדינתינו  יותר) בזול שהוא (מטעם הנאכל זו,89השחור לדחקות אתֿעצמם להרגיל יכלו ולא ,
מזה. סובלים והיו במאד עליהם כבד והי'

מרגלא  טעמא, בתר זיל (כי קרוב ובזמן בקל אתֿעצמה התרגלה הרבנית א"ז כבוד אמנם
אלץ) אריבער טראגט הסכם און ההסכם, הוא העיקר כי נ"ע לאחותה טז בפומא עוזרת והיתה . ַַָ

הבית. בעניני הבכירה

ביראתֿשמים, והן באנושית הן הדרכה, מיני בכל עלי' משגחת היתה – דודתינו – אחותה
ומחזור. סליחות ולהגיד הסידור, מתוך ולהתפלל להתפלל, ומה בטוב, שתתפלל

הראשונה, בשנה זה הי' החשבון (וכפי שנה י"ב או י"א בהיותה אשר לי סיפרה א"ז כבוד
התפללה  בראשֿהשנה הנה תר"ז), בראשֿהשנה היינו מקרעמענטשוג, חזרה לליובאוויטש ַבבואם
כל  הנה אחד, חרוז שדילגה לאחותה לה ונדמה תי', גיטל צבי' מרת אחותה עם אחד מחזור על
הרשיאה  איך [אותה] הוכיחה ראשֿהשנה אחר אך מאומה, הגידה ולא שתקה דראשֿהשנה  היום
גמורים  ובורים עמיֿהארציים הדעת קלי וגם הדין, יום שהוא [ב]ראשֿהשנה כזו קלות לעצמה
במאד. והוכיחה מחזור? היּפערין זאל קינד א מאמעס און טאטינס דעם און צורירט, אויך ַַַָווערין 

קיין  פארפעלט ניט האב איך אז כן, שאינו – נ"ע א"ז כבוד סיפרה – ידעתי אנכי ַַָאמנם
שציערה  מזה עגמתֿנפש המדרכת לאחותה לה הי' כן. שאינו ברור לה והגדתי מחזור, שטיקל
במאכל  פרט, כל על עיונית בהדרכה טעמה את שינתה לא ובכלֿזאת לה, שנדמה דבר, לא על
שהיו  דודותן, המשפחה, בני בעיני חן נשאו ובדרךֿכלל הבית. צרכי ועשיית והילוך ומשתה
יתומים  ילדים ארבעה מאד, עצמן בעיני שפלים הי' הם אמנם רב. בקירוב אותן מקרבות

ולחוצה. זקנה שהיתה באבע) א (בא זקנה אם בבית ַַָמתחנכים

מדברים  קרוביהן או דודותן שכשהיו עצמם, בעיני שפלים כה שהיו לי סיפרה א"ז כבוד
שתיהם, כי וגלמודים... עזובים יתומים המה מה כי הזה, החסד הפלגת על מתפלאים היו אליהם
אם  בית בצרכי הי' עיונם כל ואדרבה ליכטיגע, שיינע ביותר, מראה יפות היו האחיות, שתי

בבית  עוזרת היתה תחי' [גיטל] צבי' דודתי הבכירה לכלכלה. שהי'זקנתם כמה עד המבשלת
הדברים  בכל זקנתה אם משמשת היתה תחלה נ"ע הרבנית א"ז כבוד והצעירה ביכולתה,
[...] עומדים הגדולים שבניֿאדם בשעה השכם בבקר עומדים היו הבנות הם כי לה, המצטרכים
חזרה  לביתם בבואם מהם) ששמעתי (כפי פעמים וכמה במאד, אותם מדכא הי' הזה המצב
בבית  להתחנך נשארו הם אך וגלמודם... גורלם מר על עצמם) לבין  (בינם בוכים  היו  מהשמחה
אחרי  ח"ו הרהרו ולא האלה לחיים התרגלו מעט ומעט לבם בתום והלכו כמקדם, זקנתם אם

עליהם. שמים דין והצדיקו  איש... לשום קנאה או שנאה נטרו ולא הקב"ה של מדותיו
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להלחם, להתרגל בשוםֿאופן יכלה ולא מזה במאד סבלה – בעצמה לי סיפרה כאשר – תחי' גיטל צבי' מרת דודתינו אמנם טז)

ובאטווינע  בארשט כמו פשוטים להמאכלים הי'90וכן והפת הפת, את בהם ללפת העיקרים המאכלים הם היו הזול לגודל אשר , ָָ
רעבונה. להשביע אוכלת היתה אז עלי' הרעב וכשהתגבר רעבה. כמעט והיתה שחור.

חי  חיו ובפרט וכך הבית, הנוהגת הוכבד כבר אמם אם להזקנה כי הבית, בצרכי מתעסקים והיו יום, אחר יום אמם אם בבית צער י

ואחותה  תחי' דודתנו הבכירה העיקר בזה, עוסקים הבנות והיו שי'. הר"ז והבן הצעירה הבת הנ"ל), (מהבנות הקטנים הילדים הנהגת

תצוה. אשר בכל ידה על עוזרת היתה נ"ע הרבנית א"ז כבוד

(אוקראינה). הקטנה רוסיא = (88
הלבנה. רוסיא (89

סלק. ועלי (מסלק) חמיצה = (90
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גיטל  מרת שנים יב דודתי עשר בת היתה נ"ע הרבנית כבודֿאמיֿזקנתי אחותה אשר סיפרה
דברה  ולא יסורים מרוב נדכאה שהיתה עד כלֿכך עז רושם עלי' פעלה אמה מחלת מצב בערך,
תהלים  להגיד יכלה לא עוד וגם דברים, בלא הפוגות מאין לבה מעומק מאד בכתה רק מאומה ,
ובכל  ובלילה, ביום תהילים אומרת והיתה תחי'), הנ"ל דודתי אמרה (כן אני כמו כ"כ במהירות

בעסער? שיים איז מאמע דיא לשאול: באה היתה ַשעה

ואחד  אחד כל עם ודיברה האמת, בעולם היא אשר אמרה הסתלקותה קודם שבועות וכשני
סגורות) עינים (מתוך האמצעי אדמו"ר רבותינו כ"ק אבי' עם מדברת היתה בני'. על לרחם בפרט
מוסיא  חי' אחותי טוענת: היתה וכה בבירור. הדיבורים שומעים הי' וכה הגדול, רבינו זקנה ועם

וכן היתומים. ילדיי  על לב משימת את אין המשפחה מדוע מבני האנשים שאר .יג עם

תר"ו  אדר יו"ד תשא כי א' קרעמענטשוג.18ביום בעיר לקברות והובלה  נ"ע אמם נסתלקה

וזקנתם  משה ר' הרב זקנם אשר לשקלאוו, נסעו ומשם בקרעמענטשוג שהו הפסח אחר ָעד
כארבעה  בשקלאוו ושהו לשקלאוו, להביאם עבורם מיוחדה עגלה שלחו ז"ל גאלדע לאה ָָָמרת

בערך  לליובאוויטש יד חדשים באו תר"ו שנת מנחםֿאב חדש ובסוף לליובאוויטש, נסעו ואח"כ .ַ
אמם. אם האמצעי), אדמו"ר רבינו כ"ק (אשת נ"ע שיינא מ' הרבנית זקנתם אמם לבית

מעמד  לה והי' רבי'ס), דעם באשע (הנק' ברוך ר' הרב בנה  עם ביחד דרה הנ"ל אמם ַאם
זצקללה"ה  צדק צמח הרב אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק וחתנה ביחוד, לה נותנים היו שהחסידים מה
יתומי  הילדים ובבוא אדע), לא בירור על כן, (כמדומה לשבוע רובלֿכסף ג' נותן הי' נבג"מ זי"ע
אמם  אם בבית ההנהגה היתומים. בשביל לשבוע) וחצי (רובל לחדש רו"כ ששה לה הוסיף בתה,
בפשיטות  מתנהגים הרבנים משפחת כל היו בכלל כי והדחקות, הפשיטות בתכלית היתה
מתנהגים  היו צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק בבית אף עניניהם. בכל ביותר מדוקדק ובחשבון

פשוטה  היו 86בהנהגה הקמח ומזה (זארנע), יד רחיים בבית דגן טוחנים שהיו שחור, בלחם ,ָ
ושולחנות  עץ כסאות בתכלית, פשוטים עץ כלי היו ביתו כלי וגם יותר. בזול שיעלה הלחם אופים

צבועים) (בלתי בפשיטות 87לבנים מלובשים היו בבגדים וכן .טו .

(כנזכר  בריוח פרנסתם היתה בליובאוויטש בילדותם היותם עת בכל אשר הנזכרים ַהילדים
שמה  כי  יותר ועוד האוכל, בעניני מחסור ידעו לא בקרעמענטשוג בהיותם גם ואף לעיל),
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אמה. מחדר והוציאוה גדולה בהתעלפות שנפלה עד הדברים עלי' פעלו שנה, י"ג) תחלת (או י"ב בת אז שהיתה יב)

זייט  וואס רביצין, לה: ואמר אמם לחדר לקרמענטשוג) (סמוך דקרוקאוו הרב נכנס הנ"ל, ההתעלפות עם הנ"ל מקרה הקרה ָָכאשר
רפואה. א בקרוב צושיקין גיוויס אייך וועט השי"ת קינדער? אייערע מצער אזיי ַַַאיהר

אמיתי. רחמנות עליהם יהי' אז אמות כאשר אבל כלֿכך, גדולה עליהם הרחמנות אין עדיין עתה להבנות? צער זה האם לו: והשיבה

המדרש  לבית לביתֿהקברות הלכתי תחי', גיטל צבי' מ' דודתי מספרת הדעת, חלישות בה שנראה הראשון בשבת והגדתי 85יג)

יהי' שלא למען מלוח, דג חתיכת לקחתי לפי, בא לא מאכל כי בשבתֿקודש, להתענות ויראתי פרומע א אז הייתי ואני ַתהילים,
תענית.

בערך. שבועות ג' במשך להם עלתה לשקלאוו מקרעמענטשוג הנסיעה כי ָיד)
התנהגו  הרב מבית תמיכה שקבלו המשפחה בני שאר בבתי ומכלֿשכן נכונה, הכנסה לו היתה שכבר הרב בבית הי' שזה טו)

יותר. בפשיטות

ואדמו"ר  הצ"צ אדמו"ר לאוהל שבסמיכות כנסת בית (85
הצ"צ, אדמו"ר הסתלקות אחרי – תרכ"ו בקיץ נבנה מהר"ש,
הג' את "וקירו לח): (ע' מהר"ש אדמו"ר באגרותֿקודש כמ"ש
והאדיטש". בנעזין כמו לו סמוך ביתֿהמדרש להיות ַדפנות

ו  לביתֿהקברות שהלכה כאן הכוונה המדרש.mbוכנראה לבית
היומן  רשימת מנחם (תורת תרצ"ג חורף שיחות גם ראה (86

הבאה. בהערה שצויינו מקומות רפה). ע'
יג  ליל תשי"ב. תשרי י"ג האזינו ש"פ שיחות: גם ראה (87
התוועדויות  מנחם (תורת תשמ"ז צו ש"פ מוצאי תשמ"ג. תשרי
ע' ח"ג תשמ"ז ואילך. 150 ע' ח"א תשמ"ג  .24 ע' ח"א תשי"ב

ועוד. .(97
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ראסי  מאלי אוכלים 88(במדינת פשוטים אנשים גם שם אשר המדינה, מפה משונים המאכלים ( ַָ
הלחם  על יותר מרובה הוצאה זאת היתה ולא במאד, מצוי שהוא ואייסֿברייט, הנק' חיטים, ַלחם

במדינתינו  יותר) בזול שהוא (מטעם הנאכל זו,89השחור לדחקות אתֿעצמם להרגיל יכלו ולא ,
מזה. סובלים והיו במאד עליהם כבד והי'

מרגלא  טעמא, בתר זיל (כי קרוב ובזמן בקל אתֿעצמה התרגלה הרבנית א"ז כבוד אמנם
אלץ) אריבער טראגט הסכם און ההסכם, הוא העיקר כי נ"ע לאחותה טז בפומא עוזרת והיתה . ַַָ

הבית. בעניני הבכירה

ביראתֿשמים, והן באנושית הן הדרכה, מיני בכל עלי' משגחת היתה – דודתינו – אחותה
ומחזור. סליחות ולהגיד הסידור, מתוך ולהתפלל להתפלל, ומה בטוב, שתתפלל

הראשונה, בשנה זה הי' החשבון (וכפי שנה י"ב או י"א בהיותה אשר לי סיפרה א"ז כבוד
התפללה  בראשֿהשנה הנה תר"ז), בראשֿהשנה היינו מקרעמענטשוג, חזרה לליובאוויטש ַבבואם
כל  הנה אחד, חרוז שדילגה לאחותה לה ונדמה תי', גיטל צבי' מרת אחותה עם אחד מחזור על
הרשיאה  איך [אותה] הוכיחה ראשֿהשנה אחר אך מאומה, הגידה ולא שתקה דראשֿהשנה  היום
גמורים  ובורים עמיֿהארציים הדעת קלי וגם הדין, יום שהוא [ב]ראשֿהשנה כזו קלות לעצמה
במאד. והוכיחה מחזור? היּפערין זאל קינד א מאמעס און טאטינס דעם און צורירט, אויך ַַַָווערין 

קיין  פארפעלט ניט האב איך אז כן, שאינו – נ"ע א"ז כבוד סיפרה – ידעתי אנכי ַַָאמנם
שציערה  מזה עגמתֿנפש המדרכת לאחותה לה הי' כן. שאינו ברור לה והגדתי מחזור, שטיקל
במאכל  פרט, כל על עיונית בהדרכה טעמה את שינתה לא ובכלֿזאת לה, שנדמה דבר, לא על
שהיו  דודותן, המשפחה, בני בעיני חן נשאו ובדרךֿכלל הבית. צרכי ועשיית והילוך ומשתה
יתומים  ילדים ארבעה מאד, עצמן בעיני שפלים הי' הם אמנם רב. בקירוב אותן מקרבות

ולחוצה. זקנה שהיתה באבע) א (בא זקנה אם בבית ַַָמתחנכים

מדברים  קרוביהן או דודותן שכשהיו עצמם, בעיני שפלים כה שהיו לי סיפרה א"ז כבוד
שתיהם, כי וגלמודים... עזובים יתומים המה מה כי הזה, החסד הפלגת על מתפלאים היו אליהם
אם  בית בצרכי הי' עיונם כל ואדרבה ליכטיגע, שיינע ביותר, מראה יפות היו האחיות, שתי

בבית  עוזרת היתה תחי' [גיטל] צבי' דודתי הבכירה לכלכלה. שהי'זקנתם כמה עד המבשלת
הדברים  בכל זקנתה אם משמשת היתה תחלה נ"ע הרבנית א"ז כבוד והצעירה ביכולתה,
[...] עומדים הגדולים שבניֿאדם בשעה השכם בבקר עומדים היו הבנות הם כי לה, המצטרכים
חזרה  לביתם בבואם מהם) ששמעתי (כפי פעמים וכמה במאד, אותם מדכא הי' הזה המצב
בבית  להתחנך נשארו הם אך וגלמודם... גורלם מר על עצמם) לבין  (בינם בוכים  היו  מהשמחה
אחרי  ח"ו הרהרו ולא האלה לחיים התרגלו מעט ומעט לבם בתום והלכו כמקדם, זקנתם אם

עליהם. שמים דין והצדיקו  איש... לשום קנאה או שנאה נטרו ולא הקב"ה של מדותיו
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להלחם, להתרגל בשוםֿאופן יכלה ולא מזה במאד סבלה – בעצמה לי סיפרה כאשר – תחי' גיטל צבי' מרת דודתינו אמנם טז)

ובאטווינע  בארשט כמו פשוטים להמאכלים הי'90וכן והפת הפת, את בהם ללפת העיקרים המאכלים הם היו הזול לגודל אשר , ָָ
רעבונה. להשביע אוכלת היתה אז עלי' הרעב וכשהתגבר רעבה. כמעט והיתה שחור.

חי  חיו ובפרט וכך הבית, הנוהגת הוכבד כבר אמם אם להזקנה כי הבית, בצרכי מתעסקים והיו יום, אחר יום אמם אם בבית צער י

ואחותה  תחי' דודתנו הבכירה העיקר בזה, עוסקים הבנות והיו שי'. הר"ז והבן הצעירה הבת הנ"ל), (מהבנות הקטנים הילדים הנהגת

תצוה. אשר בכל ידה על עוזרת היתה נ"ע הרבנית א"ז כבוד

(אוקראינה). הקטנה רוסיא = (88
הלבנה. רוסיא (89

סלק. ועלי (מסלק) חמיצה = (90
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פ"ב  שבט יו"ד ד' ב"ה

אי"א  וו"ח היקרים ידידי כבוד

וברכה. שלו'

בזהירות  זאת תעשו כי וחפצי ידידי אליכם  לי דבר

כלל, בפרסום הדבר יהי' שלא הגינו אפשרי, היותר

אלקים  כבוד כי בחשאי שיהי' שאפשר מה כל ואדרבא

דבר. הסתר

בלתי  והיזק רב, עג"נ גורמים שבמחנם הריבות דבר

אשר  אכחד לא יושר. וארחות הנפש במהלכי משוער

שמוע  נפשי געלה כי מזה, אחור לסגת חשבתי מתחלה

אשר  שיהי', צד מאיזה תהי' כו', בשפתי כאלה, דברים

נפשינו, לטובת עושים אנו אין אשר אשמים, כולנו בד"כ

דרכיו, אחרית הנה האנושי שכלו כפי רק המתנהג והאיש

ישרה  דרכו איש, כל להיות טובות, לא ומדות ישות, גאוה,

החפצים  ו[ע]ם בזולתו, ימצא החסרונות וכל בעיניו,

כי  בראותי אמנם מהדיבור, טוב השתיקה כאלו, בדרכים

כל  על פ[ו]עלים לחוץ, יצאו והריבות הדברים, פני השתנו

לבעלי  אחדים, דברים להגיד בהכרח, בחרתי הענינים,

פרטי, איש מאשים אני אין כו'. ראשונה והעומדים הריב,

להזכירם, באתי ורק משנהו על האחד צד מכריע אני ואין

המחלוקת. רתיחת מפני מהם, נשכח אשר נפש, חובת

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שם לי יקר

חפץ  הנני שי' אנ"ש ידידנו ושם החסידים שם זי"ע, נבג"מ

ית' בעזרתו להביא אפשרי היותר בזהירות הדבר יהי' כי

הוא, באשר האמת את לגלות אופן ובכל הנרצה, התועלת

ואזהרה. בבקשה עדים בפני

יתאים  (אשר עת לבחור אבקש יחיו, ... י ידידי ואתכם

אשר  למקום ותזמינו... שי') לידידינו ובפרטיות בכללותו

מי  יהי' יותר, ולא הנ"ל, וידידינו אתם רק ותהיו תבחרו,

(אשר  בזה הסגורה המעטפה את תפתחו ובמעמדם שיהי',

מכתבי  ותקראו יפתחנה), לא ואיש חתומה, תהי' אז עד

בו. המוסגר מיוחד צעטיל המכתב ואח"כ אליכם,

מסורים  ולהיות יושר, בדרכי לילך יזכנו הטוב והאל

אבותינו  כ"ק הוד חפצו אשר לכל ובתמים, באמת ונתונים

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הקדו' רבותינו

חזרה  לקבלם בקשתי והצעטיל המכ' קריאת אחרי

(ראיעל). בטוח נוסע הזדמנות ע"י חזרה לשלוח ושניהם

שני  להעתיק ח"ו ח"ו אשר ומזהיר במאד, מבקש הנני

ואחריות  אופן, בשום הצעטיל) והן המכתב (הן הכתבים

עליכם. מעמיס הנני זה דבר

טובת  והוא כלל, בפרסום יהי' שלא בקשתי, ואכפול

יקיימו  כי להשי"ת ואקוה שי', אנ"ש וטובת הענין,

בקשתי.

המברכם  ידידם והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והיו

מו"ר. בן בכט"ס
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æø÷nî äøäèå äéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

çíéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©®̈

:äøäèå ïäkä äéìr øtëåô(ìàøùé)âéàøaãéå §¦¤¬¨¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýéá-ék íãà §Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¨À̈¦

BøNa-øBrá äéäéúøäá Bà úçtñ-Bà úàN ¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤
ïøäà-ìà àáeäå úrøö òâðì BøNa-øBrá äéäå§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkäâïäkä äàøå ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«§¨¨´©Ÿ¥´
ïáì | Côä òâpa ørNå øNaä-øBra òâpä-úà¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´¨À̈
àeä úrøö òâð BøNa øBòî ÷îr òâpä äàøîe©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøåãäðáì úøäa-íàå §¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«§¦©¤Á¤Á§¨¨̧
øBòä-ïî äàøî-ïéà ÷îrå BøNa øBòa àåä¦¹§´§¨À§¨ŸÆ¥«©§¤´¨¦¨½
òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì Côä-àì äørNe§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©

:íéîé úráLääpäå éréáMä íBia ïäkä eäàøå ¦§©¬¨¦«§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³
Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéra ãîr òâpä©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯

:úéðL íéîé úráL ïäkä(ìåçá ë''ò) ©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .70 'r a"kg zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Êz - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«

ׁשמּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע

- חדׁשים חּיים יצירת ׁשּמׁשמעּותֹו - 'ּתזריע' ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל

מצֹורע, ּבדיני - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל מּתכנּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהפּו

ּכמת". חׁשּוב "מצֹורע חז"ל ּדרׁשּו ְְְֲֵֶַָָָָָׁשעליו

לאדם  ׁשּמּגיע ענׁש רק לא היא הּצרעת :לכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוההסּבר

ׁשּנֹועד  חּיּובי ּתפקיד ּבּה יׁש אּלא הרע, לׁשֹון ּדּבּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבעוֹון

ּכ הרע. לׁשֹון וסּפּור מּדּבּור להתרחק האדם את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלהרּגיל

נקּיים  חדׁשים, חּיים לפּתח יּוכל מהּצרעת ׁשּיּטהר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלאחרי

חּיים  יצירת על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשמּה לכן הרע. ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּלׁשֹון

וליצֹור  לזרע - הּצרעת ׁשל האמּתית מּטרתּה זֹוהי ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחדׁשים,

חדׁשים. ֲִִַָחּיים

éðùåäpäå úéðL éréáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ
ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä ääk¥¨´©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ

:øäèå åéãâa ñaëå àåä úçtñîæäNt-íàå ¦§©´©¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¸
ïäkä-ìà Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−

:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèìçïäkä äàøå §¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½
ïäkä Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬©Ÿ¥−

:àåä úrøöôèíãàa äéäú ék úrøö òâð ¨©¬©¦«¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®
:ïäkä-ìà àáeäåé-úàN äpäå ïäkä äàøå §−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«

øNa úéçîe ïáì ørN äëôä àéäå øBòa äðáì§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´¨®̈¦§©²¨¨¬
:úàNa éçàéBøNa øBòa àåä úðLBð úrøö ©−©§¥«¨©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½

àeä àîè ék epøbñé àì ïäkä Bànèå:áé-íàå §¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«§¦
úà úrøvä äúqëå øBòa úrøvä çøôz çBøẗ¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
äàøî-ìëì åéìâø-ãrå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðérâéúrøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå ¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ
ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨½§¦©−¤©®̈©ª²¨©¬¨−̈

:àeä øBäèãé:àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe ¨¬«§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«
åèøNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬

:àeä úrøö àeä àîè éçäæèáeLé éë Bà ©©²¨¥¬−¨©¬©«´¦¬¨²
:ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä©¨¨¬©©−§¤§©´§¨®̈−̈¤©Ÿ¥«

æéøäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
:àeä øBäè òâpä-úà ïäkäô ©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .236 'r `"g zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«
‰M‡ ˙‡¯˜pL eÈˆÓ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ ·e˙k‰ ÊÓ¯Èƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ :Le¯t ,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡' . .ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ

החיים) (אור

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מימי הפורים. ולפלא שאינו מזכיר ע"ד החלטות הטובות ופעולות הטובות 

דימים אלו, שמהם ממשיכים שמחה כל החדש ואח"כ על כל השנה.

ומ"ש אודות תוכן מכתבי אליו בהנהגה בעת התועדות, הרי כתבתי בהנ"ל שהנני כותב לעוד 

מאנ"ש על דבר זה, ובמילא אינו מובן ממה נתרגש כ"כ. וממ"נ, אם גם אצלו יש מעין הכתוב בהמכתב 

- הרי בודאי אין להתרגש, ואם אין בהנהגתו לא מיני' ולא מקצתי' - הרי צ"ל שמח שממנים אותו 

משגיח על אנ"ש להנהגה מתאימה בעת התועדות. והשי"ת יצליחו בהרחבת הדעת והרחבת פרנסה 

ולבשו"ט אודות כל מה שכותב במכתבו.

בברכה.



קסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

פ"ב  שבט יו"ד ד' ב"ה

אי"א  וו"ח היקרים ידידי כבוד

וברכה. שלו'

בזהירות  זאת תעשו כי וחפצי ידידי אליכם  לי דבר

כלל, בפרסום הדבר יהי' שלא הגינו אפשרי, היותר

אלקים  כבוד כי בחשאי שיהי' שאפשר מה כל ואדרבא

דבר. הסתר

בלתי  והיזק רב, עג"נ גורמים שבמחנם הריבות דבר

אשר  אכחד לא יושר. וארחות הנפש במהלכי משוער

שמוע  נפשי געלה כי מזה, אחור לסגת חשבתי מתחלה

אשר  שיהי', צד מאיזה תהי' כו', בשפתי כאלה, דברים

נפשינו, לטובת עושים אנו אין אשר אשמים, כולנו בד"כ

דרכיו, אחרית הנה האנושי שכלו כפי רק המתנהג והאיש

ישרה  דרכו איש, כל להיות טובות, לא ומדות ישות, גאוה,

החפצים  ו[ע]ם בזולתו, ימצא החסרונות וכל בעיניו,

כי  בראותי אמנם מהדיבור, טוב השתיקה כאלו, בדרכים

כל  על פ[ו]עלים לחוץ, יצאו והריבות הדברים, פני השתנו

לבעלי  אחדים, דברים להגיד בהכרח, בחרתי הענינים,

פרטי, איש מאשים אני אין כו'. ראשונה והעומדים הריב,

להזכירם, באתי ורק משנהו על האחד צד מכריע אני ואין

המחלוקת. רתיחת מפני מהם, נשכח אשר נפש, חובת

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שם לי יקר

חפץ  הנני שי' אנ"ש ידידנו ושם החסידים שם זי"ע, נבג"מ

ית' בעזרתו להביא אפשרי היותר בזהירות הדבר יהי' כי

הוא, באשר האמת את לגלות אופן ובכל הנרצה, התועלת

ואזהרה. בבקשה עדים בפני

יתאים  (אשר עת לבחור אבקש יחיו, ... י ידידי ואתכם

אשר  למקום ותזמינו... שי') לידידינו ובפרטיות בכללותו

מי  יהי' יותר, ולא הנ"ל, וידידינו אתם רק ותהיו תבחרו,

(אשר  בזה הסגורה המעטפה את תפתחו ובמעמדם שיהי',

מכתבי  ותקראו יפתחנה), לא ואיש חתומה, תהי' אז עד

בו. המוסגר מיוחד צעטיל המכתב ואח"כ אליכם,

מסורים  ולהיות יושר, בדרכי לילך יזכנו הטוב והאל

אבותינו  כ"ק הוד חפצו אשר לכל ובתמים, באמת ונתונים

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הקדו' רבותינו

חזרה  לקבלם בקשתי והצעטיל המכ' קריאת אחרי

(ראיעל). בטוח נוסע הזדמנות ע"י חזרה לשלוח ושניהם

שני  להעתיק ח"ו ח"ו אשר ומזהיר במאד, מבקש הנני

ואחריות  אופן, בשום הצעטיל) והן המכתב (הן הכתבים

עליכם. מעמיס הנני זה דבר

טובת  והוא כלל, בפרסום יהי' שלא בקשתי, ואכפול

יקיימו  כי להשי"ת ואקוה שי', אנ"ש וטובת הענין,

בקשתי.

המברכם  ידידם והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והיו

מו"ר. בן בכט"ס
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òéøæú úùøô
ïåùàø

áéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤
øëæ äãìéå réøæú ék äMà øîàì ìàøNé éða§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦¨Æ¦´©§¦½©§¨«§−̈¨¨®
:àîèz dúåc úcð éîék íéîé úráL äàîèå§¨«§¨Æ¦§©´¨¦½¦¥²¦©¬§Ÿ−̈¦§¨«

â:Búìør øNa ìBné éðéîMä íBiáeãìLeíéL ©−©§¦¦®¦−§©¬¨§¨«§¦¬
ìLe íBéLã÷-ìëa äøäè éîãa áLz íéîé úL Æ§´¤¨¦½¥¥−¦§¥´¨«¢¨®§¨´Ÿ¤

éîé úàìî-ãr àáú àì Lc÷nä-ìàå òbú-àì«Ÿ¦À̈§¤©¦§¨Æ´Ÿ¨½Ÿ©§−Ÿ§¥¬
:døäè(éåì)äíéráL äàîèå ãìú äá÷ð-íàå ¨«¢¨«§¦§¥¨´¥¥½§¨«§¨¬§ª©−¦

éîc-ìr áLz íéîé úLLå íBé íéMLå dúcðk§¦¨¨®§¦¦¬Æ§¥´¤¨¦½¥¥−©§¥¬
:äøäèåúáì Bà ïáì døäè éîé | úàìîáe ¨«¢¨«¦§´Ÿ§¥´¨«¢À̈§¥»´§©¼

øú-Bà äðBé-ïáe äìòì BúðL-ïa Nák àéáz̈¦º¤³¤¤§¨Æ§Ÿ½̈¤¨¬−Ÿ
:ïäkä-ìà ãrBî-ìäà çút-ìà úàhçì§©¨®¤¤¬©«Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥«

æø÷nî äøäèå äéìr øtëå ýåýé éðôì Báéø÷äå§¦§¦º¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦¤´¨¤½¨§¨«£−̈¦§´Ÿ
:äá÷pì Bà øëfì úãìiä úøBz úàæ äéîc̈¤®¨³Ÿ©Æ©Ÿ¤½¤©¨−̈¬©§¥¨«

çíéøú-ézL äç÷ìå äN éc dãé àöîú àì-íàå§¦¸Ÿ¦§¨´¨¨»¥´¤¼§¨«§¨´§¥«Ÿ¦À
úàhçì ãçàå äìòì ãçà äðBé éða éðL Bà³§¥Æ§¥´½̈¤¨¬§Ÿ−̈§¤¨´§©®̈

:äøäèå ïäkä äéìr øtëåô(ìàøùé)âéàøaãéå §¦¤¬¨¤²¨©Ÿ¥−§¨¥«¨©§©¥´
:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýéá-ék íãà §Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¨À̈¦

BøNa-øBrá äéäéúøäá Bà úçtñ-Bà úàN ¦«§¤³§«§¨Æ§¥³«©©̧©Æ´©¤½¤
ïøäà-ìà àáeäå úrøö òâðì BøNa-øBrá äéäå§¨¨¬§«§¨−§¤´©¨¨®©§¨Æ¤©«£´Ÿ

:íéðäkä åéðaî ãçà-ìà Bà ïäkäâïäkä äàøå ©Ÿ¥½²¤©©¬¦¨−̈©«Ÿ£¦«§¨¨´©Ÿ¥´
ïáì | Côä òâpa ørNå øNaä-øBra òâpä-úà¤©¤´©§«Â©¨Â̈§¥¨̧©¤¹©¨©´¨À̈
àeä úrøö òâð BøNa øBòî ÷îr òâpä äàøîe©§¥³©¤̧©Æ¨ŸÆ¥´§¨½¤¬©¨©−©®

:Búà ànèå ïäkä eäàøåãäðáì úøäa-íàå §¨¨¬©Ÿ¥−§¦¥¬Ÿ«§¦©¤Á¤Á§¨¨̧
øBòä-ïî äàøî-ïéà ÷îrå BøNa øBòa àåä¦¹§´§¨À§¨ŸÆ¥«©§¤´¨¦¨½
òâpä-úà ïäkä øébñäå ïáì Côä-àì äørNe§¨−̈«Ÿ¨©´¨¨®§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¤−©

:íéîé úráLääpäå éréáMä íBia ïäkä eäàøå ¦§©¬¨¦«§¨¨´©Ÿ¥»©´©§¦¦¼§¦¥³
Bøébñäå øBòa òâpä äNô-àì åéðéra ãîr òâpä©¤̧©Æ¨©´§¥½̈«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦§¦¯

:úéðL íéîé úráL ïäkä(ìåçá ë''ò) ©Ÿ¥²¦§©¬¨¦−¥¦«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .70 'r a"kg zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Êz - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»«¿ƒ«

ׁשמּה ולכאֹורה ּתכנּה. על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשּׁשמּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע

- חדׁשים חּיים יצירת ׁשּמׁשמעּותֹו - 'ּתזריע' ּפרׁשתנּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל

מצֹורע, ּבדיני - ּברּבּה - הּמדּברת הּפרׁשה, ׁשל מּתכנּה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהפּו

ּכמת". חׁשּוב "מצֹורע חז"ל ּדרׁשּו ְְְֲֵֶַָָָָָׁשעליו

לאדם  ׁשּמּגיע ענׁש רק לא היא הּצרעת :לכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוההסּבר

ׁשּנֹועד  חּיּובי ּתפקיד ּבּה יׁש אּלא הרע, לׁשֹון ּדּבּור ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבעוֹון

ּכ הרע. לׁשֹון וסּפּור מּדּבּור להתרחק האדם את ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלהרּגיל

נקּיים  חדׁשים, חּיים לפּתח יּוכל מהּצרעת ׁשּיּטהר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹלאחרי

חּיים  יצירת על מֹורה הּפרׁשה ׁשל ׁשמּה לכן הרע. ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּלׁשֹון

וליצֹור  לזרע - הּצרעת ׁשל האמּתית מּטרתּה זֹוהי ּכי ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחדׁשים,

חדׁשים. ֲִִַָחּיים

éðùåäpäå úéðL éréáMä íBia Búà ïäkä äàøå§¨¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¹©´©§¦¦»¥¦¼§¦¥Æ
ïäkä Bøäèå øBòa òâpä äNô-àìå òâpä ääk¥¨´©¤½©§«Ÿ¨¨¬©¤−©¨®§¦«£³©Ÿ¥Æ

:øäèå åéãâa ñaëå àåä úçtñîæäNt-íàå ¦§©´©¦½§¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¸
ïäkä-ìà Búàøä éøçà øBòa úçtñnä äNôú¦§¤³©¦§©̧©Æ¨½©«£¥¯¥¨«Ÿ²¤©Ÿ¥−

:ïäkä-ìà úéðL äàøðå Búøäèìçïäkä äàøå §¨«¢¨®§¦§¨¬¥¦−¤©Ÿ¥«§¨¨Æ©Ÿ¥½
ïäkä Bànèå øBòa úçtñnä äúNt äpäå§¦¥²¨«§¨¬©¦§©−©¨®§¦§¬©Ÿ¥−

:àåä úrøöôèíãàa äéäú ék úrøö òâð ¨©¬©¦«¤´©¨©½©¦¬¦«§¤−§¨¨®
:ïäkä-ìà àáeäåé-úàN äpäå ïäkä äàøå §−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥³§¥«

øNa úéçîe ïáì ørN äëôä àéäå øBòa äðáì§¨¨Æ¨½§¦¾¨«§−̈¥¨´¨®̈¦§©²¨¨¬
:úàNa éçàéBøNa øBòa àåä úðLBð úrøö ©−©§¥«¨©¸©¤³¤¦Æ§´§¨½

àeä àîè ék epøbñé àì ïäkä Bànèå:áé-íàå §¦§−©Ÿ¥®´Ÿ©§¦¤½¦¬¨¥−«§¦
úà úrøvä äúqëå øBòa úrøvä çøôz çBøẗ¸©¦§©³©¨©¸©Æ¨½§¦§¨´©¨©À©¥µ
äàøî-ìëì åéìâø-ãrå BLàøî òâpä øBò-ìk̈´©¤½©¥«Ÿ−§©©§¨®§¨©§¥−

:ïäkä éðérâéúrøvä äúqë äpäå ïäkä äàøå ¥¥¬©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À§¦¥̧¦§¨³©¨©¸©Æ
ïáì Côä Blk òâpä-úà øäèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨½§¦©−¤©®̈©ª²¨©¬¨−̈

:àeä øBäèãé:àîèé éç øNa Ba úBàøä íBéáe ¨¬«§¸¥«¨¬²¨¨¬©−¦§¨«
åèøNaä Bànèå éçä øNaä-úà ïäkä äàøå§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨¨¬©©−§¦§®©¨¨¬

:àeä úrøö àeä àîè éçäæèáeLé éë Bà ©©²¨¥¬−¨©¬©«´¦¬¨²
:ïäkä-ìà àáe ïáìì Ctäðå éçä øNaä©¨¨¬©©−§¤§©´§¨®̈−̈¤©Ÿ¥«

æéøäèå ïáìì òâpä Ctäð äpäå ïäkä eäàøå§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¤§©¬©¤−©§¨¨®§¦©¯
:àeä øBäè òâpä-úà ïäkäô ©Ÿ¥²¤©¤−©¨¬«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .236 'r `"g zegiyÎihewl)

(ynegd

ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡(ב (יב, ƒ»ƒ«¿ƒ«
‰M‡ ˙‡¯˜pL eÈˆÓ ¯L‡ Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÚ ·e˙k‰ ÊÓ¯Èƒ¿…«»«¿∆∆ƒ¿»≈¬∆»ƒ∆ƒ¿≈ƒ»
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ ˙Ú¯Ê‰ :Le¯t ,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡' . .ƒ»ƒ«¿ƒ«≈«¿»«ƒ¿«¬ƒƒ

החיים) (אור



iyiyקסח ,iying ,iriax ,iyily - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
זה  ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנסת

על  מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמבּטא

הּדברים  ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

למּצב  להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב אצלֹו. טפלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאחרים

הּזה  והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ׁשאיפה הּנפׁש', 'ּכלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק ְְִִֵַַַָָָהּגׁשמי,

אדם  ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעלּֿכ

לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

הּמצוֹות  ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ּבבחינת להיֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹעליו

ורק  ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ּכמֹו והארצּיֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּגׁשמּיֹות

לצמיחה. מביאה היא ְְִִִִָָָּכ

éùéìùçé:àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
èéúøäá Bà äðáì úàN ïéçMä íB÷îa äéäå§¨º̈¦§³©§¦Æ§¥´§¨½̈¬©¤−¤

:ïäkä-ìà äàøðå úîcîãà äðáìëïäkä äàøå §¨¨´£©§®̈¤§¦§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨´©Ÿ¥À
ïáì Côä dørNe øBòä-ïî ìôL äàøî äpäå§¦¥³©§¤̧¨Æ¨¨´¦¨½§¨−̈¨©´¨¨®
:äçøt ïéçMa àåä úrøö-òâð ïäkä Bànèå§¦§¯©Ÿ¥²¤«©¨©¬©¦−©§¦¬¨¨«¨

àëïáì ørN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬

:íéîé úráL ïäkäáëøBòa äNôú äNt-íàå ©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¦¨¬¦§¤−¨®
:àåä òâð Búà ïäkä ànèåâëäézçz-íàå §¦¥¯©Ÿ¥²Ÿ−¤¬©¦«§¦©§¤¹¨

àåä ïéçMä úáøö äúNô àì úøäaä ãîrz©«£³Ÿ©©¤̧¤Æ´Ÿ¨½̈¨¨¤¬¤©§¦−¦®
:ïäkä Bøäèåñ §¦«£−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿
זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

רֹואה  אדם ׁשּכאׁשר הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּוכתֹורת עצמֹו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּנגעי

ּכי  ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו הרי ּבזּולתֹו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָרע

וטעם  ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ראי ּכמֹו הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָהּזּולת

מּובן  ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ׁשּכל מּכיון ּכי הּוא, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהּדבר

ׁשּידע  ּכדי ּבזּולתֹו הרע את לראֹות מּלמעלה לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהזמינּו

לתּקנֹו. ועליו ּבֹו, נמצא זה ְְְְִֶֶַַָָָׁשרע

éòéáøãëäúéäå Là-úåëî Bøòá äéäé-ék øNá Bà́¨½̈¦¦«§¤¬§Ÿ−¦§©¥®§¨«§º̈
:äðáì Bà úîcîãà äðáì úøäa äåënä úéçî¦§©´©¦§À̈©¤²¤§¨¨¬£©§¤−¤¬§¨¨«

äëïáì ørN Ctäð äpäå ïäkä dúà äàøå§¨¨´Ÿ¨´©Ÿ¥¿§¦¥´¤§©Á¥¨̧¨¹̈
àåä úrøö øBòä-ïî ÷îr äàøîe úøäaa©©¤À¤©§¤̧¨Æ¨´Ÿ¦¨½¨©´©¦½

äçøt äåënaúrøö òâð ïäkä Búà ànèå ©¦§−̈¨¨®¨§¦¥³ŸÆ©Ÿ¥½¤¬©¨©−©
:àåäåëúøäaa-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå ¦«§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«©©¤̧¤Æ

ääë àåäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe ïáì ørN¥¨´¨½̈§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥¨®
:íéîé úráL ïäkä Bøébñäåæëïäkä eäàøå §¦§¦¬©Ÿ¥−¦§©¬¨¦«§¨¨¬©Ÿ¥−

ànèå øBòa äNôú äNt-íà éréáMä íBia©´©§¦¦®¦¨³¦§¤Æ¨½§¦¥³
:àåä úrøö òâð Búà ïäkäçëäézçz-íàå ©Ÿ¥ÆŸ½¤¬©¨©−©¦«§¦©§¤Á¨Á

ääë àåäå øBòá äúNô-àì úøäaä ãîrú©«£¸Ÿ©©¤¹¤Ÿ¨«§¨³¨Æ§¦´¥½̈
úáøö-ék ïäkä Bøäèå àåä äåënä úàN§¥¬©¦§−̈¦®§¦«£Æ©Ÿ¥½¦«¨¤¬¤

:àåä äåënäô ©¦§−̈¦«

éùéîçèëLàøa òâð Bá äéäé-ék äMà Bà Léàå§¦Æ´¦½̈¦¦«§¤¬−¨®©§−Ÿ
:ï÷æá Bàìeäàøî äpäå òâpä-úà ïäkä äàøå ¬§¨¨«§¨¨̧©Ÿ¥¹¤©¤À©§¦¥³©§¥̧Æ

Búà ànèå ÷c áäö ørN Báe øBòä-ïî ÷îr̈´Ÿ¦¨½²¥¨¬¨−Ÿ¨®§¦¥̧Ÿ³
:àeä ï÷fä Bà Làøä úrøö àeä ÷úð ïäkä©Ÿ¥Æ¤´¤½¨©¯©¨²Ÿ¬©¨−̈«

àì-ïéà äpäå ÷úpä òâð-úà ïäkä äàøé-éëå§¦«¦§¤̧©Ÿ¥¹¤¤´©©¤À¤§¦¥³¥«
à øçL ørNå øBòä-ïî ÷îr eäàøîBa ïé ©§¥̧Æ¨´Ÿ¦¨½§¥¨¬¨−Ÿ¥´®

:íéîé úráL ÷úpä òâð-úà ïäkä øébñäå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤¤¬©©¤−¤¦§©¬¨¦«
áìäpäå éréáMä íBia òâpä-úà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥´¤©¤»©»©´©§¦¦¼§¦¥Æ

äàøîe áäö ørN Bá äéä-àìå ÷úpä äNô-àì«Ÿ¨¨´©¤½¤§Ÿ¨¬¨−¥¨´¨®Ÿ©§¥´
:øBrä-ïî ÷îr ïéà ÷úpäâìúäåb-úàå çl ©¤½¤¥¬¨−Ÿ¦¨«§¦̧§©½̈§¤

÷úpä-úà ïäkä øébñäå çlâé àì ÷úpä©¤−¤´Ÿ§©¥®©§¦§¦̧©Ÿ¥¯¤©¤²¤
:úéðL íéîé úráLãì÷úpä-úà ïäkä äàøå ¦§©¬¨¦−¥¦«§¨¨Á©Ÿ¥̧¤©¤¹¤

øBòa ÷úpä äNô-àì äpäå éréáMä íBia©´©§¦¦ÀÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧¤Æ¨½
ïäkä Búà øäèå øBòä-ïî ÷îr epðéà eäàøîe©§¥¾¥¤¬¨−Ÿ¦¨®§¦©³ŸÆ©Ÿ¥½

:øäèå åéãâa ñaëåäì÷úpä äNôé äNt-íàå §¦¤¬§¨−̈§¨¥«§¦¨¬¦§¤²©¤−¤
:Búøäè éøçà øBòaåìäNt äpäå ïäkä eäàøå ¨®©«£¥−¨«¢¨«§¨¨̧Æ©Ÿ¥½§¦¥²¨¨¬

àîè áävä ørOì ïäkä øwáé-àì øBòa ÷úpä©¤−¤¨®«Ÿ§©¥¯©Ÿ¥²©¥¨¬©¨−Ÿ¨¥¬
:àeäæìøçL ørNå ÷úpä ãîr åéðéra-íàå «§¦§¥¨Á¨©̧©¤¹¤§¥¨̧¨¯Ÿ

Bøäèå àeä øBäè ÷úpä àtøð Ba-çîö̈«©²¦§¨¬©¤−¤¨´®§¦«£−
:ïäkäñçì-øBrá äéäé-ék äMà-Bà Léàå ©Ÿ¥«§¦Æ«¦½̈¦¦«§¤¬§«

:úðáì úøäa úøäa íøNaèìïäkä äàøå §¨−̈¤«¨®Ÿ¤«¨−Ÿ§¨«Ÿ§¨¨´©Ÿ¥À
÷äa úðáì úBäk úøäa íøNa-øBrá äpäå§¦¥¯§«§¨¨²¤«¨−Ÿ¥´§¨®Ÿ¬Ÿ©

àeä øBäè øBòa çøt àeä:ñ ²¨©¬¨−¨¬«

,éùéîç,éòéáø
éùéùîøBäè àeä çø÷ BLàø èøné ék Léàå§¦¾¦¬¦¨¥−Ÿ®¥¥¬©−¨¬
:àeäàîàeä çab BLàø èøné åéðt úàtî íàå «§¦Æ¦§©´¨½̈¦¨¥−Ÿ®¦¥¬©−

ycegd zyxt xihtn ,iriay - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àeä øBäèáîòâð úçabá Bà úçøwá äéäé-éëå ¨¬«§¦¦«§¤³©¨©̧©Æ´©©©½©¤−©
Bà Bzçø÷a àåä úçøt úrøö ícîãà ïáì̈¨´£©§®̈¨©³©Ÿ©¸©Æ¦½§¨«©§−¬

:Bzçaâáâîòâpä-úàN äpäå ïäkä Búà äàøå §©©§«§¨¨̧Ÿ¹©Ÿ¥À§¦¥³§¥«©¤̧©¸
äàøîk Bzçaâá Bà Bzçø÷a úîcîãà äðáì§¨¨´£©§¤½¤§¨«©§−´§©©§®§©§¥¬

:øNa øBò úrøöãîàeä àîè àeä reøö-Léà ¨©−©¬¨¨«¦«¨¬©−¨¥¬®
:Brâð BLàøa ïäkä epànèé ànèäîreøväå ©¥¯§©§¤²©Ÿ¥−§Ÿ¬¦§«§©¨¹©

äéäé BLàøå íéîøô eéäé åéãâa òâpä Ba-øLà£¤´©¤À©§¨º̈¦«§³§ª¦Æ§ŸÆ¦«§¤´
:àø÷é àîè | àîèå äèré íôN-ìrå reøô̈½©§©¨−̈©§¤®§¨¥¬¨¥−¦§¨«

åîããa àeä àîè àîèé Ba òâpä øLà éîé-ìk̈§¥º£¤̧©¤¬©²¦§−̈¨¥´®¨¨´
:BáLBî äðçnì õeçî áLéñæî-ék ãâaäå ¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«§©¤¾¤¦

ãâáa Bà øîö ãâáa úrøö òâð Bá äéäé¦«§¤¬−¤´©¨®̈©§¤´¤¤½¤−§¤¬¤
:íézLtçîíézLtì áørá Bà éúLá Bà ¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−

:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìåèîäéäå §©®̈¤´§½−§¨§¤¬¤«§¨¨̧
øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©
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-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
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קסט iyiy ,iying ,iriax ,iyily - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
זה  ׁשם הּקּב"ה, ׁשל אּׁשה ּבׁשם נקראת יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנסת

על  מֹורה והּוא לּקּב"ה, יׂשראל ּבין העצּום הּקׁשר את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמבּטא

הּדברים  ּכׁשּכל לּקּב"ה, להתקרב האדם ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּתׁשּוקה

למּצב  להּגיע האדם יכֹול ּכזה ּבמּצב אצלֹו. טפלים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאחרים

הּזה  והעֹולם מהּגּוף להתנּתק ׁשאיפה הּנפׁש', 'ּכלֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ּבּקּב"ה. ּולהּדבק ְְִִֵַַַָָָהּגׁשמי,

אדם  ּכאׁשר ּגם תזריע": ּכי "אּׁשה הּפסּוק אֹומר ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָעלּֿכ

לּקּב"ה, ּבלהתקרב עסּוק ׁשּכּלֹו "אּׁשה", ׁשל ּבמּצב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻנמצא

הּמצוֹות  ּבקּיּום לעסק - "ּתזריע" ּבבחינת להיֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָֹעליו

ורק  ּבארץ, היא ּכפׁשּוטּה ׁשּזריעה ּכמֹו והארצּיֹות, ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּגׁשמּיֹות

לצמיחה. מביאה היא ְְִִִִָָָּכ

éùéìùçé:àtøðå ïéçL Bøòá-Bá äéäé-ék øNáe¨¾̈¦¦«§¤¬«§Ÿ−§¦®§¦§¨«
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àëïáì ørN da-ïéà äpäå ïäkä äpàøé | íàå§¦´¦§¤´¨©Ÿ¥À§¦¥³¥«¨Æ¥¨´¨½̈
Bøébñäå ääë àéäå øBòä-ïî äpðéà äìôLe§¨¨¬¥¤²¨¦¨−§¦´¥®̈§¦§¦¬
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:ïäkä Bøäèåñ §¦«£−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zegiy ihewl)

BÓˆÚ ÈÚ‚pÓ ıeÁ ,‰‡B¯ Ì„‡ ÌÈÚ‚p‰ Ïk(ה ב, (נגעים »«¿»ƒ»»∆ƒƒ¿≈«¿
זה) (הרי – (ּב)חּוץ רֹואה (ׁש)אדם הּנגעים ּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּכלֹומר:

רֹואה  אדם ׁשּכאׁשר הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּוכתֹורת עצמֹו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּנגעי

ּכי  ּבעצמֹו, ּבֹו נמצא רע ׁשאֹותֹו הֹוכחה זֹו הרי ּבזּולתֹו, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָרע

וטעם  ּפֹוסל"). ּבמּומֹו הּפֹוסל "ּכל (וזהּו ראי ּכמֹו הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָהּזּולת

מּובן  ּפרטית, ּבהׁשּגחה הּוא מארע ׁשּכל מּכיון ּכי הּוא, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהּדבר

ׁשּידע  ּכדי ּבזּולתֹו הרע את לראֹות מּלמעלה לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהזמינּו

לתּקנֹו. ועליו ּבֹו, נמצא זה ְְְְִֶֶַַָָָׁשרע
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ycegd zyxt xihtn ,iriay - bi - rixfz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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:BáLBî äðçnì õeçî áLéñæî-ék ãâaäå ¥¥½¦¬©©«£¤−«¨«§©¤¾¤¦

ãâáa Bà øîö ãâáa úrøö òâð Bá äéäé¦«§¤¬−¤´©¨®̈©§¤´¤¤½¤−§¤¬¤
:íézLtçîíézLtì áørá Bà éúLá Bà ¦§¦«³¦§¦Æ´§¥½¤©¦§¦−

:øBr úëàìî-ìëa Bà øBòá Bà øîvìåèîäéäå §©®̈¤´§½−§¨§¤¬¤«§¨¨̧
øBòá Bà ãâaa ícîãà Bà | ÷ø÷øé òâpä©¤¹©§©§©´´£©§À̈©¤Á¤Á¸¨¹
òâð øBò-éìk-ìëá Bà áørá-Bà éúMá-Bà«©§¦³«¨¥̧¤Æ´§¨§¦½¤¬©

:ïäkä-úà äàøäå àeä úrøöðïäkä äàøå ¨©−©®§¨§−̈¤©Ÿ¥«§¨¨¬©Ÿ¥−
:íéîé úráL òâpä-úà øébñäå òâpä-úà¤©¨®©§¦§¦¬¤©¤−©¦§©¬¨¦«

àðàøåòâpä äNô-ék éréáMä íBia òâpä-úà ä §¨¨̧¤©¤¹©©´©§¦¦À¦«¨¨³©¤̧©Æ
-øLà ìëì øBòá Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaaÂ©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´¨½§²Ÿ£¤
òâpä úøàîî úrøö äëàìîì øBòä äNré¥«¨¤¬¨−¦§¨¨®¨©¯©©§¤²¤©¤−©

:àeä àîèáð| éúMä-úà Bà ãâaä-úà óøNå ¨¥¬«§¨©¸¤©¤¤¹¬¤©§¦´
-ìk-úà Bà íézLtá Bà øîva áørä-úà Bà́¤¨¥À¤©¤̧¤Æ´©¦§¦½µ¤¨
úrøö-ék òâpä Bá äéäé-øLà øBòä éìk§¦´¨½£¤¦«§¤¬−©¨®©¦«¨©³©

:óøOz Làa àåä úøàîîâðïäkä äàøé íàå ©§¤̧¤Æ¦½¨¥−¦¨¥«§¦»¦§¤´©Ÿ¥¼
áørá Bà éúMá Bà ãâaa òâpä äNô-àì äpäå§¦¥Æ«Ÿ¨¨´©¤½©©¤¾¤¬©§¦−´¨¥®¤

:øBr-éìk-ìëa Bàãðúà eñaëå ïäkä äeöå −§¨§¦«§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦̧§½¥¬
:úéðL íéîé-úráL Bøébñäå òâpä Ba-øLà£¤−©¨®©§¦§¦¬¦§©¨¦−¥¦«

éòéáùäðòâpä-úà ñakä | éøçà ïäkä äàøå§¨¨̧©Ÿ¥¹©«£¥´ª©¥´¤©¤À©
äNô-àì òâpäå Bðér-úà òâpä Côä-àì äpäåÂ§¦¥Â«Ÿ¨©̧©¤³©¤¥Æ§©¤´©«Ÿ¨½̈
Bzçø÷a àåä úúçt epôøNz Làa àeä àîè̈¥´½¨¥−¦§§¤®§¤´¤¦½§¨«©§−

:Bzçaâá Bàåðääk äpäå ïäkä äàø íàå ¬§©©§«§¦»¨¨´©Ÿ¥¼§¦¥Æ¥¨´
ãâaä-ïî Búà òø÷å Búà ñakä éøçà òâpä©¤½©©«£¥−ª©¥´Ÿ®§¨©´ŸÀ¦©¤̧¤Æ

:áørä-ïî Bà éúMä-ïî Bà øBòä-ïî Bàæð-íàå ´¦¨½¬¦©§¦−¬¦¨¥«¤§¦
Bà áørá-Bà éúMá-Bà ãâaa ãBò äàøz¥«¨¤̧¹Â©¤Â¤«©§¦³«¨¥̧¤Æ´
úà epôøNz Làa àåä úçøt øBò-éìk-ìëá§¨§¦½Ÿ©−©¦®¨¥´¦§§¤½¥¬

:òâpä Ba-øLàçðáørä-Bà éúMä-Bà ãâaäå £¤−©¨«©§©¤¿¤«©§¦̧«¨¥¹¤
òâpä íäî øñå ñaëz øLà øBòä éìk-ìë-Bà«¨§¦³¨Æ£¤´§©¥½§¨¬¥¤−©¨®©

:øäèå úéðL ñaëåèðúrøö-òâð úøBz úàæ §ª©¬¥¦−§¨¥«ÂŸ©¸¤«©¨©¹©
áørä Bà éúMä Bà íézLtä Bà | øîvä ãâa¤¬¤©¤´¤´©¦§¦À³©§¦Æ´¨¥½¤

:Bànèì Bà Bøäèì øBò-éìk-ìk Bàttt −¨§¦®§©«£−¬§©§«
.ïîéñ ä"éðá ,íé÷åñô æ"ñ

øéèôî
ùãåçäúùøô

áéàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ
øîàì íéøöî õøàa:áLàø íëì äfä Lãçä §¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç:âeøac ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«©§À
äfä Lãçì øùra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤©¤®
úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå: §¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

ãàeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èrîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À
éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´

äNä-ìr eqëz Bìëà:ä-ïa øëæ íéîú äN ¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯¨¦²¨¨¬¤
eçwz íéfrä-ïîe íéNákä-ïî íëì äéäé äðL: ¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬¦¨«¦¦−¦¨«

åíBé øNr äraøà ãr úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ìûøNé-úãr ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−

íéaørä ïéa:æézL-ìr eðúðå ícä-ïî eç÷ìå ¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬
eìëàé-øLà íézaä ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä©§−Ÿ§©©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬

íäa Búà:çäfä äìéla øNaä-úà eìëàå Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®
eäìëàé íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö:è-ìà §¦¥´©½©§Ÿ¦−Ÿ§ª«©

-íà ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´¦
Baø÷-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö:é-àìå §¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«§«Ÿ

ø÷a-ãr epnî øúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©−Ÿ¤
eôøNz Làa:àéíëéðúî Búà eìëàz äëëå ¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´

íëãéa íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®
ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå: ©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®



ycegdקע zyxt - ai - xihtn - xeaiva d`ixwl yneg

ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe: §¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´

äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧
âð íëáíéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó: ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦

ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì:åèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³

eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
ék íëézaî øàO|äúøëðå õîç ìëà-ìk §−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
éráMä:æèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ

äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ

àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬
íëì äNré Bcáì:æéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À

íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

íìBò úwç íëéúøãì:çéøNr äraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧
ãçàä íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯

áøra Lãçì íéøNrå:èéàì øàN íéîé úráL §¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ
ék íëézáa àöné|äúøëðå úöîçî ìëà-ìk ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈

çøæàáe øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä
ùãåçäúùøô

©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬
õøàä:ëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk ¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ

úBvî eìëàz íëéúáLBî:ô
øéèôî

«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùãåçä úùøô úøèôä

äî ÷øô ìà÷æçéá

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ë¯ íòä ìë (æé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

[äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ìàøùé úéá

."øîà-äë (çé) ÷åñôá
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

äîæèúàfä äîeøzä-ìà eéäé õøàä írä ìkµŸ¨¨´¨½̈¤¦«§−¤©§¨´©®Ÿ
:ìàøNéa àéNpìæéúBìBòä äéäé àéNpä-ìrå ©¨¦−§¦§¨¥«§©©¨¦´¦«§¤À¨«´

-ìëa úBúaMáe íéLãçáe íébça Cñpäå äçðnäå§©¦§¨»§©¥¼¤¼©«©¦³¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨
úàhçä-úà äNré àeä ìûøNé úéa éãrBî«£¥−¥´¦§¨¥®´©«£¤º¤©«©¨´
øtëì íéîìMä-úàå äìBòä-úàå äçðnä-úàå§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ§¤©§¨¦½§©¥−

:ìàøNé-úéa ãra§©¬¥«¦§¨¥«
."øîà-äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøö"

çéçwz Lãçì ãçàa ïBLàøa ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦©¬
:Lc÷nä-úà úàhçå íéîz ø÷a-ïa-øtèéç÷ìå ©¤¨−̈¨¦®§¦¥¨−¤©¦§¨«§¨©̧

-ìàå úéaä úæeæî-ìà ïúðå úàhçä ícî ïäkä©Ÿ¥¹¦©´©«©À̈§¨©Æ¤§©´©©½¦§¤
øöçä ørL úæeæî ìrå çaænì äøærä úBpt òaøà©§©²¦¬¨«£¨−̈©¦§¥®©§©̧§©½©−©¤«¨¥¬

:úéîéðtäëLéàî Lãçá äráLa äNrz ïëå ©§¦¦«§¥³©«£¤Æ§¦§¨´©½Ÿ¤¥¦¬
:úéaä-úà ízøtëå éútîe äâLàëíëì äéäé Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøa Ÿ¤−¦¤®¦§¦©§¤−¤©¨«¦¨«Â¦Â§©§¨¨̧¨¨¬Æ©½Ÿ¤¦«§¤¬¨¤−

:ìëàé úBvî íéîé úBòáL âç çñtäáëãráe Bãra àeää íBia àéNpä äNrå ©¨®©©¾§ª´¨¦½©−¥«¨¥«§¨¨³©¨¦Æ©´©½©«£¾§©−
:úàhç øt õøàä ír-ìkâëíéøt úráL ýåýéì äìBò äNré âçä-éîé úráLå ¨©´¨¨®¤©−©¨«§¦§©̧§¥«¤¹̈©«£¤¯¨´©«Ÿ̈À¦§©´Â̈¦Â

:íBiì íéfr øérN úàhçå íéîiä úráL íBiì íîéîz íéìéà úráLåãëäçðîe §¦§©̧¥¦³§¦¦Æ©½¦§©−©¨¦®§©¾̈§¦¬¦¦−©«¦§À̈
:äôéàì ïéä ïîLå äNré ìéàì äôéàå øtì äôéàäëíBé øNr äMîça éréáMa ¥¨¬©¨²§¥¨¬¨©−¦©«£¤®§¤−¤¦¬¨«¥¨«©§¦¦¿©«£¦¨Á¨¨̧³

:ïîMëå äçðnëå äìòk úàhçk íéîiä úráL älàë äNré âça Lãçìåî ©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤¦§©´©¨¦®©«©¨Æ¨«Ÿ½̈§©¦§−̈§©¨«¤
àéîé úLL øeâñ äéäé íéã÷ äðtä úéîéðtä øöçä ørL ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼©¹©¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´¨¦½¦«§¤´¨½¥−¤§¥´

:çúté Lãçä íBéáe çúté úaMä íBéáe äNrnäáørMä íìeà Cøc àéNpä àáe ©©«£¤®§³©©¨Æ¦¨¥½©§¬©−Ÿ¤¦¨¥«©¨´©¨¦¿¤Á¤Á¨̧©©¹©
äåçzLäå åéîìL-úàå BúìBr-úà íéðäkä eNrå ørMä úæeæî-ìr ãîrå õeçî¦À§¨©Æ©§©´©©½©§¨´©«Ÿ£¦À¤«¨Æ§¤§¨½̈§¦§©«£¨²

-àì ørMäå àöéå ørMä ïzôî-ìr:áørä-ãr øâqéâçút õøàä-ír eåçzLäå ©¦§©¬©©−©§¨¨®§©©¬©«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤§¦§©«£´©¨À̈¤¤µ©

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ìàøNéa àéNpì (æèäøeîàä úàfä äîeøzä ©¨¦§¦§¨¥©§¨©Ÿ¨£¨
úBîeøz úLøôä øác ìò íL økæpL) äìòîì§©§¨¤¦§©¨©§©©§¨©§

ìàøNéa àéNpä íâå ,íòä ìk úáBç àéä (úBøNòîe©©§¦©¨¨¨§©©¨¦§¦§¨¥
.úàfä äîeøzä úà úúì åéìò íbàéNpä ìòå (æé ©¨¨¨¥¤©§¨©Ÿ§©©¨¦

,'åâå äéäéàéNpä ìò ãBò äéäé ,äîeøzä ãálî ¦§¤¦§©©§¨¦§¤©©¨¦
.ïàk øékænL úBðaøwä àéáäì,'åâå äNòé àeä §¨¦©¨§¨¤©§¦¨©£¤

.älà ìk úà àéáé BlMî ,øîBìk,ïBLàøa (çé §©¦¤¨¦¤¨¥¤¨¦
.ïñéð Lãça ,ïBLàøä Lãçaúà úàhçå ©Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¦¨§¦¥¨¤

,Lc÷nä.Lc÷nä úà øäèz äæaúæeæî (èé ©¦§¨¨¤§©¥¤©¦§¨§©
,úéaä.ìëéää úæeæî,çaænì äøæòä úBptúBpt ©©¦§©©¥¨¦¨£¨¨©¦§¥©¦

.çaænä âb çèL,úéîéðtä øöçä øòLøòL ¤©©©¦§¥©©©¤¨¥©§¦¦©©

.ìàøNé úøæò,Lãçá äòáLa äNòz ïëå (ë ¤§©¦§¨¥§¥©£¤§¦§¨©Ÿ¤
pçz ïëå.íéîé äòáL CLî ìëa úBðaø÷a CLéàî §¥§©¥§¨§¨§¨¤¤¦§¨¨¦¥¦

,úéaä úà ízøtëå éútîe äâLúBðaøwä Ÿ¤¦¤¦§¦©§¤¤©¨¦©¨§¨
ñðëpL éútîe äâBL Léàî ïåòä øéñäì eàBáé elàä̈¥¨§¨¦¤¨Ÿ¥¦¤¦¤¦¤¦§©

.ñðkäì úeLø Bì ïéàL íB÷îa Lc÷nì©¦§¨§¨¤¥§§¦¨¥
,íéîé úBòáL (àë"úBòáL" àø÷ðå .íéîé úòáL §ª¨¦¦§©¨¦§¦§¨§ª

.úBòeáL äòáL øtñì epnî íéìéçúnL íL ìò©¥¤©§¦¦¦¤¦§Ÿ¦§¨¨
,àéNpä äNòå (áë.BlMî àéáiL,àeää íBia §¨¨©¨¦¤¨¦¦¤©©

úBðaø÷ íä elàä úBðaøwäå .ïñéða øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨§¦¨§©¨§¨¨¥¥¨§§

.âça áéø÷äì íééeàøä úBðaøwä ãálî íäå ,íéàelî¦¦§¥¦§©©¨§¨¨§¦§©§¦¤¨
,éòéáMa (äë.éøLz Lãça ,éòéáMä Lãça ©§¦¦©Ÿ¤©§¦¦§Ÿ¤¦§¥

,úéîéðtä øöçä øòL (à.ìàøNé úøæò øòL ©©¤¨¥©§¦¦©©¤§©¦§¨¥
,Lãçä íBéáe.Lãç Làøaúæeæî ìò ãîòå (á §©Ÿ¤§ŸŸ¤§¨©©§©

,øòMäíéLtLt éðL eéä ìëéää øòL écö éðMî ©©©¦§¥¦¥©©©¥¨¨§¥¦§¨¦
éîBøcä LtLta ãîBò àéNpäå ,(íépè÷ íéøòL =)§¨¦§©¦§©¨¦¥©¦§¨©§¦



קעי ycegd zyxt - ai - xihtn - xeaiva d`ixwl yneg

ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe: §¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´

äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧
âð íëáíéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó: ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦

ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì:åèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³

eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
ék íëézaî øàO|äúøëðå õîç ìëà-ìk §−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
éráMä:æèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ

äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ

àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬
íëì äNré Bcáì:æéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À

íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

íìBò úwç íëéúøãì:çéøNr äraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧
ãçàä íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯

áøra Lãçì íéøNrå:èéàì øàN íéîé úráL §¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ
ék íëézáa àöné|äúøëðå úöîçî ìëà-ìk ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈

çøæàáe øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä
ùãåçäúùøô

©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−§¤§©¬
õøàä:ëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk ¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ

úBvî eìëàz íëéúáLBî:ô
øéèôî

«§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùãåçä úùøô úøèôä

äî ÷øô ìà÷æçéá

éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ë¯ íòä ìë (æé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

[äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ìàøùé úéá

."øîà-äë (çé) ÷åñôá
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

äîæèúàfä äîeøzä-ìà eéäé õøàä írä ìkµŸ¨¨´¨½̈¤¦«§−¤©§¨´©®Ÿ
:ìàøNéa àéNpìæéúBìBòä äéäé àéNpä-ìrå ©¨¦−§¦§¨¥«§©©¨¦´¦«§¤À¨«´

-ìëa úBúaMáe íéLãçáe íébça Cñpäå äçðnäå§©¦§¨»§©¥¼¤¼©«©¦³¤«¢¨¦Æ©©¨½§¨
úàhçä-úà äNré àeä ìûøNé úéa éãrBî«£¥−¥´¦§¨¥®´©«£¤º¤©«©¨´
øtëì íéîìMä-úàå äìBòä-úàå äçðnä-úàå§¤©¦§À̈§¤¨«¨Æ§¤©§¨¦½§©¥−

:ìàøNé-úéa ãra§©¬¥«¦§¨¥«
."øîà-äë (çé) ÷åñôá [äøèôää ìéçúäì=] øîåì íéëéøö"

çéçwz Lãçì ãçàa ïBLàøa ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¨«¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦©¬
:Lc÷nä-úà úàhçå íéîz ø÷a-ïa-øtèéç÷ìå ©¤¨−̈¨¦®§¦¥¨−¤©¦§¨«§¨©̧

-ìàå úéaä úæeæî-ìà ïúðå úàhçä ícî ïäkä©Ÿ¥¹¦©´©«©À̈§¨©Æ¤§©´©©½¦§¤
øöçä ørL úæeæî ìrå çaænì äøærä úBpt òaøà©§©²¦¬¨«£¨−̈©¦§¥®©§©̧§©½©−©¤«¨¥¬

:úéîéðtäëLéàî Lãçá äráLa äNrz ïëå ©§¦¦«§¥³©«£¤Æ§¦§¨´©½Ÿ¤¥¦¬
:úéaä-úà ízøtëå éútîe äâLàëíëì äéäé Lãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøa Ÿ¤−¦¤®¦§¦©§¤−¤©¨«¦¨«Â¦Â§©§¨¨̧¨¨¬Æ©½Ÿ¤¦«§¤¬¨¤−

:ìëàé úBvî íéîé úBòáL âç çñtäáëãráe Bãra àeää íBia àéNpä äNrå ©¨®©©¾§ª´¨¦½©−¥«¨¥«§¨¨³©¨¦Æ©´©½©«£¾§©−
:úàhç øt õøàä ír-ìkâëíéøt úráL ýåýéì äìBò äNré âçä-éîé úráLå ¨©´¨¨®¤©−©¨«§¦§©̧§¥«¤¹̈©«£¤¯¨´©«Ÿ̈À¦§©´Â̈¦Â

:íBiì íéfr øérN úàhçå íéîiä úráL íBiì íîéîz íéìéà úráLåãëäçðîe §¦§©̧¥¦³§¦¦Æ©½¦§©−©¨¦®§©¾̈§¦¬¦¦−©«¦§À̈
:äôéàì ïéä ïîLå äNré ìéàì äôéàå øtì äôéàäëíBé øNr äMîça éréáMa ¥¨¬©¨²§¥¨¬¨©−¦©«£¤®§¤−¤¦¬¨«¥¨«©§¦¦¿©«£¦¨Á¨¨̧³

:ïîMëå äçðnëå äìòk úàhçk íéîiä úráL älàë äNré âça Lãçìåî ©¸Ÿ¤Æ¤½̈©«£¤¬¨¥−¤¦§©´©¨¦®©«©¨Æ¨«Ÿ½̈§©¦§−̈§©¨«¤
àéîé úLL øeâñ äéäé íéã÷ äðtä úéîéðtä øöçä ørL ýåýé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼©¹©¤«¨¥³©§¦¦Æ©Ÿ¤´¨¦½¦«§¤´¨½¥−¤§¥´

:çúté Lãçä íBéáe çúté úaMä íBéáe äNrnäáørMä íìeà Cøc àéNpä àáe ©©«£¤®§³©©¨Æ¦¨¥½©§¬©−Ÿ¤¦¨¥«©¨´©¨¦¿¤Á¤Á¨̧©©¹©
äåçzLäå åéîìL-úàå BúìBr-úà íéðäkä eNrå ørMä úæeæî-ìr ãîrå õeçî¦À§¨©Æ©§©´©©½©§¨´©«Ÿ£¦À¤«¨Æ§¤§¨½̈§¦§©«£¨²

-àì ørMäå àöéå ørMä ïzôî-ìr:áørä-ãr øâqéâçút õøàä-ír eåçzLäå ©¦§©¬©©−©§¨¨®§©©¬©«Ÿ¦¨¥−©¨¨«¤§¦§©«£´©¨À̈¤¤µ©

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,ìàøNéa àéNpì (æèäøeîàä úàfä äîeøzä ©¨¦§¦§¨¥©§¨©Ÿ¨£¨
úBîeøz úLøôä øác ìò íL økæpL) äìòîì§©§¨¤¦§©¨©§©©§¨©§

ìàøNéa àéNpä íâå ,íòä ìk úáBç àéä (úBøNòîe©©§¦©¨¨¨§©©¨¦§¦§¨¥
.úàfä äîeøzä úà úúì åéìò íbàéNpä ìòå (æé ©¨¨¨¥¤©§¨©Ÿ§©©¨¦

,'åâå äéäéàéNpä ìò ãBò äéäé ,äîeøzä ãálî ¦§¤¦§©©§¨¦§¤©©¨¦
.ïàk øékænL úBðaøwä àéáäì,'åâå äNòé àeä §¨¦©¨§¨¤©§¦¨©£¤

.älà ìk úà àéáé BlMî ,øîBìk,ïBLàøa (çé §©¦¤¨¦¤¨¥¤¨¦
.ïñéð Lãça ,ïBLàøä Lãçaúà úàhçå ©Ÿ¤¨¦§Ÿ¤¦¨§¦¥¨¤

,Lc÷nä.Lc÷nä úà øäèz äæaúæeæî (èé ©¦§¨¨¤§©¥¤©¦§¨§©
,úéaä.ìëéää úæeæî,çaænì äøæòä úBptúBpt ©©¦§©©¥¨¦¨£¨¨©¦§¥©¦

.çaænä âb çèL,úéîéðtä øöçä øòLøòL ¤©©©¦§¥©©©¤¨¥©§¦¦©©

.ìàøNé úøæò,Lãçá äòáLa äNòz ïëå (ë ¤§©¦§¨¥§¥©£¤§¦§¨©Ÿ¤
pçz ïëå.íéîé äòáL CLî ìëa úBðaø÷a CLéàî §¥§©¥§¨§¨§¨¤¤¦§¨¨¦¥¦

,úéaä úà ízøtëå éútîe äâLúBðaøwä Ÿ¤¦¤¦§¦©§¤¤©¨¦©¨§¨
ñðëpL éútîe äâBL Léàî ïåòä øéñäì eàBáé elàä̈¥¨§¨¦¤¨Ÿ¥¦¤¦¤¦¤¦§©

.ñðkäì úeLø Bì ïéàL íB÷îa Lc÷nì©¦§¨§¨¤¥§§¦¨¥
,íéîé úBòáL (àë"úBòáL" àø÷ðå .íéîé úòáL §ª¨¦¦§©¨¦§¦§¨§ª

.úBòeáL äòáL øtñì epnî íéìéçúnL íL ìò©¥¤©§¦¦¦¤¦§Ÿ¦§¨¨
,àéNpä äNòå (áë.BlMî àéáiL,àeää íBia §¨¨©¨¦¤¨¦¦¤©©

úBðaø÷ íä elàä úBðaøwäå .ïñéða øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨§¦¨§©¨§¨¨¥¥¨§§

.âça áéø÷äì íééeàøä úBðaøwä ãálî íäå ,íéàelî¦¦§¥¦§©©¨§¨¨§¦§©§¦¤¨
,éòéáMa (äë.éøLz Lãça ,éòéáMä Lãça ©§¦¦©Ÿ¤©§¦¦§Ÿ¤¦§¥

,úéîéðtä øöçä øòL (à.ìàøNé úøæò øòL ©©¤¨¥©§¦¦©©¤§©¦§¨¥
,Lãçä íBéáe.Lãç Làøaúæeæî ìò ãîòå (á §©Ÿ¤§ŸŸ¤§¨©©§©

,øòMäíéLtLt éðL eéä ìëéää øòL écö éðMî ©©©¦§¥¦¥©©©¥¨¨§¥¦§¨¦
éîBøcä LtLta ãîBò àéNpäå ,(íépè÷ íéøòL =)§¨¦§©¦§©¨¦¥©¦§¨©§¦



קעב

:ýåýé éðôì íéLãçáe úBúaMa àeää ørMä©©´©©½©©¨−¤«¢¨¦®¦§¥−§Ÿ̈«
ãúaMä íBéa ýåýéì àéNpä áø÷é-øLà äìòäå§¨´Ÿ½̈£¤©§¦¬©¨¦−©«Ÿ̈®§´©©À̈

:íéîz ìéàå íîéîz íéNáë äMLääôéà äçðîe ¦¨¯§¨¦²§¦¦−§©¬¦¨¦«¦§¨Æ¥¨´
:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî äçðî íéNákìå ìéàì̈©½¦§©§¨¦¬¦§−̈©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«

åíéNák úLLå íîéîz ø÷a-ïa øt Lãçä íBéáe§´©½Ÿ¤©¬¤¨−̈§¦¦®§¥¯¤§¨¦²
:eéäé íîéîz ìéàåæìéàì äôéàå øtì äôéàå ¨©−¦§¦¦¬¦«§«§¥¨̧©¹̈§¥¨³¨©̧¦Æ

ïéä ïîLå Bãé âéOz øLàk íéNákìå äçðî äNré©«£¤´¦§½̈§©̧§¨¦½©«£¤¬©¦−¨®§¤−¤¦¬
:äôéàìçàBáé ørMä íìeà Cøc àéNpä àBááe ¨«¥¨«§−©¨¦®¤´¤¨³©©̧©Æ¨½

:àöé Bkøãáeèýåýé éðôì õøàä-ír àBááe §©§−¥¥«§¸©¨¹̈¤¦§¥´§Ÿ̈»
áâð ørL-Cøc àaäå áâð ørL-Cøc àöé úBçzLäì ïBôö ørL Cøc àaä íéãrBna©«£¦¼©¿̈¤Á¤Á©̧©¨¹§¦§©«£À¥¥Æ¤«¤©´©¤½¤§©¨Æ¤«¤©´©¤½¤

:àöé Bçëð ék Bá àa-øLà ørMä Cøc áeLé àì äðBôö ørL-Cøc àöééàéNpäå ¥¥−¤«¤©´©¨®¨´Ÿ¨À¤³¤©©̧©Æ£¤¨´½¦¬¦§−¥¥«§©¨¦®
:eàöé íúàöáe àBáé íàBáa íëBúaàéøtì äôéà äçðnä äéäz íéãrBnáe íébçáe §¨³§¨Æ¨½§¥−̈¥¥«©©¦´©«£¦À¦«§¤³©¦§¨Æ¥¨³©¨Æ

:äôéàì ïéä ïîLå Bãé úzî íéNákìå ìéàì äôéàåáéäìBò äáãð àéNpä äNré-éëå §¥¨´¨©½¦§©§¨¦−©©´¨®§¤−¤¦¬¨«¥¨«§¦©«£¤Á©¨¦̧§¨¹̈¨´
Búìr-úà äNrå íéã÷ äðtä ørMä-úà Bì çúôe ýåýéì äáãð íéîìL-Bà«§¨¦»§¨¨´©«Ÿ̈¼¨´©À¤©©̧©Æ©Ÿ¤´¨¦½§¨¨³¤«Ÿ¨Æ

:Búàö éøçà ørMä-úà øâñå àöéå úaMä íBéa äNré øLàk åéîìL-úàåâéNáëå §¤§¨½̈©«£¤¬©«£¤−§´©©¨®§¨¨²§¨©¬¤©©−©©«£¥¬¥«§¤̧¤
:Búà äNrz ø÷aa ø÷aa ýåýéì íBiì äìBò äNrz íéîz BúðL-ïaãéäçðîe ¤§¨¹¨¦À©«£¤¬¨²©−©«Ÿ̈®©¬Ÿ¤©−Ÿ¤©«£¤¬Ÿ«¦§¨Á

L ïîLå äôéàä úéML ø÷aa ø÷aa åéìr äNrúäçðî úìqä-úà ñøì ïéää úéLéì ©«£¤̧¨¹̈©³Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¦¦´¨«¥½̈§¤²¤§¦¦¬©¦−¨´Ÿ¤©®Ÿ¤¦§¨Æ
:ãéîz íìBò úBwç ýåýéìåèø÷aa ø÷aa ïîMä-úàå äçðnä-úàå Nákä-úà eNré ©«Ÿ̈½ª¬−̈¨¦«©«£¸¤©¤¯¤§¤©¦§¨²§¤©¤−¤©´Ÿ¤©®Ÿ¤

:ãéîz úìBò©−¨¦«
éñåäì âäåð à"èéìù ø"åîãà ÷"ëøîåì íéëéøöù ,íéøçàì êééù åðéàå" ,åúæåçàî ¯ øîà-äë (çé-æè) íé÷åñôä íâ ïàë ó

."ãéîú [åè ÷åñô ,ïàë äøèôää íééñì=]
.(íééåðéù íò åèú ãåîò á"ùú ïîåéä úåîéùø)

æèäéäz åéðáì àéä Búìçð åéðaî Léàì äðzî àéNpä ïzé-ék äåäé éðãà øîà-äk«Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«¦¥̧©¨¦³©¨¨Æ§¦´¦¨½̈©«£¨¬¦−§¨¨´¦«§¤®
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
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.daFhl Epilr `Ad iWilWd mFiA oqip Wcg W`xŸŸ¤¦¨©©§¦¦©¨¨¥§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

...בהנוגע לתפלין לא שמעתי בזה הוראות. ואפשר ידוע מה לזקני אנ"ש שבאה"ק ת"ו. נוהג 

אני שגובה התפלין יהי' כארכן ורחבן עיין ס' האשכול ובד"מ ועוד.

בשביל  ותורתה,  חב"ד  אדמו"רי  ע"ד   - ובעיקר  חב"ד  ע"פ  הנפש  בתורת  ס'  דעריכת  הרעיון 

בתה"ס באה"ק נכון במאד מאד וכדאי שיתייעץ בזה עם הרא"ח שי' גליצנשטיין.

בחבילה בפ"ע ובדואר רגיל הוחזרו לו כמה מהמסמכים השייכים להרשת ששלח לכאן. ובטח 

יאשר קבלתם.



קעד
לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:416:348:099:048:429:389:4610:4217:5418:5818:2019:2418:3719:34באר שבע )ח-ק(

5:406:328:079:028:429:379:4510:4117:5418:5818:2019:2418:2719:35חיפה )ח-ק(

5:406:328:079:028:419:369:4410:4017:5719:0118:1819:2318:2119:33ירושלים )ח-ק(

5:416:348:089:038:439:389:4610:4217:5418:5818:2019:2518:3819:35תל אביב )ח-ק(

5:525:398:108:028:558:489:589:5318:1118:2018:4518:5418:0119:07אוסטריה, וינה )ח(

7:257:319:479:4910:2410:2611:2611:2719:2819:1919:5619:4719:0219:57אוסטרליה, מלבורן )ק(

5:555:438:148:078:588:5110:019:5618:1318:2218:4618:5418:0219:07אוקראינה, אודסה )ח(

5:265:147:447:378:298:229:339:2717:4617:5418:1918:2817:3518:41אוקראינה, דונייצק )ח(

5:375:257:557:478:408:339:449:3817:5718:0618:3018:3917:4618:53אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:025:498:188:109:058:5810:0910:0318:2318:3218:5719:0718:1319:21אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

5:555:418:118:028:588:5010:029:5618:1518:2518:5019:0018:0519:14אוקראינה, קייב )ח(

6:216:108:418:349:249:1710:2710:2218:3918:4719:1119:1918:2819:32איטליה, מילאנו )ח(

6:176:168:498:479:179:1510:1910:1818:2418:2218:4618:4418:0418:53אקוואדור, קיטו )ח(

6:597:049:239:249:589:5911:0011:0019:0118:5219:2719:1918:3619:30ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:517:5810:1110:1310:4910:5211:5111:5219:5219:4220:2120:1119:2520:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:056:569:299:2310:0710:0211:1111:0619:2119:2719:5019:5619:0820:07ארה״ב, בולטימור )ק(

6:546:449:189:119:569:5111:0010:5519:1119:1719:4019:4718:5819:58ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:556:459:189:129:579:5111:0010:5619:1219:1819:4119:4718:5919:59ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:307:209:539:4610:3310:2711:3611:3119:4819:5520:1820:2519:3620:37ארה״ב, דטרויט )ק(

7:227:149:509:4510:2310:1811:2611:2219:3519:3820:0020:0419:2020:14ארה״ב, האוסטון )ק(

6:526:439:189:139:539:4810:5610:5219:0619:1119:3319:3718:5219:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:227:159:519:4610:2310:1911:2611:2219:3419:3619:5820:0119:1820:11ארה״ב, מיאמי )ק(

6:506:409:139:079:529:4610:5610:5119:0719:1419:3719:4318:5519:55ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:496:389:119:059:519:4510:5410:5019:0619:1319:3619:4318:5419:55ארה״ב, שיקגו )ק(

6:376:389:069:069:369:3610:3810:3718:4118:3619:0418:5918:1919:08בוליביה, לה-פס )ח(

6:396:258:548:459:429:3410:4610:4019:0019:1019:3619:4618:5020:00בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:396:268:558:469:429:3510:4610:4019:0019:1019:3519:4618:5020:00בלגיה, בריסל )ח(

6:116:148:398:399:109:1010:1310:1218:1518:0918:3918:3317:5218:42ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:006:028:278:288:588:5810:0110:0018:0317:5718:2718:2117:4018:30ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:575:438:128:039:008:5210:049:5818:1818:2818:5419:0418:1219:19בריטניה, לונדון )ח(

6:055:508:178:089:089:0010:1210:0618:2818:3919:0519:1618:2219:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:035:488:168:079:068:5810:1010:0418:2518:3519:0119:1218:1619:27גרמניה, ברלין )ח(

6:226:098:398:309:259:1810:2910:2318:4318:5219:1719:2718:3319:41גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:126:158:398:409:119:1110:1310:1318:1518:0918:4018:3317:5218:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:406:359:119:079:419:3710:4410:4118:5018:5219:1419:1518:3319:24הודו, מומבאי )ח(

6:376:329:079:039:379:3410:4010:3718:4618:4819:0919:1118:2919:20הודו, פונה )ח(

5:415:298:007:528:448:379:489:4218:0018:0918:3318:4217:4918:55הונגריה, בודפשט )ח(

5:595:498:228:169:018:5510:0510:0018:1518:2218:4518:5118:0319:03טורקיה, איסטנבול )ח(

6:256:158:498:439:269:2110:3010:2518:4018:4519:0819:1318:2619:24יוון, אתונה )ח(

6:025:508:218:149:058:5810:0910:0318:2118:2918:5419:0218:1019:15מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:329:089:049:389:3410:4110:3818:4818:4919:1119:1318:3119:22מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:356:438:528:559:339:3610:3510:3718:3718:2519:0818:5718:0919:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:055:588:338:299:069:0110:0910:0518:1618:2018:4118:4518:0118:54נפאל, קטמנדו )ח(

7:087:069:399:3710:0810:0611:1011:0819:1519:1319:3719:3518:5519:44סינגפור, סינגפור )ח(

5:325:187:467:378:368:289:399:3417:5418:0518:3018:4117:4518:56פולין, ורשא )ח(

6:126:138:438:429:129:1110:1410:1318:1718:1318:4018:3617:5618:45פרו, לימה )ח(

6:386:278:598:519:419:3410:4510:4018:5719:0519:2919:3718:4619:50צרפת, ליאון )ח(

6:486:359:058:579:519:4310:5410:4919:0819:1719:4219:5118:5720:04צרפת, פריז )ח(

5:595:578:318:288:598:5710:0210:0018:0718:0618:2918:2817:4818:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:059:379:3010:1810:1211:2111:1719:3419:4120:0420:1219:2220:24קנדה, טורונטו )ק(

6:526:409:129:059:549:4810:5810:5319:1119:1919:4219:5018:5920:03קנדה, מונטריאול )ק(

6:456:379:119:069:479:4210:5010:4618:5919:0419:2619:3118:4519:42קפריסין, לרנקה )ק(

6:526:369:038:539:559:4710:5910:5319:1519:2719:5420:0619:0720:22רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:256:098:348:249:299:2010:3310:2618:4919:0119:2819:4118:4119:57רוסיה, מוסקבה )ח(

6:196:078:388:309:229:1510:2510:2018:3818:4619:1019:1918:2719:32רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:236:118:428:349:269:1910:3010:2418:4218:5119:1519:2418:3219:37שוויץ, ציריך )ח(

6:216:178:518:489:219:1810:2410:2118:2918:3018:5218:5318:1219:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קעה
לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:416:348:099:048:429:389:4610:4217:5418:5818:2019:2418:3719:34באר שבע )ח-ק(

5:406:328:079:028:429:379:4510:4117:5418:5818:2019:2418:2719:35חיפה )ח-ק(

5:406:328:079:028:419:369:4410:4017:5719:0118:1819:2318:2119:33ירושלים )ח-ק(

5:416:348:089:038:439:389:4610:4217:5418:5818:2019:2518:3819:35תל אביב )ח-ק(

5:525:398:108:028:558:489:589:5318:1118:2018:4518:5418:0119:07אוסטריה, וינה )ח(

7:257:319:479:4910:2410:2611:2611:2719:2819:1919:5619:4719:0219:57אוסטרליה, מלבורן )ק(

5:555:438:148:078:588:5110:019:5618:1318:2218:4618:5418:0219:07אוקראינה, אודסה )ח(

5:265:147:447:378:298:229:339:2717:4617:5418:1918:2817:3518:41אוקראינה, דונייצק )ח(

5:375:257:557:478:408:339:449:3817:5718:0618:3018:3917:4618:53אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:025:498:188:109:058:5810:0910:0318:2318:3218:5719:0718:1319:21אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

5:555:418:118:028:588:5010:029:5618:1518:2518:5019:0018:0519:14אוקראינה, קייב )ח(

6:216:108:418:349:249:1710:2710:2218:3918:4719:1119:1918:2819:32איטליה, מילאנו )ח(

6:176:168:498:479:179:1510:1910:1818:2418:2218:4618:4418:0418:53אקוואדור, קיטו )ח(

6:597:049:239:249:589:5911:0011:0019:0118:5219:2719:1918:3619:30ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:517:5810:1110:1310:4910:5211:5111:5219:5219:4220:2120:1119:2520:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:056:569:299:2310:0710:0211:1111:0619:2119:2719:5019:5619:0820:07ארה״ב, בולטימור )ק(

6:546:449:189:119:569:5111:0010:5519:1119:1719:4019:4718:5819:58ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:556:459:189:129:579:5111:0010:5619:1219:1819:4119:4718:5919:59ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:307:209:539:4610:3310:2711:3611:3119:4819:5520:1820:2519:3620:37ארה״ב, דטרויט )ק(

7:227:149:509:4510:2310:1811:2611:2219:3519:3820:0020:0419:2020:14ארה״ב, האוסטון )ק(

6:526:439:189:139:539:4810:5610:5219:0619:1119:3319:3718:5219:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:227:159:519:4610:2310:1911:2611:2219:3419:3619:5820:0119:1820:11ארה״ב, מיאמי )ק(

6:506:409:139:079:529:4610:5610:5119:0719:1419:3719:4318:5519:55ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:496:389:119:059:519:4510:5410:5019:0619:1319:3619:4318:5419:55ארה״ב, שיקגו )ק(

6:376:389:069:069:369:3610:3810:3718:4118:3619:0418:5918:1919:08בוליביה, לה-פס )ח(

6:396:258:548:459:429:3410:4610:4019:0019:1019:3619:4618:5020:00בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:396:268:558:469:429:3510:4610:4019:0019:1019:3519:4618:5020:00בלגיה, בריסל )ח(

6:116:148:398:399:109:1010:1310:1218:1518:0918:3918:3317:5218:42ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:006:028:278:288:588:5810:0110:0018:0317:5718:2718:2117:4018:30ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:575:438:128:039:008:5210:049:5818:1818:2818:5419:0418:1219:19בריטניה, לונדון )ח(

6:055:508:178:089:089:0010:1210:0618:2818:3919:0519:1618:2219:31בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:035:488:168:079:068:5810:1010:0418:2518:3519:0119:1218:1619:27גרמניה, ברלין )ח(

6:226:098:398:309:259:1810:2910:2318:4318:5219:1719:2718:3319:41גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:126:158:398:409:119:1110:1310:1318:1518:0918:4018:3317:5218:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:406:359:119:079:419:3710:4410:4118:5018:5219:1419:1518:3319:24הודו, מומבאי )ח(

6:376:329:079:039:379:3410:4010:3718:4618:4819:0919:1118:2919:20הודו, פונה )ח(

5:415:298:007:528:448:379:489:4218:0018:0918:3318:4217:4918:55הונגריה, בודפשט )ח(

5:595:498:228:169:018:5510:0510:0018:1518:2218:4518:5118:0319:03טורקיה, איסטנבול )ח(

6:256:158:498:439:269:2110:3010:2518:4018:4519:0819:1318:2619:24יוון, אתונה )ח(

6:025:508:218:149:058:5810:0910:0318:2118:2918:5419:0218:1019:15מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תזריע - החודש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:329:089:049:389:3410:4110:3818:4818:4919:1119:1318:3119:22מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:356:438:528:559:339:3610:3510:3718:3718:2519:0818:5718:0919:09ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:055:588:338:299:069:0110:0910:0518:1618:2018:4118:4518:0118:54נפאל, קטמנדו )ח(

7:087:069:399:3710:0810:0611:1011:0819:1519:1319:3719:3518:5519:44סינגפור, סינגפור )ח(

5:325:187:467:378:368:289:399:3417:5418:0518:3018:4117:4518:56פולין, ורשא )ח(

6:126:138:438:429:129:1110:1410:1318:1718:1318:4018:3617:5618:45פרו, לימה )ח(

6:386:278:598:519:419:3410:4510:4018:5719:0519:2919:3718:4619:50צרפת, ליאון )ח(

6:486:359:058:579:519:4310:5410:4919:0819:1719:4219:5118:5720:04צרפת, פריז )ח(

5:595:578:318:288:598:5710:0210:0018:0718:0618:2918:2817:4818:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:059:379:3010:1810:1211:2111:1719:3419:4120:0420:1219:2220:24קנדה, טורונטו )ק(

6:526:409:129:059:549:4810:5810:5319:1119:1919:4219:5018:5920:03קנדה, מונטריאול )ק(

6:456:379:119:069:479:4210:5010:4618:5919:0419:2619:3118:4519:42קפריסין, לרנקה )ק(

6:526:369:038:539:559:4710:5910:5319:1519:2719:5420:0619:0720:22רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:256:098:348:249:299:2010:3310:2618:4919:0119:2819:4118:4119:57רוסיה, מוסקבה )ח(

6:196:078:388:309:229:1510:2510:2018:3818:4619:1019:1918:2719:32רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:236:118:428:349:269:1910:3010:2418:4218:5119:1519:2418:3219:37שוויץ, ציריך )ח(

6:216:178:518:489:219:1810:2410:2118:2918:3018:5218:5318:1219:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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