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ד

(dben izla dgpd) c"iyz'd ,lel` g"xre g"dan ,d`x t"y .c"qa

È¯Á‡תעבודו ואותו תשמעו ובקולו תשמורו מצותיו ואת תיראו ואותו תלכו אלקיכ� הוי'
תדבקו� באופ�1ובו העבודה מהתחלת העבודה, סדר כללות חשיב זה בכתוב הנה ,

תדבקו� דבו העבודה לתכלית ועד תלכו אלקיכ� הוי' שהרי2דאחרי להבי�, וצרי� .

היראה הו"ע העבודה ויסוד שהתחלת הכלל וכמאמר3ידוע שהיראה4, לאעלא, תרעא דא
אחרי מתחיל ולמה תיראו, ואותו תחילה הול"ל וא"כ, העבודה, לכללות והיסוד השער היא
בעני� דהנה, תלכו, אלקיכ� הוי' דאחרי העני� מהו להבי� צרי� ג� תלכו. אלקיכ� הוי'

מ"ש ג"כ מצינו כמ"ש5ההליכה והמצוה, התורה דר� שהוא בדרכיו, דר�6והלכת ושמרו
זה ואי� בדרכיו, ההליכה הוא זה עני� אבל התומ"צ, שהו"ע ומשפט, צדקה לעשות הוי'
אחרי שבכתוב הוי' אחרי ההליכה עני� מהו להבי� צרי� וא"כ, הוי', אחרי ההליכה עני�
תכלית שהוא זה עני� שדוקא תדבקו�, ובו מ"ש להבי� צרי� ג� תלכו. אלקיכ� הוי'

פשוטה נו"� בתוספת נאמר (כנ"ל) צרי�7העבודה הי' דלכאורה השינוי, טע� להבי� וצרי� ,
מ"ש מוב� אינו וביותר תדבקו). (ובו בוא"ו זה עני� ג� לומר או פשוטה, בנו"� כול� לומר
עדיי� הוא זה עני� דלכאורה, במקו�, ודבקו מע"ז עצמכ� תפרישו תדבקו�, ובו ע"פ בספרי

העבודה. תכלית שהוא תדבקו� ובו מ"ש על מפרשו ולמה העבודה, התחלת קוד�

שההליכהÔÈ�Ú‰Âב) הוא, הוי', אחרי להליכה בדרכיו ההליכה בי� ההפרש דהנה הוא,
משמשת שהיא הוא ענינה הדר� דכמו למטה, מלמעלה ההמשכה הו"ע בדרכיו
התורה לימוד שע"י הוי', דר� הו"ע כמו"כ אחרי�, למקומות אחד ממקו� ידה על לעבור
עוד יש אמנ�, למטה. מלמעלה ההליכה שזהו"ע בעול�, אלקות ממשיכי� המצוות וקיו�
הוי' שדר� והיינו, העבודה, קו שהוא למעלה, מלמטה ההעלאה והו"ע בעבודה, אופ�
למעלה מלמטה ההעלאה עני� ואילו התורה, קו הוא למטה מלמעלה ההמשכה שהו"ע

תקנו� קרבנות שכנגד תפלות וכמו"כ הקרבנות, שהו"ע העבודה, קו הו"ע8הוא דתפלה ,

והודו אני ממודה היא שההתחלה התפלה, בסדר ג� ניכר זה ועני� מלמטלמ"ע. העלאה
קוד� שהוא אני דמודה ההודאה ובפרט השגה, שו� בלי בעלמא ההודאה שהו"ע להוי',
להביטול עד העבודה מתחילת למעלה, מלמטה האד� הול� וכ� השחר. וברכות נט"י
ההמשכה עני� על ההעלאה בעני� יתרו� ויש העבודה. תכלית שהוא ושמו"ע, ,9דק"ש

מלמטלמ"ע ההעלאה אבל בלבד, הגילוי� בחי' רק היא ההמשכה מלמעלמ"ט שבהמשכה
בלקו"ת כדאיתא יותר, למעלה ההתכללות שנעשית באופ� עד11ע"פ10היא ישראל שובה

ה.1) יג, (ראה) פרשתנו

(ע�2) בסידור תלכו ה"א אחרי ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

תרפו ע' פרשתנו אוה"ת – כו' הגהות וע� ואיל�. ד כג, דא"ח)

ואיל�. א כה, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ואיל�.

בלקו"ת הנ"ל ד"ה וראה ואיל�. ב'שיח ע' ח"ו ש� אוה"ת

ואיל�. ב יט, פרשתנו

ובכ"מ.3) פ"ב. העבודה קונטרס רפמ"א. תניא ראה

(בהקדמה).4) א ח, זח"א

ט.5) כח, תבוא

יט.6) יח, וירא

ב.7) מז, ש� תשובה שערי ראה

א�ב.8) כו, ברכות

ובכ"מ.9) ואיל�. קמח ע' תרח"� סה"מ ראה

ג.10) סז, ש"ש דרושי לקו"ת ראה

ב.11) יד, הושע
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מעלה למעלה היא שההתכללות היינו אלקי�, הוי' בבחי' ההתכללות שהו"ע אלקי�, הוי'
שנעשית עד למעלה מלמטה ההליכה שהיא תלכו, אלקיכ� הוי' אחרי מ"ש ג� וזהו ביותר.

אלקיכ�. הוי' בבחי' ההתכללות

מזהÂ‰�‰ג) מוב� ההעלאה, הו"ע הפסוק בתחילת שנאמר תלכו ה"א דאחרי שהעני� כיו�
והיינו, שבתפלה, ההעלאה בעני� כול� ה� זה בפסוק שנימנו העניני� שאר שג�
למדריגה ממדריגה הול� וכ� תלכו, ה"א אחרי בבחי' היא בתפלה העלי' שהתחלת
בבחי' היא העבודה שהתחלת העני� וביאור תדבקו�. ובו שבבחינת להעלאה שמגיע עד

כתפוי בתר אחוריי�, מלשו� הוא אחרי דהנה, תלכו, ה"א בה�12אחרי שאי� עניני� שה� ,
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הי"א.13) פ"ב ומוספי� תמידי� הל' רמב"� ראה

נבלעי�14) תוד"ה א. כו, פסחי� – הדש� תרומת ד"ה רש"י
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ב.16) ל, ברכות
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ב).18) (צט, פ"י

ואיל�).19) סע"ב (ק, פי"א
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c"iyz'd lel` g"xre g"dan d`x t"y

‰�‰Âבטוב ג� כמו"כ טובי�, לא לדברי� בנוגע אחוריי� בבחי' העבודה שישנה כש�
והחיצוניות שבו הפנימיות יש דבר בכל שהרי אחוריי�, בבחי' העבודה ישנה גופא
הוא גופא בטוב אחוריי� בבחינת שהעבודה בזה, והעני� בלבד. אחוריי� בבחי' שהוא שבו
מהארה שנמש� כיו� וחיצוניות, אחוריי� של הו"ע ההשתלשלות שכללות מתבונ� כאשר

כמ"ש מש�21בלבד, רק היא ההשתל' שכל ושמי�, אר� על הודו לבדו שמו נשגב כי
וזהו בלבד. דהארה הארה שהוא היינו בלבד, הודו רק ג"כ הוא גופא ובזה בלבד, והארה
כנגד ברו�, פעמי� עשר ה� שמו ברו� עד הוא דמברו� שמו, ברו� כו' שאמר ברו� מ"ש

והארה22הע"ס ש� רק הוא זה שכל שמו, ברו� נאמר זה ועל ההשתלשלות, כללות שזהו ,

שמ�, ישתבח אומרי� שאמר, ברו� ברכת סיו� שהיא ישתבח, בברכת ג� וכמו"כ בלבד.
ישתבח הוא זה שכל אומרי� כו', ואר� בהשמי� בפסוד"ז ההתבוננות שלאחרי והיינו
והנה, אלקיכ�. הוי' אחרי והו"ע בלבד, ואחוריי� חיצוניות בחי' שהוא בלבד, ש� שמ�,
שמבחו� דברי� ע� העבודה שהוא חצות דתיקו� העבודה בתחילת ה"א, אחרי בחי' ע"י
וחיצוניות אחוריי� בחי' אלא אינו ההשתלשלות שכל בהתבוננות בעבודה ואח"כ לגמרי,
שכל שמרגיש דמאחר והיינו, והאהבה, הרצוא שהוא תלכו, לבחי' בא עי"ז הנה בלבד,
ועצמות לפנימיות גדולה באהבה מתעורר הוא לזאת בלבד, הארה רק הוא ההשתלשלות
ראשונה ברכה לאחרי בא שזה שבק"ש, ואהבת עני� וזהו מהעולמות. שלמעלה אלקות
ולאחרי הנשמות, אהבת שהוא דק"ש שני' ברכה ולאחרי המלאכי�, אהבת שהוא דק"ש

אחד הוי' אלקינו הוי' ישראל שמע באחד23הקדמת נפשו למסור ואהבת24, נעשה עי"ז הנה ,
מאד� בכל עד נפש�, ובכל לבב� בכל ש25גו' תלכו, בחי' שזהו גבול, בלי שהוא הו"ע,

כמ"ש דאהבה, הנגבה.26העבודה ונסוע הלו�

שאוהב‡Ì�Óד) מי יש בבחי' עדיי� הוא הרי באהבה היא העבודה צ"ל27כאשר ולכ� ,
עילאה יראה היא זו דיראה תיראו, ואותו בכתוב שמוסי� וזהו היראה, עני� ג�
זה שמצד והיינו, האהבה. לאחרי שבאה מהעולמות שלמעלה האלקות פנימיות שמצד
האלקות לבחי' באהבה ומתעורר בלבד, הארה הוא ההשתלשלות שכללות ומרגיש שיודע
כמ"ש גדולה, ליראה בא הוא הרי דאלקות הרוממות הרגש מצד הנה מהעולמות, 28שלמעלה

זה מצד הנה הרוממות, הרגש שהוא שמע�, ששמעתי דלהיות יראתי, שמע� שמעתי הוי'
גו' לכ� השמרו גו' תשמעו שמוע א� והי' דק"ש, שני' פרשה עני� וזהו שהיראה29יראתי. ,

תשמעו) (שמוע השמיעה עני� מצד היא לכ�) שיראה30(השמרו הרוממות, הרגש שהו"ע ,

ואותו מ"ש וזהו מהעולמות. שלמעלה האלקות מבחי' היראה שהיא עילאה, יראה היא זו

ובכ"מ.21) א. כב, ויצא תו"א וראה יג. קמח, תהלי�

במקומו.22) היו� סדר ראה

ד.23) ו, ואתחנ�

ח"ה24) הרשב"א שו"ת א. לג, ח"ג א. קיט, ח"ב זהר ראה

וראה סא. ר"ס לטואו"ח ב"ח פי"ב. הק"ש שער פע"ח סנ"ה.

ב'רמד. ע' ח"ו ואתחנ� אוה"ת

ה.25) ש�,

כה,26) ש� סידור ד. יט, פרשתנו לקו"ת וראה ט. יב, ל� ל�

לב, ש� תשובה שערי וראה תרצא. ע' ש� פרשתנו אוה"ת א.

ב'שכ. ע' ח"ו ש� אוה"ת ד.

ובכ"מ.27) ד. קיד, הוספות תו"א ראה

א.28) ג, חבקוק

טז.29) יא, עקב

א.30) מו, ב. מה, ויחי תו"א ראה
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נאמר שעלי' היראה בחי' רק לא היינו, דייקא, ואותו נעלית31תיראו, יראה אלא מהוי', יראו
נאמר שעלי' הוי'32יותר את .33יראו

הוא‡Ì�Óה) שהאד� דכיו� עדיי�, מספיק זה אי� ויראה, באהבה היא העבודה כאשר ג�
קוי� שה� ויראה, דאהבה הקוי� בב' הוא הלב והרגש הלב, הרגש של בתנועה
הרי באהבה, אינו ביראה שהוא ובשעה ביראה, אינו באהבה שהוא דבשעה הפכיי�,
הקוי� מב' שלמעלה בחי' ע"י הוא באמת עבודתו שתהי' ובכדי אמת. זה שאי� מוב�

ויחי פ' בתו"א כמבואר שניה�, את דשמעו�,34וכוללת והיראה דראוב� האהבה מספיק שלא
ובקולו מ"ש וזהו שניה�. את שכולל דוקא דלוי העבודה ג� צ"ל אלא ושוב, רצוא שהוא
ק"ש) (לאחרי בתפלה שאומרי� וזהו הקוי�. ב' את שכולל התורה קול שהוא תשמעו,
ויציב אמת הוא התורה דיבור שדוקא התורה, דיבור על שקאי הזה, הדבר כו' ויציב אמת
דכש� דוקא, בביטול צ"ל התורה דלימוד בזה, והעני� שלאח"ז). הלשונות פרטי (ככל כו'

כתיב הקורא35שבתפלה כל אמרו התורה בלימוד כמו"כ תהלת�, יגיד ופי תפתח שפתי אד'
כנגדו ושונה קורא הקב"ה מפי�36ושונה מוציא שאתה מה לאזנ� והשמע על37, קאי דאתה ,

שזהו מפי�, מוציא (הקב"ה) שאתה מה לאזנו שישמיע צ"ל שלימודו והיינו, השכינה,
הוא התורה לימוד וכאשר בלבד, הדברי� את חוזר רק הוא ואילו הקב"ה, של דיבורו
ושונה שיושב ה' קול דהיינו תשמעו, ובקולו וזהו כו'. ויציב אמת הוא אזי כזה באופ�
לימוד שיהי' ובכדי מפיו. שיוצא ה' דבר את לאזנ� דהשמע באופ� רק הוא ולימודו כנגדו,
ע"י ה� לתפלה, ההכנה שהו"ע תלכו, ה"א דאחרי העבודה הקדמת צ"ל כזה באופ� התורה
וע"י חצות, בתיקו� לזה שקוד� ההכנה וה� בלבד, הארה שהוא בההשתלשלות ההתבוננות
בפרשה שזהו האהבה, שהו"ע דתלכו, העני� אצלו נעשה ה"א, אחרי בבחי' זו הכנה
האהבה וע"י דק"ש. שני' בפרשה שהיא תיראו, דאותו העבודה באה ואח"כ דק"ש, ראשונה
המצוות, קיו� תשמורו, מצותיו את שיהי') ארויס טראג� ויראה אהבה (די נעשה ַָויראה

תרי"ג בגימטריא קשרי� וה' חוטי� ח' ע� דציצית ציצית, פרשת בא38והו"ע ואח"כ .
מוציא שאתה מה לאזנ� דהשמע באופ� התורה לימוד שהו"ע תשמעו, דבקולו להעבודה

כו'. הזה הדבר כו' ויציב אמת שעז"נ מפי�,

ÍÈ˘ÓÓÂלאחרי שהרי פשוט, דעבד העבודה על בזה הכוונה שאי� תעבודו, ואותו בכתוב
אלא בלבד, פשוט דעבד באופ� העבודה שתהי' שיי� לא הנ"ל המדריגות כל

בביטו שהוא נאמ�, דעבד העבודה על היא שאזהכוונה בשמו"ע, הוא זה ועני� לגמרי. ל
מארי' קמי כעבדא ביטול39הוא בבחי' ה� שלפנ"ז המדריגות שכל והיינו, במציאות. ביטול ,

חד וגרמוהי וחיוהי איהו דלאו בבי"ע, רק אלא באצילות, מגיעי� אי� ולכ� בלבד, ,40היש

ח.31) לג, תהלי�

יו"ד.32) לד, ש�

קונטרס33) ב. יג, במדבר ג. כא, פרשתנו לקו"ת ראה

ובכ"מ. פ"ג. העבודה

ואיל�.34) א מה,

יז.35) נא, תהלי�

רפי"ח.36) תדבא"ר

א.37) יג, ברכות

ד"ה)38 רש"י לט. טו, שלח רש"י יב. קרח תנחומא ראה

ב. מג, מנחות – שקולה

א.39) יו"ד, שבת

ובכ"מ.40) וירא. ר"פ תו"א ראה

c"iyz'd lel` g"xre g"dan d`x t"y

שו� בו שאי� לגמרי בטל שהוא היינו במציאות, ביטול שהוא דשמו"ע הביטול ודוקא
נאמר זה ועל אצילות. בבחי' מגיע דוקא זה ביטול הנה לאלקות, כלי רק והוא מציאות

דייקא. אותו תעבודו, ואותו

כשבא‡Ì�Óו) דשמו"ע, הביטול לאחרי כי עדיי�, מספיקה אינה דשמו"ע העבודה ג�
וכמו ממדריגתו. שיפול אפשר חומריות, ע� ג� ובמילא גשמיות, ע� לעסוק

חז"ל עיניו41שאמרו להיות שצרי� דמה למעלה, ולבו למטה עיניו שית� צרי� המתפלל
כדבעי, בביטול הוא שבתפלה אפשר שהרי המטה, את באווארענע� שצריכי� היינו ַָלמטה
ובו להיות צרי� ולזאת כו'. ממדריגתו נופל אזי גשמיי�, בדברי� עוסק כאשר אח"כ אבל

מ"ש ע"ד ממש, אחד דבר שנעשי� באופ� הדביקות שהו"ע אחד,42תדבקו�, לבשר והיו
הוא, התפלה, אחרי נפילה להיות שאפשר הטע� דהנה, ממדריגתו. שיפול חשש אי� שאז
הביטול כאשר משא"כ להאור, כלי שהוא אלא לעצמו, דבר הוא התפלה בעת שג� לפי
באופ� אלא חיות, שמקבל אבר כמו או אור, שמקבל כלי בבחי' רק שאינו באופ� הוא שלו
וענינו זו. מדביקות אוועקגיי�) זאל (ער שיפרד שיי� לא אזי ממש, אחד דבר ַָשנעשה
כמבואר בזה, והעני� דשמו"ע. הביטול שאחרי אפי� דנפילת הביטול הוא התפלה בעבודת

שהוא43ע"פ דמשתאה, הביטול ביטול, אופני ב' שיש לדעת, מחריש לה משתאה והאיש
רק הוא דשממו� דהביטול השממו�, מעני� שלמעלה דמחריש, והביטול שממו�, מלשו�
דמחריש והביטול בהדבר, נכלל אינו אבל ממציאותו, א�) זי� ווערט (ער שנאבד ָבאופ�
עמוק שכל ששומע מאד� הוא א' משל משלי�. כמה בזה ויש בהדבר. שנכלל מה הוא
ניט ווייס ער או� לגמרי, מתבלבל שהוא עליו פועל השכל שמיעת הנה כלל, בערכו שאינו
נעשה ואח"כ עדיי�, נכלל אינו אבל ממציאותו, נאבד הוא שבזה איז, אי� מיט ָוואס
שהוא משל עוד ויש לדעת. מחריש שזהו אי�, נעמט עס אז בהשכל, שנכלל באופ� ַהביטול
בזה הסדר הנה הצמיחה, נעשה שעי"ז באר� הגרעי� דזריעת המשל והוא יותר, מתאי�
הוא ואח"כ ממציאותו, הגרעי� נאבד שבזה הגרעי�, רקבו� להיות צרי� שבתחילה הוא
הוא וכמו"כ לגדלות. מקטנות הצמיחה נעשית דוקא ואז שבאר�, הצומח בכח נכלל
להדבר כלי רק והוא מאומה, בו שאי� עד ממציאותו ומתבטל נאבד שבתחילה בעבודה,
הוא מזה ולמעלה דשמו"ע. הביטול שזהו בהדבר, עדיי� נכלל אינו אבל שיושפע, שרוצה
ולכ� מציאותו, שנעשה עד בהדבר והתכללות דביקות של באופ� שהוא דנפ"א, הביטול
שזהו עד בהדבר ונכלל הואיל מזה, שיפרד שיי� שלא כיו� ממדריגתו, שיפול חשש אי�

בזהר מ"ש וזהו ההמשכה44מציאותו. אז נעשה ולכ� ביותר, נעלה ביטול הוא שנפ"א
מארי' קמי כעבדא במציאות בביטול הוא בשמו"ע ג� הרי מוב�, אינו דלכאורה ,39למטה,

הח"י כמו שה� שבשמו"ע, ברכות ח"י שזהו"ע למטה, ההמשכה יש בשמו"ע וג�

סהמ"צ41) א. כד, פרשתנו לקו"ת וראה ב. קה, יבמות

ובכ"מ. א. כד, להצ"צ

כד.42) ב, בראשית

(ע�43) בסידור משתאה והאיש ד"ה וראה כא. כד, שרה חיי

ואיל�. ד קלז, שרה חיי חיי� תורת ואיל�; ג צא, דא"ח)

א.44) רס, ואיל�. סע"ב קכ, ח"ג
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שו� בו שאי� לגמרי בטל שהוא היינו במציאות, ביטול שהוא דשמו"ע הביטול ודוקא
נאמר זה ועל אצילות. בבחי' מגיע דוקא זה ביטול הנה לאלקות, כלי רק והוא מציאות

דייקא. אותו תעבודו, ואותו

כשבא‡Ì�Óו) דשמו"ע, הביטול לאחרי כי עדיי�, מספיקה אינה דשמו"ע העבודה ג�
וכמו ממדריגתו. שיפול אפשר חומריות, ע� ג� ובמילא גשמיות, ע� לעסוק

חז"ל עיניו41שאמרו להיות שצרי� דמה למעלה, ולבו למטה עיניו שית� צרי� המתפלל
כדבעי, בביטול הוא שבתפלה אפשר שהרי המטה, את באווארענע� שצריכי� היינו ַָלמטה
ובו להיות צרי� ולזאת כו'. ממדריגתו נופל אזי גשמיי�, בדברי� עוסק כאשר אח"כ אבל

מ"ש ע"ד ממש, אחד דבר שנעשי� באופ� הדביקות שהו"ע אחד,42תדבקו�, לבשר והיו
הוא, התפלה, אחרי נפילה להיות שאפשר הטע� דהנה, ממדריגתו. שיפול חשש אי� שאז
הביטול כאשר משא"כ להאור, כלי שהוא אלא לעצמו, דבר הוא התפלה בעת שג� לפי
באופ� אלא חיות, שמקבל אבר כמו או אור, שמקבל כלי בבחי' רק שאינו באופ� הוא שלו
וענינו זו. מדביקות אוועקגיי�) זאל (ער שיפרד שיי� לא אזי ממש, אחד דבר ַָשנעשה
כמבואר בזה, והעני� דשמו"ע. הביטול שאחרי אפי� דנפילת הביטול הוא התפלה בעבודת

שהוא43ע"פ דמשתאה, הביטול ביטול, אופני ב' שיש לדעת, מחריש לה משתאה והאיש
רק הוא דשממו� דהביטול השממו�, מעני� שלמעלה דמחריש, והביטול שממו�, מלשו�
דמחריש והביטול בהדבר, נכלל אינו אבל ממציאותו, א�) זי� ווערט (ער שנאבד ָבאופ�
עמוק שכל ששומע מאד� הוא א' משל משלי�. כמה בזה ויש בהדבר. שנכלל מה הוא
ניט ווייס ער או� לגמרי, מתבלבל שהוא עליו פועל השכל שמיעת הנה כלל, בערכו שאינו
נעשה ואח"כ עדיי�, נכלל אינו אבל ממציאותו, נאבד הוא שבזה איז, אי� מיט ָוואס
שהוא משל עוד ויש לדעת. מחריש שזהו אי�, נעמט עס אז בהשכל, שנכלל באופ� ַהביטול
בזה הסדר הנה הצמיחה, נעשה שעי"ז באר� הגרעי� דזריעת המשל והוא יותר, מתאי�
הוא ואח"כ ממציאותו, הגרעי� נאבד שבזה הגרעי�, רקבו� להיות צרי� שבתחילה הוא
הוא וכמו"כ לגדלות. מקטנות הצמיחה נעשית דוקא ואז שבאר�, הצומח בכח נכלל
להדבר כלי רק והוא מאומה, בו שאי� עד ממציאותו ומתבטל נאבד שבתחילה בעבודה,
הוא מזה ולמעלה דשמו"ע. הביטול שזהו בהדבר, עדיי� נכלל אינו אבל שיושפע, שרוצה
ולכ� מציאותו, שנעשה עד בהדבר והתכללות דביקות של באופ� שהוא דנפ"א, הביטול
שזהו עד בהדבר ונכלל הואיל מזה, שיפרד שיי� שלא כיו� ממדריגתו, שיפול חשש אי�

בזהר מ"ש וזהו ההמשכה44מציאותו. אז נעשה ולכ� ביותר, נעלה ביטול הוא שנפ"א
מארי' קמי כעבדא במציאות בביטול הוא בשמו"ע ג� הרי מוב�, אינו דלכאורה ,39למטה,

הח"י כמו שה� שבשמו"ע, ברכות ח"י שזהו"ע למטה, ההמשכה יש בשמו"ע וג�

סהמ"צ41) א. כד, פרשתנו לקו"ת וראה ב. קה, יבמות

ובכ"מ. א. כד, להצ"צ

כד.42) ב, בראשית

(ע�43) בסידור משתאה והאיש ד"ה וראה כא. כד, שרה חיי

ואיל�. ד קלז, שרה חיי חיי� תורת ואיל�; ג צא, דא"ח)

א.44) רס, ואיל�. סע"ב קכ, ח"ג
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נמש�45חוליות יד� שעל דשמו"ע ברכות בח"י וכמו"כ הגו�, בכל חיות נמש� יד� שעל
שהביטול הוא, העני� א� דוקא. דנפ"א בהביטול החידוש מהו וא"כ בעול�, החיות
דביקות של באופ� הוא דנפ"א והביטול בלבד, כלי רק שהוא באופ� הוא דשמו"ע
הנשמה, שמצד ומס"נ בכח מס"נ הוא ושמו"ע דק"ש הביטול דהנה, כנ"ל. והתכללות,
על דאיתא וע"ד הגו�. ומצד בפועל מס"נ הוא דנפ"א והביטול בהגו�, נוגע זה אי� אבל

הבעש"ט הוא בשמו אודותיו שמסופר ומי מופלגי�, עליית46צדיקי� לו הי' שכאשר ,

בפועל מס"נ שזהו ממש, המתעל� כמו גופו חומריות חיי הגשמת מכל מופשט הי' נשמה
הנה ולכ� דנפ"א. והמס"נ הביטול הוא וכמו"כ דומ�, כאב� הי' הגו� שהרי הגו�, ומצד
בשמו"ע שג� שא� והיינו, בהדרגה. שלא ביותר, מטה למטה היא ההמשכה בנפ"א דוקא

זו המשכה הנה ההמשכה, עני� לכ�יש בהגו�, אינו שהמס"נ דכיו� דוקא, בהדרגה היא
שהמס"נ בנפ"א ורק כו', שיפול החשש מצד בגשמיות, למטה ההמשכה להיות אפשר אי
ובו מ"ש וזהו כלל. בהדרגה שלא מטה, למטה עד היא ההמשכה ג� הנה בהגו�, ג� היא
עד היא שההמשכה מורה שזה השורה, מ� יוצאת פשוטה דנו"� פשוטה, בנו"� תדבקו�
(שהרי מעלה למעלה אנגעהאלט�) איז ער (וואס הדביקות שמצד והיינו, מטה. ַָָלמטה
למעלה הוא תדבקו� ובו שבחי' והיינו שבאצילות, משמו"ע ג� למעלה היא נפ"א
עצמכ� הפרישו בספרי מ"ש ג� וזהו מטה. למטה עד היא ההמשכה ג� לכ� מאצילות),
אי תדבקו� ובו בחי' שלפני הנ"ל בחי' שבכל לפי והיינו, בגקה"ט, הבירור שהוא מע"ז,
בבחי' הנה העבודה, תכלית שהיא תדבקו� ובו בבחי' ודוקא בגקה"ט, הבירור להיות אפשר

מטה. למטה עד היא ההמשכה דוקא זו

העבודהÂ‰ÊÂז) שהתחלת דא� דאהבה, העבודה שהו"ע תלכו, אלקיכ� הוי' אחרי מ"ש
העבודה סדר חושבי� כאשר רק זה הרי העבודה, יסוד שהיא היראה, היא
דתפלה, העבודה סדר חשיב זה בפסוק אבל היראה, היא ההתחלה שאז היו�, שבכללות
שזמ� דא� דוקא, התפלה לעני� שייכת אינה יראה משא"כ דוקא, אהבה ענינה ותפלה
דאפשר ועד אחר, בזמ� ג� להיות יכולה היראה מ"מ, ליראה, ג� הכושר שעת הוא התפלה
היראה עני� ג� שלכ� היראה, עני� להיות צרי� לתפלה שג� וא� טבעית. יראה ג� להיות

לראשי תחת שמאלו שהו"ע אחרי, במ"ש זה בפסוק בלבד,47מרומז ברמז זה הרי מ"מ, ,

הוא התפלה עני� אלא כלל, התפלה עני� זה אי� מ"מ, בתפלה, מוכרחה שהיראה א� כי,
העבודה בקונטרס באריכות נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שמבאר כמו שתפלה48האהבה, ,

חרס כלי התופל מלשו� היא דתפלה באלקות, הנשמה התחברות נעשה49היא ובתפלה ,
האהבה ע"י ה� הניצוצות) והעלאת הנשמה (התחברות אלו עניני� וב' הניצוצות, העלאת
ואותו נאמר ואח"כ כנ"ל, האהבה שהו"ע תלכו, ה"א אחרי הוא הפסוק התחלת ולכ� דוקא.

ג45) ע, בלק לקו"ת סע"ב. רנה, זח"ג ב. כו, ברכות ראה

ואיל�. א'תקכה ע' בלק האמצעי אדמו"ר מאמרי ואיל�.

ד.46) מו, ש� תשובה שערי

ע'47) ש� אוה"ת ואיל�. ג כג, ש� סידור וראה ו. ב, שה"ש

ואיל�. ג כב, ש� תשובה שערי ואיל�. תרפו

ואיל�.48) ספ"ג ש� וראה פ"א.

סה"מ49) סע"ד. עט, תרומה תו"א וראה מ"ה. פ"ג כלי�

ש�. שליט"א אדמו"ר כ"ק ובהערת ע' תש"ט

c"iyz'd lel` g"xre g"dan d`x t"y

הוא תעבודו ואותו התורה, לימוד הו"ע תשמעו, ובקולו עילאה, יראה שהו"ע תיראו,
כו'. אחד דבר שנעשה העבודה, תכלית שזהו תדבקו�, ובו לבחי' ועד דשמו"ע, הביטול

התפלה,Â‰�‰ח) ועבודת המצוות קיו� דתורה הקוי� לג' נחלקת העבודה שכללות כש�
הוא התפלה עבודת של והזמ� אלו. חלוקי� ג' השנה בזמני ג� יש כמו"כ

כמ"ש שבי�50בעשי"ת, ימי� העשרה על דקאי קרוב, בהיותו קראוהו בהמצאו הוי' דרשו
השנה) דכל צבור בתפלת (כמו ביחיד ג� בהמצאו הוא שאז ליוה"כ לזה51ר"ה וההכנה .

דתיקו� העבודה תחילה צ"ל יו� שבכל התפלה שבעני� דכש� והיינו, אלול, בחודש היא
כמו"כ הנה תלכו, ה"א דאחרי שזהו"ע האהבה, עני� בא ואח"כ ראש, הכובד שהו"ע חצות,
בעשיית אלול בחודש ההכנה עבודת צ"ל השנה, כל של התפלה זמ� שהוא בעשי"ת ג�
ועי"ז לראשי, תחת שמאלו שזהו"ע חצות, בתיקו� כמו שהוא השנה, מכל הנפש חשבו�

תחבקני וימינו אלול,47נעשה דחודש לעבודה שיי� זה עני� שג� דאהבה, העבודה שהו"ע ,

אני ר"ת הוא אלול לי52שהרי ודודי ונמצא53לדודי מלמטלמ"ע. דאהבה העבודה שהו"ע ,54,

היא בר"ה ובפרט הסליחות ובימי תלכו. ה"א דאחרי באופ� היא אלול דחודש שהעבודה
ואיו� נורא הוא כי היראה, זמ� הוא שאז תיראו, דאותו תשמורו55העבודה מצותיו ואת .

דכש� והיינו השופר, קול שהוא תשמעו, ובקולו שמסיי� וזהו שופר, דתקיעת המצוה הוא
באופ� להיות צרי� שהלימוד התורה, לימוד על שקאי תשמעו ובקולו בפירוש שנת"ל
השופר קול לשמוע שצרי� השופר, בקול ג� הוא כמו"כ הקב"ה, של קולו ששומע

הצ"צ אדמו"ר כ"ק מתר� ובזה הר"�56שלמעלה. דשופר57קושיית הברכה שינוי בטע�
שופר, קול לשמוע מברכי� ובשופר מגילה, מקרא על מברכי� שבמגילה מגילה, לברכת
אדמו"ר כ"ק ומתר� ביניה�, החילוק ומהו בשניה� שוה הברכה נוסח צ"ל הי' דלכאורה

שעז"נ56הצ"צ הקב"ה, של השופר קול שישמעו לפעול צרי� דבתק"ש החסידות, דר� 58על

גדול בשופר יתקע שעי"ז יתקע, בשופר הוי' ואותו59ואד' שלמעלה. התקיעה על ג"כ דקאי ,
על קאי תדבקו� ובו זה. בכלל ויוה"כ ר"ה וג� דעשי"ת העבודה כללות על קאי תעבודו

כדאיתא בפרט, דיוה"כ שבסיו�60העבודה שזהו נפ"א, עני� כמו הוא דיוה"כ שנעילה
בפועל נפשו למסור לכוו� וצרי� גו', ישראל שמע אומרי� נעילה העבודה61תפלת שהו"ע ,

דבו שזהו"ע השנה, בכל ההמשכה נעשית ועי"ז אחד, דבר שנעשה דביקות של באופ�
השנה. כל במש� העניני� בכל ההמשכה על שמורה פשוטה, בנו"� תדבקו�

•

ו.50) נה, ישעי'

א.51) קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה

ג.52) ו, שה"ש

ראש53) שער חיי� ע� פרי השנה. ראש תפלת סדר אבודרה�

סתקפ"א. או"ח לטור ב"ח פ"א. השנה

תרצו.54) ע' ש� אוה"ת ראה

ויוהכ"פ.55) דר"ה מוס� בתפלת תוק�" "ונתנה פיוט

ש�.56) אוה"ת

ב.57) ז, פסחי�

יד.58) ט, זכרי'

יג.59) כז, ישעי'

ד.60) לז, תצא לקו"ת

אמירת61) (קוד� נעילה תפלת בסיו� במחזור הובא – של"ה

ישראל). שמע פסוק
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מוגה בלתי

ואמר‡. לנג� ציוה כ� אחרי נפשי". ל� "צמאה כ� ואחרי שמחה, ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
גו'. תלכו אלוקיכ� הוי' אחרי המתחיל דיבור מאמר

***

תאכלו"1בפרשתנו·. אשר הבהמה "זאת אודות תאכלו",2מדובר לא אשר "הבהמה ואודות טהורות, בהמות ,
פרסה" ו"מפרסת גרה" "מעלת תאכלו": אשר ל"הבהמה סימני� שני נותנת והתורה טמאות. .3בהמות

שה�4בסימני� סימני� � גורמי� א) סוגי�: ב' ישנ� daiqeשבתורה mrh– דיד� ובנדו� dfלדבר, ici lr

וסיבה טע� שאינ� סימני� � מבדילי� ב) טהורה; בהמה היא הרי פרסה, ומפרסת גרה מעלת היא שהבהמה
מצד בדבר שישנה הטהרה והיפ� הטהרה את מבררי� אלא ואינ� זהenvrלדבר, שעני� ,xxazp�הסימני ידי .5על

משל אלא ואינו זר, דבר הוא שהמשל וא� הנמשל. ע� המשל את מקשרת החסידות, תורת התורה, פנימיות
שעני� וזה בעול�, צופאל") ("קיי� סת� מקרה שאי� כיו� הנמשל, ע� אותו מקשרי� כ� פי על א� – ַבלבד
משל נעשה � יותר תחתו� לעול� כשיורד שבנמשל, העני� ממנו. שנלקח מפני זה הרי – לנמשל משל הוא .6זה

ואינ� וסיבה, טע� שאינ� הסימני� אפילו עצמו. להדבר שייכות ישנה שבסימני� הסוגי� לשני זה, פי על
כדי סימני� הדברxxalאלא שכאשר אלא הדבר, של הסימ� זהו במקרה לא עצמו. הדבר ע� קשורי� ה� ג� �

הסימ�. � הוא נעשה יותר למטה יורד

שייכות לה� יש � שייכללו סימני� סוג בכל פרסה", ו"מפרסת גרה" ד"מעלת הסימני� שב' מוב�, ובמילא
תאכלו". אשר הבהמה ל"זאת

שאוכלי�‚. זה ידי ועל דומ�, או צומח חי, שלוקחי� הוא, � תאכלו" אשר הבהמה "זאת – האכילה עני�
התכלית מתמלאת זה ידי שעל מדבר, נעשה � החי או הצומח שמהדומ�, כבשרו", ובשר "ד� נעשה אותו,

בהמדבר נכלל שהוא � החי או הצומח .7דהדומ�,

הגמרא מאמר דר� על וחי, צומח לדומ�, שוה הוא שבה� עניני� ישנ� גופא באד� כבהמה",8ג� "שלשה
המדבר. מי� אד�, הוא הרי שבה� חי, צומח מדומ� מחולק הוא שבה� עניני� וישנ�

המעלה וג� דוקא, המדבר אלא התכלית, ה� חי צומח הדומ� לא בכלל, מדבר חי צומח שבדומ� וכש�
דומה הוא שבה� העניני� גופא: בהמדבר ג� הוא כ� � בהמדבר נכללי� כשה� דוקא היא חי צומח בדומ�

בעני� היא התכלית שלו. והתכלית המעלה אינ� � חי צומח –xacndלדומ� עניניו דשאר והתכלית שבו;
בו. נכללי� ויהיו שבו, המדבר לעני� בהתא� יהיו ה� שג� היא, � שבו חי צומח הדומ�

היא שהתכלית בו, נכללי� וה� בה� משתמש שהאד� � בכללות � וחי צומח להדומ�, בנוגע ג� הוא וכ�
נכללי� mc`ayשיהיו xacnda�האד ומעלת לעני� בהתא� בה� ישתמש שהאד� זה ידי על .9דוקא,

"אדמה„. – הוא אד� של האמיתי הכס11לעליו�"10עניינו שעל העליו� ל"אד� כביכול, "אד�12א", – שהוא ,

"אדמה" שהוא � היא התחתו� דאד� המעלה המדבר. מעלת אמיתית האמיתי, ה"אד�" – הכסא" שעל העליו�
"אד�". בש� נקרא ולכ� העליו�, לאד�

וכמבואר העליו�". "אד� של שליחותו את שימלא זה ידי על העליו�", ב"אד� נכלל שיהא � היא האד� מעלת

(באידית),1) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה � סוס"ח עד מכא�
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 375 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ, ציוני
ד.2) יד, פרשתנו
ו.3) ש�,
וש"נ.4) ואיל�. 145 ס"ע ח"ח התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
הל'5) ריש הרמב"� על הרגצ'ובי להגאו� צפע"נ בפרטיות ראה

אסורות. מאכלות

(6.181 בהערה ש� ובהנסמ� ,229 ע' ש� מנח� תורת ראה
(7.72 בהערה ש� ובהנסמ� ,206 ע' חי"ט לקו"ש ראה
א.8) טז, חגיגה
ואיל�.9) 44 ס"ע ש� מנח� תורת ג� ראה
יד.10) יד, ישעי'
ג�11) ובכ"מ. יוס�. צא� הדרוש סו� וישב תושב"כ חלק של"ה

ועוד. פל"ג. ח"ב חי כל א� מאמר מאמרות עשרה בספר
כו.12) א, יחזקאל ראה

zgiyc"iyz'd ,lel` g"xre g"dan ,d`x zyxt zay

תורה "כמותו"13בלקוטי נעשי� � העליו� אד� של שליחותו שעושי� זה ידי שעל ההתכללות,14, עני� שהוא ,

העליו�. באד� שנכלל

ההתכללות בעצמו שפועל עד יותר, למעלה כ� אחרי תחתונה, במדרגה זה הרי תחילה והדרגה: סדר בזה ויש
(בהמאמר שנתבאר וכפי העליו�. באד� לגמרי שנכלל אלוקיכ�15� הוי' ד"אחרי באופ� היא העבודה שתחילה ,(

תדבקו�"`ixg�16תלכו" "ובו – העליה לתכלית שמגיעי� עד בלבד, "אחוריי�" אלא זה שאי� שו�17, שאינו ,

אחד. דבר שנעשה ועד דבוק, לגמרי נעשה אלא כלל, לעצמו מציאות

שאמר רבנו, משה מדרגת דר� ועל �18"izzpeונחנו" כלל, מציאות היה ולא לגמרי בטל שהיה כיו� עשב",
דילי'"19מה" מפומא מדברת "שכינה ,20� תדבקו�". ד"ובו המדרגה שזוהי שלו), המוצאות ה' ידי (על

העליו�". ב"אד� נכללי� שיהיו היא שתכלית� בה�, שמשתמש חי צומח בהדומ� ג� הוא כ� � עצמו בו וכמו

למטה"‰. היא היורדת הבהמה ש"רוח בהמה, לקחת � זה היפ�21עני� והתכללות, העלאה בה ולפעול ,
רחוקה דר� זה הרי � העליו� באד� ג� זה ידי ועל התחתו�, באד� התכללות תחילה � למטה דירידה טבעה

סכנה" בחזקת הדרכי� ו"כל תדבקו�", "ובו עד אלוקיכ�" הוי' מ"אחרי .22ביותר,

כראוי: עבודתו עושה האד� א� המורי� סימני�, שני התורה לנו נתנה � זו דר� לעבור אפשר שיהיה וכדי

העלאה בה� הוא פועל שאז הוי', ולעבודת שמי� לש� חי צומח דדומ� הגשמיי� בדברי� מתעסק הוא א�
מצד אלא הוי' לעבודת זאת עושה שאינו כראוי, זאת עושה שאינו או תאכלו"; "אשר – כנ"ל והתכללות

תאכלו". לא "אשר – ואז להיפ�, אלא העלאה בזה פועל אינו שאז ורגילותו, טבעיותו

.Âאור תרדיו�23בתורה ב� חנינא ר' אודות ומעשה24מובא החסד, בקו שעשה אחד מעשה � עניני� ב' שעשה ,

שניה� את ועשה � הגבורה בקו שעשה `oteשני eze`a,עבודה מצד אלא הטבע מצד זה שאי� ידעו זה ידי ועל ,
חיות. באותה העניני� ב' להיות יכולי� היו לא � הטבע מצד זה היה אילו כי

בספרי שכתוב הוי',25וכמו בעבודת מלבד יחד, להיות יכולי� ואינ� הפכיי� מידות ב' ה� ויראה שאהבה
יחד. המידות ב' להיות יכולי� שבזה

" דוקא העקידה ניסיו� בשעת אבינו באברה� שנאמר מה כ� ג� אתה"dzrוזהו אלוקי� ירא כי :26ידעתי

כאשר אבל הטבע. מצד זה אי� א� לדעת אפשר היה לא ולכ� הימי�, קו � אחד בקו היו הקודמי� הניסיונות
אזי � הגבורה קו שמצד עני� שזהו שרצה, מה לעשות שרצה עד להעקידה, יצחק את שלקח זה, ניסיו� היה

"dzrעבודה מצד שה� הקודמי�, הניסיונות כל על ג� ידעתי" "עתה אתה", אלוקי� ירא כי .27ידעתי

.Ê:"פרסה ד"מפרסת הסימ� זהו
סמכא" דחד "בקיימא אחד, בקו רק פועלי� לבהמה28כאשר הסימ� והרגילות. הטבע מצד שזהו ייתכ� �

מטבעו יוצא הוא הצדדי�. לשני ושמאלה, ימינה ומכוונת מחולקת שהפרסה � פרסה" "מפרסת היא טהורה
אותו. ששולחי� מקו� בכל העליו�", "אד� של שליחותו את ועושה ורגילותו,

בהמה זו אי� � לא וא� ומלמטה, מלמעלה מחולקת להיות צריכה שהפרסה הוא, פרסה" ב"מפרסת הדי�
בחיצוניות,29טהורה רק הוא זה עני� א� בלבד; בחיצוניות רק לא להיות צריכה הקווי� בב' שהעבודה והיינו, .

להיות עליו והתכללות. ההעלאה את פועל שאינו תאכלו", "לא אזי � אחד בקו אלא עומד אינו בפנימיות אבל
שבא עד ההתכללות, את שפועל "תאכלו", ואז דור�"), או� ("דור� כולו בכל בפועל, וג� בפנימיות מחולק

תדבקו�". "ובו לידי

א.13) ב, ג. א, ויקרא
וש"נ).14) (במשנה). ב לד, (ברכות כמותו" אד� של "שלוחו שהרי

מוגה. בלתי מהנחה �

ואיל�.15) ה' ע' לעיל
ה.16) יג, פרשתנו
ה.17) יג, פרשתנו
טו.18) יא, עקב
ז�ח.19) טז, בשלח
טו.20) פ"ג, שמו"ר סע"א. רסה, א. ז, וש� א רלב, מזח"ג להעיר

א. נ, ויקרא לקו"ת ט. יח, יתרו מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר

כא.21) ג, קהלת
(ב).22) ב פ"ג, קה"ר ה"ד. פ"ד ברכות ירושלמי
ב.23) יט, תולדות
א.24) יח, ע"ז
ה.25) ו, ואתחנ�
יב.26) כב, וירא
ב).27) (קיט, סי"ג אגה"ק תניא ראה
שג.28) ע' לוי"צ תורת וראה ב). קכז, (זח"ג בתחלתה האד"ר לשו�
ו.29) יד, פרשתנו פרש"י
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תורה "כמותו"13בלקוטי נעשי� � העליו� אד� של שליחותו שעושי� זה ידי שעל ההתכללות,14, עני� שהוא ,

העליו�. באד� שנכלל

ההתכללות בעצמו שפועל עד יותר, למעלה כ� אחרי תחתונה, במדרגה זה הרי תחילה והדרגה: סדר בזה ויש
(בהמאמר שנתבאר וכפי העליו�. באד� לגמרי שנכלל אלוקיכ�15� הוי' ד"אחרי באופ� היא העבודה שתחילה ,(

תדבקו�"`ixg�16תלכו" "ובו – העליה לתכלית שמגיעי� עד בלבד, "אחוריי�" אלא זה שאי� שו�17, שאינו ,

אחד. דבר שנעשה ועד דבוק, לגמרי נעשה אלא כלל, לעצמו מציאות

שאמר רבנו, משה מדרגת דר� ועל �18"izzpeונחנו" כלל, מציאות היה ולא לגמרי בטל שהיה כיו� עשב",
דילי'"19מה" מפומא מדברת "שכינה ,20� תדבקו�". ד"ובו המדרגה שזוהי שלו), המוצאות ה' ידי (על

העליו�". ב"אד� נכללי� שיהיו היא שתכלית� בה�, שמשתמש חי צומח בהדומ� ג� הוא כ� � עצמו בו וכמו

למטה"‰. היא היורדת הבהמה ש"רוח בהמה, לקחת � זה היפ�21עני� והתכללות, העלאה בה ולפעול ,
רחוקה דר� זה הרי � העליו� באד� ג� זה ידי ועל התחתו�, באד� התכללות תחילה � למטה דירידה טבעה

סכנה" בחזקת הדרכי� ו"כל תדבקו�", "ובו עד אלוקיכ�" הוי' מ"אחרי .22ביותר,

כראוי: עבודתו עושה האד� א� המורי� סימני�, שני התורה לנו נתנה � זו דר� לעבור אפשר שיהיה וכדי

העלאה בה� הוא פועל שאז הוי', ולעבודת שמי� לש� חי צומח דדומ� הגשמיי� בדברי� מתעסק הוא א�
מצד אלא הוי' לעבודת זאת עושה שאינו כראוי, זאת עושה שאינו או תאכלו"; "אשר – כנ"ל והתכללות

תאכלו". לא "אשר – ואז להיפ�, אלא העלאה בזה פועל אינו שאז ורגילותו, טבעיותו

.Âאור תרדיו�23בתורה ב� חנינא ר' אודות ומעשה24מובא החסד, בקו שעשה אחד מעשה � עניני� ב' שעשה ,

שניה� את ועשה � הגבורה בקו שעשה `oteשני eze`a,עבודה מצד אלא הטבע מצד זה שאי� ידעו זה ידי ועל ,
חיות. באותה העניני� ב' להיות יכולי� היו לא � הטבע מצד זה היה אילו כי

בספרי שכתוב הוי',25וכמו בעבודת מלבד יחד, להיות יכולי� ואינ� הפכיי� מידות ב' ה� ויראה שאהבה
יחד. המידות ב' להיות יכולי� שבזה

" דוקא העקידה ניסיו� בשעת אבינו באברה� שנאמר מה כ� ג� אתה"dzrוזהו אלוקי� ירא כי :26ידעתי

כאשר אבל הטבע. מצד זה אי� א� לדעת אפשר היה לא ולכ� הימי�, קו � אחד בקו היו הקודמי� הניסיונות
אזי � הגבורה קו שמצד עני� שזהו שרצה, מה לעשות שרצה עד להעקידה, יצחק את שלקח זה, ניסיו� היה

"dzrעבודה מצד שה� הקודמי�, הניסיונות כל על ג� ידעתי" "עתה אתה", אלוקי� ירא כי .27ידעתי

.Ê:"פרסה ד"מפרסת הסימ� זהו
סמכא" דחד "בקיימא אחד, בקו רק פועלי� לבהמה28כאשר הסימ� והרגילות. הטבע מצד שזהו ייתכ� �

מטבעו יוצא הוא הצדדי�. לשני ושמאלה, ימינה ומכוונת מחולקת שהפרסה � פרסה" "מפרסת היא טהורה
אותו. ששולחי� מקו� בכל העליו�", "אד� של שליחותו את ועושה ורגילותו,

בהמה זו אי� � לא וא� ומלמטה, מלמעלה מחולקת להיות צריכה שהפרסה הוא, פרסה" ב"מפרסת הדי�
בחיצוניות,29טהורה רק הוא זה עני� א� בלבד; בחיצוניות רק לא להיות צריכה הקווי� בב' שהעבודה והיינו, .

להיות עליו והתכללות. ההעלאה את פועל שאינו תאכלו", "לא אזי � אחד בקו אלא עומד אינו בפנימיות אבל
שבא עד ההתכללות, את שפועל "תאכלו", ואז דור�"), או� ("דור� כולו בכל בפועל, וג� בפנימיות מחולק

תדבקו�". "ובו לידי

א.13) ב, ג. א, ויקרא
וש"נ).14) (במשנה). ב לד, (ברכות כמותו" אד� של "שלוחו שהרי

מוגה. בלתי מהנחה �

ואיל�.15) ה' ע' לעיל
ה.16) יג, פרשתנו
ה.17) יג, פרשתנו
טו.18) יא, עקב
ז�ח.19) טז, בשלח
טו.20) פ"ג, שמו"ר סע"א. רסה, א. ז, וש� א רלב, מזח"ג להעיר

א. נ, ויקרא לקו"ת ט. יח, יתרו מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר

כא.21) ג, קהלת
(ב).22) ב פ"ג, קה"ר ה"ד. פ"ד ברכות ירושלמי
ב.23) יט, תולדות
א.24) יח, ע"ז
ה.25) ו, ואתחנ�
יב.26) כב, וירא
ב).27) (קיט, סי"ג אגה"ק תניא ראה
שג.28) ע' לוי"צ תורת וראה ב). קכז, (זח"ג בתחלתה האד"ר לשו�
ו.29) יד, פרשתנו פרש"י
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פרסה", ש"מפרסת רואה כשהוא אפילו הרי � לחומריות ששייכת בגשמיות, עוסק שהוא כיו� כ�, פי על וא�
את לבדוק ("איבערקייע�"), וללעוס לחזור � גרה" ד"מעלת הסימ� ג� להיות וצרי� עצמו, על לסמו� לו אי�

פע� ועוד פע� עוד ולברר .30עצמו,

.Á:היא � למטה ומלמעלה למעלה, מלמטה ללמדה שאפשר � בפועל בעבודה מזה ההוראה
בכל ג� כ� � לאוכלה אסור לא וא� טהרה, סימני לה יש א� לבדוק יש מבהמה, לאכול עומדי� שכאשר כש�
תאוות "למלאות לא זאת שעושה בטוח להיות עליו אלו: בסימני� לבדוק צריכי� לעשות, שעומדי� הזה בעול� עני�

שני. בבירור צור� ויש זה, על לסמו� לו אסור � ("שטימט") מתאי� זה שסימ� בעיניו נראה א� ואפילו נפשו",

***

.Ëהפסוק בגמרא31על איתא תדבקו�" ובו גו' תלכו אלוקיכ� הוי' המתחיל32"אחרי דיבור במאמר (והובא
צדק הצמח אדמו"ר לכ"ק תלכו אלוקיכ� ה' אחר33אחרי להל� אלא שכינה.. אחר להל� לאד� לו אפשר "וכי :(

אבלי�". תנח� אתה א� אבלי�.. ניח� הקב"ה חולי�, בקר אתה א� חולי�.. ביקר הקב"ה הקב"ה.. של מידותיו
יונה רבנו דעת הרמב"�34ולכ� בדברי ג� � מדאורייתא. היא אבלי� ניחו� מפרשי�35שמצות שעני�36יש

"ואהבת בכלל שה� העניני� לכל בנוגע א�, כי דוקא, אבלי� לניחו� בנוגע זה שאי� אלא מדאורייתא, הוא זה
דברי מבאר זה פי ועל מדאורייתא, היא אבלי� ניחו� שמצות להדיא כותב יונה רבנו אמנ� כמו�". לרע�

וא�37המשנה יתחילו, לשורה יגיעו שלא עד שמע) (קריאת ולגמור להתחיל יכולי� א� וחזרו, המת את "קברו
ואמנ� המצוה". מ� פטור במצוה שעוסק דכיו� מדאורייתא.. אבלי� דתנחומי "משו� – יתחילו" לא לאו

הנ"ל. ז"ל חכמינו במאמר מקורו ובאמת מדאורייתא, שהוא לי' מנא יונה רבנו על מקשי�

קודש שבת לפני שאירע המאורע בגלל זה, עני� להזכיר רצוני דאג38� כבר אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק וא� .
העניני� הרי, � דאר�") מע� וואוהי� ארויסגעשלע�ט שוי� אי� האט רבי ("דער לו המצטר� בכל עבורו ַַָוהשתדל

לעשות. יש למטה, מצד לעשות שצריכי� ומה דלמטה, העניני� תמורת באי� אינ� דלמעלה

.Èבחיתונו (שנשתדל שושבינות הקב"ה "שעשה – וכלה חת� לשמחת בנוגע מצינו זה דר� )egnylועל

לקט�" שושבינות שיעשה לגדול מכא� הראשו�, .39לאד�

ד" בהעני� הפירושי� כל לאחרי שהרי, � אלול לחודש שיי� זה תיבות40י"lדודיeדודיlני`ועני� (ראשי
פשוטו"41אלול מידי יוצא מקרא "אי� על42), קאי � זה פסוק של הפשוט והפירוש ,dlke ozgפסוק נאמר (ולכ�

וכלה). חת� בעני� מדובר שבו השירי�, בשיר זה

זה עני� נאמר minrtולכ� 'a"לו ואני לי ו"דודי לי", ודודי לדודי ישנ�43("אני שברוחניות כש� כי, � (

זיווגו אצל הול� שהוא ש"יש וכלה, חת� בעני� הוא כ� למעלה, שמלמטה ועניני� למטה שמלמעלה עניני�
אצלו" בא שזיווגו .44ויש

"לחיי�"]. לומר תלמידי�, לעוד וכ� זה, בחודש שנישואיה� שיחיו להתלמידי� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

המדריגות30) לב' בנוגע ט) (ע' בהמאמר לעיל המבואר וע"ד
הביטול � כא) כד, שרה (חיי ומחריש" "משתאה � הביטול בעני�
בדבר שנכלל ד"מחריש", והביטול ממציאותו, שיוצא ד"משתאה",

מוגה). בלתי (מהנחה
ה.31) יג, פרשתנו
א.32) יד, סוטה
ב'שיח.33) ע' � ו כר� תשב. ע' פרשתנו באוה"ת לאח"ז נדפס
הרי"�).34) בדפי ב (יא, רפ"ג ברכות
לרע�35) ואהבת בכלל .. דבריה� של עשה "מצות רפי"ד: אבל הל'
כמו�".

פרנקל.36) הוצאת ברמב"� שנסמנו בספרי� ראה
הרי"�).37) בדפי ב (יא, רפ"ג ברכות
ד',38) ביו� � ז"ל אשכנזי* מאיר ר' והרה"ח הרה"ג של פטירתו

(המו"ל). מנח��אב כ"ו
וש"נ.39) (ובפרש"י). ב יח, עירובי�
ג.40) ו, שה"ש
ועוד.41) עה"פ. שעה"פ
יז.42) לז, וישב עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. סג, שבת
טז.43) ב, שה"ש
ג.44) פס"ח, ב"ר
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.‡Èסיפר אדמו"ר וחמי מורי מאמר45כ"ק בפניו אמר נ"ע ואדמו"ר מתנה, נ"ע, אדמו"ר כ"ק מאביו, ביקש שפע� ,

בדורו. נשיא כל וכ� בדורו, האמצעי אדמו"ר שאמרו כפי � הוספות ע� זה ומאמר בדורו, הזק� אדמו"ר שאמרו כפי
ישנ� אבל נשיא. כל ידי על המאמר נאמר כיצד במאמרי� ("פאנאנדערקלייב�") ולמצוא לברר קשה ַַבכלל,

בידינו שנשארו בדורו.lknמאמרי� נשיא כל שהוסי� ההוספות את לראות אפשר אלו ובמאמרי� הנשיאי�,

תורה בלקוטי הזק� מאדמו"ר ישנו � תלכו אלוקיכ� הוי' אחרי המתחיל דיבור וההערות.46המאמר ההגהות ללא ,

בסידור זה מאמר ישנו � האמצעי אמנ�,47מאדמו"ר הזק�; אדמו"ר מאמר שזהו ניכר בסידור שהוא כפי אבל ,
התפלה בשער ג� ישנו זה אדמו"ר48מאמר מאמר � (דהיינו האמצעי אדמו"ר מאמר שזהו ניכר הלשו� ומאריכות ,

האמצעי). אדמו"ר הוספות ע� הזק�

יד בכתב ב"ביכל" ג� ישנו � זאת ומלבד ההגהות, ע� תורה בלקוטי המאמר ישנו � צדק הצמח 49מאדמו"ר

עבור נרשמו שבו ד�, ישנו ה"ביכל" ובסו� ומאוחר. מוקד� בו ואי� מסודר, אינו המאמר שבה"ביכל", אלא
עליו והיכ� התפלה, משער להעתיק עליו מה מהסידור, להעתיק עליו מה � המאמר להעתקת הוראות המעתיק

ההוספות. את להכניס

.·Èבהמאמר לעיל שנתבאר ה�50העני� תדבקו�" ובו גו' תלכו אלוקיכ� הוי' ד"אחרי המדרגות שחילוקי ,

"ואותו אלול, חודש על קאי תלכו" אלוקיכ� ה' (ש"אחרי תשובה ימי ועשרת דאלול הזמני� לחילוקי בהתא�
"ואותו שופר, תקיעת מצוות על קאי תשמעו" ובקולו תשמורו מצוותי "ואת השנה, ראש על קאי תיראו"
הנ"ל צדק הצמח במאמר מקורו � הכיפורי�) יו� על קאי תדבקו�" "ובו תשובה, ימי עשרת על קאי תעבודו"

זה.51(שבה"ביכל") עני� שמצאתי היחיד המקו� זהו � ולעתֿעתה ,
נרש� ה"ביכל") (שבסו� הנ"ל בהד� תחבקני52והנה, וימינו זהו תשמרו מצוותיו ואת לומר, יש "או שאחר53:

עצרת". שמיני זהו תדבקו� ובו מצוות, הרבה בה� שיש החג ימי והיינו תיראו, ואותו

לומר") יש ("או זה שני פירוש הרי � המאמר העתקת בעני� ש� שנרשמו ההוראות פי על wizrdl[והנה, ozip `l.

ביטוי על אדמו"ר, וחמי מורי מכ"ק פתג� ישנו זה בעני� הרי � להעתיק נית� לא השני שהפירוש א� אמנ�,
ללמוד שיש � אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אמר כ� ועל קולמוס, עליו והעביר כתב מוהר"ש שאדמו"ר ווארט") ַָ("א

מוהר שאדמו"ר הטע� את ה� ולהבי� הביטוי, קולמוס...את עליו שהעביר הטע� את וה� כתבו, "ש

אלא בלבד בביטוי המדובר שאי� � זה בעני� וכמה כמה אחת mlyועל oipraקולמוס עליו העביר ושלא ,
ללמדו]. יש שבודאי � להעתיקו) שלא הורה (ורק

ע� הקשור עני� שהוא – תשמעו" ש"ובקולו לומר, צרי� זה, פירוש בהמאמרdxezdולפי קאי54(כמבואר � (
הואdxezÎzgnyעל שש� אלא תורה, דשמחת העני� ישנו ישראל באר� וג� עצמו, בפני ביו� הוא (שבחו"ל

עצרת). שמיני ע� ביחד

.‚Èעל תדבקו�" ו"ובו תשמעו" "בקולו קאי הראשו� (שלהפירוש אלו פירושי� שני בי� השייכות וביאור
mixetikd meie dpyd y`xעל קאי השני ולהפירוש בהמאמר), dxez(כמבואר zgnye zxvr ipiny�פתג פי על – (

דא"ח) במאמר ג� (שאמרו אדמו"ר וחמי מורי הוא55כ"ק תורה ששמחת ,oipr eze`שראש אלא השנה, ראש כמו
השמחה. בקו הוא תורה ושמחת המרירות בקו הוא השנה

ה� � העניני� לשני הכנה הוא בהמאמר) כמבואר תלכו", אלוקיכ� הוי' ד"אחרי העני� (שהוא אלול וחודש
עני� ג� אלול בחודש ישנו ולכ� תורה. דשמחת השמחה לקו וה� הכיפורי�, ויו� השנה דראש המרירות לקו

בתורה. השמחה

(45� מנח� תורת ג� וראה .9 ע' קעב חוברת "רשימות" ראה
.253 ע' חי"א התוועדויות

ואיל�.46) ב יט, פרשתנו
ואיל�.47) ד כג, � דא"ח ע�
ואיל�.48) ג כב, ח"א תשובה שערי
ב'שיח49) ע' � ו' כר� ואיל�. תרפו ע' פרשתנו באוה"ת לאח"ז נדפס
ואיל�.

ואיל�.50) יא ע'
ואיל�.51) ב'שכג ע' � ו' כר� ואיל�. תרצו ע' ש� אוה"ת
ואיל�.52) תרצו ס"ע ש� אוה"ת
ג.53) ח, ו. ב, שה"ש
ח.54) ע' לעיל
שלט,55) ח"ב קונטרסי� (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביו� ד"ה

עצרת. שמיני תשרי, כב יו�" ב"היו� נעתק � א)
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.‡Èסיפר אדמו"ר וחמי מורי מאמר45כ"ק בפניו אמר נ"ע ואדמו"ר מתנה, נ"ע, אדמו"ר כ"ק מאביו, ביקש שפע� ,

בדורו. נשיא כל וכ� בדורו, האמצעי אדמו"ר שאמרו כפי � הוספות ע� זה ומאמר בדורו, הזק� אדמו"ר שאמרו כפי
ישנ� אבל נשיא. כל ידי על המאמר נאמר כיצד במאמרי� ("פאנאנדערקלייב�") ולמצוא לברר קשה ַַבכלל,

בידינו שנשארו בדורו.lknמאמרי� נשיא כל שהוסי� ההוספות את לראות אפשר אלו ובמאמרי� הנשיאי�,

תורה בלקוטי הזק� מאדמו"ר ישנו � תלכו אלוקיכ� הוי' אחרי המתחיל דיבור וההערות.46המאמר ההגהות ללא ,

בסידור זה מאמר ישנו � האמצעי אמנ�,47מאדמו"ר הזק�; אדמו"ר מאמר שזהו ניכר בסידור שהוא כפי אבל ,
התפלה בשער ג� ישנו זה אדמו"ר48מאמר מאמר � (דהיינו האמצעי אדמו"ר מאמר שזהו ניכר הלשו� ומאריכות ,

האמצעי). אדמו"ר הוספות ע� הזק�

יד בכתב ב"ביכל" ג� ישנו � זאת ומלבד ההגהות, ע� תורה בלקוטי המאמר ישנו � צדק הצמח 49מאדמו"ר

עבור נרשמו שבו ד�, ישנו ה"ביכל" ובסו� ומאוחר. מוקד� בו ואי� מסודר, אינו המאמר שבה"ביכל", אלא
עליו והיכ� התפלה, משער להעתיק עליו מה מהסידור, להעתיק עליו מה � המאמר להעתקת הוראות המעתיק

ההוספות. את להכניס

.·Èבהמאמר לעיל שנתבאר ה�50העני� תדבקו�" ובו גו' תלכו אלוקיכ� הוי' ד"אחרי המדרגות שחילוקי ,

"ואותו אלול, חודש על קאי תלכו" אלוקיכ� ה' (ש"אחרי תשובה ימי ועשרת דאלול הזמני� לחילוקי בהתא�
"ואותו שופר, תקיעת מצוות על קאי תשמעו" ובקולו תשמורו מצוותי "ואת השנה, ראש על קאי תיראו"
הנ"ל צדק הצמח במאמר מקורו � הכיפורי�) יו� על קאי תדבקו�" "ובו תשובה, ימי עשרת על קאי תעבודו"

זה.51(שבה"ביכל") עני� שמצאתי היחיד המקו� זהו � ולעתֿעתה ,
נרש� ה"ביכל") (שבסו� הנ"ל בהד� תחבקני52והנה, וימינו זהו תשמרו מצוותיו ואת לומר, יש "או שאחר53:

עצרת". שמיני זהו תדבקו� ובו מצוות, הרבה בה� שיש החג ימי והיינו תיראו, ואותו

לומר") יש ("או זה שני פירוש הרי � המאמר העתקת בעני� ש� שנרשמו ההוראות פי על wizrdl[והנה, ozip `l.

ביטוי על אדמו"ר, וחמי מורי מכ"ק פתג� ישנו זה בעני� הרי � להעתיק נית� לא השני שהפירוש א� אמנ�,
ללמוד שיש � אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אמר כ� ועל קולמוס, עליו והעביר כתב מוהר"ש שאדמו"ר ווארט") ַָ("א

מוהר שאדמו"ר הטע� את ה� ולהבי� הביטוי, קולמוס...את עליו שהעביר הטע� את וה� כתבו, "ש

אלא בלבד בביטוי המדובר שאי� � זה בעני� וכמה כמה אחת mlyועל oipraקולמוס עליו העביר ושלא ,
ללמדו]. יש שבודאי � להעתיקו) שלא הורה (ורק

ע� הקשור עני� שהוא – תשמעו" ש"ובקולו לומר, צרי� זה, פירוש בהמאמרdxezdולפי קאי54(כמבואר � (
הואdxezÎzgnyעל שש� אלא תורה, דשמחת העני� ישנו ישראל באר� וג� עצמו, בפני ביו� הוא (שבחו"ל

עצרת). שמיני ע� ביחד

.‚Èעל תדבקו�" ו"ובו תשמעו" "בקולו קאי הראשו� (שלהפירוש אלו פירושי� שני בי� השייכות וביאור
mixetikd meie dpyd y`xעל קאי השני ולהפירוש בהמאמר), dxez(כמבואר zgnye zxvr ipiny�פתג פי על – (

דא"ח) במאמר ג� (שאמרו אדמו"ר וחמי מורי הוא55כ"ק תורה ששמחת ,oipr eze`שראש אלא השנה, ראש כמו
השמחה. בקו הוא תורה ושמחת המרירות בקו הוא השנה

ה� � העניני� לשני הכנה הוא בהמאמר) כמבואר תלכו", אלוקיכ� הוי' ד"אחרי העני� (שהוא אלול וחודש
עני� ג� אלול בחודש ישנו ולכ� תורה. דשמחת השמחה לקו וה� הכיפורי�, ויו� השנה דראש המרירות לקו

בתורה. השמחה

(45� מנח� תורת ג� וראה .9 ע' קעב חוברת "רשימות" ראה
.253 ע' חי"א התוועדויות

ואיל�.46) ב יט, פרשתנו
ואיל�.47) ד כג, � דא"ח ע�
ואיל�.48) ג כב, ח"א תשובה שערי
ב'שיח49) ע' � ו' כר� ואיל�. תרפו ע' פרשתנו באוה"ת לאח"ז נדפס
ואיל�.

ואיל�.50) יא ע'
ואיל�.51) ב'שכג ע' � ו' כר� ואיל�. תרצו ע' ש� אוה"ת
ואיל�.52) תרצו ס"ע ש� אוה"ת
ג.53) ח, ו. ב, שה"ש
ח.54) ע' לעיל
שלט,55) ח"ב קונטרסי� (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביו� ד"ה

עצרת. שמיני תשרי, כב יו�" ב"היו� נעתק � א)



zgiyc"iyz'dטז ,lel` g"xre g"dan ,d`x zyxt zay

לי) ודודי לדודי "(אני בכתוב מרומזי� אלו עניני� mipyeyaושני drexd"56שני מצינו "שושני�" שבתיבת �

בתורה"53פירושי� "ששוני� ששוני�", אלא שושני� תקרי "אל א) ב)57: תורה; לשמחת ההכנה עני� שהוא –

דרחמי מכילי� י"ג על קאי הכיפורי�.58"שושני�" ויו� השנה לראש הכנה � המרירות עני� שהוא ,

.„Èזה פי עמוקות59על במגלה שכתוב מה "60יוב� תיבות ראשי ש"אלול" �lשבריeוחותlרו�`, וחות"
לוחות"? ושברי לוחות ל"ארו� ד"אלול" השייכות מהי דלכאורה,

העני�: וביאור

הוא התשובה שעני� שידוע יודעי�dlrnlא� התשובה עני� את ג� הרי והיינו,dxezdnמהתורה, דוקא,
התשובה עני� את מגלה .61שהתורה

הלוחות: ע� יחד בארו� מונחי� היו לוחות שברי שג� בכ� מרומז זה ועני�

עני� הוא – לוחות" הקב"הdaeyzd"שברי אמר שלכ�, הלוחות, שבירת בעני� מעלה שיש מצינו ולכ� .
ששברת" כוח� "יישר רבנו בירושלמי62למשה איתא מזו ויתירה elש"63, xn` d"awdמעלת דר� על – שישבר�"

בו" לעמוד יכולי� גמורי� צדיקי� אי� עומדי� תשובה שבעלי ש"במקו� צדיקי�, על .64בעליֿתשובה

מונחי� היו שבו ארו� באותו מונחי� היו מהתורה) שלמעלה התשובה (עני� לוחות" ה"שברי שג� וזהו
zegeld,(התורה ידי(עני� על מתגלה מהתורה) (שלמעלה התשובה עני� שג� והיינו,dxezdכיו� דוקא.

התשובה. סדר את ומורי� המגלי� ה� תורה) (שעניינ� שהצדיקי�

התורה ועני� לוחות) (שברי התשובה עני� אלו, עניני� לשני בנוגע היא אלול דחודש שההכנה ונמצא,
כיו� � תורה) ושמחת השנה דראש השייכות בעני� (כנ"ל לזה זה קשורי� אלו עניני� ששני ובאופ� (לוחות),

כנ"ל. (תורה), תורה לשמחת וה� (תשובה) השנה לראש ה� הכנה הוא אלול שחודש

" תיבות להראשי אלול דחודש השייכות ב'lשבריeוחותlרו�`וזוהי ישנ� אלול שבחודש כיו� � וחות"
הארו�). ידי (על לזה זה קשורי� שה� באופ� ותשובה), (תורה לוחות ושברי דלוחות העניני�

.ÂË:בזה להוסי� ויש
מצינו לארו� ארו�"65בנוגע ש"מקו� שא� והיינו, המידה". מ� אינו ארו� ש"מקו� ,ze`ivna didשהרי �

רוח" לכל אויר אמות "עשר היו וממנו הקדשי�, בקדש עמד היה66הארו� עצמו והארו� ,dcinaאמות (של
ד" באופ� היה זה מקו� הרי � שבורות) ואמות המידה".`epiשלימות מ�

יציאה של באופ� העבודה להיות צריכה לוחות") ו"שברי ("לוחות" אלו קוי� שבשני � בעבודה והעני�
לאמיתתה. והגבלה ממדידה היציאה את הקב"ה פועל ואז והגבלה, ממדידה

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק (כמאמר שהוא אלול, חודש של ענינו לערו�67וזהו יש שבו החשבו�, חודש (

על יהיו לא אלו שעניני� לפעול שיש � השנה כל במש� והמחשבות הדיבורי� המעשי�, כל על חשבו�ֿנפש
שלו. וההגבלה המדידה פי

צדיקי� של בספר� לאלתר ונחתמי� נכתבי� שבו השנה, לראש ההכנה ומתוקה.68וזוהי טובה לשנה ,

***

.ÊËמקלט.70באריכות69דובר ערי עני� הוא אלול שחודש ,

ובכ"מ.56) ואיל�. א לג, פרשתנו לקו"ת ראה
א.57) עדר, ש� ב. כ, זח"ב וש"נ. ב. ל, שבת
בתחלתה.58) הזהר הקדמת
ע�59) (בשילוב ואיל� 1350 ע' ח"ד בלקו"ש נדפס זה סעי� תוכ�

תשי"ז). תצא ש"פ שיחת
א).60) (נה, אלול ד"ה עקב פ'
וש"נ.61) .121 ע' חי"ח לקו"ש ראה
ברכה.62) ס"פ עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. פז, שבת
ה"ה.63) פ"ד תענית
ה"ד.64) פ"ז תשובה הל' רמב"� ב. לד, ברכות

וש"נ.65) סע"א. כא, יומא
ש�.66) פרש"י
וש"נ.67) .141 ס"ע תרצ"ו סה"מ ראה
ב.68) טז, ר"ה ראה
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(70� מנח� (תורת ואיל� ס"ד תשי"א אלול מבה"ח שבת שיחת
וש"נ. ואיל�). 285 ע' ח"ג התוועדויות

zgiyc"iyz'd ,lel` g"xre g"dan ,d`x zyxt zay

העני�:71[ותוכ�

רוצח שאפילו ועד הד�. מגואל להינצל נפש לרוצח הסיוע � הוא מקלט ערי של "בתחילהcifnaעניינ� הרי �
מקלט" לערי מקדימי� מזיד ואחד שוגג הד�,72אחד מגואל ניצול היה המקלט בעיר שהה שהרוצח זמ� וכל ,

מש�" אותו ומביאי� שולחי� די� "בית זה לאחרי עונש73ורק אפילו או גלות, חייב הוא א� משפט עורכי� והיו ,
פני� כל על הד� מגואל הרוצח ניצול המקלט עיר ידי שעל ונמצא, יותר. וג�crחמור ומשפט, הדי� לזמ�

htynd zrya"זכותא לי' דחזו "אפשר הרי �74.

עבירה: לעובר מקלט" "ערי בבחינת � אלול חודש של ענינו ג� וזהו

בבחינת הוא הרי – עושה שהאד� עבירה כל ידי ytpעל gvex"�באד האד� ד� "שופ� דקדושה75, האד� ד� ,
הרע) (היצר בליעל .76באד�

" בבחינת הוא � אלול hlwnוחודש ixrש"הוא) הרע היצר הוא הד�", מ"גואל להינצל הוא יכול שב� ,"

הוא הרע יצר הוא המוות"שט� בתשובה.77מלא� לחזור יכול ובינתיי� השנה, דראש ומשפט הדי� עד ,(

ומשפט בהדי� מעלה ישנה � זה ומשפטdlrnlyובעני� הדי� על השנה) ומשפטdhnly(בראש בהדי� שהרי ,

dhnlyתשובה מועילה דבר כל על לא משחיטתו79(וכידוע78� שוחט שהעביר צדק, הצמח אדמו"ר מכ"ק הסיפור
ומשפט הדי� לגבי כ� שאי� מה תשובה), שעשה עלdlrnlyא� מועילה התשובה �lkd.

ויו� "אחטא זה דר� (ועל תשובה" לעשות בידו מספיקי� (ש)אי� ואשוב אחטא ואשוב אחטא "האומר ואפילו
מכפר") הכיפורי� יו� אי� מכפר תשובתו"80הכיפורי� מקבלי� תשובה ועשה יצרו על ונתגבר ונתחזק "דחק הרי �81.

עני� � אלול חודש של עניינו מכפרת"zelbdוזהו ש"גלות "וחי"82, שנעשה ועד בה'83, הדבקי� "ואת� –
היו�"miigאלוקיכ� בארוכה].84כולכ� הנ"ל בשיחה כמדובר ,

זה: לעני� הוספה וישנה

גו'" ושוטרי� ד"שופטי� העני� בספרי85על איתא ושוטרי�"86, שה"שופטי� (ג�)87, � מושבותיכ� "בכל היו
כו', אלה לומר תלמוד לאר�, ובחוצה באר� נוהגות יהיו מקלט ערי א� "יכול בספרי: וממשי� לאר�". בחוצה

בספרי איתא מקו� ומכל באר�". אלא נוהגות אינ� מקלט לאר�,88ערי שבחו� רוצח ג� קולטות מקלט שערי ,

דוקא. ישראל באר� היו עצמ� המקלט שערי אלא

ג� היו ושוטרי�" ש"שופטי� שכש� מקלט, לערי ושוטרי�" ד"שופטי� העני� את מדמה שהספרי מזה
ושוטרי�". ל"שופטי� שייכי� מקלט שערי משמע, � בחו"ל נוהגות היו מקלט ערי שג� דעתא סלקא קא בחו"ל,

רודי� שהיו ה"שוטרי�" ואפילו ה"שופטי�", שעל89עני� כדי היתה הכוונה אלא להעניש, כדי היה לא �

זיכו� יהיה זה "גלות90ידי – גלות מקלט, דערי העני� כ� ג� וזהו .zxtkn"91באגרת הזק� אדמו"ר שמבאר וכפי .

מוג71) בלתי מהנחה � ה.החצ"ר
ב.72) ט, מכות
ב.73) ט, מכות
רע"א.74) כט, גיטי�
ו.75) ט, נח
ג.76) יג, במדבר לקו"ת
א.77) טז, ב"ב
סל"ה.78) מהדו"ק או"ח נוב"י שו"ת ראה
(79.33 הערה 288 ע' ש� מנח� תורת ראה
(במשנה).80) ב פה, יומא
פי"א.81) אגה"ת תניא
מידי.82) ותוד"ה ב יא, מכות וראה וש"נ. סע"א. נו, ברכות
ועוד.83) מב. ד, ואתחנ�
ספל"ד.84) דר"נ אבות וראה ד. ש�,
שופטי�.85) ר"פ
(מסעי86) זוטא בספרי לפנינו קעו. מ"ע להרמב"� בסהמ"צ מובא

כט). לה,
שמעמידי�87) מני� ב) (טז, ובסנהדרי� שופטי� ר"פ בספרי ממש"כ

דצרי� לכאורה משמע כו', ת"ל שוטרי� כו' ת"ל לישראל שופטי�
ילפינ� דמיני' ש�) (מסעי מושבותיכ� ובכל לשוטרי�, מיוחד לימוד
בשופטי�. רק מדבר הרי ש�), וספרי א. ז, (מכות בחו"ל ג� דנוהג
שופט, אי� שוטר אי� א� שופטי�) ר"פ (תנחומא אלעזר ר' מדברי אבל
(וביל"ש שוטרי� ג� שיהיו מוכרח שופטי� שממני� דבכ"מ משמע
קושית א) בפשיטות: מוב� ועפ"ז הת"ק). על חולק דאינו מוכח ש�
שוטרי� דג� כיו� שערי�, בכל ת"ל מה א"כ (ש�) במכות הש"ס
בשני ושוטרי� שופטי� העמדת מוני� דאי� הא ב) בחו"ל. נוהגי�
לסהמ"צ פערלא הרי"פ פי' שופטי�. ר"פ תמימה תורה וראה מ"ע.
שממני� מני� (ש�): בסהמ"צ הרמב"� ל' ג) בסופה. א פרשה להרס"ג
בי� נוהגי� הדיני� אלה כו' ושוטרי� שופטי� ת"ל ישראל לכל ב"ד

ואיל� 103 ע' חל"ד לקו"ש ג� וראה � בחו"ל. בי� באר�
יג.88) ש�, מסעי
עה"פ.89) פרש"י
צדק90) משפט כו' ממנו שיוציא שוטר (ש�): התנחומא וכלשו�

ידו. מתחת הגזילה את שמוציאי� החייב וע� כו' עושי� שצדקה ללמד�
מידי.91) ותוד"ה ב יא, מכות וראה וש"נ. סע"א. נו, ברכות
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החטא"92התשובה כקוד� "מרוצה.. שנעשה כ� כדי ועד החטא", לכלו� שמקנח קינוח, לשו� היא .93ש"כפרה

סת� "אר�" שהיא ישראל, אר� שהרי ישראל, לאר� בחו� ג� ישנו זה שעני� לומר מקו� היה ,94ובמילא

כמאמר � מרצו�95עניינה חו� � הוא לאר�" "חו� ופירוש קונה", רצו� לעשות שרצתה אר�, שמה נקרא "למה
זה עני� להבטיח יש בחו"ל � וא�ֿכ� ישראל.xzeiזה. באר� מאשר

ישראל. באר� רק � המקלט ערי אבל לאר�, בחו� ג� היו ושוטרי�" ה"שופטי� רק כ�, פי על וא�

.ÊÈ�עניני שני ישנ� הרא96בתשובה החרטה היא אופ� ובאיזה להבא, על וקבלה העבר על חרטה כאשר: � ויה
בידו" ושר� "כטובל הוא הרי החרטה, פעולת מהי כ�, לא דא� כדבעי, להתנהג עצמו על מקבל ולהבא .97מכא�

� קונה" רצו� לעשות שרצתה ל"אר� מחו� נשאר האד� שא� כיו� ישראל, באר� רק מקלט ערי היו ולכ�
הגלות אבל הגלות, מועילה עבורו שג� לאר�, מחו� רוצח ג� קולטות מקלט ערי ולכ� החרטה. פעולת מהי

"ונס – דוקא ישראל באר� להיות צריכה .dny"98עצמה

שנינו הזולת על משפט שלגבי כיו� לאר�, בחו� ג� היה � ושוטרי�" ד"שופטי� העני� כ� שאי� "אל99מה ִָ
והסתרי� ההעלמות את להכיר יכולי� אינ� ישראל שבאר� הדי� בית למקומו"; שתגיע עד חבר� את תדי�
וישנ� רבה, יגיעה להיות צרי� ובמחשבה, בדיבור ואפילו במעשה, עני� כל על אשר, לאר�, בחו� שישנ�

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלוקי� ה' ד"עיני מצב � ישראל באר� רבי�. שו�100ניסיונות לה� אי� �

לאר�. שבחו� ישראל בני את לשפוט כדי לאר�, בחו� ג� ושוטרי�" "שופטי� להיות הוצרכו ולכ� בזה. מושג

צדק הצמח אדמו"ר ואודות האמצעי אדמו"ר אודות הסיפור הפסיק101וכידוע "יחידות", באמצע אחת, שפע� ,
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באד�" האד� ד� ד"שופ� שהעני� ענינה.111והיינו, לפי מדרגה בכל ישנו � מקלט דערי העני� הוא זה שעל ,

העני� ישנו זה בעני� ג� � לגמרי נעלה באופ� העבודה, העדר ג� וממילא העבודה, תהי' שאז לעתיד, ואפילו
(בליעל)" באד� (דקדושה) האד� ד� שקולטות.112ד"שופ� מקלט ערי צריכי� זה ועל ,

מדרגתו מעלת ער� שלפי כלומר ענינה, כפי העבודה והיפ� דהעדר העני� ישנו מדרגה שבכל לפי והיינו
ד שבהמדרגה ועד העבודה, העדר של עני� זה שצרי�הרי עני� היא תעבודו" ד"אותו העבודה � תדבקו�" "ובו

תשובה עליו .113לעשות

.ËÈ.אופנו כפי אחד כל אצל שהוא � כנ"ל מקלט ערי עני� שהוא אלול, דחודש הנפש בחשבו� ג� הוא וכ�
א� שולח�ֿערו�, עלֿפי היו א� השנה, כל במש� ומעשיו דבוריו מחשבותיו, כל על הנפש חשבו� לעשות עליו

גמלא" "לפו� היו וא� הדי�, משורת לפני� לעשות114היו עליו � כ� היה לא וא� ;daeyz.

תורה של באהלה ה� נמצאי� השנה כל שבמש� אוהל, יושבי ג� אלא בלבד, עסקי� בעלי שלא מוב�, ומזה
במדבר" בצר "את מקלט", "עיר להיות צרי� אלול חודש אצל� ג� � תפלה של בתורה115ובאהלה שעליה116, ,

בתפלה117נאמר וכ� מתנה", .118"וממדבר

אלול) (בח"י שנתיי� לפני שדובר מה כ� ג� נוסעי�119וזהו ותשרי אלול שבימי המדינה, מנהג בעני�
שמצינו מה במקו� אנושי. שכל היפ� וג� התורה היפ� שזהו � לבתיה� ממעטי�120מהישיבות היו אלול שבחודש

מהישיבה נוסעי� � בתשובה יותר עוסקי� והיו ובחיבורי�, הלכות !mdizalבגופי

מה, עלי יעבור אשר ("א�געלייגט") "מונח" להיות וצרי� בישיבה, להיות צריכי� אלול חודש ָבזמ�
פני" ד"בקשו שבחודש האחדי� כדבעי!121בשבועות אהיה �

.Îדחודש בהזמ� הרי בעסקיו, הוא שקוע השנה כל שבמש� שא� � עסקי� לבעלי ג� הוראה הוא זה עני�
לחודש" "יו� החשבו� מתחיל שאז אלול, מח"י הפחות לכל או עליו122אלול, פני�, כל על הסליחות בימי או ,

והדומה בישיבה שמי�, יראת של במקו� ישראל), לאר� שמחו� הירד� בעבר ג� (שהיו מקלט" ל"ערי ,123לברוח

דירתו" תהא .124ו"ש�

" להיות בריחהqpeצרי� פירושו � "ונס" –125שמה", השנה כל במש� בה� שעסוקי� העניני� מכל לברוח ,

עליו ש� דירתו", תהא ו"ש� מקלט", הזהרayiizdlל"ערי ובסגנו� ,126– משנה" (דמשה) דיליה "קבורתיה
קבורתו" תהא .127"ש�

ששנינו מה דר� על הוא ד"קבורתו" הוא128העני� שכאשר � העול�" מ� ובטל ועבר מת כאילו מאה "ב�
מ� ובטל "עבר אזי מיו"ד), הכלולי� (יו"ד הנפש כוחות פרטי בכל העניני� כל את לפעול וסיי� מאה", "ב�

לחשוש ממה לו שאי� כיו� ושני�, ימי� להארי� יכול וממילא העול�, העל� ע� שייכות שו� לו אי� � .129העול�"

עפר ואל אתה "עפר לשרשו, ומתחבר מגיע מה� אחד וכל יסודות, הד' פירוד � "קבורתו" פירוש וזהו
ד"אר�"130תשוב" הביטול השנה.131, שבראש המלכות בניי� כ� אחרי בא זה ידי שעל ,

טובה וחתימה לכתיבה ההכנה נעשית � שמה" "ונס עד אלול, שבחודש הנפש דחשבו� העבודה ידי ועל
רויחי. ומזוני חיי בבני ומתוקה טובה לשנה השנה, דראש

ו.111) ט, נח
ג.112) יג, במדבר לקו"ת
בספר113) בסידור, � (בסופ� וביאורו תלכו ה"א אחרי ד"ה ראה

תורה. בלקוטי צדק) להצמח המצות
וש"נ.114) רע"א. סז, כתובות
מג.115) ד, ואתחנ�
א.116) יו"ד, מכות ראה
א.117) נד, עירובי� וראה יח. כא, חוקת
ואיל�).118) סע"ב (ג, סיני במדבר גו' וידבר לד"ה ביאור לקו"ת עיי�

תדבקו�. ובו בעני� לעיל
התוועדויות119) � מנח� (תורת ואיל� סי"ג תשי"ב אלול ח"י שיחת

וש"נ. ואיל�). 166 ע' ח"ו
סקט"ו.120) סתקפ"א אפרי� במטה למטה אל�

ח.121) כז, תהלי�
(122.(177 ע' תש"ג (סה"ש 42 ע' תש"ג אלול ח"י קונטרס ראה
מוגה).123) בלתי (מהנחה יחד כול� להתכנס צריכי� וש�
(במשנה).124) ב יא, מכות
פל"א).125) תניא (ראה הע� ברח כי ע"ד
ש�.126) הזהר ביאורי וראה סע"ב. כז, ח"א
(במשנה).127) ב יא, מכות
ספ"ה.128) אבות
וש"נ.129) ואיל�. 157 ס"ע ח"ז התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
יט.130) ג, בראשית
מהנחה131) � ב). קעו, זח"ב � (ספד"צ אתבטלת" "ארעא שהו"ע

מוגה. בלתי
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מצבת� את ושברת� מזבחת� את "ונתצת� הפסוק על

באש..." תשרפו� של1ואשריה� – "מזבח רש"י: אומר ,

ששנויה בימוס והוא אחת, אב� של – מצבה הרבה. אבני�

איל�2במשנה – אשרה לבימוס. מתחילתה שחצבה אב� :

הנעבד".

בזה: להבי� וצרי�

"ואשריה�". "מצבת�", "מזבחת�", נאמר בפסוק א)

ו"אשרה", "מצבה" "מזבח", המלי� את רש"י מציי� מדוע

בפסוק כלשונ� המלי� את מצטט ?3ואינו

ואתחנ� בפרשת כ�, לפני רש"י4ב) פירש כבר ,

ואשריה� אחת. אב� – מצבת� בני�. של – "מזבחותיה�

זאת לבאר רש"י צרי� מדוע אות�". שעובדי� אילנות –

כא�? שוב

בפסוקנו רש"י מכ�: יותר בפרשתdpynג) מפירושו

"של הוא שהמזבח אומר, הוא ש� (א) ",oipaואתחנ�:

"של – כא� daxdואילו mipa`רש"י אי� בפסוקנו (ב) ."

אחת" אב� של "מצבה בדבריו אלא5מסתפק ,siqen–

כ� לפני כלל מוזכר שאינו עני� בימוס...", .6"והוא

וישלח בפרשת יעקב7ד) "ויצב ויס�davnנאמר ...

שג� לכאורה, מוב�, מכ� שמ�". עליה ויצק נס� עליה

להבדי זרה, עבודה של המצבה של טומאהשימושה בי� ל

זרה לעבודה נסכי� לנס� הוא מסביר8וכו', אפוא מדוע .

כביאור אשר, במשנה...", ששנויה בימוס "והוא רש"י

זרה, עבודה מושב "מקו� הוא בימוס במשנה, רש"י

עליה" הצל� ?9שמושיב

לא "בימוס", המושג משמעות את מכיר שאינו מי ה)

מתחילה שחצבה "אב� המשנה מדברי ג� זאת יבי�

מבאר אינו זה ניסוח שהרי מצטט�, רש"י אשר לבימוס",

בימוס המושג משמעות רש"י10את א� מוב�: אינו וא"כ .

שהתלמיד דיxiknסובר, בימוס, המושג משמעות את

שהתלמיד חושש הוא וא� בימוס". "והוא `epiבאומרו

התוספת מועילה מה – המילה משמעות את מכיר

לבימוס" מתחילתה שחצבה אב� במשנה ?11"ששנויה

זאת בכל מובהרת אלו שבדברי� נאמר א� א� ו)

רש"י צרי� מה לש� מוב�: אי� בימוס, המושג משמעות

המשנה? דברי ה� שאלו לציי�,

.·
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את "ואבדת� המלי� את רש"י מצטט מכ� לאחר

קורי� גליא בית לגנאי. ש� לה� "לכנות ומפרש: שמ�",

קו�". עי� – כל עי� כריא, בית לה

ג.1) יב, פרשתנו

ב.2) מז, ע"ז

רק3) כשמבאר שג� היא, מקו� בכל שדרכו תיבהyexitא� של (טייטש)

"ואקו", שמעתיק ה יד, בפרשתנו וכמו: בהפסוק, שכתובה כמו מעתיקה –

כד. כג, (משפטי� גופא ואשרה מצבה למזבח, בנוגע וג� (בוא"ו). "ותאו"

ה). ז, ואתחנ� יג. לד, תשא

כב;4) יח. כח, ויצא למזבח). (בנוגע כב כ, יתרו ג� וראה ש�. ואתחנ�

למצבה). (בנוגע יד לה, לאשרה).i"yxוישלח (בנוגע ש� תשא

אב�5) "מצבת� כותב ואתחנ� בפ' ואתחנ�: בפ' מלשונו משנה בזה וג�

"מצבה – ובפרשתנו אחת".lyאחת", אב�

מוב�:6) טעמו בזה אבל ואתחנ�, בפ' מלשונו רש"י משנה באשרה ג�

" כותב ואתחנ� בפ' ובפרשתנו`ozeשעובדי�`zepliא) רבי�), (לשו� "

" "ואשריה�"`oliכותב תיבת מפרש ואתחנ� בפ' כי – יחיד) (לשו� הנעבד"

מפרש ובפרשתנו שבכתוב*, רבי�) הא').oipr(ל' בקושיא (כנ"ל אשרה

"אילנות תשא) בפ' (ועד"ז ואתחנ� בפ' ובפרשתנוoicaeryב) אות�",

מצבת�carpd"איל� מזבחותיה�, (וכ� "אשריה�" פירוש ש� כי – "

העמי�" "כל רבי�", ה"גוי� של – הוא הפרשהlky(miyp`dופסיליה�)

(הע"ז) של – ובפרשתנו בזה), ע"ד`mdiwlמדברת ענינה הפרשה כל (שהרי

).f"rרעיקו

יח.7) ש�, ויצא ג� וראה ש�.

היינו8) לע"ז, מצבה שעשו שמה שי"ל, עבודהiptnובפרט שהייתה

אלא .(31 הערה 16 ע' ח"ו לקו"ש (וראה כב טז, שופטי� רש"י (ראה בקדש

כו' "מצבת ש�: ואכ"מ).aixwdlשברש"י ."

מציבי�9) שה� אבני� – "מצבתיה� ש�: משפטי� zeegzydlבפרש"י

mdlמצבה ג� המקומות**], ברוב "מצבה" פירוש שאי"ז לזה [נוס� אבל ."

ורק ע"ז, מושב מקו� רק מלכתחלה הוא הבימוס כי בימוס. אינו משפטי� דפ'

k"g`yאבל ה'). סעי� לקמ� נעתק ש�, ע"ז (כבפרש"י אותו" "עובדי�

(היינו מציבי� שה� "אבני� ה� משפטי�, דפ' )dlgzkln"ומצבתיה�"

.36 להערה שוה"ג וראה לה�". להשתחוות

כו'",10) וסילקה כוכבי� עבודת עלי' "העמיד ש� המשנה לשו� מהמש�

אלו תיבות – אבל עכו"�. עלי' להושיב שהוקצה דבר היינו שבימוס מוב�

ב"וכו'". אפילו מרמז� ואינו מעתיק� רש"י אי� שבמשנה,

אחת11) אב� של היא שמצבה להוכיח היא, רש"י שכוונת לומר ואי�

זה שבפסוק שמצבה מכיו� מ"מ ,(4 הערה (ראה בכתוב מפורש שזה [והג�

) oli` epiid ,"eze` oicaery oli` `ed ± eixy`" yxtny ,my `yz i"yxta r"v ote` lkae (*cg`)y (miax± `ed "eixy`" zehytay s` ± eze` oicaer (miax zepli`ly

cg`.n"k`e .

mihtyn 'tc "mdizavn"y i"yx zgked (**dpi`mze`l ± mqxdz qxd"l jynda `a "mdizavn xayz xaye"y itl ,l"i ± zenewnd aexay davnkzewl`.(my i"yxt) "

iznw" ± mdizavn mbxzn mihtyn 'tay ,r"aizn xirdleoedinliv.dnecke "oedzinw" ± mewn lkak `le ,"
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להבי�: צרי� זה בפירוש ג�

המשמעות "dheytdא) היא,mzca`eשל שמ�" את

פעולה שתבצעו השמותgikyzeשתאבד12לכאורה: את

"לשנות להסביר רש"י היה צרי� כ�, א� זרה. העבודה של

שמ�" יישכח13את שבאמצעותו אחר, בש� לה� שיקראו ,

הקוד� "לכנות14שמ� הוא שההסבר רש"י, מסיק מני� .

ש� ?i`pbl"15לה�

הכוונה שב"ואבדת�..." לפרש מוכרח רש"י א� א� ב)

להיות צרי� הגנאי שש� מסיק הוא מני� גנאי, לש� היא

גליא "בית רש"י מדברי שמוב� כפי הקוד�, לש� דומה

קו�"? עי� – כל עי� כריא, בית לה קורי�

בש�`daxcולכאורה, זרה העבודה את מכני� כאשר :

בכ� יוצרי� הקוד�, לשמה הדומה לש�oexkfגנאי

שמ�"?mzca`eמ"jtidd,16הקוד� את

רש"י מציי� מדוע קורי�izyג) גליא "בית – דוגמאות

באחת מסתפק ואינו – קו�" עי� – כל "עי� כריא", בית לה

מה�?

בגמרא כאשר דוגמא17ובמיוחד ztqepמובאת

רש"י א� כלב". פני – מל� "פני לגנאי": ש� לה ל"לכנות

זו דוגמא מציי� חשיבות18אינו כא� שיש מוב�, ומכ� .

אלו. דוגמאות לשתי דוקא

.‚
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

הקוד� את19בפסוק תאבדו�... "אבד ".`mdiwlנאמר

החיבור, בוא"ו "ונתצת�...", נאמר מכ� לאחר שמיד כיו�

כא�: להוסי� היא שהכוונה להסביר, לכאורה, היה, צרי�

– "אלקיה�" – זרה העבודה את לאבד שיש בלבד זו לא

מזבחותיה�, את ג� ולהרוס להוסי� יש אלא עצמה,

שה� וכו', אשרותיה�, את לשרו� מצבותיה�, את לשבור

ztqezאלא עצמה, זרה עבודה זו אי� אלול"אלקיה�".

זרה.miynynה� לעבודה

כ� לפני רש"י הסביר כבר אשריה� לגבי 20אמנ�,

`oze"אילנות oicaeryשבפסוקנו לומר, היה אפשר א� – "

היא "ואשריה�" המילה זרה:iynynמשמעות עבודה

"עלmcewd19בפסוק זרה העבודה של המקומות על מדובר

שכא� לומר, ואפשר רענ�", ע� כל ותחת הרמי�... ההרי�

הוא שבפסוקנו "ואשריה�" לכ�: והביאור ההמש� מופיע

רענ�" אלקיה�",21ה"ע� "פסילי לגבי להסביר אפשר וכ� .

"פסל מלשו� "פסילי" – הרמי�..." ל"ההרי� קשורי� שה�

עמוד22ל�" בימה, כגו� מקו� בהר לפסול נהגו שה� –

אלו ומקומות זרה, העבודה את עליו להעמיד כדי וכדומה,

אלקיה�" "פסילי .23נקראי�

ברוב כמצבה ודלא הרבה אבני� של היא זו שמצבה לומר אפשר בימוס, היא

במשנה "ששנוי' כותב ולכ� כי`oaהמקומות], – יחיד) (לשו� כו'" שחצבה

בימוס? הוא דיד� בפסוק שמצבה לרש"י מנ"ל זה: לפי שקשה למה [נוס�

לכתוב הו"ל טפי זה, את להוכיח מצבה] הלשו� נזכר לא ש� שבמשנה ובפרט

בימוס בגמרא `zg"דאיתא oa`הוא שש� סע"ב), נג, (ע"ז "ybcene yxetn

הרבה". אבני� "מזבח – ש� כההמש� –

"ו12) "ונתצת�", וכו'ובדוגמת .f"ptlyשברת�"

אחרי� אלקי� "וש� כמו כוונתו שמ�" את ש"ואבדת� לפרש אי� שלכ�

(חיובית), פעולה אי"ז תזכירו" "לא כי – יג) כג, (משפטי� גו'" תזכירו לא

" ש�) (כפרש"י כו'".ly`כ"א יאמר

(אלא13) ב כח, תמורה ואיל�. סע"ב מה, ע"ז ג� וראה כא�. כבספרי

" – zepkl.(45שבשניה� הערה לקמ� וראה ש�". לה

(14– שמ�" את "ואבדת� לפרש לקמ�wegnlאו פירש"י (ע"ד שמ� את

ד). פסוק

זה15) מפסוק רע"א), מו, ע"ז ש�. ספרי (ראה ההלכה בדר� אפילו והרי

הדי� יודעי� היינו לא – כו) ז, (עקב תשקצנו" "שק� הכתוב אלולי – עצמו

ד"לגנאי".

לה� "לכנות היינו שמ�" את ד"ואבדת� מפרש שרש"י שזה לומר ואי�

למדוi`pblש� (שהתלמיד תשקצנו שק� מהכתוב ש�) וגמרא (כבספרי הוא "

– (ובפרט הכוונה שהרי – כפירושeheytכבר) היא תשקצנו שק� הכתוב של (

יו"ד. יא, (שמיני תשקצו" נבלת� "ואת לכ�"; ה� "שק� (וכמו בכ"מ שק�

לשנאו, – שלאחריו תתעבנו" "ותעב (וע"ד בו למאוס – ועוד) יא) ש�,

כי בכהנ"ל, בפירושו רש"י עמד לא ולכ� הוא,heytלהרחיקו).

עצמו זה מפסוק לומדי� אי� ההלכה) (דר� ש� וגמרא בספרי (ואפילו

ד" שהדי� נלמד שממנו ורק לגנאי*, ש� דלכנות mnyהדי� z` mzca`e–

– היינו ש�", לה� ),i`pblלכנות

שמ� דכינוי לפירושו רש"י של מקורו בא� מהפסוקi`pblובמילא, – הוא

כ� לכתוב הו"ל תשקצנו, .yexitaשק�

ש�),16) כבספרי "לשנות" ולא ש�. (כבגמרא "לכנות" שהלשו� ובפרט

הכינוי לאחרי שג� x`yp.(45מורה הערה (כדלקמ� הקוד� ש�

הצנזור.17) מפני זה נשמט ש�, שבע"ז (אלא ש�. תמורה ש�. ע"ז

הש"ס). חסרונות ס' ראה – (בוא"ו) המול�" "פני כתבו ש� ובתמורה

ש�18) בגמרא שנוי' זו שדוגמא קו�".iptlא� עי� כל "עי�

ב.19) יב, פרשתנו

ש�.20) תשא – לפנ"ז וג� ש�. ואתחנ�

" כותב תשא שבפ' מה ואתחנ�ed`הטע� כבפ' (ודלא כו'" איל�

הישנות. מזכיר רק – לאח"ז חידוש. ה"ז – הא' בפע� ובפרשתנו):

א.21) מה, ע"ז כבמשנה

לב):22) (ה, מ"א פרש"י וראה א. לד, בהרי�.elqtieתשא ,

ואתחנ�)23) כבפ' "פסיליה�", (ולא אלקיה�" "פסילי מ"ש יומתק ועפ"ז

דברי� הוא: פירושו כי –elqtpyבכדי – (פסילי) – .`mdiwlאתcinrdlבהר

,i`pbl my mdl zepklc df oic cnlp ,e"d b"t f"r inlyexia (*wxc"eil sqkd zecewpe g"a .my f"r g"x d`xe) .dxrdd miptak `ed ilaaae ixtqa la` .epvwyz uwy weqtn

.(n"k`e .o`k m"ialn .enw q"eq
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להבי�: צרי� זה בפירוש ג�

המשמעות "dheytdא) היא,mzca`eשל שמ�" את

פעולה שתבצעו השמותgikyzeשתאבד12לכאורה: את

"לשנות להסביר רש"י היה צרי� כ�, א� זרה. העבודה של

שמ�" יישכח13את שבאמצעותו אחר, בש� לה� שיקראו ,

הקוד� "לכנות14שמ� הוא שההסבר רש"י, מסיק מני� .

ש� ?i`pbl"15לה�

הכוונה שב"ואבדת�..." לפרש מוכרח רש"י א� א� ב)

להיות צרי� הגנאי שש� מסיק הוא מני� גנאי, לש� היא

גליא "בית רש"י מדברי שמוב� כפי הקוד�, לש� דומה

קו�"? עי� – כל עי� כריא, בית לה קורי�

בש�`daxcולכאורה, זרה העבודה את מכני� כאשר :

בכ� יוצרי� הקוד�, לשמה הדומה לש�oexkfגנאי

שמ�"?mzca`eמ"jtidd,16הקוד� את

רש"י מציי� מדוע קורי�izyג) גליא "בית – דוגמאות

באחת מסתפק ואינו – קו�" עי� – כל "עי� כריא", בית לה

מה�?

בגמרא כאשר דוגמא17ובמיוחד ztqepמובאת

רש"י א� כלב". פני – מל� "פני לגנאי": ש� לה ל"לכנות

זו דוגמא מציי� חשיבות18אינו כא� שיש מוב�, ומכ� .

אלו. דוגמאות לשתי דוקא

.‚
?‰ÏÂÚ ¯„Ò ÈÙÏ Y ÌÈÈÂÂÈˆ‰ ‚Â¯È„

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

הקוד� את19בפסוק תאבדו�... "אבד ".`mdiwlנאמר

החיבור, בוא"ו "ונתצת�...", נאמר מכ� לאחר שמיד כיו�

כא�: להוסי� היא שהכוונה להסביר, לכאורה, היה, צרי�

– "אלקיה�" – זרה העבודה את לאבד שיש בלבד זו לא

מזבחותיה�, את ג� ולהרוס להוסי� יש אלא עצמה,

שה� וכו', אשרותיה�, את לשרו� מצבותיה�, את לשבור

ztqezאלא עצמה, זרה עבודה זו אי� אלול"אלקיה�".

זרה.miynynה� לעבודה

כ� לפני רש"י הסביר כבר אשריה� לגבי 20אמנ�,

`oze"אילנות oicaeryשבפסוקנו לומר, היה אפשר א� – "

היא "ואשריה�" המילה זרה:iynynמשמעות עבודה

"עלmcewd19בפסוק זרה העבודה של המקומות על מדובר

שכא� לומר, ואפשר רענ�", ע� כל ותחת הרמי�... ההרי�

הוא שבפסוקנו "ואשריה�" לכ�: והביאור ההמש� מופיע

רענ�" אלקיה�",21ה"ע� "פסילי לגבי להסביר אפשר וכ� .

"פסל מלשו� "פסילי" – הרמי�..." ל"ההרי� קשורי� שה�

עמוד22ל�" בימה, כגו� מקו� בהר לפסול נהגו שה� –

אלו ומקומות זרה, העבודה את עליו להעמיד כדי וכדומה,

אלקיה�" "פסילי .23נקראי�

ברוב כמצבה ודלא הרבה אבני� של היא זו שמצבה לומר אפשר בימוס, היא

במשנה "ששנוי' כותב ולכ� כי`oaהמקומות], – יחיד) (לשו� כו'" שחצבה

בימוס? הוא דיד� בפסוק שמצבה לרש"י מנ"ל זה: לפי שקשה למה [נוס�

לכתוב הו"ל טפי זה, את להוכיח מצבה] הלשו� נזכר לא ש� שבמשנה ובפרט

בימוס בגמרא `zg"דאיתא oa`הוא שש� סע"ב), נג, (ע"ז "ybcene yxetn

הרבה". אבני� "מזבח – ש� כההמש� –

"ו12) "ונתצת�", וכו'ובדוגמת .f"ptlyשברת�"

אחרי� אלקי� "וש� כמו כוונתו שמ�" את ש"ואבדת� לפרש אי� שלכ�

(חיובית), פעולה אי"ז תזכירו" "לא כי – יג) כג, (משפטי� גו'" תזכירו לא

" ש�) (כפרש"י כו'".ly`כ"א יאמר

(אלא13) ב כח, תמורה ואיל�. סע"ב מה, ע"ז ג� וראה כא�. כבספרי

" – zepkl.(45שבשניה� הערה לקמ� וראה ש�". לה

(14– שמ�" את "ואבדת� לפרש לקמ�wegnlאו פירש"י (ע"ד שמ� את

ד). פסוק

זה15) מפסוק רע"א), מו, ע"ז ש�. ספרי (ראה ההלכה בדר� אפילו והרי

הדי� יודעי� היינו לא – כו) ז, (עקב תשקצנו" "שק� הכתוב אלולי – עצמו

ד"לגנאי".

לה� "לכנות היינו שמ�" את ד"ואבדת� מפרש שרש"י שזה לומר ואי�

למדוi`pblש� (שהתלמיד תשקצנו שק� מהכתוב ש�) וגמרא (כבספרי הוא "

– (ובפרט הכוונה שהרי – כפירושeheytכבר) היא תשקצנו שק� הכתוב של (

יו"ד. יא, (שמיני תשקצו" נבלת� "ואת לכ�"; ה� "שק� (וכמו בכ"מ שק�

לשנאו, – שלאחריו תתעבנו" "ותעב (וע"ד בו למאוס – ועוד) יא) ש�,

כי בכהנ"ל, בפירושו רש"י עמד לא ולכ� הוא,heytלהרחיקו).

עצמו זה מפסוק לומדי� אי� ההלכה) (דר� ש� וגמרא בספרי (ואפילו

ד" שהדי� נלמד שממנו ורק לגנאי*, ש� דלכנות mnyהדי� z` mzca`e–

– היינו ש�", לה� ),i`pblלכנות

שמ� דכינוי לפירושו רש"י של מקורו בא� מהפסוקi`pblובמילא, – הוא

כ� לכתוב הו"ל תשקצנו, .yexitaשק�

ש�),16) כבספרי "לשנות" ולא ש�. (כבגמרא "לכנות" שהלשו� ובפרט

הכינוי לאחרי שג� x`yp.(45מורה הערה (כדלקמ� הקוד� ש�

הצנזור.17) מפני זה נשמט ש�, שבע"ז (אלא ש�. תמורה ש�. ע"ז

הש"ס). חסרונות ס' ראה – (בוא"ו) המול�" "פני כתבו ש� ובתמורה

ש�18) בגמרא שנוי' זו שדוגמא קו�".iptlא� עי� כל "עי�

ב.19) יב, פרשתנו

ש�.20) תשא – לפנ"ז וג� ש�. ואתחנ�

" כותב תשא שבפ' מה ואתחנ�ed`הטע� כבפ' (ודלא כו'" איל�

הישנות. מזכיר רק – לאח"ז חידוש. ה"ז – הא' בפע� ובפרשתנו):

א.21) מה, ע"ז כבמשנה

לב):22) (ה, מ"א פרש"י וראה א. לד, בהרי�.elqtieתשא ,

ואתחנ�)23) כבפ' "פסיליה�", (ולא אלקיה�" "פסילי מ"ש יומתק ועפ"ז

דברי� הוא: פירושו כי –elqtpyבכדי – (פסילי) – .`mdiwlאתcinrdlבהר

,i`pbl my mdl zepklc df oic cnlp ,e"d b"t f"r inlyexia (*wxc"eil sqkd zecewpe g"a .my f"r g"x d`xe) .dxrdd miptak `ed ilaaae ixtqa la` .epvwyz uwy weqtn

.(n"k`e .o`k m"ialn .enw q"eq
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"ואשריה� אומרת התורה y`aאמנ�, oetxyzופסילי

רקoercbzאלקיה� הפסוק, כלשו� ה�, שאלו למרות ,"

zenewnדוקא בחרו הגויי� זאת: להסביר ויש זרה, לעבודה

הרמי�..." שה"הרי� משו� זרה לעבודה אלו 24מקומות

"חשיבות" מעניקי� רענ�" יש26ל"אלקיה�"25ו"ע� ולכ� ,

"אשריה�" את ג� אלקיה�"27לאבד "פסילי .28ואת

על מוסי� ש"ונתצת�..." שכש� יוצא, היה זה לפי

את תאבדו�... הרי`mdiwl"אבד הקוד�, בפסוק כנאמר ,"

זו "לא של בסדר מופיעי� עצמו זה בפסוק הציוויי� ג�

נאמר ולכ� כקרבנות. חשובי� כה אינ� נסכי� זו": א�

מצבת�" את –xg`l"ושברת� מזבחת�" את "ונתצת�

את כ� ואחר לקרבנות, המשמשי� המזבחות את תחילה

שעליה� נסכי�29המצבות, מחדשת30מנסכי� מכ� לאחר .

ופסילי באש תשרפו� "ואשריה� עצו�, חידוש התורה

ב"אשריה�" משתמשי� שאי� למרות – תגדעו�" אלקיה�

אלקיה�" כבמזבחותzcearlוב"פסילי האלילי�,

כמקומות רק אלא זרה31ובמצבות, כ�32לעבודה ואחר .

את "ואבדת� מכ�: יותר ומחדשי� –mnyמוסיפי� "

קשור הדבר אי� וכ� בעצמה, זרה עבודה זו שאי� למרות

מקו� זה אי� וכ� נסכי�, לניסו� לא קרבנות, להקרבת

ב"שמ�" כאשר ובמיוחד בלבד. ש� זהו אלא זרה, לעבודה

חשיבות. מבטאי� שאינ� שמות ג� נכללי�

.„
˙ÙÒÂ˙ ‡ÏÂ ËÂ¯ÈÙ

המשמעות כי כ�. להסביר חפ� אינו רש"י dheytdא�

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה "אשריה�" "פסילי33של של

אפשר אי כ�, וא� בעצמה. זרה עבודה – היא אלקיה�"

"ונתצת�..." שהפסוק אתsiqenלומר תאבדו� "אבד על

אלקיה� פסילי וגדיעת אשריה� שריפת כי mdאלקיה�",

שהפסוק להסביר, הכרחי כ� וא� אלקיה�. איבוד

"אבד של הפרטי� את ומציי� מבאר "ונתצת�..."

אלקיה�". את תאבדו�...

מציי� הוא שאי� בכ� סגנונו: בפשטות רש"י רומז ולכ�

של המלי� את "מצבת�",weqtdבפירושו "מזבחת�", –

"מצבה" "מזבח", המלי� את אלא – "ואשריה�"

פותח אינו וכו'" "מזבח שפירושו מבהיר, הוא ו"אשרה",

לדבריו ההסבר זהו אלא חדש, "תאבדו�mincewdעני�

שיש "אלקיה�..." ההרי�)": על (אשר אלקיה� את מה�

וכו'". "מזבח ה�: לאבד�

.‰
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"והוא המצבה לגבי בפסוקנו דוקא רש"י מוסי� לפיכ�

למרות הנעבד", "איל� – האשרה לגבי וכ� בימוס...",

שג� מדגיש הוא בכ� כי – כ� לפני זאת ביאר שכבר

"אלקיה�": של פרטי� ה� ו"ואשריה�" "מצבת�"

– "אלקיה�" מתו� פרט שה� מוב�, "מזבחת�" לגבי

באש הנשרפי� קרבנות מקריבי� גביה� שעל lryכיו�

gafndלאש להבדיל, מזבחied'(בדומה, על אשר

חלק34דקדושה הוא זרה העבודה של המזבח ג� לכ� ,(

מ"אלקיה�".

נסכי� מנסכי� שעליה המצבה, לגבי מוב� אינו הדבר

היותה משו� ל"ועדהoniqרק (בדומה זרה לעבודה

–35המצבה" בלבד) עדות המהווה צדדי, דבר –

אב� במשנה: ששנויה בימוס "והוא רש"י אומר ולכ�

שרקdzligznשחצבה אותהdzligznלבימוס", חוצבי�

מה24) ורק ב) (יב, רש"י ראה – עצמ� ההרי� את לאבד א"צ ומ"מ

ההלכה, בדר� (שלכ� אד� ידי תפיסת בההרי� אי� כי – לאלקיה� בה� שנפסל

משא"כ ש�), משנה – עצמ� ההרי� את כשעובדי� ג� לאבד� צרי� אי�

אלקיה�. ופסילי אשריה�

אחד25) "על בעקידה שמצינו עלmixddוע"ד מ"ת ,"xd.ועוד סיני.

בנביאי�. ובכ"מ

יא.26) סעי� להל� וראה ד'. פסוק כא� יקר כלי ראה

עכו"�27) תחתי' שיש כל א), מח, (ע"ז הת"ק לדעת – ההלכה בדר� וג�

אשרה. היא להאיל�) עובדי� שאי� (א�

את28) מה� תאבדו� "ומה ב') (פסוק פרש"י שכבר על`mdiwlוא�

לקמ�le`ההרי�" ראה – וכו' מזבח מפרש הי' לא (בא� – עצמ� המקומות

(ראה ההרי� את רק לשלול היא שהכוונה (א) לומר: אפשר הי' וה') ד' סעי�

ציווי שזהו (ב) .(24 הערה שבפני�sqepyלעיל הפי' לפי ג� שהרי זה, בכתוב

דאיבוד הדי� –iynynע"זycgnבפסוק בפני�,mzvzpeהכתוב (וכדלקמ� גו'

זו"). א� זו ד"לא בסדר ה� שהציוויי�

גו'" תאבדו� "אבד הכתוב שכוונת ולפרש זה פי' לשלול רש"י צרי� ולכ�

)iptlyלאיבוד – היא גו'") .`mdiwl"ונתצת�

"מצבת..29) כב טז, שופטי� שברובaixwdlבפרש"י מצבה אבל עלי'".

היא בפני�.jqplהמקומות כנ"ל ,

ורמב"�30) ה"ו) פ"ו ע"ז (הל' שברמב"� מצבה מפירוש ג"כ להעיר

ש�). (שופטי�

ב"אשרה".31) (ש�) ורמב"� ה"ט) (ש� הרמב"� מפירוש ג"כ להעיר

בהרי�32) שנפסלו המקומות (א) זו": א� זו ד"לא בסדר ה� אלו ב' וג�

חק בדוגמת (שה"ה כ"כ אד� ידי תפיסת בה� אי� אלקיה�, את ש� להעמיד

החשיבות (ב) באשריה�. כמו ש�) ופרש"י א כ, גיטי� ראה – תוכות

בה�, שפיסלו הדברי� מצד (כ"כ) ולא עצמ� ההרי� מצד באה ד"אלקיה�"

באשרה. משא"כ

איל�33) – "אשרה רק רש"י מפרש שלכ� מ"אשריה�". יותר פשוט שהוא

אלקיה�". "פסילי לפרש צרי� ואינו הנעבד"

יג.34) ד, במדבר ז. א, ויקרא פרש"י ב. כא, יומא כד. ט, שמיני ראה

שהיו ז), (לו, וישעי' כב) (יח, מ"ב למזבח.oieegzynוראה

אשר35) האלה הכבשות "שבע ועד"ז נב. לא, תהי'zavdויצא בעבור ..

כטֿל).dcrlלי כא, (וירא "
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זרה לעבודה למקו� וליתר36לבימוס, מכ�. לאחר לא א� ,

"ששנויה37הבהרה רש"י מפרטdpynaמציי� שש� ,"

עצמה" כוכבי� כעבודת הבימוס את ש"עובדי� .38רש"י,

"איל� רש"י מפרש האשרה לגבי שאי�carpdוכ� ,"

לעבודה חשיבות מוסי� שרק רענ�" "ע� בפסוקנו האשרה

"איל� זהו אלא "אלקיה�".carpdזרה, בתו� פרט שהוא ,"

הרבה, אבני� של "מזבח רש"י לדברי ההסבר זהו

מצבה לבי� מזבח בי� שההבדל – אחת" אב� של מצבה

זרה`epiבפסוקנו העבודה שהמזבח39בעני� בכ� רק אלא ,

אב� "של – המצבה ואילו הרבה", אבני� "של הוא

.40אחת"

ולא הרבה", אבני� של "מזבח רש"י אומר ולכ�

כא� מבאר שרש"י כיו� בני�": "של ואתחנ� בפרשת כדבריו

ו"מצבה" "מזבח" `cgאת jyndkהוא לכ� כדלעיל, ,

אבני� "של המזבח לגבי שלdaxdאומר ההיפ� שזהו ,"

אב� "של שהיא .zg`"41המצבה,

.Â
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משפטי� בפרשת כ�, לפני מוב�: אי� אומר42אבל ,

מציבי� שה� אבני� – "מצבתיה� mdlרש"י zeegzydl."

"מצבת�" לגבי ג� זאת להסביר היה יכול רש"י כ�, א�

מוב� היה ואז פרטzehytaשבפסוקנו, היא ש"מצבה" ,

בימוס..."? "והוא רש"י מסיק מני� ב"אלקיה�".

"בימוס ההוספה ידי על רש"י מתר� זו diepyyשאלה

dpyna:"...

זהו שא� בימוס, של המציאות ידועה זו שממשנה כיו�

לומר הכרחי כדלעיל, "אלקיה�", בתו� שא�43פרט ,

היא הפסוק כוונת שהרי בפסוקנו, נכלל כדיcgeinaבימוס

hxtl"ב הנכלל כל וצרי�`mdiwlאת כ�, לפני הנאמר ,"

של פירוט בו ישlkלהיות לכ� זרה. העבודה איבוד סוגי

בימוס". "הוא שמצבה להסביר,

.Ê
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רש"י מפרש מדוע להבי� אפשר לעיל האמור כל לפי

לגנאי", ש� לה� "לכנות – שמ�" את –le`"ואבדת�

gikydl:�שמ את

משתכח אלקיה�", את תאבדו�... "אבד קיו� ידי על

הפסוקlinn`ונמחק מוסי� מה כ�, וא� שמ�. ג�

שמ�"? את "ואבדת�

את "ונתצת� של שהכוונה לבאר, היה אפשר

את לאבד היא: תגדעו�" אלקיה� ופסילי מזבחת�...

iynynאת שב"ואבדת� לומר, אפשר ואז זרה, העבודה

פעולה לבצע שיש היא, התורה כוונת כדיzcgeinשמ�"

איבוד ידי שעל למרות זרה, העבודה ש� את לאבד

מאליה�, כלל, בדר� משתכחי�, ה� ומשמשיה� אלקיה�

להל�. שיוסבר וכפי

שיש נאמר, בתחילה הפסוק: המש� מוב� היה ואז

"את ג�`mdiwlלאבד לאבד שיש מוסיפי�, מכ� לאחר ."

אשריה�iynynאת מצבת�, מזבחת�, – זרה העבודה

שג� מכ�, יותר מוסיפי� כ� ואחר אלקיה�. xacופסילי lk

זרה עבודה ש� eilrאשר `xwp�ש את ממנו למחוק יש –

עצמו הדבר איבוד ידי על זרה, ידי44העבודה על או ,

זרה. העבודה בש� איֿקריאתו

להדגיש36) רק (לא היא ב"מתחלה" המשנה כוונת – כא� ולפרש"י

ג� אלא) לכ�*, מתחלה אח"כwxyשחצבה אבל לבימוס, חצבה מתחלה

(ראה שתיעבד קוד� ג� אסורה אז דוקא ההלכה ע"ד וג� (כבפני�), כו' עובדי�

בית). ד"ה ש� תוס'

ס"ו).37) (לקמ� אלו תיבות בכוונת העיקרי פירוש על נוס�

שאי�38) – מזבח שבכתוב: העניני� ד' סדר יומתק בפני�, האמור ע"פ

אותו עובדי�mlerlעובדי� אח"כ שעכ"פ – מצבה לע"ז; עליו מקריבי� ורק ,

(ולא אשרה בש� שנקראה [מזמ� לעול� אותה שעובדי� – אשרה אותה;

בימוס). רק – מתחלתה – היא "מצבה", בש� שנקראת אחרי שג� כמצבה

מתחלה נטעוה זה שבכתוב שאשרה ב) מה, (ש� בגמרא המבואר לפי ובפרט

שבפ' כאשירה לגודעו מספיק ואי� באש, שריפה טעו� (שלכ� ע"ז לש�

– פסל הואlkyואתחנ�)]; ע"ז.zipazענינו של

הפירוש39) לשלול היא רש"י כוונת כי – הקודמת להערה סותר ואי"ז

היא למצבה דע"ז שהשייכות ג') סעי� אי�dzegt(דלעיל (שאז דמזבח מזו

זו"). ואצ"ל ד"זו הסדר לא וג� זו" א� זו ד"לא הסדר בהכתוב

(40(5 הערה לעיל (ראה "של" מוסי� שבפרשתנו מה ג"כ יומתק ועפ"ז

ל"מזבח אחד ובדיבור בהמש� בא זה כי –ly."הרבה אבני�

"של41) מפרט ואתחנ� שבפ' הלשו�oipaומה מוב� שעפ"ז לפי י"ל, ,"

"evzzכי – יג) (לד, תשא בפ' זה מפרש אינו שרש"י ומה ."f"ptl yxetn

aezka"oaie.(ה (לב, מזבח"

(42.9 להערה שוה"ג וראה כד. כג,

לאבד43) נצטוו בימוס שג� לומר הכרח כ"כ אי� עצמו הכתוב שמצד וא�

סתירה כל בזה ואי� האמת לפי שכ"ה מכיו� –llkותיבת מקרא של לפשוטו

בלקו"ש המבואר (ובדוגמת כו'" בימוס "והוא הפירוש רש"י בוחר – מצבה

לא שהתלמיד שבכדי – כא א, בראשית בפרש"י ,19 ע' ה' בפשטdrhiחלק

מוכרח) אי"ז גופא שמהכתוב א� – כו'" הנקבה את "והרג רש"י כותב הכתוב,

שמחמיר שכיו� – העני� של בפשוטו – הדעת על מתקבל א) ועיקר: ועוד –

בהפרטי� ג"כ מחמיר – כו' אחרי' לשרש ושצרי� ע"ז באיבוד כ"כ הכתוב

כיו� ב) הואqeniayד"אלקיה�". לע"ז) שייכותו (כנ"לoia(מצד ואשרה מזבח

בימוס על ג� הציווי חל בודאי – לאבד נצטוו שניה� ואת (38 ובהערה בפני�

שביניה�.

ע"י44) שהוא עמלק", של שמו שימחה "עד בשלח ס"פ פרש"י בדוגמת

תצא. ס"פ בפרש"י כמפורש עליה�. נקרא עמלק של ששמו הדברי� כל איבוד

זכר�" "אבד שצ"ל שכותב בפרש"י כ� מוב� בשלח בס"פ עמלק.ixrcוג�

s`) qenial wx `id dlgzny oeikn ik (*k"g`y'ieyrd oa` k"`yn .(zia d"c my 'qez d`x) carizy cr dxeq` dpi` ,jkl dzlgzn davgp `l m`a ,(envr qeniad z` oicaer

:azek epzyxtay ,i"yx oeyl weic mi`ex dfa mbe .(oa` d"c my 'qez d`x) jkl dlgzn davgp `lyk mb dxeq` ,dnvr dl zeegzydldavgymdy ± mihtyn 'tae ,oiaivn.
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זרה לעבודה למקו� וליתר36לבימוס, מכ�. לאחר לא א� ,

"ששנויה37הבהרה רש"י מפרטdpynaמציי� שש� ,"

עצמה" כוכבי� כעבודת הבימוס את ש"עובדי� .38רש"י,

"איל� רש"י מפרש האשרה לגבי שאי�carpdוכ� ,"

לעבודה חשיבות מוסי� שרק רענ�" "ע� בפסוקנו האשרה

"איל� זהו אלא "אלקיה�".carpdזרה, בתו� פרט שהוא ,"

הרבה, אבני� של "מזבח רש"י לדברי ההסבר זהו

מצבה לבי� מזבח בי� שההבדל – אחת" אב� של מצבה

זרה`epiבפסוקנו העבודה שהמזבח39בעני� בכ� רק אלא ,

אב� "של – המצבה ואילו הרבה", אבני� "של הוא

.40אחת"

ולא הרבה", אבני� של "מזבח רש"י אומר ולכ�

כא� מבאר שרש"י כיו� בני�": "של ואתחנ� בפרשת כדבריו

ו"מצבה" "מזבח" `cgאת jyndkהוא לכ� כדלעיל, ,

אבני� "של המזבח לגבי שלdaxdאומר ההיפ� שזהו ,"

אב� "של שהיא .zg`"41המצבה,

.Â
"Ì‰È˜Ï‡" ÍÂ˙Ó Ë¯Ù Y "ÒÂÓÈ·"
משפטי� בפרשת כ�, לפני מוב�: אי� אומר42אבל ,

מציבי� שה� אבני� – "מצבתיה� mdlרש"י zeegzydl."

"מצבת�" לגבי ג� זאת להסביר היה יכול רש"י כ�, א�

מוב� היה ואז פרטzehytaשבפסוקנו, היא ש"מצבה" ,

בימוס..."? "והוא רש"י מסיק מני� ב"אלקיה�".

"בימוס ההוספה ידי על רש"י מתר� זו diepyyשאלה

dpyna:"...

זהו שא� בימוס, של המציאות ידועה זו שממשנה כיו�

לומר הכרחי כדלעיל, "אלקיה�", בתו� שא�43פרט ,

היא הפסוק כוונת שהרי בפסוקנו, נכלל כדיcgeinaבימוס

hxtl"ב הנכלל כל וצרי�`mdiwlאת כ�, לפני הנאמר ,"

של פירוט בו ישlkלהיות לכ� זרה. העבודה איבוד סוגי

בימוס". "הוא שמצבה להסביר,

.Ê
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רש"י מפרש מדוע להבי� אפשר לעיל האמור כל לפי

לגנאי", ש� לה� "לכנות – שמ�" את –le`"ואבדת�

gikydl:�שמ את

משתכח אלקיה�", את תאבדו�... "אבד קיו� ידי על

הפסוקlinn`ונמחק מוסי� מה כ�, וא� שמ�. ג�

שמ�"? את "ואבדת�

את "ונתצת� של שהכוונה לבאר, היה אפשר

את לאבד היא: תגדעו�" אלקיה� ופסילי מזבחת�...

iynynאת שב"ואבדת� לומר, אפשר ואז זרה, העבודה

פעולה לבצע שיש היא, התורה כוונת כדיzcgeinשמ�"

איבוד ידי שעל למרות זרה, העבודה ש� את לאבד

מאליה�, כלל, בדר� משתכחי�, ה� ומשמשיה� אלקיה�

להל�. שיוסבר וכפי

שיש נאמר, בתחילה הפסוק: המש� מוב� היה ואז

"את ג�`mdiwlלאבד לאבד שיש מוסיפי�, מכ� לאחר ."

אשריה�iynynאת מצבת�, מזבחת�, – זרה העבודה

שג� מכ�, יותר מוסיפי� כ� ואחר אלקיה�. xacופסילי lk

זרה עבודה ש� eilrאשר `xwp�ש את ממנו למחוק יש –

עצמו הדבר איבוד ידי על זרה, ידי44העבודה על או ,

זרה. העבודה בש� איֿקריאתו

להדגיש36) רק (לא היא ב"מתחלה" המשנה כוונת – כא� ולפרש"י

ג� אלא) לכ�*, מתחלה אח"כwxyשחצבה אבל לבימוס, חצבה מתחלה

(ראה שתיעבד קוד� ג� אסורה אז דוקא ההלכה ע"ד וג� (כבפני�), כו' עובדי�

בית). ד"ה ש� תוס'

ס"ו).37) (לקמ� אלו תיבות בכוונת העיקרי פירוש על נוס�

שאי�38) – מזבח שבכתוב: העניני� ד' סדר יומתק בפני�, האמור ע"פ

אותו עובדי�mlerlעובדי� אח"כ שעכ"פ – מצבה לע"ז; עליו מקריבי� ורק ,

(ולא אשרה בש� שנקראה [מזמ� לעול� אותה שעובדי� – אשרה אותה;

בימוס). רק – מתחלתה – היא "מצבה", בש� שנקראת אחרי שג� כמצבה

מתחלה נטעוה זה שבכתוב שאשרה ב) מה, (ש� בגמרא המבואר לפי ובפרט

שבפ' כאשירה לגודעו מספיק ואי� באש, שריפה טעו� (שלכ� ע"ז לש�

– פסל הואlkyואתחנ�)]; ע"ז.zipazענינו של

הפירוש39) לשלול היא רש"י כוונת כי – הקודמת להערה סותר ואי"ז

היא למצבה דע"ז שהשייכות ג') סעי� אי�dzegt(דלעיל (שאז דמזבח מזו

זו"). ואצ"ל ד"זו הסדר לא וג� זו" א� זו ד"לא הסדר בהכתוב

(40(5 הערה לעיל (ראה "של" מוסי� שבפרשתנו מה ג"כ יומתק ועפ"ז

ל"מזבח אחד ובדיבור בהמש� בא זה כי –ly."הרבה אבני�

"של41) מפרט ואתחנ� שבפ' הלשו�oipaומה מוב� שעפ"ז לפי י"ל, ,"

"evzzכי – יג) (לד, תשא בפ' זה מפרש אינו שרש"י ומה ."f"ptl yxetn

aezka"oaie.(ה (לב, מזבח"

(42.9 להערה שוה"ג וראה כד. כג,

לאבד43) נצטוו בימוס שג� לומר הכרח כ"כ אי� עצמו הכתוב שמצד וא�

סתירה כל בזה ואי� האמת לפי שכ"ה מכיו� –llkותיבת מקרא של לפשוטו

בלקו"ש המבואר (ובדוגמת כו'" בימוס "והוא הפירוש רש"י בוחר – מצבה

לא שהתלמיד שבכדי – כא א, בראשית בפרש"י ,19 ע' ה' בפשטdrhiחלק

מוכרח) אי"ז גופא שמהכתוב א� – כו'" הנקבה את "והרג רש"י כותב הכתוב,

שמחמיר שכיו� – העני� של בפשוטו – הדעת על מתקבל א) ועיקר: ועוד –

בהפרטי� ג"כ מחמיר – כו' אחרי' לשרש ושצרי� ע"ז באיבוד כ"כ הכתוב

כיו� ב) הואqeniayד"אלקיה�". לע"ז) שייכותו (כנ"לoia(מצד ואשרה מזבח

בימוס על ג� הציווי חל בודאי – לאבד נצטוו שניה� ואת (38 ובהערה בפני�

שביניה�.

ע"י44) שהוא עמלק", של שמו שימחה "עד בשלח ס"פ פרש"י בדוגמת

תצא. ס"פ בפרש"י כמפורש עליה�. נקרא עמלק של ששמו הדברי� כל איבוד

זכר�" "אבד שצ"ל שכותב בפרש"י כ� מוב� בשלח בס"פ עמלק.ixrcוג�

s`) qenial wx `id dlgzny oeikn ik (*k"g`y'ieyrd oa` k"`yn .(zia d"c my 'qez d`x) carizy cr dxeq` dpi` ,jkl dzlgzn davgp `l m`a ,(envr qeniad z` oicaer

:azek epzyxtay ,i"yx oeyl weic mi`ex dfa mbe .(oa` d"c my 'qez d`x) jkl dlgzn davgp `lyk mb dxeq` ,dnvr dl zeegzydldavgymdy ± mihtyn 'tae ,oiaivn.
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אלקיה� ופסילי מזבחת�... את שב"ונתצת� כיו� א�

את ג� הפסוק כולל תאבדו�...mihxtdתגדעו�" "אבד של

שמ�"`mdiwlאת את ש"ואבדת� להסביר, יתכ� לא ,"

את שתמחוק פעולה לבצע ציווי זרה,xkfהוא העבודה

משמשי את ובראשונה בראש לאבד היה צרי� אז שהרי

זרה, i`ceaהעבודה mdyואת זרה, העבודה את מזכירי�

כוונת מהי הקושי: מתעורר ושוב אומר. הפסוק אי� זאת

שמ�"? את ב"ואבדת� הפסוק

את "ואבדת� של שהמשמעות רש"י, מסביר לכ�

gikydlשמ�" dpi`אלא שמ�, לה�mzepblאת "לכנות –

".i`pblש�

.Á
˙‡ Ì‚ ˙Â�‚Ï ˘Èmy‰¯Ê ‰„Â·Ú‰

צרי� לגנאי" שה"ש� רש"י, דברי מובני� זה לפי

קובעי� כ� ידי שעל למרות הקוד�, לש� דומה xkfלהיות

זהו ולכאורה, הקוד�, הפשוטהjtiddלש� מהמשמעות

" שמ�":mzca`eשל את

ל כא� הכוונה אי� שב"ואבדת�" אלאdgkydכיו� ,

"ואבדת�iepibל של שהמשמעות מוב�, ,mny z`:היא "

את לגנות העבודהmydיש העבודהשל את רק ולא זרה,

בש� זרה העבודה את לכנות יש לכ� לשמהdnecdזרה.

ידי על כי גנאיztlgdהקוד�, לש� זרה העבודה ש�

xeywש epi`llk,זרה העבודה את רק מגני� הקוד�, לש�

ידי על דוקא שמה. את לא לש�zx`ydא� קשר

של45הקוד� לש� והפיכתו עצמו הש� של רק ושינוי ,

ג� מתגנה כ� ידי על – זרהmydגנאי העבודה .46של

.Ë
‰¯Â‡ÎÏ ,˙Â‡Ó‚Â„‰ È˙˘Ï ¯·Ò‰‰

מדוע לכאורה, להסביר, היה נית� לעיל האמור לפי

כל" "עי� זרה העבודה שאת השניה, בדוגמא רש"י מציי�

לכנותה היה עדי� לכאורה, והרי, קו�". "עי� לכנות יש

"עי� :melk"47בש�

מאכל זאת בכל הוא דוקר, שהוא עלֿא� "קו�", א)

תועלת48בהמה שו� מביאה אינה זרה עבודה ואילו ,49,

"עי� לכנותה היה צרי� ".melkולפיכ�

הכח אפילו אי� זרה לעבודה לקו�.xewclב) שיש כפי ,

זרה עבודה על והדקירה העונש מ`epiשהרי dgekנית�

dlyמאת אלא edÎjexaÎyecwd,yiprn`ח"ו, `edyעל

העבירה.

קו�", "עי� מאשר יותר גנאי מבטא כלו�" ש"עי� וכיו�

רש"י מצטט שעלֿפיeyexitaמדוע ,eheytאת מקרא, של

"עי� לכנות יש כל" "עי� זרה העבודה שאת הגמרא, פירוש

uew.�כ להיות צרי� הפשט לפי שג� כלומר, ?"

קו�" ש"עי� משו� שזאת לומר, היה אפשר לכאורה

ב יותר כלו�"lilvדומה "עי� מאשר כל", וכיו�50ל"עי� .

את "ואבדת� הציווי ידיmnyשאת על דוקא מקיימי� "

לכ� ח', בסעי� כדלעיל הקוד�, לש� דומה ש� השארת

ש"עי� למרות קו�", "עי� בש� זו זרה עבודה לכנות יש

יותר. מגנה הוא כלו�"

רש"י מביא מדוע ג� להסביר היה אפשר זה izyלפי

דוגמאות:

מסביר הוא כריא" בית לה קורי� גליא "בית בדוגמא

" של המשמעות המגנהmzca`eאת ש� לבחור שיש ,"

מלשו� כריא", "בית כגו� זרה, העבודה את dxitgלחלוטי�

zeltye51של השלילה ואת ההיפ� את רק מבטא שאינו –

גובה מלשו� שהוא גליא", הוא52"בית אלא ,jtidd

hlgend,"�קו עי� – כל "עי� ובדוגמא גליא". "בית של

שב"את מסביר צרי�mnyהוא הגנאי שש� היא הכוונה ,"

ל האפשר ככל דומה כאשרmyלהיות א� זרה, העבודה של

יותר. המגנה אחר, ש� יש

ואיל�. 86 עמ' חי"ד לקו"ש בארוכה וראה

(כבספרי45) "לשנות" ולא ש�) ותמורה (כבע"ז "לכנות" רש"י כותב ולכ�

כשמכני�. משא"כ הקוד�, ש� נשאר לא הש�, את כשמשני� כי – ש�)

מתור� ב"תורהzehyta(ועפ"ז (הובא קס שרש המהרי"ק שהקשה מה

כי – ג') פסוק כא� מכא�`daxcתמימה" :gkenשהכינויepi`�הש את מבטל

כבפני�). הקוד�,

לשבח46) מורה שהש� לפי הוא, שמ� את לגנות שצרי� שמה ומכיו�

צ"ל שהגנאי מוב�, הרי dfkהע"ז, oipraוהמעלה השבח היפ� שהוא דוקא

הערה לקמ� וראה כא�. שבפרש"י מהדוגמאות (כמוב� עליו מורה הי' שהש�

את ב"ואבדת� נכלל וג"ז ,(53mny."

סברא47) כל אי� אבל .50 בהערה ראה – ל"כל" קצת דומה "כלו�" שג�

מכיו� וכדומה, מאומה" "אי� או אי�" "עי� אותה "אי�"zeaizdyשיקראו

"כל". להתיבה דמיו� לה� אי� ו"מאומה"

בתרגו� השפה, באותה דוקא צ"ל לגנאי שהשינוי לתר� גדול ודוחק

בל' או כריא) – לשו�xwnd`(גליא הוא ד"כלו�" ובפרט – קו�) – (כל

)ycewd.�במשנת דחכמי� (

ש�.48) ופרש"י יח ג, בראשית ראה

לקו"ש49) ראה – האזינו ר"פ הרמ"ז מ"ש (ע"פ מבואר לפעמי�

העמי�" לכל אות� ה"א חלק "אשר בפירוש (194ֿ5 ע' ח"ז [המתורג�]

(ועייג"כ לכו"מ שעובדי� ע"י השפעת� מקבלי� שאוה"ע יט), ד, (ואתחנ�

רק שה� כ"א ח"ו מכח� אינה שההשפעה להעיקר, [נוס� אבל פ"ו). אגה"ת

(ראה כלל תועלת שו� מזה מגיע אי� הפשט, דר� ע"פ – החוצב] ביד כגרז�

ש�). ואתחנ� ג. כ, יתרו רש"י

הראשונות50) אותיות ב' כי ל"כל", באותיות קצת דומה "כלו�" שג� א�

"כל". הוא שב"כלו�"

ש�.51) תמורה פרש"י ג� וראה רע"א. מו, ע"ז רש"י

ש�.52) ותמורה ע"ז רש"י
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ידי על שג� כיו� כ�. להסביר אי� דבר של לאמיתו א�

תאבדו�... `mdiwl"אבד z`של שמה ונשכח נמחק ,"

ז', בסעי� כדלעיל זרה, ישzllypeהעבודה הש�, מציאות

לכנות ציווי היא שמ�" את "ואבדת� שהתוספת להניח,

שהוא בלבד זו שלא בש�, זרה העבודה אתlleyאת

ב"שמ�" הנכללי� השבחי�

" אי� אז שמ�"mzca`e(שהרי הוספהdfאת מהווה

ל" oeca`zמהותית ca`כי אלקיה�", את ...zlilyהמעלה

ל דומה ב"שמ�" איבודzgkydהנכללת ידי על הש�

אלקיה�)

בכינוי דוקא אלא –dpbnd.זה ש�

"ואבדת� הציווי מפני רק שלא יוצא, כ� `zוא�

mnyאת לכנות אי� עצמו, "ואבדת�" מפני ג� אלא ,"

אלא כלו�", "עי� בש� כל" "עי� שנקראה זרה העבודה

את יותר מביע כלו�" "עי� הש� אמנ�, כי קו�". "עי�

זה אי� א� כל", "עי� של המעלה ואי�i`pbשלילת כ�, כל

מ"jtiddזה "עי�lkבדיוק הכינוי כמו ,"uewהוא קו� :"

rbeteדבר wifndהיא זרה העבודה ג� וכ� ובבהמה, באד�

mxebd"�קו" נגר� שבאמצעותה לעובדmbteוהתקלה

זרה. עבודה

מתעורר זה רש"ילפי צרי� מדוע השאלה: שוב ת

דוגמאות?izyלהביא

.‡È
ÌÂ˜Ó‰ ˙ÂÏÚÓÏ Ì‡˙‰· Y Ì˘‰

בפשטות: הוא לכ� ההסבר

לבחור נהגו שהגויי� ג', בסעי� כ�, לפני הוסבר כבר

של והמעלה החשיבות את המבטאי� מקומות זרה לעבודה

אות� הביע זרה העבודה ש� שג� מוב�, כ� זו. זרה עבודה

המקומות. ידי על שהתבטאו המעלות

ו"עי� גליא" "בית – אלו דוגמאות שתי רש"י נוקט לכ�

המקומות סוגי לשני מתאימי� אלו שמות שני כי – כל"

ועל הרמי� ההרי� "על הקוד�: בפסוק המוזכרי�

רענ�": ע� כל ו"תחת הגבעות",

" זרה העבודה minxdבהצבת mixdd lrרצו ה� ,"...

זו, זרה עבודה של וה"חשיבות" ה"גובה" את "להראות"

גובה מלשו� גליא", "בית הוא לכ� המתאי� סוג53והש� .

כל "תחת העמידו זרה עבודה של oprxאחר ur�ובכ ,"

כ"ע� רב, לשפע זוכי� זו זרה עבודה ידי שעל לבטא, רצו

של זה לסוג המתאי� והש� טובי�. פירות הנות� רענ�"

שהיא "מראה" אשר כל", "עי� הוא זרה רואה54עבודה

הכל. ומשפיעה

גליא..." "בית הדוגמאות את רק רש"י מציי� לפיכ�

כל...", כלב"hinyneו"עי� פני מל� "פני הדוגמא את

להבנת חשובות אלו דוגמאות רק כי – בגמרא המובאת

כדלעיל. כא�, הפסוקי� של הפשוטה המשמעות

.·È
"·ÏÎ È�Ù Y ÍÏÓ È�Ù"

לנאמר לעיל האמור לפי כלב"xnba`ההסבר ש"פני

מל�" מ"פני ההיפ� :55הוא

" ובמיוחד עמו. צרכי לכל ודואג משפיע מל�",iptמל�

"באור בדיוקmiig"56מל�iptאשר הוא כלב" "פני ואילו .

ב"שלושה" נכללי� שהכלבי� לכ� בנוס� כי, מכ�. ההיפ�

זה" את זה "שונאי� נאמר57אשר הכלבי� על הרי ,58

בעזות היא שתאוות� שבעה", ידעו לא נפש עזי "והכלבי�

מה בכל לה� די אי� שבעה": ידעו ש"לא כ� כדי עד רבה,

יותר. ודורשי� רעבי� תמיד ה� – לה� שיהיה

הוא שאי� מוב� לעצמו, בהכל חושק שהכלב וכיו�

נדמה רק כאשר ואדרבה: לזולתו. ולתת להשפיע מסוגל

הכל רוצה והוא זאת, סובל הוא אי� משהו, לזולתו שיש לו

לעצמו.

לכול� משפיע שהמל� ההתבטלות59כש� מצד

שלו והאמיתית להיפ�:60הפנימית בדיוק הוא הכלב כ� ,

הב" "הב תמיד נובח הזולת,61הוא על רעה בעי� ומביט ,

מקנא. ותמיד

"בית53) הגירסא בוחר כא� שבפרש"י מה ג"כ יוב� בפני�, מ"ש ע"פ

יותר שדומה א� – ש�) תמורה פרש"י (ראה כליא" "בית ולא כריא"

היפ� (– הרווחת הגירסא שהיא לזה (נוס� כי גליא", ל"בית (בהאותיות)

–minxd"הרי� "`ilbהוא ,`ixk,zelty– כליא כלו�.oeilkולא ,

מעי�54) – ז) טז, (ל� המי� עי� מל' ג� אפ"ל הי' אבלxewneלכאורה .

מעי�. של פי' הפשט) ע"ד (ג� מקור א� צ"ע

ח"ח55) בלקו"ש (נדפס תש"ל תמוז לג' במכתב הערה ראה – ביאור עוד

.(342 ע'

טו.56) טז, משלי

טבע57) שבה� י"ל, ראשונה, ש� נמנו שכלבי� ומכיו� ב. קיג, פסחי�

ביותר. הוא זו שנאה

ש�.58) ורד"ק רש"י וראה יא. נו, ישעי'

דבלע�),59) רעה עי� (היפ� טובה" "עי� – אבינו דאברה� החסד בדוגמת

סע"ד יז, עקב לקו"ת ס"ב. (אגה"ק ואפר" עפר ד"ואנכי הביטול מצד הי' שזה

פ"ג. ח"ב) קונטרסי� (בסה"מ תרצ"ה ה' אמרת ד"ה ).cereואיל�.

שוויתי60) לא א� בישראל) המלכות (עיקר דוד אמר –iznneceשלכ�

ולא תולעת ואנכי סה"ד); פ"ב סנה' ירוש' וראה ב. קלא, (תהלי� – כדומ�

וראה ע"ב). ריש לד, (ברכות פוסק אינו שוב שכרע והמל� ז). כב, (ש� איש

בקרבו לבו להיות המל�) (את צוהו הכתוב.. ה"ו: פ"ב מלכי� הל' רמב"�

" הרמב"� בל' [ועיי"ש בקרבי חלל ולבי שנאמר וחלל wlgyשפל jxck'כו

edev jk.עיי"ש פל"א. תש"ח השמע"צ ביו� ד"ה ג� וראה .["

ואיל�.61) סע"א פ, זח"ג ראה
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ידי על שג� כיו� כ�. להסביר אי� דבר של לאמיתו א�

תאבדו�... `mdiwl"אבד z`של שמה ונשכח נמחק ,"

ז', בסעי� כדלעיל זרה, ישzllypeהעבודה הש�, מציאות

לכנות ציווי היא שמ�" את "ואבדת� שהתוספת להניח,

שהוא בלבד זו שלא בש�, זרה העבודה אתlleyאת

ב"שמ�" הנכללי� השבחי�

" אי� אז שמ�"mzca`e(שהרי הוספהdfאת מהווה

ל" oeca`zמהותית ca`כי אלקיה�", את ...zlilyהמעלה

ל דומה ב"שמ�" איבודzgkydהנכללת ידי על הש�

אלקיה�)

בכינוי דוקא אלא –dpbnd.זה ש�

"ואבדת� הציווי מפני רק שלא יוצא, כ� `zוא�

mnyאת לכנות אי� עצמו, "ואבדת�" מפני ג� אלא ,"

אלא כלו�", "עי� בש� כל" "עי� שנקראה זרה העבודה

את יותר מביע כלו�" "עי� הש� אמנ�, כי קו�". "עי�

זה אי� א� כל", "עי� של המעלה ואי�i`pbשלילת כ�, כל

מ"jtiddזה "עי�lkבדיוק הכינוי כמו ,"uewהוא קו� :"

rbeteדבר wifndהיא זרה העבודה ג� וכ� ובבהמה, באד�

mxebd"�קו" נגר� שבאמצעותה לעובדmbteוהתקלה

זרה. עבודה

מתעורר זה רש"ילפי צרי� מדוע השאלה: שוב ת

דוגמאות?izyלהביא

.‡È
ÌÂ˜Ó‰ ˙ÂÏÚÓÏ Ì‡˙‰· Y Ì˘‰

בפשטות: הוא לכ� ההסבר

לבחור נהגו שהגויי� ג', בסעי� כ�, לפני הוסבר כבר

של והמעלה החשיבות את המבטאי� מקומות זרה לעבודה

אות� הביע זרה העבודה ש� שג� מוב�, כ� זו. זרה עבודה

המקומות. ידי על שהתבטאו המעלות

ו"עי� גליא" "בית – אלו דוגמאות שתי רש"י נוקט לכ�

המקומות סוגי לשני מתאימי� אלו שמות שני כי – כל"

ועל הרמי� ההרי� "על הקוד�: בפסוק המוזכרי�

רענ�": ע� כל ו"תחת הגבעות",

" זרה העבודה minxdבהצבת mixdd lrרצו ה� ,"...

זו, זרה עבודה של וה"חשיבות" ה"גובה" את "להראות"

גובה מלשו� גליא", "בית הוא לכ� המתאי� סוג53והש� .

כל "תחת העמידו זרה עבודה של oprxאחר ur�ובכ ,"

כ"ע� רב, לשפע זוכי� זו זרה עבודה ידי שעל לבטא, רצו

של זה לסוג המתאי� והש� טובי�. פירות הנות� רענ�"

שהיא "מראה" אשר כל", "עי� הוא זרה רואה54עבודה

הכל. ומשפיעה

גליא..." "בית הדוגמאות את רק רש"י מציי� לפיכ�

כל...", כלב"hinyneו"עי� פני מל� "פני הדוגמא את

להבנת חשובות אלו דוגמאות רק כי – בגמרא המובאת

כדלעיל. כא�, הפסוקי� של הפשוטה המשמעות

.·È
"·ÏÎ È�Ù Y ÍÏÓ È�Ù"

לנאמר לעיל האמור לפי כלב"xnba`ההסבר ש"פני

מל�" מ"פני ההיפ� :55הוא

" ובמיוחד עמו. צרכי לכל ודואג משפיע מל�",iptמל�

"באור בדיוקmiig"56מל�iptאשר הוא כלב" "פני ואילו .

ב"שלושה" נכללי� שהכלבי� לכ� בנוס� כי, מכ�. ההיפ�

זה" את זה "שונאי� נאמר57אשר הכלבי� על הרי ,58

בעזות היא שתאוות� שבעה", ידעו לא נפש עזי "והכלבי�

מה בכל לה� די אי� שבעה": ידעו ש"לא כ� כדי עד רבה,

יותר. ודורשי� רעבי� תמיד ה� – לה� שיהיה

הוא שאי� מוב� לעצמו, בהכל חושק שהכלב וכיו�

נדמה רק כאשר ואדרבה: לזולתו. ולתת להשפיע מסוגל

הכל רוצה והוא זאת, סובל הוא אי� משהו, לזולתו שיש לו

לעצמו.

לכול� משפיע שהמל� ההתבטלות59כש� מצד

שלו והאמיתית להיפ�:60הפנימית בדיוק הוא הכלב כ� ,

הב" "הב תמיד נובח הזולת,61הוא על רעה בעי� ומביט ,

מקנא. ותמיד

"בית53) הגירסא בוחר כא� שבפרש"י מה ג"כ יוב� בפני�, מ"ש ע"פ

יותר שדומה א� – ש�) תמורה פרש"י (ראה כליא" "בית ולא כריא"

היפ� (– הרווחת הגירסא שהיא לזה (נוס� כי גליא", ל"בית (בהאותיות)

–minxd"הרי� "`ilbהוא ,`ixk,zelty– כליא כלו�.oeilkולא ,

מעי�54) – ז) טז, (ל� המי� עי� מל' ג� אפ"ל הי' אבלxewneלכאורה .

מעי�. של פי' הפשט) ע"ד (ג� מקור א� צ"ע

ח"ח55) בלקו"ש (נדפס תש"ל תמוז לג' במכתב הערה ראה – ביאור עוד

.(342 ע'

טו.56) טז, משלי

טבע57) שבה� י"ל, ראשונה, ש� נמנו שכלבי� ומכיו� ב. קיג, פסחי�

ביותר. הוא זו שנאה

ש�.58) ורד"ק רש"י וראה יא. נו, ישעי'

דבלע�),59) רעה עי� (היפ� טובה" "עי� – אבינו דאברה� החסד בדוגמת

סע"ד יז, עקב לקו"ת ס"ב. (אגה"ק ואפר" עפר ד"ואנכי הביטול מצד הי' שזה

פ"ג. ח"ב) קונטרסי� (בסה"מ תרצ"ה ה' אמרת ד"ה ).cereואיל�.

שוויתי60) לא א� בישראל) המלכות (עיקר דוד אמר –iznneceשלכ�

ולא תולעת ואנכי סה"ד); פ"ב סנה' ירוש' וראה ב. קלא, (תהלי� – כדומ�

וראה ע"ב). ריש לד, (ברכות פוסק אינו שוב שכרע והמל� ז). כב, (ש� איש

בקרבו לבו להיות המל�) (את צוהו הכתוב.. ה"ו: פ"ב מלכי� הל' רמב"�

" הרמב"� בל' [ועיי"ש בקרבי חלל ולבי שנאמר וחלל wlgyשפל jxck'כו

edev jk.עיי"ש פל"א. תש"ח השמע"צ ביו� ד"ה ג� וראה .["

ואיל�.61) סע"א פ, זח"ג ראה
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המוזכרי� הזרות העבודות של השמות xnba`שלושת

למקומות: הקשורי� כל", ו"עי� מל�" "פני גליא", "בית –

הגבעות" "על הרמי�", ההרי� רענ�"62"על ע� כל ו"תחת

בהתא� ה� "עי�63– הרשע: בלע� של המדות לשלוש

רחבה" ונפש גבוהה ורוח :64רעה,

"נפש גובה. מלשו� גליא", ל"בית דומה גבוהה" "רוח

לי... ית� ("א� וזהב"ln`רחבה" כס� היא65ביתו – (

הרוצהlkכ"עי� ,"lkd,"כלב כ"פני היא רעה" ו"עי� .

לאחרי� נתינה מאפשרת כדלעיל.66שאינה ,

הוא: לבלע� זרה העבודה שמות שבי� לקשר ההסבר

זה" ה"לעומת היה הרשע שבלע� ידוע, כללי באופ�

רבינו משה במשנה67של א� שהוא68. חדש, עני� מופיע

אבינו, אברה� של זה" ה"לעומת היה

זרה היאמלחמהבעבודה אברה�אבינו של שמהותו וכיו�

דאברה�69וביטולה כוכבי� ש"עבודת נאמר לפיכ� אשר ,

הוויי�" פירקי מאה ד' מאות70אבינו מארבע (=מורכבת

בלע� של המוזכרות המידות ששלוש משו� לכ�, – חלקי�)

זרה העבודה של והשמות הסוגי� לשלושת מתאימות הרשע,

אבינו. אברה� של זה" ה"לעומת הוא לעיל, שהוזכרו

.„È
‰Î¯·Ï ‰ÏÏ˜‰ ˙ÎÈÙ‰

שיהיו סוטה, מסכת בסו� המוזכרי� העניני� בי�

א� הכלב". כפני הדור ש"פני מוזכר דמשיחא, בעקבתא

" ה� ש� המפורטי� העניני� ברכותmzeiniptaכל "71.

ידי על ובמיוחד דמשיחא, שבעקבתא היא, בכ� הברכה

הדור לכל גורמי� חוצה, המעיינות הפצת של העבודה

ה' לדבר שכל72ל"רעב" – שבעה" ידעו "לא של באופ� ,

הב". "הב תובעי� ותמיד מספיק, אינו עדיי� שמקבלי� מה

לפניכ� נות� אנכי "ראה הפרשה לתחילת קשור הדבר

לברכה הופכי� הקללה את שג� וקללה": ברכה ,73היו�

העבודה של השמות שלושת (אשר בלע� לגבי כנאמר

בלבד זו שלא כדלעיל), מדותיו, שלוש כנגד ה� זרה

מכ� יותר אלא בלע�", אל לשמוע אלקי� ה' אבה ש"ולא

" –jetdie"לברכה הקללה את ל� אלקי� ,74ה'

לאחר מיד המופיעה לפרשה מגיעי� כ� ידי ועל

שערי�", בכל ל� תת� ושוטרי� "שופטי� – פרשתנו

כבראשונה" שופטי� "ואשיבה בגאולה75שיקויי� ,

ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

ממש. בקרוב

(g"kyz d`x t"y zgiyn)

•

(ויק"ר62) אמרו [שלכ� מהרי� "ומקבלות" יותר קטנות שגבעות כמו כי

מהאבות מקבלות אמהות כי – אמהות אלו והגבעות אבות אלו הרי� ספל"ו)

מבית (תועלת) "ו]מקבל" ונכנס [דר המל� כ� ג)], טו, שה"ש לקו"ת (ראה

גליא. בית – המל�

בקדושה63) ג� ישנ� רחבה ונפש גבוהה שרוח אלא

(תהלי� ברחבה" "ואתהלכה ו) יז, (דה"ב ה'" בדרכי לבו "ויגבה וע"ד –

– אד� בכל צ"ל ששניה� ג) (פו, מטות לקו"ת וראה מה), קיט,

כל" ו"עי� גליא" ב"בית שייכת`miiznהיינו אינה רעה" "עי� משא"כ .

המל�" בפני�.`izinב"פני כדלהל� כלב", "פני בהש� נרמזת ולכ� (דקדושה),

פרקי64) לומר שלהנוהגי� ולהעיר, ב. כד, בלק פרש"י מי"ט. פ"ה אבות

,(1 הערה 185 ע' ח"ז [המתורג�] בלקו"ש (נסמ� הקי� שבתות כל אבות

ראה. בש"פ שני�) (בכמה זה פרק אומרי�

יח.65) כב, ש�).dfneבלק (פרש"י רחבה" שנפשו "למדנו

(א�66) דוקא זה בסדר ב) כד, ש� (ורש"י ש� במשנה שנמנו מה הטע�

כב, (בלק עמכ�" להלו� לתתי ה' מא� מ"כי למדנו רחבה ונפש גבוהה שרוח

– יח) (ש�, גו'" ביתו מלא בלק לי ית� ו"א� עיניו"וישאiptlyיג) את בלע�

(מוחי�) – רעה" "עי� י"ל: רעה") עי� בה� להכניס ביקש –dnyp:ואח"כ ,

gexגבוההytpe.רחבה

ש"ת.67) השקיפה ד"ה בארוכה וראה יו"ד. לד, ברכה ספרי

ש�.68) אבות

ה"ג.69) פ"א ע"ז הל' רמב"� ראה

ב.70) יד, ע"ז

ואיל�.71) סע"א מח, בחוקותי לקו"ת ראה

יא.72) ח, עמוס ראה

תרנט.73) תרמה. ע' פרשתנו אוה"ת

היא דאלול התשובה כי – לאלול ראה דפ' השייכות ג"כ שזוהי וי"ל

לזכיות. נהפכי� שהזדונות באופ�

תתקפב.74) ע' ש� אוה"ת ו. כג, תצא

זה75) בכתוב וכהסיו� המשיח" בוא "לפני עוד יהי' שזה – כו. א, ישעי'

"k"g`.((מ"ג פ"א (סנה' להרמב"� בפיה"מ (כ"מ גו'" הצדק עיר ל� יקרא

(משיח)* שהוא "ואפשר הי"ב) פי"ד סנה' (הל' לרמב"� הרדב"ז בפי' ומש"כ

והרדב"ז בזה"ז, לסמו� אפשר א� בה"הכרע" תלוי ה"ז – הגדול" ב"ד יסמו�

ועצע"ק ש�). וברדב"ז הי"א פ"ד סנה' הל' רמב"� (ראה בזה** לשיטתי' אזל

לומר ואי� אתא". הגדול "לב"ד ב) (מג, מעירובי� – פי"ד סנה' הל' ברדב"ז

כהרדב"ז – תחלה כשנתגלה משיח או זה, הגדול ב"ד סמכו ראוב� דמבני

(ובפרט משיח" נתגלה ולא ראוב� בני באו לא "והא יקשה דעדיי� – ש� בפ"ד

לחזור הגדול ב"ד עתיד שבטבריא ש�) פי"ד סנה' הל' (רמב"� עפמש"כ

סמוכי� דוקא לאו דעירובי� הגדול" "ב"ד עכ"פ) (דלהרדב"ז וי"ל תחלה).

– כ� י"ל i`nc!`iapd(ובלאה"כ 'il` z`ial ± "dkinq" n"wtpשיגרא כ"א ,(

שבדור. גדול (הכי) לב"ד והכוונה דלישנא.

.giyn jenqi in r"vre (*

oi` (**gixkdl"jihtey daiy`e"c n"dita k"ynn ea xfg dwfgd ciay ± oke) k"g` xzqie dlbzi giync l"q `l ocic q"yc l"q m"anxdcmcewc"re ± (giyn z`ial

± giynd jlnd `edy (`aifek oa lr) eilr xne` 'ek w"rx ixdy 'ek jzrc lr dlri l`e (b ,`"it mikln 'ld) ezii`x

.a ,a"it mikln 'ld d`x ± 'il` z`ial rbepa ± .'eke oikenq c"a epnfa 'id ok ,ezngln jyna (zexrna) onf jyn xzzqp `aifek oa ik

a`Îmgpn b"k oey`x mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כ"ג ראשו� מנח�ֿאביו�
אגרתז ,`iw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéøùà .æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - ''eced'' iptly dltzd xcqa mixne` dl`

aeh dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d''awd ly xywle

.epzyexi dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed

''lxeb''e ''wlg'' miiehiad

zelbzdl miqgiizn

enke ,icedil ziwl`d

aezky1:é÷ìç úðî 'ä"§¨¤§¦
."'Bâå éñBëåokn xg`le)2 §¦§

(:aezkéì eìôð íéìáç"£¨¦¨§¦
."'Bâålxeba miwlg -3eltp §

miiqn `edy itk) 'ek il

miwlgdy ,''minirpa''

,il minirp ,lxeba il eltpy

xn` ixd `ed ok iptl ,oky

,dz` ,''ilxeb jinez dz`''

didiy ,ilxeb jnez ,d''awd

mi`veny ixd .(aehd wlgd

,lxeb lr ''wlg'' oeyld ep`

dxi`nd zewl`d lr

.icedi ly eznypaïéáäì§¨¦
ì"eðìøBâ"å "eð÷ìç" ïBL- §¤§¥§¨¥

,zewl`d z`xwp recn

,icedi ly dnypa dxi`nd

wlgy zeidl dleki ''wlg'' ly ezernyn ,''lxeb''e ''wlg'' mya

,llkd on `vei `edy wlg ernyn ''lxeb'' eli`e ,ipyl dey cg`

,lxeba dkefy inl didi df wlgy rawp lxeb it lr wxeéøöøàáì C ¨¦§¨¥
ì áèéäøeâMä ïBL4Bì ïéà" :äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîa ¥¥¨©¨§©£©©¥¦§¨¦§¨¨¥

iL àì äøBàëìc íâä ék ,"ìàøNé éäìàa ÷ìçì C"÷ìç" ïBL ¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥¦£©§¦§¨Ÿ©¨§¥¤
.íBìLå ñç íé÷ìçì ÷lçúî BðéàL ,Cøaúé úe÷ìàa ììk- §¨¨¡Ÿ¦§¨¥¤¥¦§©¥©£¨¦©§¨

jtid `id zehiyte ,zehiytd zilkza heyt ixd `ed d''awd

z`f lkae ,''wlg'' oeyld zewl`a jiiy `ly ixd - miwlgn

,oiadl epilr o`kn ,zewl`a ''wlg'' iehiaa l''f epinkg miynzyn

dxi`nd zewl`a j` ,zehiyt ly oipr `id zewl`y zexnly

`id ,oky ,''wlg'' oeyld zkiiy - l`xyi zenypl zcxeiezcxei

itk ,miwlg ly zelbzda.oldl xiaqiy,ïéðòä Cà,`ed -Bîk ©¨¦§¨§
á÷òéa áeúkL5Leøt ,"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" :,oky - ¤¨§©£Ÿ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥

,df weqtl cr (` :mipaen `l mixac dnk weqta mpyi zehyta

(iwl` lÎ`)'' xn`p o`k eli`e ,''awri'' mya ef dyxta miynzyn

l`xyimy avie'' df iptl aezky dnl zekiiyd `id dn (a ."

xiaqn jk lr .''l`xyi iwl` lÎ`'' oipra yecigd dn (b .''gafn

:`ed weqta ''yexit''dy ,owfd epax-Ceøa-LBãwä úîàa äpä ék¦¦¥¤¡¤©¨¨
,àeä ïk BîLk àeämnexne lcaen ,''yecw'' `edy ,`ed - ¦§¥

oeyln dkxa) dlbzne jynp `ed - ''`ed jexa'' `ed ,mlerdn

cxi ,mlrpe xzqp ,''`ed'' df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd

oeylae ,zelbzde dkynda

:owfd epaxeäéàc óà ék¦©§¦
íéðBéìò ïéîìò ìk àlîî§©¥¨¨§¦¤§¦

íéðBzçúå`edy zexnl - §©§¦
,zenlerd lk `lnn

,mipezgzde mipeilrdíeøî¥
úBìònä,zebixcnde -ãò ©©£©

Bælä õøàì úçzî¦©©¨¨¤©¨
,úéøîçäd''awd `lnn - ©¨§¦

mewn lka `vnpe mlek z`

dpeekd oi` o`k oky ,deeya

itk ''oinlr lk `lnn''a

xywda llk jxca xaqeny

zewl`a dbixcnl

mler lka znvnevnd

ezlrnl m`zda

`l` ,ezbixcnleo`k

d''awdy dnl `id dpeekd

lka `vnpe `lnn

,zenlerdáeúkL Bîk6: §¤¨
eðééäc ,Lnî "éðà" ¯ "àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥£¦©¨§©§

,ãáì BãBák àìå ìBëéák Búeîöòå Búeäîmewna aezky itk - ¨§©§¦§¨§Ÿ§§©
xg`7''d zece` xaecn my ,"eceak ux`d lk `ln" :ely ''ceak

'' aezky ,o`k eli`e ,jxazi ez`n dx`ddeip`dpeekd - ''`ln

ezenvre ezedna d''awdy zexnl ,ixd .jxazi ezedne ezenvrl

,zenlerd lka `vnpe `lnnìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨ª§¨
,íéðBzçúå íéðBéìòî- mipezgzd mi`xapde zenlerdn wx `l - ¥¤§¦§©§¦

,mipeilrd zenlerdn mb `l`ñç íëBúa ììk ñtúð Bðéàå§¥¦§¨§¨§¨©
íBìLå,mdn rtyen didiy ea elrti zenlerdy -úñéôúk §¨¦§¦©

,ìLî Cøc ìò Bôeâa íãàä úîLð,seba zqtzpd dnypd - ¦§©¨¨¨§©¤¤¨¨
,zenlera qtzp epi` jxazi `ed eli`e ,sebay miiepiydn zrtyen

,eilr drtyd melye qg mdl didzyøçà íB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨©¥
úeëéøàa8úàæìå .dlrnle lcaene yecw d''awdy oeeik ,okle - ©£¦§¨Ÿ

,zenlern ixnblBúeîöòå Búeänî íúeiç ìa÷ì íéìBëé eéä àìŸ¨§¦§©¥©¨¦¨§©§
àeä-Ceøa-LBãwä øLà úeiçä úeèMtúä ÷ø ,ìBëéák Bcáì§©¦§¨©¦§©§©©£¤©¨¨
äøàä Bîk ,ìLî Cøc ìò ,àeä íéðBzçúå íéðBéìò äiçî§©¤¤§¦§©§¦©¤¤¨¨§¤¨¨

,Cøaúé BîMî äøéàî,cala dx`d ok mb `ed envr mydy - §¦¨¦§¦§¨¥

ùã÷ä úøâà
åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî

íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå

ה.1. טז, ו.2.תהלי� ˘ËÈÏ"‡3.ש�, È·¯‰�האד שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" סו� "אי� אי� מדובר, ש� � פי"ח. ח"א לתניא מציי�

המוב�". והשכל הדעת מ� למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי ˘ËÈÏ"‡:4.יהי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ס"פ בתנחומא אלא מצאתי לא "לע"ע

ל' להעתיק רצה שלא וי"ל ב). סג, (ברכות לה�" "אי� וכ� רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכ� אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע,

וק"ל". רבי�. ל' לא וג� כ.5.נוכח לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א בלק"א
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אגרתז ,`iw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéøùà .æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - ''eced'' iptly dltzd xcqa mixne` dl`

aeh dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d''awd ly xywle

.epzyexi dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed

''lxeb''e ''wlg'' miiehiad

zelbzdl miqgiizn

enke ,icedil ziwl`d

aezky1:é÷ìç úðî 'ä"§¨¤§¦
."'Bâå éñBëåokn xg`le)2 §¦§

(:aezkéì eìôð íéìáç"£¨¦¨§¦
."'Bâålxeba miwlg -3eltp §

miiqn `edy itk) 'ek il

miwlgdy ,''minirpa''

,il minirp ,lxeba il eltpy

xn` ixd `ed ok iptl ,oky

,dz` ,''ilxeb jinez dz`''

didiy ,ilxeb jnez ,d''awd

mi`veny ixd .(aehd wlgd

,lxeb lr ''wlg'' oeyld ep`

dxi`nd zewl`d lr

.icedi ly eznypaïéáäì§¨¦
ì"eðìøBâ"å "eð÷ìç" ïBL- §¤§¥§¨¥

,zewl`d z`xwp recn

,icedi ly dnypa dxi`nd

wlgy zeidl dleki ''wlg'' ly ezernyn ,''lxeb''e ''wlg'' mya

,llkd on `vei `edy wlg ernyn ''lxeb'' eli`e ,ipyl dey cg`

,lxeba dkefy inl didi df wlgy rawp lxeb it lr wxeéøöøàáì C ¨¦§¨¥
ì áèéäøeâMä ïBL4Bì ïéà" :äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîa ¥¥¨©¨§©£©©¥¦§¨¦§¨¨¥

iL àì äøBàëìc íâä ék ,"ìàøNé éäìàa ÷ìçì C"÷ìç" ïBL ¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥¦£©§¦§¨Ÿ©¨§¥¤
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jtid `id zehiyte ,zehiytd zilkza heyt ixd `ed d''awd

z`f lkae ,''wlg'' oeyld zewl`a jiiy `ly ixd - miwlgn

,oiadl epilr o`kn ,zewl`a ''wlg'' iehiaa l''f epinkg miynzyn

dxi`nd zewl`a j` ,zehiyt ly oipr `id zewl`y zexnly

`id ,oky ,''wlg'' oeyld zkiiy - l`xyi zenypl zcxeiezcxei

itk ,miwlg ly zelbzda.oldl xiaqiy,ïéðòä Cà,`ed -Bîk ©¨¦§¨§
á÷òéa áeúkL5Leøt ,"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" :,oky - ¤¨§©£Ÿ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥¥

,df weqtl cr (` :mipaen `l mixac dnk weqta mpyi zehyta

(iwl` lÎ`)'' xn`p o`k eli`e ,''awri'' mya ef dyxta miynzyn

l`xyimy avie'' df iptl aezky dnl zekiiyd `id dn (a ."

xiaqn jk lr .''l`xyi iwl` lÎ`'' oipra yecigd dn (b .''gafn

:`ed weqta ''yexit''dy ,owfd epax-Ceøa-LBãwä úîàa äpä ék¦¦¥¤¡¤©¨¨
,àeä ïk BîLk àeämnexne lcaen ,''yecw'' `edy ,`ed - ¦§¥

oeyln dkxa) dlbzne jynp `ed - ''`ed jexa'' `ed ,mlerdn

cxi ,mlrpe xzqp ,''`ed'' df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd

oeylae ,zelbzde dkynda

:owfd epaxeäéàc óà ék¦©§¦
íéðBéìò ïéîìò ìk àlîî§©¥¨¨§¦¤§¦

íéðBzçúå`edy zexnl - §©§¦
,zenlerd lk `lnn

,mipezgzde mipeilrdíeøî¥
úBìònä,zebixcnde -ãò ©©£©

Bælä õøàì úçzî¦©©¨¨¤©¨
,úéøîçäd''awd `lnn - ©¨§¦

mewn lka `vnpe mlek z`

dpeekd oi` o`k oky ,deeya

itk ''oinlr lk `lnn''a

xywda llk jxca xaqeny

zewl`a dbixcnl

mler lka znvnevnd

ezlrnl m`zda

`l` ,ezbixcnleo`k

d''awdy dnl `id dpeekd

lka `vnpe `lnn

,zenlerdáeúkL Bîk6: §¤¨
eðééäc ,Lnî "éðà" ¯ "àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥£¦©¨§©§

,ãáì BãBák àìå ìBëéák Búeîöòå Búeäîmewna aezky itk - ¨§©§¦§¨§Ÿ§§©
xg`7''d zece` xaecn my ,"eceak ux`d lk `ln" :ely ''ceak

'' aezky ,o`k eli`e ,jxazi ez`n dx`ddeip`dpeekd - ''`ln

ezenvre ezedna d''awdy zexnl ,ixd .jxazi ezedne ezenvrl

,zenlerd lka `vnpe `lnnìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨ª§¨
,íéðBzçúå íéðBéìòî- mipezgzd mi`xapde zenlerdn wx `l - ¥¤§¦§©§¦

,mipeilrd zenlerdn mb `l`ñç íëBúa ììk ñtúð Bðéàå§¥¦§¨§¨§¨©
íBìLå,mdn rtyen didiy ea elrti zenlerdy -úñéôúk §¨¦§¦©

,ìLî Cøc ìò Bôeâa íãàä úîLð,seba zqtzpd dnypd - ¦§©¨¨¨§©¤¤¨¨
,zenlera qtzp epi` jxazi `ed eli`e ,sebay miiepiydn zrtyen

,eilr drtyd melye qg mdl didzyøçà íB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨©¥
úeëéøàa8úàæìå .dlrnle lcaene yecw d''awdy oeeik ,okle - ©£¦§¨Ÿ

,zenlern ixnblBúeîöòå Búeänî íúeiç ìa÷ì íéìBëé eéä àìŸ¨§¦§©¥©¨¦¨§©§
àeä-Ceøa-LBãwä øLà úeiçä úeèMtúä ÷ø ,ìBëéák Bcáì§©¦§¨©¦§©§©©£¤©¨¨
äøàä Bîk ,ìLî Cøc ìò ,àeä íéðBzçúå íéðBéìò äiçî§©¤¤§¦§©§¦©¤¤¨¨§¤¨¨

,Cøaúé BîMî äøéàî,cala dx`d ok mb `ed envr mydy - §¦¨¦§¦§¨¥

ùã÷ä úøâà
åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî

íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå

ה.1. טז, ו.2.תהלי� ˘ËÈÏ"‡3.ש�, È·¯‰�האד שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" סו� "אי� אי� מדובר, ש� � פי"ח. ח"א לתניא מציי�

המוב�". והשכל הדעת מ� למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי ˘ËÈÏ"‡:4.יהי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ס"פ בתנחומא אלא מצאתי לא "לע"ע

ל' להעתיק רצה שלא וי"ל ב). סג, (ברכות לה�" "אי� וכ� רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכ� אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע,

וק"ל". רבי�. ל' לא וג� כ.5.נוכח לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א בלק"א



a`Îmgpnכח c"k ipy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ד שני יו�

,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøàä äðäå,222 'nr cr.áåøî øôñé

,dx`d dxi`ne zpxew mydne,ãçà BîLe àeäLgeka yi okly - ¤§¤¨
,zenlerd lk zeigdl enyn dx`dáeúkL Bîëe9BîL ábNð ék" : §¤¨¦¦§¨§

,"Bcáì`ed myd mby -''ecal'',mlern dlrnl -BãBä"å Båéæ ÷ø §©©¦§
,myd ly -."'Bâå íéîLå õøà ìò`id ,minye ux` ly zeigd - ©¤¤§¨¨¦§

dx`d - cala eife ced

myd ,xen`ky ,enyn

mb `ed envrlykdx`d ok

zeig dyrnly jk ,cala

`id mi`xapde zenlerd

.dx`dn dx`däøàäå- §¤¨¨
dx`dnLnî úLaìúî Bæ¦§©¤¤©¨

íéðBzçúå íéðBéìòa§¤§¦§©§¦
,íúBéçäìxak o`k - §©£¨

zeyalzd lr xaecnynn`l` ,mda z`vnp `idy wx `l .

,mlerd zbixcnl m`zda zn`zene znvnevn zeigdy zeyalzd

,mlerd mr zcg`zne,íéaø íéòvîî éãé ìò íëBúa úñtúðå- §¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦©¦
,oky ,dpezgze dpeilr dbixcn oia ''mirvenn'' enk ody zebixcn

,zepezgzd zebixcnl mbe zepeilrd zebixcnl mb zekiiy odl yi

dbixcndn zeigde rtyd zcixil ''mirvenn'' od zeynyn okle

,dpezgzd dbixcnle dpeilrdíéaø íéîeöîöåmiax minevnv - §¦§¦©¦
,zeigde xe`d miphwzn ,mevnv lk ici lry ,zenka,íéîeöòå- ©£¦

md zeki`ay minevnv

,xe`dy ,xzeia miwfg

wx `l `ed ,mevnvd ixg`l

`ed `l` ,xzei hrene ohw

xy`n xe` ly xg` beq

,mevnvd iptly xe`d

ìzLäaúBâøãnä úeìL- §¦§©§§©©§¥
,zenlerd lyälò Cøc¤¤¦¨

.'eëå ìeìòåcg` mleray - §¨§
dbixcn ,aaeqn - ''lelr''e - daiq - ''dlir'' ly xcq yi envr

''lelr'' `idy dpezgzd dbixcnl daiqe dlir `id zg`

xe`d `a ,xe`d ly zecixide minevnvd lk ixg` ,ixd ,''dlir''dn

.mda qtzp `edy ote`a zenlera

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyéìa úðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©§¦

,úéìëúå ìeáb,seq ilae leab ila -íéîìòð úBîìBò úBéçäì §§©§¦§©£¨¤§¨¦
,úéìëúå õ÷ ïéàìmb -ibeqlk mbe ,leab ila md dl` zenler §¥¥§©§¦

e`a `ed mdn mlerly ot

,zilkze leab ilaBîk§
àaø àøãàa áeúkL10,- ¤¨§¦§¨©¨

minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-ìò-óà©©
dzãøa ïë-étzcxa - ¦¥§¦§¨

- dx`ddéãé ìò ähîì§©¨©§¥
úBéçäì íéaø íéîeöîö¦§¦©¦§©£
íéøeöéäå íéàøápä©¦§¨¦§©§¦

,íéNòpäåmi`xapd - §©©£¦
,''d`ixa'' zenleray

jkn .''diyr''e ''dxivi''

xaecn df iptly oaen

''zeliv`''d mler zece`

dlrnly seqÎoi` zenlere

,''zeliv`''d mlernàéä¦
øtñîì ììk Cøc ú÷ìçð¤§¤¤¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -â"éøz ãâðk ©§©§¤¤©§©
Bæ äøàä úBëLîä éðéî â"éøz ïä ïäL ,äøBzä úBöî¦§©¨¤¥¥©§©¦¥©§¨¤¨¨
äìeìkä íãàä úîLðì øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨§¨¦§¦§©¨¨¨©§¨

ç"îøî248 -ä"ñLe íéøáà365 -,íéãébb''ixz md cgiay - ¥§¨¥¨¦§¨¦¦
,(613)døeáòa øLà,icedi ly eznyp liaya -úéìëz øwò àeä £¤©£¨¦©©§¦

íéøeöéäå íéàøápä ìëì ähîì Bæ äøàä úëLîäå úãéøé§¦©§©§¨©¤¨¨§©¨§¨©¦§¨¦§©§¦
,íéNòpäå'' mlek mi`xwpd -dhndlrnly zenlerd znerl ,'' §©©£¦
,dlabdnïlk úéìëzL,miyrpde mixvepd ,mi`xapd lk ly - ¤©§¦ª¨

:òãBpk ,íãàä àeäzilkza heyt `ed zewl`y zexnl ,ixd - ¨¨¨©©
jiiy `le ,zehiytd

,miwlg ly oipr zewl`a

ziwl`d dx`dda ,j`

dhnl zenlera dxi`nd

`id mzilkze mxwiry

jiiy - icedi ly eznyp

ly oiprdote`ae .miwlg

(613) b''ixz md illk

zwlgzn mda miwlg

xiaqi - zeihxtae ,dx`dd

wlgzn - oldl owfd epax

,dl` miwlgn cg` lk

.miihxt miwlg daxdl

äæ øtñî ,äpäåb''ixz - §¦¥¦§¨¤
zeevn b''ixz cbpk - (613)

,dxezd,ììk Cøãa àeä- §¤¤§¨
zwlgzn illk ote`a

(613) b''ixzl dx`dd

,miwlgú÷lçúî äåöîe äåöî ìk äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥¨¦§¨¦§¨¦§©¤¤
úBièøt úBëìä éôeb ïä ïäå ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéaø íéèøôì¦§¨¦©¦§¥¥§©§¦§¥¥¥£¨§¨¦

,øtñî íäì ïéàL äåöî ìëaLzekldd ihxtl xtqn oi` - ¤§¨¦§¨¤¥¨¤¦§¨
,zeevndn zg` lkayáeúkL Bîk11"úBëìî änä íéML" :- §¤¨¦¦¥¨§¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî

222.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä

óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî

יג.9. קמח, ואיל�.10.תהלי� ב קכז, ח.11.זח"ג ו, שה"ש

a`Îmgpn d"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ה שלישי יו�

,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

l''f epinkg miyxec12:úBzëqî 'ñ ïä,q''yd -ïéà úBîìòå" ,'eë ¥©¤§©£¨¥
"øtñî:l''f epinkg miyxec -,'eë úBëìää ïä,xtqn ila ody - ¦§¨¥©£¨

.'eë ïBéìòä ïBöø úëLîä ïäLixd `ed oeilrd oevxdy oeeike - ¤¥©§¨©§¨¤§
oeilrd oevxdn zekynd ihxt mdy ,zekldd ihxt mb jk ,leab ila

iably myke .leab ila md -

miillkd miwlgd b''ixz

xn` ,dx`dd zwlgzn mda

zhlewd ,dnypay ,lirl

,mipipr b''ixz mpyi ,mze`

,micib d''qye mixa` g''nx

zekyndd ihxt iabl mb jk

leab ila mdy ,dx`ddny

milk l`xyi zenypl yi -

mihxtd helwl miihxt

oeylae .ef dkynde dx`dn

:owfd epaxLnî àeä ïëå§¥©¨
.íãàä úîLðamiiteq oi`d mihxtd zhilwl milk dnypl yiy - §¦§©¨¨¨

.ef dx`de dkyndnúBìeìk eéä íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä ék¦¦¥¨©§¨¤¨¨¨§
aly eznyp -ïBLàøä íãà13êøãå ,BúîLð äúéä ììkly - ¨¨¨¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

,oey`xd mc`ä"ñLe íéøáà ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©§¨¥¨¦§¨
úBîLð ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥¦§¨¤¥¦§
ãòå çéLnä úàéa ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©¦©©¨¦©§©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa14ìBçk ìàøNé éða øtñî äéäå" : ¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§
àìå ãné àì øLà ,íiä©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ

"áøî øôqé15.lkn - ¦¨¥¥Ÿ
mc` znypy ,oaen xen`d

zwlgznd) oey`xd

ly xetq oi` zevevipl

likdl dgeka did (zenyp

miiteqÎoi`d mihxtd

ly dx`dde dkynddn

zeigde xe`d ,oeilrd oevxd

zenypl jynpd iwl`d

epax xiaqi oldl .l`xyi

,lirl xikfdy dn owfd

exi`d awria mby ,''l`xyi iwl` lÎ` el `xwie'' aezk awriay

xacd didy jxc lre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd lk eznypa

:owfd epax oeylae .oey`xd mc`a

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL- ¤¦¥

,awriìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

''`iqkz`c `nlr''n

mbe ,(miqeknd zenlerdn)

`nlr''n zenypd

zenlerdn) ''`ilbz`c

zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
,äìòîlL äøBúì äákøî¤§¨¨§¨¤§©§¨

,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨
''mc` dxezd z`f''17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
íãà äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥¨¨

,"'eëå`id dpeekdy - §
`aeny itk ,''dxez''l

dlawd zxeza19.Bîëe§
áeúkL20íéðôì úàæå" : ¤¨§Ÿ§¨¦

"'eë ìàøNéa,l`xyi lymzeinipta z`fe -äøBz àlà úàæ ïéà"21 §¦§¨¥¥Ÿ¤¨¨
,"'eë,l`xyia mcewn did ,dxez ,''z`f''y -äìeìk äúéäL¤¨§¨§¨

,"àañ ìàøNé" úîLða úLaìîedhnl epia` awri lr aqend - §ª¤¤§¦§©¦§¨¥©¨
l`xyi'' `xwp ok mby dlrnl eyxey lr oke ,''`aq l`xyi'' `xwpd

,''`aqäìeìkädlelk ''`aq l`xyi'' znyp -.úBîLpä ìkî- ©§¨¦¨©§¨
.dxezd xe`l ilk did `ede¯ "ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæå§¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

ì "ìà"úëLîä ïBL,oky - ¥§©§¨©
zcn lr fnex lÎ` myd

,drtyde dkynd ,cqgd

óBñ-ïéà-øBàî äøàää©¤¨¨¥¥
ìà íìòääî àeä-Ceøä¥©¤§¥¤

,éelbäoi` xe`l dpeekd - ©¦
,dxeza yaelnd seqøéàäì§¨¦

,BúîLða éelb úðéçáa¦§¦©¦§¦§¨
áeúkL Bîëe22'ä ìà" : §¤¨¥

;"eðì øàéå''lÎ`''y ixd - ©¨¤¨
edfe ,dx`d oeyl `ed

iwl` lÎ` el `xwie''

`xw awriy ,''l`xyi

jiyndedx`ddn zelbzdd

,seq oi` xe` ly zillkd

xi`zzelbzddy-zeevne dxezaymihxtdlk ekezalikndllkd

.eznypaáì éøLé ìk åéøçàå23,xi`nd iwl`d xe`dy dl` - §©£¨¨¦§¥¥

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî

áé÷äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

ובכ"מ.12. ש�. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ"‡:15.הושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(י טז, (ש� אחר" מפסוק "סיו�

ובכ"מ.16. א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.�.ראה ד, ב.21.רות פא, קיח,22.זח"ג תהלי�

˘ËÈÏ"‡23.כז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישר�א�ל" אותיות "דישראל :



כט a`Îmgpn d"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ה שלישי יו�

,222 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

l''f epinkg miyxec12:úBzëqî 'ñ ïä,q''yd -ïéà úBîìòå" ,'eë ¥©¤§©£¨¥
"øtñî:l''f epinkg miyxec -,'eë úBëìää ïä,xtqn ila ody - ¦§¨¥©£¨

.'eë ïBéìòä ïBöø úëLîä ïäLixd `ed oeilrd oevxdy oeeike - ¤¥©§¨©§¨¤§
oeilrd oevxdn zekynd ihxt mdy ,zekldd ihxt mb jk ,leab ila

iably myke .leab ila md -

miillkd miwlgd b''ixz

xn` ,dx`dd zwlgzn mda

zhlewd ,dnypay ,lirl

,mipipr b''ixz mpyi ,mze`

,micib d''qye mixa` g''nx

zekyndd ihxt iabl mb jk

leab ila mdy ,dx`ddny

milk l`xyi zenypl yi -

mihxtd helwl miihxt

oeylae .ef dkynde dx`dn

:owfd epaxLnî àeä ïëå§¥©¨
.íãàä úîLðamiiteq oi`d mihxtd zhilwl milk dnypl yiy - §¦§©¨¨¨

.ef dx`de dkyndnúBìeìk eéä íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä ék¦¦¥¨©§¨¤¨¨¨§
aly eznyp -ïBLàøä íãà13êøãå ,BúîLð äúéä ììkly - ¨¨¨¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

,oey`xd mc`ä"ñLe íéøáà ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©§¨¥¨¦§¨
úBîLð ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥¦§¨¤¥¦§
ãòå çéLnä úàéa ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©¦©©¨¦©§©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa14ìBçk ìàøNé éða øtñî äéäå" : ¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©§¥¦§¨¥§
àìå ãné àì øLà ,íiä©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ

"áøî øôqé15.lkn - ¦¨¥¥Ÿ
mc` znypy ,oaen xen`d

zwlgznd) oey`xd

ly xetq oi` zevevipl

likdl dgeka did (zenyp

miiteqÎoi`d mihxtd

ly dx`dde dkynddn

zeigde xe`d ,oeilrd oevxd

zenypl jynpd iwl`d

epax xiaqi oldl .l`xyi

,lirl xikfdy dn owfd

exi`d awria mby ,''l`xyi iwl` lÎ` el `xwie'' aezk awriay

xacd didy jxc lre itk ,ziwl`d dx`ddn mihxtd lk eznypa

:owfd epax oeylae .oey`xd mc`a

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL- ¤¦¥

,awriìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

''`iqkz`c `nlr''n

mbe ,(miqeknd zenlerdn)

`nlr''n zenypd

zenlerdn) ''`ilbz`c

zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
,äìòîlL äøBúì äákøî¤§¨¨§¨¤§©§¨

,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨
''mc` dxezd z`f''17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
íãà äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥¨¨

,"'eëå`id dpeekdy - §
`aeny itk ,''dxez''l

dlawd zxeza19.Bîëe§
áeúkL20íéðôì úàæå" : ¤¨§Ÿ§¨¦

"'eë ìàøNéa,l`xyi lymzeinipta z`fe -äøBz àlà úàæ ïéà"21 §¦§¨¥¥Ÿ¤¨¨
,"'eë,l`xyia mcewn did ,dxez ,''z`f''y -äìeìk äúéäL¤¨§¨§¨

,"àañ ìàøNé" úîLða úLaìîedhnl epia` awri lr aqend - §ª¤¤§¦§©¦§¨¥©¨
l`xyi'' `xwp ok mby dlrnl eyxey lr oke ,''`aq l`xyi'' `xwpd

,''`aqäìeìkädlelk ''`aq l`xyi'' znyp -.úBîLpä ìkî- ©§¨¦¨©§¨
.dxezd xe`l ilk did `ede¯ "ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæå§¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

ì "ìà"úëLîä ïBL,oky - ¥§©§¨©
zcn lr fnex lÎ` myd

,drtyde dkynd ,cqgd

óBñ-ïéà-øBàî äøàää©¤¨¨¥¥
ìà íìòääî àeä-Ceøä¥©¤§¥¤

,éelbäoi` xe`l dpeekd - ©¦
,dxeza yaelnd seqøéàäì§¨¦

,BúîLða éelb úðéçáa¦§¦©¦§¦§¨
áeúkL Bîëe22'ä ìà" : §¤¨¥

;"eðì øàéå''lÎ`''y ixd - ©¨¤¨
edfe ,dx`d oeyl `ed

iwl` lÎ` el `xwie''

`xw awriy ,''l`xyi

jiyndedx`ddn zelbzdd

,seq oi` xe` ly zillkd

xi`zzelbzddy-zeevne dxezaymihxtdlk ekezalikndllkd

.eznypaáì éøLé ìk åéøçàå23,xi`nd iwl`d xe`dy dl` - §©£¨¨¦§¥¥

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî

áé÷äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

ובכ"מ.12. ש�. ובכ"מ.13.שהש"ר ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ"‡:15.הושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(י טז, (ש� אחר" מפסוק "סיו�

ובכ"מ.16. א. פד, יד.17.ב"מ יט, כו.18.חוקת א, ואיל19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.�.ראה ד, ב.21.רות פא, קיח,22.זח"ג תהלי�

˘ËÈÏ"‡23.כז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישר�א�ל" אותיות "דישראל :



a`Îmgpnל e"k iriax mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ו רביעי יו�

,aiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...óà äðäå,aiw 'nr cr.ùîî ìøåâä

,'d z`xie 'd zad` ly zexxerzd mdl yi xy`e mala `a mgena

,zeevn mneiwae dxez mcenila zeig dqipkndäøBza íé÷ñBòä̈§¦©¨
éelb úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe©¦§¥¦¥¨¦§¦©¦

,íúîLðaef ''dx`d'' - §¦§¨¨
'' z`xwpepiwlgepixy`) ''

aeh dnepiwlg,xnelk ,(''

zihxtd ziwl`d dx`dd

,devn lk ici lr dxi`nd

dx`ddn wlg `idy

xaqedy itke .zillkd

zewlgzd ly ote`a `id ,dhnl zcxei `idyk ef dx`dy ,lirl

xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg (613) b''ixzl

aeh dn epixy`'' xn`p jk lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa

epiwlg.''íaìå íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨§¦¨
øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä úòLa àeä24.ici lr ,oky - ¦§©©§¦¨§¤§¨§¨©¥

mleqiyrn miler dltzd

jynpe ,icedi ly zeevnd

dx`dd mleqd ici lr

zelbzdde ziwl`d

xiaqd o`k cr .dizeawray

.''epiwlg'' oeyld owfd epax

mirp dn'' oeyld xiaqi oldl

epilxeblxeb it lr wxe llkd on `vei wlg lr dxen ixd lxeby ,''

:owfd epax oeylae .dtid wlga mikef

éelbL óà ,äpäå,iwl` -àeä úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
ètLîe úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL̈¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©¦§¨

eðlëì ãçàd cvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk -dx`d ¤¨§ª¨
dlrnlycg` lkl zkynp `id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

,deya l`xyin-ét-ìò-óà©©¦
ìk ïéà èøt Cøãa ïë¥§¤¤§¨¥¨

Bà úBLôpädbixcnd - ©§¨
,dpnn dlrnlyå úBçeøä̈§

dlrnly dbixcnd e` -

,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨
äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤

dxi`nd ziwl`d zelbzde

meiwe dxez ici lr mdl

,devníìebìb ïîæe úò éôì§¦¥§©¦§¨
,äfä íìBòa íàBáe- ¨¨¨©¤

ly zenypd ziaxn

ixd od dl` epizexec

df mlera xak eidy zenyp

ick dfd mlerl aey ecxie

itl ixd ,miieqn oipr owzl

dnypdy dtewzde onfd

df mlerl zcxeie zlblbzn

dl dxi`n dfk ote`a -dlrnlnlry ziwl`d zelbzdde dx`dd

.ef e` ef devn iciäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe25Ceáà" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨
."'eë úéöéöa déì øîà ,éôè øéäæ éåä éàîadid dna jia`'' - §©¨¥¨¦§¥¨©¥§¦¦

dxi`d ziviv zevnay ,ixd .''ziviv zevna" :el dpre ?''xzei xidf

xy`n xzei dneiwa xidf did okly ,zcgein ziwl` zelbzd el

yexitd itke ,zexg` zeevna26ied i`na'' :xidfdna - ''ithxi`d

.iwl`d xe`d xzei elúBøBcä ìk ïéà ïëå27.ïéåLcala ef `l - §¥¥¨©¨¦

cvn miiepiy mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp oia miiepiy mpyiy

mzceary zexec eidy ,zexecdzixwirdzexece ,dxezd oipr dzid

mzcearyzixwird'eke dwcvd oipr dzid28zenypl ,oky ,

mipipra zcgein zelbzd dxi`d zexec mze`aydl`.Bîk ék¦§
øáà ìk ,íãàä éøáàL¤¥§¥¨¨¨¨¥¨
úéèøt älòt Bì Lé¥§ª¨§¨¦
úBàøì ïéòä ,úãçéîe§ª¤¤¨©¦¦§

ì ïæàäåîLìëa Ck ,ò §¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨
äåöîoixa`'' ze`xwpd - ¦§¨

''`klnc29,''jlnd ixa`'' -

ãçéîe éèøt øBà øéàî¥¦§¨¦§ª¨
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨
ìàøNiî Lôð ìkL óàå§©¤¨¤¤¦¦§¨¥
íi÷ì ìebìâa àBáì äëéøö§¦¨¨§¦§§©¥

,úBöî â"éøz ìkcvik - ¨©§©¦§
,xnel ,`eti` ,mi`zn

zexece df onf ly dnyply

,xg` ote`a ,dxi`n dl`

zyxcpe ,ziwl`d zelbzdd

xzei dwfge zcgein zexidf

zeevnazeihxt?zeniieqn

äëøöð àì íB÷î ìkî- ¦¨¨Ÿ¦§§¨
,zniieqn devna zcgeind zexidfdúeøéäæe äôcòäì àlà¤¨§©§¨¨§¦

äìòîì ,úìtëîe äìeôk ,æò øúéå úàN øúéa ,äøúé úeæéøæe§¦§¥¨§¤¤§¥§¤¤¨§¨§ª¤¤§©§¨
øéäæ éåä éàîa" øîàL eäæå .úBönä øàL úeøéäfî äìòî©§¨¦§¦§¨©¦§§¤¤¨©§©¨¥¨¦

"éôè" ¯ "éôè,xzei -.à÷éczeidl dkixv zexidf ,oky ,`wec - §¥§¥©§¨
lkaxidf did devn efi`a :`id o`k dl`yd ,zeevndxzei.,äpäå§¦¥

úBièøt úBîLðì éèøtä äfä øBàä ïBøúéxe`d xi`n oday - ¦§¨©¤©§¨¦¦§¨§¨¦
,zelbzd xzia devndnyàlà ,âOî úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©ª¨¤¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë

äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá
âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä

.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סכ"ד מלקמ� ב.25."להעיר קיח, 26.240.שבת ע' תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר 27.ראה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.'"המצוות' צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש דלעיל. וזמ�" ב"עת נכלל ‡„ÂÓ"¯28."לכאורה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."ס"ט ס"ה, אגה"ק ת"ל.29."ראה תקו"ז

a`Îmgpn f"k iying mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ז חמישי יו�
אגרתח ,224 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ .ç,226 'nr cr.ì"ãå ì"åçá

,úòcä úðéçaî äìòîì,dpadde -åéðôì äáLçîa äìò CkL §©§¨¦§¦©©©©¤¨¨¨§©£¨¨§¨¨
,Cøaúédx`da zniieqn devn ly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ¦§¨¥

.zecgein zelbzdeBúîâeãå§§¨
ìøBbä úðéça àeä ähîì§©¨§¦©©¨

:Lnîlr epi` `ed mby - ©¨
dkef recn ,lkye mrh it

aezky enk ,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba30wiga'' :

,df e` df ly wlga leti lxebdy ,''ehtyn lk 'dne lxebd z` lhei

dn dtid wlgdy ,''epilxeb mirp dn'' ly oiprd df ixddpyiy

zcgein ziwl` zelbzd

dxez ly miieqn oiprn

,zniieqn dnypl ,zeevne

''lxeb'' ly oipr `ed

.zrce mrhn dlrnly

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,"'eë ä÷ãöì íëì eòøæ" :itl exvw'' :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
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äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî
ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
äàúú àîéàå é"ðë íùá àø÷ðä äìòîì ïäéúåîùð

226ìëî äìåìëä àøîâä ïåùìá äðéëùå øäæä ïåùìá
ïúéùàøå úéìëúá ïäá úãçåéîå ä"á÷ä ìù åéúåãî
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä

.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(�בהשינויי ואכמ"ל כו'. זה ומקור רפנ"ב: ח"א (עיי� כו' לקו"א12."הנקרא הפרק. בסו� להל� ראה

מ"א. פרק ח"א



לי a`Îmgpn f"k iying mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- `l` ,rxfpy oirxbd xy`n xzei daxd mdy cala ef `ly ,oipr

íeöòå áø éelòa älòî úBøtä ìL ïúeîöòå ïúeäî íâå§©¨¨§©§¨¤©¥§ª¨§¦©§¨
.òeèpä ïéòøbä ìL Búeîöòå Búeänî äìòî äìòîìixd - §©§¨©§¨¦¨§©§¤©©§¦©¨©

mb mdy `l` ,zexit daxd mignev cg` oirxbny cala ef `ly

daeh xzei daxd zedna

ea oi`y oirxbny ,dnxe

ixa zexit mignev - mrh

,d`pde aeh mrhéàäk ïëå§¥§©
àðåb,jkl dneca -úBøôa ©§¨§¥

ïéðBòøfî íéìãbä õøàä̈¨¤©§¥¦¦¥§¦
,ïéðéòøb ïéòkoli` ly - §¥©§¦¦

,ixt dyeríéàeM÷ Bîk§¦¦
.àðåb éàäëe,el dnecde - §©©§¨

zexitdy ,jk mda mby

ly zedn eze`n mpi`

zedn `l` ,rxfd ipirxb

`ly ,xzeia dlrpe dpey

d`eazdy ,d`eaza enk

enk ynn zedn eze` `id

erxf ,erxfy d`eazd ipirxb

.dnecke ,dhg gnve dhgìkäåieaixa wx `l `id dginvdy dn - §©Ÿ
,erxfpy rxfd ipirxb xy`n xzeia dlrp zedna mb `l` ax,àeä

,õøàaL çîBvä çkî òtLð úBøtä úeiç LøLå øwòL éðtî¦§¥¤¦©§Ÿ¤©©¥¦§¨¦Ÿ©©¥©¤¨¨¤
.úBøtä ìk úeiç ììBkä,jk m` ,`l` .zexitd lk ginvne - ©¥©¨©¥

''gnevd gk''n recne ,oirxbd e` rxfd zrixfl miwewf dn myl

- ?erxfy oin eze` `wec gnev ,zexit ibeq lk ginvdl egekay

,`l`àúeøòúà" ïéòk àlà ïðéà ,õøàa íéòeøfä ïéðéòøbäå§©©§¦¦©§¦¨¨¤¥¨¤¨§¥¦§¨¨
,"àzúìczexxerzd zyxcpy myk ,''dhnln zexxerzd'' - ¦§©¨

,dlrnln zexxerzd jiyndl ick dhnlnúàìòä" íLa àø÷pä©¦§¨§¥©£¨©
:ì"æ é"øàä éáúëa "ïéá÷eð ïééîdlrn ,"lawnd" ,"`awep"dy - ©¦§¦§¦§¥¨£¦©

","xkc"dn rty jynei eay ilk xvei `ed ,xnelk ,"oiawep oiin

gek `ed envr gnevd gek ,eppiprl xywa mb jk .ritynde xkfdn

cvn oke ,zexitd ibeq lk llekd ipgexezeipgexxy`n dlrnl `ed

zexit ginvdlmiinybcxi df ipgex geky lret ,`eti` ,dne in ,

ly hxtdny lrety df ine ,miinyb zexite oli` lreta ginvie

getz ieliba gnvi - ginvdl "gnevd gek" zlekiay - lynl getz

"oiawep oiin" - "p"n z`lrd"' ly dzlert ef ixd - ?xg` ixt `le

,lreta dginva dlbziy ,"gnevd gek" z` zxxernd ,oirxbd ly

lk lr .rxfpy oirxbd znbecay ihxt oin eze` gnviy drityne

dlrnl `ed drixfdn gnevy dny `ed dginvd oipry ixd ,mipt

xiaqi jka .rxfpy rxfd xy`n zilrpe zxg` zednl cr ,dlrn

jiyndl dyer mc`y cqgde dwcvd geka yi ji` ,oldl owfd epax

,cala ef `ly ;ely cqgd beqn ixnbl dlrp beqn `edy oipr eil`

ly miig rityn `edy cqgde dwcvd llbay ,mi`zn didy itk

hxtay ,`ad mlerd iig ly oipr el jynei - dfd mlerddfmdy ,

mdipyzenlerdaexn"y oeeik ,`l` ,zedn eze` md ,mipt lk lr ,

mler ly oipr el mipzep ,"daeh dcn`adrityd `edy dn xear

mler ly oiprdfdoiccen da ccen mc`y dcna" llkl m`zda ,

.zedne dcn beq eze`n xnelk ,"dcn"a `xwp dfe - "el

gnev drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`

ixnbl `edy oipr drihpdn

`l` zedn dze`a `l

jk - dfn dlrnl daxd

zelbzd ly oipr el jynp

ly oipr ,dltza zewl`

itk) "d`lir daeyz"

`l `edy (lirl xiaqdy

ixnbl zxg` zedna wx

dlrnl `l` ,"mler"n

oeylae ."mler"n dlrn

:owfd epax

,ìLî Cøc ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨
ä÷ãvä äNòî ìk̈©£¥©§¨¨
äìBò ,ìàøNé ïéNBòL¤¦¦§¨¥¤
úàìòä" úðéçáa äìòîì§©§¨¦§¦©©£¨©

ì "ïéá÷eð ïééîLøL ©¦§¦§Ÿ¤
,äìòîì ïäéúBîLðdwcvd `wec df okly -icediy,oky ,dyer ¦§¥¤§©§¨

mirxefy oirxba e` rxfay iptn ixd ,dginv ly oipra ,lyna enk

l` "oiawep oiin z`lrd" jkn zeidl leki okl ,"gnevd gekn" epyi

dwcva ,lynpa mb jk ,dginvd d`a epnny ux`ay "gnevd gek"

z`lrd" xeza ,xacd dler ,cqge dwcv dyer icediy drya -

ly cqgdn lylzypy eznyp ly cqgde ,eznyp yxeyl "p"n

wlgd ly 'b wxta owfd epax xne`y itk) zepeilrd zexitqd

elylzyp mdy iptn ,zegk dxyr dnypa yi okly ,oey`xd

jkn didiy ,dlrnly cqgl zekiiy el yi (zexitqd xyrn

lr .oldl xiaqiy itk ,dlrnly cqgd z` jiyndl ''p''n z`lrd''

yxeya dlrnl dler ,dyer icediy dwcvde cqgd ,mipt lk

,dlrnl dnypdàø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLaxewnd df ,oky - ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
zexe`d dkeza zqpek `idy iptn mb oke ,l`xyi zenyp ly

zpigan ,(dlrnly) ''`lirlc l`xyi'' ly - zecnd ly miielibde

,''zeliv`''d mleray (zecn) ''`''f''å`xwp ,zenypd yxey''- §
"äàzz ànà",''`ni`'' zpigaa dpezgzd dbixcnd -ìaïBL ¦¨©¨¨¦§

,øäfädpeilrd dbixcnd ,''d`lir `ni`'' z`xwp ''dpia'' - ©Ÿ©
dpezgzd dbixcnd ,''d`zz `ni`'' - ''zekln''e ,''`ni`''a

,''`ni`''ae`xwp ok -ìa "äðéëL",àøîbä ïBL`idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id ,''mipezgza zpkey12,

äìeìkädlelk ,l`xyi zenyp xewn - ''l`xyi zqpk'' -ìkî ©§¨¦¨
,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBcî- ¦¨¤©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦

,xzeia dlrpd zecg`zda.ãñçä úcî àéä ïúéLàøå,ixd - §¥¦¨¦¦©©¤¤
dcnleflycqgdwcve cqgdn ''p''n z`lrd'' dribn ,dlrnly

ly cqgdne ,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy

yxeydf.cqgd zcn didz dnypay jynpBæ äàìòä éãé ìòå§©§¥©£¨¨

ùã÷ä úøâà
äìòî äìòîì íåöòå áø éåìéòá äìåòî úåøéôä
úåøéôá â"äë ïëå òåèðä ïéòøâä ìù åúåîöòå åúåäîî
íéàåù÷ åîë ïéðéòøâ ïéòë ïéðåòøæî íéìãâä õøàä
úåøéôä úåéç ùøùå ø÷éòù éðôî àåä ìëäå â"äëå
.úåøéôä ìë úåéç ììåëä õøàáù çîåöä çëî òôùð
àúåøòúà ïéòë àìà ïðéà õøàá íéòåøæä ïéðéòøâäå
:ì"æéøàä éáúëá ð"î úàìòä íùá úàø÷ðä àúúìã

äëëåìàøùé ïéùåòù ä÷ãöä äùòî ìë î"ãò ùîî
ùøåùì ð"î úàìòä úðéçáá äìòîì äìåò
äàúú àîéàå é"ðë íùá àø÷ðä äìòîì ïäéúåîùð

226ìëî äìåìëä àøîâä ïåùìá äðéëùå øäæä ïåùìá
ïúéùàøå úéìëúá ïäá úãçåéîå ä"á÷ä ìù åéúåãî
ùîî 'ä ãñç øøåòúî åæ äàìòä é"òå ãñçä úãî àéä

.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(�בהשינויי ואכמ"ל כו'. זה ומקור רפנ"ב: ח"א (עיי� כו' לקו"א12."הנקרא הפרק. בסו� להל� ראה

מ"א. פרק ח"א



a`Îmgpnלד g"k iyiy mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ח שישי יו�
ט אגרת ,226 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééáåäà .è,ciw 'nr cr.äøåúä éô ìò

yxeyay cqga ,dyxeyl dler dnypd ly cqgd zcny -

,''zekln''d,Lnî "'ä ãñç" øøBòúî,'''d cqg'' dhnl jyniiy - ¦§¥¤¤©¨
cqg'' df `l` ,zenypd yxeyay cqgd zpigan dlrn dlrnly

,''mler''n dlrnly zelbzde cqg `edy ,ynn '''déelb àeäL¤¦
ãøéì ,Cøaúé BøBà¦§¨¥¥¥

ähîì øéàäìemlera - §¨¦§©¨
dfd,,ìàøNé úBîLðì§¦§¦§¨¥

íeöòå áø éelb úðéçáa¦§¦©¦©§¨
ìk ìò älôzä úòLa¦§©©§¦¨©¨

.íéðtdidzy `l m` - ¨¦
lr didzy ,cinz zelbzdd

.dltzd zrya mipt lkék¦
Búlãâl"L óàl -dlecb ©¤¦§ª¨

`xwp ea myd `edy ,ely

'''d cqg''13,,"ø÷ç ïéà- ¥¥¤
df cqg biydl zlekin

,ef dlecbeàlë"c ãò©§ª¨
"éáéLç àìk dén÷- ©¥§¨£¦¥

,melkl aygp lkd eiabl

jynei ,`eti` ,cvik

xi`dl 'd cqge dlecbdn

ly zelbzda dhnl dnypl

- ?dbydíB÷îa" éøä£¥§¨
íL ,Búlãb àöBî äzàL¤©¨¥§ª¨¨

"Búeðúåðò àöBî äzà14, ©¨¥©§§¨
''d zbixcn cvn `wecy -dlecbzcxl ,dltydde "deepr"d dpyi ''

,dhn dhnl zelbzda.'eë íéãøBiL íéîk,jenpl deab mewnn - §©¦¤§¦
mb ixd jkyzelbzda `a `ed mby ,minl dnec dlrnly cqgd

.dfd mlera seba dnypl ,dhn dhnláeúkL eäæå15CLça çøæ" : §¤¤¨¨©©Ÿ¤
ïepç" íãàäL éãé ìòc ,"÷écöå íeçøå ïepç ,íéøLéì øBà©§¨¦©§©§©¦§©§¥¤¨¨¨©

"áäà úB÷ãö" ,"÷écöå íeçøå,dad`e cqga dwcv dyer `ed - §©§©¦§¨¨¥
,Bôeâa úLaìîä BúîLðì çøæiL 'ä øBàì íøBb`xwp df - ¥§¤¦§©§¦§¨©§ª¤¤§

,jyega xi`dlãîBòäcnery sebd -àëLî àeäL ,CLça ¨¥©Ÿ¤¤¨§¨
.àéåçc''`iegc `kyn'' `xwp sebd -16avna `ed ixd ,(ygpd xer) §¦§¨

dnypa xi`ie gxfi - zelbzdne iwl` xe`n wgexnd jyeg ly

seba z`vnpddf.'iedn xe`ãk ,"äòeLé" íLa àø÷ð äæå§¤¦§¨§¥§¨©
.àøBäðì àëBLç àëtäúàenk ,xe`l jtdp jyegd xy`k - ¦§©§¨£¨¦§¨

df iptl did jk ,l''x dxv dzid df iptly ixg` d`ad dreyi

.dreyi ef ixd - xe`l jtdp `ede jyegeäæårxef'' ixg` - §¤
`ed jkl xkydy mixne` ,''zewcväòeLiL ,"úBòeLé çéîöî"©§¦©§¤§¨

õøà" ,äðBéìòä õøàa ïéòøBfL ä÷ãvä úòéøfî úçîBö Bæ©©¦§¦©©§¨¨¤§¦¨¨¤¨¤§¨¤¤
äðéëMä àéä ,"õôç¥¤¦©§¦¨

,ìàøNé úñðëexewn - §¤¤¦§¨¥
,l`xyi zenypúàø÷pL¤¦§¥

a úLaìúnL íL ìò ïk¥©¥¤¦§©¤¤©
mi`xap -íéðBzçz©§¦

áeúkL Bîk ,íúBéçäì17: §©£¨§¤¨
Eúeëìî"zpiga - ©§§

`id ''zekln''dìk úeëìî©§¨
."íéîìBòlk xewn - ¨¦

ef ''ux`''ae ,zenlerd

icediy dwcvd zrxfp

dginvd d`a o`kne ,dyer

ziwl`d zelbzdd -

.dltzd zrya el dxi`nd

,èøtä ïî èøôáe- ¦§¨¦©§¨
,cgeinaeïéòøBfLk- §¤§¦

,dwcvLãwä õøàa§¤¤©Ÿ¤
äðBzçzä,l`xyi ux`a - ©©§¨

ici lr dyrp df llk jxca

zeevnd lky ,zeevnd lk

,''dwcv'' mya ze`xwp

''z`fd devnd lk z` zeyrl xenyp ik epl 'idz dwcve''18cgeina ,

xacd dyrp hxtd on hxtae ,ynn dwcv zevn ici lr xacd dyrp

mipzepyk ,l`xyi ux`a ,dhnl ycewd ux`a dwcv mirxefyk

,l`xyi ux`a dceare dxeza miwqerd zwfgdl dwcvúðeëîä- ©§ª¤¤
zpeekn ,l`xyi ux` ,dhnly ycewd ux`dcâðkux`d cbpk - §¤§¨

,dpeilrdL ,Lnîf` -äòéøfä,dwcvd ly -ãiîe óëz úèì÷ð ©¨¤©§¦¨¦§¤¤¥¤¦¨
ïéàL øçàî ,íìBòa áekòå äòéðî íeL éìa ,äðBéìòä õøàä¨¤¨¤§¨§¦§¦¨§¦¨¨¥©©¤¥

,"íéiçä úBöøà" ïéa ììk ÷éñôîe õöBç øác íeLux` - ¨¨¥©§¦§¨¥©§©©¦
ux` ,dhnly miigd ux`e ,zenypd xewn ,dlrnly miigd

,l`xyiäæ" ék,l`xyi ux`ay ycwnd mewn -"íéîMä øòL19; ¦¤©©©¨¨¦
,õøàì õeça ïk ïéàM äîmeyn mda yiy mipipr mpyi my - ©¤¥¥§¨¨¤

,dlrnly ux`a dwcvd zrixf zhilwl aekire dripn:ïéáîì éãå§©©¥¦

.èoipra owfd epax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk

`edy `ly ,icedi lv` zeidl dkixv `idy itk didz dwcvy ick .dwcvd

`l` - dwcvl ozep `ed el x`ypy dnne eiptl oken lkd xy`k ozep

itk ote`a didz dwcvdymixne` eid owfd epax iciqgy20mgld zqexta" :

daeg yibxdl ,xnelk ,"izervn`a jl ozep d"awd ,jly wlgd yi ily

ezy` ikxvl ozep `edy dcn dze`a dwcv zzle ,el yiy dna wlgzdl

jxevl ,'"inxbl" epi` dyer mc`y dn lkyk wx zeidl leki df - eiclie

z`e ezy` z` qpxtn `edyk mb .miny myl z`f dyer `ed `l` ,envr

lrnn dwel` wlg `id dnypy ,zeicedi zenyp mdy iptn df ixd eicli21,

.odl jxvpd el` zenypl didiy be`cl eilre

ok mb md dwcvl wwcfdl mikixvy dl` mb ixd ,dfk ote`a bdpzn mc`yk

lk didi mdl mby be`cl eilre ,lrnn dwel` wlg ,zenyp ilra

ùã÷ä úøâà
úåîùðì äèîì øéàäìå ãøéì êøáúé åøåà éåìéâ àåäù
ô"ëò äìôúä úòùá íåöòå áø éåìéâ 'éçáá ìàøùé
éáéùç àìë äéî÷ àìåëã ãò ø÷ç ïéà åúìåãâìù óà éë
àöåî äúà íù åúìåãâ àöåî äúàù íå÷îá éøä
øåà êùçá çøæ ù"æå .'åë ïéãøåéù íéîë åúåðúåðò
íåçøå ïåðç íãàäù é"òã ÷éãöå íåçøå ïåðç íéøùéì
åúîùðì çøæéù 'ä øåàì íøåâ áäà úå÷ãö ÷éãöå
àéåçã àëùî àåäù êùçá ãîåòä åôåâá úùáåìîä
àøåäðì àëåùç àëôäúà ãë äòåùé íùá àø÷ð äæå
ä÷ãöä úòéøæî úçîåö åæ äòåùéù úåòåùé çéîöî åäæå
é"ðëå äðéëùä àéä õôç õøà äðåéìòä õøàá ïéòøåæù
íúåéçäì íéðåúçúá úùáìúîù ù"ò ïë úàø÷ðù
èøôä ïî èøôáå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî ù"îë
ùîî äãâðë úðååëîä äðåúçúä ÷"äàá ïéòøåæùë
íåù éìá äðåéìòä õøàá ãéîå óëéú úèì÷ð äòéøæäù
õöåç øáã íåù ïéàù øçàî íìåòá áåëéòå äòéðî
íéîùä øòù äæ éë íééçä úåöøà ïéá ììë ÷éñôîå

:ì"ãå ì"åçá ë"àùî

ד'.13. פרק ח"ב לקו"א הע"י).14.ראה גירסת (לפי א לא, ד.15.מגילה קיב, ובכ"מ.16.תהלי� ב). (י, בהקדמה תקו"ז קמה,17.ראה תהלי�

כה.18.יג. ו, ש�.19.ואתחנ� ותרגו� ובפרש"י יז כח, וש"נ.20.ויצא תרו. ע' ח' כר� הריי"צ אדמו"ר קודש אגרות רפ"ב.21.ראה תניא

a`Îmgpn g"k iyiy mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mvra ,j` ,mincew eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd

yg `edy dcn dze`a ,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed

.ezgtyn itlk ezeaiigzda

,'eke ezqpxta dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

mb f`y ,miny myl eidi

.oekpd ote`a didz ely dwcvd

éáeäà .è1øLà éòøå éçà £©©©§¥©£¤
,éLôðkazek owfd epax - §©§¦

,eiaed` l`k ,l`xyi ipal

el miaeygd ,eirxe eig`

r"p v"iixd iaxd .eytpk

eizegiyn zg`a xiaqn

erazay ,zeyecwd

,mirx zad`a yxzydl

oeyla owfd epax ynzyn

ici lr ,oky ,"iicici iiaed`"

miyrp mirx zad` zyikx

epax ly "iicici iiaed`"

xyt` ,jkl m`zda .owfd

ici lry ,o`k mb xnel

owfd epaxy dna diyrd

- dwcvd oipra raez

ly "iig` iiaed`" miyrp

.owfd epaxéúàaiazkna - ¨¦
,dfíéðLé øøBòîe øékæîk§©§¦§¥§¥¦

,íéìáä éìáä úîcøúami`xwp llka miinybd mipiprd - §©§¥©©§¥£¨¦
mipiprl oi`yke ,ze`ivn mey mdl oi` mnvr cvn ,oky ,''lad''

zilkzd mnvr md `l` - (miny myl) zilrp dpeek miinybd

,''milad ilad'' f` md - dpeekdeíéøåòä éðéò ç÷ôìå,oky - §¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
- sebd ici lr zbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp dnypd

ztfa oze` miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne

idkneokid dhey mrk ez` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m

,oeape mkg `ed envrlyk mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy

jk ,dheyk aygp `ed - d`ex `ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j`

ly mewnn d`ae ,lrnn dwel` wlg `idy zexnl ,dnypa mb

lr xizqnd xneg `edy seba zcxei `idy drya j` ,dyecw

dvex `edy dn zeyrl sebd z` xevrl dnypd geka oi`e dnypd

"wcv gnv"dy itk - dnypd z` xeern sebdy oexeeird cvn -

xda zyxt seq "dxezd xe`"a df ienica ynzyn2yiy ixd -

.dnypd ipir z` geztle oexeeird z` xiqdl,úBàøì eèéaé©¦¦§
úBéäì,didiy -éiç íäa ìëì íúnâîe íöôçå íòLé ìk ¦§¨¦§¨§¤§¨§©¨¨§¨¨¤©¥
íçeø3micge`ne milelk eidiy dl` lk -"íéiç íéî øB÷î"a- ¨¦§©¦©¦

,''miig min xewn'' z`xwpd ,zewl`a,íéiçä éiçdpigad - ©¥©©¦
,mnvr miigd iig `idy zewl`a.øNa ãòå Lôpî ,íäéiç éîé ìk̈§¥©¥¤¦¤¤§©¨¨

wx `l ,zewl`a mixeyw eidi miixyade miiytpd mdipipr lk -

mb `l` ,zeevnd ziiyr zrya e` dxezd cenil ,dltzd zrya

xewn `idy zewl`a mixeyw ok mb eidi ,miinyb mipipr mziiyra

.miigd iige miig minäñðøt é÷ñòå àîìòc élî ìk ,eðéäc- §©§¨¦¥§©§¨§¦§¥©§¨¨
,dqpxt iwqre mler ipipr lk,eäéîøâì ïéãáòc elàk äéäé àìŸ¦§¤§¥§¨§¦§©§©§

dl`a enk eidi `l -

mnvr ikxvl z`f miyery

miny myl `ly ,cala

invrd myeniyl `l`

ipa oevxe mpevx ielinle

,mziaúéa äéäé àìå§Ÿ¦§¤¥
íéBbä ìëk ìàøNé4ïéðæc , ¦§¨¥§¨©¦§¨¦

eäéLðì ïéø÷Bîe ïéñðøôîe§©§§¦§¦§¨©§
,äáäàî eäéðáey -,mipf ¨©§¥©£¨

mdiyp mixiwene miqpxtn

,zinvr dad` jezn mdipae

z` ade` `edy iptny

ezy` z` ade` `ed ,envr

- epnn wlg mzeida eiclie

didz dad`dy `l`

,zizyecwEnòk éî" ék¦¦§©§
"õøàa ãçà éBb ìàøNé¦§¨¥¤¨¨¨¤

áéúk5éðéðòa íbL eðéäc , §¦§©§¤©§¦§§¥
õøà,miinyb mipipra -àì ¨¤Ÿ

eãéøôé,mipiprd z` - ©§¦
[eãøté :øçà çqð]- ª¨©¥¦¨§

,''zn`d cg`''n micxtp eidi `l mlerd ipipra miwqerd micedidy

úîàä ãçàîmiiw `l zewl` icrlay ,zizin`d zecg`dn - ¥¤¨¨¡¤
,xac meyúàéø÷a ,íBìLå ñç ø÷L úeãò ãéòäì ,íBìLå ñç©§¨§¨¦¥¤¤©§¨¦§¦©

,ø÷áå áøò òîLf` xne` `edy -'ãa ãçà 'ä ,úBøeâñ íéðéòa §©¤¤¨Ÿ¤§¥©¦§¤¨§
,úçzî õøàáe ìònî íéîMáe úBçeødlnd yexit dfy - ©¨©¦¦©©¨¨¤¦©©

''cg`''6'cae ,ux`e miriwx dray mdy ,'ga cg` `ed 'dy ,

''d mr micge`ne milha mlek md ,mlerd zegex rax`asl`mr ,''

mby cirn `edy ixd ,mler ly etel` seqÎoi`ux`aipipra ,

.''cg`'' 'd - ux`díéøåòä éðéò ç÷ôáe-zexeepeqn mdipiry ¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
,sebd ipiprnéòúä""éðéò ó.íBìLå ñç "epðéàå Ba E,xnelk - £¨¦¥¤§¥¤©§¨

mlerd ipipr z`e mlerd z` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin

.miny myl `ly mlerd ipipra wqere - mnvrl ze`ivnkCà©
,eðì úBàé úàæa,epl dni`zn ef dbdpd -:øçà çqð] úBéäì §Ÿ¥¨¦§ª¨©¥

,eäéîøâì àì àîìòc élîa eðé÷ñò ìk [úBéäadiy -e`) di ¦§¨¦§¥§¦¥§©§¨Ÿ§©§©§
epnvrl `l mler ipipra epwqr lk (didiyk :ipyd gqepd itl

,cala,úe÷ìà é÷ìç úBLôð úBéçäì íà ékipa zeigdl - ¦¦§©£©§¤§¥¡Ÿ
,''lrnn dwel` wlg'' od mdizenypy l`xyiúàlîìe§©Ÿ
äøevä ïénãî eðà äæaL ,ípç ãñça íäéøBñçî,ytpd - ©§¥¤§¤¤¦¨¤¨¤¨§©¦©¨

,úîà ìL ãñç ,"íBiä ìk ìà ãñç" øLà ,ãçà 'ä ,døöBéì§§¨¤¨£¤¤¤¥¨©¤¤¤¡¤
,jk lr xky zxfgd ila -òâø ìëa Bàìîe íìBòä úBéçäì§©£¨¨§Ÿ§¨¤©

ùã÷ä úøâà
ééáåäà èéúàá éùôðë øùà ééòøå ééçà

úîãøúá íéðùé øøåòîå øéëæîë
úåéäì úåàøì åèéáé íéøåòä éðéò çå÷ôìå íéìáä éìáä
øå÷îá íçåø ééç íäá ìëì íúîâîå íöôçå íòùé ìë
øùá ãòå ùôðî íäééç éîé ìë íééçä ééç íééç íéî
åìàë äéäé àì äñðøô é÷ñòå àîìòã éìéî ìë åðééäã

ãé÷ïéðæã â"òåòë ìàøùé úéá äéäé àìå åäééîøâì ïéãáòã
êîòë éî éë äáäàî åäééðáå åäééùðì ïéø÷åîå ïéñðøôîå
õøà éðéðòá íâù åðééäã áéúë õøàá ãçà éåâ ìàøùé

] åãéøôé àìà"ðúåãò ãéòäì å"ç úîàä ãçàî [åãøôé
ãçà 'ä úåøåâñ íéðéòá ø÷åáå áøò ù"÷á å"ç ø÷ù
éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
] úåéäìà"ðàì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá

úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כד (ב"פ), כב טז, אגה"ק לגבי מהשינוי קצא.אוה"ת2."להעיר ע' א כר� ˘ËÈÏ"‡:3.ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ספל"א". ח"א כבפני�.4."ראה תוק� התיקו�" ב"לוח אבל "כעוע"ג", לפנינו: כא.5.בתניא יז, הסמ"ק).6.דה"א (בש� סס"א או"ח ב"י ראה



לה a`Îmgpn g"k iyiy mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mvra ,j` ,mincew eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd

yg `edy dcn dze`a ,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed

.ezgtyn itlk ezeaiigzda

,'eke ezqpxta dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

mb f`y ,miny myl eidi

.oekpd ote`a didz ely dwcvd

éáeäà .è1øLà éòøå éçà £©©©§¥©£¤
,éLôðkazek owfd epax - §©§¦

,eiaed` l`k ,l`xyi ipal

el miaeygd ,eirxe eig`

r"p v"iixd iaxd .eytpk

eizegiyn zg`a xiaqn

erazay ,zeyecwd

,mirx zad`a yxzydl

oeyla owfd epax ynzyn

ici lr ,oky ,"iicici iiaed`"

miyrp mirx zad` zyikx

epax ly "iicici iiaed`"

xyt` ,jkl m`zda .owfd

ici lry ,o`k mb xnel

owfd epaxy dna diyrd

- dwcvd oipra raez

ly "iig` iiaed`" miyrp

.owfd epaxéúàaiazkna - ¨¦
,dfíéðLé øøBòîe øékæîk§©§¦§¥§¥¦

,íéìáä éìáä úîcøúami`xwp llka miinybd mipiprd - §©§¥©©§¥£¨¦
mipiprl oi`yke ,ze`ivn mey mdl oi` mnvr cvn ,oky ,''lad''

zilkzd mnvr md `l` - (miny myl) zilrp dpeek miinybd

,''milad ilad'' f` md - dpeekdeíéøåòä éðéò ç÷ôìå,oky - §¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
- sebd ici lr zbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp dnypd

ztfa oze` miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne

idkneokid dhey mrk ez` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m

,oeape mkg `ed envrlyk mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy

jk ,dheyk aygp `ed - d`ex `ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j`

ly mewnn d`ae ,lrnn dwel` wlg `idy zexnl ,dnypa mb

lr xizqnd xneg `edy seba zcxei `idy drya j` ,dyecw

dvex `edy dn zeyrl sebd z` xevrl dnypd geka oi`e dnypd

"wcv gnv"dy itk - dnypd z` xeern sebdy oexeeird cvn -

xda zyxt seq "dxezd xe`"a df ienica ynzyn2yiy ixd -

.dnypd ipir z` geztle oexeeird z` xiqdl,úBàøì eèéaé©¦¦§
úBéäì,didiy -éiç íäa ìëì íúnâîe íöôçå íòLé ìk ¦§¨¦§¨§¤§¨§©¨¨§¨¨¤©¥
íçeø3micge`ne milelk eidiy dl` lk -"íéiç íéî øB÷î"a- ¨¦§©¦©¦

,''miig min xewn'' z`xwpd ,zewl`a,íéiçä éiçdpigad - ©¥©©¦
,mnvr miigd iig `idy zewl`a.øNa ãòå Lôpî ,íäéiç éîé ìk̈§¥©¥¤¦¤¤§©¨¨

wx `l ,zewl`a mixeyw eidi miixyade miiytpd mdipipr lk -

mb `l` ,zeevnd ziiyr zrya e` dxezd cenil ,dltzd zrya

xewn `idy zewl`a mixeyw ok mb eidi ,miinyb mipipr mziiyra

.miigd iige miig minäñðøt é÷ñòå àîìòc élî ìk ,eðéäc- §©§¨¦¥§©§¨§¦§¥©§¨¨
,dqpxt iwqre mler ipipr lk,eäéîøâì ïéãáòc elàk äéäé àìŸ¦§¤§¥§¨§¦§©§©§

dl`a enk eidi `l -

mnvr ikxvl z`f miyery

miny myl `ly ,cala

invrd myeniyl `l`

ipa oevxe mpevx ielinle

,mziaúéa äéäé àìå§Ÿ¦§¤¥
íéBbä ìëk ìàøNé4ïéðæc , ¦§¨¥§¨©¦§¨¦

eäéLðì ïéø÷Bîe ïéñðøôîe§©§§¦§¦§¨©§
,äáäàî eäéðáey -,mipf ¨©§¥©£¨

mdiyp mixiwene miqpxtn

,zinvr dad` jezn mdipae

z` ade` `edy iptny

ezy` z` ade` `ed ,envr

- epnn wlg mzeida eiclie

didz dad`dy `l`

,zizyecwEnòk éî" ék¦¦§©§
"õøàa ãçà éBb ìàøNé¦§¨¥¤¨¨¨¤

áéúk5éðéðòa íbL eðéäc , §¦§©§¤©§¦§§¥
õøà,miinyb mipipra -àì ¨¤Ÿ

eãéøôé,mipiprd z` - ©§¦
[eãøté :øçà çqð]- ª¨©¥¦¨§

,''zn`d cg`''n micxtp eidi `l mlerd ipipra miwqerd micedidy

úîàä ãçàîmiiw `l zewl` icrlay ,zizin`d zecg`dn - ¥¤¨¨¡¤
,xac meyúàéø÷a ,íBìLå ñç ø÷L úeãò ãéòäì ,íBìLå ñç©§¨§¨¦¥¤¤©§¨¦§¦©

,ø÷áå áøò òîLf` xne` `edy -'ãa ãçà 'ä ,úBøeâñ íéðéòa §©¤¤¨Ÿ¤§¥©¦§¤¨§
,úçzî õøàáe ìònî íéîMáe úBçeødlnd yexit dfy - ©¨©¦¦©©¨¨¤¦©©

''cg`''6'cae ,ux`e miriwx dray mdy ,'ga cg` `ed 'dy ,

''d mr micge`ne milha mlek md ,mlerd zegex rax`asl`mr ,''

mby cirn `edy ixd ,mler ly etel` seqÎoi`ux`aipipra ,

.''cg`'' 'd - ux`díéøåòä éðéò ç÷ôáe-zexeepeqn mdipiry ¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
,sebd ipiprnéòúä""éðéò ó.íBìLå ñç "epðéàå Ba E,xnelk - £¨¦¥¤§¥¤©§¨

mlerd ipipr z`e mlerd z` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin

.miny myl `ly mlerd ipipra wqere - mnvrl ze`ivnkCà©
,eðì úBàé úàæa,epl dni`zn ef dbdpd -:øçà çqð] úBéäì §Ÿ¥¨¦§ª¨©¥

,eäéîøâì àì àîìòc élîa eðé÷ñò ìk [úBéäadiy -e`) di ¦§¨¦§¥§¦¥§©§¨Ÿ§©§©§
epnvrl `l mler ipipra epwqr lk (didiyk :ipyd gqepd itl

,cala,úe÷ìà é÷ìç úBLôð úBéçäì íà ékipa zeigdl - ¦¦§©£©§¤§¥¡Ÿ
,''lrnn dwel` wlg'' od mdizenypy l`xyiúàlîìe§©Ÿ
äøevä ïénãî eðà äæaL ,ípç ãñça íäéøBñçî,ytpd - ©§¥¤§¤¤¦¨¤¨¤¨§©¦©¨

,úîà ìL ãñç ,"íBiä ìk ìà ãñç" øLà ,ãçà 'ä ,døöBéì§§¨¤¨£¤¤¤¥¨©¤¤¤¡¤
,jk lr xky zxfgd ila -òâø ìëa Bàìîe íìBòä úBéçäì§©£¨¨§Ÿ§¨¤©

ùã÷ä úøâà
ééáåäà èéúàá éùôðë øùà ééòøå ééçà

úîãøúá íéðùé øøåòîå øéëæîë
úåéäì úåàøì åèéáé íéøåòä éðéò çå÷ôìå íéìáä éìáä
øå÷îá íçåø ééç íäá ìëì íúîâîå íöôçå íòùé ìë
øùá ãòå ùôðî íäééç éîé ìë íééçä ééç íééç íéî
åìàë äéäé àì äñðøô é÷ñòå àîìòã éìéî ìë åðééäã

ãé÷ïéðæã â"òåòë ìàøùé úéá äéäé àìå åäééîøâì ïéãáòã
êîòë éî éë äáäàî åäééðáå åäééùðì ïéø÷åîå ïéñðøôîå
õøà éðéðòá íâù åðééäã áéúë õøàá ãçà éåâ ìàøùé

] åãéøôé àìà"ðúåãò ãéòäì å"ç úîàä ãçàî [åãøôé
ãçà 'ä úåøåâñ íéðéòá ø÷åáå áøò ù"÷á å"ç ø÷ù
éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
] úåéäìà"ðàì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá

úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כד (ב"פ), כב טז, אגה"ק לגבי מהשינוי קצא.אוה"ת2."להעיר ע' א כר� ˘ËÈÏ"‡:3.ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ספל"א". ח"א כבפני�.4."ראה תוק� התיקו�" ב"לוח אבל "כעוע"ג", לפנינו: כא.5.בתניא יז, הסמ"ק).6.דה"א (בש� סס"א או"ח ב"י ראה



a`Îmgpnלו h"k ycew zay mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ט קודש שבת יו�

,ciw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,228 'nr cr.'åë ïåéö 'ä

,òâøålr jk ,mi`xapd z` digne cqg dyer d''awdy myk ixd - ¨¤©
dfy ,mixg` miyp` qpxtle zeigdle cqg zeyrl ok mb mc`d

qpxtl ecia didiy ick - dqpxt ipipra ezceare ezewqrzd zilkz

mixg`l dwcv zzle qpxtl eilr did jkl m`zda .zeicedi zenyp

qpxtn `edy dcn dze`a

,ezgtyn ipa mr cqg dyere

ozep `ed recn ,jk m` ,`l`

ozep `edy iptl ezgtynl

jk lr xne` - ?mixg`l

:owfd epaxåéðáe BzLàL ÷ø©¤¦§¨¨
äøBzä ét ìò ìkì ïéîãB÷ íãà ìL7.zzl eilr deevn dxezd - ¤¨¨§¦©Ÿ©¦©¨

micedi qpxtle dwcv zzl okn xg`le eiclile ezy`l dligza

azk ixd owfd epax) dtqed o`k dpyi ''oewizd gel''a) .mixg`

iax ,wqahien lcprn mgpn iax miwicvl xywa el` ycewÎzexb`

ux`a f` eidy ,mdly micinlzde ''`ixag''de wqil`wn mdxa`

:(owfd epax o`k siqed - l`xyiïéîãB÷ ïäL øBcaL íé÷écvî õeç¦©¦¦¤©¤¥§¦
,åéðáìdpizpd iptl ,dxezd it lr ,d`a xecd wicvl dpizpd - §¨¨

,eiclilõøàaL íé÷écöå§©¦¦¤§¤¤
íé÷écöì ïéîãB÷ ìàøNé¦§¨¥§¦©©¦¦
úàfî ãáì ,õøàì õeçaL¤§¨¨¤§©¦Ÿ
õeça ïúBîk eçépä àlL¤Ÿ¦¦§¨§

õøàìlr xne` owfd epax - ¨¨¤
erqpy mixen`d miwicvd

nk exi`yd `ly ,l`xyi ux`lizyn miticr mde ,ux`l uega mze

,l`xyi ux`a mzeid zpigane mdly zewcvd zpigan ,zepigaéãå§©
.ïéáîì.(''oewizd gel''a dtqedd o`k cr - ©¥¦

íéøîàpä íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦©¤¡¨¦
éà ,(äkøàa ía øaãà ô"àô 'ä äöøé íàå) ãàî äøö÷aC ¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤£©¥¨¨£ª¨¥
àçéLî úBáwòa eìlä íézòa 'ä úãBáò øwò ìk úBéä- ¡¨¦©£©¨¦¦©¨§¦§§¦¨

,giyn ''zeawr'' ly ,dl` mipnfa dceard xwirúãBáò àéä¦£©
eøîàL Bîk ,ä÷ãvä©§¨¨§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø8: ©¥¦§¨¦§¨¨

àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà"¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eøîà àìå ."ä÷ãöa¦§¨¨§Ÿ¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨
ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìz"©§¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9cbpk dxez cenlze'' :

`ed dxez cenlzy ,''mlek

mipnpd mixacd lk cbpk

,micqg zlinb mb llek ,my

z`f exn` `l md ixdàlà¤¨
äøBz ãeîìzL ,íäéîéa¦¥¤¤©§¨
,íìöà äãBáòä øwò äéä̈¨¦©¨£¨¤§¨
íéîëç eéä ïk ìòå§©¥¨£¨¦
.íéàøBîàå íéàpz íéìBãb§¦©¨¦§¨¨¦

,àçéLî úBá÷òa ïk ïéàM äî,giynd z`ia inia -äìôpL ©¤¥¥§¦§§¦¨¤¨§¨
zpiga -úðéça àéäL ,íéá÷òå íéìâø úðéça ãò "ãåc úkñ"ª©¨¦©§¦©©§©¦©£¥©¦¤¦§¦©

äiNòzyalznd ''dpiky''d zpiga `idy ''zeliv`c zekln'' - £¦¨
oky ,''cec zkeq'' ok mb z`xwpd - diyr ,dxivi ,d`ixa zenlera

ixd `ed cecjlndcxi - ''zeliv`c zekln''l dakxn ,l`xyi

,''diyr'' ly dpezgzd dbixcnl cr dltpeda ä÷áãì Cøc ïéà¥¤¤§¨§¨¨
àëBLç àëtäìe úîàa,mlerd jyeg jetdle -dìéc àøBäðì ¤¡¤§©§¨£¨¦§¨¦¨

,dly xe`l -[déìéc :øçà çqð],ely xe`l -úðéçáa íà ék ª¨©¥¦¥¦¦¦§¦©
,ïk íb äiNòly oipr - £¦¨©¥

oipr wx `l ,diyr - dyrn

enk xeaice lky ly

,dxezd cenilaàéäL¤¦
,ä÷ãvä äNòî,j` - ©£¥©§¨¨

dyrnd zpiga `wec recn

lk ixd - dwcv ly

zexg`d zeiyrnd zeevnd

xne` - ?diyr ly oipr od

:owfd epax jk lròeãik©¨©
úðéçaL ,íéìékNnì©©§¦¦¤§¦©

úe÷ìàa äiNòefi` - £¦¨¨¡Ÿ
zpiievn ziwl` drtyd

?diyr ly dpigaaàéä¦
úëLîäå úòtLä úðéça§¦©©§¨©§©§¨©
ïàîì ähî ähîì úeiçä©©§©¨©¨§©
.íeìk déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥§
zenlera ziwl` drtyd dpyi .melk envr lyn el oi`y inl -

mya zpiievnd''daygn''mya zpiievnd drtyd dpyie ,xeaic'',

mya zpiievn drtyd efi` j`''diyr''drtyd dze` ef ixd -

,ziwl` zelbzd mey llk ea oi`y mewnl ,dhn dhnl zkynpd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òâø ìëá åàåìîå íìåòä úåéçäìåúùàù ÷ø òâøå
.äøåúä éô ìò ìëì ïéîãå÷ íãà ìù åéðáå

ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
íéìåãâ íéîëç åéä ë"òå íìöà äãåáòä ø÷éò äéä ú"úù
äìôðù àçéùî úåá÷òá ë"àùî .íéàøåîàå íéàðú
äéùò 'éçá àéäù íééá÷òå íéìâø 'éçá ãò ãåã úëåñ
àøåäðì àëåùç àëôäìå úîàá äá ä÷áãì êøã ïéà

] äìéãà"ðäùòî àéäù ë"â äéùò 'éçáá à"ë [äéìéã
àéä úå÷ìàá äéùò 'éçáù íéìéëùîì òåãéë ä÷ãöä
ïàîì äèî äèîì úåéçä úëùîäå úòôùä 'éçá
äæá åøöé úà çáåæä ìëå íåìë äéîøâî äéì úéìã

וש"נ.7. סרנ"א. יו"ד שו"ע בש"ס8.ראה למ"ש הכוונה ואי� רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק � רפ"י מ"ע הל' "רמב"� שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

כתוב ש� דהרי � א) צח, סנה' א. קלט, מהמימרא�Ù„‰(שבת הרמב"� דברי מקור שמצייני� הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשי� .

(ש�)] בש"ס להלשו�‡ÔÈדעולא � מקומות בכו"כ � להתוכ�.·„ÂÈ˜כוונת� כ"א �ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ�"ברמב שלאחרי' בהלכה תיכ� ש� וראה .

"ישראל", תיבת רק מזכירי� ה"ה � בגמ' "ירושלי�") (במקו� "ישראל" גורס הי' שהרמב"� שמביאי� וכו' הש"ס במסורת וג� הנ"ל. ובמפרשי�

� "נגאלי�" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" שלאÚ"ÚÏוהגירסא גירסא היתה שלהרמב"� לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא

כצ"ל)". � (ואדרבא "נגאלי�" כותב ולכ� בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"� לומר מאשר אצלנו מקו� בשו� א'.9.נמצאת משנה א' פרק
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mler dfediyrdixd ,dyrnydpigad cbp ynn oeekn dwcvd

iprl ritydl ,dwcvd oipr ixd df ,oky ,zewl`a diyr ly

.melk elyn el oi`yìëå§¨
äæa Bøöé úà çáBfä- ©¥©¤¦§¨¤

,dwcvd oipraBãé çúBôe¥©¨
Bááìecia dwcv zzl - §¨

,agx al ly ybxae dgezt

àøçà àøèñ àéôkúà- ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl (zetilw) ''`xg` `xhq''d jk ici lr zitkpCtäîe§©¥

àëBLçjyegd z` jtdne -ïëBMä ,Cøaúé íMä øBàì £¨§©¥¦§¨¥©¥

,àçéLî úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìòzeawr'' ly onfa - ¨¥¦§¦©£¦¨§¦§§¦¨
,''giyn:'eë ïBiö 'ä áeLa ïéòa ïéò úBàøì äkæéåf`y - §¦§¤¦§©¦§©¦§¦

zinybd oird d`xz

oirdy itk ,zewl`

ef didze ,d`ex dlrnly

- zinyb oir ly di`x

dlbzz eay diyr ly oipr

ly ote`a zewl`di`x,

ly oipr ici lr xy`n dlrn dlrnl `id day zezn`zddy

.dpade lky

ùã÷ä úøâà
øåàì àëåùç êôäîå à"ñ àéôëúà åááìå åãé çúåôå

228àçéùî úåá÷òá äéùò 'éçáá åðéìò ïëåùä ú"éùä
:'åë ïåéö 'ä áåùá ïéòá ïéò úåàøì äëæéå



לז a`Îmgpn h"k ycew zay mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mler dfediyrdixd ,dyrnydpigad cbp ynn oeekn dwcvd

iprl ritydl ,dwcvd oipr ixd df ,oky ,zewl`a diyr ly

.melk elyn el oi`yìëå§¨
äæa Bøöé úà çáBfä- ©¥©¤¦§¨¤

,dwcvd oipraBãé çúBôe¥©¨
Bááìecia dwcv zzl - §¨

,agx al ly ybxae dgezt

àøçà àøèñ àéôkúà- ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl (zetilw) ''`xg` `xhq''d jk ici lr zitkpCtäîe§©¥

àëBLçjyegd z` jtdne -ïëBMä ,Cøaúé íMä øBàì £¨§©¥¦§¨¥©¥

,àçéLî úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìòzeawr'' ly onfa - ¨¥¦§¦©£¦¨§¦§§¦¨
,''giyn:'eë ïBiö 'ä áeLa ïéòa ïéò úBàøì äkæéåf`y - §¦§¤¦§©¦§©¦§¦

zinybd oird d`xz

oirdy itk ,zewl`

ef didze ,d`ex dlrnly

- zinyb oir ly di`x

dlbzz eay diyr ly oipr

ly ote`a zewl`di`x,

ly oipr ici lr xy`n dlrn dlrnl `id day zezn`zddy

.dpade lky

ùã÷ä úøâà
øåàì àëåùç êôäîå à"ñ àéôëúà åááìå åãé çúåôå
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

החינו�. בנושא

הא�: אצל נשארת שהבת ההלכה ביסוד תלוי הדבר כי נראה,

או הא�; של זכות בתור הדי�, מעיקר זהו אלאהא� זו אי� שמא

א� אמה. אצל שתשהה לה שעדי� הבת, לטובת מדרבנ� תקנה

כולל – הבת ענייני כל מעתה כ� א� הדי�, מעיקר שזהו נאמר

אי� מדרבנ�, תקנה רק זוהי א� א� הא�. על מוטלי� – חינוכה

מהתורה. האב של החינו� חיוב את להפקיע בכדי בכ�

כתבו ולכ� השני, הצד כפי שנקטו מבואר הפוסקי� מדברי

את להפקיע בכדי בכ� אי� הא� אצל נמצאת שהבת שא�

משו� והיינו ידיה. מעשי זכות כגו� בבתו, האב של זכויותיו

היא הילדה לטובת רק אלא האב, של זכותו כא� נעקרה שלא

ההכרעה החינו�, אופי לעני� שא� אפוא נמצא הא�. אצל תשאר

האב. בידי היא בנושא

[jli`e cv 'r h jxk oicd zxey]

האשך אעאוד אמ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

האברך מלאכתו מלאכת שמים יוסף יהודא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מב' לחדש מנחם ר"פ בקיצור הכי נמרץ מפעולותיו במשך 

והשפיע  שנפגש  אלו  עם  בקישור  להמשיך  התכונה  לו  שחסרה  שכותב  למרות  ובודאי  שעברו,  החדשים 

נכון מעורר מכחות הנעלמים שבו שיבואו בפועל בכיוון האמור,  יותר  עליהם, מתגבר על חסרון זה, או 

ז.א. להמשיך הקישור, שהרי מגע הראשון הוא בדוגמת חרישה ולכל היותר זריעה, והכוונה והתכלית ה"ה 

התבואה והפירות כמובן, ומאי פרי מצות ויסודם יראת שמים, וכמ"ש את האלקים ירא ואת מצותיו שמור 

כי זה כל האדם, ואם בכל הענינים אמרו אין לך דבר העומד בפני הרצון, עאכו"כ בענין שראה פירות פרי 

טוב בעמלו ואדם חס על מעשי ידיו, ואדרבה רוצה שיפרח וישגשג...

במ"ש אודות ארגון מקהלה מבני חב"ד בנגוני חב"ד, נכון הדבר במאד מאד, וידוע מה שכ"ק מו"ח 

ג"כ במפתח לספר  אדמו"ר סיפר בזה בהנוגע למקהלה שהיתה בתומכי תמימים דליובאוויטש, הועתק 

תשרי  לחדש  הדרוש  ככל  מאורגנת  שתהי'  בכדי  עתה,  בזה  שיתעסקו  ביותר  ומהרצוי  א',  חלק  הנגונים 

הבע"ל ואולי גם לח"י אלול, באם תהי' התועדות, ליום בהיר זה בו נתגלו שני המאורות. ומובן שמרשותו 

ומזכותו למסור דברי אלו לאנ"ש היכולים ומסוגלים לסייע בהאמור, אם ע"ד מרז"ל כבד את ה' - מגרונך 

או עכ"פ בטרחתם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



.לח . .mei meid

iyily meia` mgpn bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,d`x :yneg
.aiwÎgw :mildz

.'ek lelre Î222Î . . . epxy` .f :`ipz

dwl` wlg `id l`xyia zipyd ytpe" `ipzd xtqa inr cnl x"en`` xy`k a"pxz sxega
zeipgex ex`ez lrnn .miktd md ynn zaizae lrnn zaiza mi`yepd ik xiaqd ,"ynn lrnn

zipyd ytp zlrn edf ik x`aie .zeinybay zeinyb ex`ez ynne ,zeipgexay[ziwel`d]mry ,
.zeinybay zeinyba zlret zeipgexay zeipgex dzeid

iriax meia` mgpn ckb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,d`x :yneg
.giwÎbiw :mildz

.aexn Î222Î . . . dx`d dpde :`ipz

mrc hliivxrc miciqg ora`d ,drecid zwelgn oet hiiv xrc oi` :iax itn iax laewn¨
iax xrc h`d .orci` rhq`xR ryicbpzn ic oet h`d'n q`ee mixeqi rqiexb ic o'iax orhl`¨¨¨¨
ic h`drb ail xriif h`d - h"yra mrc ortex iax xrc hbrlt ief` - rciif xrc :hb`frb¨¨©
n"dd iax xrc h`d ,yhixfrn oi` oreerb oia ji` oree brh rhyxr ic oi` .orci` rhq`xR¨¨
'dl mz` mipa ,mewnd zad` fi` l`xyi zad` - h"yrad - o'iax oet 'ineta `lbxn :hb`frb¨

.xrcpiw ic hl`d orn h`d xrh`t mrc hl`d h`d orn f` ,mkiwl`¨¨¨¨¨

iytg mebxz

:iaxd dpr .micbpznd iheytn milaeqy mixeqid lceb z` owfd x"enc`l miciqgd extiq drecid zwelgnd onfa

,yhixfrna iziidy mipey`xd minia .miheytd micedid z` xzeia ad` - h"yrad z` dpkn iaxd did jk - `aqd

,mewnd zad` `id l`xyi zad` - h"yrad - iaxd ly [eita 'id xeby ] 'ineta `lbxn :xn` cibnd axd - iaxd

.mipad z` ade` a`d z` ade`d - mkiwel` 'dl mz` mipa

iying meia` mgpn dkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,d`x :yneg
.c`n jzevn . . . ixy` ,hiw :mildz
.`"na ÎaiwÎ. . . . 'ixtey dpde :`ipz

lr mby r"if r"p d"dllwevf 'wd epizea` w"k mya izrny :eiazknn cg`a azek x"en``
'ek iexwi`a oiikf i`na iyp (` .fi zekxa) l"fx`y dn t"r (h"rne dtegle) dxezl l"v za

'ek oixhpe 'ek iepz`ae.[odilral zeriiqny i"r - dxezd cenila wlg miypl mb]

iyy meia` mgpn ekb"yz'd

.mixeriyi"yxit mr iyy ,d`x :yneg
.izgky `l . . . dn ,hiw :mildz

.ynn lxebd . . . dpde :`ipz

n"vi xetiq oet devn ic o`x`t fi` ,zeciqg oet mixvn z`ivi mrc oi` :x"en`` zegiyn
.ziniptc zinipt ` oi` xetiq mrc orxrdxrc oe` mixetq ryiciqg orliivxrc ,xeaca

íåé
ïåùàø
:mildz

gw wxtn

aiw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

biw wxtn

giw wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hiw wxtn

yi`d ixy`

ev weqt cr

izgky `l

íåé
éòéáø
:mildz

fv weqtn

izad` dn

erw weqt cr

izgky `l

. . .mei meid

dcn ` orbpiixa sx`cra xetq xrcri .miiga d`xed ` fi` xetiq xrcri f` orqiee sx`cra'n
.zeciqgd zxez oet mrep ikxc mrc orxrdxrc oe` devn xecid ` oi` inipt zeig ` oe` daeh

iytg mebxz

"helwl"e miciqg ixetiq xtql ,xeaica mixvn z`ivi xetiq ly devnd zniiw zeciqg ly "mixvn z`ivi"a

daeh dcinl `iadl jixv xetiq lk ;miiga d`xed `ed xetiq lk ik zrcl yi .zeiniptd ly zeinipta xetiqd z`

.zeciqgd zxez ly mrepd ikxc "zhilw"le ,devn xecida zinipt zeige

zaya` mgpn fkb"yz'd

התועדות. יו� בהשכמה. התהלי� כל אמירת אלול, חדש ראש מברכי�

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,d`x :yneg
.clwÎkw :mildz

.l"ce l"ega . . . rxef .g :`ipz

irack wqrd 'idiy icka.. wqr lrad dpd zeinyba enkc .oeaygd ycg `ed lel` ycg
dceara mb `ed ok . . zepexqgd lk z` owzle oeayg zeyrl onfl onfn jixv ,ax gex ozie
ycga ,zeaeh zecnae zevne dxeza miwqer l`xyi lk dpd dpyd lkc ,z"iyd zceara zipgexd
ayeid od 'ilic `xeriy metl cge cg lk ,l`xyin cg`e cg` lk xy` oeaygd ycg `ed lel`
,dpyd jyna mdilr xar xy` lkn mytpa wcv oeayg zeyrl mikixv ,wqr lrad ode ld`
daeh dpkd ici lrc .mpwzl mzcearae mday zepexqgd z`e ,mwfgle mzceara zelrnd rcile

.zeipgexe zeinyba dwezne daeh dpyl mikef . . ef

oey`x meia` mgpn gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,mihtey :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.dxezd it ÎciwÎ . . . iiaed` .h :`ipz

dleg lwlewnd gkd e` xa`d z` ze`txl (` :md mipy llka sebd ilega d`etxd ikxc
.eze`txl dlegd gke xa`d lr exabzi md xy` ,mi`ixad zegkde mixa`d z` wfgl (a .yelge

.miaeh miyrne daeyz :dceard ikxc ipy md ytpd ilega dfn `nbecd

ipy meia` mgpn hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,mihtey :yneg
.cnwÎnw :mildz

.'ek oeiv . . . iiaed` k"r :`ipz

xrxriih .hxit'n oe` hp`d o'x`t hndrp'n f` fi` xrkrd .envr gka dcear oiif sx`c qr©
.envr gka fi` qr f` fi`

iytg mebxz

.envr gka df xy`k - `ed xzei xwi .miliaene cia milhepy `ed xzei dlrp .envr gka dcear zeidl dkixv

•

íåé
éùéîç
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

nw wxtn

cnw wxt cr



לט . . .mei meid

dcn ` orbpiixa sx`cra xetq xrcri .miiga d`xed ` fi` xetiq xrcri f` orqiee sx`cra'n
.zeciqgd zxez oet mrep ikxc mrc orxrdxrc oe` devn xecid ` oi` inipt zeig ` oe` daeh

iytg mebxz

"helwl"e miciqg ixetiq xtql ,xeaica mixvn z`ivi xetiq ly devnd zniiw zeciqg ly "mixvn z`ivi"a

daeh dcinl `iadl jixv xetiq lk ;miiga d`xed `ed xetiq lk ik zrcl yi .zeiniptd ly zeinipta xetiqd z`

.zeciqgd zxez ly mrepd ikxc "zhilw"le ,devn xecida zinipt zeige

zaya` mgpn fkb"yz'd

התועדות. יו� בהשכמה. התהלי� כל אמירת אלול, חדש ראש מברכי�

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,d`x :yneg
.clwÎkw :mildz

.l"ce l"ega . . . rxef .g :`ipz

irack wqrd 'idiy icka.. wqr lrad dpd zeinyba enkc .oeaygd ycg `ed lel` ycg
dceara mb `ed ok . . zepexqgd lk z` owzle oeayg zeyrl onfl onfn jixv ,ax gex ozie
ycga ,zeaeh zecnae zevne dxeza miwqer l`xyi lk dpd dpyd lkc ,z"iyd zceara zipgexd
ayeid od 'ilic `xeriy metl cge cg lk ,l`xyin cg`e cg` lk xy` oeaygd ycg `ed lel`
,dpyd jyna mdilr xar xy` lkn mytpa wcv oeayg zeyrl mikixv ,wqr lrad ode ld`
daeh dpkd ici lrc .mpwzl mzcearae mday zepexqgd z`e ,mwfgle mzceara zelrnd rcile

.zeipgexe zeinyba dwezne daeh dpyl mikef . . ef

oey`x meia` mgpn gkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,mihtey :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.dxezd it ÎciwÎ . . . iiaed` .h :`ipz

dleg lwlewnd gkd e` xa`d z` ze`txl (` :md mipy llka sebd ilega d`etxd ikxc
.eze`txl dlegd gke xa`d lr exabzi md xy` ,mi`ixad zegkde mixa`d z` wfgl (a .yelge

.miaeh miyrne daeyz :dceard ikxc ipy md ytpd ilega dfn `nbecd

ipy meia` mgpn hkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,mihtey :yneg
.cnwÎnw :mildz

.'ek oeiv . . . iiaed` k"r :`ipz

xrxriih .hxit'n oe` hp`d o'x`t hndrp'n f` fi` xrkrd .envr gka dcear oiif sx`c qr©
.envr gka fi` qr f` fi`

iytg mebxz

.envr gka df xy`k - `ed xzei xwi .miliaene cia milhepy `ed xzei dlrp .envr gka dcear zeidl dkixv

•

íåé
éùéîç
:mildz

kw wxtn

clw wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

dlw wxtn

hlw wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

nw wxtn

cnw wxt cr
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ראשו� יו� הקידושין? לסידור יוזמן מי

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰éøö . . äMà Lc÷îä ìkC ¨©§©¥¦¨¨¦

Cøãk ,Lc÷î Ck øçàå ,BçeìL Bà àeä ,ïéLecwä íã÷ Cøáì§¨¥Ÿ¤©¦¦§§©©¨§©¥§¤¤

.úBåönä ìk íã÷ ïéëøánL¤§¨§¦Ÿ¤¨©¦§

להזמי� מי את השאלה מתעוררת לחתונה, ההכנות בעת

מעוניי� מהצדדי� אחד כל כאשר הדי� מה הקידושי�. לסידור

הכלה? או החת� צד אחר הולכי� הא� – אחר ברב

ברכת את המבר� הוא הקידושי� מסדר שהרב נהוג בימינו,

הראשוני� במחלוקת זאת לתלות יש למעשה, הקידושי�.

הקידושי�: ברכת בהגדרת

"כדר� היא הקידושי� ברכת של יסודה כי כותב הרמב"�

או בעצמו המקדש מבר� ולכ� המצוות", כל על שמברכי�

הטע� המבר�. הוא המצוה עושה המצוות בכל שהרי שלוחו,

מי את לבייש שלא בכדי הוא מבר�, אינו המקדש שבימינו לכ�

לבר� יודע עושה(מהרש"ל)שאינו שהמבר� יוצא, מקו� מכל .

הברכה. חובת מוטלת בעצ� שעליו – המקדש של כשלוחו זאת

הרמב"� על החולקי� יש ב)מאיד�, ז, כתובות ולדעת�(ריטב"א ,

בגדר אינה זו ברכה שכ� למקדש, שייכת הברכה חובת אי�

את קבעו לא ואכ�, לקב"ה. שבח ברכת אלא המצוות, ברכת

וכדומה). האשה" את ("לקדש המצוה עשיית על הברכה נוסח

הוא החת� שצד מסתבר הרמב"� לדעת כי יוצא, האמור לפי

בברכת שהרי הקידושי�, לסידור יוזמ� מי להחליט הזכאי

וזכותו החת�, של כשלוחו הקידושי� מסדר משמש הקידושי�

כשלוחו. ממנה הוא מי את להחליט

[ar ,a dnkgd lva]

שני יו� תנאי על תרומה

:·-‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰. . íìBòaL éàðz ìëå§¨§©¤¨¨

éøö.ìeôk äéäiL . . :íä elàå .íéøác äòaøà éàðza úBéäì C ¨¦¦§©§©©§¨¨§¨¦§¥¥¤¦§¤¨

בעני� יצליחו א� לצדקה כס� לתת להתחייב הנוהגי� יש

התנאי� דיני על להקפיד צרי� הא� היא: השאלה כלשהו.

אתרו� זו בעסקה אצליח "א� האומר כגו�: זו, כעי� בהתחייבות

לא – אצליח לא "וא� ואמר: כפל לא א� לצדקה", וכ� כ�

אינו כפול שאינו תנאי שלפנינו, בהלכה המבואר לפי אתרו�".

לא התנאי א� ג� – אופ� בכל חל לתרו� שהחיוב נמצא תנאי,

התקיי�.

נדרי� לענייני הנוגע בכל כי הפוסקי�, כתבו למעשה אכ�

את מגביל דעת גילוי וכל התנאי�, בדיני כלל צור� אי� וצדקה,

התנאי. יתקיי� בו במקרה רק שתחול ההתחייבות

יש מדוע המבארי� הראשוני�, דברי לפי הוא דבר של טעמו

עושה האד� הרי בעצ�, מדוקדק: באופ� התנאי את לערו� צור�

ואילו וכיו"ב. קידושי� כס� נתינת כגו� די�, היוצר מעשה

של כוחו את להגביל מבקש בלבד, דיבור אלא שאינו התנאי,

הדיבור וכוח מאחר מסוימי�. במקרי� רק ולהחילו המעשה

כפילת כגו� הדיבור, את לחזק יש כ� על המעשה, מכוח חלש

המעשה. כנגד לפעול שיוכל כדי וכדומה, הדברי�

להגביל הבא בתנאי אלא אמורי� הדברי� אי� כי מוב�, מעתה

להתחייבות בנוגע א� וכדומה. גט או קידושי� נתינת כגו� מעשה,

כל אי� לפיכ� גרידא. דיבור אלא אינה היא א� הרי לצדקה,

כלשהי. באמירה לכ� ודי דבור, באמצעות אותה להגביל מניעה

[`pw ,` c"ei dyn zexb`]

שלישי יו� וגם! גם רשע? או רמאי

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Bì Lc÷ì çéìL Bì äNBòä̈¤¨¦©§©¥

.ïk úBNòì øeñàå ;çéìMì úLc÷î Bæ éøä ¯ Bîöòì dLc÷å Cìäå ,äMà¦¨§¨©§¦§¨§©§£¥§ª¤¤©¨¦©§¨©£¥

.òLø àø÷ð ,økîîe çwî éøác øàLa Ba àöBiëå äæ øác äNBòä ìëå§¨¨¤¨¨¤§©¥¦§¨¦§¥¦¨¦§¨¦§¨¨¨

ש מפני הוא, האיסור רמאות"טע� "מנהג ב)זה נט, .(קידושי�

. . זה דבר העושה ש"כל הרמב"� ryxהוספת `xwpמקורה ,"

פת אחר המחזר (עני בחררה המהפ� "עני מדי� ש� בגמרא

רשע". נקרא – ממנו ונטלה אחר ובא לח�),

הפ� כבר שהעני מדובר בחררה, המהפ� בעני לתמוה: יש

עדיי� שהמשלח יתכ� כא�, אבל הקדימו; וחברו לקנותה בחררה

בסחורה הפ� ולא לקדשה האישה ע� קשר שו� יצר לא

רשע? נקרא זאת בכל מדוע לקנותה.

ביהודה' ה'נודע הסיק זו, תמיהה עב)בעקבות סי' אה"ע ,(מהדו"ת

מסיבה אלא בחררה", המהפ� "עני מדי� האיסור אי� שאכ�

בשבילו, האשה את לקדש למשלח הבטיח השליח – אחרת

בגי� לעצמו. קידשה אלא שליחותו את מילא לא ולבסו�

רשע. נקרא הוא המשלח, את רימה שהשליח העובדה

משה' ה'אגרות בעל צא)מוסי� סי' ח"א על(אבה"ע שאדרבה, ,

"עני די� משו� ג� איסור כא� יש ביהודה' ה'נודע של סברתו פי

עיסוקו ידי על בחררה, המהפ� שעני כש� בחררה". המהפ�

וקונה אחר וכשבא זו, בחררה האחר של זכותו את סילק בדבר

ג� הוא כ� רשע; נקרא זו בחררה זכות לו שאי� א� לעצמו

לזכות לו אסור משלחו, את לרמות האיסור שבגלל זה, בשליח

מהמהפ� ליטול האיסור על ג� שעובר אפוא, נמצא, לעצמו.

רשע. נקרא וממילא בחררה,

רביעי יו� מעשר מכספי הבית פרנסת

:„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰úBðBæîa áiç íãàL íLk§¥¤¨¨©¨¦§
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הבית? פרנסת להוצאות מעשר בכספי להשתמש מותר הא�

הדי� מ� הוא הילדי� פרנסת וחיוב מאחר שש, גיל עד ובכ�:

מעשר. מכספי לכ� להשתמש אי� בודאי –

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

יש הפוסקי�: בי� מחלוקת קיימת ומעלה, שש לגיל באשר

צדקה: בגדר הוא הדבר כי בגמרא מפורש שהרי מתירי�,

יש א� הקטני�". ובנותיו בניו הז� זה – עת בכל צדקה "עושה

כא� שהרי צדקות. משאר היא שונה הילדי� פרנסת כי הסוברי�,

שוני� באמצעי� שנוקטי� עד כחיוב, הדבר את קבעו חכמי�

מעשר בכספי כ� לש� להשתמש אי� כ� על לכ�. להכריחו בכדי

קמח) יו"ד צדק אבני רמט. יו"ד וט"ז .(ש"�

לדעת א� כי משה', ה'אגרות בעל הגאו� כתב מעניי� חידוש

בהתבסס זאת אסור. הדבר בודאי בימינו מקו� מכל המתירי�,

חיוב הוא בניו במזונות החיוב יסוד כי המבאר הר"�, דברי על

יכולה היא אי� אחריה נגררי� והבני� מאחר שכ� הא�, כלפי

נפרד בלתי חלק מהווי� הבני� מזונות כ� ועל מלזונ�, להמנע

"כש� שכתב: הרמב"� מלשו� ג� נראה כ� שלה. מצרכיה

ובנותיו בניו במזונות חייב הוא כ� אשתו במזונות חייב שאד�

אחד. הוא החיוב שיסוד הרי – הקטני�"

על נשעני� יותר בוגרי� בני� שא� היא הרגילות בימינו,

לפרנס יוצאי� אינ� החתונה גיל עד כלל ובדר� הבית, פרנסת

האב על חובה הדי� שמעיקר לומר יש זאת לאור עצמ�. את

אסור כ�, א� הא�. כתפי על יפול לא זה שנטל בכדי לפרנס�,

מעשר מכספי לכ� קמג)להשתמש א, יו"ד משה .(אגרות

חמישי יו� שידוך? או בישיבה לימוד
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נאמרה לא – המצוה מ� פטור במצוה שעוסק – זו הלכה

לעני� היא, מפורשת גמרא שהרי תורה. תלמוד לעני� לכאורה

לאד� אומרי� אחרי�, ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה

במצוה" ועסוק תורה תלמוד ש�)"תבטל וברש"י ט,י, מדוע,(מו"ק .

על לעשותה יכולי� שאי� – ורביה פריה מצוות נדחית כ�, א�

תורה? תלמוד מפני – אחרי� ידי

ביטול ביו להבדיל יש כי שטע� מי היה השאלה, לאור

לביטול יביא תורה בלימוד העיסוק א� איחורה: לבי� המצוה

המצווה ביטול א� א� המצוה; את לקיי� עליו לגמרי, המצוה

לבטל אי� – ולקיימה להשלי� יוכל כ� ואחר זמני, באופ� הוא

הרמב"� התיר לכ� דבר. של בסופו תתבצע המצוה שהרי תורה,

נישואיו את לאחר בתורה א)לעוסק הוספות יבמות, הערות .(קוב�

זה: בעני� חדשה דר� סלל הזק� אדמו"ר אול�,

התורה. ידיעת א. חלקי�: שני בו יש פה שבעל תורה לימוד

ידיעת לצור� הלימוד הוא העיקרי החלק ועיו�. פלפול ב.

לכ�, בנוס� בקצרה". בטעמיה� ההלכות "כל דהיינו התורה,

עיו� ידי "על וזאת דבר, מתו� דבר להבי� כדי ללמוד צרי�

ההלכות". בעמקי ופלפול

בבחינת מוגבל, בלתי הוא ופלפול עיו� בדר� הלימוד

ממצוות ליבטל לו "אי� שכ� ומכיוו� מידה", מאר� "ארוכה

שאי� מה וסו�". ק� לו שאי� לימוד בשביל עליו, המוטלת עשה

קצוב, זמ� לו קבעו חז"ל ההלכות, ידיעת העיקרי, הלימוד כ�

תלמוד" שני� חמש משנה, שני� ה,כב)"חמש "אי�(אבות כ� ועל ,

אפשר שאי א� ורבו, דפרו זו מצוה מפני נדחית התורה ידיעת

אחרי�" ידי על ש�)לעשותה ובקו"א א, ג, ת"ת הל' אדמוה"ז .(שו"ע

שישי יו� הנשים לכל שויון

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰óà ,úBaø íéLð çépä¦¦©¨¦©©
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לכאורה ואול�, מנכסיו. ניזונות נשותיו כל שנפטר, האיש

יתר זכויות לה יש כי לטעו� יכולה ראשונה שנשא האישה

שהבעל הנכסי� וא� תחילה, לה השתעבדו אלה שכ� בנכסי�,

זכות לה יש הנשי�, כל את לפרנס מספיקי� לא אחריו הותיר

מ�קדימה תחילה גובה ראשו� לו שהמלווה רבי�, נושי� לו שיש רגל" "פושט (כמו

נח) גיטי� ראה – המובחרי� .הנכסי�

"אי� כי בשווה, ניזונות הנשי� שכל קובע הרמב"� אמנ�,

נשתעבדו. לא שמלכתחילה משו� וזאת במטלטלי�", קדימה די�

שנישאת לאישה תהיה כ� בקרקעות הרמב"� שלדעת מכא�,

יש הנשי� לכל כי סבור הראב"ד אבל קדימה. זכות ראשונה

חיוב של עיקרו כל כי במקרקעי�, א� הבעל בנכסי שווה זכות

מותו, לאחר עכשיו, חל מיתתו אחרי הנשי� את לזו� הבעל

שוות. נשותיו כל וכעת

הרמב"� לדעת ג� דבר של שלאמיתו משנה', ה'מגיד מעיר

מנכסי� ה� הבעל, מנכסי להתפרנס בזכות� שוות הנשי� כל

"נשי� כ�: לקרוא יש הרמב"� דברי ואת מנדל"�. וה� ניידי�

די� "שאי� וכש� במטלטלי�", כמו – בשווה ניזונות . .

מה� אחת לא� אי� מזונות לעני� ג� כ� במטלטלי�", קדימה

באותו לכול� באה מהנכסי� להתפרנס זכות� כי קדימה, די�

זמ�.

קודש שבת הילדה? תתחנך היכן

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰.íìBòì dnà ìöà úaäå§©©¥¤¦¨§¨

באשר ויכוח התעורר גירושי�, בתהלי� העומדי� זוג בני בי�

לזר� המשתיי� – מההורי� אחד כל הבת. של חינוכה לאופי

בהתא� המחנ� למוסד הילדה את לשלוח דרש – שונה

עולמו. להשקפת

כי נקבע, הדי� בפסק הדי�. מבתי לאחד הובא כזה מקרה

כדלהל�: האב. ע� הצדק

חינו� חובת שכ� בעניי�, ספק אי� יחדיו חיי� הזוג בני כאשר

המחליט הוא שהאב כ� הא�, על ולא האב על מוטלת הבני�

הזוג בני כאשר מתעוררת השאלה החינו�. לדר� באשר

אצל דוקא נשארת הבת שלפנינו, בהלכה כאמור שכ� מתגרשי�,

ג� פוקעות האב של זכויותיו הא� לדו� יש כזה במקרה הא�.
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יש הפוסקי�: בי� מחלוקת קיימת ומעלה, שש לגיל באשר

צדקה: בגדר הוא הדבר כי בגמרא מפורש שהרי מתירי�,

יש א� הקטני�". ובנותיו בניו הז� זה – עת בכל צדקה "עושה

כא� שהרי צדקות. משאר היא שונה הילדי� פרנסת כי הסוברי�,

שוני� באמצעי� שנוקטי� עד כחיוב, הדבר את קבעו חכמי�

מעשר בכספי כ� לש� להשתמש אי� כ� על לכ�. להכריחו בכדי

קמח) יו"ד צדק אבני רמט. יו"ד וט"ז .(ש"�

לדעת א� כי משה', ה'אגרות בעל הגאו� כתב מעניי� חידוש

בהתבסס זאת אסור. הדבר בודאי בימינו מקו� מכל המתירי�,

חיוב הוא בניו במזונות החיוב יסוד כי המבאר הר"�, דברי על

יכולה היא אי� אחריה נגררי� והבני� מאחר שכ� הא�, כלפי

נפרד בלתי חלק מהווי� הבני� מזונות כ� ועל מלזונ�, להמנע

"כש� שכתב: הרמב"� מלשו� ג� נראה כ� שלה. מצרכיה

ובנותיו בניו במזונות חייב הוא כ� אשתו במזונות חייב שאד�

אחד. הוא החיוב שיסוד הרי – הקטני�"

על נשעני� יותר בוגרי� בני� שא� היא הרגילות בימינו,

לפרנס יוצאי� אינ� החתונה גיל עד כלל ובדר� הבית, פרנסת

האב על חובה הדי� שמעיקר לומר יש זאת לאור עצמ�. את

אסור כ�, א� הא�. כתפי על יפול לא זה שנטל בכדי לפרנס�,

מעשר מכספי לכ� קמג)להשתמש א, יו"ד משה .(אגרות

חמישי יו� שידוך? או בישיבה לימוד
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נאמרה לא – המצוה מ� פטור במצוה שעוסק – זו הלכה

לעני� היא, מפורשת גמרא שהרי תורה. תלמוד לעני� לכאורה

לאד� אומרי� אחרי�, ידי על לעשותה אפשר שאי מצוה

במצוה" ועסוק תורה תלמוד ש�)"תבטל וברש"י ט,י, מדוע,(מו"ק .

על לעשותה יכולי� שאי� – ורביה פריה מצוות נדחית כ�, א�

תורה? תלמוד מפני – אחרי� ידי

ביטול ביו להבדיל יש כי שטע� מי היה השאלה, לאור

לביטול יביא תורה בלימוד העיסוק א� איחורה: לבי� המצוה

המצווה ביטול א� א� המצוה; את לקיי� עליו לגמרי, המצוה

לבטל אי� – ולקיימה להשלי� יוכל כ� ואחר זמני, באופ� הוא

הרמב"� התיר לכ� דבר. של בסופו תתבצע המצוה שהרי תורה,

נישואיו את לאחר בתורה א)לעוסק הוספות יבמות, הערות .(קוב�

זה: בעני� חדשה דר� סלל הזק� אדמו"ר אול�,

התורה. ידיעת א. חלקי�: שני בו יש פה שבעל תורה לימוד

ידיעת לצור� הלימוד הוא העיקרי החלק ועיו�. פלפול ב.

לכ�, בנוס� בקצרה". בטעמיה� ההלכות "כל דהיינו התורה,

עיו� ידי "על וזאת דבר, מתו� דבר להבי� כדי ללמוד צרי�

ההלכות". בעמקי ופלפול

בבחינת מוגבל, בלתי הוא ופלפול עיו� בדר� הלימוד

ממצוות ליבטל לו "אי� שכ� ומכיוו� מידה", מאר� "ארוכה

שאי� מה וסו�". ק� לו שאי� לימוד בשביל עליו, המוטלת עשה

קצוב, זמ� לו קבעו חז"ל ההלכות, ידיעת העיקרי, הלימוד כ�

תלמוד" שני� חמש משנה, שני� ה,כב)"חמש "אי�(אבות כ� ועל ,

אפשר שאי א� ורבו, דפרו זו מצוה מפני נדחית התורה ידיעת

אחרי�" ידי על ש�)לעשותה ובקו"א א, ג, ת"ת הל' אדמוה"ז .(שו"ע

שישי יו� הנשים לכל שויון

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰óà ,úBaø íéLð çépä¦¦©¨¦©©
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לכאורה ואול�, מנכסיו. ניזונות נשותיו כל שנפטר, האיש

יתר זכויות לה יש כי לטעו� יכולה ראשונה שנשא האישה

שהבעל הנכסי� וא� תחילה, לה השתעבדו אלה שכ� בנכסי�,

זכות לה יש הנשי�, כל את לפרנס מספיקי� לא אחריו הותיר

מ�קדימה תחילה גובה ראשו� לו שהמלווה רבי�, נושי� לו שיש רגל" "פושט (כמו

נח) גיטי� ראה – המובחרי� .הנכסי�

"אי� כי בשווה, ניזונות הנשי� שכל קובע הרמב"� אמנ�,

נשתעבדו. לא שמלכתחילה משו� וזאת במטלטלי�", קדימה די�

שנישאת לאישה תהיה כ� בקרקעות הרמב"� שלדעת מכא�,

יש הנשי� לכל כי סבור הראב"ד אבל קדימה. זכות ראשונה

חיוב של עיקרו כל כי במקרקעי�, א� הבעל בנכסי שווה זכות

מותו, לאחר עכשיו, חל מיתתו אחרי הנשי� את לזו� הבעל

שוות. נשותיו כל וכעת

הרמב"� לדעת ג� דבר של שלאמיתו משנה', ה'מגיד מעיר

מנכסי� ה� הבעל, מנכסי להתפרנס בזכות� שוות הנשי� כל

"נשי� כ�: לקרוא יש הרמב"� דברי ואת מנדל"�. וה� ניידי�

די� "שאי� וכש� במטלטלי�", כמו – בשווה ניזונות . .

מה� אחת לא� אי� מזונות לעני� ג� כ� במטלטלי�", קדימה

באותו לכול� באה מהנכסי� להתפרנס זכות� כי קדימה, די�

זמ�.

קודש שבת הילדה? תתחנך היכן

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰.íìBòì dnà ìöà úaäå§©©¥¤¦¨§¨

באשר ויכוח התעורר גירושי�, בתהלי� העומדי� זוג בני בי�

לזר� המשתיי� – מההורי� אחד כל הבת. של חינוכה לאופי

בהתא� המחנ� למוסד הילדה את לשלוח דרש – שונה

עולמו. להשקפת

כי נקבע, הדי� בפסק הדי�. מבתי לאחד הובא כזה מקרה

כדלהל�: האב. ע� הצדק

חינו� חובת שכ� בעניי�, ספק אי� יחדיו חיי� הזוג בני כאשר

המחליט הוא שהאב כ� הא�, על ולא האב על מוטלת הבני�

הזוג בני כאשר מתעוררת השאלה החינו�. לדר� באשר

אצל דוקא נשארת הבת שלפנינו, בהלכה כאמור שכ� מתגרשי�,

ג� פוקעות האב של זכויותיו הא� לדו� יש כזה במקרה הא�.

האשך בעאוד זל
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ראשו� יו�

ב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�נה‡. ע�רה ��י� �ת ��היה עד לדת� מ��� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�ת,
ואפ�� �ינקת; ונקראת קט�ה, ה�קראת היא � ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹ�מ�ר�ת
���מא א�א אינ� �ה, זמ� �ת�� �ער�ת ��ה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהביאה

בזה] להתחשב ואי� �ער�ת[יבלת. ��י הביאה א� אבל .ְְֲִִֵֵָָָ
מ�ת והיא �ער, להבאת היד�ע�ת ��ק�מ�ת ���� ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלמ�ה
נערה. נקראת � ומעלה אחד וי�� �נה ע�רה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��י�

ה�ח���.·. סימ� נקרא ה�ה ��מ� �ער�ת ��י ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָוהבאת
��ה עד נערה ��רא ה�ח���, סימ� ��ביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�מאחר

��ל�� י�� �מ�ח�ת �מ�רי�. ה��ה[סיו�]חד�י� ְְְֳִִִִִַַַָָ
לבגר�ת נער�ת �י� ואי� ��גרת; ��רא ומעלה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחד�י�

�לבד. חד�י� ��ה ְֳִִִֶַָָָא�א

��י‚. הביאה ולא אחד וי�� �נה ע�רה ל��י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹה�יעה
�� ��רא� �י על א� � בה"ו,�ער�ת המפורטי� [הסימני� ְְִִֶַַָָ

איל�ניתשה�] כאייל]סימני עד[|עקרה היא קט�ה עדי� � ְְֲִִִִֵַַַַָָ
ע�רי� ��נת אפ�� �ער�ת, ��י �כ��ביא �נה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָע�רי�
��גרת. ��רא �� ואחר חד�י�, ��ה נערה �היה �ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הביאה„. ולא י�� �ל�י� �ח�ת �נה ע�רי� �ת ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹהיתה
איל�נית; היא הרי � איל�נית סימני �� ונרא� �ער�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ��י
עד היא, קט�ה עדי� איל�נית, סימני �ל �� נרא� לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹוא�
חמ� �ת ��היה עד א� נערה, ותהיה �ער�ת ��י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ביא

אחד. וי�� �נה ְְִֶָָָֹ��ל�י�

�ה‰. ל�מ� �]ה�יעה אד� שנות רוב שהוא 35 גיל ולא[למעל ְְִִֶַַָֹ
�י על א� איל�נית, נקראת ז� הרי � �ער�ת ��י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהביאה
למד נמצאת איל�נית. מ�ימני סימ� �� נראה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ��א
לבגר�ת. �צא מ�טנ�ת� א�א נער�ת, ימי ל� אי� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�האיל�נית

.Âמתק�ה� ��י� ל� �אי� �ל איל�נית: סימני ה� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוא��
���י�,[כואבת] מעי� ���לי ל� ואי� ��מי�, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ��עת

וה�ערה, לא�ה. אי� �י� נ�רת ואינ� עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוק�ל�
�ד�לה. נקראת מ�ל���, אחת �ל � והאיל�נית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוה��גרת,

.Ê,��העלי סימ� ה�קראי� וה� מ�מעלה, סימני� ��ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוי�
�מק�� קמט ויע�ה לאח�ריה יד� מ��חזיר ה�: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוא��
עק� על יד� אד� �מ���� ה�ד; רא� �מ���חיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה�ד;
ה�ד חט� רא� �מ���צל לחזר; ו��הה ��קע וה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹה�ד
החט� מ���צל �ר��, ור��תי קט�. ���ר �רא�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויע�ה

�מ��תק�ק�� ה��י�; מ���� וכ� ה��י�;[יתנועעו]עצמ�. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַ
מ� ��מעלה ה�פ�ח ה��ר מק�� וה�א העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ�מ���י�
ק�ה. יהיה ולא זה ��ר �מ��תמע� ה�ט�; לע�ת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ְְֶָָהערוה

.Á��א מ�ל סימ� ��ת נראה �מ�נה. ה�ימני�, א�� ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ�ל
אי� � �ח�ת א� �נה ע�רה ��י� �ת והיא ,��� ְְְִֵֵֵֶַָָָָ�א�
ע�רה ��י� �ת נע�ית �קטנ�ת�. היא והרי ,�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמ��יחי�
מ��יחי� אי� � ה�ח��� סימ� �� ונראה אחד, וי�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ�נה
אחד �� ונראה ה�ח���, נראה לא וא� א��. מ�ל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�אחד

�� ודני� לנערה, קט�ה �י� ספק היא הרי � א�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמ�ל
�אי ו�אית, �ד�לה ז� הרי � ��� נרא� וא� ְֲִִֵֶַָָָ�ְְְְִִִַלהחמיר.
ונ�ר. ה�ח��� סימ� �א �כבר א�א ,��� ��ב�א� ְְְִֶַַַָָָָָָ�ְֶֶָָאפ�ר

.Ëא�� �י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר ��לדה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�ת
�ני�, �ד�לה. ז� הרי � �ח��� ולא עלי�� לא סימ�, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה

�סימני�. ה� ְֲִִֵֵָהרי

.Èנקרא �נה ע�רה �ל� �� ��היה עד מ���לד � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��
זמ� �ת�� �ער�ת ��ה הביא ואפ�� �ינ�ק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָקט�,
למ�ה �ער�ת ��י הביא ��מא. א�א סימ� אינ� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה,
ע�רה �ל� מ�� וה�א �ער, להבאת היד�עי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ��ק�מ�ת

אי�. ונקרא �ד�ל, נקרא � ומעלה אחד וי�� ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָ�נה

.‡Èי� על א� � �ער�ת ��י הביא ולא ה�ה ל�מ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹה�יע
סריס סימני �� ��[עקר]��רא� ��היה עד קט�, ה�א הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הביא ולא ה�ה ל�מ� ה�יע י��. �ל�י� �ח�ת �נה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹע�רי�
א� � ��ק� �ער�ת ��י הביא ולא למ�ה, �ער�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ��י
ה�ד�ל �י� ודינ� סריס, זה הרי סריס מ�ימני אחד �� ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קט� עדי� סריס, מ�ימני סימ� �� נראה לא וא� �בר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
לה�, הרא�י ��ק�� למ�ה �ער�ת ��י ��ביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָה�א,

אחד. וי�� �נה ��ל�י� חמ� �� ��היה עד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹא�

.·Èי� על א� סריס, זה הרי � הביא ולא ה�ה ל�מ� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹה�יע
�ח�ת ע�רי� ל�נת ה�יע סריס. מ�ימני אחד �� נראה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��א
��י והביא למ�ה, �ער�ת ��י הביא ולא י��, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹֹ�ל�י�
אינ� סריס, מ�ימני אחד ל� ���לד �י על א� � ��ק� ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ער�ת
סימני �ל ל� ���לד� עד �קטנ�ת�, ה�א הרי א�א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָסריס
אחד. וי�� �נה ��ל�י� חמ� �� ��היה עד א� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹסריס,

.‚Èלק�י ��ער� זק�, ל� �אי� �ל סריס: סימני ה� ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָוא��
מחליק[ר�] �ב�ר� שיער], מעלי�[ללא רגליו מימי ואי� , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

��ה[קצ�]רתיחה ע��ה אינ� מי� �כ��טיל ,[קשת], ְְִִִִֵֵֶֶַָָ
�הה זרע� כמי�]ו�כבת מחמיצי�[צלול רגליו מימי ואי� , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָ

בכלי] בשהייה ואי�[מסריחי� ה��מי� �ימ�ת ור�ח� ,ְְְִִֵֵַָ
הבל מעלה לק�י[אדי�]��ר� וק�ל� �י�[דק], נ�ר ואינ� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ

לא�ה. ְִִָאי�

.„Èח�ה סריס ה�קרא ה�א זה מהרגעוסריס [|מלידה. ְְְִִִֶַַָָָ
שמש] �חתכ�שראה ה�� אבל מק��. נ�ק�[בכלי]�כל א� ְְְֲִֵֶַָָָָ

ה�א[ביד] � ע��י� �ה��יי� �מ� �יציו, א� �יד� מעכ� ְֲִִִִֵֶַָא�
ע� �ל� �� �כ��היה אד�; סריס וי��ה�קרא �נה רה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

לע�ל�. סימ� מביא זה �אי� גד�ל, נקרא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאחד

ÂË�סימ הביא ��א אחד וי�� �נה ע�רה �ל� ��ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
�י� ספק זה הרי � ��מעלה ה�ימני� �ל �� ונרא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמ�ה,
סימני �� ��רא� �יו� � מ�מ�ה נב�ק לא וא� לגד�ל; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקט�

�ד�ל. �חזקת זה הרי מ�מעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָ�גר�ת

.ÊË� מק�� �בכל �ב�ת ��� האמ�ר�ת �ער�ת ְְְֲֵֵַַַָָָָ��י
לע�ר�[גודל�]�ע�ר� רא�� לכ� �מ��צמח�[שרש�]�די . ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ

ה��ג �פי לה�טל יכ�ל�ת לכ�[מספריי�]ויהי� ���יע� עד , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
�ב� לפיכ� מק��. �כל להחמיר �ה� �ני� � לע�ר� ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹרא��
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�די וצמח� ה�איל להחמיר, �ד�לי� א�ת� נח�ב ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹ�בבת
ה�איל להחמיר, קט�י� א�ת� ונח�ב ה��ג; �פי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלה�טל

לע�ר�. רא�� לכ� ה�יע� ְְִִִָָָָֹֹֹולא

.ÊÈבית� הערוה. �מק�� ��הי� צריכ�ת א�� �ער�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ��י
על �י� למ�ה, �י� למעלה �י� סימני�, מק�� ��� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ�ְֶָָהערוה

אחד �מק�� להי�ת �צריכ�ת עצמ�. ה�רע [שניה�איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
למטה] או �ע�ר�למעלה ו��היה ואפ��[שרש�], ���ת. ְְְִִֶֶָָ�ֲִַ

ז� ���ת ��י נמצא� סימ�. א�� הרי אחת, �ג�ה �ְְְֲִִֵֵֵַַָָ�ְְֵֶ��יה�
��ה אי� חזקה סימ�. א�� הרי � �ער �ה� ואי� ז� ָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�צד

ונ�ר�. �ה� הי� ��ער�ת �ער, ְְְְֵֶָָָָָֹ�לא

.ÁÈ,ע�רה ��י� �נת �ת�� �ער�ת ��י �הביאה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָה�ת
��ארנ� �מ� ��מא �ה� ע�רה, �ל� �ת�� �הביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוה��
ע�רה �ל� אחר ע�מד�ת �מק�מ� �ה�ער�ת �י על א� �ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימ�. אינ� � לנקבה ע�רה ��י� ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר

.ËÈונ�דע ה�מ� �ת�� ���ב�ק� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ��ה
�� ונמצא� זמ� אחר א�א נב�ק� לא א� אבל ��מא. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ה�
��א א�מרי� ואי� סימני�, �חזקת ה� הרי � �ער�ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ��י

��מא. ��הי� �די צמח� זמ� ְְְְִֵֶֶַָָֹקד�

.Î�י�� �נת �ל �ה�א ה�מ� �ת�� �י� ה�ת, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ����דקי�
נ�י� �י על ��דקי� � לאחריו �י� זה, זמ� קד� �י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹע�רה,
ו��מעי� ��דקת, אחת א�ה ואפ�� ונאמנ�ת. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��ר�ת

הביאה. לא א� הביאה א� ִִִִִֵֵֶָָָֹמ��ה

.‡Î�בערכי� �בבת �ב� האמ�ר�ת ה�ני� פלוני�ל ["ער� ְְֲֲִִֵַַַָָָָ
הגיל] לפי משתנה הער� – �ניעלי" לא אינ� מק��, ְְֵֵָָָֹ�בכל

�ה� הע��ר, סדר �ל �ני� א�א � הח�ה �ני ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�בנה,
חודש]���ט�ת י"ב חודש]�מע�ר�ת[של ��ית[י"ג �מ� , ְְ�ְֵֶָ

החד�; ק��� �הלכ�ת ��ארנ� �מ� א�ת�, ק�בעי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ�י�
ה�ת. �ברי לכל מ�ני� ה�ני� ְְְִִִֵַַָָָָ�בא�ת�

.·Î�ה�ני �מני� ה��י� על ס�מכי� הבת]אי� או הב� ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ
להעיד. ��רי� עדי� �ני �י על א�א ה�ר�בי�, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא

.‚Î�� �� זה �ני �אמר ז�האב ��י אחד, וי�� �ני� ע ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לקר�� נאמ� � אחד וי�� �ני� �ל� ביאה�ת [שביאת� ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ

בשוגג] קרב� דיני בזה למ��תוחלי� לא אבל [מלקות, ְֲַָֹ
לענ�י�מדרבנ�] בי"ד]ולא ומיתת �ל�[מלקות �� זה �ני . ְְְֳִִֶֶָָֹֹ

וי�� �נה ע�רה ��י� �ת ז� ��י אחד, וי�� �נה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָע�רה
לנדרי� נאמ� � קיימי�]אחד ולחרמי�[שנדריה� ולערכי� ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָ

הבית] לבדק נכסיו הב� החרי� לא[א� אבל ְְֲֵֶָֹ�להק���ת,
לענ�י�. ולא ְְֳִַָָֹלמ��ת

.„Îה�קרא ה�א � נקב�ת ואברי זכר�ת, אברי ל� ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
סימ� ל� ואי� נקבה, א� זכר א� ספק וה�א ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנ�ר�גינ�ס;
לע�ל�. ו�אית נקבה א� ו�אי זכר ה�א א� �� ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ���דע

.‰Î��אט א�א נקב�ת ולא זכר�ת לא ל� �אי� ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ�מי
נקרע[סתו�] וא� ספק. ה�א וג� טמט��, ה�קרא ה�א �ְִַָ�ְְְְִִֵַַָ

נמצא וא� ו�אי; �זכר ה�א הרי זכר, ונמצא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ�ַה�מט��
�� �הי� ואנ�ר�גינ�ס וטמט�� נקבה. ה�א הרי ְְְְִֶֶַָ�ְְְֲֵֵֵָָנקבה,
וה� �ד�לי�; �חזקת ה� הרי אחד, וי�� �נה ע�רה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ��י�

מק��. �כל �ה� ְְֵֶֶַָָָ��ד�ר

.ÂÎ�הא�מי ה� � מק�� �כל האמ�רי� וחר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחר�
��מע, ואינ� ��ד�ר מי אבל מד�רי�, ולא ��מעי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�אי�
וא�ה ואי� אד�. �כל ה�א הרי � מד�ר ואינ� ��מע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָא�
� ��טי� ולא חר�י� לא ואינ� �דע��, �למי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ�ה�

�פ�חת. ��ח ְִִִִֵַַַָנקראי�

.ÊÎה�מ�ת �ל ��ני[מושגי�]נמצא� ענינ� ��ארנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
�נ�ה, ערוה, ק���י�, ה�: וא�� �מ�ת, ע�רי� א��, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�רקי�
איל�נית, ��גרת, נערה, קט�ה, ע�ה, א��רי לאוי�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא��רי
ח�ה, סריס קט�, העלי��, סימ� ה�ח���, סימ� ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ�ד�לה,
�קחי�. חר�י�, טמט��, אנ�ר�גינ�ס, �ד�ל, אד�, ְְְִִִֵ�ְְְִִַָָָסריס

.ÁÎ�יל�ז ואל �מיד, לע�ת� הא�� ה�מ�ת �ל ְְִַָָָ�ְִֵֵַָָ�י�
�ל עני� לבאר צריכי� נהיה ��א �די עניניה�, �ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני�

א�ת�. ��ז�ר מק�� �כל מה� ��ְְִֵֵֶֶָָָֹ

ג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

אי�‡. � מק�� ה�א �כס� א� מתק��ת? הא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�יצד
א� 'הרי ל�: א�מר �ר�טה; �וה א� �ס�, מ�ר�טה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ת
לא�ה', לי א� 'הרי א� לי', מארסת א� 'הרי א� לי', ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ְמק��ת
�ברי� �א�מר ה�א והאי� עדי�. �פני ל� ונ�תנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ'�זה',
ה�ס�. ל� ���� וה�א לא�ה, ל� א�ת� ��נה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ���מע�

אני·. 'הרי ל�', מק��ת אני 'הרי ל�: ואמרה היא ְֲֲִֵֶֶ�ְְְְֲֲִִֵָָָָנתנה
א� וכ� מק��ת; אינ� � הקנאה ל��� �בכל לא�ה', ְִֵֶֶ�ְְְְְְִֵַָָָָָל�
ואמרה ה�א נת� מק��ת. אינ� � ה�א ואמר ל� היא ְְֶֶַָָָ�ְְְִֵַָָָָנתנה

�ספק. מק��ת ז� הרי � ְֵֶֶָ�ְֲִֵהיא

על‚. א� החרס על א� ה�יר על ��תב � ��טר ק�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָוא�
א� 'הרי א� לי', מק��ת א� 'הרי ��רצה: �בר �ל ועל ְֲִֵֶֶַ�ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהעלה
עדי�. �פני ל� ונ�תנ� א��, �דברי� ���צא וכל לי', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמארסת

�גט;„. ה�תק��ת, הא�ה ל�� א�ת� ��כ�ב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוצרי�
ל�מ� א� ל�מ�, ��א �תב� מ�ע��. א�א ��תב� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינ�
עדי�, �פני מ�ע�� ל� ��תנ� �י על א� � מ�ע�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��א

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

לי',‰. מק��ת א� 'הרי ל�: א�מר � �ביאה ק�� ִֶֶ�ְְְְֲִִִֵֵֵַָָוא�
לי א� 'הרי א� �זה, ���צא וכל לי', מארסת א� 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא�
�ב�על�. עדי� �פני ע�� �מתיחד ז�', '�בעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלא�ה',
�יאת� �כ��גמר �יאה, �מר על �ע�� �ביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמק��
עליה ��א �בי� �דר��, עליה ��א �בי� מק��ת. ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ְְִֶ�היה

מק��ת. ז� הרי � �דר�� ֶֶ�ְְְֲֵֶַָֹ��א

.Â�ענינ ��היה צרי� ���ק��, האי� ��אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה�ברי�
ל�. עצמ� �הקנה ענינ� ��היה לא א�ה, ק�נה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ה�א
'הריני ל�: ��תנ� ��טר �תב א� ל� �אמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד?
� �זה ���צא וכל אי��', 'הריני אר�ס�', 'הריני ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ�על�',
א� 'הרי ל�: �תב א� ל� אמר �לל. ק���י� �� ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאי�
��י', א� 'הרי לי', קנ�יה א� 'הרי 'אר�סתי', א� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָא��י',
א� 'הרי א� לי', זק�קה א� 'הרי א� �ר��תי', א� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חר�פתי' א� 'הרי א� "נחרפתלק�חתי', הכתוב [מלשו� ְְֲֲִִֵַָָ
מק��ת.לאיש"] ז� הרי � �זה ���צא ֶֶ�ְְֲֵֵֶַָָוכל

.Ê�א 'הרי לי', מיחדת א� 'הרי ל�: �תב א� ל� ְֲִֵֶֶַ�ְְֲֵַַַָָָָאמר
נג�י' א� 'הרי עזרתי', א� 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשו� ְ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
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�די וצמח� ה�איל להחמיר, �ד�לי� א�ת� נח�ב ְְְְְְְְִִִֵַַַָָֹ�בבת
ה�איל להחמיר, קט�י� א�ת� ונח�ב ה��ג; �פי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹלה�טל

לע�ר�. רא�� לכ� ה�יע� ְְִִִָָָָֹֹֹולא

.ÊÈבית� הערוה. �מק�� ��הי� צריכ�ת א�� �ער�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ��י
על �י� למ�ה, �י� למעלה �י� סימני�, מק�� ��� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ�ְֶָָהערוה

אחד �מק�� להי�ת �צריכ�ת עצמ�. ה�רע [שניה�איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
למטה] או �ע�ר�למעלה ו��היה ואפ��[שרש�], ���ת. ְְְִִֶֶָָ�ֲִַ

ז� ���ת ��י נמצא� סימ�. א�� הרי אחת, �ג�ה �ְְְֲִִֵֵֵַַָָ�ְְֵֶ��יה�
��ה אי� חזקה סימ�. א�� הרי � �ער �ה� ואי� ז� ָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�צד

ונ�ר�. �ה� הי� ��ער�ת �ער, ְְְְֵֶָָָָָֹ�לא

.ÁÈ,ע�רה ��י� �נת �ת�� �ער�ת ��י �הביאה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָה�ת
��ארנ� �מ� ��מא �ה� ע�רה, �ל� �ת�� �הביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוה��
ע�רה �ל� אחר ע�מד�ת �מק�מ� �ה�ער�ת �י על א� �ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימ�. אינ� � לנקבה ע�רה ��י� ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר

.ËÈונ�דע ה�מ� �ת�� ���ב�ק� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ��ה
�� ונמצא� זמ� אחר א�א נב�ק� לא א� אבל ��מא. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ה�
��א א�מרי� ואי� סימני�, �חזקת ה� הרי � �ער�ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ��י

��מא. ��הי� �די צמח� זמ� ְְְְִֵֶֶַָָֹקד�

.Î�י�� �נת �ל �ה�א ה�מ� �ת�� �י� ה�ת, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ����דקי�
נ�י� �י על ��דקי� � לאחריו �י� זה, זמ� קד� �י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹע�רה,
ו��מעי� ��דקת, אחת א�ה ואפ�� ונאמנ�ת. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��ר�ת

הביאה. לא א� הביאה א� ִִִִִֵֵֶָָָֹמ��ה

.‡Î�בערכי� �בבת �ב� האמ�ר�ת ה�ני� פלוני�ל ["ער� ְְֲֲִִֵַַַָָָָ
הגיל] לפי משתנה הער� – �ניעלי" לא אינ� מק��, ְְֵֵָָָֹ�בכל

�ה� הע��ר, סדר �ל �ני� א�א � הח�ה �ני ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�בנה,
חודש]���ט�ת י"ב חודש]�מע�ר�ת[של ��ית[י"ג �מ� , ְְ�ְֵֶָ

החד�; ק��� �הלכ�ת ��ארנ� �מ� א�ת�, ק�בעי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ�י�
ה�ת. �ברי לכל מ�ני� ה�ני� ְְְִִִֵַַָָָָ�בא�ת�

.·Î�ה�ני �מני� ה��י� על ס�מכי� הבת]אי� או הב� ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ
להעיד. ��רי� עדי� �ני �י על א�א ה�ר�בי�, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא

.‚Î�� �� זה �ני �אמר ז�האב ��י אחד, וי�� �ני� ע ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לקר�� נאמ� � אחד וי�� �ני� �ל� ביאה�ת [שביאת� ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ

בשוגג] קרב� דיני בזה למ��תוחלי� לא אבל [מלקות, ְֲַָֹ
לענ�י�מדרבנ�] בי"ד]ולא ומיתת �ל�[מלקות �� זה �ני . ְְְֳִִֶֶָָֹֹ

וי�� �נה ע�רה ��י� �ת ז� ��י אחד, וי�� �נה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָע�רה
לנדרי� נאמ� � קיימי�]אחד ולחרמי�[שנדריה� ולערכי� ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָ

הבית] לבדק נכסיו הב� החרי� לא[א� אבל ְְֲֵֶָֹ�להק���ת,
לענ�י�. ולא ְְֳִַָָֹלמ��ת

.„Îה�קרא ה�א � נקב�ת ואברי זכר�ת, אברי ל� ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
סימ� ל� ואי� נקבה, א� זכר א� ספק וה�א ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנ�ר�גינ�ס;
לע�ל�. ו�אית נקבה א� ו�אי זכר ה�א א� �� ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ���דע

.‰Î��אט א�א נקב�ת ולא זכר�ת לא ל� �אי� ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ�מי
נקרע[סתו�] וא� ספק. ה�א וג� טמט��, ה�קרא ה�א �ְִַָ�ְְְְִִֵַַָ

נמצא וא� ו�אי; �זכר ה�א הרי זכר, ונמצא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָ�ַה�מט��
�� �הי� ואנ�ר�גינ�ס וטמט�� נקבה. ה�א הרי ְְְְִֶֶַָ�ְְְֲֵֵֵָָנקבה,
וה� �ד�לי�; �חזקת ה� הרי אחד, וי�� �נה ע�רה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ��י�

מק��. �כל �ה� ְְֵֶֶַָָָ��ד�ר

.ÂÎ�הא�מי ה� � מק�� �כל האמ�רי� וחר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחר�
��מע, ואינ� ��ד�ר מי אבל מד�רי�, ולא ��מעי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�אי�
וא�ה ואי� אד�. �כל ה�א הרי � מד�ר ואינ� ��מע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָא�
� ��טי� ולא חר�י� לא ואינ� �דע��, �למי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ�ה�

�פ�חת. ��ח ְִִִִֵַַַָנקראי�

.ÊÎה�מ�ת �ל ��ני[מושגי�]נמצא� ענינ� ��ארנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
�נ�ה, ערוה, ק���י�, ה�: וא�� �מ�ת, ע�רי� א��, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�רקי�
איל�נית, ��גרת, נערה, קט�ה, ע�ה, א��רי לאוי�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא��רי
ח�ה, סריס קט�, העלי��, סימ� ה�ח���, סימ� ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ�ד�לה,
�קחי�. חר�י�, טמט��, אנ�ר�גינ�ס, �ד�ל, אד�, ְְְִִִֵ�ְְְִִַָָָסריס

.ÁÎ�יל�ז ואל �מיד, לע�ת� הא�� ה�מ�ת �ל ְְִַָָָ�ְִֵֵַָָ�י�
�ל עני� לבאר צריכי� נהיה ��א �די עניניה�, �ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני�

א�ת�. ��ז�ר מק�� �כל מה� ��ְְִֵֵֶֶָָָֹ

ג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

אי�‡. � מק�� ה�א �כס� א� מתק��ת? הא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�יצד
א� 'הרי ל�: א�מר �ר�טה; �וה א� �ס�, מ�ר�טה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ת
לא�ה', לי א� 'הרי א� לי', מארסת א� 'הרי א� לי', ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ְמק��ת
�ברי� �א�מר ה�א והאי� עדי�. �פני ל� ונ�תנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ'�זה',
ה�ס�. ל� ���� וה�א לא�ה, ל� א�ת� ��נה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ���מע�

אני·. 'הרי ל�', מק��ת אני 'הרי ל�: ואמרה היא ְֲֲִֵֶֶ�ְְְְֲֲִִֵָָָָנתנה
א� וכ� מק��ת; אינ� � הקנאה ל��� �בכל לא�ה', ְִֵֶֶ�ְְְְְְִֵַָָָָָל�
ואמרה ה�א נת� מק��ת. אינ� � ה�א ואמר ל� היא ְְֶֶַָָָ�ְְְִֵַָָָָנתנה

�ספק. מק��ת ז� הרי � ְֵֶֶָ�ְֲִֵהיא

על‚. א� החרס על א� ה�יר על ��תב � ��טר ק�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָוא�
א� 'הרי א� לי', מק��ת א� 'הרי ��רצה: �בר �ל ועל ְֲִֵֶֶַ�ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהעלה
עדי�. �פני ל� ונ�תנ� א��, �דברי� ���צא וכל לי', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמארסת

�גט;„. ה�תק��ת, הא�ה ל�� א�ת� ��כ�ב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוצרי�
ל�מ� א� ל�מ�, ��א �תב� מ�ע��. א�א ��תב� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינ�
עדי�, �פני מ�ע�� ל� ��תנ� �י על א� � מ�ע�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��א

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

לי',‰. מק��ת א� 'הרי ל�: א�מר � �ביאה ק�� ִֶֶ�ְְְְֲִִִֵֵֵַָָוא�
לי א� 'הרי א� �זה, ���צא וכל לי', מארסת א� 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא�
�ב�על�. עדי� �פני ע�� �מתיחד ז�', '�בעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלא�ה',
�יאת� �כ��גמר �יאה, �מר על �ע�� �ביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמק��
עליה ��א �בי� �דר��, עליה ��א �בי� מק��ת. ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ְְִֶ�היה

מק��ת. ז� הרי � �דר�� ֶֶ�ְְְֲֵֶַָֹ��א

.Â�ענינ ��היה צרי� ���ק��, האי� ��אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה�ברי�
ל�. עצמ� �הקנה ענינ� ��היה לא א�ה, ק�נה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ה�א
'הריני ל�: ��תנ� ��טר �תב א� ל� �אמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד?
� �זה ���צא וכל אי��', 'הריני אר�ס�', 'הריני ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ�על�',
א� 'הרי ל�: �תב א� ל� אמר �לל. ק���י� �� ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאי�
��י', א� 'הרי לי', קנ�יה א� 'הרי 'אר�סתי', א� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָא��י',
א� 'הרי א� לי', זק�קה א� 'הרי א� �ר��תי', א� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חר�פתי' א� 'הרי א� "נחרפתלק�חתי', הכתוב [מלשו� ְְֲֲִִֵַָָ
מק��ת.לאיש"] ז� הרי � �זה ���צא ֶֶ�ְְֲֵֵֶַָָוכל

.Ê�א 'הרי לי', מיחדת א� 'הרי ל�: �תב א� ל� ְֲִֵֶֶַ�ְְֲֵַַַָָָָאמר
נג�י' א� 'הרי עזרתי', א� 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשו� ְ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
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א�כנגדו] 'הרי סג�רתי', א� 'הרי צלעתי', א� 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]�ח�י' בשר "ויסגור אס�רתי',[מלשו� א� 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

��היה וה�א �ספק. מק��ת ז� הרי � �פ�סתי' א� ְְְִֵֶֶֶֶָ�ְְְֲֲִֵֵַָ'הרי
ע�� מד�ר אינ� א� אבל ק���י�, עסקי על ע�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמד�ר

ק���י� עסקי על להינשא]�ח�ה כוונת� ח���י�[על אי� , ְְְִִִִִֵֵַָ
א��. ְִֵלמ��ת

.Áמ�רת �היא ל��� �כל הא�ה את לק�� לאי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוי�
�מ� ��ני�, ה���� �א�ת� ה�ברי� מ�מע ויהיה ,��ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
ורצת, ה����י� עסקי על הא�ה ע� מד�ר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ��ארנ�.
�יד� נת� א�א �ל�� ל� אמר ולא �ר� ולא וק�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפר�. צרי� ואינ� ,��� �עני�, עסקי� וה� ה�איל � �על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָא�
'א�� לה� ל�מר צרי� אינ� וה�ר��י�, ה����י� עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
מק��ת ז� הרי �ר�, א� �פניה� ���� �יו� א�א ֶֶ�ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעדי',

מגר�ת. ְֶֶֹא�

.Ëהא מק��ת. ז� הרי לחציי', 'התק��י לא�ה: ֶֶָ�ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהא�מר
ואחרת', א� א��י '�הי ל� לא�מר ��מה? �ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלמה
'חצי� ל�: אמר א� אבל אי�. חצי א�א ל� �אי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��מצא
ל�ני�. רא�יה אחת א�ה �אי� מק��ת, אינ� לי', ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�ְִֵָָ�ְמק��
מק��ת. אינ� ולזה', לי מק��ת א� 'הרי הא�מר: ֶֶ�ְְִֵֶֶֶָָ�ְְְֲֵֵֵַָוכ�

.È��מק וחצי� �פר�טה לי מק�� חצי� 'הרי ל�: ָ�ְְְְִִֵֶָָ�ְְֲֵֵֶַָָאמר
�חצי לי מק�� חצי� 'הרי ל� �אמר א� �פר�טה', ֲִִַָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָלי
אמר מק��ת. ז� הרי � �ר�טה' �חצי האחר וחצי� ֶֶַָ�ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ�ר�טה
�פר�טה וחצי� ה��� �פר�טה לי מק�� 'חצי� ְְְְִִִֵֶַָָָ�ְְֵֶָל�:
�ני ל�ני �נ�תי� '��י �פר�טה', חציי� '�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר',
�פר�טה', לי מכ�רה �פרת� לי מק��ת ���' ְְְִִִֶֶָָָָ�ְְְִִָ�פר�טה',

� �פר�טה' לי וקרקע� ���' �ספק.א� מק��ת א�� �כל ְְְְְְֲִִִֵַָָָ�ְֵֶֶָ

.‡Èהיא� זמ� �ל לדע�� ��א ��� את מק�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהאב
��י "את ��אמר: �יד�, ר��ת� נערה �כ�היא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָקט�ה,

וק���יה ה�ה", לאי� הקידושי�]נת�י וכ�[כס� לאביה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
וא� �בכת�ת�. ידיה, �במע�ה �מציאת�, ז�אי ְִָָ�ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָה�א
עד ��ל, ז�אי ה�א האר�סי�, מ� נתאלמנה א� ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹנת�ר�ה
עד ���לד מ��� ��� ק���י האב מק�ל לפיכ� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ב�ר.
הרי � האב וק��� ��טה א� חר�ת היתה ואפ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��ב�ר.
וי�� �ני� �ל� �ת היתה וא� �מ�רה. אי� א�ת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹהיא
א� � מ�א� �ח�ת אביה; מ�עת �ביאה מתק��ת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחד,

מק��ת. אינ� �ביאה, אביה ֶֶ�ְְְִִִֵָָָָָק���

.·Èאר�� היא והרי ר��ת, �� לאביה אי� � ה�ת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ�גרה
ה�יא� א� וכ� לדע��. א�א מתק���ת �אי� ה��י�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ל
היא הרי � אביה �ח�י נת�ר�ה א� ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
�יו� קט�ה. היא �עדי� �י על וא� עצמ�, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ�ר��ת

ר��ת. �� לאביה אי� ְְִִֵֵֶָָָ���את,

.‚È�אינ � אביה לדעת ��א ��ב�ר קד� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתק��ה
ואפ�� ��תק��ה; אחר האב נתר�ה אפ�� ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ�ְמק��ת,
על אס�רה אינ� ה����י�, מא�ת� נת�ר�ה א� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
��תק��ה �י� לע�ב. יכ�לי� אביה �בי� היא, �בי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ה�.

מק��ת. אינ� � �פניו ��א ��תק��ה �י� ֶֶ�ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�פניו,

.„Èא�� אביה ����� �י� � ��גרת ספק ה�ת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה
הרי � אביה לדעת ��א עצמ� היא ����ה �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדע��,

לאי� י� מ�פק. �ט צריכה לפיכ� �ספק; מק��ת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ�ְז�
�ל�נית א�ה �י� א�ה, ל� לק�� �ליח ,[מסויימת]לע��ת ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

ה��י� מ�אר א�ה שהיא]�י� ה�ד�לה[איזו הא�ה וכ� ; ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
�ל�ני,[הבוגרת] מאי� �י� ק���יה, לק�ל �ליח ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָע��ה

לק�ל �ליח ע��ה האב וכ� האנ�י�; מ�אר מאי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
ה�ט�ה, לב�� אד� וא�מר �ר��ת�; ��היא ,��� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָק���י

ק���י�. וק�לי ְְְִִִִַַצאי

.ÂË�לע��ת צרי� ה����י�, לק�ל �ליח הע��ה ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ�ל
א�ה, ל� לק�� �ליח �ע�ה האי� אבל עדי�. �ני ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�פני
��ליח�ת לעדי� מק�� �אי� �עדי�, לע��ת� צרי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָאינ�
ה�ליח ה�ד� א� לפיכ� ה�בר; אמ�ת לה�דיע א�א ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָהאי�
�ליח �כמ� ה�ט, �ליח �מ� עדי�, צריכי� אינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמ��ח,

התבואה]�הר�ה� �ה�[בעל וכ��צא �ר�מה ל� להפרי� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדי�. צרי� ואינ� �מ�ת�, אד� �ל �ל�ח� ��ל �ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

.ÊË�ל�חי� �ני� ע�ה א� לפיכ� עד; נע�ה ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָה�ליח
ה� וה� �ל�חיו, ה� ה� � א�ת� וק��� והלכ� א�ה, ל� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָלק��
אחרי�. �ני� �פני ל� לק��� צריכי� ואינ� ה����י�, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָעדי

.ÊÈלפי � וקט� ��טה מחר� ח�� ל�ליח�ת, ��רי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹה�ל
��" ונאמר: �רית, �� �אינ� לפי � וה��י �עת, �ני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�אינ�
א� �רית �ני א�� �מה � ה�ליח לר��ת א��", �� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�רימ�

העבד אבל ה��י. את לה�ציא �רית, �� [הכנעני]�ל�חכ� ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
� �י על א� ה�א� הרי � ��ממ�� לדבר �ליח נע�ה ה�א ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

��י� �ת�רת �אינ� לפי וה��י�, ה����י� ��ליח�ת ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָ�ס�ל
עליו]וק���י� חלי� .[אינ� ְִִ

.ÁÈמק��ת א� 'הרי ל�: א�מר � ���� האי� ֶֶ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ�ליח
ה�א הא�ה �ליח וא� זה'. '��טר א� זה', �כס� ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָלפל�ני
א�ת� ��לחה �ל�נית 'הרי ל�: א�מר � ה����י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ��ק�ל
'ארס�יה א� ל�', 'ק���יה ל�: א�מר וה�א לי', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְמק��ת
המק�� וכ� �זה. ���צא וכל לא�ה', ל� 'נת�יה א� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל�',
לי', מק��ת �ל�נית ��� 'הרי ל�: א�מר � האב ידי ִֶֶ�ְְְְֲִִֵֵֵַָָעל
ה�ליח א� האב אמר א� ל�'. 'ק���יה ל�: א�מר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוה�א
ולא ל�ליח א� לאב ונת� �עני� עסקי� הי� וא� .��� � ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'ה�'
��תב� אינ� � ��טר ק�� וא� .��� � �בר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ�ר�
��� ה�ברי� �כל וכ� ה�ליח. מ�עת א� האב מ�עת ָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָא�א
ע� �ליח �י� �� הא�ה, ע� האי� �די� ק���י�, ְִִִִִִִִִֵֶַָָָָ�ל

האב. ע� א� ִִַָָָ�ליח

.ËÈידי מעל י�תר �עצמ� א��� אד� ��ק�� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
י�תר �יד� עצמ� ��ק�� הא�ה על מצוה וכ� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�ל�ח�;
��� לק�� לאב ר��ת ��� �י על וא� �ליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
רא�י אי� ��רצה, מי לכל נערה �כ�היא קט�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ��היא
��� את אד� יק�� ��א חכמי� מצות א�א ;�� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלע��ת
וכ� ר�צה. אני �פל�ני ותאמר ��ג�יל עד קט�ה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ��היא
עד א�ה יק�� ולא קט�ה; ��ק�� ל� רא�י אי� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאי�
�עיניו, ח� �מצא לא ��א �עיניו, ��רה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ��רא�ה

��נא�. וה�א ע�� ��כב א� מגר��, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא

.Î,טר�� וכ� ת�רה. ק���י א�� הרי �ביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמק��
��אמר: �מגר�, ���מר ��� ה��רה; מ� �� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמתק��ת
מ� ה�ס� וכ� �מכניס. ��מר �� �רית�ת", ספר ל� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ס�פרי� מ�ברי �פר��� מהתורה]ה��רה, זאת למדו ,[חכמי� ְְִִִֵֵַָ
יהי� ל��חי� חכמי�: ואמר� א�ה", אי� י�ח "�י ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָָ��אמר:

מ��י". קח ה�דה, �ס� "נת�י ��אמר: ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�כס�,

.‡Îי�ראל �ל נהג� ה�א, �� ה�ברי� �ע�ר �י על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָא�
��טר, לק�� רצה א� וכ� �ס�; ��וה א� �כס� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלק��
והמק�� לכ�ח�ה; �ביאה מק��י� אי� אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמק��.

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]�ביאה, �די[מלקות , ְְְִִֵַַַַָ
�����יו �י על א� זה, �דבר �ר�צי� י�ראל יהי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��א

�מ�רי�. ְִִִק���י�

.·Îעל א� � ���ק המק�� א� ,���� �לא המק�� ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹוכ�
�די מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� �מ�רי�, ק���י� �����יו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָ�י

לקד�ה וידמה לזנ�ת, הר�ל זה �בר יהא [מופקרת]��א ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
��רה. מ�� קד� ְֶֶַַָָָֹ�היתה

.‚Îידי על �י� עצמ�, ידי על �י� � א�ה המק�� ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ�ל
ואחר �ל�ח�, א� ה�א ה����י�, קד� לבר� צרי� � ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ליח
ק�� וא� ה�צו�ת. �ל קד� ��ברכי� �דר� מק��, ��ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לב�לה, �רכה ��� ה����י�, אחר יבר� לא � �ר� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

נע�ה. �בר ��ע�ה ְֲֲֶַַַָָָמה

.„Î,�הע�ל מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�? ְֱֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�יצד
לנ� ואסר הערי�ת, מ� והב�ילנ� �מצו�תיו, ק��נ� ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָא�ר
ח�ה ידי על ה���א�ת את לנ� וה�יר האר�ס�ת, ָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָאת
�ר�ת היא ז� י�ראל'. מק�� ה', א�ה �ר�� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוק���י�,
א� יי� �ל ��ס על ז� �רכה להס�יר הע� ונהג� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאר�סי�.
ואחר �ח�ה, ה�י� על מבר� � יי� �� י� א� �כר. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�ל
לא �� אי� וא� מק��. �� ואחר אר�סי�, �ר�ת מבר� ��ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

עצמ�. �פני א�ת� מבר� � �כר ולא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹיי�

ד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

א�ה‡. והמק�� לרצ�נ�, א�א מתק��ת הא�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאי�
עד �אנס�ה� האי� אבל מק��ת; אינ� � �רה� ֲֲִֶֶֶַָָָ�ְְְֵַָָָ�על
נ�י� לק�� לאי� וי� מק��ת. ז� הרי � �רה� על ְְְִִֵֵֶֶַָ�ְְְֲֵֵֶַַָ��ק��
� �כס� ק�� א� � ��ס� ��היה וה�א �אחת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַר��ת
לק�ל לאחר א� מה� לאחת וי� ואחת; אחת לכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ�ר�טה

מ�ע��. כ�� ידי על ְִַָָ�ְִִֵַַה����י�

�יד·. מ�ע�� ק���יה ונת� הא�ה, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהמק��
נ�י' 'וא� �יד�: ה����י� ���ת� לחבר�� ואמר ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָחבר��,

ג�] ��יה�[ואת הרי � �זה וכ��צא א�', �� 'וכ� א� ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
ז� הרי � 'וא�' ל�: ואמר �יד� נת� א� אבל ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָ�ְמק���ת.
א�א נת��� לא ��א מק��ת, ספק ה����י� ְִֵֶֶֶֶַָָֹ�ְְִִִֵֶַָָ���לה
�דבר �אמרי מה 'וא� ל�: אמר �כא�� �ל��, מה ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹלרא�ת
��אל� עדי� זה �הרי ה����י�, היא ק�לה �לפיכ� ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָזה'?

מק��ת. ספק היא זה �מ�ני �ל��, מה ֶֶ�ְְְְִִִִֵֵֶַָָלרא�ת

א�‚. לפניו, �זרק�� �נטל�� זה', �דינר לי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ'התק��י
לא�ר א� מק��ת.[אש]ל��, אינ� � האבד לדבר א� , ְְֵֵַָָָָָָָ�ֶֶ

�ל�ני', 'לאי� א� 'לאבי�', א� לא�א', '�נה� ל�: ְְְְְְִִִֵַָָָָאמרה
לי', ��ק�ל�� ל� '�נה� אמרה: וא� מק��ת; אינ� � ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ�ְְֵַָָונת�

מק��ת. ז� הרי � ֶֶ�ְְֲֵַָונת�

היה„. וא� מק��ת; אינ� � ה�לע' על 'ה�יחה� ְִֶֶָָ�ְְִֵֵֶַַַַָָָאמרה:
ז� הרי � �ניה� �ל ה�לע היה מק��ת. � ��� ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ְֶֶַָסלע
אמרה זה', �כ�ר לי 'התק��י ל�: אמר �ספק. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְמק��ת
אינ� � עליה ה�מ�� עני היה אפ�� לעני', '�נה� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָל�:
�לב היה וא� מק��ת; אינ� � לכלב' '�נה� ְִֶֶֶֶָָ�ְְְֵֵֶֶֶֶָ�ְמק��ת.
ל�: ואמרה לנ�כ�, אחריה ר� היה מק��ת; � ���ְֶָ�ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָָָ

מק��ת. ספק ז� הרי � זה' לכלב ֶֶ�ְְְֲֵֵֵֶֶֶָ'�נה�

א�ה‰. �את �ה�, וכ��צא �לי� א� �ר�ת מ�כר ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָהיה
'א� ל�: ואמר מא��', מעט לי ��' ל�: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָועמדה
ז� הרי � ל� ונת� 'ה�', אמרה לי'? מק��ת �הי לי�, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ְְִִֵֶא��
לי', 'ה�ל� א� מה�', לי ��' ל�: אמרה א� אבל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְמק��ת;
�� א�א א�� �דברי� ע�י ��חק 'לא �ענינ�: �ברי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
�יי�, ��תה היה א� וכ� מק��ת. אינ� � ונת� ְְִִֵֶֶֶַָָ�ְְְִֵַַָָ�לבד',
הרי ל�, א�� 'א� ל�: ואמר אחד', ��ס לי ��' ל�: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
,'��' א� ה�ק�ת', 'ה�קני ל�: ואמרה ,'�� לי מק��ת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ְְַא�
מראי� ה�ברי� �אי� מק��ת, אינ� � 'ה�ל�' ְְִִֵֶֶֶַַָ�ְְְֵֵֵַַָ'ה�קה',

אחר'. �דבר ע�י ��חק ולא �לבד 'ה�קני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�א

.Âלק���יו ח���י� אי� � אחד �עד כא�המק�� [|אי� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושי�] ספק וחמראפילו קל מ�די�; ��ניה� �י על וא� ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

אינ� ��רה, �ל עד�ת �פס�לי המק�� עדי�. �לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמק��
�ה� �עדי� א� ס�פרי�, �ברי �ל עד�ת �פס�לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ�ְמק��ת.

�ס�ל �כ�רי�;ספק �מק�� ח�זר לכנס, רצה א� � ��רה י ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ס�פרי�. מ�ברי �ט מ��� צריכה לכנס, רצה לא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹוא�
'לא ואמרה העדי�, את והכחי�ה הא�ה �פרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹואפ��
ספק ק���י �ל �י� וכ� �ט. ל�ח א�ת� ��פי� � ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָק���ני'
צריכה רצה, לא וא� ו�אי; �מק�� ח�זר לכנס, רצה א� �ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

מ�פק. �ט ִִֵֵֶָמ���

.Ê���� �ד�ל אבל ק���י�. ק���יו אי� ,���� ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקט�
אב מר��ת ��צאה קט�ה א� הית�מה, ה�ט�ה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָאת

נתאלמנה] או ונתגרשה מ�ת[שנישאת �ח�תה היתה א� �ְְִִַָָָ
לח� נב�נת �היא �י על א� סוד]��, ושומרת [נבונה ְִִֵֶַַַַַ

צריכה ואינ� ק���י�, �� �א� אי� �מבחנת, �מ�רת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�י�תר
�היא �י על א� ומעלה, ע�ר מ�ת היתה וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמא�;
מק��ת ז� הרי לדע��, ונתק��ה ה�איל �י�תר, ֶֶ�ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָסכלה

הנישואי�]למא�� לבטל בבעלה במיאו� לה מ�ת[די היתה . ְְִֵַָָ
מבחנת א� � �ע�� יפי את ��דקי� ע�ר, ס�� עד ��ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
לאו, וא� למא�; צריכה וה����י�, ה���אי� עסקי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מ�רת

למא�. צריכה ואינ� למא�� מתק��ת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאינ�

.Áרצת ולא נתק��ה �א� למא��? מתק��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�יצד
'איני ול�מר: �ני�, �פני למא� צריכה �על�, ע� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָלי�ב
��ת�אר �מ� �ט, �לא וי�צאה �עלי', �פל�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹר�צה
י�צאה ול�ה ממאנת. ה�קראת היא וז� �ר��י�; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�הלכ�ת
א�א ה��רה, מ� ק���י� ק���יה �אי� מ�ני �ט? ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�לא
י�בה �א� �ל�יי�: וה� ס�פרי�, מ�ברי ז� קט�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָק���י
אי� א�ת ונע�ית ק���יה, �מר� � ��דלה עד �על� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָע�
לא וא� ��דלה; אחר �לק��� לחזר צרי� ואינ� ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ�מ�רה,

�ט. �לא ותצא למא�, צריכה � לי�ב ְְְְִֵֵֵֵֵֵָָָָֹרצת
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ס�פרי� מ�ברי �פר��� מהתורה]ה��רה, זאת למדו ,[חכמי� ְְִִִֵֵַָ
יהי� ל��חי� חכמי�: ואמר� א�ה", אי� י�ח "�י ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָָ��אמר:

מ��י". קח ה�דה, �ס� "נת�י ��אמר: ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�כס�,

.‡Îי�ראל �ל נהג� ה�א, �� ה�ברי� �ע�ר �י על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָא�
��טר, לק�� רצה א� וכ� �ס�; ��וה א� �כס� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלק��
והמק�� לכ�ח�ה; �ביאה מק��י� אי� אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמק��.

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]�ביאה, �די[מלקות , ְְְִִֵַַַַָ
�����יו �י על א� זה, �דבר �ר�צי� י�ראל יהי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��א

�מ�רי�. ְִִִק���י�

.·Îעל א� � ���ק המק�� א� ,���� �לא המק�� ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹוכ�
�די מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� �מ�רי�, ק���י� �����יו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָ�י

לקד�ה וידמה לזנ�ת, הר�ל זה �בר יהא [מופקרת]��א ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
��רה. מ�� קד� ְֶֶַַָָָֹ�היתה

.‚Îידי על �י� עצמ�, ידי על �י� � א�ה המק�� ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ�ל
ואחר �ל�ח�, א� ה�א ה����י�, קד� לבר� צרי� � ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ליח
ק�� וא� ה�צו�ת. �ל קד� ��ברכי� �דר� מק��, ��ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לב�לה, �רכה ��� ה����י�, אחר יבר� לא � �ר� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

נע�ה. �בר ��ע�ה ְֲֲֶַַַָָָמה

.„Î,�הע�ל מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�? ְֱֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�יצד
לנ� ואסר הערי�ת, מ� והב�ילנ� �מצו�תיו, ק��נ� ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָא�ר
ח�ה ידי על ה���א�ת את לנ� וה�יר האר�ס�ת, ָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָאת
�ר�ת היא ז� י�ראל'. מק�� ה', א�ה �ר�� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוק���י�,
א� יי� �ל ��ס על ז� �רכה להס�יר הע� ונהג� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאר�סי�.
ואחר �ח�ה, ה�י� על מבר� � יי� �� י� א� �כר. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�ל
לא �� אי� וא� מק��. �� ואחר אר�סי�, �ר�ת מבר� ��ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

עצמ�. �פני א�ת� מבר� � �כר ולא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹיי�

ד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

א�ה‡. והמק�� לרצ�נ�, א�א מתק��ת הא�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאי�
עד �אנס�ה� האי� אבל מק��ת; אינ� � �רה� ֲֲִֶֶֶַָָָ�ְְְֵַָָָ�על
נ�י� לק�� לאי� וי� מק��ת. ז� הרי � �רה� על ְְְִִֵֵֶֶַָ�ְְְֲֵֵֶַַָ��ק��
� �כס� ק�� א� � ��ס� ��היה וה�א �אחת, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַר��ת
לק�ל לאחר א� מה� לאחת וי� ואחת; אחת לכל ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ�ר�טה

מ�ע��. כ�� ידי על ְִַָָ�ְִִֵַַה����י�

�יד·. מ�ע�� ק���יה ונת� הא�ה, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהמק��
נ�י' 'וא� �יד�: ה����י� ���ת� לחבר�� ואמר ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָחבר��,

ג�] ��יה�[ואת הרי � �זה וכ��צא א�', �� 'וכ� א� ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
ז� הרי � 'וא�' ל�: ואמר �יד� נת� א� אבל ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָ�ְמק���ת.
א�א נת��� לא ��א מק��ת, ספק ה����י� ְִֵֶֶֶֶַָָֹ�ְְִִִֵֶַָָ���לה
�דבר �אמרי מה 'וא� ל�: אמר �כא�� �ל��, מה ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹלרא�ת
��אל� עדי� זה �הרי ה����י�, היא ק�לה �לפיכ� ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָזה'?

מק��ת. ספק היא זה �מ�ני �ל��, מה ֶֶ�ְְְְִִִִֵֵֶַָָלרא�ת

א�‚. לפניו, �זרק�� �נטל�� זה', �דינר לי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ'התק��י
לא�ר א� מק��ת.[אש]ל��, אינ� � האבד לדבר א� , ְְֵֵַָָָָָָָ�ֶֶ

�ל�ני', 'לאי� א� 'לאבי�', א� לא�א', '�נה� ל�: ְְְְְְִִִֵַָָָָאמרה
לי', ��ק�ל�� ל� '�נה� אמרה: וא� מק��ת; אינ� � ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ�ְְֵַָָונת�

מק��ת. ז� הרי � ֶֶ�ְְֲֵַָונת�

היה„. וא� מק��ת; אינ� � ה�לע' על 'ה�יחה� ְִֶֶָָ�ְְִֵֵֶַַַַָָָאמרה:
ז� הרי � �ניה� �ל ה�לע היה מק��ת. � ��� ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ְֶֶַָסלע
אמרה זה', �כ�ר לי 'התק��י ל�: אמר �ספק. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְמק��ת
אינ� � עליה ה�מ�� עני היה אפ�� לעני', '�נה� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָל�:
�לב היה וא� מק��ת; אינ� � לכלב' '�נה� ְִֶֶֶֶָָ�ְְְֵֵֶֶֶֶָ�ְמק��ת.
ל�: ואמרה לנ�כ�, אחריה ר� היה מק��ת; � ���ְֶָ�ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָָָ

מק��ת. ספק ז� הרי � זה' לכלב ֶֶ�ְְְֲֵֵֵֶֶֶָ'�נה�

א�ה‰. �את �ה�, וכ��צא �לי� א� �ר�ת מ�כר ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָהיה
'א� ל�: ואמר מא��', מעט לי ��' ל�: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָועמדה
ז� הרי � ל� ונת� 'ה�', אמרה לי'? מק��ת �הי לי�, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ְְִִֵֶא��
לי', 'ה�ל� א� מה�', לי ��' ל�: אמרה א� אבל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְמק��ת;
�� א�א א�� �דברי� ע�י ��חק 'לא �ענינ�: �ברי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
�יי�, ��תה היה א� וכ� מק��ת. אינ� � ונת� ְְִִֵֶֶֶַָָ�ְְְִֵַַָָ�לבד',
הרי ל�, א�� 'א� ל�: ואמר אחד', ��ס לי ��' ל�: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
,'��' א� ה�ק�ת', 'ה�קני ל�: ואמרה ,'�� לי מק��ת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ְְַא�
מראי� ה�ברי� �אי� מק��ת, אינ� � 'ה�ל�' ְְִִֵֶֶֶַַָ�ְְְֵֵֵַַָ'ה�קה',

אחר'. �דבר ע�י ��חק ולא �לבד 'ה�קני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�א

.Âלק���יו ח���י� אי� � אחד �עד כא�המק�� [|אי� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושי�] ספק וחמראפילו קל מ�די�; ��ניה� �י על וא� ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

אינ� ��רה, �ל עד�ת �פס�לי המק�� עדי�. �לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמק��
�ה� �עדי� א� ס�פרי�, �ברי �ל עד�ת �פס�לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ�ְמק��ת.

�ס�ל �כ�רי�;ספק �מק�� ח�זר לכנס, רצה א� � ��רה י ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
ס�פרי�. מ�ברי �ט מ��� צריכה לכנס, רצה לא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹוא�
'לא ואמרה העדי�, את והכחי�ה הא�ה �פרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹואפ��
ספק ק���י �ל �י� וכ� �ט. ל�ח א�ת� ��פי� � ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָק���ני'
צריכה רצה, לא וא� ו�אי; �מק�� ח�זר לכנס, רצה א� �ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

מ�פק. �ט ִִֵֵֶָמ���

.Ê���� �ד�ל אבל ק���י�. ק���יו אי� ,���� ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקט�
אב מר��ת ��צאה קט�ה א� הית�מה, ה�ט�ה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָאת

נתאלמנה] או ונתגרשה מ�ת[שנישאת �ח�תה היתה א� �ְְִִַָָָ
לח� נב�נת �היא �י על א� סוד]��, ושומרת [נבונה ְִִֵֶַַַַַ

צריכה ואינ� ק���י�, �� �א� אי� �מבחנת, �מ�רת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�י�תר
�היא �י על א� ומעלה, ע�ר מ�ת היתה וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמא�;
מק��ת ז� הרי לדע��, ונתק��ה ה�איל �י�תר, ֶֶ�ְְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָסכלה

הנישואי�]למא�� לבטל בבעלה במיאו� לה מ�ת[די היתה . ְְִֵַָָ
מבחנת א� � �ע�� יפי את ��דקי� ע�ר, ס�� עד ��ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
לאו, וא� למא�; צריכה וה����י�, ה���אי� עסקי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מ�רת

למא�. צריכה ואינ� למא�� מתק��ת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאינ�

.Áרצת ולא נתק��ה �א� למא��? מתק��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�יצד
'איני ול�מר: �ני�, �פני למא� צריכה �על�, ע� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָלי�ב
��ת�אר �מ� �ט, �לא וי�צאה �עלי', �פל�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹר�צה
י�צאה ול�ה ממאנת. ה�קראת היא וז� �ר��י�; ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�הלכ�ת
א�א ה��רה, מ� ק���י� ק���יה �אי� מ�ני �ט? ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�לא
י�בה �א� �ל�יי�: וה� ס�פרי�, מ�ברי ז� קט�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָק���י
אי� א�ת ונע�ית ק���יה, �מר� � ��דלה עד �על� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָע�
לא וא� ��דלה; אחר �לק��� לחזר צרי� ואינ� ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ�מ�רה,

�ט. �לא ותצא למא�, צריכה � לי�ב ְְְְִֵֵֵֵֵֵָָָָֹרצת
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.Ë�אי � לפ�ח ���את חר�ת וכ� ��חת, ���א ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחר�
ס�פרי�. מ�ברי א�א ה��רה, מ� �מ�רי� ק���י� ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָק���יה�
ז� הרי � ה��חת חר� א�ת וק�� ��ח �א א� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ�
מ�רת והיא �ט, ונ�ת� �מ�רי�, ק���י� ל�ני ֶֶ�ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַ�ְמק��ת
��ח א� ��חת, ���� ה��טה אבל החר�. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעל�
��רה מ�ברי לא �לל, ק���י� �א� אי� � ��טה ����ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ס�פרי�. מ�ברי ְְְִִִֵֹולא

.Èח�ה[עקר]סריס סריס �י� סריס[מלידה]����, �י� ְְִִִִֵֵֵֶַָָ
איל�נית[בידי] וכ� א��[עקרה]אד�, הרי � ��תק��ה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

�מ�רי�. ְִִִק���י�

.‡Èואנ�ר�גינ�ס נקבה]טמט�� או זכר א�ה,[ספקי ����� �ְְְְְִִִֶַָ
מ�פק. �ט �צריכי� ספק, ק���י א�� הרי � אי� ����� ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָא�

.·Èהערי�ת מ� אחת כרת]המק�� עליה� לא[שחייב � ְֲִֵַַַַָָֹ
ה��ה, מ� ח�� �ערוה, ��פסי� ק���י� �אי� �ל��, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָע�ה
ואי� �מ�רי�. ק���י� מק��ת ז� הרי ה��ה, את ְְִִִֵֶֶ�ְְֲִֵֵֶֶַַַָ�המק��

.�� לע��ת ֲֵַָרא�י

.‚Èפני� מאחר ק���י� וק�לה יד� ���טה אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָא�ת
� �הא�ה ל�ני, מק��ת ז� הרי לבעל��על�, אמרה ְֲֲֵַָ�ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

�פני �ניה מע�ה �אינ� חזקה נאמנת, �ר��ני, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�פניו
ק���י� אי� �על�, �פני ��א אחר ק��� א� אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�על�.
��ק�ל קד� ��ת�ר�ה ראיה ��ביא עד �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��פסי�

�ל �]ה����י�; שהוא במצב מע�ה.[� �פניו, ��א ְְִִִֶַָָָָֹ

.„Èה�נ��ת מ� אחת מדרבנ�]המק�� מא��רי[עריות א� , ְְִִִֵֵֵַַַַַ
יבמה צרת ���� ה�ב� וכ� ע�ה, מא��רי א� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלאוי�,

אחיו] של השניה �מ�רי�;[אשתו ק���י� מק��ת ז� הרי �ְֲֵ�ְִִִֶֶ
לזר ��תק��ה מיבמה שנחלצה]ח�� �היא[לפני , ְְְִִִֶֶַָָָָ

��פסי� ה����י� א� לחכמי� נס��ק � �ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ְמק��ת
,�� ��פסי� ק���י� אי� א� לאוי�, ח�בי ��אר ְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ�יבמה,
הרי א��, מ�ל אחת לכנס ל� �אס�ר �י על וא� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ערוה.

�גט. מגר� ְְֵֵֶָזה

.ÂËהרי א�א ק���י�, אינ� � �פחה א� ��יה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהמק��
��י וכ� ה����י�; קד� �היתה �מה ק���י� אחר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהיא
י�ראל ק���י�. ק���יה� אי� י�ראל, �ת ����� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָועבד
עב�דה ע�בד �ה�א �י על א� � י�ראל �ת ���� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ְמ��ד
�ט. מ��� �צריכה �מ�רי�, ק���י� א�� הרי �רצ�נ�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָזרה

.ÊË� ח�רי� �ת וחצי� �פחה �חצי� א�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהמק��
וכיו� ����חרר; עד �מ�רי� ק���י� מק��ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ְֵָאינ�
ואינ� ��דלה, קט�ה �ק���י ק���יה �מר� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ����חררה,
אחר וק��� אחר �א אחרי�. ק���י� לק��� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי�

ל�ניה�. ק���י� ספק ז� הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ����חררה,

.ÊÈחר�פה �פחה היא שפחה]ואיז� האמ�רה[חצי ְְֲֲִִֵָָָָ
ב]���רה? � באש� מתחייב עליה �פחה[שהבא �חצי� מי ְְִִֶֶַָָָ

עברי עבד ����� ח�רי� �ת הקידושי�]וחצי� חלי� .[שאז ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
הרי � ח�רי� �ת ���� ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַ�מי

ק���י�. ספק ְִִֵֶזה

.ÁÈר����� �י על וא� ק���י�, ק���יו � ���� ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ���ר
ל�כר�ת� ה�יע וא� שכרות]הר�ה. ל�ט[לדרגת [שאינו�ל ְְְְִִִִֵֶַַ

[� עושה מה �דבריודע �מתי�בי� ק���י�; ק���יו אי� ,ְְְִִִִִֵַָָָ
מצבו]זה את היטב לבדוק .[ויש ֶ

.ËÈ���ק מק��ת. אינ� מ�ר�טה, �פח�ת ְִֶֶָ�ְְְְִֵֵַַָָָהמק��
ז� הרי � מ�ר�טה �ח�ת ��וה �� וכ��צא �כלי א� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�אכל
�וה זה �בר ��א מ�פק; �ט �צריכה �ספק, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ�ְמק��ת
�ס� ��וה המק�� ��ל למד�, הא אחר. �מק�� ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ר�טה
ק���י א�� הרי ה�דינה, �א�ת� �ר�טה �וה היה א� �ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
יראה ספק. ק���י א�� הרי �ר�טה, �וה אינ� וא� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָו�אי;

מתק�� �אינ� �ירק א� �תב�יל ק�� �א� רב]לי, [לזמ� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ה�ק��, �א�ת� �ר�טה �וה הי� לא א� � �ה� ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹוכ��צא
אחר למק�� מ�יע אינ� זה �בר �הרי �לל; מק��ת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ְֵָאינ�
טע� �ל ודבר �ל��. �וה יהיה ולא ויאבד, ���סד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד

עליו. לסמ� ורא�י זה, ְְִֶָָָֹה�א

.Î�נ�י ��י ���� א� מ�ר�טה, �פח�ת א�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמק��
סבל�נ�ת ��לח �י על א� � לאחר[מתנות]�פר�טה ְְְִִִֶַַַַַָָ

��לח �י על א� � ���� קט� וכ� מק��ת; אינ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְִֵָָמ�א�,
ק���יו ��חמת מק��ת; אינ� �הג�יל, אחר ֲִֵֶֶֶַָ�ְְְִִִֵֶַַָסבל�נ�ת

�ס�לי�. ק���י� �הי� �לח�, ְְִִִִִֶָָָָהרא��ני�

.‡Î�צרי אינ� ��טר, א� �כס� הא�ה את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמק��
ל� לזרק �רצת �יו� א�א יד�, לת�� ה����י� ����ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
לת�� א� חיק�, לת�� �י� יד�, לת�� �י� � �זרק� ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָק���יה,
ע�מדת היתה מק��ת. ז� הרי � ��� �דה לת�� א� ְֶֶֶֶָָ�ְְֲֲֵֵֶֶָָָחצר�,
חיק�. לת�� א� יד� לת�� ���� צרי� � ה�על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�ר��ת
ק���יה ל� וזרק �ניה�, �ל �היא �ר��ת ע�מדת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהיתה
מק��ת ז� הרי � לחיק� א� ליד� ה�יע� ולא ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹמ�ע��,
זה', מק�� על ק���י 'ה�ח ל�: אמרה ואפ�� ספק. ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָק���י

ספק. ק���י א�� הרי � �ניה� �ל ה�ק�� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָוא�ת�

.·Îל� �אינ� �ר��ת א� הר�י�, �ר��ת ע�מדי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָהי�
קר�ב מק��ת; אינ� ל�, קר�ב � ק���יה ל� וזרק ֶֶָ�ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ניה�,
קר�ב ספק �הי� א� למחצה, מחצה מק��ת. ז� הרי ְֱֱֵֶֶֶֶֶָָָָָ�ְֲֵָל�,
ז� הרי � ליד� ���יע� קד� ואבד� ל�, קר�ב ספק ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹל�
�ה�א �ל ל�? וקר�ב ל� קר�ב ה�א �יצד �ספק. ְְֵֵֶֶֶַָָָָָ�ְמק��ת
ה�א זה � א�ת� ל�מר יכ�לה אינ� והיא א�ת� ל�מר ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹיכ�ל
ל�מר יכ�ל אינ� וה�א א�ת� ל�מר יכ�לה היא ל�; ְְְְִִִֵָָָָֹֹקר�ב
�ניה� א� א�ת�, ל�מר יכ�לי� �ניה� ל�. קר�ב ה�א זה �ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

למחצה. מחצה ה�א זה � א�ת� ל�מר יכ�לי� ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָֹאינ�

שני יו�

ה ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

א�‡. �פסח חמ� �ג�� � �הניה אס�ר �ה�א �דבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמק��
מק��ת; אינ� � הניה א��רי מ�אר �ה� וכ��צא �חלב, ֶֶ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ��ר

מ�בריה� �הניה אס�ר היה חמ�[מדרבנ�]ואפ�� �ג�� , ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ע�ר אר�עה מ��� ��ית מק��ת.[בניס�]��עה אינ� � ְְְִִִֵַָָָָָָָ�ֶֶ

ז�·. הרי � �דמיו וק�� �הניה, האס�ר �בר �מכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינ� �דמיה, ק�� �א� � זרה מעב�דה ח�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְמק��ת;
�מ�ה. �הניה אס�רי� זרה עב�דה ��מי מ�ני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ְמק��ת,

�פר� מק��ת,[צואת]המק�� אינ� זרה, עב�דה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ֶֶ
יד�ק "ולא ��אמר: �הניה, אס�ר זרה מעב�דה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ה�ל

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה�סקל ��ר �פר� המק�� אבל החר�". מ� מא�מה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יד�
אד�] שהרג ���ר[שור �י על א� � מק��ת ז� הרי ,ְֲֵ�ִֶֶֶַַ

�בר �אינ� �הניה, אס�ר אינ� �ר�� �הניה, אס�ר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָה�סקל
ה��ר. לג�י ְֵַַָח��ב

א�‚. אד�ה, �רה �אפר א� �ביעית, �פר�ת ָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָהמק��
המק�� מק��ת. ז� הרי � נ�ה מי לע��ת� ���א� ְֵֶֶַַ�ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ�מי�

ה�ית �דק �ל מק��ת,[ביהמ"ק]�הק�� ז� הרי � ���גג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַ�ֶֶ
�ל �די� א�מ�, ויביא להק�� וחמ� קר� י��� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוה�א

מק��ת. אינ� �מזיד, �� ק�� וא� ��גגה; ֶֶ�ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָמ�על

אינ�„. � �מזיד �י� ���גג �י� �ני, �מע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָק���
��תח�ל עד חפציו �אר �� לע��ת ל� �אי� לפי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְמק��ת,

ה�א".דה][יפ "לה' �מע�ר: ��אמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ

.‰� ק�י� מ�ד�י� א� קד�י�, מ�ד�י �חלק� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמק��
אבל �לבד. לאכילה א�א ה�ר� ��א מ�ני מק��ת, ְְֲֲִִֶַַָָָ�ְִֵֶֶֶֹ�ְֵָאינ�
�בב��רי�, מע�ר, �בתר�מת �ד�לה, �תר�מה ���� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�ה�
�מע�ר ���� וי�ראל רא���, �מע�ר ���� לוי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכ�

מק��ת. ז� הרי � ֶֶ�ְֲִֵָעני

.Âומעשרות]מ�נ�ת �מ�[תרומות ה� הרי ה�רמ�, ��א ְְֲֵֵֶַָֹ
ל� ��פל� י�ראל לפיכ� טבלי�[בירושה]�ה�רמ�. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ

הופרשה] שלא מה�[תבואה והפרי� �ה�, א�� אבי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֹמ�ית
ל� ��פל� �מע�ר�ת �תר�מ�ת ה� הרי � �מע�ר�ת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ�ר�מה
מק��ת, ז� הרי א�ה, �ה� ק�� וא� א��, מאבי ֶֶ�ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָ�ִ�יר�ה
למי למכר� ל� י� לאכילה, ל� רא�יי� �אינ� �י על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�א�
�הפרי� �תר�מה ���� י�ראל אבל ל�. רא�יי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ה�

ל�[תבואתו]מ�רנ� אי� �הרי מק��ת, אינ� יכול], [אינו ְְִֵָָ�ֲֵֵֶֶֶ
לכל ���תנ� לפי הניה, ט�בת א�א �� ל� ואי� ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָלמכר�,

ממ��. אינ� הניה וט�בת ��רצה; ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ�ה�

.Êחמס� א� �גנבה, א� �גזל, הא�ה את בעלהמק�� [קני� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ונ�דעכרחו] ה�עלי� נתיא�� א� הקידושי�]� ��נה[לעדי ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מק��ת. אינ� לאו, וא� מק��ת; ז� הרי �יא��, �בר ֶֶ�ְְִֵֶֶָָ�ְְֲֵֵָָא�ת�

.Á�ה� וכ��צא אכל א� �לי ל� ולקח חבר�, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�כנס
ל�: �אמר �י על א� � ה�ית �על �בא א�ה, �� ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוק��
ל�'? ��ת� מ�ה ט�ב �ה�א זה, �בר ל� נת� לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'ל�ה
��א �די א�א זה �בר ל� אמר ��א מק��ת; אינ� �ְֵָ�ְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
מ�עת ��א חבר� �ממ�� וק�� וה�איל ע��, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהת���
�אי� �דבר ק��� וא� מק��ת. ואינ� גזל זה הרי ְְְִִֵֶֶֶָָָ�ְְֲֲֵֵֵֵֶָָחבר�,
ז� הרי � אג�ז א� �מרה �ג�� עליו, מק�יד ה�ית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָ�על

מ�פק. ִֵֶֶָ�ְמק��ת

.Ë�חבר �בי� �ינ� סח�רה ��א[בשותפות]היתה וח�ק� , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ
�ית ��מת �צריכה ה�איל � �חלק� וק�� חבר�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמ�עת

שלושה]�י� מה[של לעצמ� נ�טל זה �אי� מק��ת: אינ� , ְִֵָ�ְְֵֵֶֶֶֶַַ
וי�יח ��רצה.[לשותפו]��רצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ

.È���וק וחזר חמס�, א� מ��ה �נב א� הא�ה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�זל
לי מק��ת את 'הרי ל�: ואמר ,��� וחמס �ב�נבה ִֶֶ�ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ��זל

���כי� �יניה� קד� א� � להינשא]��' ונטלה[הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ
� מע�ל� א�ת� ��� לא וא� מק��ת; ז� הרי � ְִִֵֵֶֶָָֹ�ְְְֲֵָָו�תקה
ק���י�, �ת�רת א�� �ברי� ל� ���ת� ��תקה �י על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָא�

מק��ת. ז� הרי 'ה�', אמרה וא� מק��ת; ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶָָ�ְֵָאינ�

.‡Èנסי�' ל�: ואמר ��ד�� ל� נת� א� ��ד��[קבלי]וכ� ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
קד� ל� אמר א� � '�� לי מק��ת א� 'הרי ואמר: וחזר ִִֶֶֶַָָֹ�ְְְְֲֵֶַַַָָזה',

ז� הרי � ו�תקה �נטל�� אחר���ל��, וא� מק��ת; ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ�ְִֶֶַַ
ו�תקה '�� מק��ת א� 'הרי ל� אמר ��ד�� �ת�רת ְְֶֶָָ�ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ��טל��
אינ� מע�ת מ�� ��אחר �תיקה ��ל �ל��, זה אי� �ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מק��ת. ז� הרי ��טלה, אחר 'ה�' אמרה א� אבל ֶֶ�ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ�עלת;

.·È�א 'הרי ל� ואמר אצל�, ל� �היה ח�ב ל� ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר
היה א� � ו�תקה �נטל�� ���ל��, קד� '�� ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ְמק��ת
אינ� � ��� לא וא� מק��ת; ז� הרי ���כי�, ְִִֵֵֶֶָֹ�ְֲִִֵֵֵֶ�יניה�
��טלה אחר ל� אמר וא� 'ה�'. ��אמר עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ְמק��ת,
אינ� 'ה�', אמרה אפ�� ,'�� מק��ת א� 'הרי ��� ְֲִֵֵֶֶָָָ�ְְֲֵֶַַָהח�ב
��� א�א �ל��, מ��� ליד� ה�יע לא �הרי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמק��ת;
לחזר יכ�לה ואינ� ��טלה, מ�עה ח�ב� נפרע �כבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. �ע� �ח�ב ְְֶֶַַַַָ�לתבע�

.‚È.מק��ת אינ� ��טר, היתה אפ�� � �מלוה ֶֶ�ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהמק��
'הרי ל�: ואמר �ינר, ח�ב אצל� ל� �היה �ג�� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ�יצד?
מ�ני מק��ת, אינ� � �יד�' לי ��� ��ינר לי מק��ת ְִֵֶֶ�ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְְַא�

לה�צאה ק��[לשימוש]�ה�לוה �בר �א� ואי� נ�נה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ה�ציאה ��בר מע�ה, �� הוציאה]להנ�ת כאילו א�ת�[� ְִֵֵֶַָָָָ

הנאת�. ועברה ְְֲִַָָָָָה�ינר

.„È�א�ת� וק��� ה�����, על מלוה אצל� ל� ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה
�הרי מק��ת, ז� הרי � ה����� את ל� והחזיר ֲֵֶֶֶ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָה�לוה
ליד�. הניה ה�יעה והרי מע�ה, ������ נהנית ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיא

.ÂË��ג� �יצד? מק��ת. ז� הרי מלוה, �הנית ְֵֶֶַ�ְְְֲֲִֵֵַַַַָָהמק��
א� 'הרי ל�: ואמר ז�ז, מאתי� ע�ה א�ת� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�הלוה

לי� �ארויח זמ� �הנית לי הפרעו�]מק��ת [שאדחה ְ�ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָ
מ�� ��בע� ואיני י��, וכ� �� �יד� ��היה ז�, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�מלוה
מע�ה הניה ל� י� �הרי מק��ת, ז� הרי � �ל�ני' זמ� ֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ְְְֲִֵַַעד
לע��ת ואס�ר ��בע; זמ� ס�� עד ז� �מלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלה����

�ר�ית �היא מ�ני לריבית]��, ר��תי[דומה �פר�� . ְְְִִִִֵֵֵֶַַ
ל�מע� רא�י �אי� �ברי� מלוה כמות�]�הנית .[לסבור ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

.ÊËבח�ב� ז� �פר�טה לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְְִִֶֶָ�ְְֲֵַַָָאמר
ל�: אמר א� וכ� מק��ת; ז� הרי � אצל�' לי ���ְְֲִֵֵֵֶֶ�ְִֵֶֶַָָ
מק��ת. ז� הרי � ז�' �בפר�טה אצל� לי ��� ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ'�מלוה

.ÊÈמק��ת א� 'הרי ל�: ואמר אחרי�, �יד ח�ב ל� ֶֶ�ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָהיה
�ל��� �מעמד זה' �יד לי ��� �ח�ב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מק��ת.והמתקדשת] ז� הרי �ְֲֵ�ֶֶ

.ÁÈ�ה�איל� ��אלה א� �יד�, ל� ��� �פ�ד�� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָק���
כלי�] לה שהשאיל א�[כגו� וה�אלה ה��ד�� היה א� �ְְִִֵַַָָָָ

מק��ת. ז� הרי �ר��ת�, ק�� מה� �ר�טה ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�וה

.ËÈ�עלי �אד�ר ��כר לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַַָָאמר
ולא[למושל]ל�לט��' ה�לט�� וה�יח� עליה, וד�ר , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
�ר�טה[למשפט]�בע� ל� נת� א� א�א מק��ת אינ� � ְְֵָָָ�ְִֶֶֶַָָָָ
�מלוה,מ���; היא הרי מ�בריו ל� ה�אה �ההניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

מק��ת. אינ� �מלוה ֶֶ�ְְְְְִֵֵַַָָוהמק��

.Îוע�ה ע��', �אע�ה ז� �מלאכה לי מק��ת א� ְְֱִִִֶֶֶֶֶָָָָָ�ְְֲֵַ'הרי
לפי מ���; �ר�טה ל� נת� �� א� א�א מק��ת אינ� � ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ְִֵָָע��
זמ� �ל � ס�� ועד מ�ח�ה ה��על �� יז�ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ה�כיר�ת
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ה�סקל ��ר �פר� המק�� אבל החר�". מ� מא�מה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יד�
אד�] שהרג ���ר[שור �י על א� � מק��ת ז� הרי ,ְֲֵ�ִֶֶֶַַ

�בר �אינ� �הניה, אס�ר אינ� �ר�� �הניה, אס�ר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָה�סקל
ה��ר. לג�י ְֵַַָח��ב

א�‚. אד�ה, �רה �אפר א� �ביעית, �פר�ת ָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָהמק��
המק�� מק��ת. ז� הרי � נ�ה מי לע��ת� ���א� ְֵֶֶַַ�ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ�מי�

ה�ית �דק �ל מק��ת,[ביהמ"ק]�הק�� ז� הרי � ���גג ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַ�ֶֶ
�ל �די� א�מ�, ויביא להק�� וחמ� קר� י��� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוה�א

מק��ת. אינ� �מזיד, �� ק�� וא� ��גגה; ֶֶ�ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָמ�על

אינ�„. � �מזיד �י� ���גג �י� �ני, �מע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָק���
��תח�ל עד חפציו �אר �� לע��ת ל� �אי� לפי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְמק��ת,

ה�א".דה][יפ "לה' �מע�ר: ��אמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ

.‰� ק�י� מ�ד�י� א� קד�י�, מ�ד�י �חלק� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמק��
אבל �לבד. לאכילה א�א ה�ר� ��א מ�ני מק��ת, ְְֲֲִִֶַַָָָ�ְִֵֶֶֶֹ�ְֵָאינ�
�בב��רי�, מע�ר, �בתר�מת �ד�לה, �תר�מה ���� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�ה�
�מע�ר ���� וי�ראל רא���, �מע�ר ���� לוי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכ�

מק��ת. ז� הרי � ֶֶ�ְֲִֵָעני

.Âומעשרות]מ�נ�ת �מ�[תרומות ה� הרי ה�רמ�, ��א ְְֲֵֵֶַָֹ
ל� ��פל� י�ראל לפיכ� טבלי�[בירושה]�ה�רמ�. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ

הופרשה] שלא מה�[תבואה והפרי� �ה�, א�� אבי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֹמ�ית
ל� ��פל� �מע�ר�ת �תר�מ�ת ה� הרי � �מע�ר�ת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ�ר�מה
מק��ת, ז� הרי א�ה, �ה� ק�� וא� א��, מאבי ֶֶ�ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָ�ִ�יר�ה
למי למכר� ל� י� לאכילה, ל� רא�יי� �אינ� �י על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�א�
�הפרי� �תר�מה ���� י�ראל אבל ל�. רא�יי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ה�

ל�[תבואתו]מ�רנ� אי� �הרי מק��ת, אינ� יכול], [אינו ְְִֵָָ�ֲֵֵֶֶֶ
לכל ���תנ� לפי הניה, ט�בת א�א �� ל� ואי� ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָלמכר�,

ממ��. אינ� הניה וט�בת ��רצה; ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ�ה�

.Êחמס� א� �גנבה, א� �גזל, הא�ה את בעלהמק�� [קני� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ונ�דעכרחו] ה�עלי� נתיא�� א� הקידושי�]� ��נה[לעדי ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מק��ת. אינ� לאו, וא� מק��ת; ז� הרי �יא��, �בר ֶֶ�ְְִֵֶֶָָ�ְְֲֵֵָָא�ת�

.Á�ה� וכ��צא אכל א� �לי ל� ולקח חבר�, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�כנס
ל�: �אמר �י על א� � ה�ית �על �בא א�ה, �� ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוק��
ל�'? ��ת� מ�ה ט�ב �ה�א זה, �בר ל� נת� לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'ל�ה
��א �די א�א זה �בר ל� אמר ��א מק��ת; אינ� �ְֵָ�ְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
מ�עת ��א חבר� �ממ�� וק�� וה�איל ע��, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהת���
�אי� �דבר ק��� וא� מק��ת. ואינ� גזל זה הרי ְְְִִֵֶֶֶָָָ�ְְֲֲֵֵֵֵֶָָחבר�,
ז� הרי � אג�ז א� �מרה �ג�� עליו, מק�יד ה�ית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָ�על

מ�פק. ִֵֶֶָ�ְמק��ת

.Ë�חבר �בי� �ינ� סח�רה ��א[בשותפות]היתה וח�ק� , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ
�ית ��מת �צריכה ה�איל � �חלק� וק�� חבר�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמ�עת

שלושה]�י� מה[של לעצמ� נ�טל זה �אי� מק��ת: אינ� , ְִֵָ�ְְֵֵֶֶֶֶַַ
וי�יח ��רצה.[לשותפו]��רצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ

.È���וק וחזר חמס�, א� מ��ה �נב א� הא�ה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�זל
לי מק��ת את 'הרי ל�: ואמר ,��� וחמס �ב�נבה ִֶֶ�ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ��זל

���כי� �יניה� קד� א� � להינשא]��' ונטלה[הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ
� מע�ל� א�ת� ��� לא וא� מק��ת; ז� הרי � ְִִֵֵֶֶָָֹ�ְְְֲֵָָו�תקה
ק���י�, �ת�רת א�� �ברי� ל� ���ת� ��תקה �י על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָא�

מק��ת. ז� הרי 'ה�', אמרה וא� מק��ת; ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶָָ�ְֵָאינ�

.‡Èנסי�' ל�: ואמר ��ד�� ל� נת� א� ��ד��[קבלי]וכ� ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
קד� ל� אמר א� � '�� לי מק��ת א� 'הרי ואמר: וחזר ִִֶֶֶַָָֹ�ְְְְֲֵֶַַַָָזה',

ז� הרי � ו�תקה �נטל�� אחר���ל��, וא� מק��ת; ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ�ְִֶֶַַ
ו�תקה '�� מק��ת א� 'הרי ל� אמר ��ד�� �ת�רת ְְֶֶָָ�ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ��טל��
אינ� מע�ת מ�� ��אחר �תיקה ��ל �ל��, זה אי� �ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מק��ת. ז� הרי ��טלה, אחר 'ה�' אמרה א� אבל ֶֶ�ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ�עלת;

.·È�א 'הרי ל� ואמר אצל�, ל� �היה ח�ב ל� ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר
היה א� � ו�תקה �נטל�� ���ל��, קד� '�� ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ְמק��ת
אינ� � ��� לא וא� מק��ת; ז� הרי ���כי�, ְִִֵֵֶֶָֹ�ְֲִִֵֵֵֶ�יניה�
��טלה אחר ל� אמר וא� 'ה�'. ��אמר עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ְמק��ת,
אינ� 'ה�', אמרה אפ�� ,'�� מק��ת א� 'הרי ��� ְֲִֵֵֶֶָָָ�ְְֲֵֶַַָהח�ב
��� א�א �ל��, מ��� ליד� ה�יע לא �הרי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמק��ת;
לחזר יכ�לה ואינ� ��טלה, מ�עה ח�ב� נפרע �כבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. �ע� �ח�ב ְְֶֶַַַַָ�לתבע�

.‚È.מק��ת אינ� ��טר, היתה אפ�� � �מלוה ֶֶ�ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהמק��
'הרי ל�: ואמר �ינר, ח�ב אצל� ל� �היה �ג�� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ�יצד?
מ�ני מק��ת, אינ� � �יד�' לי ��� ��ינר לי מק��ת ְִֵֶֶ�ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְְַא�

לה�צאה ק��[לשימוש]�ה�לוה �בר �א� ואי� נ�נה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ה�ציאה ��בר מע�ה, �� הוציאה]להנ�ת כאילו א�ת�[� ְִֵֵֶַָָָָ

הנאת�. ועברה ְְֲִַָָָָָה�ינר

.„È�א�ת� וק��� ה�����, על מלוה אצל� ל� ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה
�הרי מק��ת, ז� הרי � ה����� את ל� והחזיר ֲֵֶֶֶ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָה�לוה
ליד�. הניה ה�יעה והרי מע�ה, ������ נהנית ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיא

.ÂË��ג� �יצד? מק��ת. ז� הרי מלוה, �הנית ְֵֶֶַ�ְְְֲֲִֵֵַַַַָָהמק��
א� 'הרי ל�: ואמר ז�ז, מאתי� ע�ה א�ת� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�הלוה

לי� �ארויח זמ� �הנית לי הפרעו�]מק��ת [שאדחה ְ�ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָ
מ�� ��בע� ואיני י��, וכ� �� �יד� ��היה ז�, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�מלוה
מע�ה הניה ל� י� �הרי מק��ת, ז� הרי � �ל�ני' זמ� ֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ְְְֲִֵַַעד
לע��ת ואס�ר ��בע; זמ� ס�� עד ז� �מלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלה����

�ר�ית �היא מ�ני לריבית]��, ר��תי[דומה �פר�� . ְְְִִִִֵֵֵֶַַ
ל�מע� רא�י �אי� �ברי� מלוה כמות�]�הנית .[לסבור ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

.ÊËבח�ב� ז� �פר�טה לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְְִִֶֶָ�ְְֲֵַַָָאמר
ל�: אמר א� וכ� מק��ת; ז� הרי � אצל�' לי ���ְְֲִֵֵֵֶֶ�ְִֵֶֶַָָ
מק��ת. ז� הרי � ז�' �בפר�טה אצל� לי ��� ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ'�מלוה

.ÊÈמק��ת א� 'הרי ל�: ואמר אחרי�, �יד ח�ב ל� ֶֶ�ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָהיה
�ל��� �מעמד זה' �יד לי ��� �ח�ב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מק��ת.והמתקדשת] ז� הרי �ְֲֵ�ֶֶ

.ÁÈ�ה�איל� ��אלה א� �יד�, ל� ��� �פ�ד�� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָק���
כלי�] לה שהשאיל א�[כגו� וה�אלה ה��ד�� היה א� �ְְִִֵַַָָָָ

מק��ת. ז� הרי �ר��ת�, ק�� מה� �ר�טה ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�וה

.ËÈ�עלי �אד�ר ��כר לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַַָָאמר
ולא[למושל]ל�לט��' ה�לט�� וה�יח� עליה, וד�ר , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
�ר�טה[למשפט]�בע� ל� נת� א� א�א מק��ת אינ� � ְְֵָָָ�ְִֶֶֶַָָָָ
�מלוה,מ���; היא הרי מ�בריו ל� ה�אה �ההניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

מק��ת. אינ� �מלוה ֶֶ�ְְְְְִֵֵַַָָוהמק��

.Îוע�ה ע��', �אע�ה ז� �מלאכה לי מק��ת א� ְְֱִִִֶֶֶֶֶָָָָָ�ְְֲֵַ'הרי
לפי מ���; �ר�טה ל� נת� �� א� א�א מק��ת אינ� � ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ְִֵָָע��
זמ� �ל � ס�� ועד מ�ח�ה ה��על �� יז�ה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ה�כיר�ת
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ונמצא � ה�כר מ� �מקצת ז�כה ה�לאכה, מ� מקצת ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ��ע�ה
מק��ת. אינ� �מלוה והמק�� אצל�, מלוה ��� ֶֶ�ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�ַָָה�כר

.‡Îאני ואתק�� מ�נה לפל�ני �ינר ��' �אמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהא�ה
ז� מ�נה �הנאת לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר ונת� ֲִֶֶַַַָָָ�ְְְְְֲֵַַַָָָל�',
ה�יע ��א �י על א� מק��ת; ז� הרי � �י�' על ִִִֶֶֶַַַֹ�ְֲִִֵֶַַָ��ת�י
�גלל�. �ל�ני ונהנה ��ע�ה, �רצ�נ� נהנית הרי �ל��, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�
ל�', ואתק�� מ�נה לפל�ני �ינר ��' ל�: אמרה א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכ�
מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �ל�ני א�ת� וק��� ל�, ֶֶ�ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָונת�
מק��ת. ז� הרי � �רצ�נ�' ���ל�י ז� מ�נה �הנאת ֶֶ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלי

.·Î,'לפל�ני והתק��י מ�נה זה �ינר ל� 'הא ל�: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
�הנאה לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �ל�ני א�ת� ֲִֶֶַָָ�ְְְְְְֲִִֵַַָָָוק���
��א �י על א� מק��ת, ז� הרי � �גללי' ל� ה�אה ִֶֶֶַַֹ�ְְֲִִֵַָָָָז�
מ�נה זה �ינר ל� 'הא ל�: אמרה �ל��. המק�� ל� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָנת�
לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �לקח� ל�', ִֶֶ�ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָואתק��
ז� הרי ה�א, ח��ב אד� א� � מ��' ���ל�י ז� ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�הנאה
ז� �בהנאה מ��ה, נהנה �הי�ת� ל� י� �הנאה ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ְמק��ת,

ל�. עצמ� ְְֶַַָ�קנה

.‚Î�����ה זה והרי �דינר, לי 'התק��י לא�ה: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהא�מר
ה�יע ה�ינר לא מק��ת; אינ� � ה�ינר' �א�� עד ִִִֶֶַַָֹ�ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ�יד�
מ���� �יד� היה .��� להי�ת� נת� ה����� ולא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹליד�,
�י על א� � א�ה �� וק�� אחרי�, אצל ל� ��� ח�ב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל
מקצת ל� י� ח�ב ��על לפי מק��ת, ז� הרי ,��� ְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֲֵֵֶֶ�אינ�

מ����. �ל �ג�פ� ְְְִֶַָקני�

.„Îעל זה �דינר לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִֶֶֶַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
לא �י� החזירה �י� מק��ת, אינ� � לי' ��חזיריה� ְִֵֵֶֶֶָֹ�ְְְִִִֵֶַָָמנת
וא� ה�נאי; נתק�� לא החזיר�� לא �א� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

�ל��. ליד� ה�יע ולא נהנית לא הרי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהחזיר��,

.‰Îהרי' ל�: ואמר �� וכ��צא הדס �ל אג�ה ל� ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָ�ֲַָָנת�
�� אי� 'והלא ואמר�: א�ת�, וק�לה �ז�', לי מק��ת ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ�ְְַא�
ה�ח�אי� ז�זי� �אר�עה '�תק�� ואמר: �ר�טה', ְִָ�ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�וה
וא� מק��ת. ז� הרי 'ה�', אמרה א� � האג�ה' ְִֶֶ�ְְֲִֵֵָָָ�ְֲָ�ת��
��אחר �ה�תיקה א��, �מע�ת מק��ת אינ� � ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ�ְְֵָָָ�תקה
מ�ני �ספק מק��ת ותהיה מ�עלת; אינ� ליד� מע�ת ְְִֵֵֶֶָ�ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָמ��

אחר. �מק�� �ר�טה ��וה ��א ְְְִֵֶֶַָָָָ�ֲָהאג�ה,

.ÂÎלי התק��י ז�, �תמרה לי 'התק��י לא�ה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָהא�מר
�ר�טה, �וה מה� �אחת י� א� � �ז�' לי התק��י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ז�,
מ�פק, א�א מק��ת אינ� � לאו וא� מק��ת; ז� ִֵֶֶֶָָ�ְְִֵֶֶָָ�ְֲֵהרי

אחרת. �מדינה �ר�טה אחת �מרה ��וה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ��א

.ÊÎ��כ� י� א� � �בז�' �בז� �ז� לי 'התק��י ל�: ָ�ְְְְְְִִִִֵַַָָאמר
א�א מק��ת אינ� לאו, וא� מק��ת; �ר�טה, ֶֶֶָ�ְְִֵֶֶָָ�ְְֶָָ�וה

רא��נה רא��נה א�כלת היתה הראשונהמ�פק. [אכלה ְִִִֵֶֶָָָָָ
דיבורו] שסיי� �ר�טה,קוד� �וה �אחר�נה י� א� �ְֲִֵֶַָָָָ

�א�ת� מ�פק; א�א מק��ת אינ� לאו, וא� ִֵֶֶֶֶָָָ�ְְִֵֶֶָָ�ְמק��ת;
אינ� �מלוה והמק�� �מלוה, ה� הרי �אכלה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�מרי�
אחר�נה. �תמרה א�א ה����י� �אי� ונמצא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְמק��ת,

.ÁÎ��כ� י� א� � �א��' לי מק��ת א� 'הרי ל�: ָ�ְְִִֵֵֶֶ�ְְֲֵַַָָאמר
רא��נה א�כלת �היא �י על א� מק��ת: �ר�טה, ִִִֶֶֶֶֶַַָ�ְְֶָָ�וה

א�כלת. היא ��� ִִֶֶֶָָרא��נה,

.ËÎ�א � זה' �כ�ס לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִֶֶֶ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
וא� ��ת�כ�; �במה �� מק��ת ז� הרי מי�, מלא ְְְִֶֶֶַ�ְֲִֵֵַָָָהיה
וא� ��ת�כ�. �מה ולא ,�� מק��ת ז� הרי � יי� מלא ְְְְִֶֶֶַֹ�ְֲִֵֵַָָָהיה
;�� ולא ��ת�כ�, �מה מק��ת ז� הרי � �מ� מלא ְְְֶֶֶַֹ�ְֲֵֵֶֶָָָהיה
מק��ת ז� הרי �ר�טה, �וה ��מ� היה לא א� ֶֶ�ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹלפיכ�
ו�אי, מק��ת ז� הרי �ר�טה, �וה ��מ� היה וא� ֶֶַַ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ספק,

מ��יחי� ��ס[בודקי�]ואי� פרוטה]על שווה .[א� ְְִִֵַַ

ו ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

וא�‡. מק��ת; ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על ְִֶֶ�ְְְְְִִֵֵַַַַַַַהמק��
�היה �י� אי�, מ� ה�נאי �היה �י� מק��ת; אינ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְֵָָלאו,
�י� �ק���י�, �י� � ��ע�ל� �נאי וכל הא�ה. ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמ�
צרי� � ממ�� �יני ��אר �י� �ממ�ר, �מ�ח �י� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָ�גר��י�,

�ברי�. אר�עה ��נאי ְְְְִִַַַָָָלהי�ת

��היה·. � �נאי �ל �ל �ברי� האר�עה ה� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוא��
ה�נאי ו��היה ל�או, ק�ד� ��� ה� ו��היה �פ�ל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָה�נאי
לק�מ� �אפ�ר �בר ה�נאי ו��היה ל�ע�ה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָק�ד�

�טל,[כדלהל�] ה�נאי הרי � מה� אחד ה�נאי חסר וא� .ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
א� מק��ת ז� �היה א�א �לל, �נאי �� אי� ֶֶ�ְְְְְִִֵֶֶַָָָ�כא��
התנה לא �כא�� מ�ד, ה��נה א� ה��ח ויתק�� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמגר�ת

האר�עה. מ� אחד ה�נאי וחסר ה�איל ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ�לל,

א�‚. הרי ז�ז מאתי� לי ��ני 'א� לא�ה: הא�מר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ�יצד?
מק��ת', �הי לא לי ��ני לא וא� זה, �דינר לי ֶֶ�ְְְְְִִִִִִִֶֶֶָֹֹ�ְמק��ת
ק��, ה�נאי הרי � ה�ינר ל� נת� זה �נאי �התנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
�היה ז�ז, מאתי� ל� נתנה וא� �נאי; על מק��ת ז� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ�ְֲֵַוהרי

מק��ת. אינ� ל�, נתנה לא וא� ֶֶ�ְְְִֵֶֶָָָֹ�ְמק��ת,

זה',„. �דינר לי מק��ת א� 'הרי ל�: אמר א� ְִִֶֶֶָ�ְְֲֲִֵַַָָָאבל
לי ��ני 'א� ואמר: ה�נאי וה�לי� �יד�, ה�ינר ְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָונת�
�הי לא לי ��ני לא וא� מק��ת, �הי ז�ז ְְְִִִִִֶֶֹֹ�ְְִִַָמאתי�
ונת� ה�ע�ה �הק�י� מ�ני �טל, ה�נאי הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ְמק��ת'
���ר; �די �ת�� �ה�ל �י על וא� התנה, �� ואחר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�יד�

�ל��. ל� ל�� צריכה ואינ� מ�ד, מק��ת ז� ְְְִִִֵֵֶֶָָָ�ְֲֵַוהרי

א�‰. הרי ז�ז, מאתי� לי ��ני 'א� ל�: אמר א� ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכ�
הרי � ליד� ה�ינר נת� �� ואחר זה', �דינר לי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ְמק��ת
ל�: אמר לא �הרי �נא�, �פל ��א מ�ני �טל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה�נאי
מ�ד, מק��ת ז� והרי מק��ת'; �הי לא ��ני, לא ִֶֶָ�ְֲֵֶֶַ�ְְְְִִִִֹֹ'וא�

�ל��. ל� ל�� צריכה ְְְִִֵֵָָואינ�

.Âהי� לא ז�ז מאתי� לי ��ני לא 'א� ל�: אמר א� ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכ�
לי מק��ת א� הרי ז�ז מאתי� לי ��ני וא� לי, ִֶֶ�ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ�ְמק��ת

�טל,�ד ה�נאי הרי � ליד� ה�ינר נת� �� ואחר זה", ינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
לאו �הק�י� תתני"]מ�ני לא תתני"]לה�["א� והרי["א� ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ

ל��. צריכה ואינ� מ�ד, מק��ת ְְִִִֵֵֶֶָָָ�ְז�

.Ê��ל�ה �רדי א� לרקיע �עלי 'א� ל�: אמר א� ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכ�
ולא לרקיע �עלי לא וא� זה, �דינר לי מק��ת א� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�ְְֲֵַהרי
ליד� ה�ינר נת� �� ואחר מק��ת', �הי לא ל�ה�� ְְִֶֶַַַַָָָָָ�ְְְְִִֵַֹ�רדי
יד�ע �ה�בר מ�ד; מק��ת היא והרי �טל, ה�נאי הרי �ְְֲֲִֵֵֵַַַָ�ִֶֶֶַַָָָָ
�מפליג� א�א זה ואי� זה, �נאי לק�� ל� אפ�ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אי

וה��ל.[מגזימה] �ח�ק �ר� ְְְִִִֶֶָ�דברי�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Áה��רה� א�א לע��ת�, �אפ�ר �דבר �התנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
וד� חלב �אכלי 'א� לא�ה: �אמר �ג�� � א�ת� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
�הי לא �אכלי לא וא� זה, �דינר לי מק��ת א� ְְְְִִִִִֶֶֶָֹֹֹ�ְְֲֵַהרי
לא וא� ,��� זה הרי חזיר ��ר �אכלי 'א� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ�ְמק��ת',
ה�ט א� ה�ינר נת� �התנה ואחר �ט', יהא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�אכלי
מק��ת �היה ואכלה, עברה וא� ק��; ה�נאי הרי � ֶֶ�ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�יד�
מגר�ת. ואינ� מק��ת אינ� אכלה, לא וא� מגר�ת, ְְֵֶֶֶֶָֹ�ְְְְִֵֶֶָָָֹֹא�
���רה', ��ת�ב מה על התנה 'הרי �זה א�מרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָואי�
�ת�ר�. ולא �תק�� ולא �אכל, ��א �יד� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ�הרי

.Ë�נא� ���רה ��ת�ב מה על ה�תנה '�ל אמר� ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ב�ה
נת� א� �ר� א� ���� �ג�� ��ממ��'? מ�בר ח�� ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�טל
�דבר עצמ� ��ז�ה �תנא� ר�צה �ה�א �נאי על מכר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
�תנא� עצמ� יפטר א� מ���, �מנעה ��רה ל� ז�תה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹ��א
�טל, '�נא� ל�: �א�מרי� ��רה, �� א�ת� �ח�בה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמ�בר
א�ת� �ח�בה מ�בר נפטר א�ה אי� מע�י�, נתק�מ� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�כבר

מ���'. א�ת� ��נעה �דבר �ז�ה ולא ה��רה, ��ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

.Èאר� עליו ל� �אי� �נאי על א�ה ���� �ג�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�יצד?
וע�נה[מזונות] ��אר[תשמיש]�ס�ת '�ס�ת ל�: �א�מרי� � ְְְְְִֵֶָ

�ע�נה אבל ��ממ��. �נאי �היא מ�ני �ה�, ק�� �נא� �ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ז� והרי �ע�נה. א�ת� ח�בה �ה��רה �טל, �נא� �ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
עצמ� לפטר �יד� ואי� �ע�נת�, ח�ב וא�ה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְמק��ת,

�אר יפת המק�� וכ� �זה. ���צא �ל וכ� [גויה�תנא�'. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
מלחמה] ��שבויית ��תע�ר �נאי שפחתו]על �[שתהא ְְִֵֶַַַָ

מנעה ה��רה �הרי ,�� להתע�ר ל� ואי� מק��ת, ז� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְֲֵהרי
יז�ה �נא� מ�ני ולא ��בעלה, אחר �� מ�ה��ע�ד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�ת�
�זה. ���צא �ל וכ� �טל. �נא� א�א ��רה, ��נעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�דבר

.‡È,�ר��י� ��עת א� ק���י�, ��עת הא�ה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
�מי זה הרי � �זה וכ��צא לבנ� א� �לאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ���על
�תנא� ל�ה��, ��רד א� לרקיע ��עלה עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�התנה
ונמצא הערוה, על ויב�א� אחרי� ��עבר� �יד� �אי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�טל;
�זה. ���צא �ל וכ� לק�מ�. �יד� �אינ� �דבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�התנה

.·Èיא���' א� חצר�', �ל�ני לי ����' עליה התנה א� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
�יד� אפ�ר �הרי ק��; �נא� � �זה וכ��צא לבני' ���ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הר ממ�� לפל�ני ות�� ועדלק�מ�, חצר� ל� ���� עד �ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
�זה. ���צא �ל וכ� עברה. �א� אי� �הרי לבנ�, ��� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ���יא

.‚Èוכל �מיד, עיני� לנגד �נאי� �ל ה�ברי� א�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�י�
'ה��ת� א� וכ�', �� �נאי על 'המק�� ��מע �א�ה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמק��
� �נאי על ה��ת� א� ה��כר, א� וכ�', �� �נאי על ְְְֵֵֵַַַַַַָָ�ט
�די ��ארנ�, א�� �ברי� אר�עה �� י� �ה�נאי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�דע
וא� �מק��; מק�� �כל א�ת� לפר� צריכי� נהיה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ��א

�נאי. �א� אי� מה�, אחד ְֵֵֵֶֶַָָָחסר

.„È�צרי אד� 'אי� �אמר�: אחר�ני� �א�ני� מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָי�
ממ�� �דיני אבל �לבד, וק���י� �ג�י� א�א �נא� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹלכ�ל
��פילת זה, �בר על לסמ� רא�י ואי� לכ�ל'. צרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינ�
�בני �ד �ני מ�נאי דברי�, האר�עה �אר ע� ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָה�נאי
וא� וג�', גד בני יעבר� "א� חכמי�, א�ת� למד� ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָרא�ב�
וכזה �ק���י�. ולא �ג�י� היה לא זה �תנאי יעבר�", ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלא

לע��ת. רא�י וכ� הרא��ני�, ה�א�ני� �ד�לי ְְְֲִִִֵֵַַָָה�ר�

.ÂËמק��ת �היה ה�נאי ���תק�� � �נאי על ֶֶ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַהמק��
�יצד? ��תק��ה. מ�עה לא ה�נאי, ��תק�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�עה
א� הרי ז� ��נה ז�ז מאתי� לי� א�� 'א� לא�ה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהא�מר
מק��ת', �הי לא לי� א�� לא וא� זה, �דינר לי ֶֶ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָֹֹ�ְמק��ת
�התנה ז�ז ה�אתי� ל� ונת� �ניס�, ליד� ה�ינר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָונת�
ק��� א� לפיכ� מ��רי; מק��ת ז� הרי � �ת�רי ְְְִִִִִֵֶֶָָ�ְְְֲִִֵֵָע��
מק��ת ז� הרי � רא��� �ל ה�נאי ��תק�� קד� ֶֶ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ�ני
ה�נאי ��תק�� ��עה �בממ�נ�ת, �ג�י� ה�י� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָל�ני.

ה��נה. א� ה��ח יתק�� א� גט, ��היה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�א

.ÊËאמר ולא �נאי, �� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ��ה
מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי ל�: אמר א� אבל ְִֵֶֶַָ�ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָמעכ�ו;
ל� נת� זמ� �לאחר ז�ז', מאתי� לי� א�� א� זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�דינר
ה����י�, מ�עת למפרע מק��ת ז� הרי � ז�ז ְְְִִִֵֶֶַַַַ�ְֲִֵַַָה�אתי�
מר�ה; זמ� לאחר א�א ה�נאי נע�ה ��א �י על ֶ�ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָֹא�
אינ� � ה�נאי ��ע�ה קד� אחר ק��� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ�

�בממ�נ�ת. �ג�י� ה�י� וכ� ְְְִִִֵֶֶַָ�ְמק��ת.

.ÊÈולא �נא� לכ�ל צרי� אינ� 'מעכ�ו', הא�מר ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹ�ל
ה�ע�ה �הק�י� �י על א� א�א ל�ע�ה, ה�נאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהק�י�
וא� לק�מ�, �אפ�ר �דבר להתנ�ת צרי� אבל ק��; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ�נא�
�דברי� �מפליג זה הרי � לק�מ� אפ�ר �אי �דבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוו� 'על[ואינו הא�מר וכל �נאי. �� ואי� ,ְְְֵֵַַָָָ
ה�נאי לכ�ל צרי� ואינ� 'מעכ�ו', �א�מר זה הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמנת'

ל�ע�ה. להק�ימ� ְְְֲִֶַַַֹולא

.ÁÈמנת על לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: הא�מר ְִֶֶַָ�ְְְֲִֵֵֵַַָָ�יצד?
לי ���ני מנת על ��� זה 'הרי ז�ז', מאתי� לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ���ני
���� מנת על �מ�נה ל� נת�נה ז� חצר 'הרי ז�ז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתי�
א� הא�ה, ונתק��ה ק��, �נא� הרי � ז�ז' מאתי� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא וא� ז�ז, �אתי� י�נ� וה� �חצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנת�ר�ה,
זה יז�ה ולא ז�, �ת�ר� ולא מק��ת, ז� �היה לא � ְְְְִִֵֶֶֶֶָֹֹ�ְְְִִֶֹי�נ�
�הק�י� �י על וא� �נא�, �פל ��א �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�חצר,
זה והחזיק ליד� ה�ט א� ה����י� ונת� ל�נאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�ע�ה
� ה�נאי ���תק�� �הרי �נא�; ה�לי� �� ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�חצר
רא��נה מ�עה ז�, ותת�ר� ז� ותתק�� �חצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיז�ה

ה נע�ה �לל.��� �נאי �� היה לא �א�� �ע�ה, ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

��רצה‡. מנת על לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְְִִֶֶֶֶַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
"ה�"]אבי' האב[שיאמר רצה "ה�"]� לא[אמר מק��ת; , ְִָָָָָ�ֶֶֹ

אינ� � ה�בר ��מע קד� ��ת א� ��תק, א� ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינ� �מחה, �מע � אבי' ימחה ��א מנת 'על ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ְמק��ת.
ה�� מת מק��ת. ז� הרי � ��ת א� מחה, לא ֵֵֶֶַ�ְֲִֵֵֶֶֶָֹ�ְמק��ת;
'איני ��אמר האב את מל�די� � האב �מע �� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר
יב�. לפני ��ל ולא ק���י�, �� יהא ��א �די ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹר�צה',

.·��� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
עפר' ��ר '�ית א� ז�ז', מאתי� בולי לזרוע שנית� [שטח ִִֵַָָָ

וא�כור] מק��ת; ז� הרי ל�, ��� עדי� �� י� א� �ְֲִִֵֵֵֵֶָ�ְִֶֶ
א�מר וה�א ל�, י� ��א מ�פק; מק��ת ז� הרי ל�, ְִֵֵֵֶֶֶָָ�ְֲֵֵאי�

לקלקל� �די לי איש]אי� אשת באיסור .[להכשילה ְְְְִֵֵַָ
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.Áה��רה� א�א לע��ת�, �אפ�ר �דבר �התנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
וד� חלב �אכלי 'א� לא�ה: �אמר �ג�� � א�ת� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
�הי לא �אכלי לא וא� זה, �דינר לי מק��ת א� ְְְְִִִִִֶֶֶָֹֹֹ�ְְֲֵַהרי
לא וא� ,��� זה הרי חזיר ��ר �אכלי 'א� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ�ְמק��ת',
ה�ט א� ה�ינר נת� �התנה ואחר �ט', יהא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�אכלי
מק��ת �היה ואכלה, עברה וא� ק��; ה�נאי הרי � ֶֶ�ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�יד�
מגר�ת. ואינ� מק��ת אינ� אכלה, לא וא� מגר�ת, ְְֵֶֶֶֶָֹ�ְְְְִֵֶֶָָָֹֹא�
���רה', ��ת�ב מה על התנה 'הרי �זה א�מרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָואי�
�ת�ר�. ולא �תק�� ולא �אכל, ��א �יד� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ�הרי

.Ë�נא� ���רה ��ת�ב מה על ה�תנה '�ל אמר� ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ב�ה
נת� א� �ר� א� ���� �ג�� ��ממ��'? מ�בר ח�� ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�טל
�דבר עצמ� ��ז�ה �תנא� ר�צה �ה�א �נאי על מכר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
�תנא� עצמ� יפטר א� מ���, �מנעה ��רה ל� ז�תה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹ��א
�טל, '�נא� ל�: �א�מרי� ��רה, �� א�ת� �ח�בה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמ�בר
א�ת� �ח�בה מ�בר נפטר א�ה אי� מע�י�, נתק�מ� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�כבר

מ���'. א�ת� ��נעה �דבר �ז�ה ולא ה��רה, ��ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

.Èאר� עליו ל� �אי� �נאי על א�ה ���� �ג�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�יצד?
וע�נה[מזונות] ��אר[תשמיש]�ס�ת '�ס�ת ל�: �א�מרי� � ְְְְְִֵֶָ

�ע�נה אבל ��ממ��. �נאי �היא מ�ני �ה�, ק�� �נא� �ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ז� והרי �ע�נה. א�ת� ח�בה �ה��רה �טל, �נא� �ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
עצמ� לפטר �יד� ואי� �ע�נת�, ח�ב וא�ה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְמק��ת,

�אר יפת המק�� וכ� �זה. ���צא �ל וכ� [גויה�תנא�'. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
מלחמה] ��שבויית ��תע�ר �נאי שפחתו]על �[שתהא ְְִֵֶַַַָ

מנעה ה��רה �הרי ,�� להתע�ר ל� ואי� מק��ת, ז� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְֲֵהרי
יז�ה �נא� מ�ני ולא ��בעלה, אחר �� מ�ה��ע�ד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�ת�
�זה. ���צא �ל וכ� �טל. �נא� א�א ��רה, ��נעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�דבר

.‡È,�ר��י� ��עת א� ק���י�, ��עת הא�ה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
�מי זה הרי � �זה וכ��צא לבנ� א� �לאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ���על
�תנא� ל�ה��, ��רד א� לרקיע ��עלה עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�התנה
ונמצא הערוה, על ויב�א� אחרי� ��עבר� �יד� �אי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�טל;
�זה. ���צא �ל וכ� לק�מ�. �יד� �אינ� �דבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�התנה

.·Èיא���' א� חצר�', �ל�ני לי ����' עליה התנה א� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
�יד� אפ�ר �הרי ק��; �נא� � �זה וכ��צא לבני' ���ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הר ממ�� לפל�ני ות�� ועדלק�מ�, חצר� ל� ���� עד �ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
�זה. ���צא �ל וכ� עברה. �א� אי� �הרי לבנ�, ��� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ���יא

.‚Èוכל �מיד, עיני� לנגד �נאי� �ל ה�ברי� א�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�י�
'ה��ת� א� וכ�', �� �נאי על 'המק�� ��מע �א�ה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמק��
� �נאי על ה��ת� א� ה��כר, א� וכ�', �� �נאי על ְְְֵֵֵַַַַַַָָ�ט
�די ��ארנ�, א�� �ברי� אר�עה �� י� �ה�נאי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�דע
וא� �מק��; מק�� �כל א�ת� לפר� צריכי� נהיה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ��א

�נאי. �א� אי� מה�, אחד ְֵֵֵֶֶַָָָחסר

.„È�צרי אד� 'אי� �אמר�: אחר�ני� �א�ני� מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָי�
ממ�� �דיני אבל �לבד, וק���י� �ג�י� א�א �נא� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹלכ�ל
��פילת זה, �בר על לסמ� רא�י ואי� לכ�ל'. צרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינ�
�בני �ד �ני מ�נאי דברי�, האר�עה �אר ע� ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָה�נאי
וא� וג�', גד בני יעבר� "א� חכמי�, א�ת� למד� ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָרא�ב�
וכזה �ק���י�. ולא �ג�י� היה לא זה �תנאי יעבר�", ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלא

לע��ת. רא�י וכ� הרא��ני�, ה�א�ני� �ד�לי ְְְֲִִִֵֵַַָָה�ר�

.ÂËמק��ת �היה ה�נאי ���תק�� � �נאי על ֶֶ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַהמק��
�יצד? ��תק��ה. מ�עה לא ה�נאי, ��תק�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�עה
א� הרי ז� ��נה ז�ז מאתי� לי� א�� 'א� לא�ה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהא�מר
מק��ת', �הי לא לי� א�� לא וא� זה, �דינר לי ֶֶ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָֹֹ�ְמק��ת
�התנה ז�ז ה�אתי� ל� ונת� �ניס�, ליד� ה�ינר ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָונת�
ק��� א� לפיכ� מ��רי; מק��ת ז� הרי � �ת�רי ְְְִִִִִֵֶֶָָ�ְְְֲִִֵֵָע��
מק��ת ז� הרי � רא��� �ל ה�נאי ��תק�� קד� ֶֶ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ�ני
ה�נאי ��תק�� ��עה �בממ�נ�ת, �ג�י� ה�י� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָל�ני.

ה��נה. א� ה��ח יתק�� א� גט, ��היה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�א

.ÊËאמר ולא �נאי, �� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ��ה
מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי ל�: אמר א� אבל ְִֵֶֶַָ�ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָמעכ�ו;
ל� נת� זמ� �לאחר ז�ז', מאתי� לי� א�� א� זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�דינר
ה����י�, מ�עת למפרע מק��ת ז� הרי � ז�ז ְְְִִִֵֶֶַַַַ�ְֲִֵַַָה�אתי�
מר�ה; זמ� לאחר א�א ה�נאי נע�ה ��א �י על ֶ�ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָֹא�
אינ� � ה�נאי ��ע�ה קד� אחר ק��� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ�

�בממ�נ�ת. �ג�י� ה�י� וכ� ְְְִִִֵֶֶַָ�ְמק��ת.

.ÊÈולא �נא� לכ�ל צרי� אינ� 'מעכ�ו', הא�מר ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹ�ל
ה�ע�ה �הק�י� �י על א� א�א ל�ע�ה, ה�נאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהק�י�
וא� לק�מ�, �אפ�ר �דבר להתנ�ת צרי� אבל ק��; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ�נא�
�דברי� �מפליג זה הרי � לק�מ� אפ�ר �אי �דבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוו� 'על[ואינו הא�מר וכל �נאי. �� ואי� ,ְְְֵֵַַָָָ
ה�נאי לכ�ל צרי� ואינ� 'מעכ�ו', �א�מר זה הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹמנת'

ל�ע�ה. להק�ימ� ְְְֲִֶַַַֹולא

.ÁÈמנת על לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: הא�מר ְִֶֶַָ�ְְְֲִֵֵֵַַָָ�יצד?
לי ���ני מנת על ��� זה 'הרי ז�ז', מאתי� לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ���ני
���� מנת על �מ�נה ל� נת�נה ז� חצר 'הרי ז�ז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתי�
א� הא�ה, ונתק��ה ק��, �נא� הרי � ז�ז' מאתי� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא וא� ז�ז, �אתי� י�נ� וה� �חצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנת�ר�ה,
זה יז�ה ולא ז�, �ת�ר� ולא מק��ת, ז� �היה לא � ְְְְִִֵֶֶֶֶָֹֹ�ְְְִִֶֹי�נ�
�הק�י� �י על וא� �נא�, �פל ��א �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�חצר,
זה והחזיק ליד� ה�ט א� ה����י� ונת� ל�נאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�ע�ה
� ה�נאי ���תק�� �הרי �נא�; ה�לי� �� ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�חצר
רא��נה מ�עה ז�, ותת�ר� ז� ותתק�� �חצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיז�ה

ה נע�ה �לל.��� �נאי �� היה לא �א�� �ע�ה, ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

��רצה‡. מנת על לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְְִִֶֶֶֶַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
"ה�"]אבי' האב[שיאמר רצה "ה�"]� לא[אמר מק��ת; , ְִָָָָָ�ֶֶֹ

אינ� � ה�בר ��מע קד� ��ת א� ��תק, א� ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינ� �מחה, �מע � אבי' ימחה ��א מנת 'על ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ְמק��ת.
ה�� מת מק��ת. ז� הרי � ��ת א� מחה, לא ֵֵֶֶַ�ְֲִֵֵֶֶֶָֹ�ְמק��ת;
'איני ��אמר האב את מל�די� � האב �מע �� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר
יב�. לפני ��ל ולא ק���י�, �� יהא ��א �די ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹר�צה',

.·��� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
עפר' ��ר '�ית א� ז�ז', מאתי� בולי לזרוע שנית� [שטח ִִֵַָָָ

וא�כור] מק��ת; ז� הרי ל�, ��� עדי� �� י� א� �ְֲִִֵֵֵֵֶָ�ְִֶֶ
א�מר וה�א ל�, י� ��א מ�פק; מק��ת ז� הרי ל�, ְִֵֵֵֶֶֶָָ�ְֲֵֵאי�

לקלקל� �די לי איש]אי� אשת באיסור .[להכשילה ְְְְִֵֵַָ
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ז�ז',‚. מאתי� לי ��� מנת על �זה לי מק��ת א� ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַ'הרי
�א�ת� ל� י� א� � �ל�ני' �מק�� עפר ��ר '�ית ְְְִִֵֵָָָא�
ה�ק�� �א�ת� ל� אי� וא� מק��ת; ז� הרי ְְִֵֶֶַָ�ְֲֵַָה�ק��,
וה�א ,�� ל� י� ��א � מ�פק מק��ת ז� הרי ְִֵֵֶֶֶָָָ�ְֲֵֶַָ�אמר,

לקלקל�. ְְְְִֵַַָמת���

ז�ז',„. מאתי� �ארא� מנת על �זה לי מק��ת א� ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְְֲֵַ'הרי
הראה וירא�ה; מק��ת, ז� הרי � עפר' ��ר '�ית ְְְֶֶֶֶַָָ�ְֲֵֵָָא�
��דה עפר ��ר �ית �הראה א� אחרי�, �יד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָה��זי�
ה�ע�ת לקח מ���. ��רא�ה עד מק��ת, אינ� � ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ְֲִֵֵָאחרי�
�אריס�ת לקח� א� ה�דה ��כר א� ���פ�ת, א� ְֲִֶֶַַַָָָָָ�ְְְִָ�מלוה

מהיבול] חלק תמורת בה עד[לעבוד מק��ת, אינ� �ְֵָ�ֶֶַ
לעצמי �ע�י �ארא� '�ארא�', ���מע מ���; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ��רא�ה

ל�. �אמר�י זה ְִֶֶַָָָָ�בר

נקעי�‰. �� והיה עפר, ��ר �ית ל� [חפירות]היה ְְִֵָָָָָָָ
� טפחי� ע�רה �ב�הי� סלעי� א� טפחי�, ע�רה ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָ�ֲעמ�י�
ואי� �סלעי� ה� הרי � מי� מלאי� ה�קעי� הי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָא�
מלאי� אינ� וא� לזריעה; רא�יי� �אי� מ�ני ע��, ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנמ�די�

לזריעה. רא�יי� �ה� מ�ני ע��, נמ�די� � ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָמי�

.Â�אי� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
� א�� נדרי� מ�ל�ה אחד עליה ונמצא� נדרי�', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי�
�תק�ט ��א א� יי�, ���ה ��א א� ��ר, �אכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ��א

נדר[בגדי]�מיני עליה נמצא מק��ת; אינ� � צבע�ני� ְְְִִִֵֵָ�ְִֶֶֶֶֶָָָ
אפ�� אני 'מק�יד א�מר: �ה�א �י על א� � מא�� ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַח��
�אי� מנת 'על ל�: אמר וא� מק��ת. ז� הרי זה', ְְִֵֶֶֶַַָָָ�ְֲֵֶַעל
חר�בי�, �אכל ��א ��דרה נמצאת אפ�� � נדר' �ל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי�

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

.Ê,'�מ�מי �י� �אי� מנת על �זה לי מק��ת א� ְִִִֵֶֶֶֶַָָ�ְְֲֵַ'הרי
אינ� � ���י� ה��סלי� ה��מי� מ� אחד �� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
א� � ה��מי� מא�ת� ח�� אחר מ�� �� נמצא ְִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְמק��ת;
מק��ת. ז� הרי זה', על אפ�� אני 'מק�יד �אמר: �י ֶֶ�ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָעל

ה��מ �ל ���י�? ה��סלי� ה��מי� ה� ה��סלי��מה י� ְְִִִִִֵַַַַַַָָ
במקדש]��הני� �יאת[לעבודה �בהלכ�ת ���י�; ��סלי� , ְְְֲִִִִִַַַָֹ

� ���י� עליה� וי�תר ה�הני�. מ�מי �ל ית�אר� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמקד�,
רע ��י�[מהגו�]ריח וד�י� עבה, וק�ל ה�ה, וריח וזעה, , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ונע�ה �לב �נ�יכת לדד, �ד �י� וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחבר�תיה
ו��מא צ�קת, ה��חת[יבלת]ה�ק�� אפ��[מצח]�על , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ

על וא� רא�� מ�ער קר�בה ואפ�� �י�תר, קט�ה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹהיתה
על �א�ה ��תרה ה��מא היא וז� �ער, �� �אי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�י
��אר �ער �� ��� ��מא היתה א� אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹה�הני�.

�א�ר �ד�לה ��מה א� קט�]ה�ני�, איטלקי על[מטבע א� ְְִִַַַָָָָ
�נ�י�. �י� �כהני� �י� מ�� זה הרי � �ער �� �אי� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹ�י

.Á�ה��מי מ� אחד �� ונמצא סת� א�ה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהמק��
הרי � נדרי� מ�ל�ה אחד עליה נמצא א� ���י�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹה��סלי�
והי� נדרי� עליה �אי� מנת על ק��� מ�פק. מק��ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ְז�
מק��ת. ז� הרי � ל� וה�יר חכ� אצל והלכה נדרי�, ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָעליה

.Ë,�מ�מי �� והי� מ�מי� �� �אי� מנת על ְְְִִִֵֶַָָָָָק���
א� אבל מק��ת. אינ� � א�ת� ור�א ר�פא אצל ֲִֶֶָ�ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָוהלכה
עליו והי� מ�מי�, �� ו�אי� נדרי�, עליו �אי� האי� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהתנה

ר�פא אצל וה�יר�, חכ� אצל והל� מ�מי�, �� והי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי�,
��בר �מ�מי� �נאי לאי� �אי� מק��ת; ז� הרי � ְְְִִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵור�א�

זאת. על מק�דת הא�ה ואי� ְְְְִִֵֶֶַַָָֹנר�א�,

.Èמנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
נת� א� � י��' �ל�י� ועד מ�א� ז�ז מאתי� לי� ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�א��
י�� �ל�י� עבר� וא� מק��ת; י��, �ל�י� �ת�� ְְְִִֶֶָֹ�ְְְִָֹל�
א�� �ז�זי� לי מק��ת א� 'הרי מק��ת. אינ� נת�, ְִִֵֶֶ�ְְֲֵֶֶַ�ְְֵַָָֹולא
ה�ע�ת ��תא�ל� �י על א� � י��' �ל�י� ְְְְִִִֶַַַַַַָֹלאחר

בה�] לאחר[השתמשה מק��ת ז� הרי י��, �ל�י� ְֶֶַַ�ְְְֲִֵֹ�ת��
היא חזרה א� ה�ל�י�, �ת�� �� חזר וא� י��; ְְְְְִִִִַַַָָָֹֹה�ל�י�

מק��ת. אינ� �ְֵָ�ֶֶ

.‡Èמק��ת ז� הרי י��, ה�ל�י� �ת�� וק��� �ני ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹ�א
היתה לא ה�ני ����� ���עה לפי לע�ל�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹל�ני
�לאחר אי�, א�ת ונע�ית �ני ק���י �� ותפס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְמק��ת,
א�ת א�ת� ימצא� רא���, ק���י ���ב�א� י��, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹה�ל�י�
�אי� אי� א�ת ���� �מי הרא��� ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאי�,

.�� ��פסי� ְִִִַָה����י�

.·Èלאחר מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְְִֵֶֶַַַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
ה�ל�י� �ת�� וק��� אחר �בא זה', �דינר י�� ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�ל�י�
נ�תני� �ניה� לפיכ� ל�ניה�; מ�פק מק��ת ז� הרי �ְֲֵ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
'הרי י��. ה�ל�י� לאחר �י� י�� ה�ל�י� �ת�� �י� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹֹ�ט,
אחר �בא י��', �ל�י� לאחר מעכ�ו לי מק��ת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ְְַא�
י��', ע�רי� לאחר מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְְְִִֵֶֶֶַַַָ�ְְְֲֵַַָָואמר
לאחר מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר אחר ְְִֵֶֶַַַָ�ְְְֲֵֵַַַָָָ�בא
��� ק���י � ה�ה ה�דר על מאה ה� אפ�� ימי�', ָ�ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָע�רה
�היא מ�ני ואחד, אחד מ�ל �ט �צריכה ;�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ��פסי�

�ספק. לכ�� ְֵָָ�ְֶֶ�ְמק��ת

.‚È,'מ�ל�ני ח�� לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִִֶֶ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
על אי� א�ת �היה א�א עליו, �אסר ��א �ל�ל�מר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

א� אבל מק��ת. ספק ז� הרי � �פנ�יה ולפל�ני ֲִֶֶָ�ְְְְֲִִִֵֵָָָָהע�ל�
מ�רת ��היי מנת על לי מק��ת א� 'הרי ל�: ֶֶ�ְְִִִֶֶֶַָ�ְְֲֵַַָָאמר
�ל�ני א�ת� על אס�רה ותהיה מק��ת, ז� הרי � ְְְֲִִֶֶֶַָ�ְְֲִִֵלפל�ני'
לק�מ�. אפ�ר �אי �דבר �התנה מ�ני הע�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ��אר

.„È�א 'הרי ל�: ואמר לא�ה �ר�ט�ת ��י ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָה��ת�
הרי � �אגר��' לאחר �באחת �אחת, ה��� לי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�ְמק��ת
��גר� עד מק��ת �היה א�ת� �כ��גר� מק��ת, ְֵֶֶֶַָ�ְְְְִֵֶֶֶֶָָ�ְז�
הא�מר אבל �נ�ה. �ר�טה ק���י מ� �נ�ה �ע� ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָא�ת�
'לאחר �את��ר', לאחר �זה לי מק��ת א� 'הרי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�ְְְֲִֵַָלא�ה:

�א��חרר' 'לאחר כנעני]��ת��רי', עבד 'לאחר[מהיותו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
כנענית]����חררי' שפחה ��מ�ת[מהיותה 'לאחר , ְְְְִִֶֶַַַָ

אח�ת�' ��מ�ת 'לאחר אישתי]�על�', היא אינ�[שכעת � ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ
לק���. ע�ה יכ�ל �אינ� לפי ְְְִֵֶֶֶַַָָָ�ְמק��ת,

.ÂËלאחר �זה לי מק��ת א� 'הרי ליבמה: ְִֶֶֶַַָ�ְְֲִֵֵַָָָהא�מר
וא�� ה�איל מ�פק, מק��ת ז� הרי � יבמי�' לי� ְִִִֵֶֶָ�ְְְֲִִֵֶַָֹ��חל�

מ�פק. �� ��פסי� ק���י� הי� ע�ה, ְְִִִִִֵַָָָָָק���

.ÊËהיא הרי נקבה א��� ילדה 'א� לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
חבר� א�ת היתה וא� �ל��. אמר לא � �זה' לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמק��ת
��רי� לי, ויראה מק��ת. ז� הרי � הע�ר וה�ר ְִִֵֶֶֶֶָָ�ְֲֵָ�ַָ�ְֶֶ�ְמע�רת
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א�ת� ��כניס �די ��לד, אחר מאביה א�ת� �לק�� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
�פי �ה� �אי� .[פג�]�ק���י� ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ,'ינר� �מאה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִֵֶֶָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
מ��קחה מק��ת ז� הרי � אחד �ינר אפ�� ל� ְִֶֶֶָָ�ְְֲֲִִֵֶַָָָָונת�
ל�: �אמר �מי ��ה ה�אר; את ל� י�לי� וה�א ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ינר,
מאה לי� �א�לי� מנת על זה �דינר לי מק��ת א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַ'הרי
אמ�רי�? �ברי� ��ה מעכ�ו. ל� מק��ת �היא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ�ְִִֶָ�ינר',
ל�: ואמר �ר� א� אבל סת�. �ינר �מאה ל� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ��אמר
למנ�ת והתחיל א��', �ינר �מאה לי מק��ת א� ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָ�ְְֲֵַ'הרי
��ינר ואפ�� ���לי�; עד מק��ת אינ� � יד� ְֲִִִֶֶֶַַַַָ�ְְֵָָָלת��
מנה נמצא א� וכ� �זה. זה לחזר יכ�לי� �ניה� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחר��

נח�ת �ינר מה� נמצא א� �ינר, מכס�]חסר אינ�[ולא � ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
רע �ינר �ה� נמצא במשקלו]מק��ת. יכ�לה[חסר א� � ְ�ְְִִִֶֶֶַָָָָ

מק��ת. אינ� לאו, וא� יחליפ��; ה�חק, ידי על ֶֶ�ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלה�ציא�

.ÁÈ�ה� א�� �בגדי� לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְִִִֵֵֶֶֶָ�ְְֲֵַַָָאמר
�הא�ה �ה� וכ��צא מ�י �ל והי� �ינר', חמ�י� ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�וי�
מ�עת מק��ת ז� הרי חמ�י�, �וי� הי� א� � לה� ְִֶֶַ�ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמתא�ה
�היה �� ואחר ���ק ��מא צריכי� ואינ� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלקיחה;
�וי� וה� ה�איל א�א �ע��, ��סמ� �די ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְמק��ת,
אינ� וא� רא��נה. מ�עה מק��ת ז� הרי ל�, ְִִִֵֶֶָָָָ�ְְֲֵֶַָָ��אמר

מק��ת. אינ� ֶֶ�ְִֵָָ�וי�,

.ËÈ:א�מר ה�א אר�סי�, �דברי עסקי� �הי� וא�ה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאי�
מתק��ת 'איני א�מרת: והיא א�ת�', אק�� �ינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'�מאה
ואחר לבית�, וז� לבית� זה והל� ז�ז', �מאתי� א�א ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָל�

זה את זה �בע� הקשר]�� את לחדש סת�[הסכימו וק��� ְְְְִֶֶֶָָָ
בצרור] יש כמה לדעת מבלי צרורות, האי�[במעות א� �ִִָ

�בעה הא�ה וא� הא�ה; �ברי יע�� הא�ה, את ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�בע
האי�. �ברי יע�� האי�, ְֲִִִֵֶַָָאת

.Î���וק ה�ליח והל� א�ה, ל� לק�� �ליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהע��ה
על לק��� ל� אמר א� וכ� מק��ת; אינ� � �נאי ְְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֵַַָעל
את ���ה א� אחר, �נאי על א� סת�, וק��� והל� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ�נאי,

מק��ת. אינ� � ֶֶ�ְְֵַַָה�נאי

.‡Î���וק והל� �ל�ני', �מק�� לי 'ק��� ל�: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
�מק�� היא והרי לי 'ק��� מק��ת; אינ� � אחר ְְֲִִִֵֶֶַַָ�ְְֵֵַָָ�מק��
מ�ני מק��ת, ז� הרי � אחר �מק�� וק��� והל� ְִֵֶֶ�ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָ�ל�ני',

ל� ה�א מק�� נמצאת]��ראה היא היכ� לו היא[ציי� וכ� . ְְִֵֶֶַָ
וק�ל �ל�ני', �מק�� ק���י לי 'ק�ל ל�ל�ח�: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ�אמרה
�מק�� ה�על 'הרי מק��ת; אינ� � אחר �מק�� ְֲִֵֶֶַַַ�ְְֵֵַָָָל�
מ�ני מק��ת, ז� הרי � אחר �מק�� ל� וק�ל ְִֵֶֶ�ְְְְֲִִֵֵֵַָָ�ל�ני',

ל�. היא מק�� ְִֶַָָ��ראה

.·Î�א היא, א� ה�א מ�ד �� וחזר הא�ה את ְְִִִֵֶַַַַָָָָהמק��
���ר �די �ת�� �חזר� �י אמירתעל זמ� של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶַָ

מק��ת.משפט] היא והרי �ל��, חזרת� אי� �ְְֲֲִֵֵַָָָ�ֶֶ

.‚Î,ה�נאי �ב�ל ימי� ��ה אחר וחזר �נאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמק��
�טל � עדי� �פני ��א לבינ� �ינ� ���ל� �י על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹא�
מ� ה�נאי היה א� וכ� סת�. מק��ת היא והרי ְְְִִֵֶֶַַָָָ�ְְֲִֵַַַה�נאי,
ה�נאי. �טל � לבינ� �ינ� �� אחר א�ת� �ב�לה ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�ה,

סת� וכנס �נאי על המק�� הזכרתלפיכ� ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ

��אהתנאי] �י על א� �ט צריכה ז� הרי � סת� �על ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹא�
וכ� ���נס. א� ���על ה�נאי ��ל ��א ה�נאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתק��

�מלוה א� מ�ר�טה, �פח�ת לו]המק�� וחזר[שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ
סמ� ז� �עילה �על �ט, צריכה � עדי� �פני סת� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�בעל

בה] היא[לקדשה חזקה ה�ס�לי�; ה����י� א�ת� על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ
זנ�ת, �עילת �עילת� ע��ה ה��רי� מ��ראל אד� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�אי�

מצוה. �עילת לע��ת� ע�ה �יד� ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

שלישי יו�

ח ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ונמצא‡. יי�' �ל זה �כ�ס לי 'התק��י לא�ה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהא�מר
�ס�' �ל זה '�דינר יי�, �ל ונמצא �ב�' '�ל �ב�, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ל
�אני מנת 'על �ס�, �ל ונמצא זהב' '�ל זהב, �ל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָונמצא

'נתי�' �ה�, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא[גבעוני]�ה�' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
�ר� �� ונמצא עיר' ��' נתי�, ונמצא 'ממזר' [עירממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ע�יר'גדולה] �אני מנת 'על עיר, �� ונמצא �ר�' ��' ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ
קר�ב ��יתי מנת 'על ע�יר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
��� מנת 'על קר�ב, ונמצא 'רח�ק' רח�ק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָל�רח�'

��דלת' '�פחה א� �ת' שיער]לי ואי�[קולעת 'א�פה' א� ְְִִֵֶֶַָָ
א�ה לי ��� מנת 'על ל�, וי� ל� �אי� מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָל�,
א�� �כל � ל� וי� ל� �אי� מנת על ל�, ואי� ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ�בני�'

�הטע��. היא וכ� מק��ת; אינ� לה�, ְְִִֵֶֶֶַ�ְְִֵֶַָָוה��מי�

ל��ב·. להתק�� היה '�ל�י �אמרה: �י על א� � כ�� ְ�ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
אמר א� וכ� �אמר', �מ� ה�בר ואי� �הטעני �י על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
אינ� � �הטעתני' �י על א� לק��� היה '�ל�י ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה�א:

�ברי�. אינ� ���ב �ברי� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְמק��ת;

.‚'��� �אני מנת על לי מק��ת א� בשמי�]'הרי [מוכר ְְֲֵַ�ְֲִִֶֶֶַַָָ
�ברסי ��� עורות]ונמצא עיר'[מעבד �� �אני מנת 'על , ְְִַָָ�ְְֲִִִֶֶַָ

�מ� ונמצא י�ס�' ��מי מנת 'על �ר�, �ב� עיר �� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על ל�: אמר א� אבל מק��ת; ז� הרי � ו�מע�� ֲִֶֶַַָָָ�ְְְֲִֵֵי�ס�
ו�מע��, י�ס� �מ� ונמצא י�ס�' א�א �מי �אי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' �� א�א '�איני �ברסי, ��� ונמצא '��� א�א ְִִִֵֶֶֶָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָ'�איני

מק��ת. ז� אי� � �ר� �ב� עיר �� ֶֶ�ְְְְִִֵֶֶַָונמצא

מנת„. על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
א�ת� ויתר�� ה��רה ��קרא צרי� � לקר�ת' י�דע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אני
קראה' �אני מנת 'על ל� אמר וא� ה�ר; א�נקל�ס ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ר���
�דק��ק �כת�בי� נביאי� ��רה לקר�ת י�דע להי�ת צרי� �ְְְְְְִִִִִִִֵַָָ
י�דע להי�ת צרי� � ל�נ�ת' י�דע �אני מנת 'על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיפה.
י�דע להי�ת צרי� � ��אה' �אני מנת 'על ה��נה; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָלקר�ת
ח�א. ר�י �ל ות�ספ�א וספרי וספרא ה��נה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָלקר�ת

�כב�‰. ע�אי �ב� א�מרי� אי� � �למיד' �אני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על
תורה]ז�מא אחד[�כגדולי �בר א�ת� ���אלי� �ל א�א , ֲִֶֶֶָָָָָָ

א�ת� ��ל�די� החג �הלכ�ת ואפ�� וא�מר�, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ�תלמ�ד�
הע� �ל ��הי� �די לחג סמ�� ה��י� מ�ברי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ר�י�
עקיבה �ר�י א�מרי� אי� � חכ�' �אני מנת 'על �ה�. ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�קיאי�

חכמה �בר א�ת� ���אלי� �ל א�א �כל[סברה]וחבריו, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ
א�מרי�[בתורה]מק�� אי� � ���ר' �אני מנת 'על וא�מר. ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

מ�ני מ��� מתיראי� �חבריו �ל א�א �כי�אב, נר �� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�אבנר
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א�ת� ��כניס �די ��לד, אחר מאביה א�ת� �לק�� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
�פי �ה� �אי� .[פג�]�ק���י� ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ,'ינר� �מאה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִֵֶֶָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
מ��קחה מק��ת ז� הרי � אחד �ינר אפ�� ל� ְִֶֶֶָָ�ְְֲֲִִֵֶַָָָָונת�
ל�: �אמר �מי ��ה ה�אר; את ל� י�לי� וה�א ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ינר,
מאה לי� �א�לי� מנת על זה �דינר לי מק��ת א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַ'הרי
אמ�רי�? �ברי� ��ה מעכ�ו. ל� מק��ת �היא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ�ְִִֶָ�ינר',
ל�: ואמר �ר� א� אבל סת�. �ינר �מאה ל� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ��אמר
למנ�ת והתחיל א��', �ינר �מאה לי מק��ת א� ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָ�ְְֲֵַ'הרי
��ינר ואפ�� ���לי�; עד מק��ת אינ� � יד� ְֲִִִֶֶֶַַַַָ�ְְֵָָָלת��
מנה נמצא א� וכ� �זה. זה לחזר יכ�לי� �ניה� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחר��

נח�ת �ינר מה� נמצא א� �ינר, מכס�]חסר אינ�[ולא � ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
רע �ינר �ה� נמצא במשקלו]מק��ת. יכ�לה[חסר א� � ְ�ְְִִִֶֶֶַָָָָ

מק��ת. אינ� לאו, וא� יחליפ��; ה�חק, ידי על ֶֶ�ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָלה�ציא�

.ÁÈ�ה� א�� �בגדי� לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְִִִֵֵֶֶֶָ�ְְֲֵַַָָאמר
�הא�ה �ה� וכ��צא מ�י �ל והי� �ינר', חמ�י� ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�וי�
מ�עת מק��ת ז� הרי חמ�י�, �וי� הי� א� � לה� ְִֶֶַ�ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמתא�ה
�היה �� ואחר ���ק ��מא צריכי� ואינ� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלקיחה;
�וי� וה� ה�איל א�א �ע��, ��סמ� �די ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְמק��ת,
אינ� וא� רא��נה. מ�עה מק��ת ז� הרי ל�, ְִִִֵֶֶָָָָ�ְְֲֵֶַָָ��אמר

מק��ת. אינ� ֶֶ�ְִֵָָ�וי�,

.ËÈ:א�מר ה�א אר�סי�, �דברי עסקי� �הי� וא�ה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאי�
מתק��ת 'איני א�מרת: והיא א�ת�', אק�� �ינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'�מאה
ואחר לבית�, וז� לבית� זה והל� ז�ז', �מאתי� א�א ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָל�

זה את זה �בע� הקשר]�� את לחדש סת�[הסכימו וק��� ְְְְִֶֶֶָָָ
בצרור] יש כמה לדעת מבלי צרורות, האי�[במעות א� �ִִָ

�בעה הא�ה וא� הא�ה; �ברי יע�� הא�ה, את ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�בע
האי�. �ברי יע�� האי�, ְֲִִִֵֶַָָאת

.Î���וק ה�ליח והל� א�ה, ל� לק�� �ליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהע��ה
על לק��� ל� אמר א� וכ� מק��ת; אינ� � �נאי ְְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֵַַָעל
את ���ה א� אחר, �נאי על א� סת�, וק��� והל� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ�נאי,

מק��ת. אינ� � ֶֶ�ְְֵַַָה�נאי

.‡Î���וק והל� �ל�ני', �מק�� לי 'ק��� ל�: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
�מק�� היא והרי לי 'ק��� מק��ת; אינ� � אחר ְְֲִִִֵֶֶַַָ�ְְֵֵַָָ�מק��
מ�ני מק��ת, ז� הרי � אחר �מק�� וק��� והל� ְִֵֶֶ�ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָ�ל�ני',

ל� ה�א מק�� נמצאת]��ראה היא היכ� לו היא[ציי� וכ� . ְְִֵֶֶַָ
וק�ל �ל�ני', �מק�� ק���י לי 'ק�ל ל�ל�ח�: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ�אמרה
�מק�� ה�על 'הרי מק��ת; אינ� � אחר �מק�� ְֲִֵֶֶַַַ�ְְֵֵַָָָל�
מ�ני מק��ת, ז� הרי � אחר �מק�� ל� וק�ל ְִֵֶֶ�ְְְְֲִִֵֵֵַָָ�ל�ני',

ל�. היא מק�� ְִֶַָָ��ראה

.·Î�א היא, א� ה�א מ�ד �� וחזר הא�ה את ְְִִִֵֶַַַַָָָָהמק��
���ר �די �ת�� �חזר� �י אמירתעל זמ� של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶַָ

מק��ת.משפט] היא והרי �ל��, חזרת� אי� �ְְֲֲִֵֵַָָָ�ֶֶ

.‚Î,ה�נאי �ב�ל ימי� ��ה אחר וחזר �נאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמק��
�טל � עדי� �פני ��א לבינ� �ינ� ���ל� �י על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹא�
מ� ה�נאי היה א� וכ� סת�. מק��ת היא והרי ְְְִִֵֶֶַַָָָ�ְְֲִֵַַַה�נאי,
ה�נאי. �טל � לבינ� �ינ� �� אחר א�ת� �ב�לה ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�ה,

סת� וכנס �נאי על המק�� הזכרתלפיכ� ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ

��אהתנאי] �י על א� �ט צריכה ז� הרי � סת� �על ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹא�
וכ� ���נס. א� ���על ה�נאי ��ל ��א ה�נאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתק��

�מלוה א� מ�ר�טה, �פח�ת לו]המק�� וחזר[שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ
סמ� ז� �עילה �על �ט, צריכה � עדי� �פני סת� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�בעל

בה] היא[לקדשה חזקה ה�ס�לי�; ה����י� א�ת� על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ
זנ�ת, �עילת �עילת� ע��ה ה��רי� מ��ראל אד� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�אי�

מצוה. �עילת לע��ת� ע�ה �יד� ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

שלישי יו�
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ונמצא‡. יי�' �ל זה �כ�ס לי 'התק��י לא�ה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהא�מר
�ס�' �ל זה '�דינר יי�, �ל ונמצא �ב�' '�ל �ב�, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ל
�אני מנת 'על �ס�, �ל ונמצא זהב' '�ל זהב, �ל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָונמצא

'נתי�' �ה�, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא[גבעוני]�ה�' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
�ר� �� ונמצא עיר' ��' נתי�, ונמצא 'ממזר' [עירממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ע�יר'גדולה] �אני מנת 'על עיר, �� ונמצא �ר�' ��' ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ
קר�ב ��יתי מנת 'על ע�יר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
��� מנת 'על קר�ב, ונמצא 'רח�ק' רח�ק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָל�רח�'

��דלת' '�פחה א� �ת' שיער]לי ואי�[קולעת 'א�פה' א� ְְִִֵֶֶַָָ
א�ה לי ��� מנת 'על ל�, וי� ל� �אי� מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָל�,
א�� �כל � ל� וי� ל� �אי� מנת על ל�, ואי� ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ�בני�'

�הטע��. היא וכ� מק��ת; אינ� לה�, ְְִִֵֶֶֶַ�ְְִֵֶַָָוה��מי�

ל��ב·. להתק�� היה '�ל�י �אמרה: �י על א� � כ�� ְ�ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
אמר א� וכ� �אמר', �מ� ה�בר ואי� �הטעני �י על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
אינ� � �הטעתני' �י על א� לק��� היה '�ל�י ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה�א:

�ברי�. אינ� ���ב �ברי� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְמק��ת;

.‚'��� �אני מנת על לי מק��ת א� בשמי�]'הרי [מוכר ְְֲֵַ�ְֲִִֶֶֶַַָָ
�ברסי ��� עורות]ונמצא עיר'[מעבד �� �אני מנת 'על , ְְִַָָ�ְְֲִִִֶֶַָ

�מ� ונמצא י�ס�' ��מי מנת 'על �ר�, �ב� עיר �� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על ל�: אמר א� אבל מק��ת; ז� הרי � ו�מע�� ֲִֶֶַַָָָ�ְְְֲִֵֵי�ס�
ו�מע��, י�ס� �מ� ונמצא י�ס�' א�א �מי �אי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' �� א�א '�איני �ברסי, ��� ונמצא '��� א�א ְִִִֵֶֶֶָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָ'�איני

מק��ת. ז� אי� � �ר� �ב� עיר �� ֶֶ�ְְְְִִֵֶֶַָונמצא

מנת„. על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
א�ת� ויתר�� ה��רה ��קרא צרי� � לקר�ת' י�דע ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�אני
קראה' �אני מנת 'על ל� אמר וא� ה�ר; א�נקל�ס ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ר���
�דק��ק �כת�בי� נביאי� ��רה לקר�ת י�דע להי�ת צרי� �ְְְְְְִִִִִִִֵַָָ
י�דע להי�ת צרי� � ל�נ�ת' י�דע �אני מנת 'על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיפה.
י�דע להי�ת צרי� � ��אה' �אני מנת 'על ה��נה; ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָלקר�ת
ח�א. ר�י �ל ות�ספ�א וספרי וספרא ה��נה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָלקר�ת

�כב�‰. ע�אי �ב� א�מרי� אי� � �למיד' �אני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על
תורה]ז�מא אחד[�כגדולי �בר א�ת� ���אלי� �ל א�א , ֲִֶֶֶָָָָָָ

א�ת� ��ל�די� החג �הלכ�ת ואפ�� וא�מר�, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ�תלמ�ד�
הע� �ל ��הי� �די לחג סמ�� ה��י� מ�ברי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ר�י�
עקיבה �ר�י א�מרי� אי� � חכ�' �אני מנת 'על �ה�. ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�קיאי�

חכמה �בר א�ת� ���אלי� �ל א�א �כל[סברה]וחבריו, ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָ
א�מרי�[בתורה]מק�� אי� � ���ר' �אני מנת 'על וא�מר. ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

מ�ני מ��� מתיראי� �חבריו �ל א�א �כי�אב, נר �� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�אבנר
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�� אלעזר �ר�י א�מרי� אי� � ע�יר' �אני מנת 'על ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ב�רת�.
'על ע�ר�. מ�ני א�ת� מכ�די� עיר� ��ני �ל א�א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעזריה,
מ�פק, מק��ת ז� הרי �מ�ר, ר�ע אפ�� � צ�יק' �אני ִֵֶֶָ�ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָמנת
אפ�� � ר�ע' �ה�א מנת 'על �דע��. �ת��בה הרהר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ��א
זרה �עב�דה הרהר ��א מ�פק, מק��ת ז� הרי �מ�ר, ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ְֲִֵַָצ�יק
לעבד �מ��הרהר ה�א, �ד�ל זרה עב�דה �ע�� ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ�דע��;
וכת�ב: לבבכ�", יפ�ה ��" ��אמר: ר�ע, נע�ה ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ל��

�ל��". י�ראל �ית את �פ� ְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"למע�

.Âוהרי �הנת �היא סב�ר 'הייתי ואמר: הא�ה את ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהמק��
ע�ירה', היא והרי 'ענ�ה �הנת', היא והרי 'לו�ה לו�ה', ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהיא
��א מ�ני מק��ת, ז� הרי � ענ�ה' היא והרי ְִֵֶֶֶֹ�ְֲֲֲֲִִִֵֵַָָ'ע�ירה
והרי �ה� �ה�א הייתי 'סב�רה �אמרה: היא וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהטע��;
'עני עני', ה�א והרי 'ע�יר �ה�', ה�א והרי 'לוי לוי', ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹה�א
א�ת�. הטעה ��א מ�ני מק��ת, ז� הרי � ע�יר' ה�א ְְִִֵֶֶֶָָֹ�ְֲֲִֵֵַָוהרי
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ערוה‡. מ��� ��יה� ל�א �אס�ר נ�י� ��י ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמק��
[� א�ה[וקידש� ���� �ג�� �יצד? מק���ת. אינ� � ְִִֵֵֶַָָ�ְְֵַַָ�אחת

מק��ת. מה� אחת אי� � �אחת אחי�ת ��י א� ֶֶ�ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ�ב��,

מק���ת·. ��כ� 'הרי ואמר: �אחת ר��ת נ�י� ָ�ְְֶ�ְְֲִִֵֵַַַַָָק��
� �ה� וכ��צא �ב��, א�ה א� אחי�ת, ��י �ה� והי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָלי',
מ�� 'הרא�יה לה�: אמר א� מק��ת; מ��� אחת ְִִֶֶֶֶַָָָָ�ְָ�ִֵַַאי�
מאחי�ת, מ� ח�� מק���ת, ��� הרי � לי' מק��ת ֲִֵָָ�ְָ�ֲִֵֶֶ�ְְִָלביאה
��כ� 'הרי לה�: אמר א� וכ� �ה�. וכ��צא �ב��, א�ה ְֶ�ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָא�
אחת א�ה א� ��יה, א� �פחה, �ה� והיתה לי', ְְְִִִֶַַָָָָָָָ�ְמק���ת
� �ה� וכ��צא אח�ת� א� ��� א� אי� א�ת �ג�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָערוה,
לביאה מ�� 'הרא�יה אמר: וא� מק��ת; מ��� אחת ְְְִִִֶֶֶַָָָָ�ְָ�ִֵַַאי�
�אי� מא�ה ח�� ל�, מק���ת ��� �הרי ִֵֵֶָָ�ְָ�ֲֵֶֶ�ְמק��ת'

.�� ��פסי� ְִִִַָה����י�

�זה',‚. לי מק��ת מ�� אחת 'הרי אחי�ת: ל��י ִֶֶֶָ�ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָאמר
ידי על אחת ���ל�� א� �ר�טה, לה� [בשביל]ונת� ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מק��ת מ�נ�תי� 'אחת לאב: הא�מר וכ� ִֶֶ�ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָחבר��,
ל� ואס�ר מ���, �ט צריכ�ת ��� � ק���יה האב ְְִִֵֶָָ�ְִִֵֶָָָוק�ל
על וא� �ה� ��פסי� �ה����י� מ�ני מה�; אחת על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלב�א

מה�. אחת על לב�א אפ�ר �אי ְִִֵֶֶֶַַַָָ�י

לק���„. והל� �ל�נית, א�ה ל� לק�� �ליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהע��ה
לא�� �עצמ� המ��ח וק�� אמה]ל�, א�[את לב�� א� ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

��יה� � רא��נה נתק��ה מה� איז� יד�ע ואי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאח�ת�,
�ליח �ע�תה א�ה וכ� עליו. ואס�ר�ת �ט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכ�ת
איזה יד�ע ואי� לאחר, עצמ� היא וק��ה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלק���,
�ט נ�ת� אחד רצ�, וא� �ט; ל� נ�תני� �ניה� � קד� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמה�

��נס. ְֵֶָואחד

ק���‰. א� אבל �רח�קי�; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ��ה
וכ��צא לאחיו, א� ל��, עצמ� היא וק��ה לאב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�ליח

ל�ניה�. אס�רה והיא �ט, נ�תני� �ניה� � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ�ה�

.Â,ה�ליח �מת א�ה', לי וק�� 'צא ל�ל�ח�: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהא�מר
�חזקת זה הרי � ק�� לא א� א�ה ל� ק�� א� י�דע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינ�
ואי� וה�איל �ליח�ת�, לע��ת ה�ליח �חזקת ,����ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

��� א�ה �כל אס�ר זה הרי ל�, ק�� א�ה איז� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיד�ע
א� �ת ל� ��� א�ה �ג�� עליו, ערוה �ה� קר�ב�ת ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�
��א � ז� י�א �אמר �א� �ה�; וכ��צא אח�ת א� ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹא�
�א�ה �מ�ר .��� א� אח�ת�, א� �ל�ח�, ל� ק�� ְִָָ�ְֲִִִֵָָָא��
א� אח�ת קר�בה, ל� היתה א��. �ג�� קר�ב�ת ל� ְְְְֵֵֶָָָָָָ�אי�
�ע�ה� ��עה אי� א�ת ה�ר�בה והיתה �ה�, וכ��צא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�
הרי � ה�ליח ��מ�ת קד� ��ת�ר�ה �י על א� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�ליח,
קר�בת� את ה�ליח ק�� ��א א�מרי� ואי� ;�� מ�ר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ֶזה
�ע�ה ��עה רא�יה היתה ��א מ�ני ��ת�ר�ה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאחר
א�ה א�א ל� לק�� �ליח ל� ע��ה אד� ואי� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ליח,

ה�ליח�ת. ��עת לק��� ה�א ְְְְִִֶַַַָָ��כ�ל

.Êליח� אביה� את ��� וע�� בני�, חמ�ה ל� �הי� ֲִִֶֶַָָ�ְֲִִִֶָָָָמי
חמ� ל� �הי� לאי� ה�ני� אבי ואמר נ�י�, לה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלק��
האב וק�ל מ�ני', לאחד מק��ת מ�נ�תי� 'אחת ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְִֶַַָ�נ�ת:
האחי�, מ�ל ג�י� חמ�ה צריכה מה� אחת �ל � ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָה����י�
מה�, אחד מת לה�; לק�� לאב ר��ת נתנ� וכ�� ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ְִה�איל
מה�. מאחד וחליצה ג�י�, אר�עה צריכה מה� אחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל

.Á,�ר��ת� �היא נערה א� קט�ה, �ת ל� �היתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
��� וק�� לק���, ר��ת ה��גרת ל� ונתנה ��גרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�בת

� עד �כלל ה��גרת אי� � לאחד '��יסת� ויאמר �פר� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מק��ת, ה��גרת אי� לפיכ� �ליח'; א�תי �ע�ת ֶֶ�ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��גרת

מק��ת. ֶֶ�ְֲַָואח�ת�

.Ëי�� ��י ל� ��� נ�י�,[קבוצות]מי מ��י �נ�ת ְְִִִִֵֵֵֵֶָָ
�ר��ת� בגרו]וכ�� �ב�עת[שלא מה�, אחת וק�� , ְ�ְְְִִִֵֵֶַַַָ

א� � ה�ד�לה' ��י את ל� 'ק���י ל�על: אמר ְְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָה����י�
���ד�ל�ת �ד�לה ��א ל�מר, ��� �י [מאשתועל ְְִֵֶֶֶַַַָָ

���ט��תהראשונה] �ד�לה א� ל�, השניה]ק�� ,[מאשתו ְְִֵֶַַָ
���ט��ת ה�ד�לה מ� �ד�לה �היא ���ד�ל�ת קט�ה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָא�
והיא ���ד�ל�ת, ה�ד�לה מ� ח�� מ�ר�ת, ��� הרי �ֲֵ�ָ�ְְְִִֶַַָָ
�י על א� � ה�ט�ה ��� ק�� א� וכ� המק��ת. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ְְַַָלב��
���ד�ל�ת, קט�ה א� ���ט��ת, קט�ה ��א ל�מר, ���ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
� ���ד�ל�ת ה�ט�ה מ� קט�ה �היא ���ט��ת �ד�לה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָא�
לב�� והיא ���ט��ת, ה�ט�ה מ� ח�� מ�ר�ת, ��� ְְְְִִֶַַַַַָָָ�ָ�ֲֵהרי
�ד�לה �בנ�תיו �אי� ה�ד�לה', '��י ���מע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְַהמק��ת;

מ��ה. קט�ה �ה� �אי� 'ה�ט�ה', �מ�מע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמ��ה;

.È,מק��ת �היא ��ב�ר קד� ��� על ל�מר האב ֶֶ�ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנאמ�
ה�ל. על ְְַַָֹוא�סר�

.‡Èלמי י�דע ואיני ��י את 'ק���י �אמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב
��אמר: עד אד�, �ל על לע�ל� אס�רה ז� הרי � ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹק���יה'
�ט מ��� צריכה ותהיה ק���יה'; ��פל�ני לי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָ'נ�דע

��גרה. אחר ל� ���דע �י על וא� ְְְִִֶֶַַַַַַָָ�לבד,

.·Èאחד �בא ק���יה', למי י�דע 'איני האב: ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר
צרי� ואינ� לכנס, א� נאמ� � �����יה' ה�א 'אני ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:

אחרי�. ֲִִִֵק���י�

.‚Èאני' א�מר וזה ק���יה', 'אני א�מר זה �ני�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�א�
�ט נ�ת� אחד רצ�, וא� �ט; נ�תני� �ניה� � ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָק���יה'
ה�א 'אני ואמר: אחר �א �� ואחר �נס�, ��נס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

�על�. על א�סר� ואינ� נאמ�, אינ� � ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�����יה'

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„Èלמי י�דעת ואיני 'נתק���י �אמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהא�ה
נאמ� � �����י�' ה�א 'אני ואמר: אחד �בא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתק���י',
אינ� אבל מ���; ח�� אד� לכל מ�רת ותהיה �ט, ְֲִֵֶֶֶָָָָ�ְְִִֵֵֶל��

ל� �ר�יל והיא �קפ� יצר� ��א לכנס, עליו]נאמ� [תחפה ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ
לה�יר�. ְְִֵַָ�די

.ÂË'ק���ני 'לא א�מרת והיא 'ק���י�', לא�ה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהא�מר
א�מרת היא �קר�ביו. מ�רת והיא �קר�ב�תיה, אס�ר ה�א �ְְִִֶָָ�ְִִֶֶֶֶָ
מ�ר ה�א � ק���י�' 'לא א�מר וה�א ָ�ְְְִִִִֵַַַֹ'ק���ני',
והיא 'ק���י�', �קר�ביו. אס�רה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָ�קר�ב�תיה,
�ד�לה �קר�ב�ת אס�ר ה�א � ��י' א�א ק��� 'לא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹא�מרת

ה�ת,[הא�] �קר�ב�ת �מ�ר �קר�ביו; מ�רת �גד�לה ,ְָ�ְִֶֶָ�ְִַַָ
'לא א�מרת והיא ,'��� את 'ק���י �קר�ביו. מ�רת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ�ְַַוה�ת
מ�רת וה�ת ה�ת, �קר�ב�ת אס�ר ה�א � א�תי' א�א ֶֶ�ְְְִִִֶַַַַַָָָק���
�קר�ביו. אס�רה והא� הא�, �קר�ב�ת �מ�ר ְְְֲִִֵֵָָָָָ�ְִָ�קר�ביו;

.ÊË�עני��� א�� בי�ה����י�[לתקפות]וכל הוא [בי� ְֲִִִֵֶַָ
[� והלכ�היא עדי� �פני ק���י� �� �הי� ה��ע� ���ע� ,ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

�לא ה����י� �הי� ה�ד� א� אבל מת�; א� אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה
��אמר מק�� וכל ��ארנ�. �מ� ק���י�, �א� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדי�
מב��י� � ק���י' 'לא א�מר וה�א 'ק���ני', לאי� ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹא�ה
�זה ל� �אי� הע�, ל�אר לה�יר� �די �ט ל� ��כ�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמ���
�ת�ה. ל�� א�ת� ��פי� מעצמ�, �ט ל� נת� וא� ָ�ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָהפסד;

.ÊÈ�והל א�ה, ל� לק�� �ליח ל� [השליח]הע��ה ְְִִֵֶַַַָָָָ
לע��ת ואס�ר ל�ליח; מק��ת ז� הרי � לעצמ� ְֲִֶֶַַַָָ�ְְְְְֲִֵַָוק���
מ�ח �ברי ��אר �� וכ��צא זה �בר הע��ה וכל .��ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ר�ע. נקרא ְְִִָָָָ�ממ�ר,

.ÁÈה�ליח וק���, והל� א�ה, ל� לק�� �ליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהע��ה
��לח� 'לאי� א�מרת והא�ה ק���יה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�מר

ע�ה לא א� � הרי[מינה]נתק���י' �עדי�, ה�ליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
והא�ה �קר�ביו; מ�רת והיא �קר�ב�תיה, אס�ר ְְִִֶֶָָָ�ְְִִִֶַַָָָה�ליח
וא� �קר�ב�תיה. מ�ר והמ��ח המ��ח, �קר�בי ְְִִֶָָ�ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָאס�רה

�עדי� ה�ליח עדי�]החזק בפני אותו ז�[מינה הרי , �ְְֲִִֵֵַַַָ
לרא���. ִֶֶָ�ְמק��ת

.ËÈ�א ל��לח א� נתק���י, למי י�דעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מק��ת ז� הרי �עדי�, ה�ליח החזק לא א� � ֶֶ�ְְְֲִִֵֵַַַָ�ְִִֹל�ל�ח�'
וא� �ט. ��תבי� �ניה� �ל�ח�, �ה�א החזק וא� ְְְְְִִֵֵֶֶַ�ְִִֵַל�ני;

��נס. ואחד �ט נ�ת� אחד ְֵֵֵֶֶָָָרצ�,

.Îבעת� וק���, והל� לק���, �ליח �ע�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהא�ה
קד� א� יד�ע ואי� ,�� וחזרה ה�ליח�ת ��לה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכת�
ז� הרי � ה����י� אחר א� חזרה ה����י� ל� ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ���ל

.�� וחזר �ליח �ע�ה האי� וכ� מ�פק; ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְמק��ת

.‡Î�מה איז� י�דע ואינ� נ�י� מחמ� אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמק��
�קר�ב�ת אס�ר � ק��' 'א�תי א�מרת ואחת אחת וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָק��,
�יניה� אחת �ת�ה �מ�יח ואחת, אחת לכל �ט ונ�ת� ;����ְְְְִֵֵַַַַַַָָ�ֵֵֶַַָ
�ת�ה ���� חכמי� א�ת� קנס� �ביאה, ק�� וא� ָ�ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ�מס��ק.
מה� לאחת ��תב �ה�ת�ה יד�ע וה�בר ואחת. אחת ְֵֶֶַַַָָ�ְְְְֶַַַַַַַָָָָלכל
�����ני היא 'אני א�מרת ואחת אחת וכל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאבדה,

�ת�תי'. ואבדה �ת�ה לי ִָ�ְְְָָָ�ְְְִַָָוכתב�ה

.·Îהרי � לפל�ני מק��ת �היא ק�ל עליה ��צא ְֲִִֵֶֶ�ְִִֶֶֶָָָָָָהא�ה
וכל �ר�רה; ראיה �� �אי� �י על א� מק��ת, �חזקת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַז�
ה�א וכיצד ל�. ח���י� אי� �י�, �בית החזק ��א ְְְְִִֵֵֵַַ�ֶֹק�ל
�ני� ��א� �ג�� מק��ת? �היא �� ז� ��חזק ְְִֶֶֶַָ�ְְִֶַ�ֶַה��ל
אד� �בני מ�ע�ת, �מ��ת ��לקי� ה�ר�ת �רא� ְֵָָָ�ְְִִִֵֵֶַָוהעיד�
'נתק��ה וא�מר�ת: ל� �מח�ת ונ�י� וי�צאי�, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסי�
א�ת� �מע� ה���'. �ל�נית נתק��ה ה���, ְְְְְִִִַַַָָָ�ל�נית
��א ל�, ח���י� אי� � ה���' �תק�� '�ל�נית ְְְְִִִֵֵֶַַָָא�מר�ת:
וכ� ��תק��ה. ���מע� עד נתק��ה; ולא לק�� ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנז��נ�
ו�מענ� אר�סי� �מחת �מ� 'ראינ� ואמר�: �ני� �א� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָא�

��תק��ה[המולה]הברה מ�ל�ני ��מע מ�ל�ני ו�מענ� , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
למדינה העדי� לה� והלכ� �פל�ני, �ל�ני �פני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָ�ל�נית
מק��ת. א�ת� ��חזיק ק�ל זה הרי � מת�' א� ֶֶ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָאחרת,

.‚Îאמתלה �� היתה ��א אמ�רי�? �ברי� [טע���ה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ
הקול] את ו�מע�השובר אמתלה, �� היתה א� אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ

�יצד מק��ת. החזקה לא � ��תק��ה ו�מע� ֵֶֶַ�ְְְָ�ְְְְְֲִֶַַָָָָֹהאמתלה
ספק ק���י א� �נאי, על נתק��ה �ל�נית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
�בריה, על וס�מכי� א�ת�, ��אלי� א�א החזקה; לא �ֹ�ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָ

חזק. ק�ל ולא �ר�רה ראיה �� ואי� ְְְְִֵָָָָָָֹה�איל

.„Î�ימי �לאחר לפל�ני, ��תק��ה ק�ל עליה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָיצא
� �� �ה�א �י� לבית ה�ברי� מראי� א� � אמתלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאמר�
� לאו וא� מק��ת; �חזק ולא האמתלה, על ְִֶֶָ�ְְַ�ְְְֲִַַָָֹס�מכי�
אי� ה����י�, ���מע� �עת האמתלה נ�מעה ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹה�איל

לאמתלה. ְְֲִַָָח���י�

.‰Îל� לבנ� ��תק��ה ק�ל עליה ��צא �אחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמע�ה
�� �נאי 'על ואמר: אביו את �אל� זמ� �לאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ�ל�ני,
על חכמי� סמכ� ולא ה�נאי'; נתק�� ולא ל�, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹנתק��ה
�� אי� �כא�� מק��ת, ספק ז� 'הרי אמר�: א�א ְִֵֶֶָ�ְְְֲֵֵֶָָָָָ�בריו,

ְֲַָאמתלה'.

.ÂÎני� �בא לפל�ני, מק��ת �היא ק�ל עליה ְִִִֵֶֶָ�ְִֶֶָָָָיצא
�ק�ל: �ה� רא���, ק���י על ��דקי� � �פנינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוק���
אי� לרא���, מק��ת �היא �ר�רה �ראיה עדי� �א� ִֵֶֶָ�ְְְִִִִֵֶָָָָא�
�����יו רא��� מגר� � לאו וא� �ל��; �ני ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָק���י
לא ה�ני, �ר� וא� ו�אי. �����יו ה�ני ונ��א ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ�ק�ל,
האר�סי� מ� �ר��ת� החזיר יאמר� ��א הרא���, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ��תארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר

.ÊÎאחר ק�ל ויצא לפל�ני, מק��ת �היא ק�ל עליה ְְִִֵֶֶַָָ�ְִֶֶָָָָיצא
��נס, ואחד �ט ��תב אחד � לאחר מק��ת �היא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ְְִֶ�מ�ת�

אחר��. �י� רא��� ֲִֵֵַ�י�

.ÁÎסבל�נ�ת ל�לח ��הג� אחר[מתנות]מק�� לאר�סה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
ח���י� � ל� ה�בל� סבל�נ�ת �רא� עדי� �בא� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ��תארס,
�רב �י על א� מ�פק, �ט �צריכה נתק��ה ��א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�
��הג� �מק�� האר�סי�. קד� א�א מ��חי� אי� העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנ�י
ורא� מק��י�, �� ואחר �ח�ה ה�בל�נ�ת ל�לח ����ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ

ל�. ח���י� אי� � ְְִִֵָסבל�נ�ת

.ËÎ�ת�ת� �טר אותו]החזק שראו ידי �ר�[על א� � �ְְְַַ�ִֶֶָָ
ח���י� ��תבי�, �� ואחר ��ק��י� ה�ק�� אנ�י ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת



ני iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.„Èלמי י�דעת ואיני 'נתק���י �אמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהא�ה
נאמ� � �����י�' ה�א 'אני ואמר: אחד �בא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתק���י',
אינ� אבל מ���; ח�� אד� לכל מ�רת ותהיה �ט, ְֲִֵֶֶֶָָָָ�ְְִִֵֵֶל��

ל� �ר�יל והיא �קפ� יצר� ��א לכנס, עליו]נאמ� [תחפה ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ
לה�יר�. ְְִֵַָ�די

.ÂË'ק���ני 'לא א�מרת והיא 'ק���י�', לא�ה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהא�מר
א�מרת היא �קר�ביו. מ�רת והיא �קר�ב�תיה, אס�ר ה�א �ְְִִֶָָ�ְִִֶֶֶֶָ
מ�ר ה�א � ק���י�' 'לא א�מר וה�א ָ�ְְְִִִִֵַַַֹ'ק���ני',
והיא 'ק���י�', �קר�ביו. אס�רה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָ�קר�ב�תיה,
�ד�לה �קר�ב�ת אס�ר ה�א � ��י' א�א ק��� 'לא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹא�מרת

ה�ת,[הא�] �קר�ב�ת �מ�ר �קר�ביו; מ�רת �גד�לה ,ְָ�ְִֶֶָ�ְִַַָ
'לא א�מרת והיא ,'��� את 'ק���י �קר�ביו. מ�רת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ�ְַַוה�ת
מ�רת וה�ת ה�ת, �קר�ב�ת אס�ר ה�א � א�תי' א�א ֶֶ�ְְְִִִֶַַַַַָָָק���
�קר�ביו. אס�רה והא� הא�, �קר�ב�ת �מ�ר ְְְֲִִֵֵָָָָָ�ְִָ�קר�ביו;

.ÊË�עני��� א�� בי�ה����י�[לתקפות]וכל הוא [בי� ְֲִִִֵֶַָ
[� והלכ�היא עדי� �פני ק���י� �� �הי� ה��ע� ���ע� ,ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

�לא ה����י� �הי� ה�ד� א� אבל מת�; א� אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה
��אמר מק�� וכל ��ארנ�. �מ� ק���י�, �א� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדי�
מב��י� � ק���י' 'לא א�מר וה�א 'ק���ני', לאי� ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹא�ה
�זה ל� �אי� הע�, ל�אר לה�יר� �די �ט ל� ��כ�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמ���
�ת�ה. ל�� א�ת� ��פי� מעצמ�, �ט ל� נת� וא� ָ�ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָהפסד;

.ÊÈ�והל א�ה, ל� לק�� �ליח ל� [השליח]הע��ה ְְִִֵֶַַַָָָָ
לע��ת ואס�ר ל�ליח; מק��ת ז� הרי � לעצמ� ְֲִֶֶַַַָָ�ְְְְְֲִֵַָוק���
מ�ח �ברי ��אר �� וכ��צא זה �בר הע��ה וכל .��ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ר�ע. נקרא ְְִִָָָָ�ממ�ר,

.ÁÈה�ליח וק���, והל� א�ה, ל� לק�� �ליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהע��ה
��לח� 'לאי� א�מרת והא�ה ק���יה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�מר

ע�ה לא א� � הרי[מינה]נתק���י' �עדי�, ה�ליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
והא�ה �קר�ביו; מ�רת והיא �קר�ב�תיה, אס�ר ְְִִֶֶָָָ�ְְִִִֶַַָָָה�ליח
וא� �קר�ב�תיה. מ�ר והמ��ח המ��ח, �קר�בי ְְִִֶָָ�ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָאס�רה

�עדי� ה�ליח עדי�]החזק בפני אותו ז�[מינה הרי , �ְְֲִִֵֵַַַָ
לרא���. ִֶֶָ�ְמק��ת

.ËÈ�א ל��לח א� נתק���י, למי י�דעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מק��ת ז� הרי �עדי�, ה�ליח החזק לא א� � ֶֶ�ְְְֲִִֵֵַַַָ�ְִִֹל�ל�ח�'
וא� �ט. ��תבי� �ניה� �ל�ח�, �ה�א החזק וא� ְְְְְִִֵֵֶֶַ�ְִִֵַל�ני;

��נס. ואחד �ט נ�ת� אחד ְֵֵֵֶֶָָָרצ�,

.Îבעת� וק���, והל� לק���, �ליח �ע�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהא�ה
קד� א� יד�ע ואי� ,�� וחזרה ה�ליח�ת ��לה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכת�
ז� הרי � ה����י� אחר א� חזרה ה����י� ל� ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ���ל

.�� וחזר �ליח �ע�ה האי� וכ� מ�פק; ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְמק��ת

.‡Î�מה איז� י�דע ואינ� נ�י� מחמ� אחת ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמק��
�קר�ב�ת אס�ר � ק��' 'א�תי א�מרת ואחת אחת וכל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָק��,
�יניה� אחת �ת�ה �מ�יח ואחת, אחת לכל �ט ונ�ת� ;����ְְְְִֵֵַַַַַַָָ�ֵֵֶַַָ
�ת�ה ���� חכמי� א�ת� קנס� �ביאה, ק�� וא� ָ�ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ�מס��ק.
מה� לאחת ��תב �ה�ת�ה יד�ע וה�בר ואחת. אחת ְֵֶֶַַַָָ�ְְְְֶַַַַַַַָָָָלכל
�����ני היא 'אני א�מרת ואחת אחת וכל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאבדה,

�ת�תי'. ואבדה �ת�ה לי ִָ�ְְְָָָ�ְְְִַָָוכתב�ה

.·Îהרי � לפל�ני מק��ת �היא ק�ל עליה ��צא ְֲִִֵֶֶ�ְִִֶֶֶָָָָָָהא�ה
וכל �ר�רה; ראיה �� �אי� �י על א� מק��ת, �חזקת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַז�
ה�א וכיצד ל�. ח���י� אי� �י�, �בית החזק ��א ְְְְִִֵֵֵַַ�ֶֹק�ל
�ני� ��א� �ג�� מק��ת? �היא �� ז� ��חזק ְְִֶֶֶַָ�ְְִֶַ�ֶַה��ל
אד� �בני מ�ע�ת, �מ��ת ��לקי� ה�ר�ת �רא� ְֵָָָ�ְְִִִֵֵֶַָוהעיד�
'נתק��ה וא�מר�ת: ל� �מח�ת ונ�י� וי�צאי�, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסי�
א�ת� �מע� ה���'. �ל�נית נתק��ה ה���, ְְְְְִִִַַַָָָ�ל�נית
��א ל�, ח���י� אי� � ה���' �תק�� '�ל�נית ְְְְִִִֵֵֶַַָָא�מר�ת:
וכ� ��תק��ה. ���מע� עד נתק��ה; ולא לק�� ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנז��נ�
ו�מענ� אר�סי� �מחת �מ� 'ראינ� ואמר�: �ני� �א� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָא�

��תק��ה[המולה]הברה מ�ל�ני ��מע מ�ל�ני ו�מענ� , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
למדינה העדי� לה� והלכ� �פל�ני, �ל�ני �פני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָ�ל�נית
מק��ת. א�ת� ��חזיק ק�ל זה הרי � מת�' א� ֶֶ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָאחרת,

.‚Îאמתלה �� היתה ��א אמ�רי�? �ברי� [טע���ה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ
הקול] את ו�מע�השובר אמתלה, �� היתה א� אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ

�יצד מק��ת. החזקה לא � ��תק��ה ו�מע� ֵֶֶַ�ְְְָ�ְְְְְֲִֶַַָָָָֹהאמתלה
ספק ק���י א� �נאי, על נתק��ה �ל�נית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
�בריה, על וס�מכי� א�ת�, ��אלי� א�א החזקה; לא �ֹ�ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָ

חזק. ק�ל ולא �ר�רה ראיה �� ואי� ְְְְִֵָָָָָָֹה�איל

.„Î�ימי �לאחר לפל�ני, ��תק��ה ק�ל עליה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָיצא
� �� �ה�א �י� לבית ה�ברי� מראי� א� � אמתלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאמר�
� לאו וא� מק��ת; �חזק ולא האמתלה, על ְִֶֶָ�ְְַ�ְְְֲִַַָָֹס�מכי�
אי� ה����י�, ���מע� �עת האמתלה נ�מעה ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹה�איל

לאמתלה. ְְֲִַָָח���י�

.‰Îל� לבנ� ��תק��ה ק�ל עליה ��צא �אחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמע�ה
�� �נאי 'על ואמר: אביו את �אל� זמ� �לאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ�ל�ני,
על חכמי� סמכ� ולא ה�נאי'; נתק�� ולא ל�, ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹנתק��ה
�� אי� �כא�� מק��ת, ספק ז� 'הרי אמר�: א�א ְִֵֶֶָ�ְְְֲֵֵֶָָָָָ�בריו,

ְֲַָאמתלה'.

.ÂÎני� �בא לפל�ני, מק��ת �היא ק�ל עליה ְִִִֵֶֶָ�ְִֶֶָָָָיצא
�ק�ל: �ה� רא���, ק���י על ��דקי� � �פנינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוק���
אי� לרא���, מק��ת �היא �ר�רה �ראיה עדי� �א� ִֵֶֶָ�ְְְִִִִֵֶָָָָא�
�����יו רא��� מגר� � לאו וא� �ל��; �ני ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָק���י
לא ה�ני, �ר� וא� ו�אי. �����יו ה�ני ונ��א ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ�ק�ל,
האר�סי� מ� �ר��ת� החזיר יאמר� ��א הרא���, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ��תארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר

.ÊÎאחר ק�ל ויצא לפל�ני, מק��ת �היא ק�ל עליה ְְִִֵֶֶַָָ�ְִֶֶָָָָיצא
��נס, ואחד �ט ��תב אחד � לאחר מק��ת �היא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ְְִֶ�מ�ת�

אחר��. �י� רא��� ֲִֵֵַ�י�

.ÁÎסבל�נ�ת ל�לח ��הג� אחר[מתנות]מק�� לאר�סה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
ח���י� � ל� ה�בל� סבל�נ�ת �רא� עדי� �בא� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ��תארס,
�רב �י על א� מ�פק, �ט �צריכה נתק��ה ��א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�
��הג� �מק�� האר�סי�. קד� א�א מ��חי� אי� העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנ�י
ורא� מק��י�, �� ואחר �ח�ה ה�בל�נ�ת ל�לח ����ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ

ל�. ח���י� אי� � ְְִִֵָסבל�נ�ת

.ËÎ�ת�ת� �טר אותו]החזק שראו ידי �ר�[על א� � �ְְְַַ�ִֶֶָָ
ח���י� ��תבי�, �� ואחר ��ק��י� ה�ק�� אנ�י ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
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מ�ני ��א א�מרי� אי� ס�פר, �� �אי� �י על וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָל�;
ה�ק�� אנ�י �ל �ר� וא� וכתב. הק�י� ��צא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��פר

ל�. ח���י� אי� ה����י�, קד� ה�ת�ה ְִִִֵֶַָָֹ�ְְִֶַ���תבי�

.Ï�ני�� �ל�ני', �י�� ��תק��ה 'ראינ�ה א�מרי� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ�ני�
�חצר ��כני� ���� �י על א� � ראינ�ה' 'לא ְְִֵָָ�ְְִִִֶַַָֹא�מרי�
��ר� ראיה, ראינ�ה' 'לא �אי� מק��ת; ז� הרי ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ְֲֵַַאחת,

�צנעה. לק�� ְְְִֵַָָָהע�

.‡Ïלא' א�מרת והיא היא', 'מק��ת אחד עד ְִִֶֶֶֶֹ�ְֵֶַָָאמר
ואחד 'מק��ת', א�מר אחד מ�רת. ז� הרי � ְֶֶֶָ�ְֵֶֶֶָ�ְְֲִִֵַַנתק���י'
�צא, לא נ�את וא� ���א, לא � מק��ת' 'אינ� ְִִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ�ְֵֵָא�מר
אני', 'מק��ת אמרה נתק���י'. 'לא א�מרת: היא ֲִֶֶ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ�הרי
אמתלה נתנה א� � עצמ� וק��ה עמדה זמ� ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָ�לאחר

אני]לדבריה מקודשת שאמרה למה ��[הסבר 'מ�ני ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָָ
מ�� �דבריה וראינ� מק��ת', �אני �תח�ה אמר�י ְְִִֶֶֶַָָָָ�ְְְְֲִִִִֶַָָָוכ�

הרי א�� לדבריה, אמתלה נתנה לא וא� ל�ני. מ�רת ז� ֲֵ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ק���י �ני וק���י אס�רה, ז� הרי � מ�� �� ואי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ��תנה
עד ה�ל ועל עליו אס�רה ותהיה �ט, ל� נ�ת� לפיכ� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק,
אני', אי� 'א�ת ואמרה ��את הא�ה וכ� אר�ס�. ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ��ב�א
וי� לדבריה אמתלה נתנה א� � אני' '�נ�יה ואמרה ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָוחזרה

נאמנת. ז� הרי � מ�� ְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָ�דבריה

י ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�היא‡. זמ� �ל ס�פרי� מ�ברי לבעל� אס�רה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהאר�סה
א�ת� מ�י� חמיו, �בית אר�סת� על וה�א אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ�בית

מר��ת מדרבנ�]מ�ת אס�ר[מלקות �ביאה, ק��� ואפ�� . ְְְֲִִִַַַַָָָ
א�ת� ��ביא עד אביה, �בית �נ�ה �יאה עליה לב�א ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָל�
ה�א זה ויח�ד ל�; ויפרי��ה ע�� ויתיחד �ית� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלת��
מק��. �כל 'נ��אי�' ה�קרא וה�א לח�ה, �ניסה ְְְִִִַָָָָ�ְְְִִַָָה�קרא
מ�ערה � ����� אחר נ��אי� ל�� אר�סת� על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א
�בר. לכל א��� היא והרי נ��אה, ונע�ית קנא�, ��ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָ

לב�א·. מ�ר זה הרי � לח�ה האר�סה ��כנסה ָָ�ֲֵֶָ�ְְְֲִֵֶָָָָ�יו�
�בר. לכל �מ�רה א��� היא והרי ��רצה, עת �כל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליה
נבעלה, ��א �י על א� נ��אה, נקראת � לח�ה ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ�ְִִֵֶָ�מ���נס
על א� נ�ה, היתה א� אבל לבעילה; רא�יה ��היה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוה�א
והרי ה���אי�, �מר� לא � ע�� ונתיחד לח�ה ��כנסה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ�ְְְִִֶָ�י

עדי�. �אר�סה ֲֲִִַַָהיא

ה���אי�,‚. קד� החת� �בית חתני� �ר�ת לבר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה�: וא�� �רכ�ת, �� ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוה�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� לכב�ד�'. �רא �ה�ל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע�ל�,
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� האד�'. י�צר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהע�ל�,
והתקי� �בנית�, �מ�ת �צל� �צלמ�, האד� את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�ר
���' האד�'. י�צר ה' א�ה �ר�� עד, עדי �ני� מ��� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָל�
�ר�� ��מחה, לת�כ� �ניה �ק��� עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָ��י�
אה�בי�, רעי� ���ח ��ח �בניה'. צ��� מ��ח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָא�ה
ע�� מ��ח ה' א�ה �ר�� עד�, �ג� מ�ד� יציר� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ���ח�
א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� יר��לי�'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ב�נה
אחוה אהבה ור�ה ��ה וכ�ה, חת� ו�מחה, ���� ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָ�רא
יה�דה מערי י�מע אלהינ� ה' מהרה ורע�ת, ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ�ל��

וק�ל חת� ק�ל �מחה וק�ל ���� ק�ל יר��לי� ְְְְִִִַָָָָָ�מח�צ�ת
�ר�� מ�גינת�, �נערי� מ���ה חתני� מצהל�ת ק�ל ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָ��ה,

ה��ה'. ע� חת� מ��ח ה' ְִֵַַַַַָָָָא�ה

ה�י�„. על �מבר� יי�, �ל ��ס מביא � יי� �� יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוא�
�רכ�ת. �בע מבר� ונמצא ה��ס, על ��� את �מס�ר ְְְְִֵֶַַַָָָָ�ְְִֵֶַָ�ח�ה,
ההדס על �מבר� ה�י�, ע� הדס להביא ��הג� מק�מ�ת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָוי�

הבשמי�] ה��.[ברכת מבר� �� ואחר ה�י�, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר

�בני‰. �ד�לי� �ע�רה א�א חתני� �ר�ת מברכי� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואי�
ה�ני�. מ� וחת� ְְִִִַָָָח�רי�;

.Âנתיחד ולא חתני�, �ר�ת �בר� הא�ה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהמארס
ע��ה חתני� �ר�ת �אי� היא; אר�סה עדי� � �בית� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָע��
�ר� ולא לח�ה וכנס ארס לח�ה. �ניסה א�א ְֵַָֹ�ְְֵֵַָָ�ְְִִִֶַָָה���אי�,
אפ�� �מבר� וח�זר �מ�רה, נ��אה ז� הרי � חתני� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָ�ר�ת
מברכי� ואי� ��טהר, עד נ�ה ���א ולא ימי�. ��ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר

חתנ �ר�ת אינ�ל� �בר�, ונ�א עבר וא� ��טהר. עד י� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
�מבר�. ְֵֵָח�זר

.Êיהיה �� ואחר לח�ה, �ניסה קד� �ת�ה לכ�ב ְְִֶַַָָ�ְְִֶָָֹ�ְְְִִָֹוצרי�
��תב ה�א וכ�ה ה��פר. �כר נ�ת� והחת� �א���; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�ר
מ�אתי� �ח�ת ל� ��תבי� אי� �ת�לה, היתה א� ְְְִִִִֵַָָָָָָָל�?
מ�אה �ח�ת ל� ��תבי� אי� �ע�לה, היתה וא� ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ�ינר;
ל�, לה�סי� רצה וא� �ת�ה'. 'ע�ר ה�קרא ה�א וזה ְְִִָָָָ�ְְְִִִֶַַָָ�ינר.
אחד הע�ר ודי� ה��ספת ודי� מ�סי�. � זהב ��ר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפ��
�ת�ה �� ��אמר מק�� �ל לפיכ� ה�ברי�; לרב ָ�ְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹה�א
���נ� ה� וחכמי� �אחד. וה��ספת הע�ר ה�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסת�,
לה�ציא�. �עיניו ק�ה �הא ��א �די לא�ה, ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ�ְ�ת�ה

.Áא�א ה�ה�ר ה�ס� מ� א�ת� ��נ� לא � א�� ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ינרי�
נח�ת חלקי� �בעה �היה ה�מי�, �א�ת� �היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמ�ט�ע

�סלע ��היה עד �ס�, אחד דינרי�]וחלק ד' חצי[שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
חמ�ה �ת�לה, �ל �ינרי� מאתי� ונמצא� �ס�; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָז�ז
�ינר ע�ר �ני� �ע�לה, �ל �מאה �ס�, �ל �ינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוע�רי�
�מ� �ע�ר�ת, ות�עי� �� � �ינר �ל �מ�קל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָ�מחצה.
�כל 'ז�ז' ה�קרא ה�א � וה�ינר עיר�בי�. �תח�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ��ארנ�
מ�ט�ע ��היה �י� ה�ה�ר, ה�ס� מ� ��היה �י� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמק��,

ה�מי�. ִַָָא�ת�

.Ëוכל מ�אה; ולבע�לה מ�אתי�, לבת�לה ��חתי� ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאי�
ה�ת�ה את ה��תב אחד זנ�ת. �עילת �עילת� ָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָה��חת,

עדי� עליו �העיד� ואחד כתובה]��טר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ
מ�ד� סודר]וקנ� בקני� א�[התחייב מאה ל� ח�ב �ה�א ְִֵֶַָָָָָ

�נגד מ�לטלי� ל� נת� א� וכ� מ�ר; זה הרי � ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ֲִֵֶַָמאתי�
לכ�ב. �נאי ל� ��היה עד לבעל, מ�ר זה הרי � ְְְְִִִֶֶַַָֹֹ�ֲֵֶָָ�ְ�ת�ת�

.Èואבד ��תב א� �ת�ה, ל� �תב ולא הא�ה את ְֶַַָָָ�ְְִֵֶַַָָָָֹה��נס
ל� ��כרה א� לבעל�, �ת�ת� ��חלה א� ה�ת�ה, ְְֲֶַָָָָָ�ְֲֶָָָ�ְְַַ�טר
לפי לק�מ�; רצה א� ע�ר, �ת�ה ל� וכ�תב ח�זר � ְְְִִִַָָָָָ�ְְֵֵָָָ�ְ�ת�ת�
�לא אחת �עה אפ�� א��� ע� ל�ה�ת לאד� ל� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹ�אס�ר

הניה �ט�בת לאחרי� �ת�ת� ה��כרת אבל [במחיר�ת�ה. ְ�ְֲֶֶַָָ�ְֲֲִֵַַָָָָ
�ת�הזול] ��נ� ��א אחרת; �ת�ה ל� לכ�ב צרי� אינ� ,ְְִִֵָָֹ�ְְִֶֶֶַָֹ�ָ

זה ה�ציא� וא� לה�ציא�, �עיניו ק�ה �הא ��א �די ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹא�א
מכרה. לא א� ל� מ��� �היה �דר� ל��קח, �ת�ה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ְְֵַמ���

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡Èלח�ה נכנסה ולא �ת�ה ל� וכתב הא�ה את ָ�ְְְְִָָֹ�ְְְִֵֶַַָָָָָהמארס
ע��ה ה�ת�ה �אי� נ��אה; ואינ� היא, אר�סה עדי� �ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ�ָָ
מ�ני �ת�ת� ע�ר ��בה �ר��, א� מת וא� ְִֵָָ�ְְְִִִִֵֵַַָָה���אי�.

נמכרו]ח�רי� שלא שברשותו, ��ספת[מנכסי� ��בה ואינ� ; ְִֵֶֶָָ
�ת�ה, �תב ולא ארס א� אבל נכנסה. ולא ה�איל ָ�ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹ�לל,
הע�ר; ואפ�� �ל��, ל� אי� � אר�סה והיא �ר�� א� ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָ�מת
��כ�ב. עד א� ����א עד �ת�ת� ע�ר ל� ��נ� ְִִֵֶֶַַָָָֹ�ְְִִֶַָֹ��א
�ר�� א� �מת �ת�ה, המארס ל� וכתב ��� את ְֵֵָָ�ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָוהמארס

��ארנ�. �מ� לאביה, �ת�ת� � נערה ְְְִֵֶַָָָָ�ְְֲִֶַָ��היא

.·Èמח� יהיה �ת�לה, ה���א ��ל חכמי�, ��נ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
ונ�ת� נ��א ולא �מלאכ��, ע�סק אינ� � ימי� �בעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹע��

�ח�ר �היה �י� ו�מח, ו��תה א�כל א�א [רווק]���ק, ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מ�ל�ה �ח�ת אי� �ע�לה, היתה וא� אלמ��; �היה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�י�
�מח ��היה י�ראל, לבנ�ת היא חכמי� ���נת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָימי�;
�י� ימי�, �ל�ה ה�ע�לה וע� ימי�, �בעה ה�ת�לה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹע�

אלמ��. �י� ְֵַָ�ח�ר

.‚È�ל �י��[מותר]י� �אחת ר��ת נ�י� ל�א לאד� ְְְִִֵַַַָָָָ
צרי� ל�מחה, אבל �אחד. ל�ל חתני� �ר�ת �מבר� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד,
�ת�לה, א� � ל� הרא�יה �מחה אחת �ל ע� ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹל�מח
��מחה. �מחה מערבי� ואי� �ל�ה; �ע�לה, וא� ְְְְְְְְְְִִִִִֵָָָָָָֹ�בעה,

.„È,אב� �ת�עה אפ�� ח�ל, י�� �כל ל�א לאד� ְְְְְֲִִִָָָָָָָ�מ�ר
��ת �ערב לא נ��אי� אי� אבל ��ילה. �י� ,���� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�י�
��ת ח��ל לידי יב�א ��א �זרה � ���ת �אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
ל�מר, צרי� ואי� �סע�דת�; טר�ד �החת� ה�ע�דה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ת���
נ��אי� אי� מ�עד �ל �ח�� ואפ�� ���ת. ל�א ְִֵֵֶ�ְְֲִִֶַַָָָ�אס�ר
��מחה, �מחה מערבי� �אי� לפי � ��ארנ� �מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנ�י�,
��אר זאת". את �� ל� ונ�נה זאת, �בע "מ�א ְְְְִֶַַָָֹֹ�ְֱֵֶֶַַ��אמר:
��טרח וה�א � ��רצה י�� �כל ל�א מ�ר ְְְְִִִֶֶֶַָָָ�ִַָה�מי�,

ה���אי�. י�� קד� ימי� �ל�ה נ��אי� ְְִִִִִִֶַַָָֹֹ�סע�דת

.ÂËבחמי�י� ��ני א�א �� י��בי� �י� �ית �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמק��
טענת ל� היתה �א� רביעי, �י�� נ�את �ת�לה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�לבד,

בתולה]�ת�לי� מצאה �מנהג[שלא �י�; לבית י��י� , ְְְְִִִִֵַַ
�די �חמי�י, י�א�ה ה�ע�לה את �ה���א ה�א, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמי�
וי�צא �ב��ת, ��ת וערב חמי�י ע�� �מח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��היה

הרא���. ���� ְְִִַַָלמלאכ��

.ÊËהיא �י� � לנ��אי� ה�על �תבע� קט�ה ��� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס
ותע�ה ��ג�יל עד ���א ��א לע�ב יכ�לי� אביה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י�
.�� לע��ת רא�י ואי� ��נס; �כנס�, רצ� וא� ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈהיא והרי לנ��אי� �תבע� �ני� ��ה ו�הה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארס�
לפרנס ה�ביעה מ��� חד� ע�ר �ני� ל� נ�תני� � ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמ� ותכשיטי�]את ל�,[בבגדי� צריכה �היא מה �לת�� ְְְִִֵֶֶַַַָָ
ע�ר �ני� ל� נ�תני� ��גרה, אחר �בע� ���א. �� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָואחר
ל� נ�תני� ה�גר, �י�� ק��� א� וכ� ה�גר; מ��� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹחד�
ק��� ה�גר. י�� �ה�א ה����י�, מ��� חד� ע�ר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ני�
�בגר�ת� חד� ע�ר �ני� עליה עבר� א� � ��גרה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מ��� י�� �ל�י� א�א ל� נ�תני� אי� נתק��ה, �� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
י�� �ל�י� ל� נ�תני� ה�ע�לה, את המארס וכ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��בע�;

ה�ביעה. ְִִַָמ���

.ÁÈאת לפרנס ה�על מ��בע� לא�ה זמ� ���תני� ���ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
את לפרנס לאי� זמ� נ�תני� �� ���א, �� ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמ�

והחופה]עצמ� הסעודה צרכי א�ת�[להכי� מ��בעה ְְִֶַָָ
ע�ר �ני� א� ל�: ���תני� �מ� ל�? נ�תני� וכ�ה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהא�ה.
י��. �ל�י� י��, �ל�י� וא� חד�; ע�ר �ני� ְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹֹחד�,

.ËÈנתח�ב � נ�א� ולא לאי� ��תנ� זמ� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�יע
�אחד ה�מ� ה�יע וא� �נס; ��א �י על א� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ�מז�נ�תיה
לא�ת� מז�נ�ת ל� מעלה אינ� � ��ת �ערב א� ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ���ת
היא, א� ה�א חלה א� וכ� לכנס. יכ�ל �אינ� מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹה���,

מ אינ� � ה�מ� ��ה�יע נ�ה ��ר�ה מז�נ�ת,א� ל� עלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
��בריא, עד א� ��טהר עד לה��א רא�יה אינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�הרי

��בריא. עד א�ה ל�א יכ�ל אינ� ה�א ְְִִִֵֵֶַַָָָוכ�

רביעי יו�

יא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

נחלצה‡. א� נת�ר�ה א� ��תאלמנה �ת�לה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָה���א
שמת] בעלה אחי א�[ע"י נתאלמנה האר�סי� מ� א� �ְְְִִִִֵַָָ

ה���אי�, מ� וא� מאתי�; �ת�ת� נחלצה, א� ְִִִִִַַָָָ�ְְְְְִֶָָָנת�ר�ה
וכ� �בע�לה. היא הרי ����את מנה, מאה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ�ְ�ת�ת�

מ�חררת �ת�לה כנענית]ה���א שפחה ���רת[מהיותה א� ְְֵַָ�ְִֶֶֶ
�ב�יה גויי�]א� ונת��רה[בידי ה�פחה נ��חררה א� � ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

וי�� �ני� מ�ל� �ח�ת�ת וה� ה�ב�יה, ונפ�ית ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹה��יה
וי�� �ני� �ל� �נ�ת הי� וא� מאתי�; �ת�ת� � ְְְִִִַָָָָָָֹ�ְֶָאחד

מאה. �ת�ת� ומעלה, ֵָָָ�ְְֶַָָָאחד

�י·. על וא� מאה �ת�ה לא�� חכמי� ��נ� מה ְִֵַַָָ�ְְְְֲִִִֵֵַָ�מ�ני
וחזקת ���על, ה���אה וחזקת ה�איל �ת�ל�ת? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�
�י� מאה לה� ��נ� ���על, וה�ב�יה וה�כרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�פחה

�בר. לכל �בע�ל�ת ה� והרי נבעל�, לא �י� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹנבעל�

ע�‚. בתוליה]מ�ת ונפלו מכה מאה;[קיבלה �ת�ת� �ְֵַ�ֵָָָ
מ�ת ונמצאת �למה �ת�לה �היא מנת על נ�א� ַ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָאפ��
�למ�ה �ני� �ל� �ת קט�ה מאה. �ת�ת� � ְְִֵַַַָָָָָָָֹ�ְֵע�
מאתי�; �ת�ת� � �ד�ל אד� עליה �א אפ�� ִַָָָ�ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָ��בעלה,
��א �ד�לה וכ� ה�ת�ל�ת. ��אר �ת�לה ��חזר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹס�פ�
�א�� מאתי�, �ת�ת� � �למ�ה �ני� ��ע מ�� קט� ְִִַָָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָָָעליה
�יאה, אחד וי�� �ני� ��ע �� ��יאת �לל; נבעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

�יאה. �יאת� אי� מ�ה ִִִֵֶָָָ�ח�ת

איל�נית„. א� ס�מא, א� ��גרת, �היא לאיל�ת�לה [דומה ְְִִֶֶֶַָָ
מולידה] ואינה החר�תזכר אבל מאתי�; �ת�ת� �ְ�ֲִֵֶֶַַָָָָ

ל� ��נ� לא ה��טה, �ת�ה. חכמי� לה� ��נ� לא ְִַָָָֹ�ְְְֲִִֶַָָָֹוה��טה,
נ��אי� ל� ��� �י על א� והחר�ת, �לל; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָנ��אי�

י�נע�[מדרבנ�]מ�בריה� ��א �די �ת�ה, ל� ��נ� לא , ְְְִִִֵֶָֹ�ְְִֵֶָָֹ
מז�נ�ת, ל� אי� �� �ת�ה, ל� �אי� �כ�� א�ת�. י�א� ְֵָָָ�ְְְְִֵֵֶָָֹולא

�נס� וא� �ת�ה; מ�נאי �נאי כשהיא]ולא חר�ת[נשאה ְְְְִֵַָֹ�ְְִֵֶֶָָָ
מאה. �כת�ת� �ת�ה, �תנאי �ת�ה ל� י� � ֵָָָ�ְָ�ְְֵָָ�ְְְְִֵַָָונת��חה

�ת�ת�‰. � מנה מאה ל� וכתב ��טה א� חר�ת ָָ�ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָנ�א
נכסיו. לה�יק �רצה מ�ני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָק�מת,

.Âי� על א� � ��ח�ת נ�י� ���א� ��טה א� ְְִִִֵֵֶֶַַָָחר�
עליה� לנ�יה� אי� ה��טה, ונ���ה החר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ��ת��ח
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.‡Èלח�ה נכנסה ולא �ת�ה ל� וכתב הא�ה את ָ�ְְְְִָָֹ�ְְְִֵֶַַָָָָָהמארס
ע��ה ה�ת�ה �אי� נ��אה; ואינ� היא, אר�סה עדי� �ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ�ָָ
מ�ני �ת�ת� ע�ר ��בה �ר��, א� מת וא� ְִֵָָ�ְְְִִִִֵֵַַָָה���אי�.

נמכרו]ח�רי� שלא שברשותו, ��ספת[מנכסי� ��בה ואינ� ; ְִֵֶֶָָ
�ת�ה, �תב ולא ארס א� אבל נכנסה. ולא ה�איל ָ�ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹ�לל,
הע�ר; ואפ�� �ל��, ל� אי� � אר�סה והיא �ר�� א� ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָ�מת
��כ�ב. עד א� ����א עד �ת�ת� ע�ר ל� ��נ� ְִִֵֶֶַַָָָֹ�ְְִִֶַָֹ��א
�ר�� א� �מת �ת�ה, המארס ל� וכתב ��� את ְֵֵָָ�ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָוהמארס

��ארנ�. �מ� לאביה, �ת�ת� � נערה ְְְִֵֶַָָָָ�ְְֲִֶַָ��היא

.·Èמח� יהיה �ת�לה, ה���א ��ל חכמי�, ��נ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
ונ�ת� נ��א ולא �מלאכ��, ע�סק אינ� � ימי� �בעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹע��

�ח�ר �היה �י� ו�מח, ו��תה א�כל א�א [רווק]���ק, ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מ�ל�ה �ח�ת אי� �ע�לה, היתה וא� אלמ��; �היה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�י�
�מח ��היה י�ראל, לבנ�ת היא חכמי� ���נת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָימי�;
�י� ימי�, �ל�ה ה�ע�לה וע� ימי�, �בעה ה�ת�לה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹע�

אלמ��. �י� ְֵַָ�ח�ר

.‚È�ל �י��[מותר]י� �אחת ר��ת נ�י� ל�א לאד� ְְְִִֵַַַָָָָ
צרי� ל�מחה, אבל �אחד. ל�ל חתני� �ר�ת �מבר� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד,
�ת�לה, א� � ל� הרא�יה �מחה אחת �ל ע� ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹל�מח
��מחה. �מחה מערבי� ואי� �ל�ה; �ע�לה, וא� ְְְְְְְְְְִִִִִֵָָָָָָֹ�בעה,

.„È,אב� �ת�עה אפ�� ח�ל, י�� �כל ל�א לאד� ְְְְְֲִִִָָָָָָָ�מ�ר
��ת �ערב לא נ��אי� אי� אבל ��ילה. �י� ,���� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�י�
��ת ח��ל לידי יב�א ��א �זרה � ���ת �אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
ל�מר, צרי� ואי� �סע�דת�; טר�ד �החת� ה�ע�דה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ת���
נ��אי� אי� מ�עד �ל �ח�� ואפ�� ���ת. ל�א ְִֵֵֶ�ְְֲִִֶַַָָָ�אס�ר
��מחה, �מחה מערבי� �אי� לפי � ��ארנ� �מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנ�י�,
��אר זאת". את �� ל� ונ�נה זאת, �בע "מ�א ְְְְִֶַַָָֹֹ�ְֱֵֶֶַַ��אמר:
��טרח וה�א � ��רצה י�� �כל ל�א מ�ר ְְְְִִִֶֶֶַָָָ�ִַָה�מי�,

ה���אי�. י�� קד� ימי� �ל�ה נ��אי� ְְִִִִִִֶַַָָֹֹ�סע�דת

.ÂËבחמי�י� ��ני א�א �� י��בי� �י� �ית �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמק��
טענת ל� היתה �א� רביעי, �י�� נ�את �ת�לה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�לבד,

בתולה]�ת�לי� מצאה �מנהג[שלא �י�; לבית י��י� , ְְְְִִִִֵַַ
�די �חמי�י, י�א�ה ה�ע�לה את �ה���א ה�א, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמי�
וי�צא �ב��ת, ��ת וערב חמי�י ע�� �מח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��היה

הרא���. ���� ְְִִַַָלמלאכ��

.ÊËהיא �י� � לנ��אי� ה�על �תבע� קט�ה ��� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס
ותע�ה ��ג�יל עד ���א ��א לע�ב יכ�לי� אביה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י�
.�� לע��ת רא�י ואי� ��נס; �כנס�, רצ� וא� ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈהיא והרי לנ��אי� �תבע� �ני� ��ה ו�הה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארס�
לפרנס ה�ביעה מ��� חד� ע�ר �ני� ל� נ�תני� � ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמ� ותכשיטי�]את ל�,[בבגדי� צריכה �היא מה �לת�� ְְְִִֵֶֶַַַָָ
ע�ר �ני� ל� נ�תני� ��גרה, אחר �בע� ���א. �� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָואחר
ל� נ�תני� ה�גר, �י�� ק��� א� וכ� ה�גר; מ��� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹחד�
ק��� ה�גר. י�� �ה�א ה����י�, מ��� חד� ע�ר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ני�
�בגר�ת� חד� ע�ר �ני� עליה עבר� א� � ��גרה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מ��� י�� �ל�י� א�א ל� נ�תני� אי� נתק��ה, �� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
י�� �ל�י� ל� נ�תני� ה�ע�לה, את המארס וכ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��בע�;

ה�ביעה. ְִִַָמ���

.ÁÈאת לפרנס ה�על מ��בע� לא�ה זמ� ���תני� ���ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
את לפרנס לאי� זמ� נ�תני� �� ���א, �� ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמ�

והחופה]עצמ� הסעודה צרכי א�ת�[להכי� מ��בעה ְְִֶַָָ
ע�ר �ני� א� ל�: ���תני� �מ� ל�? נ�תני� וכ�ה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהא�ה.
י��. �ל�י� י��, �ל�י� וא� חד�; ע�ר �ני� ְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹֹחד�,

.ËÈנתח�ב � נ�א� ולא לאי� ��תנ� זמ� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹה�יע
�אחד ה�מ� ה�יע וא� �נס; ��א �י על א� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ�מז�נ�תיה
לא�ת� מז�נ�ת ל� מעלה אינ� � ��ת �ערב א� ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ���ת
היא, א� ה�א חלה א� וכ� לכנס. יכ�ל �אינ� מ�ני ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹה���,

מ אינ� � ה�מ� ��ה�יע נ�ה ��ר�ה מז�נ�ת,א� ל� עלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
��בריא, עד א� ��טהר עד לה��א רא�יה אינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�הרי

��בריא. עד א�ה ל�א יכ�ל אינ� ה�א ְְִִִֵֵֶַַָָָוכ�

רביעי יו�

יא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

נחלצה‡. א� נת�ר�ה א� ��תאלמנה �ת�לה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָה���א
שמת] בעלה אחי א�[ע"י נתאלמנה האר�סי� מ� א� �ְְְִִִִֵַָָ

ה���אי�, מ� וא� מאתי�; �ת�ת� נחלצה, א� ְִִִִִַַָָָ�ְְְְְִֶָָָנת�ר�ה
וכ� �בע�לה. היא הרי ����את מנה, מאה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ�ְ�ת�ת�

מ�חררת �ת�לה כנענית]ה���א שפחה ���רת[מהיותה א� ְְֵַָ�ְִֶֶֶ
�ב�יה גויי�]א� ונת��רה[בידי ה�פחה נ��חררה א� � ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

וי�� �ני� מ�ל� �ח�ת�ת וה� ה�ב�יה, ונפ�ית ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹה��יה
וי�� �ני� �ל� �נ�ת הי� וא� מאתי�; �ת�ת� � ְְְִִִַָָָָָָֹ�ְֶָאחד

מאה. �ת�ת� ומעלה, ֵָָָ�ְְֶַָָָאחד

�י·. על וא� מאה �ת�ה לא�� חכמי� ��נ� מה ְִֵַַָָ�ְְְְֲִִִֵֵַָ�מ�ני
וחזקת ���על, ה���אה וחזקת ה�איל �ת�ל�ת? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�
�י� מאה לה� ��נ� ���על, וה�ב�יה וה�כרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�פחה

�בר. לכל �בע�ל�ת ה� והרי נבעל�, לא �י� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹנבעל�

ע�‚. בתוליה]מ�ת ונפלו מכה מאה;[קיבלה �ת�ת� �ְֵַ�ֵָָָ
מ�ת ונמצאת �למה �ת�לה �היא מנת על נ�א� ַ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָאפ��
�למ�ה �ני� �ל� �ת קט�ה מאה. �ת�ת� � ְְִֵַַַָָָָָָָֹ�ְֵע�
מאתי�; �ת�ת� � �ד�ל אד� עליה �א אפ�� ִַָָָ�ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָ��בעלה,
��א �ד�לה וכ� ה�ת�ל�ת. ��אר �ת�לה ��חזר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹס�פ�
�א�� מאתי�, �ת�ת� � �למ�ה �ני� ��ע מ�� קט� ְִִַָָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָָָעליה
�יאה, אחד וי�� �ני� ��ע �� ��יאת �לל; נבעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

�יאה. �יאת� אי� מ�ה ִִִֵֶָָָ�ח�ת

איל�נית„. א� ס�מא, א� ��גרת, �היא לאיל�ת�לה [דומה ְְִִֶֶֶַָָ
מולידה] ואינה החר�תזכר אבל מאתי�; �ת�ת� �ְ�ֲִֵֶֶַַָָָָ

ל� ��נ� לא ה��טה, �ת�ה. חכמי� לה� ��נ� לא ְִַָָָֹ�ְְְֲִִֶַָָָֹוה��טה,
נ��אי� ל� ��� �י על א� והחר�ת, �לל; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָנ��אי�

י�נע�[מדרבנ�]מ�בריה� ��א �די �ת�ה, ל� ��נ� לא , ְְְִִִֵֶָֹ�ְְִֵֶָָֹ
מז�נ�ת, ל� אי� �� �ת�ה, ל� �אי� �כ�� א�ת�. י�א� ְֵָָָ�ְְְְִֵֵֶָָֹולא

�נס� וא� �ת�ה; מ�נאי �נאי כשהיא]ולא חר�ת[נשאה ְְְְִֵַָֹ�ְְִֵֶֶָָָ
מאה. �כת�ת� �ת�ה, �תנאי �ת�ה ל� י� � ֵָָָ�ְָ�ְְֵָָ�ְְְְִֵַָָונת��חה

�ת�ת�‰. � מנה מאה ל� וכתב ��טה א� חר�ת ָָ�ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָנ�א
נכסיו. לה�יק �רצה מ�ני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָק�מת,

.Âי� על א� � ��ח�ת נ�י� ���א� ��טה א� ְְִִִֵֵֶֶַַָָחר�
עליה� לנ�יה� אי� ה��טה, ונ���ה החר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ��ת��ח
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תביעה]�ל�� לה�[שו� י� �הבריא�, אחר לק�מ� רצ� ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
וכתב� החר�, את �ה�יא� ה� �י� �ית וא� מאה. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ְ�ת�ה
�י�; �ית ל� ��תב� מה �ל נ�טלת � נכסיו על �ת�ה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְָל�
�אי� �מק�� � א�ת� מ�יאי� �י� �ית אי� ה��טה, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
לא � קט� וכ� נ��אי�. ל� ��נ� לא ע�מדת, חכמי� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��נת
נ��אי� לידי לב�א וס�פ� ה�איל נ��אי�, חכמי� ל� ְְֲִִִִִִִִֵָָ��נ�
�היא �י על וא� לקט�ה נ��אי� ��נ� מה �מ�ני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָ�מ�רי�.

�די �מ�רי�? נ��אי� לידי הפקר�אה מנהג �� ינהג� ��א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וי�דע[זנות] א�ת� ���דקי� עד ה�ט� את מ�יאי� ואי� .ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

סימני�. ִִִֵֶָ�הביא

.Ê� א�ה ���א אחד, וי�� �ני� ��ע �� אפ�� ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָקט�,
וק�מ� הג�יל וא� �ת�ה; ל� בעלה]אי� להיות [נשאר ְֵָ�ְְְְִִִִָָ

ה�א ��ת��ר �ר וכ� מנה. �ת�ה ע�ר ל� י� �הג�יל, ְְִֵֵֵֶֶַָָ�ְְִִִֵֶַַַָאחר
ק�מ�. �� מנת �על מנה, �ת�ת� � ְְִֵֶֶַָָָָָ�ְְְִוא���

.Á;�ת�לי� טענת ל� י� מאתי�, ��ת�ת� �ת�לה ְֲִִֵַַַָָָָ�ְְֶָָ�ל
אי� � �ת�ה חכמי� ל� ��נ� ��א א� מנה, ��ת�ת� ֵָ�ְְֲִִֶֶָָָָָֹ�ְְֶָוכל
אי� נ��אי�, קד� אר�סת� ע� וה�תיחד �ת�לי�. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹל�

�ת�לי�. טענת ְֲִַַל�

.Ë�חזקת� �ת�לה ���א זה �ת�לי�? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�מה
��ני �ת�לה'. מצאתיה 'לא וא�מר וט�ע� �ת�לה, ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ�היא
�ס�� מ��ה ���תתי� �מי� האחד, � לבת�לי� ה� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימני�
רא��נה �ביאה �� ��מצא ה�חק וה�ני, רא��נה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�יאה

ה��מי�. ְְִִַַַ��עת

.Èלא ואמר וטע� מאתי�, ��ת�ת� �ת�לה ְְִַַַָָָָָֹ�ְְֵֶַָה���א
ה�א, 'אמת אמרה א� א�ת�: ��אלי� � �ת�לה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
והלכ� קרקע א� ע� וה�ני ��פל�י מ�ני �ת�לה, מצאני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
�י על א� למנה. �ת�ת� ותחזר נאמנת, ז� הרי � ְִֶַַָָָ�ְְְְֱֲֵֶֶֶַַֹ�ת�לי'
� �ל��' ל� ואי� עלי� �א אי� '��א וא�מר ט�ע� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ה�א

סת� להחרי� ל� וי� �טענת�; מ��יחי� חר�אי� [להטיל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
ו�אי.סתמי] ל� ה�בר �אי� אי�, עליה �א ִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ��א

.‡È�ואי �ת�לה, מצאני ��א אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹאמרה
נאמנת, ז� הרי � ל�' ��תארס�י אחר �אנס עלי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�א
עד '��א ואמר: טע� וא� �היתה; �מ� מאתי� ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָ�ְ�כת�ת�
אחר א� טע�ת, מ�ח �מ�חי נאנס� ארס�י� ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ��א
מי על סת� מחרי� זה הרי � �רצ�נ�' נבעל� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ�ארס�י�

.�� ח�ב �איני ממ�� לח�בני �די �קר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ���ע�

.·Èלא' א�מרת: והיא �ת�לה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטע�
�ב�על ח�זר א� א�ת�, ��דקי� � אני' �ת�לה ועדי� עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ�א
�כל מצאני �בת�לה עלי '�א אמרה: עדי�. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ�פני
ל�: וא�מרי� א�ת� ��אלי� � ט�ע�' ה�א ו�קר ְְְְֲִִֵֶֶַה�ת�ל�ת,
אמר א� �ת�לה'? �אינ� �אמר� עד ה�בר היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'מה
לה� אי� ��א �מ��ח�� ��דקי� � �� מצאתי ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמ�ני
,�� ��� נמצא� א� �ת�לי�; �� ולא נ�ה �� לא �לל, ��ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ�ֵָ
��דקי� � �� מ��ח�� �נ�ת נמצא� לא �חזקת�. ז� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהרי
האיברי�, לחל�חית ���� �� י� �ד�ל חלי ��א ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹא�ת�,

�מרטיבי� �רעב. מתע�ה היתה ��א א�ת�[רוחצי�]א� ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
�נ�ה, ות�על ��בריא, עד א�ת� �מ�קי� א�ת� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�מאכילי�
ולא ח�לי לא �� אי� וא� לאו. א� �� ��ציא א� ְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹונראה

�י על וא� �ת�לי�; טענת ז� הרי � �� ���צא ולא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹרעב
�א� אי� ,�� יצא ולא ה�איל ה��מי�, �עת �חק ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ��צא
נערה �י� קט�ה �י� ,�� ל� י� �ת�לה ��ל � ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ת�לי�
אמר וא� �אמרנ�. �מ� הח�לי מ�ני א�א ��גרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�י�

�ת�ח �תח א�א �חק, מצאתי ��א [בעולה]'מ�ני ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
�רב היא, ��גרת ��א �נ�תיה: על ��אלי� � ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹמצאתי'

��ר�י�י� �חק לה� אי� �דלהה��גר�ת �הרי הר�ה, �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
א�מרי� עדי�, �גרה לא וא� �ת�ליה. וכל� איבריה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹונתר��
הר���ה לא �לפיכ� �נחת, �על�ה א� ה�יתה '��א ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹל�:
הרי � היה' �ת�ח �תח ו�אי א�א כי 'לא אמר א� ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ�דחק;
�י� קט�ה �י� �גרה, ��א �ת�לה לכל �ת�לי� טענת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹז�
�תח� נערה, �ת�לה ��ל ח�לה; �י� �ריאה �י� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנערה,
�תח �מצא ה�איל ה��, ��צא �י על וא� ה�א; ְִִֶֶַַַַָָָָָָסת��

�ת�לי�. �א� אי� ְִֵַָָ�ת�ח,

.‚È,�מי� טענת ל� אי� �ה��גרת �ה�ר�, �א�ני� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָי�
�בר מראה ה�למ�ד �ר� ואי� �ת�ח. �תח טענת ל� ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוי�
ספרי� על �דק�י �כבר ��ה�; ��סחא�ת היתה וטע�ת ְְְְִִֶֶַַָָָָָ�ְְֶַָָָזה,
�אי� �אמרנ�, �מ� �ה�בר �מצאתי וקדמ�ני�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָר�י�

�לבד. �מי� טענת א�א ְֲִִֶֶֶַַַַָָל��גרת

.„È�התקינ וה� לא�ה; �ת�ה ע�ר ���נ� ה� ְְִִִֵָָָ�ְְֲִִִֵֶַָחכמי�
א�ת� מכח�ת והא�ה �ת�לי� טענת ה��ע� ��ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמר�
היא �חזקה האי�; על לא ראיה, להביא ועליה נאמ�, �ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

�סע�דה ט�רח אד� [ע"י�מפסיד�[בנישואיו]�אי� ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא שהיא אבל.שמשקר �מחת� ְְִֵֵֶָוה�פ�

.ÂËנס�רה א� �ת�לי�? טענת לטע� ל� י� מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר[נתייחדה אפ�� � נס�רה לא וא� מ�ד; �ְְְְֲִִִִַַָָֹ

י��. ְִֹ�ל�י�

.ÊË�נאמ �ה�א חכמי� �אמר� ��ה ה�א�ני�, �ל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָה�ר�
י� ה��ספת אבל ה�ת�ה, ע�ר להפסיד� הכחי���, ֲֵֶֶַָָ�ְְְְִִִִִַַַַָא�
א� �ע�לה, �היתה �ר�רה �ראיה נ�דע �� א� א�א ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָל�,

והטע��.[הודתה]�ה�דת ��תארס קד� �ע�לה �היא ל� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפ� �נקיטת לה��יע� ל� י� קדוש]לפיכ� חפ� ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונ�טלי� ה���עי� �ל רק�די� ממו� שנוטלי� תובעי� [קבוצה ְְְְִִִִַָָ
היאבשבועה] ל� ואי� ה��ספת. �ג�ה �� ואחר ,ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

�ת�ה, ע�ר �פסיד �� ואחר �ת�לה מצא� ��א ָ�ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹלה��יע�
ל� וי� �מפסיד�; �סע�דה ט�רח אד� �אי� היא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�חזקה

�קר. עליה ���ע� מי על סת� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלהחרי�

.ÊÈ� �ת�ת� ע�ר �הפסידה אחר לק�מ� �רצה ָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהרי
ע� ל�ה�ת לאד� ל� �אס�ר לפי מאה, ל� וכ�תב ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָח�זר

��ארנ�. �מ� �ת�ה, �לא אחת �עה ְְֵֶַָ�ְְְִַַָָֹא���

יב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�י�‡. �ע�לה, �י� �ת�לה �י� א�ה, אד� ְְְִֵֵֵֵֶָָָָָ�����א
א� ה���רת ואחת י�ראל �ת אחת קט�ה, �י� ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�ד�לה

לשעבר]המ�חררת כנענית �ע�רה[�שפחה ל� יתח�ב � ְַ�ְְֲִֵֶֶַַָָָ
דברי�. �אר�עה ויז�ה ְְְְְְִִִֶַָָָָדברי�,

"�אר�·. ה�: וא�� ה��רה, מ� מה� �ל�ה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהע�רה,
"�ס�ת�", מז�נ�תיה; א�� "�אר�", וע�נת�". ְְְְְֵֵֶָָָָָָ�ס�ת�
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האר�. �ל �דר� עליה לב�א "ע�נת�", ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�מ�מע�;
�נאי וכ�� ס�פרי�, מ�ברי ה�.[תקנות]וה�בעה �י� �ית ְְְְְִִִִֵַָ�ְִֵֵֵָָ

�ת�ה, �נאי ה�קראי� ה� וה�אר �ת�ה; ע�ר מה�, ָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָ�ְִֵֶֶַָָהאחד
ו חלתה, א� לר�את� ה�: נ��ית,וא�� א� לפ��ת� ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹ

�בית� וי��בת מ�כסיו נ��נית ולהי�ת ���מ�ת, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלקבר�
נ��נ�ת מ��� �נ�תיה ולהי�ת אלמנ�ת�, זמ� �ל מ�ת� ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחר
מ��� ה�כרי� �ניה ולהי�ת ��תארס�, עד מ�ת� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
אחיה� �ע� ��ר�ה חלק� על י�תר �ת�ת� ֲִֵֶֶָ�ְְֵֶַַָָָ�ְְִי�ר�י�

אחרת. ִֵֶֶַָמא�ה

ה�:‚. וא�� ס�פרי�, מ�ברי ��� �ה�, ���כה ְְְִִִֵֵֵָ�ְְֶֶֶַָָָָוהאר�עה
ו��הא ,��� מציאת� ולהי�ת ,��� ידיה מע�ה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהי�ת
ייר��ה; �ח�יו מתה וא� �ח�יה, נכסיה �ל �ר�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�כל

�יר�ת�. אד� לכל ק�ד� ָָ�ְְִֵָָָוה�א

�נגד„. הא�ה ידי מע�ה ��הי� חכמי�, ��נ� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָוע�ד
�נגד[תמורת] �פדי�נ� �ר�ת[תמורת]מז�נ�תיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ

�נגד �קב�רת� א�[תמורת]נכסיה, לפיכ� לכת�ת�. יר�ת� ְְְְֶֶֶָָָָ�ְִָ�ְִִָָָ
נ��נת 'איני הא�ה ממנו]אמרה ע��ה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ

עבודתי] רווחי לו מביאה ��פי�[איני ואי� ל�, ��מעי� �ְְִִֵָ
�ל�� נ�טל ואיני זנ� 'איני ה�על אמר א� אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָא�ת�;
מע�ה ל� יס�יק� לא ��א ל�, ��מעי� אי� � ידי�' ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמ�ע�ה
ה�ת�ה. �תנאי ה�ז�נ�ת יח�ב� זה �מ�ני �מז�נ�תיה. ָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָידיה

��טר‰. נכ�ב� ��א �י על א� הא��, ה�ברי� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ל
�יו� � סת� נ�א א�א עדי�, �ת�ה �תב� לא ואפ�� ְֲִֵֶַָָָָָָ�ְְֲִַָָֹ�ְ�ת�ה,
הא�ה וזכת ,��� �ברי� �אר�עה ה�על זכה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ���א,

לפר�. צריכי� ואינ� ,��� �ברי� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ�ע�רה

.Âח�ב �ה�א ה�ברי� מ� �אחד יתח�ב ��א ה�על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה
מ� �אחד ה�על יז�ה ��א הא�ה �התנת א� ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�,
מ�ל�ה ח�� ק��, ה�נאי � �ה� ז�כה �ה�א ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹה�ברי�
�נא� עליה� ה�תנה וכל �ה�, מ�עיל ה�נאי �אי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�

ויר�ת�. �ת�ת�, וע�ר ע�נת�, ה�: וא�� ָָ�ִָָ�ְְְִֵֵֵַָָָ�טל,

.Ê�נא� ע�נה, עליו ל� �אי� הא�ה ע� התנה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ�יצד?
���רה, ��ת�ב מה על התנה �הרי � �ע�נת� וח�ב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�טל

ממ��. �נאי ְְֵַָואינ�

.Á�מאתי ל� ��תב א� �ת�ה, מע�ר לפחת ע�� ִֶַַָָָָ�ְְְִִִִֵַָָֹהתנה
והיא וכ� �� מה� ��תק�לה ל� וכתבה �ת�ה ע�ר מאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְִֵַָא�

נתק�לה לו]לא מחלה ה��חת[אלא ��ל �טל; �נא� � ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
זנ�ת. �עילת ז� הרי מ�נה, �לאלמנה מ�אתי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבת�לה

.Ë.טל� �נא� � ייר��ה ��א ���א� אחר ע�� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת
ח��ק ע�� ס�פרי�, מ�ברי ה�על ��ר�ת �י על ְְִִִִֵַַַַָ�ְְִֶַַוא�
�י על וא� �טל ��יר�ה �נאי וכל ��רה, ��ל ְִֵַַָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַָָלדבריה�
לד�רתיכ�". מ��ט "לח�ת :�� ��אמר ממ��, ְְִֵֶַָֹ�ְֱֶֶֶַָָ�ה�א
ל� �אי� ע�� �התנה �ג�� ק��, �נא� ה�ברי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ב�אר
���צא וכל נכסיה; �ר�ת יאכל ��א מנת על �כס�ת, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�אר

ק��. �נא� ְֶַָָָ�זה,

.Èי�� לח� ל� ��סקי� לא�ה? ��סקי� מז�נ�ת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ��ה
�א�ת� אד� �ל �ל �ינ�נית סע�דה י��, �כל ְְְְִֵֶָָָָָָסע�ד�ת

�ר�ר� ולא ח�לה לא �אינ� מאכל[רעבת�]העיר �מא�ת� ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
�ע�רי� וא� ח�י�, ח�י� א� העיר, א�ת� אנ�י ְְְִִִִִִִִֵֶַָָ�ל

�ה�. ��הג� מיני� מ�אר א� �ח�, א� ארז וכ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ�ע�רי�,
�ר�רת ל� �ג��[תיבול]�פ�סקי� ה�ת, את �� לאכל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

ו�מ� לאכילה, ו�מ� �ה�; וכ��צא ירק�ת א� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָקטנ��ת
מנהג היה א� ל���ת, יי� �מעט �פר�ת; ה�ר, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלהדלקת
סע�ד�ת �ל� ל� �פ�סקי� יי�. ה��י� ����� ְְְִִִִֶַַַָָָָֹה�ק��
��ת �כל ל� ונ�ת� ה�ק��. �מנהג �גי� א� �ב�ר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ���ת,

�ס� מעה בדינר]ו��ת מו' אחד ששוויו לצרכיה,[מטבע ְְִֶֶֶַָָָָָ
�ה�. וכ��צא למרח� א� לכ��ס ְְְְְִֵֶֶַָָ�ג��

.‡Èהיה א� אבל ��י�ראל. �עני אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ��ה
��ע�ה ל� רא�י ממ�נ� היה אפ�� ע�ר�; לפי ה�ל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹע�יר,
ל� �פ�סקי� א�ת� ��פי� י��, �כל ��ר �ב�ילי ��ה ְְְִִִֵַַָָָָָָל�
ל�� יכ�ל ואינ� �י�תר עני היה וא� ממ�נ�. �פי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָמז�נ�ת
ותהיה לה�ציא, א�ת� ��פי� � ל� צריכה �היא לח� ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָל�

וי��. יד� ��מצא עד עליו ח�ב ְְִִֵֶַָָָָָָ�ְ�ת�ת�

.·È,�ל הרא�י�ת מז�נ�תיה לא��� ל�� �רצה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�על
� לעצמ� ו��תה א�כל וה�א לעצמ� ו��תה א�כלת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָותהיה
��ת. ללילי ��ת מ�ילי ע�� ��אכל �בלבד �יד�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהר��ת

.‚È�וה�תיר מז�נ�ת ל� ��סק� ה��תר[נותרו]הא�ה , ְְְִִֶַָָָָָ
מז�נ�תיה �ל ל� נ�ת� אינ� � �ה� �על� היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל�על.
המט�א� מ�בר ל�מר� ל� ה�א �ד�ל ��רח מ�ני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ�ר�מה,
�ר�מה. �מחצה ח�י� מחצה ל� נ�ת� א�א �טהרה; ְֱִֶָָ�ְְְֱֳֵֶֶָָָָָָָלאכל�

.„Èח�ב ה�א �� א���, �מז�נ�ת ח�ב �אד� ���ְְְִִֵֶַַָָָָָ
�ני�. �� �ני ��הי� עד ה�ט�י� �בנ�תיו �ניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מז�נ�ת
לא וא� חכמי�; �ת�נת ��ג�ל� עד מאכיל� ואיל�, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמ�א�

�פ�צרי� א�ת� �מכלימי� �� ��ערי� � ��.[מפצירי�]רצה ְְֲִִִִַָָ
אכזרי '�ל�ני וא�מרי�: ����ר עליו מכריזי� � רצה לא ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָֹוא�
טמא מע�� �ח�ת ה�א והרי �ניו, לז�� ר�צה ואינ� ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָה�א
.�� אחר לז�נ� א�ת� ��פי� ואי� אפר�חיו'. את ז� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�א

.ÂËאמ�ד �אינ� �אי� אמ�רי�? �ברי� [מוחזק��ה ְְֲִִִֵֶֶַָָ
ממו�] רא�י;כבעל אינ� א� צדקה ל�� רא�י א� יד�ע ְְִִֵֵֵַָָָָָואי�

צדקה מ��� ל�� הרא�י ממ�� ל� ��� אמ�ד היה א� ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָאבל
צדקה, מ��� �רח� �על מ��� מ�ציאי� � לה� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה�ס�קת

��ג�יל�. עד א�ת� ְְִִֶַַָָוזני�

.ÊË�י� לבית א��� �באה אחרת, למדינה �הל� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הליכת� מ��� הרא��ני� חד�י� �ל�ה � מז�נ�ת ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹֹלת�ע
מ�יח אד� �אי� היא חזקה מז�נ�ת, �ה� ל� ��סקי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאי�
ל� הי� וא� מז�נ�ת; ל� ��סקי� ואיל� מ�א� ריק�. ְְְִִִֵֵֵָָָָָָ�ית�
ואי� למז�נ�תיה. �מ�כרי� לנכסיו י�רדי� �י� �ית � ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָנכסי�

ידיה מע�ה על ע�� לה]מח�בי� מספיקי� ה� עד[א� ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
לא א� וכ� .��� זה הרי �ע�ת, מצא א� �על�; ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��ב�א
ק��; מכר� � למז�נ�ת לעצמ� מכרה א�א ��י� ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָעמדה

הכרזה צריכה המרבה]ואינ� לכל פומבית ולא[מכירה ְְְְִֵַָָָָֹ
בעלה]�ב�עה משל בידה ויטע�,עד[שאי� �על� ��ב�א ְְְֲִֶַַָָָֹ

מגל�לי� מ�ת�, אחר �ת�ת� לג��ת ��ב�א עד ְְְִַַַָָ�ְְִֶַָא�
למז�נ�ת[בשבועתה]עליה[מוסיפי�] א�א מכרה ��א ְְִֶֶֶָָָָָֹ

לה�. צריכה ְִִֶֶָָ�היא

.ÊÈ,�על� �הל� הא�ה למז�� מ�כרי� �י� ��ית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�כ��
א� �ני� �� �ני �ה� �בנ�תיו �ניו למז�� מ�כרי� ��ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
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האר�. �ל �דר� עליה לב�א "ע�נת�", ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�מ�מע�;
�נאי וכ�� ס�פרי�, מ�ברי ה�.[תקנות]וה�בעה �י� �ית ְְְְְִִִִֵַָ�ְִֵֵֵָָ

�ת�ה, �נאי ה�קראי� ה� וה�אר �ת�ה; ע�ר מה�, ָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָ�ְִֵֶֶַָָהאחד
ו חלתה, א� לר�את� ה�: נ��ית,וא�� א� לפ��ת� ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹ

�בית� וי��בת מ�כסיו נ��נית ולהי�ת ���מ�ת, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלקבר�
נ��נ�ת מ��� �נ�תיה ולהי�ת אלמנ�ת�, זמ� �ל מ�ת� ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחר
מ��� ה�כרי� �ניה ולהי�ת ��תארס�, עד מ�ת� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
אחיה� �ע� ��ר�ה חלק� על י�תר �ת�ת� ֲִֵֶֶָ�ְְֵֶַַָָָ�ְְִי�ר�י�

אחרת. ִֵֶֶַָמא�ה

ה�:‚. וא�� ס�פרי�, מ�ברי ��� �ה�, ���כה ְְְִִִֵֵֵָ�ְְֶֶֶַָָָָוהאר�עה
ו��הא ,��� מציאת� ולהי�ת ,��� ידיה מע�ה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהי�ת
ייר��ה; �ח�יו מתה וא� �ח�יה, נכסיה �ל �ר�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�כל

�יר�ת�. אד� לכל ק�ד� ָָ�ְְִֵָָָוה�א

�נגד„. הא�ה ידי מע�ה ��הי� חכמי�, ��נ� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָוע�ד
�נגד[תמורת] �פדי�נ� �ר�ת[תמורת]מז�נ�תיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ

�נגד �קב�רת� א�[תמורת]נכסיה, לפיכ� לכת�ת�. יר�ת� ְְְְֶֶֶָָָָ�ְִָ�ְִִָָָ
נ��נת 'איני הא�ה ממנו]אמרה ע��ה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ

עבודתי] רווחי לו מביאה ��פי�[איני ואי� ל�, ��מעי� �ְְִִֵָ
�ל�� נ�טל ואיני זנ� 'איני ה�על אמר א� אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָא�ת�;
מע�ה ל� יס�יק� לא ��א ל�, ��מעי� אי� � ידי�' ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמ�ע�ה
ה�ת�ה. �תנאי ה�ז�נ�ת יח�ב� זה �מ�ני �מז�נ�תיה. ָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָידיה

��טר‰. נכ�ב� ��א �י על א� הא��, ה�ברי� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ל
�יו� � סת� נ�א א�א עדי�, �ת�ה �תב� לא ואפ�� ְֲִֵֶַָָָָָָ�ְְֲִַָָֹ�ְ�ת�ה,
הא�ה וזכת ,��� �ברי� �אר�עה ה�על זכה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ���א,

לפר�. צריכי� ואינ� ,��� �ברי� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ�ע�רה

.Âח�ב �ה�א ה�ברי� מ� �אחד יתח�ב ��א ה�על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה
מ� �אחד ה�על יז�ה ��א הא�ה �התנת א� ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�,
מ�ל�ה ח�� ק��, ה�נאי � �ה� ז�כה �ה�א ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹה�ברי�
�נא� עליה� ה�תנה וכל �ה�, מ�עיל ה�נאי �אי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�

ויר�ת�. �ת�ת�, וע�ר ע�נת�, ה�: וא�� ָָ�ִָָ�ְְְִֵֵֵַָָָ�טל,

.Ê�נא� ע�נה, עליו ל� �אי� הא�ה ע� התנה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ�יצד?
���רה, ��ת�ב מה על התנה �הרי � �ע�נת� וח�ב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�טל

ממ��. �נאי ְְֵַָואינ�

.Á�מאתי ל� ��תב א� �ת�ה, מע�ר לפחת ע�� ִֶַַָָָָ�ְְְִִִִֵַָָֹהתנה
והיא וכ� �� מה� ��תק�לה ל� וכתבה �ת�ה ע�ר מאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְִֵַָא�

נתק�לה לו]לא מחלה ה��חת[אלא ��ל �טל; �נא� � ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
זנ�ת. �עילת ז� הרי מ�נה, �לאלמנה מ�אתי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבת�לה

.Ë.טל� �נא� � ייר��ה ��א ���א� אחר ע�� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת
ח��ק ע�� ס�פרי�, מ�ברי ה�על ��ר�ת �י על ְְִִִִֵַַַַָ�ְְִֶַַוא�
�י על וא� �טל ��יר�ה �נאי וכל ��רה, ��ל ְִֵַַָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַָָלדבריה�
לד�רתיכ�". מ��ט "לח�ת :�� ��אמר ממ��, ְְִֵֶַָֹ�ְֱֶֶֶַָָ�ה�א
ל� �אי� ע�� �התנה �ג�� ק��, �נא� ה�ברי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ב�אר
���צא וכל נכסיה; �ר�ת יאכל ��א מנת על �כס�ת, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�אר

ק��. �נא� ְֶַָָָ�זה,

.Èי�� לח� ל� ��סקי� לא�ה? ��סקי� מז�נ�ת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ��ה
�א�ת� אד� �ל �ל �ינ�נית סע�דה י��, �כל ְְְְִֵֶָָָָָָסע�ד�ת

�ר�ר� ולא ח�לה לא �אינ� מאכל[רעבת�]העיר �מא�ת� ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
�ע�רי� וא� ח�י�, ח�י� א� העיר, א�ת� אנ�י ְְְִִִִִִִִֵֶַָָ�ל

�ה�. ��הג� מיני� מ�אר א� �ח�, א� ארז וכ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ�ע�רי�,
�ר�רת ל� �ג��[תיבול]�פ�סקי� ה�ת, את �� לאכל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

ו�מ� לאכילה, ו�מ� �ה�; וכ��צא ירק�ת א� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָקטנ��ת
מנהג היה א� ל���ת, יי� �מעט �פר�ת; ה�ר, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלהדלקת
סע�ד�ת �ל� ל� �פ�סקי� יי�. ה��י� ����� ְְְִִִִֶַַַָָָָֹה�ק��
��ת �כל ל� ונ�ת� ה�ק��. �מנהג �גי� א� �ב�ר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ���ת,

�ס� מעה בדינר]ו��ת מו' אחד ששוויו לצרכיה,[מטבע ְְִֶֶֶַָָָָָ
�ה�. וכ��צא למרח� א� לכ��ס ְְְְְִֵֶֶַָָ�ג��

.‡Èהיה א� אבל ��י�ראל. �עני אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ��ה
��ע�ה ל� רא�י ממ�נ� היה אפ�� ע�ר�; לפי ה�ל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹע�יר,
ל� �פ�סקי� א�ת� ��פי� י��, �כל ��ר �ב�ילי ��ה ְְְִִִֵַַָָָָָָל�
ל�� יכ�ל ואינ� �י�תר עני היה וא� ממ�נ�. �פי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָמז�נ�ת
ותהיה לה�ציא, א�ת� ��פי� � ל� צריכה �היא לח� ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָל�

וי��. יד� ��מצא עד עליו ח�ב ְְִִֵֶַָָָָָָ�ְ�ת�ת�

.·È,�ל הרא�י�ת מז�נ�תיה לא��� ל�� �רצה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�על
� לעצמ� ו��תה א�כל וה�א לעצמ� ו��תה א�כלת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָותהיה
��ת. ללילי ��ת מ�ילי ע�� ��אכל �בלבד �יד�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהר��ת

.‚È�וה�תיר מז�נ�ת ל� ��סק� ה��תר[נותרו]הא�ה , ְְְִִֶַָָָָָ
מז�נ�תיה �ל ל� נ�ת� אינ� � �ה� �על� היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל�על.
המט�א� מ�בר ל�מר� ל� ה�א �ד�ל ��רח מ�ני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ�ר�מה,
�ר�מה. �מחצה ח�י� מחצה ל� נ�ת� א�א �טהרה; ְֱִֶָָ�ְְְֱֳֵֶֶָָָָָָָלאכל�

.„Èח�ב ה�א �� א���, �מז�נ�ת ח�ב �אד� ���ְְְִִֵֶַַָָָָָ
�ני�. �� �ני ��הי� עד ה�ט�י� �בנ�תיו �ניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מז�נ�ת
לא וא� חכמי�; �ת�נת ��ג�ל� עד מאכיל� ואיל�, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמ�א�

�פ�צרי� א�ת� �מכלימי� �� ��ערי� � ��.[מפצירי�]רצה ְְֲִִִִַָָ
אכזרי '�ל�ני וא�מרי�: ����ר עליו מכריזי� � רצה לא ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָֹוא�
טמא מע�� �ח�ת ה�א והרי �ניו, לז�� ר�צה ואינ� ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָה�א
.�� אחר לז�נ� א�ת� ��פי� ואי� אפר�חיו'. את ז� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�ה�א

.ÂËאמ�ד �אינ� �אי� אמ�רי�? �ברי� [מוחזק��ה ְְֲִִִֵֶֶַָָ
ממו�] רא�י;כבעל אינ� א� צדקה ל�� רא�י א� יד�ע ְְִִֵֵֵַָָָָָואי�

צדקה מ��� ל�� הרא�י ממ�� ל� ��� אמ�ד היה א� ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָאבל
צדקה, מ��� �רח� �על מ��� מ�ציאי� � לה� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה�ס�קת

��ג�יל�. עד א�ת� ְְִִֶַַָָוזני�

.ÊË�י� לבית א��� �באה אחרת, למדינה �הל� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי
הליכת� מ��� הרא��ני� חד�י� �ל�ה � מז�נ�ת ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹֹלת�ע
מ�יח אד� �אי� היא חזקה מז�נ�ת, �ה� ל� ��סקי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאי�
ל� הי� וא� מז�נ�ת; ל� ��סקי� ואיל� מ�א� ריק�. ְְְִִִֵֵֵָָָָָָ�ית�
ואי� למז�נ�תיה. �מ�כרי� לנכסיו י�רדי� �י� �ית � ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָנכסי�

ידיה מע�ה על ע�� לה]מח�בי� מספיקי� ה� עד[א� ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
לא א� וכ� .��� זה הרי �ע�ת, מצא א� �על�; ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��ב�א
ק��; מכר� � למז�נ�ת לעצמ� מכרה א�א ��י� ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָעמדה

הכרזה צריכה המרבה]ואינ� לכל פומבית ולא[מכירה ְְְְִֵַָָָָֹ
בעלה]�ב�עה משל בידה ויטע�,עד[שאי� �על� ��ב�א ְְְֲִֶַַָָָֹ

מגל�לי� מ�ת�, אחר �ת�ת� לג��ת ��ב�א עד ְְְִַַַָָ�ְְִֶַָא�
למז�נ�ת[בשבועתה]עליה[מוסיפי�] א�א מכרה ��א ְְִֶֶֶָָָָָֹ

לה�. צריכה ְִִֶֶָָ�היא

.ÊÈ,�על� �הל� הא�ה למז�� מ�כרי� �י� ��ית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�כ��
א� �ני� �� �ני �ה� �בנ�תיו �ניו למז�� מ�כרי� ��ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
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�פניו ��א מ�כסיו א�ת� זני� אי� ,�� על יתר אבל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹ�ח�ת;
י�רדי� �י� �ית � �����ה מי וכ� אמ�ד. �ה�א �י על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָא�
�� �ני �ה� �בנ�תיו �בניו א��� וזני� �מ�כרי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלנכסיו

א�ת�. �מפרנסי� �ח�ת ְְְִַָָא�

.ÁÈלא�ה מז�נ�ת ��סקי� �אי� �ה�רה, ה�א�ני� מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָי�
י�צא �ת�ה �טר ��היה עד �על�, ��ת א� �על� ֵָ�ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�הל�
מז�נ�ת; ל� אי� �ת�ה, �טר ��ציא לא וא� יד�; ְֵָָ�ְְְִִִַַַָָֹמ�חת
�אי� ל�, �ת�ת� מחלה א� מ�על�, �ת�ת� נטלה ֵֶָָ�ְֲֲִַָָָָָ�ְְֶָָָ��א
ל� ���סקי� �ה�רה מי וי� ��ת�אר. �מ� מז�נ�ת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָל�
להביא א�ת� מצריכי� ואי� מחלה, ולא נטלה ��א ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�חזקת
ל� וי� ה�איל �על�, �הל� �מי נ�טה �ע�י ולזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ְ�ת�ה.
מז�נ�ת ל� אי� � �על� מת א� אבל ה��רה. מ� ְְֲֲִִֵֵַַָָָָמז�נ�ת
חכמי�, �ת�נת א�כלת �היא מ�ני �ת�ה, ��ביא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�ְִֶַָעד
לי�ר�. ט�עני� �לע�ל� י�ר�י�, מ�כסי ����נת מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָוע�ד

.ËÈ.���ל ח�ב ���ב�א � ואכלה ולותה �על�, ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָהל�
אינ� ה�על יב�א א� � מ��� וזנ� עצמ� מ�עת אחד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעמד
��א מ�ני מע�תיו, את א�ד זה הרי א�א ל�, ל��� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹח�ב

מ���. לותה לא והיא לז�נ�, ְְְִִִֶָָָֹצ��ה�

.Î�ידי מע�ה 'טלי �הל�: ��עה לא��� �אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�על
ולא זה �דבר רצת לא �א�� מז�נ�ת, ל� אי� � ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�מז�נ�תי�'
ידי מע�ה 'אי� ל� ל�מר א� לתבע� ל� היה �ע��, ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָסמכה

לי'. ְִִִַמס�יקי�

.‡Î�י� �ית �מכר� מז�נ�ת ל� �פסק� ��י� �עמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי
ואמר: וטע� ה�על �בא לעצמ�, ��כרה א� ל�, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנ�

חפ� �נקיטת נ��עת ז� הרי � מז�נ�ת' ל� [באחיזת'ה�ח�י ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
קדוש] �התחפ� א�א מכרה ולא �בעה לא ל�. ה�יח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ��א

ה�ח�, 'לא א�מרת והיא 'ה�ח�י', א�מר ה�א ��א, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעד
ה�ת �ב�עת נ��ע � ונת�רנס�י' מ�ה לויתי [שבועהא�א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

חפ�] נקיטת ללא חכמי�, עליו ונפטר;שהסיתו ל�, ְְִִִֶַָָ�ה�יח
עליה. הח�ב ְִֵֶַָָָוי�אר

.·Îוה�א מכר�י', '�מז�נ�ת ואמרה מ�לטלי� ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָמכרה
��א ה�ת �ב�עת נ��עת � ה�ח�י' 'מז�נ�ת וא�מר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹט�ע�
�חקה א�א מכרה, ולא לותה ולא �בעה ��א הרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹה�יח.
�ל��. ל� אי� � ואכלה וע�ת �ב�ילה, ���� ְְְְְְֵַַַַָָָָָָָעצמ�

.‚Î�זמ עד ��ר� �י� ל�, מ�הנ�ת א��� את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָה��יר
�ל�י� ל� ממ�יני� � סת� א�א �ר� ��א �י� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�ל�ני,
הרי � נדר� וה�יר ��� ��א א� נדר�, ימי ��� א� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַֹי��:
י�� ה�ל�י� �בא�ת� �ת�ה. וי�� י�ציא � לאו וא� ְְִַָָֹ�ְְְִִִֵָָמ�טב;
מפרנס מחבריו אחד ויהיה וא�כלת, ע��ה היא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�היה
א� ידיה, מע�ה על יתר לה� צריכה �היא �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָא�ת�

ל�ל. מס�יקי� ידיה מע�ה ְֲִִֵֵֶַַַָָֹאי�

.„Î� ה�ר�ת מ�ל אחד �טע� ��א א��� את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹה��יר
�ת�ה; וי�� י�ציא ,�� על יתר י��; �ל�י� ל� ָ�ְְְְִִִִִֵֵֵַַָֹממ�יני�
מ�י� ה�יר� אפ�� רע, מאכל �טע� ��א ה�יר� ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפ��
וי�� י�� �ל�י� אחר י�ציא � מ�מיה א�ת� אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א
וק�� ה�ר�ת, מ� מ�ל אחד �אכל ��א היא נדרה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ְ�ת�ה.

�נזיר ��דרה א� נדר�, את ה�א ל�[נזירות]ל� הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
נזירה �הא א� �ר�ת �אכל ולא �ח�יו ���ב רצה א� �ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

וי�� י�ציא � נ�דרת' �א�ה ר�צה 'איני אמר: וא� ��ב; �ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
�רצ�נ�. ל� ק�� וה�א להפר �יד� היה �הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָ�ְ�ת�ה,

יג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

חמ�י�‡. �ל �גדי� ל�? ל�� ח�ב �ה�א ה�ס�ת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
החמ�י�, ��מצא� ה�מי�, א�ת� מ�ט�ע ל�נה, מ�נה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָז�ז
�ימ�ת חד�י� ל� נ�תני� �ס�. �ינר �רביע �ינרי� ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָ��ה

�לי�תיה� ול�ב�ת שנתיישנו]ה��מי�, �ימ�ת[בגדי� ְְְִִֵֶֶֶַָָ
ה�ס�ת מ�תר וה� וה�חקי�, שנשחקו]הח�ה. הרי[בגדי� � ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

חג�ר ל� ונ�תני� נ�ת�. �ימי �ה� ��ת��ה �די ,��� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָה�
למ�עד מ��עד �מנעל לרא��, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

י�ראל.·. �באר� ה�מי� �א�ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
י� � ע�ר ה�מי� אי� ה�ק�מ�ת, ��אר זמ�י� ��אר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הר�ה; �ז�ל א� הר�ה, �יקר ה�גדי� �� ��הי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמק�מ�ת
�גדי� ל� ל�� א�ת� ��ח�בי� עליו, ���מכי� הע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָא�א

��ח�ת הח�ה, ולימ�ת ה��מי� לימ�ת ל� [הזולהרא�יי� ְְְִִִִַַַַָָָָָ
ה�דינה.ביותר] �א�ת� �ית �עלת א�ה �ל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ���ב�ת

�מד�ר‚. בית �לי � ל� ח�ב �ה�א ה�ס�ת [דירה]�בכלל ְְְִִֵֶַַַַָָָ
�מ�� מ�עת, מ�ה ה�ית? �לי ה� �מה .�� [מצע����בת ְִִֵֵֶֶֶַַַָ�ַַַָ

�ג��גס] ��ת�ה, אכילה �כלי עליה, לי�ב מחצלת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא�
���כר וה�ד�ר �ה�. וכ��צא �בק��ק וכ�ס �קערה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָקדרה
רחבה ותהיה א��ת; אר�ע על א��ת אר�ע �ל �ית � ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָל�

ה��א[חצר] �ית ל� ויהיה ,�� לה���� �די ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָח�צה
מ���. ִֶח��

צבע�ני�„. �גדי �ג�� �כ�יטיה, ל� ל�� א�ת� מח�בי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָוכ�
�פ�ח�� רא�� על �פ��[מצחה]לה�י� העי�], [איפור ְְִַַַַָָֹ

ללחיי�]ו�רק עליו.[אוד� תת��ה ��א �די � �ה� וכ��צא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

�ע�יר,‰. אבל ��י�ראל. �עני אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ��ה
מ�י �לי ל� לקנ�ת רא�י היה אפ�� � ע�ר� לפי ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹה�ל
לפי ה�ד�ר, וכ� ונ�ת�. א�ת� ��פי� זהב, �כלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה וא� ע�ר�. לפי ה�ל ה�ית, �כלי וה�כ�יט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹע�ר�.
לה�ציא; א�ת� ��פי� ��י�ראל, �עני אפ�� ל� ל�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָיד�

��ע�יר. עד ח�ב עליו ה�ת�ה ֲִֶַַָָָ�ְְְִֶַותהיה

.Â�� �ני ה�ט�י� �בנ�תיו �ניו א�א �לבד, הא�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
�כליא� לה�, ה�ס�קת �ס�ת לה� ל�� ח�ב � ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ח�ת

א�א ע�ר�, �פי לה� נ�ת� ואינ� ;�� ל��� �מד�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ��מי�
מז�נ�ת עליו ��� מי �ל ה�לל: זה �לבד. צר�� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�פי

לזונו] חייב כס�ת[שהוא ל� י� � מ�ת� אחר �י� �ח�יו �י� ,ְְֵֵֵַַַָ
�� � למז�נ�תיו מ�כרי� �י� ��ית וכל �מד�ר; בית ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ�כלי

�מד�ר�. בית� �כלי לכס�ת� ְְְְִִֵֵמ�כרי�

.Êכס�ת� מז�נ�ת �י� �ית ל� �פסק� �על�, �הל� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
אי� �הרי �כ�יט, ל� ��סקי� אי� � מד�ר ��כר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�כלי
א� �על� �����ה מי אבל ל�; ��תק�ט �על ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָל�
�טענת א��� ע� ה�על ודי� �כ�יט. ל� ��סקי� � ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָנתחר�
א� ה�ז�נ�ת: �טענת �דינ� ה�ד�ר ��כר וה�לי� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָה�ס�ת
ל�ל. אחד �י� � נת�' 'לא א�מרת והיא 'נת�י' ה�א ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

.Á� ה�יני� מ�ל �אחד �תק�ט ��א א��� את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹה��יר
עניה]�ענ��ת יק��[אשה אחת �נה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ת�ה. וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � �� על ָ�ְְְִִִִֵֵֵַַָיתר
נדר�, י�יר א� � �� על יתר יק��; י�� �ל�י� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ�בע�יר�ת,

�ת�ה. וי�� י�ציא ָ�ְְִִֵא�

.Ë�כר�י� � למרח� תל� ��א גדולות]ה�יר� ,[ערי� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
אחת �נעל[שבוע]��ת ��א ��ת�ת. ��י �בכפרי�, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

יתר לעת. מעת �בכר�י�, ימי�; �ל�ה �כפרי�, � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל
�ת�ה. וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � זה ָ�ְְְִִִִֵֶַַעל

.È�ר�� ה�ית מ�לי ת�אל ו��א ת�איל ��א ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹה�יר�
�כברה נפה �ג�� �לה�איל�, א�ת� ל�אל ה�כנ�ת ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ�ל
וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר � �ה� וכ��צא ות��ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָרחי�

���יא� מ�ני לה]�ת�ה, וכ�[מוציא ��כ�נ�תיה. רע �� ְ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ורחי� �כברה נפה ת�איל ו��א ת�אל ��א ��דרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיא
�מק�� לבנ� נאי� �גדי� תארג ו��א �ה�, וכ��צא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹות��ר
מ�ני בכת�ה, ��א �צא � ל�ני� א�ת� לארג ְִֵָ�ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��ר��

�ילי �ה�א ��כ�נ�תיו רע �� .[קמצ�]���יא�� ְִִִֵֶֶַַַַָ

.‡Èעל� ��פח ���ק א�ה תצא ��א ��ר�� ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמק�מ�ת
רדיד ל� ��היה עד �לבד �ל[צעי�]רא�� את הח�פה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה�ח�ת רדיד ה�ס�ת �כלל ל� נ�ת� � ט�ית �מ� ְְְְִִִֵַַַַָָָ��פ�
ע�ר�,[הזול] לפי נ�ת� � ע�יר היה וא� הרדידי�; ְְְְְִִִִִֵָָָָָָ�כל

��ל לפי ה���ה; לבית א� האבל לבית �� ��צא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�די
�לבית לב�ר�, אביה לבית וליל� לצאת ל� י� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָא�ה
ולקר�ב�תיה, לרע�תיה חסד לגמל ה���ה �לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאבל
תצא ��א עד ה�הר �בית �אינ� � ל� ה� ��ב�א� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�די
�מיד, י�צאה ��הא לא�ה ה�א �נאי אבל תב�א. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולא
מ�ה, א��� למנע ל�על וי� �רח�ב�ת; �ע� �ח�� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָֹ�ע�
�עמי� א� �חד� אחת �ע� �מ� א�א לצאת י�יחה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא
�זוית לי�ב א�א לא�ה יפי �אי� ה�ר�; �פי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ�חד�,

�נימה". מל�, בת �ב��ה "�ל �ת�ב: ��� ְְִֵֶֶֶַָָָָָָ�ית�,

.·È�זמ� � אביה לבית תל� ��א א��� את �ה�ה��יר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וי�� י�ציא �ני�, ל�; ממ�יני� אחד חד� �עיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹע��
ל�; ממ�יני� אחד רגל אחרת, �עיר �ה� �בזמ� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ְ�ת�ה.

�ת�ה. וי�� י�ציא ָ�ְְְִִִֵַ�ני�,

.‚Èלבית� האבל לבית תל� ��א א��� את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹה��יר
�מי ��ה �ת�ה: וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � ְִֶֶָ�ְְְְִִִִִֵֶַַה���ה
'מ�ני ט�ע� היה וא� �פניה. ונעל ה�הר �בית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�אסר�
�בית א� האבל �ית �א�ת� ��� �ר�צי� אד� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָבני

ל�. ��מעי� � �ר�צי� �� והחזק ְְְִִָָ�ְְִֶַה���ה',

.„È�אבי לביתי ��ב�א� רצ�ני 'אי� לא���: ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָהא�מר
ה�לכת היא ותהיה ל�, ��מעי� � ואחי�תי�' אחי� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַוא��
�חד�, �ע� אביה לבית ותל� �בר; לה� ���ארע ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלה�
�בר ל� ארע א� א�א ל�, ה� י�נס� ולא ורגל. רגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ�בכל
���נס� האד� את ��פי� �אי� � לדה א� חלי �ג�� ְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ד�ל
���נס רצ�ני 'אי� �אמרה: היא וכ� לר��ת�. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָאחרי�
מ�ני אחת, �חצר ע�ה� ��כנת ואיני ואח�ת�, א�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלי
את ��פי� �אי� ל�; ��מעי� � לי' �מצרי� לי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ��רעי�

�ר��ת�. ע�� אחרי� ���ב� ְְֲִִִֵֵֶָָָהאד�

.ÂË�אד ��ני מ�ני זה, �מד�ר �ר 'איני �אמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאי�
� מה�' מתירא ואני ��כנ�תי ��יי� א� �ר�צי� א� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָרעי�

צ�� ��� �פריצ�ת; החזק� ��א �י על א� ל�, ְְְִִִֶָ�ְִִֶַַֹ��מעי�
� ��� ה�ד�ר היה ואפ�� רע'. מ�כ� 'הרחק ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחכמי�:
היא וכ� ��רי�. אד� �ני �י� ו��כ� מ���, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמ�ציא�
מק�יד איני 'אני א�מר: �ה�א �י על א� ,�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�אמרה
רצ�ני 'אי� א�מרת: �היא מ�ני ל�, ��מעי� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליה�'

א��'. ��כנ�ת רע �� עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָ��צא

.ÊË,�נע� אר� �ג��: ה�א, ארצ�ת ארצ�ת � ה���ב ְְֲֲִֶֶַַַָָָ�ל
וכ��צא �נער, ואר� ,��� ואר� �ימ�, ואר� מצרי�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָואר�
לעני� י�ראל וערי �כפרי�. מדינ�ת � ואר� אר� וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ה�;
וה�ליל. ה�ר��, ועבר יה�דה, הי�: ארצ�ת �ל� � ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנ��אי�

.ÊÈ�אר� א�ה ונ�א הארצ�ת, מ� �אר� �היה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָאי�
�לא �צא א� לארצ�, ע�� וי�צאה א�ת� ��פי� � ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאחרת
אבל �ר�. ��א �י על וא� נ�א�, �� מנת �על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְ�ת�ה,
האר� א�ת� מאנ�י וה�א הארצ�ת, מ� �אחת א�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה���א
מ�דינה מ�ציא� אבל אחרת; לאר� לה�ציא� יכ�ל אינ� �ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לעיר]למדינה ואינ�[מעיר האר�. �א�ת� לכפר מ�פר א� , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
��� למדינה, מ�פר ולא לכפר, מ�דינה לה�ציא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹיכ�ל
���יבת �ברי� וי� לה�, ט�בה ה�דינה ���יבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�

לה�. ט�בה ְִֶַָָָה�פרי�

.ÁÈלכפר מ�פר א� למדינה, מ�דינה ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ�כ���ציא�
מרע ולא רע לנוה יפה מ�וה מ�ציא� אינ� � האר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�א�ת�

לה��ל צריכה �היא מ�ני עצמ�[לטפל]ליפה, ולב�ק ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לא וכ� �כע�רה. ק�ה �� תהיה ��א �די ה�פה, ��וה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
�בכל ��יי�; �ר�� למק�� י�ראל �ר�� מ�ק�� ְִָ�ְְִֵֶָָ�ִִֶָָי�ציא�
י�ראל. �ר�� למק�� ��יי� �ר�� מ�ק�� מ�ציאי� ְִֵָ�ְִֶָ�ִִִֶָָמק��,

.ËÈ,�לאר לח�צה לאר� מח�צה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ��ה
לאר� לאר� מח�צה אבל י�ראל. לאר� י�ראל מאר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָא�
ואפ�� רע; לנוה ה�פה מ�וה אפ�� לעל�ת, ��פי� � ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָי�ראל
ואי� מעלי�. � ��יי� �ר�� למק�� י�ראל �ר�� ְֲִִֵַ�ְְִֵֶָָ�ִֶָמ�ק��
הרע מ�וה ואפ�� לאר�, לח�צה י�ראל מאר� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ�ציאי�

י�ראל. �ר�� יפה לנוה ��יי� ְִֵָ�ְִֶֶֶָָ�ֶ�ר��

.Î� ר�צה אינ� והיא י�ראל לאר� לעל�ת האי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
� ר�צה אינ� וה�א לעל�ת היא אמרה בכת�ה; ��א ְְֲִֵֶַָָָ�ְִֵֵֶֹ�צא
ע� י�ראל מאר� מק�� לכל ה�י� וה�א �ת�ה; וי�� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְְִִֵי�ציא
מ�ציאי� ה�ל ואי� י�ראל, לאר� מעלי� �ה�ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיר��לי�;
מ��. מ�ציאי� ה�ל ואי� ליר��לי�, מעלי� וה�ל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמ��;

חמישי יו�

יד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�פי[תשמיש]ע�נה‡. ואי� אי� לכל � ���רה האמ�רה ְְֲִִִַָָָָָָ
הר�י� ה�ריאי� אד� �ני �יצד? מלאכ��. �כפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ח�

א�א[מפונקי�]והענ�י� �ח� ��כ�לת מלאכה לה� �אי� ְֲָ�ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
לילה. �כל ע�נתיה� � �ב�יה� וי��בי� ו��תי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָא�כלי�
� �ה� וכ��צא וה��ני�, והא�רגי�, הח�טי�, �ג�� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה��עלי�
וא� ��ת; �כל �עמי� ע�נתיה� �עיר, מלאכ�� היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָא�
� הח�רי� ���ת. אחת �ע� ע�נת� אחרת, �עיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכ��
ה��חי� י��; ל�ל�י� אחת � ה��לי� ���ת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹ�ע�
אחת �ע� ע�נת� � חכמי� �למידי חד�י�. ל��ה אחת �ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
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�ת�ה. וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � �� על ָ�ְְְִִִִֵֵֵַַָיתר
נדר�, י�יר א� � �� על יתר יק��; י�� �ל�י� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ�בע�יר�ת,

�ת�ה. וי�� י�ציא ָ�ְְִִֵא�

.Ë�כר�י� � למרח� תל� ��א גדולות]ה�יר� ,[ערי� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
אחת �נעל[שבוע]��ת ��א ��ת�ת. ��י �בכפרי�, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

יתר לעת. מעת �בכר�י�, ימי�; �ל�ה �כפרי�, � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל
�ת�ה. וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � זה ָ�ְְְִִִִֵֶַַעל

.È�ר�� ה�ית מ�לי ת�אל ו��א ת�איל ��א ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹה�יר�
�כברה נפה �ג�� �לה�איל�, א�ת� ל�אל ה�כנ�ת ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ�ל
וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר � �ה� וכ��צא ות��ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָרחי�

���יא� מ�ני לה]�ת�ה, וכ�[מוציא ��כ�נ�תיה. רע �� ְ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ורחי� �כברה נפה ת�איל ו��א ת�אל ��א ��דרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיא
�מק�� לבנ� נאי� �גדי� תארג ו��א �ה�, וכ��צא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹות��ר
מ�ני בכת�ה, ��א �צא � ל�ני� א�ת� לארג ְִֵָ�ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��ר��

�ילי �ה�א ��כ�נ�תיו רע �� .[קמצ�]���יא�� ְִִִֵֶֶַַַַָ

.‡Èעל� ��פח ���ק א�ה תצא ��א ��ר�� ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמק�מ�ת
רדיד ל� ��היה עד �לבד �ל[צעי�]רא�� את הח�פה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה�ח�ת רדיד ה�ס�ת �כלל ל� נ�ת� � ט�ית �מ� ְְְְִִִֵַַַַָָָ��פ�
ע�ר�,[הזול] לפי נ�ת� � ע�יר היה וא� הרדידי�; ְְְְְִִִִִֵָָָָָָ�כל

��ל לפי ה���ה; לבית א� האבל לבית �� ��צא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�די
�לבית לב�ר�, אביה לבית וליל� לצאת ל� י� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָא�ה
ולקר�ב�תיה, לרע�תיה חסד לגמל ה���ה �לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאבל
תצא ��א עד ה�הר �בית �אינ� � ל� ה� ��ב�א� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�די
�מיד, י�צאה ��הא לא�ה ה�א �נאי אבל תב�א. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולא
מ�ה, א��� למנע ל�על וי� �רח�ב�ת; �ע� �ח�� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָֹ�ע�
�עמי� א� �חד� אחת �ע� �מ� א�א לצאת י�יחה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא
�זוית לי�ב א�א לא�ה יפי �אי� ה�ר�; �פי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ�חד�,

�נימה". מל�, בת �ב��ה "�ל �ת�ב: ��� ְְִֵֶֶֶַָָָָָָ�ית�,

.·È�זמ� � אביה לבית תל� ��א א��� את �ה�ה��יר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וי�� י�ציא �ני�, ל�; ממ�יני� אחד חד� �עיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹע��
ל�; ממ�יני� אחד רגל אחרת, �עיר �ה� �בזמ� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ְ�ת�ה.

�ת�ה. וי�� י�ציא ָ�ְְְִִִֵַ�ני�,

.‚Èלבית� האבל לבית תל� ��א א��� את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹה��יר
�מי ��ה �ת�ה: וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � ְִֶֶָ�ְְְְִִִִִֵֶַַה���ה
'מ�ני ט�ע� היה וא� �פניה. ונעל ה�הר �בית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�אסר�
�בית א� האבל �ית �א�ת� ��� �ר�צי� אד� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָבני

ל�. ��מעי� � �ר�צי� �� והחזק ְְְִִָָ�ְְִֶַה���ה',

.„È�אבי לביתי ��ב�א� רצ�ני 'אי� לא���: ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָהא�מר
ה�לכת היא ותהיה ל�, ��מעי� � ואחי�תי�' אחי� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַוא��
�חד�, �ע� אביה לבית ותל� �בר; לה� ���ארע ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלה�
�בר ל� ארע א� א�א ל�, ה� י�נס� ולא ורגל. רגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ�בכל
���נס� האד� את ��פי� �אי� � לדה א� חלי �ג�� ְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ד�ל
���נס רצ�ני 'אי� �אמרה: היא וכ� לר��ת�. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָאחרי�
מ�ני אחת, �חצר ע�ה� ��כנת ואיני ואח�ת�, א�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלי
את ��פי� �אי� ל�; ��מעי� � לי' �מצרי� לי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ��רעי�

�ר��ת�. ע�� אחרי� ���ב� ְְֲִִִֵֵֶָָָהאד�

.ÂË�אד ��ני מ�ני זה, �מד�ר �ר 'איני �אמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאי�
� מה�' מתירא ואני ��כנ�תי ��יי� א� �ר�צי� א� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָרעי�

צ�� ��� �פריצ�ת; החזק� ��א �י על א� ל�, ְְְִִִֶָ�ְִִֶַַֹ��מעי�
� ��� ה�ד�ר היה ואפ�� רע'. מ�כ� 'הרחק ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחכמי�:
היא וכ� ��רי�. אד� �ני �י� ו��כ� מ���, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמ�ציא�
מק�יד איני 'אני א�מר: �ה�א �י על א� ,�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�אמרה
רצ�ני 'אי� א�מרת: �היא מ�ני ל�, ��מעי� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליה�'

א��'. ��כנ�ת רע �� עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָ��צא

.ÊË,�נע� אר� �ג��: ה�א, ארצ�ת ארצ�ת � ה���ב ְְֲֲִֶֶַַַָָָ�ל
וכ��צא �נער, ואר� ,��� ואר� �ימ�, ואר� מצרי�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָואר�
לעני� י�ראל וערי �כפרי�. מדינ�ת � ואר� אר� וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ה�;
וה�ליל. ה�ר��, ועבר יה�דה, הי�: ארצ�ת �ל� � ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנ��אי�

.ÊÈ�אר� א�ה ונ�א הארצ�ת, מ� �אר� �היה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָאי�
�לא �צא א� לארצ�, ע�� וי�צאה א�ת� ��פי� � ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאחרת
אבל �ר�. ��א �י על וא� נ�א�, �� מנת �על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְ�ת�ה,
האר� א�ת� מאנ�י וה�א הארצ�ת, מ� �אחת א�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה���א
מ�דינה מ�ציא� אבל אחרת; לאר� לה�ציא� יכ�ל אינ� �ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לעיר]למדינה ואינ�[מעיר האר�. �א�ת� לכפר מ�פר א� , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
��� למדינה, מ�פר ולא לכפר, מ�דינה לה�ציא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹיכ�ל
���יבת �ברי� וי� לה�, ט�בה ה�דינה ���יבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�

לה�. ט�בה ְִֶַָָָה�פרי�

.ÁÈלכפר מ�פר א� למדינה, מ�דינה ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ�כ���ציא�
מרע ולא רע לנוה יפה מ�וה מ�ציא� אינ� � האר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�א�ת�

לה��ל צריכה �היא מ�ני עצמ�[לטפל]ליפה, ולב�ק ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לא וכ� �כע�רה. ק�ה �� תהיה ��א �די ה�פה, ��וה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
�בכל ��יי�; �ר�� למק�� י�ראל �ר�� מ�ק�� ְִָ�ְְִֵֶָָ�ִִֶָָי�ציא�
י�ראל. �ר�� למק�� ��יי� �ר�� מ�ק�� מ�ציאי� ְִֵָ�ְִֶָ�ִִִֶָָמק��,

.ËÈ,�לאר לח�צה לאר� מח�צה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ��ה
לאר� לאר� מח�צה אבל י�ראל. לאר� י�ראל מאר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָא�
ואפ�� רע; לנוה ה�פה מ�וה אפ�� לעל�ת, ��פי� � ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָי�ראל
ואי� מעלי�. � ��יי� �ר�� למק�� י�ראל �ר�� ְֲִִֵַ�ְְִֵֶָָ�ִֶָמ�ק��
הרע מ�וה ואפ�� לאר�, לח�צה י�ראל מאר� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ�ציאי�

י�ראל. �ר�� יפה לנוה ��יי� ְִֵָ�ְִֶֶֶָָ�ֶ�ר��

.Î� ר�צה אינ� והיא י�ראל לאר� לעל�ת האי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
� ר�צה אינ� וה�א לעל�ת היא אמרה בכת�ה; ��א ְְֲִֵֶַָָָ�ְִֵֵֶֹ�צא
ע� י�ראל מאר� מק�� לכל ה�י� וה�א �ת�ה; וי�� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְְִִֵי�ציא
מ�ציאי� ה�ל ואי� י�ראל, לאר� מעלי� �ה�ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹיר��לי�;
מ��. מ�ציאי� ה�ל ואי� ליר��לי�, מעלי� וה�ל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמ��;

חמישי יו�

יד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�פי[תשמיש]ע�נה‡. ואי� אי� לכל � ���רה האמ�רה ְְֲִִִַָָָָָָ
הר�י� ה�ריאי� אד� �ני �יצד? מלאכ��. �כפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ח�

א�א[מפונקי�]והענ�י� �ח� ��כ�לת מלאכה לה� �אי� ְֲָ�ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
לילה. �כל ע�נתיה� � �ב�יה� וי��בי� ו��תי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָא�כלי�
� �ה� וכ��צא וה��ני�, והא�רגי�, הח�טי�, �ג�� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָה��עלי�
וא� ��ת; �כל �עמי� ע�נתיה� �עיר, מלאכ�� היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָא�
� הח�רי� ���ת. אחת �ע� ע�נת� אחרת, �עיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכ��
ה��חי� י��; ל�ל�י� אחת � ה��לי� ���ת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹ�ע�
אחת �ע� ע�נת� � חכמי� �למידי חד�י�. ל��ה אחת �ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
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�למידי ודר� �ח�; מת� ��רה ��למ�ד מ�ני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ���ת,
��ת. ללילי ��ת מ�ילי מ�ת� ל��� ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמי�

א�א·. לסח�רה יצא ��א �על� על לע�ב לא�ה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹי�
א�א יצא ולא מע�נת�, ימנע ��א קר�ב, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלמק��
�ע�נת� מ�לאכה לצאת למנע� ל� י� וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�ר��ת�;
���� ח�ר �ג�� רח�קה, �ע�נת� למלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָקר�בה
חכמי� ותלמידי מ�ח. להע��ת ��ל א� ��ל, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהע��ת
�ל� ��י� נ��תיה� �ר��ת ��א ��רה לתלמ�ד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹי�צאי�
א��� אי� חכמי�, �למיד ��ע�ה וענג ר� וכ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ני�;

לע�ב. ְְֵַָיכ�לה

�י�‚. אחת, �בת �י� מאה, אפ�� נ�י�, ��ה אד� ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָנ��א
יכ�ל ��היה וה�א לע�ב; יכ�לה א��� ואי� ז�, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ�ז�
יכ�ל ואינ� ואחת. אחת לכל �רא�י וע�נה �ס�ת �אר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָל��
לעצמ�. ואחת אחת �ל א�א אחת, �חצר ל��� א�ת� ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכ�

ל�„. �הי� ��על �יצד? מנינ�. לפי ע�נת�? היא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוכ�ה
אחת ע�נה ולז� ���ת אחת ע�נה לז� י� � נ�י� ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ��י
מה� אחת �ל ע�נת נמצאת � נ�י� אר�ע ל� הי� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ���ת;
אר�ע ל� וי� מ�ח היה א� וכ� ��ת�ת. ���י אחת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ�ע�
�ני�. ���י אחת �ע� מה� אחת �ל ע�נת �היה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנ�י�,
נ�י�, אר�ע על י�תר אד� י�א ��א חכמי� צ�� ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ�
�ע� ע�נה לה� ���יע �די הר�ה, ממ�� ל� ��� �י על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָא�

�חד�. ְֶַַֹאחת

א���‰. את עד]ה��יר מה[מממונו, לאחרי� ��אמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
רא� וק��ת �ח�ק מ�ברי ל� �אמרה מה א� ל� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ�אמר
י�ציא זה הרי � ת�מי� עסקי על א��� ע� אד� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ד�ר
לאחרי� ול�מר �ניה להעז יכ�לה ז� �אי� �ת�ה; ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ְְִֵוי��
��מי� ��עת מתה�כת ��היה ה�יר� א� וכ� קל��. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ברי
��טי� מע�ה ��ע�ה ה�יר� א� �תע�ר, ��א ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�די
�ת�ה. וי�� י�ציא זה הרי � ��ט�ת א�א �אינ� ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�דברי�

.Âאחת ��ת � ה��ה מ��מי� א��� את ְְִִִִִֶַַַַַַַָָה��יר
א�[שבוע] �ת�ה, וי�� י�ציא � �� על יתר ל�; ממ�יני� ,ְְְִִִִֵֵֵַַָ�ָ

��יו� חד�י�; ל��ה �ע�נת� מ�ח היה ואפ�� נדר�, ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָיפר
ל�: אמר א� מ�יר�? וכיצד ונתיא�ה. צער� הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ��דר,
� מ�ת� י��� ��א ����ע א� עלי�', אס�ר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ'��מי�י
�ה�א מ�ני ל�וא, נ��ע � נ��ע וא� �ל��, נדר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא
הרי � עלי' אס�רה ��מי�� 'הנאת ל�: אמר ל�. ְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָ�ְמ�ע�ד
�בר האד� את מאכילי� �אי� ל���; ואס�ר נדר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה

ל�. ָָהאס�ר

.Êדי� מנע וא� ע�נת�; א��� את למנע לאד� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאס�ר
"�אר� ��אמר: ��רה, �ל תע�ה �לא ע�בר � ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצער�
ואינ� �ח� ��� א� חלה וא� יגרע". לא וע�נת� ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹ�ס�ת�
ל� �אי� ��בריא, עד חד�י� ��ה ימ�י� � לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכ�ל
א� ר��ת, מ��ה י�ל א� � �� ואחר מ��, �ד�לה ְְְִִִֶַַָָָָֹע�נה

�ת�ה. וי�� ָ�ְְִִֵי�ציא

.Áהיא � ה��ה מ��מי� �על� ��נעה ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָהא�ה
א� מרדה. מה מ�ני א�ת� ו��אלי� 'מ�רדת'. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָה�קראת
מ�ע�י' ל� לה�על יכ�לה ואיני 'מאס�יה�, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָאמרה:

ל�עת�[מרצוני] לה�ציא א�ת� ��פי� לפי[מיידית]� , ְְְִִִִָ

�לל, �ת�ה �לא ותצא ל�; ל�נ�י ���על ��ביה ְָָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�אינ�
�לי�תיה בלויי�]ות�ל מ�כסי�[בגדי� �י� ה��מי�, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

��א מ�כסי� �י� �אחרי�ת�, ונתח�ב לבעל� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�הכניסה
ואפ�� �ל��; �על מ�ל נ�טלת ואינ� �אחרי�ת�. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנתח�ב
���טת ל�, ��קח� ��רא�� �מט�חת ��רגליה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמנעל
��א א�ת�, מחזרת מ�נה, ל� ��ת� �ל וכ� ל�. ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹונ�תנת

ותצא. ���ל מנת על ל� ְְִֵֵֶַַָָָֹנת�

.Ëהריני' ואמרה: לצער�, �די �על� מ�חת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָוא�
'מ�ני א� וכ�', �� לי �ע�ה מ�ני �כ�, א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
�דברי� וכ��צא מריבה', ע�י �ע�ה 'מ�ני א� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ���לני',
י�דעת, 'הוי ל�: וא�מרי� �י� מ�ית ל� ��לחי� � ְְְֲִִִִִֵֵַַָָא��
הפסד� מנה, מאה �ת�ת� אפ�� �מר��, ע�מדת א� ְְְִֵֵֶַָָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַ�א�
�בב�י כנס��ת �ב�י עליה מכריזי� �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָא�ת�';

��ת�ת אר�ע י�� �כל ז�,[שבועות]מדר��ת אחר ז� ְְְִַַַַַָָָ
�על�'. על מרדה '�ל�נית ְְְְֲִִַַָָָוא�מרי�:

.È:�ל וא�מרי� �נ�ה, �ע� ל� ��לחי� ההכרזה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָואחר
עמדה א� �ת�תי�'. הפסד� �מר��, ע�מדת א� ְִִָָָ�ְְְְְְְִִִֵֶֶַַ'א�
יהיה ולא �ת�ת�, ותאבד ,�� נמלכי� � חזרה ולא ְְִֶָָֹ�ְְְְְְְִִִַָָָָָֹֹ�מר��
חד�, ע�ר �ני� עד �ט ל� נ�תני� ואי� �לל; �ת�ה ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ�ְָל�
ה�ט, קד� מתה וא� חד�. ע�ר �ני� �ל מז�נ�ת ל� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואי�

י�ר��. ְֲַָָ�על�

.‡Èהיתה ואפ�� � לצער� �די מרדה א� ע��י� ה�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��דר
�על� היה ואפ�� לת�מי�, רא�יה �אינ� ח�לה א� ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנ�ה
אחרת. א�ה ל� י� ואפ�� חד�י�, ל��ה �ע�נת� ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ�ח

.·È�לצער �די �מרדה לה��א, זמ�� �ה�יע אר�סה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכ�
רצת ��א יבמה וכ� מ��מי�. מ�רדת ז� הרי � נ�את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹולא

לה�. ע��י� ה�ה ��דר � לצער� �די ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתי��

.‚È�חד ע�ר �ני� אחר י�צאת ��היא � ה�את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��רדת
נכסי� אבל �על. �ל �ה�א �בר �ל �חזיר �ת�ה, ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ�ְְֹ�לא
מ�ציאי� אי� �פסה, א� � ק�מי� �בלי�תיה� ל� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�הכניסה
מה �ל וכ� מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�על, �פס� וא� ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמ�ד�;
מ��� אינ� עליו, אחרי�ת� ה�על ���ל מ�כסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�אבד

�מ�רדת. ה�למ�ד, �י� ה�א זה �ל��. ְְְִֶֶֶַַָל�

.„Èאחר�ת מנהג�ת �בבל לה� ��� ה�א�ני�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמר�
ור�י� י�ראל, �רב ה�נהג�ת א�ת� ��ט� ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�מ�רדת;
ה�למ�ד �בדי� ה�ק�מ�ת. �רב עליה� ח�לקי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַֹ�גד�לי�

ולד��. לת�ס ְְִָָֹרא�י

.ÂËאיני אבל �מפרנס, ז� 'הריני ואמר: א��� על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָה��רד
�ת�ת� על ל� מ�סיפי� � �נאתיה' �אני מ�ני עליה ָָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�א
ו��ת; ��ת �כל �ס� �ל �ע�רה ��ל�י� �� ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמ�קל
�י על וא� לי�ב. היא ��רצה זמ� �ל י��� ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוי�ב
תע�ה, �לא ע�בר ה�א הרי � ונ�ספת ה�לכת ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�ְֶ��ת�ת�
אס�ר. לע��ת אבל י��ח, �נא �א� יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אמר:
מע�ה. �� �אי� מ�ני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹול�ה

.ÊËמ�רדת 'ז� א�מר: ה�א �י�, לבית ��א� וא��� ְְְִִִֵֵֶֶֶָאי�
האר� �ל �דר� א�א כי, 'לא א�מרת: והיא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמ��מי�',
מ��מי�, מ�רד �ה�א ואמרה טענה א� וכ� ע��', ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאני
� ע��' אני האר� �ל �דר� א�א כי, 'לא א�מר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוה�א
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�ח�ה סתמי]מחרימי� י�דה[חר� ולא מ�רד �ה�א מי על ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
'התיחד� לה�: א�מרי� � ה�ד� לא א� ,�� ואחר �י�; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ�בית
ה�טע� מ� מב��י� ט�עני�, ה� ועדי� נתיחד� עדי�'. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָ�פני
אי אד� �פני לבעל אבל ה���; �ח �פי ��רה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹוע��י�

�ר�ה. כל �פני לבעל �אס�ר לפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאפ�ר,

.ÊÈראה ��בריא. עד א�ת� לר�א ח�ב � �חלתה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהא�ה
'הרי ל�: ואמר לרפ�אה, הר�ה ממ�� ויפסיד אר� ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�החלי
הריני א� מ�ת�תי�, עצמ� ר�אי א� מ�חת, ֲִִֵָ�ְְְִִֵַַַַ�ִָ�ְ�ת�תי�
רא�י ואי� ל�; ��מעי� � וה�ל�' �ת�ה ונ�ת� ְְְִֵֵָָ�ְְְְֵֵָמגר��

האר�. �ר� מ�ני ,�� ְֲִֵֵֶֶֶַָָלע��ת

.ÁÈנאסרה ��בר �ה� היה א� לפ��ת�. ח�ב � ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹנ��ית
�עיר הי� ואפ�� אביה; לבית �מחזיר� ��דה, � ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונ�ת� �מגר��, למדינת�, ��חזיר� עד �� מ��ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
ל�, מ�רת �ה�ב�יה י�ראל �על� היה �ת�ת�. �ל ֶֶ�ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ�ְָָל�
,�� אחר רצה וא� �היתה; �מ�ת לא�ה ל� ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזיר�

�ת�ת�. ל� ונ�ת� ָָ�ְְְְֵָָָמגר��

.ËÈעל �יתר א��� את לפ��ת ה�על את מח�בי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאי�
�מיה הי� ה�ב�י�ת. ��אר �וה �היא �מה א�א ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�מיה,
�ת�ת�, וז� מגר�� אני 'הרי ואמר: כת�ת�, �די על ָָ�ְְְְְֲֲִֵַָָָָָ�ְְֵֵַי�תר
א�ת� ��פי� א�א ל�; ��מעי� אי� � עצמ�' את ותפ�ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ל�
ואפ�� �כת�ת�, ע�רה עד �מיה הי� אפ�� א�ת�, ֲִַָָ�ְֲֲִִֶֶַָָָָָָ�פ�דה
�פע� אמ�רי�? �ברי� ��ה פדי�נ�. �די א�א ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאי�
לגר�� ורצה �נ�ה �ע� ונ��ית �די� א� אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָרא��נה;
עצמ�. את �פ�ה והיא �ת�ה, ונ�ת� מגר� זה הרי �ְְְֲֵֵֵֶָ�ְְְִִֶֶַָָ

.Î�י� �ית � ה�� �מדינת וה�א א���, ����ית ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָמי
�הכרזה �מ�כרי� לנכסיו פומבי]י�רדי� א�ת�[מכרז �פ�די� , ְְְְְִִִִַָָָָָ

��דה. �ה�על ְֶֶֶֶַַַ�דר�

.‡Î��לגר �גלל� ח�ב �ה�א נדר א��� את ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָה��יר
לפ��ת�; ח�ב אינ� � �ה�יר� אחר ונ��ית �ת�ת�, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְְִֵול��

�ת�ת�. ול�� לגר�� נתח�ב �ה�יר� ָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ��עת

.·Î,�לאוי מא��רי �על� על אס�רה �היתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא�ה
והיא �ת�ת� ל� נ�ת� א�א לפ��ת�, ח�ב אינ� � ְִָָ�ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָונ��ית
��דה ה�א והרי לכה�, אס�רה ה�ב�יה והלא עצמ�. ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�פ�ה
ה�ביה וא��ר מ�ד�, אס�רה היתה ��א מ�ני � ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹא�ת�

ל�. ��ר� ֶַָָה�א

.‚Îהס�ד ל� ולע��ת �קב�רת�, ח�ב � א��� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמתה
מקוננות]וקיני� עני[לשכור ואפ�� ה�דינה; �ל �דר� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

היה וא� �מק�ננת. חלילי� מ�ני ל� יפחת� לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ��י�ראל,
ק�ברי� מ�ב�ד�, י�תר �ב�ד� וא� כב�ד�; לפי ה�ל ְְְְְְִִִִִֵַָָֹע�יר,

�על� ע� ע�לה �הא�ה כב�ד�; לפי [לדרגתא�ת� ְְֲִִִֶַָָָָָָ
מיתה.עשירותו] לאחר אפ�� י�רדת, ְְֲִִֵֶֶַַָָואינ�

.„Î�עצמ מ�עת אחד ועמד א���, את לק�ר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
�די לזה, ונ�תני� �רה� �על מ�על� מ�ציאי� � ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ�קבר�
אחרת �מדינה היה ל�לבי�. מ�לכת ז� תהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ�ְִֶֶֹ��א
�לא �מ�כרי� לנכסיו י�רדי� �י� �ית � א��� ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹ���תה

פומבי]הכרזה �לפי[מכרז ה�על, ממ�� לפי א�ת� וק�ברי� , ְְְְְִִִַַַַָָָָ
כב�ד�. לפי א� ְְְִָכב�ד�

טו ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

��מנע‡. ה���אי� אחר �על� את �הר�ת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהא�ה
ל� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ר. זה הרי � ְְֲִִֶֶַָָָ�ֲֵֶָָע�נת�
ק��, לא א� אבל �רב�ה. �ר�ה מצות ק�� ��בר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�ני�,
�היא מ�ני �ני�, ל� ��הי� עד ע�נה �כל לבעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹח�ב

�רב�". "�ר� ��אמר: ��רה, �ל ע�ה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָמצות

הא�ה.·. לא אבל �רב�ה, �ר�ה על מצ�ה ְְֲִִִֶַָָָָָֹ�ְִָהאי�
�נה ע�רה �� מ�� ז�? �מצוה האי� יתח�ב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מאימתי
ולא �נה ע�רי� �עבר� וכיו� �נה. ע�רה �בע מ�� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹא�
היה וא� ע�ה; מצות �מב�ל ע�בר זה הרי � א�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנ�א
�די א�ה מ��א מתירא והיה ,�� וטר�ד ���רה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָע�סק
מ�ר זה הרי � ה��רה מ� וי�טל �מז�נ�ת יטרח ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��א
��� וכל ה�צוה, מ� �ט�ר ��צוה �הע�סק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתאחר,

��רה. ְְַָ�תלמ�ד

.‚�� ו�גה �מיד, ���רה נפ�� �ח�קה בהמי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ
אי�תמיד] � א�ה נ�א ולא ימיו �ל �� ונד�ק ע�אי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�ב�

א� אבל עליו; מת��ר יצר� יהיה ��א וה�א עו��; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ�יד�
ל� הי� ואפ�� א�ה, ל�א ח�ב � עליו מת��ר יצר� ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרה�ר. לידי יב�א ��א ְִִִֵֶָָָ�ני�,

זכר„. �יד�? ז� מצוה ותתק�� לאי�, ל� יהי� �ני� ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ��ה
סריס ה�� היה �רא�". �נקבה "זכר ��אמר: ,[עקר]�נקבה, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

איל�נית ה�ת �היתה ז�.[עקרה]א� מצוה ק�� לא � ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ומ‰. ל� מצותנ�לד� ק�� זה הרי � �ני� וה�יח� ת�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
�ברי� ��ה �בני�. ה� הרי בני� �ני �רב�ה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ר�ה
מ�כר �אי� והי� �נקבה, זכר ה�ני� �ני ��הי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָאמ�רי�?
ה�איל � �נ� �ת וה�קבה ��� �� �ה�כר �י על א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�נקבה;
הי� א� אבל �רב�ה; �ר�ה מצות ק�� הרי בניו, מ�ני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָוה�
לא עדי� � �נקבה זכר מה� אחד וה�יח ומת�, �בת �� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�

�צוה. ְִִֵָק��

.Â��ק זה הרי � וה� ה�א ונת��ר �ג��ת�, �ני� ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהי�
עבד וה�א �ני� ל� הי� ז�. ה�א[כנעני]מצוה ונ��חרר , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

אחר ���ליד עד �רב�ה, �ר�ה מצות ק�� לא � ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוה�
יח�ס ל� אי� �העבד אליו]����חרר; מתייחסי� בניו .[אי� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

.Êואיל�נית �זקנה עקרה אד� י�א זכרלא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מולידה] ��ואינה א� א�א לולד, רא�יה �אינ� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�קט�ה

לפר�ת אחרת א�ה ל� �היתה א� �רב�ה, �ר�ה מצות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָק��
ילדה ולא �ני� ע�ר ע�� ו�הת א�ה נ�א מ��ה. ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹולר��ת
לולד; הרא�יה א�ה י�א א� �ת�ה, וי�� י�ציא זה הרי �ְְֲִִֵֵֶ�ְְִִָָָָָָָ
עד ���ט א�ת� �מ�י� א�ת� ��פי� לה�ציא, רצה לא ְְִִִִַַַָָֹוא�
ע�� ��כ� אני והרי ��על�, 'איני אמר: וא� ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ���ציא.
,�� היא �אמרה �י� ע��', אתיחד ��א �די עדי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�פני
י�א א� י�ציא א�א לה�, ��מעי� אי� � ה�א �אמר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�י�

לולד. הרא�יה ְְִָָָָָא�ה

.Áכבת� י�רה ה�א והרי ילדה, ולא �ני� ע�ר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�הת
וי� �כת�ה, ��א ותצא מ��ה, החלי חזקת � �ח� ְֵָ�ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹזרע

��ספת רצונו]ל� לפי בכתובה עצמו על שלקח ;[התחייבות ֶֶָ
ל� ��� ,�� ה�יר ��א מאיל�נית �ח�תה ז� תהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא
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�ח�ה סתמי]מחרימי� י�דה[חר� ולא מ�רד �ה�א מי על ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
'התיחד� לה�: א�מרי� � ה�ד� לא א� ,�� ואחר �י�; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ�בית
ה�טע� מ� מב��י� ט�עני�, ה� ועדי� נתיחד� עדי�'. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָ�פני
אי אד� �פני לבעל אבל ה���; �ח �פי ��רה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹוע��י�

�ר�ה. כל �פני לבעל �אס�ר לפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאפ�ר,

.ÊÈראה ��בריא. עד א�ת� לר�א ח�ב � �חלתה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהא�ה
'הרי ל�: ואמר לרפ�אה, הר�ה ממ�� ויפסיד אר� ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�החלי
הריני א� מ�ת�תי�, עצמ� ר�אי א� מ�חת, ֲִִֵָ�ְְְִִֵַַַַ�ִָ�ְ�ת�תי�
רא�י ואי� ל�; ��מעי� � וה�ל�' �ת�ה ונ�ת� ְְְִֵֵָָ�ְְְְֵֵָמגר��

האר�. �ר� מ�ני ,�� ְֲִֵֵֶֶֶַָָלע��ת

.ÁÈנאסרה ��בר �ה� היה א� לפ��ת�. ח�ב � ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹנ��ית
�עיר הי� ואפ�� אביה; לבית �מחזיר� ��דה, � ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונ�ת� �מגר��, למדינת�, ��חזיר� עד �� מ��ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
ל�, מ�רת �ה�ב�יה י�ראל �על� היה �ת�ת�. �ל ֶֶ�ְְֲִֵֶַַָָָָָָָ�ְָָל�
,�� אחר רצה וא� �היתה; �מ�ת לא�ה ל� ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזיר�

�ת�ת�. ל� ונ�ת� ָָ�ְְְְֵָָָמגר��

.ËÈעל �יתר א��� את לפ��ת ה�על את מח�בי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאי�
�מיה הי� ה�ב�י�ת. ��אר �וה �היא �מה א�א ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�מיה,
�ת�ת�, וז� מגר�� אני 'הרי ואמר: כת�ת�, �די על ָָ�ְְְְְֲֲִֵַָָָָָ�ְְֵֵַי�תר
א�ת� ��פי� א�א ל�; ��מעי� אי� � עצמ�' את ותפ�ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ל�
ואפ�� �כת�ת�, ע�רה עד �מיה הי� אפ�� א�ת�, ֲִַָָ�ְֲֲִִֶֶַָָָָָָ�פ�דה
�פע� אמ�רי�? �ברי� ��ה פדי�נ�. �די א�א ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאי�
לגר�� ורצה �נ�ה �ע� ונ��ית �די� א� אבל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָרא��נה;
עצמ�. את �פ�ה והיא �ת�ה, ונ�ת� מגר� זה הרי �ְְְֲֵֵֵֶָ�ְְְִִֶֶַָָ

.Î�י� �ית � ה�� �מדינת וה�א א���, ����ית ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָמי
�הכרזה �מ�כרי� לנכסיו פומבי]י�רדי� א�ת�[מכרז �פ�די� , ְְְְְִִִִַָָָָָ

��דה. �ה�על ְֶֶֶֶַַַ�דר�

.‡Î��לגר �גלל� ח�ב �ה�א נדר א��� את ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָה��יר
לפ��ת�; ח�ב אינ� � �ה�יר� אחר ונ��ית �ת�ת�, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ְְִֵול��

�ת�ת�. ול�� לגר�� נתח�ב �ה�יר� ָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ��עת

.·Î,�לאוי מא��רי �על� על אס�רה �היתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא�ה
והיא �ת�ת� ל� נ�ת� א�א לפ��ת�, ח�ב אינ� � ְִָָ�ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָונ��ית
��דה ה�א והרי לכה�, אס�רה ה�ב�יה והלא עצמ�. ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�פ�ה
ה�ביה וא��ר מ�ד�, אס�רה היתה ��א מ�ני � ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹא�ת�

ל�. ��ר� ֶַָָה�א

.‚Îהס�ד ל� ולע��ת �קב�רת�, ח�ב � א��� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמתה
מקוננות]וקיני� עני[לשכור ואפ�� ה�דינה; �ל �דר� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ

היה וא� �מק�ננת. חלילי� מ�ני ל� יפחת� לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹ��י�ראל,
ק�ברי� מ�ב�ד�, י�תר �ב�ד� וא� כב�ד�; לפי ה�ל ְְְְְְִִִִִֵַָָֹע�יר,

�על� ע� ע�לה �הא�ה כב�ד�; לפי [לדרגתא�ת� ְְֲִִִֶַָָָָָָ
מיתה.עשירותו] לאחר אפ�� י�רדת, ְְֲִִֵֶֶַַָָואינ�

.„Î�עצמ מ�עת אחד ועמד א���, את לק�ר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
�די לזה, ונ�תני� �רה� �על מ�על� מ�ציאי� � ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ�קבר�
אחרת �מדינה היה ל�לבי�. מ�לכת ז� תהיה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ�ְִֶֶֹ��א
�לא �מ�כרי� לנכסיו י�רדי� �י� �ית � א��� ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹ���תה

פומבי]הכרזה �לפי[מכרז ה�על, ממ�� לפי א�ת� וק�ברי� , ְְְְְִִִַַַַָָָָ
כב�ד�. לפי א� ְְְִָכב�ד�

טו ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

��מנע‡. ה���אי� אחר �על� את �הר�ת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהא�ה
ל� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ר. זה הרי � ְְֲִִֶֶַָָָ�ֲֵֶָָע�נת�
ק��, לא א� אבל �רב�ה. �ר�ה מצות ק�� ��בר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�ני�,
�היא מ�ני �ני�, ל� ��הי� עד ע�נה �כל לבעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹח�ב

�רב�". "�ר� ��אמר: ��רה, �ל ע�ה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָמצות

הא�ה.·. לא אבל �רב�ה, �ר�ה על מצ�ה ְְֲִִִֶַָָָָָֹ�ְִָהאי�
�נה ע�רה �� מ�� ז�? �מצוה האי� יתח�ב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מאימתי
ולא �נה ע�רי� �עבר� וכיו� �נה. ע�רה �בע מ�� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹא�
היה וא� ע�ה; מצות �מב�ל ע�בר זה הרי � א�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנ�א
�די א�ה מ��א מתירא והיה ,�� וטר�ד ���רה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָע�סק
מ�ר זה הרי � ה��רה מ� וי�טל �מז�נ�ת יטרח ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ��א
��� וכל ה�צוה, מ� �ט�ר ��צוה �הע�סק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתאחר,

��רה. ְְַָ�תלמ�ד

.‚�� ו�גה �מיד, ���רה נפ�� �ח�קה בהמי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ
אי�תמיד] � א�ה נ�א ולא ימיו �ל �� ונד�ק ע�אי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�ב�

א� אבל עליו; מת��ר יצר� יהיה ��א וה�א עו��; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ�יד�
ל� הי� ואפ�� א�ה, ל�א ח�ב � עליו מת��ר יצר� ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרה�ר. לידי יב�א ��א ְִִִֵֶָָָ�ני�,

זכר„. �יד�? ז� מצוה ותתק�� לאי�, ל� יהי� �ני� ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ��ה
סריס ה�� היה �רא�". �נקבה "זכר ��אמר: ,[עקר]�נקבה, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

איל�נית ה�ת �היתה ז�.[עקרה]א� מצוה ק�� לא � ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

ומ‰. ל� מצותנ�לד� ק�� זה הרי � �ני� וה�יח� ת�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
�ברי� ��ה �בני�. ה� הרי בני� �ני �רב�ה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ר�ה
מ�כר �אי� והי� �נקבה, זכר ה�ני� �ני ��הי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָאמ�רי�?
ה�איל � �נ� �ת וה�קבה ��� �� �ה�כר �י על א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�נקבה;
הי� א� אבל �רב�ה; �ר�ה מצות ק�� הרי בניו, מ�ני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָוה�
לא עדי� � �נקבה זכר מה� אחד וה�יח ומת�, �בת �� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�

�צוה. ְִִֵָק��

.Â��ק זה הרי � וה� ה�א ונת��ר �ג��ת�, �ני� ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהי�
עבד וה�א �ני� ל� הי� ז�. ה�א[כנעני]מצוה ונ��חרר , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

אחר ���ליד עד �רב�ה, �ר�ה מצות ק�� לא � ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוה�
יח�ס ל� אי� �העבד אליו]����חרר; מתייחסי� בניו .[אי� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ

.Êואיל�נית �זקנה עקרה אד� י�א זכרלא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ
מולידה] ��ואינה א� א�א לולד, רא�יה �אינ� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ�קט�ה

לפר�ת אחרת א�ה ל� �היתה א� �רב�ה, �ר�ה מצות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָק��
ילדה ולא �ני� ע�ר ע�� ו�הת א�ה נ�א מ��ה. ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹולר��ת
לולד; הרא�יה א�ה י�א א� �ת�ה, וי�� י�ציא זה הרי �ְְֲִִֵֵֶ�ְְִִָָָָָָָ
עד ���ט א�ת� �מ�י� א�ת� ��פי� לה�ציא, רצה לא ְְִִִִַַַָָֹוא�
ע�� ��כ� אני והרי ��על�, 'איני אמר: וא� ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ���ציא.
,�� היא �אמרה �י� ע��', אתיחד ��א �די עדי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�פני
י�א א� י�ציא א�א לה�, ��מעי� אי� � ה�א �אמר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�י�

לולד. הרא�יה ְְִָָָָָא�ה

.Áכבת� י�רה ה�א והרי ילדה, ולא �ני� ע�ר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�הת
וי� �כת�ה, ��א ותצא מ��ה, החלי חזקת � �ח� ְֵָ�ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹזרע

��ספת רצונו]ל� לפי בכתובה עצמו על שלקח ;[התחייבות ֶֶָ
ל� ��� ,�� ה�יר ��א מאיל�נית �ח�תה ז� תהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא
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החלי חזקת �ח�, י�רה אינ� וא� ��ת�אר. �מ� ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ��ספת
ע�ר ,��� ה�ת�ה י�� � �כ���ציא �לבד; [הסכו�מ��� ְְְִִִִֵֶֶַַ�ָ�ִָָ

בכתובה] חכמי� ְֶֶות�ספת.שקבעו

.Ë���מ' א�מרת: והיא ה�לד', נמנע 'מ��ה א�מר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָה�א
ל� וי� נאמנת; היא � �ח�' י�רה �אינ� מ�ני ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָנמנע,
�ו�אי, א�ת� י�דעת �אינ� �בר ���ענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרי�
מ��י א� י�דעת 'איני אמרה: וא� �ת�ת�. י�� �� ְְִִִִִֵֶַַָָָָ�ְְִֵַַָואחר
ממ�� העמד �אמרנ�; �מ� �ת�ה, ע�ר ל� אי� � מ���' ְְֲֵֶַַָָָ�ְִִִֵֶַָא�
ול�ה �ח�. י�רה �אינ� �ו�אי ��טע� עד �עליו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חזקת
�ח� י�רה א� מר��ת �היא מ�ני ז�? �טענה נאמנת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

מר�י�. אינ� וה�א �ח�, י�רה לא ְְְִֵֵֶַֹא�

.Èמ�ני �ני� ע�ר אחר לגר�� �על� לת�ע ��אה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהא�ה
א� ל�; ��מעי� � �ח� י�רה �אינ� א�מרת והיא ילדה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ��א
לבני� היא צריכה �רב�ה, �ר�ה על מצ�ה �אינ� �י ְְְְִִִִִַָָָָָ�ְִֵֶַָעל
�לבד; �ת�ה ע�ר וי�� לה�ציא, א�ת� וכ�פי� ְִַָ�ְְְְְְִִִִִֵַָלזקנ�ת�.
ות�ל. לרצ�נ� ��צא מנת על ה��ספת ל� �תב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א

.‡È�א ח�לה, �היה א� �ני�, ע�ר �ת�� �סח�רה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל�
אי� � האס�רי� �בית חב��י� �הי� א� ח�לה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָ�היתה

ה�ני�. מ� זמ� א�ת� לה� ְְִִֶֶַַָָע�לה

.·Èוחזרה ה�ילה א� �ה�ילה. מ��� מ�נה � ְְִִִִִִִִֶָָָָָָה�ילה
החזק � �עמי� �ל�ה זכהוה�ילה לא ו��א לנפלי�, ה ְְְִִִָָָֹ�ְְְְִִֶָָָָָֹ

�ת�ה. וי�� וי�ציא מ��ה; ָ�ְְְְִִִִֵֶָָלה�נ�ת

.‚È,��ע ���הה �די ע�ר', �ת�� 'ה�ילה א�מר: ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָה�א
עצמ� מחזקת �אינ� נאמנת, � ה�ל�י' 'לא א�מרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'�ל�ה' א�מרת והיא �ני�', 'ה�ילה א�מר ה�א ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ�עקר�ת;
וי�� וי�ציא �מ�לת, עצמ� מחזקת �אינ� נאמנת, �ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
א� ה�ילה, ��א ה�ת �ב�עת מ��יע� זה �בכל ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ְ�ת�ה.

�ת�ה. ל�� יתח�ב ז� ��טענה � �ל�ה ָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�ילה

.„Èילדה ולא �ני� ע�ר ע�� ו�הת לאחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנ�את
�ני� ע�ר ה�ני ע� �הת ל�ני. לה��א מ�רת � ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ְִָוה�ציא�
� ל�לי�י נ�את וא� ל�לי�י; ת��א לא � ילדה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵָָָֹֹולא
���� א� אחרת, א�ה ל� י� �� א� א�א �ת�ה, �לא ִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ְְֵֵֹ�צא

�רב�ה. �ר�ה ְְְִִִַָָמצות

.ÂËיכ�ל אינ� '�עלי ואמרה: �י� לבית ��אה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
י�רה �אינ� א� ���ליד', ���� האר� �ל �דר� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָל���
לי� 'רא�י ל�: וא�מרי� ��רה, ה��ני� יע�� � ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ�ח�
ת�לידי, ולא �ני� ע�ר ���הי עד �עלי� ע� ְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹ��נהגי
א�ת� ��פי� ואי� ��בר, ע�� �מגל�לי� �ת�עי'. �� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואחר
�דבר מאריכי� א�א ה��רדת, �י� א�ת� �ני� ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלי�ב;

��רה. ��ע�� עד ְֲֶֶַַָָזה

.ÊËה�א הרי �רב�ה, �ר�ה מצות אד� ���� �י על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָא�
זמ� �ל ולר��ת מ�פר�ת י�טל ��א ס�פרי� מ�ברי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�ְמצ�ה
�נה �א�� �י�ראל, אחת נפ� ה��סי� ��ל � �ח �� ���ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
א�ה �לא אד� י�ב ��א היא, חכמי� מצות וכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹע�ל�;
� אי� �לא א�ה ת�ב ולא הרה�ר, לידי יב�א ��א �ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

תח�ד. ֵֵֶָֹ��א

.ÊÈ���לא לק��ת אי� �ל על עלוח�בה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ
פרוצה] לא���התנהגות מק�א אד� "אי� חכמי�: אמר� .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ

�י�תר ל� יק�א ולא טהרה". ר�ח �� נכנסה �� א� ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹא�א
לדע��, א�א �רח�, �על ויבעל א�ת�, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמ�י;

ו�מחה. �יחה ְְִִִָָ�מ���

.ÁÈ��ת� צנ�עה ��היה הא�ה על חכמי� צ�� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוכ�
ולא �על�, �פני רא� וק��ת ��ח�ק תר�ה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ�ית�,
זה; �עסק מד�רת תהיה ולא �פיה, ה��ה ��מי� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתת�ע
א�א �אהבת�, ���סי� עד לצער� �די מ�על� תמנע ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא
בית�, �בני מ�ר�ביו ות�הר ��רצה. עת �כל ל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנ�מעת
�מ� ה�ע�ר מ� ותתרחק קנאה; ר�ח עליו יעבר ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�די

לכע�ר. ְִֶַה��מה

.ËÈי�תר א��� את מכ�ד אד� ��היה חכמי�, צ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכ�
יע�ה הר�ה, ממ�� ל� י� וא� �ג�פ�; א�הב� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמ��פ�
ויהיה יתרה, אימה עליה יטיל ולא ה�מ��. �פי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ�ט�בת�

ר�גז. ולא עצב יהיה ולא �נחת, ע�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ���ר�

.Îי�תר� �על� את מכ�דת ��היה הא�ה על צ�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
�יו, על מע�יה �ל ותע�ה מ�רא, עליה ל� ויהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמ�י,
ל��, �תאו�ת מה�כת מל�: א� �ר �מ� �עיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
�בני י�ראל �נ�ת �ר� ה�א וזה ���נא. מה �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�מרחקת
יהיה א��, �בדרכי� �ז��ג�; ה�ה�רי� ה�ד��י�, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָי�ראל

�מ��ח. נאה ָ�ְִֶָָי��ב�

טז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�י�‡. קרקע �י� לבעל�, הא�ה ��כנסת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�כסי�
�ת�ה ��טר נכ�בי� �ה� �י על א� מ�לטלי�, �י� ָ�ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָעבדי�
ק�ל וא� �מ�. 'נד�ניא' א�א '�ת�ה', נקראי� אינ� �ְְִִֵָָ�ְְְְִִֵֶָָָָ
�חתה א� �ר��ת�, ונע�ית עליו ה�ד�ניא אחרי�ת ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָה�על

שוויה] ל�[נפחת כשמתגרשת]�חתה הפחת וא�[משל� ְֲִָָ
ל�[התייקרה]ה�תירה הרווח]ה�תירה לה מחזיר הרי[אינו � ֲִִֵָָ

ה�ד�ניא אחרי�ת ק�ל לא וא� �רזל'. צא� 'נכסי נקראת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹז�
ל� �חתה �חתה א� הא�ה, �ר��ת היא הרי א�א ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מל�ג'. 'נכסי נקראת ז� הרי � ל� ה�תירה ה�תירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָוא�

לבעל�·. א�ת� הכניסה ��א לא�ה ��� נכסי� �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכ�
א� לעצמ�, ל� נ�אר� א�א ��ת�ת�, א�ת� �תבה ְְְֲִֶַָָָָָ�ְְְַָָָֹולא
� �מ�נה ל� נ�נ� א� �נתארסה, אחר �יר�ה ל� ְְְְִִֶַַַָָָָָָ�ְִָָנפל�
נקרא ואי� ה�. �ר��ת� ���� מל�ג', 'נכסי נקראי� ְְְִִֵֵָָָ�ְְְִִִֵֶַָֹה�ל
ע� מאתי� א� מאה �היא �ת�ה ע�ר א�א ִִִֵֶַָָָ�ְִֶַָָ�ְ'�ת�ה'

�לבד. ְִֶֶַַה��ספת

ודי�‚. לא�ה, �ת�ה ��נ� �חכמי� ה�דענ� ְִִָָָ�ְְְְֲִִֶַָָ�בר
��רצה, זמ� �ל לג��ת� ��נ�ה ולא הע�ר; �די� ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹה��ספת
נג�ית, ה�ת�ה אי� זמ�; ל� ��ב�ע ח�ב היא הרי ְִֵָ�ְְֲִֵֵֶֶַַַָָא�א
�א� התקינ� וכ� �ר��. א� א� ה�על מיתת לאחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָא�א
הא�ה �באה �בינ�נ��ת, ורע�ת ט�ב�ת �ד�ת ל�על ְִִֵַַַָָָָָָָהי�
��נכסיו, הרעה מ� א�א תג�ה ��א מ���, �ת�ת� ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�ְְִלג��ת

'ז��רית'. ה�קראת ְְִִִִֵַוהיא

תג�ה„. לא מ�ת�, אחר לג��ת ����ב�א התקינ�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹוכ�
חפ� �נקיטת ���בע קדוש]עד חפ� ה�יח[אחיזת ��א ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

�ל ל� ו�מי� א�ת�. מחלה ולא מכרה ו��א �ל��, ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹאצל�
לה] שקנה א�[בגד אבל מ�ת�ת�. א�ת� �פ�חתי� ֲִָָָ�ְֲִִֶֶָָ�עליה,

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ס�ת �מי� ואי� �ב�עה. �לא ��בה לרצ�נ�, ְְְְְְִִֵֵָָָָֹ�ר��
לה�ציא ר�צה וה�א �ה�, וזכת ל� לקח� �הרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ�עליה,

היא. ִֹלא

מ�‰. א�א �ת�ת� האלמנה תג�ה ��א התקינ� ִֶָָָ�ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹוכ�
מיתת לאחר נכסי� ��בח� מ�בח ��בה ואינ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�רקע,
מ�בח אביה� מיתת לאחר נ��נ�ת ה�נ�ת ואי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָה�על,

ט�רפת ואינ� מיתת�, לאחר נכסי� [גובה]��בח� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ה��קח �ה��יח מ�בח מבעלה�כת�ת� הקרקע [שקנה ְִ�ְִִִֵֶֶַַַַָָ

אותה] ה�בח.והשביח את ��בה ח�ב ��על �י על א� ,ִֶֶֶֶַַַַַַ
ה�. �ת�ה מ��י א�� ֵָ�ְֵ�ְִִֵָ�דברי�

.Âט�ע�ת��� ה�ח�ת מ� הא�ה ���ל �ת�ה, מ��י ְְִִִֶֶַַַָָָָֹ�ְֵ�ְִֵוכ�
ומשקל] �מק��[בגודל וגר�� �מק��, א�ה נ�א �יצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מק�� מ�ע�ת ט�ב�ת ה���אי� מק�� מע�ת הי� א� � ְְְְִִִִֵַַָאחר
מע�ת הי� וא� ה�ר��י�; מק�� מ�ע�ת ל� נ�ת� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָה�ר��י�,
ל� נ�ת� ה���אי�, מק�� מ�ע�ת ט�ב�ת ה�ר��י� ְְְִִִִֵֵַַָמק��
��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ה���אי�. מק�� ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמ�ע�ת
יד�ע מט�ע �� �ר� א� אבל סת�; מע�ת [��כת�ת� ְִ�ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ה�לוהמסויי�] �די� היא הרי � ���ספת �י� �ע�ר �י� ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
�הל ��ה ל� ���ת� יד�ע, מט�ע חבר� �מ�את וה�, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הלואה. �הלכ�ת ְְְְִִֵֶַָָָ��ת�אר

.Êבה�� הא�ה ��היה הי�יב�ת, �כל ה�א�ני� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ��נ�
�דר� ה��לטלי�, מ� א� �על� מיתת אחר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָ�ְ�ת�ת�
��נה �פ�טה ה��לטלי�; מ� לג��ת ח�ב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ�התקינ�
וי�נ� ה�, �כת�ה ��� �ת�ה �נאי �אר וכ� י�ראל. �כל ְְֵֶָָ�ְִָ�ָ�ְְְְְְִֵֵֵָָָָז�

�כרי� �ני� מ�ת�ת ח�� � �קרקע ����לטלי� זכרי� [בני� ְְְְְִִִַַַַ�ְְִִִַ
אמ�] כתובת ���טשירשו יר�ת� מנהג מצאנ� ��א ,ְְִֶַָָֹ�ָָָ

א�ת�[מקובל] מעמידי� א�מר, אני לפיכ� הי�יב�ת. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ�כל
ה�רקע. מ� א�א א�� �ת�ת י�ר�י� �אי� ה�למ�ד, �י� ְִִֶַַַַָָ�ְְְִִֵֶַַַעל

.Á,�מע� ו��מענ� ��דענ� מק�מ�ת �כל נהג� ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ�בר
זה ודבר מטלטלי'; �י� מקרקעי '�י� ��ת�ה ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ�ְְְִֶַ��כ�ב�
�נאי זה �הרי ,�� הנהיג� נב�ני� ואנ�י� ה�א, �ד�ל ����ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָ

תמיד]��ממ�� מ�[שתק� ��בה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]ה��לטלי� אחר�ני�.[בכוחו �ת�נת לא זה, �תנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë� סת� נ�א א�א �ת�ה, ��טר �� �תב ��א ְֶָָָָָ�ְְֲִֵֶַַָָֹהרי
א� לאו, וא� ��בה. �א�ני�, �ל ז� �ת�נה י�דע היה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָא�
�ח �אי� הר�ה; זה �דבר מתי�בי� � ה�בר לנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנס��ק
�די� נת�ר�ה ��א �י על א� �� לד�� ה�א�ני� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ�ת�נת
���ציא עד ה�ד�לה, ה�נהדרי� ��נת �ה� �ת�ה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ְְֵָ�נאי

ה��ר�י�. מ� ממ�� ��ְִִַָָ

.È�אחראי ה�על נכסי �ל ��הי� חכמי�, ��נ� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָוע�ד
ל�[ערבי�]וערבאי� וי� מנה, �ת�ת� אפ�� ל�ת�ה; ְְְִַַָ�ְֲִָ�ְֵֶָָָ

וכל ה�ת�ה. �ע��ד �חת ה�ל � זה�בי� �אלפי� ְָָ�ְְְְֲִִִַַַַַַַָֹקרקע
וי� ק��, ��כר� �י על א� מ�כסיו, ה���אי� אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ��מ�ר

א�ת�[מותר] לטר� ל� י� � ירצה א� נכסיו �ל למ�ר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹל�
�ני נכסי� תמצא לא א� ���מ�ת, א� ���גר��ה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ְִ�כת�ת�
חפ� �נקיטת ��ב�עה א�א תטר� לא �כ��טר�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹח�רי�;
�ת�ה �היה ��א �די ז�, ות�נה ח�ב�ת. �עלי �ל ָ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ�די�

�עיניו. ְֵַָָק�ה

.‡Èהאלמנה את ה��ר�י� א� �י� �ית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�����יעי�
ח�� א�א א�ת� מ��יעי� אי� �ת�ת�, לג��ת ְִִֵֶַָָָָ�ְְְִֶָ���ב�א
מ�ה��יע�, נמנעי� הי� דיני� ���י מ�ני �י�, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
וא� ��ב�עה. עצמ� על תדק�ק לא ��א ל� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ח���י�

לה�יר� הית�מי� קיבלהרצ� א� מהמזונות הנאה [שתידור ְְִִַַָָ
�ביתמהבעל] א�ת� �מ�ירי� ��רצ�; מה �ל לה� נ�דרת ,ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ת�ת�. נ�טלת �� ואחר ָָ�ְְִֶֶַַָ�י�,

.·È�י�ר�י י�ר�יה אי� � ���בע קד� האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נ�את וא� ���בע. עד �ת�ה ל� �אי� �ל��, ְִִִֵֶַַָָ�ְְֵֶָָָ�ְִמ�ת�ת�
�ל ונ�טלת ה���אי�, אחר נ��עת ז� הרי � ���בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקד�
ה�על. יפר ��א ונ�טלת, נ�דרת אינ� אבל ��רצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמ�

.‚Èקרקע ל� ��חד�[מסויימת]יחד �י� � �כת�ת� ְְִִֵַַָ�ֲִֵֶָָָ
ה�צרי�[סימ�] ��בהבולות][ג�אר�עת � אחד �מצר �י� , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

מ�לטלי� ל� �תב א� וכ� �ב�עה. �לא מ��� �ת�ת� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ�ְֶאת
א� וכ� �ב�עה. �לא א�ת� נ�טלת � ק�מי� עצמ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹוה�
ה�נ�י� �א�� ונ�דע אחרי�, מ�לטלי� �ה� ונלקח ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָנמ�ר�
�ב�עה. �לא נ�טלת � הרא��ני� ה��לטלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמ�מי

.„È?יצד� ��ב�עה. א�א ת�רע לא � �ת�ת� ְִִֵֶַַָָָָָֹ�ְֶֶַה��גמת
א�מר: ה�על ז�ז, אל� �� ��� �ת�ה �טר ֵֵֶֶֶַַַָ�ְְִַָה�ציאה
וכ�' �� א�א נתק�ל�י 'לא א�מרת: והיא ה�ל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתק�לה
דק�קה ואפ�� ��טלה, ��קצת עדי� עליה י� ואפ�� �ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�אר ת�ל לא �ר�טה, חצי �חצי ��טלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹ�ח����

��ב�עה. ְִֶָָא�א

.ÂËלא' א�מרת: והיא ה�ל', 'נתק�לה ה�על: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר
א� ה�ל, ��תק�לה עליה מעיד אחד ועד �ל��', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתק�ל�י

��ב�עה. א�א ת�רע לא � ְְִִִֶַָָָָֹמקצת

.ÊË.ב�עה�� א�א ת�רע לא �פניו, ��א ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹה�פרעת
י�רדי� �י� �ית � ל� והל� א��� את ��ר� הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ�יצד?
��היה וה�א �ת�ת�; א�ת� �מג�י� ���בע, אחר ְְִֶֶָָ�ְְְִִִֶַַַַָָָָלנכסיו
קר�ב היה א� אבל לה�דיע�; טרח לה� ��� רח�ק, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹ�מק��
יב�א לא וא� א�ת�, �מ�דיעי� ל� ��לחי� לה�דיע�, ְְְִִִִִֶֶַָֹה�ר�

ות�ל. ��בע �ְִִַָֹ

.ÊÈ?יצד� ��ב�עה. ��א נפרעת � �ת�ת� ְְִִֵֶַַַָָָֹ�ְֶֶַה��חתת
'נתק�לה א�מר: ה�א ז�ז, �אל� �ת�ה �טר ְְְִֵֶֶַָָ�ְְִַָה�ציאה
א�א לי ואי� �ל��, נתק�ל�י 'לא א�מרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹה�ל',
�יני �היתה אמנה � אל� לי ��תב וזה ז�ז, מא�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמ�

מאות]לבינ�' מה' יותר אתבע שלא נפרעת[האמי� ז� הרי � ְְֲִֵֵַַ
א�א �ת�תי ��טר 'אי� אמרה: א� אבל ��ב�עה. ִֶָָ�ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ��א
�ל��, אל� �� ��� זה ��טר נפרעת אינ� � מא�ת' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחמ�
נ��ע לפיכ� �קר; �ה�א ה�דת �כא�� א�ת�, ��לה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ�הרי

ה�ת מדרבנ�]�ב�עת ונפטר.[שבועה , ְְְִֵֶַָ

.ÁÈ� ��ב�עה' א�א ת�רע 'לא �אמרנ�: מק�� ְְִִֶֶַַָָָָָָֹ�ל
�אמרנ�: �מק�� �טלי'. 'ה�בעי �י�: �ית ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָא�מרי�
ל�, ות� 'עמד ל�על: א�מרי� � ��ב�עה' ��א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'��רע
לדברי�'. ראיה ��ביא עד ז� �טענה נאמ� א�ה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואי�

.ËÈ�א�מרי � טענתי' על לי '��בע מעצמ�: ה�על ְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָאמר
ע�� התנה חפ�. �נקיטת ות�בע �טלי'; 'ה�בעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָל�:
מה �כל נאמנת �היא א� �ב�עה, �לא �ת�ת� ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְִֶֶ��ג�ה
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�ס�ת �מי� ואי� �ב�עה. �לא ��בה לרצ�נ�, ְְְְְְִִֵֵָָָָֹ�ר��
לה�ציא ר�צה וה�א �ה�, וזכת ל� לקח� �הרי ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ�עליה,

היא. ִֹלא

מ�‰. א�א �ת�ת� האלמנה תג�ה ��א התקינ� ִֶָָָ�ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹוכ�
מיתת לאחר נכסי� ��בח� מ�בח ��בה ואינ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�רקע,
מ�בח אביה� מיתת לאחר נ��נ�ת ה�נ�ת ואי� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָה�על,

ט�רפת ואינ� מיתת�, לאחר נכסי� [גובה]��בח� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ה��קח �ה��יח מ�בח מבעלה�כת�ת� הקרקע [שקנה ְִ�ְִִִֵֶֶַַַַָָ

אותה] ה�בח.והשביח את ��בה ח�ב ��על �י על א� ,ִֶֶֶֶַַַַַַ
ה�. �ת�ה מ��י א�� ֵָ�ְֵ�ְִִֵָ�דברי�

.Âט�ע�ת��� ה�ח�ת מ� הא�ה ���ל �ת�ה, מ��י ְְִִִֶֶַַַָָָָֹ�ְֵ�ְִֵוכ�
ומשקל] �מק��[בגודל וגר�� �מק��, א�ה נ�א �יצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מק�� מ�ע�ת ט�ב�ת ה���אי� מק�� מע�ת הי� א� � ְְְְִִִִֵַַָאחר
מע�ת הי� וא� ה�ר��י�; מק�� מ�ע�ת ל� נ�ת� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָה�ר��י�,
ל� נ�ת� ה���אי�, מק�� מ�ע�ת ט�ב�ת ה�ר��י� ְְְִִִִֵֵַַָמק��
��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ה���אי�. מק�� ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמ�ע�ת
יד�ע מט�ע �� �ר� א� אבל סת�; מע�ת [��כת�ת� ְִ�ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָ

ה�לוהמסויי�] �די� היא הרי � ���ספת �י� �ע�ר �י� ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
�הל ��ה ל� ���ת� יד�ע, מט�ע חבר� �מ�את וה�, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הלואה. �הלכ�ת ְְְְִִֵֶַָָָ��ת�אר

.Êבה�� הא�ה ��היה הי�יב�ת, �כל ה�א�ני� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ��נ�
�דר� ה��לטלי�, מ� א� �על� מיתת אחר ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָ�ְ�ת�ת�
��נה �פ�טה ה��לטלי�; מ� לג��ת ח�ב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָ�התקינ�
וי�נ� ה�, �כת�ה ��� �ת�ה �נאי �אר וכ� י�ראל. �כל ְְֵֶָָ�ְִָ�ָ�ְְְְְְִֵֵֵָָָָז�

�כרי� �ני� מ�ת�ת ח�� � �קרקע ����לטלי� זכרי� [בני� ְְְְְִִִַַַַ�ְְִִִַ
אמ�] כתובת ���טשירשו יר�ת� מנהג מצאנ� ��א ,ְְִֶַָָֹ�ָָָ

א�ת�[מקובל] מעמידי� א�מר, אני לפיכ� הי�יב�ת. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ�כל
ה�רקע. מ� א�א א�� �ת�ת י�ר�י� �אי� ה�למ�ד, �י� ְִִֶַַַַָָ�ְְְִִֵֶַַַעל

.Á,�מע� ו��מענ� ��דענ� מק�מ�ת �כל נהג� ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ�בר
זה ודבר מטלטלי'; �י� מקרקעי '�י� ��ת�ה ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ�ְְְִֶַ��כ�ב�
�נאי זה �הרי ,�� הנהיג� נב�ני� ואנ�י� ה�א, �ד�ל ����ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָ

תמיד]��ממ�� מ�[שתק� ��בה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]ה��לטלי� אחר�ני�.[בכוחו �ת�נת לא זה, �תנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë� סת� נ�א א�א �ת�ה, ��טר �� �תב ��א ְֶָָָָָ�ְְֲִֵֶַַָָֹהרי
א� לאו, וא� ��בה. �א�ני�, �ל ז� �ת�נה י�דע היה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָא�
�ח �אי� הר�ה; זה �דבר מתי�בי� � ה�בר לנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנס��ק
�די� נת�ר�ה ��א �י על א� �� לד�� ה�א�ני� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ�ת�נת
���ציא עד ה�ד�לה, ה�נהדרי� ��נת �ה� �ת�ה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ְְֵָ�נאי

ה��ר�י�. מ� ממ�� ��ְִִַָָ

.È�אחראי ה�על נכסי �ל ��הי� חכמי�, ��נ� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָוע�ד
ל�[ערבי�]וערבאי� וי� מנה, �ת�ת� אפ�� ל�ת�ה; ְְְִַַָ�ְֲִָ�ְֵֶָָָ

וכל ה�ת�ה. �ע��ד �חת ה�ל � זה�בי� �אלפי� ְָָ�ְְְְֲִִִַַַַַַַָֹקרקע
וי� ק��, ��כר� �י על א� מ�כסיו, ה���אי� אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ��מ�ר

א�ת�[מותר] לטר� ל� י� � ירצה א� נכסיו �ל למ�ר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹל�
�ני נכסי� תמצא לא א� ���מ�ת, א� ���גר��ה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ְִ�כת�ת�
חפ� �נקיטת ��ב�עה א�א תטר� לא �כ��טר�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹח�רי�;
�ת�ה �היה ��א �די ז�, ות�נה ח�ב�ת. �עלי �ל ָ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ�די�

�עיניו. ְֵַָָק�ה

.‡Èהאלמנה את ה��ר�י� א� �י� �ית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�����יעי�
ח�� א�א א�ת� מ��יעי� אי� �ת�ת�, לג��ת ְִִֵֶַָָָָ�ְְְִֶָ���ב�א
מ�ה��יע�, נמנעי� הי� דיני� ���י מ�ני �י�, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
וא� ��ב�עה. עצמ� על תדק�ק לא ��א ל� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ח���י�

לה�יר� הית�מי� קיבלהרצ� א� מהמזונות הנאה [שתידור ְְִִַַָָ
�ביתמהבעל] א�ת� �מ�ירי� ��רצ�; מה �ל לה� נ�דרת ,ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ת�ת�. נ�טלת �� ואחר ָָ�ְְִֶֶַַָ�י�,

.·È�י�ר�י י�ר�יה אי� � ���בע קד� האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה
נ�את וא� ���בע. עד �ת�ה ל� �אי� �ל��, ְִִִֵֶַַָָ�ְְֵֶָָָ�ְִמ�ת�ת�
�ל ונ�טלת ה���אי�, אחר נ��עת ז� הרי � ���בע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקד�
ה�על. יפר ��א ונ�טלת, נ�דרת אינ� אבל ��רצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמ�

.‚Èקרקע ל� ��חד�[מסויימת]יחד �י� � �כת�ת� ְְִִֵַַָ�ֲִֵֶָָָ
ה�צרי�[סימ�] ��בהבולות][ג�אר�עת � אחד �מצר �י� , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

מ�לטלי� ל� �תב א� וכ� �ב�עה. �לא מ��� �ת�ת� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ�ְֶאת
א� וכ� �ב�עה. �לא א�ת� נ�טלת � ק�מי� עצמ� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹוה�
ה�נ�י� �א�� ונ�דע אחרי�, מ�לטלי� �ה� ונלקח ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָנמ�ר�
�ב�עה. �לא נ�טלת � הרא��ני� ה��לטלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמ�מי

.„È?יצד� ��ב�עה. א�א ת�רע לא � �ת�ת� ְִִֵֶַַָָָָָֹ�ְֶֶַה��גמת
א�מר: ה�על ז�ז, אל� �� ��� �ת�ה �טר ֵֵֶֶֶַַַָ�ְְִַָה�ציאה
וכ�' �� א�א נתק�ל�י 'לא א�מרת: והיא ה�ל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתק�לה
דק�קה ואפ�� ��טלה, ��קצת עדי� עליה י� ואפ�� �ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�אר ת�ל לא �ר�טה, חצי �חצי ��טלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹ�ח����

��ב�עה. ְִֶָָא�א

.ÂËלא' א�מרת: והיא ה�ל', 'נתק�לה ה�על: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר
א� ה�ל, ��תק�לה עליה מעיד אחד ועד �ל��', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתק�ל�י

��ב�עה. א�א ת�רע לא � ְְִִִֶַָָָָֹמקצת

.ÊË.ב�עה�� א�א ת�רע לא �פניו, ��א ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹה�פרעת
י�רדי� �י� �ית � ל� והל� א��� את ��ר� הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ�יצד?
��היה וה�א �ת�ת�; א�ת� �מג�י� ���בע, אחר ְְִֶֶָָ�ְְְִִִֶַַַַָָָָלנכסיו
קר�ב היה א� אבל לה�דיע�; טרח לה� ��� רח�ק, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹ�מק��
יב�א לא וא� א�ת�, �מ�דיעי� ל� ��לחי� לה�דיע�, ְְְִִִִִֶֶַָֹה�ר�

ות�ל. ��בע �ְִִַָֹ

.ÊÈ?יצד� ��ב�עה. ��א נפרעת � �ת�ת� ְְִִֵֶַַַָָָֹ�ְֶֶַה��חתת
'נתק�לה א�מר: ה�א ז�ז, �אל� �ת�ה �טר ְְְִֵֶֶַָָ�ְְִַָה�ציאה
א�א לי ואי� �ל��, נתק�ל�י 'לא א�מרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹה�ל',
�יני �היתה אמנה � אל� לי ��תב וזה ז�ז, מא�ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמ�

מאות]לבינ�' מה' יותר אתבע שלא נפרעת[האמי� ז� הרי � ְְֲִֵֵַַ
א�א �ת�תי ��טר 'אי� אמרה: א� אבל ��ב�עה. ִֶָָ�ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ��א
�ל��, אל� �� ��� זה ��טר נפרעת אינ� � מא�ת' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחמ�
נ��ע לפיכ� �קר; �ה�א ה�דת �כא�� א�ת�, ��לה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ�הרי

ה�ת מדרבנ�]�ב�עת ונפטר.[שבועה , ְְְִֵֶַָ

.ÁÈ� ��ב�עה' א�א ת�רע 'לא �אמרנ�: מק�� ְְִִֶֶַַָָָָָָֹ�ל
�אמרנ�: �מק�� �טלי'. 'ה�בעי �י�: �ית ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָא�מרי�
ל�, ות� 'עמד ל�על: א�מרי� � ��ב�עה' ��א ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'��רע
לדברי�'. ראיה ��ביא עד ז� �טענה נאמ� א�ה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואי�

.ËÈ�א�מרי � טענתי' על לי '��בע מעצמ�: ה�על ְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָאמר
ע�� התנה חפ�. �נקיטת ות�בע �טלי'; 'ה�בעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָל�:
מה �כל נאמנת �היא א� �ב�עה, �לא �ת�ת� ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹ�ְְִֶֶ��ג�ה
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�את א� אבל �לל; �ב�עה �לא מ��� ��בה � ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹ��טע�
ות�ל. ��בע � מ��ר�יו ְְִִִִַַָָָֹל�רע

.Î�א �ב�עה, �לא מ��ר�יו נ�טלת ��הא ע�� ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה
�ב�עה. �לא מה� נ�טלת ז� הרי � י�ר�יו על נאמנת ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ��הא

מ�ע�די� מ�כסי� לטר� �אה א� בעלה]אבל ע"י [שנמכרו ְְְֲִִִִָָָָֹ�ְִָ
�האמינ� �י על וא� ��ב�עה, א�א תטר� לא [האמי�� ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

י�ר�יו,לה] ועל עליו א�א מ�עיל ה�על �נאי �אי� ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָה�על;
מ�עיל. אינ� אחרי� ממ�� להפסיד ְְֲֲִִִֵֵַָָאבל

.‡Î� יד� מ�חת י�צא �ת�ה �טר �היה ִֵַַָָָ�ְְְֶַַָָָָאלמנה
�י� �נה, מאה לאחר אפ�� לע�ל�, �ת�ת� וג�בה ְְֲִֵֵַַָָָָָָ�ְְְִַַָנ��עת
אי� וא� אביה. �בית �היתה �י� �על�, �בית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�היתה
ע�ר ואפ�� �ל��, ל� אי� � יד� מ�חת י�צא �ת�ה ְֲִִִֵֵַַַַָָָָ�ְְַ�טר
� ה�ר��ה וכ� �על�; מיתת �י�� �בעה ואפ�� ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָ�ְ�ת�ה,
�ת�ה. �טר ���ציא עד ל�, אי� �ת�ה ע�ר ָ�ְְִֵֶַַָָ�ְֲִִַאפ��

.·Î;ת�ה� לכ�ב ��ר�� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ָ�ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ��ה
על ס�מכי� א�א �ת�ה, לכ�ב �ר�� �אי� �מק�� ְִֶַָָ�ְְְְֲִֵֶַָָָֹאבל
�אי� �י על א� �ת�ה ע�ר ��בה ז� הרי � �י� בית ִֵֶַַָ�ְְֲִִֵֵַַָ�נאי
�היתה �י� נתאלמנה, �י� נת�ר�ה �י� �ת�ה, �טר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ�ְְְַָָ�יד�
אי� ��ספת אבל �על�. �בית היתה לא �י� �על� ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�בית

�ר�רה. �ראיה א�א מק�� �כל ְְְִֶָָָָָָָל�

.‚Î�תבי�� �אי� �מק�� הע�ר האלמנה �ג�ה ��ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד
היתה וא� לע�ל�; ��בה �על�, �בית היתה א� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָ�ְ�ת�ה?
אחר לת�ע �אה וא� �נה. וחמ� ע�רי� עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�בית
לא מחלה, לא �א�� �ל��, ל� אי� �נה, וחמ� ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹע�רי�
��אמר: �די ה��ר�י�, ע� אינ� והרי זה; זמ� �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�תקה

��ית'. ע�י וה� מ�תבע�, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ'נכלמ�י

.„Îמז�נ�תיה ל� מ�לי� עצמ� ה��ר� היה א� ְְְִִִֵֶַַָָָָָלפיכ�
ואפ�� �ת�ת� לת�ע ל� י� � �� �מ��ל אביה, ֲִַָָ�ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹלבית
�בעה, ולא ��תקה ��ה מ�ני �נה; וחמ� ע�רי� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר

ה��ר�. מ� ב��ה �היא ְִִִֵֵֶַָמ�ני

.‰Î,'�מאתי �ת�תי וע�ר נ�אתי, '�ת�לה א�מרת: ִִַָָ�ְְְִִִִֵֶֶַָהיא
א�א ל� ואי� נ�את, '�ע�לה א�מרי�: ה��ר�י� א� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוה�על
��הג� ה�נהג�ת ל� �ע�� �רא� עדי� י� א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'
א� �מחה מיני �ג�� לבת�לה, לע��ת� העיר א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאנ�י
�� ע��י� �אי� �ברי� �אר א� כתרי� א� יד�ע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמל���
עדי� ל� אי� וא� מאתי�; נ�טלת ז� הרי � לבת�לה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא�א
ל� י� � ק�� ה�על היה וא� מנה. נ�טלת ז� הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�זה,

�מקצת[יכולה] ה�דה �הרי ה��רה, �ב�עת ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָלה��יע�
אני 'זכ�ר ול�מר: �גדל� להעיד ה�ט� ונאמ� ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָָָָה�ענה.
וכל ה�ת�ל�ת'. מנהג לפל�נית ��ע�ה קט� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ��הייתי
�אמרנ�. �מ� �ת�ה, ��תבי� �אי� �מק�� הא��, ְְֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַָָָה�ברי�

.ÂÎ�אינ� נאמנת, � '�ר��ני' לבעל�: �אמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהא�ה
�ניה �ה�ציאה[מחציפה]מע�ה הא�ה לפיכ� בעל�; �פני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואבד '�ר��ני לבעל�: ואמרה �ט, ע�� ואי� �ת�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�ְְַ�טר
ל�� ח�ב � �ר��י' 'לא א�מר: וה�א �ת�תי', לי �� ְְִִִֵֵֵַַָָֹ�ְִִִֵ��י,
ראיה ��ביא עד ה��ספת, נ�ת� אינ� אבל �ת�ה; ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ְִַע�ר

יד�. מ�חת ה�ת�ה ע� �ט ��צא א� ִַַָָָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָ��ר��,

.ÊÎה�ת�ה �ל ונת�י �ר��י היה, ��' ה�על: ל� ָ�ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָאמר
��בר לי וכתבה ות�ספת, קבלה]ע�ר ��ברי'[כתב ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרי ���ספת, יתח�ב ולא גר��י' 'לא ל�מר ��כ�ל מ��� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
חפ� �נקיטת �מ��יע� נאמ�; קדוש]זה חפ� ,[תפיסת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

ה��ספת. על ה�ת �ב�עת ה�א ונ��ע הע�ר, את ל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונ�ת�

.ÁÎ�א�ת �ר� א� � �ת�ה �טר �יד� ואי� �ט ִֶֶָ�ְְְְִֵֵַָָָה�ציאה
��ט �ת�ת� ע�ר ��בה �ת�ה, �טר יכ�ב� ��א ֵַָָ�ְִַָָ�ְְְְִֶַָֹ�ק��

אפ�� �ת�ה, לכ�ב �ר�� וא� עד��יד�. ל�, אי� ע�ר ְְְְְִִֶַָָָֹ�ֲִִֵַָָָ
�ב�עת ה�על ונ��ע ��ארנ�; �מ� �ת�ה �טר ְְְְְִֵֶַַַַַַָ�ְְִֶַ���ציא

ונפטר. טענת�, על ְְֲִֵֶַַָָָה�ת

.ËÎ.כת��ת ��י ��בה � כת��ת ���י ג�י� �ני �ְְֵָ�ְְִִִִֵֵָה�ציאה
אחת; �ת�ה א�א ��בה אינ� � אחד וגט כת��ת ַַָ�ְְֵֵֶֶָָָָ�ְְֵ��י

�ו�ת ��יה� א� ��בה? מה� ��לה[בסכו�]ואיז� � ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
ט�רפת ואינ� הרא��נה, את ממשועבדי�]אחר�נה [גובה ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

על ��ספת מ��יה� �אחת היה וא� אחר�נה; מ�מ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָא�א
ה�נ�ה. �ת�טל ��רצה, מה� �איז� ��בה � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחבר��

.Ïת�ה� א�א ל� אי� � אחת �כת�ה ג�י� �ני ָ�ְֵֶַַָָָ�ְְִִִֵָה�ציאה
�ת�ת� �עת על והחזיר�, א��� את �המגר� ָָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָאחת;
ה�על מיתת אחר �כת�ה �ט ה�ציאה החזיר�. ִַַַַַַָ�ְְִִִֵֶָָָָהרא��נה
אי� א� �ת�ה, ע�ר זה �גט ��בה ל�ת�ה, ק�ד� �ט א� �ְִֵֵַ�ְְִֵֶַָָ�ִֵָ
זכת �הרי ��ת�ה, ��� מה �ל וג�בה �ת�ה, לכ�ב ֲֵֶָָָ�ְְֵֶַַָָָ�ְְְִַָֹ�ר��
א�א ל� אי� � ה�ט את קדמה �ת�ה וא� �מיתת�; ��ְְְִִָָ�ְֵֵֶֶַָָָָָ

החזיר�. הרא��נה �ת�ה �על אחת, ְִִֶָָָָ�ְֶַַַָ�ְ�ת�ה

.‡Ï�מ� ����א, �די �עלי' 'מת ל�מר נאמנת ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהא�ה
���א �א� ה�ת�ה, �מ�נאי �ר��י�; �הלכ�ת ִִֵֶָָ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ��ת�אר
לפיכ� �כת�ת�. ל� ��תב מה ��ל מ�ת�, אחר ְִָָָ�ְְִִֵֶַַַַַָָֹלאחר
לה��א', ה�יר�ני �עלי, 'מת ואמרה: �י� לבית �אה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָא�
�מ��יעי� א�ת�, מ�ירי� � �ע�ל� �ת�ה �� הז�ירה ְִִִִַַָָָָ�ְְְִִֵָֹולא
�נ� �עלי, 'מת ואמרה: �אה �ת�ת�. ל� ונ�תני� ְְְֲִֵַָָָָָָ�ְְְִָָא�ת�
עסקי �על מ�ירי�; אי� לה��א א� � �ת�תי' את ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ְִֶלי
�ע�� ואי� מת; ��א �חזקת זה והרי �אה, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְַה�ת�ה
'מת ואמרה: �אה �לבד. מח�י� �ת�ה ל�ל א�א ְְְִִֵֵַַָָָָָ�ְְִִֵֶָָֹלה��א,
א�ת� מ�ירי� � �ת�תי' את לי �תנ� לה��א ה�יר�ני ִִִַָָ�ְְְֲִִִִִֵֶַַָ�עלי,
נ��אי� עסקי על �בריה �ע�ר מ�ני �ת�ת�, ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְִָונ�תני�
וה�יר�ני �ת�תי את לי '�נ� אמרה: א� אבל ְִִִַָ�ְְְֲִִֶָָָָָ�אה.
וא� �ת�ת�; ל� נ�תני� ואי� א�ת� מ�ירי� � ְִָָ�ְְְְִִִִֵֵַָָָלה��א'

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ְִִִֵָָָָ�פסה,

שישי יו�

יז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

��ח�ה,‡. ���את �ל � ומת ר��ת נ�י� נ��י �היה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
��ב�עה; א�א נ�טלת מה� אחת ואי� �ת�ת�; ל�ל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְִֶֶֹק�דמת
היא וג� ��פניה, ���רה מה א�א לאחר�נה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואי�

�טר[האחרונה] עליו היה א� וכ� ה�אר. ונ�טלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנ��עת
וא� �ח�ה; הח�ב �על ��בה ק�ד�, הח�ב היה א� � ְְִִִֵֶַַַַָָָח�ב
ח�ב. לבעל וה�אר �ח�ה, הא�ה ��בה קדמה, ְְְְְִִַַַָָָָָָָָ�ְַה�ת�ה

לג��ת·. ��א� ה�רקע ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ��ה
ה�א � ��וה �ב�עה ה���אי� ��עת ל� קנ�יה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמ��ה
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נ�א א� אבל �ח�ה; זכה �טר� ה��ד� ��ל נ�ת�, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ה�י�
נ��אי�, אחר �י� נ��אי� קד� �י� ולוה ז�, אחר ז� ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנ�י�
�אחת, ח�לקי� ��� � קרקע קנה ולוה ���א ְְִַַָ�ְְְֶַַַַָָָָָָואחר
מ�ע�ד היה ��נה ���עה �א, �אחת ��� ְָ�ְְְֶֶַַָָָָָָָָ�ְִֶ��ע��ד

קדימה. �י� �א� ואי� ְְִִֵַָָֹל�ל,

א�‚. אחד, י�� ��� וה�טר�ת ה�ת��ת זמ� היה א� ֶָָ�ְְַָ�ְְְִֵַַָָוכ�
�אי� �אחת, ח�לקי� � �ע�ת ���תבי� �מק�� אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�עה
א� ח�ב� �די �מ�לטלי� וזכה ��ד� �ל �לע�ל� ק�ד�; ��ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

�י �אי� מ�ד�, מ�ציאי� אי� � כת�ה �מ�לטלי�.�די קדימה � ְְֵ�ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ח�ב„. �על �בא ח�ב, �טר ועליו א��� את ��ר� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי
וה�ת�ה הח�ב �די וקרקע מע�ת ל� והי� לג��ת, ָ�ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָוהא�ה
מ� �ת�ת� נ�טלת והא�ה �ע�ת, נ�טל ח�ב �על �ְְִֵֶֶַַָָָ�ִָָ
להג��ת �די �� �אי� קרקע א�א ל� אי� וא� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָה�רקע.
לבעל א�ת� נ�תני� � קדימה �י� �� היה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹל�ניה�,

�ל�� לא�ה נ�אר וא� �[משהו]ח�ב; לאו וא� ��ל, � ְְְְִִִִִַָָָֹ
מע�תיו, וה�ציא הפסיד ח�ב ��על ח�ב; �על מ�ני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ��חה
ל�א, ר�צה �האי� מה ���תר �בר, חסרה לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹוהא�ה

לה��א. ר�צה ְִִֵָָָא�ה

.‰�� �אי� וקרקע ח�ב �בעל א�ה וה�יח ��ת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכ�
�ל ��בה וה�א ח�ב, �על מ�ני נדחית הא�ה � קדימה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�י�

�ח�ה. ְִָח�ב�

.Â�מ ח�ב �בעל הא�ה ��ג�ה ה�א�ני� ���נ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיו�
א� � �מ�לטלי� קדימה �י� �אי� יד�ע וה�בר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָה��לטלי�,
ח�ב לבעל נ�תני� ל�ניה�, ל�� �די מ�לטלי� ה�יח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹלא
�כת�ת� ���ל מה לא�ה נ�אר וא� �ח�ה; ח�ב� ָָ�ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹ�ל

��חה. א� ִִֶָֹ��ל,

.Êרזל� צא� נכסי �כת�ת� ��תבי� האשההי� [נכסי ְְִִָ�ְְִֵֶַָָֹ
הבעל] ה�עלשבאחריות ��קח� א� �אבד� ְְְֲֶֶַַַָָָָָוטענה

�עלי[לעצמו] ��אר ��� �רזל צא� �נכסי היא הרי �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
מחלה, ולא נתנה ולא א�ת� לקחה ��א ונ��עת ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֹֹח�ב�ת;

ח�ב�ת. �עלי ע� ְֲִֵֶֶַוח�לקת

.Á�י� �� ואי� ר��ת, נ�י� ל� וי� �ר�, א� ��ת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
ר�אי�: ח�לק�ת? �יצד � ה�ת��ת �ל �די ל� ואי� ְִֵַ�ְְְְִֵֵַָָקדימה,
ל�ח�תה י�יע ה��י�, ה�ני� על ה�מ�� ���חלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָא�

הזולה] ח�לק�ת[לכתובה � �ח�ת א� כת�ת� �די ְָָָ�ְְֵֶֶָ��ה�
�די מ���, ח�לקי� � זה על י�תר ה�מ�� היה וא� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��וה.
וח�לק�ת וח�זר�ת �ת�ת�, ��ע�ר ��ה� ל�ח�תה ְְְְָָ�ְְְִִֶֶֶַַַָָ���יע
מי �יצד? הרא��נה. ה�ר� על ה��תר�ת �י� ה��תר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
אר�ע רא��נה �ל �ת�ת� נ�י�, אר�ע נ��י ְִֶַַָָָ�ְְִֶַַָָָָ�היה
ו�ל מאתי�, �לי�ית ו�ל מא�ת, �ל� �נ�ה ו�ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמא�ת,
א� � מת א� ,��� וגר� � אל� ה�ל נמצא מאה, ִֵָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹרביעית
אחת וכל ��וה, ��� ח�לק�ת �ח�ת, א� מא�ת אר�ע ְְֶַַָָָ�ְְִִֵַַַָה�יח
�י� �ח�ק א� � מא�ת �מ�נה ה�יח �ח�ת. א� מאה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנ�טלת
אי� והרי מאתי�, נ�טלת הרביעית נמצאת ��וה, ����ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אר�ע ל�קחי� ע��י�? �יצד א�א מאה. א�א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ְִ�כת�ת�
ונמצאת מאה; מאה ��וה �יניה� א�ת� וח�לקי� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמא�ת,
אר�ע �א� ונ�אר ל�. והלכה כת�ת�, �די נטלה ְְְְְִַַַָָָָָָ�ְְְְִִֵָָָהרביעית
א� מאה. מ�ל��� אחת �ל ��יד נ�י� ו�ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמא�ת,

ה�לי�ית נמצא ��וה, �ל��� �י� מא�ת האר�ע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�חלק
אי� והרי ��לי�, ��ל�ה ��ל�י� מאתי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנ�טלת
ה�א�ת מאר�ע ל�קחי� לפיכ� מאתי�. א�א ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ְִ�כת�ת�
��מצאת ��וה; �ל��� �י� וח�לקי� מא�ת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל�
�א� ונ�אר ל�. והלכה ,��� מאתי� נטלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָה�לי�ית
רא��נה �י� ��וה ה�אה את ח�לקי� נ�י�. ���י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה,
�יד וכ� וחמ�י�, מאתי� הרא��נה �יד נמצא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָ��נ�ה;
מאה. הרביעית �ביד מאתי�, �לי�ית �יד ונמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָה�נ�ה,

מאה. ה� אפ�� לע�ל�, ח�לק�ת ז� �ר� ְְְֲִֵֵֶֶַָָועל

.Ëכ� לא�ה מ�ד�הערב ��נ� �י על א� [התחייבת�ת�, ְְִִֵֶָָ�ִִֶַַָָָָ
סודר] לאבקני� והרי ע�ה, ��צוה ל���, ח�ב אינ� ,ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
�ל�� מכספה]חסרה הוציאה �נ�[לא �ת�ת �ל ערב וא� ; ְְְְִֵֶָָָ�ְַ

מ�ע�ד �נ� �גלל �האב ל���, ח�ב � מ�ד� וקנ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָה�א,
וג�מר ח�ב[בליבו]עצמ� �ת�ה �ל וה��ל� �מקנה. ְְְְְְֵֶֶַַַַָ�ַָָ

זה ק�ל�? ה�א ואיזה מ�ד�; קנ� ��א �י על א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל���,
א� אבל ז�'. �ת�ה נ�ת� ואני לזה, 'ה��אי לא�ה: ֲִָָ�ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�אמר
וכ��צא ז�', �ת�ה ��רע 'אני ז�', �ת�ה ערב 'אני ל�: ְֵַָ�ְֲִֵַָ�ְֲִֵַָָָאמר
� א��� את המגר� אביו. היה �� א� א�א �ט�ר, � ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�זה

הניה ממנו]י�יר�ה תהנה ה��ל�,[שלא מ� ��רע �� ואחר , ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
יחזיר�ה ��א אביו; היה א� הערב מ� גרושתו]א� ,[את ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

קנ�ניה ע��י� זה.[תחבולה]ונמצא� �ל נכסיו על ְְְְְְִִֶֶַָָָ

.Èנכסיו ה�ק�י� הבית]וכ� �[לבדק א��� את וגר� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ההק��; מ�ד ה��דה מ� ��רע �� ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָי�יר�ה
א��� את המגר� אבל ההק��. על קנ�ניא יע�� ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��א
לה�יר�, א�ת� מח�בי� אי� � ה�ק�ח�ת מ� לטר� ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ�באה
��בר לבעל�, �חזר רצת, וא� וט�רפת; נ��עת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
על הפסיד� וה� א�ה, �ת�ת עליו ��� ה�ק�ח�ת ְְִִִֵַַָ�ְְֵֶַָָָָידע�

�ע��ד�. ��חת נכסי� ��קח� ְְְְִִֶֶַַַָָָָעצמ�

.‡È:ל��קח א��� �תבה �� ואחר נכסיו, ��כר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָה�על
�י על א� למע�יו, והס�ימה ע��', לי אי� �דברי� ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ'�י�
��א א�א ל� כתבה ��א ט�רפת, ז� הרי � מ��ה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ��נ�
ר�ח 'נחת ל�מר: ל� וי� קטטה, �על� �בי� �ינ� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
ל� �אי� �ח�ה הא�ה מ�ד קנ� א� אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָע�יתי
אינ� � ה�על א�ת� מכר �� ואחר זה, מק�� על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָ�ע��ד
לכ�ב לא��� ואמר ה�על מכר א� וכ� א�ת�. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹט�רפת
הס�ימה ולא �תבה ולא ע��', לי אי� �דברי� '�י� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹל��קח

ה�כר ונפסד לאי�[התבטל]למע�יו, �מכר ה�על וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
ה�על ��כר ואחר אחרת, �דה �י� �דה א�ת� �י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
�דה על �ע��ד ל� �אי� מ�ד� וקנ� למע�יו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהס�ימה
ר�ח 'נחת ל�מר יכ�לה �אינ� לטר�, יכ�לה אינ� � ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹז�
הלכה לא רצת ���א �רא��נה �הרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹע�יתי

�על�. ְֲִַָ�רצ��

.·Èמ�ד וקנ� �דה�, את �מכר נ�י�, ��י ל� �הי� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
סודר]הרא��נה בקני� �דה[התחייבה על �ע��ד ל� �אי� ְִִֵֶֶַָָָָ

ה��עיל קני� והיה ה��קח, מ� א�ת� ט�רפת אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָז�,
ואחר לבעלי', ע�יתי ר�ח �'נחת ל� לטע� יכ�לה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�אינ�
מ�ד מ�ציאה ה�נ�ה � ��יה� �ר� א� ה�על, מת ��ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מ�ציאה והרא��נה ל��קח, מ�ד� קנ� לא �הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה��קח,
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נ�א א� אבל �ח�ה; זכה �טר� ה��ד� ��ל נ�ת�, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ה�י�
נ��אי�, אחר �י� נ��אי� קד� �י� ולוה ז�, אחר ז� ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנ�י�
�אחת, ח�לקי� ��� � קרקע קנה ולוה ���א ְְִַַָ�ְְְֶַַַַָָָָָָואחר
מ�ע�ד היה ��נה ���עה �א, �אחת ��� ְָ�ְְְֶֶַַָָָָָָָָ�ְִֶ��ע��ד

קדימה. �י� �א� ואי� ְְִִֵַָָֹל�ל,

א�‚. אחד, י�� ��� וה�טר�ת ה�ת��ת זמ� היה א� ֶָָ�ְְַָ�ְְְִֵַַָָוכ�
�אי� �אחת, ח�לקי� � �ע�ת ���תבי� �מק�� אחת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�עה
א� ח�ב� �די �מ�לטלי� וזכה ��ד� �ל �לע�ל� ק�ד�; ��ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

�י �אי� מ�ד�, מ�ציאי� אי� � כת�ה �מ�לטלי�.�די קדימה � ְְֵ�ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ח�ב„. �על �בא ח�ב, �טר ועליו א��� את ��ר� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי
וה�ת�ה הח�ב �די וקרקע מע�ת ל� והי� לג��ת, ָ�ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָוהא�ה
מ� �ת�ת� נ�טלת והא�ה �ע�ת, נ�טל ח�ב �על �ְְִֵֶֶַַָָָ�ִָָ
להג��ת �די �� �אי� קרקע א�א ל� אי� וא� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָה�רקע.
לבעל א�ת� נ�תני� � קדימה �י� �� היה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹל�ניה�,

�ל�� לא�ה נ�אר וא� �[משהו]ח�ב; לאו וא� ��ל, � ְְְְִִִִִַָָָֹ
מע�תיו, וה�ציא הפסיד ח�ב ��על ח�ב; �על מ�ני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ��חה
ל�א, ר�צה �האי� מה ���תר �בר, חסרה לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹוהא�ה

לה��א. ר�צה ְִִֵָָָא�ה

.‰�� �אי� וקרקע ח�ב �בעל א�ה וה�יח ��ת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכ�
�ל ��בה וה�א ח�ב, �על מ�ני נדחית הא�ה � קדימה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�י�

�ח�ה. ְִָח�ב�

.Â�מ ח�ב �בעל הא�ה ��ג�ה ה�א�ני� ���נ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיו�
א� � �מ�לטלי� קדימה �י� �אי� יד�ע וה�בר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָה��לטלי�,
ח�ב לבעל נ�תני� ל�ניה�, ל�� �די מ�לטלי� ה�יח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹלא
�כת�ת� ���ל מה לא�ה נ�אר וא� �ח�ה; ח�ב� ָָ�ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹ�ל

��חה. א� ִִֶָֹ��ל,

.Êרזל� צא� נכסי �כת�ת� ��תבי� האשההי� [נכסי ְְִִָ�ְְִֵֶַָָֹ
הבעל] ה�עלשבאחריות ��קח� א� �אבד� ְְְֲֶֶַַַָָָָָוטענה

�עלי[לעצמו] ��אר ��� �רזל צא� �נכסי היא הרי �ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
מחלה, ולא נתנה ולא א�ת� לקחה ��א ונ��עת ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֹֹח�ב�ת;

ח�ב�ת. �עלי ע� ְֲִֵֶֶַוח�לקת

.Á�י� �� ואי� ר��ת, נ�י� ל� וי� �ר�, א� ��ת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
ר�אי�: ח�לק�ת? �יצד � ה�ת��ת �ל �די ל� ואי� ְִֵַ�ְְְְִֵֵַָָקדימה,
ל�ח�תה י�יע ה��י�, ה�ני� על ה�מ�� ���חלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָא�

הזולה] ח�לק�ת[לכתובה � �ח�ת א� כת�ת� �די ְָָָ�ְְֵֶֶָ��ה�
�די מ���, ח�לקי� � זה על י�תר ה�מ�� היה וא� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��וה.
וח�לק�ת וח�זר�ת �ת�ת�, ��ע�ר ��ה� ל�ח�תה ְְְְָָ�ְְְִִֶֶֶַַַָָ���יע
מי �יצד? הרא��נה. ה�ר� על ה��תר�ת �י� ה��תר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
אר�ע רא��נה �ל �ת�ת� נ�י�, אר�ע נ��י ְִֶַַָָָ�ְְִֶַַָָָָ�היה
ו�ל מאתי�, �לי�ית ו�ל מא�ת, �ל� �נ�ה ו�ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמא�ת,
א� � מת א� ,��� וגר� � אל� ה�ל נמצא מאה, ִֵָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹרביעית
אחת וכל ��וה, ��� ח�לק�ת �ח�ת, א� מא�ת אר�ע ְְֶַַָָָ�ְְִִֵַַַָה�יח
�י� �ח�ק א� � מא�ת �מ�נה ה�יח �ח�ת. א� מאה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנ�טלת
אי� והרי מאתי�, נ�טלת הרביעית נמצאת ��וה, ����ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אר�ע ל�קחי� ע��י�? �יצד א�א מאה. א�א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ְִ�כת�ת�
ונמצאת מאה; מאה ��וה �יניה� א�ת� וח�לקי� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמא�ת,
אר�ע �א� ונ�אר ל�. והלכה כת�ת�, �די נטלה ְְְְְִַַַָָָָָָ�ְְְְִִֵָָָהרביעית
א� מאה. מ�ל��� אחת �ל ��יד נ�י� ו�ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמא�ת,

ה�לי�ית נמצא ��וה, �ל��� �י� מא�ת האר�ע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�חלק
אי� והרי ��לי�, ��ל�ה ��ל�י� מאתי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנ�טלת
ה�א�ת מאר�ע ל�קחי� לפיכ� מאתי�. א�א ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ְִ�כת�ת�
��מצאת ��וה; �ל��� �י� וח�לקי� מא�ת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ�ל�
�א� ונ�אר ל�. והלכה ,��� מאתי� נטלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָה�לי�ית
רא��נה �י� ��וה ה�אה את ח�לקי� נ�י�. ���י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה,
�יד וכ� וחמ�י�, מאתי� הרא��נה �יד נמצא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָ��נ�ה;
מאה. הרביעית �ביד מאתי�, �לי�ית �יד ונמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָה�נ�ה,

מאה. ה� אפ�� לע�ל�, ח�לק�ת ז� �ר� ְְְֲִֵֵֶֶַָָועל

.Ëכ� לא�ה מ�ד�הערב ��נ� �י על א� [התחייבת�ת�, ְְִִֵֶָָ�ִִֶַַָָָָ
סודר] לאבקני� והרי ע�ה, ��צוה ל���, ח�ב אינ� ,ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
�ל�� מכספה]חסרה הוציאה �נ�[לא �ת�ת �ל ערב וא� ; ְְְְִֵֶָָָ�ְַ

מ�ע�ד �נ� �גלל �האב ל���, ח�ב � מ�ד� וקנ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָה�א,
וג�מר ח�ב[בליבו]עצמ� �ת�ה �ל וה��ל� �מקנה. ְְְְְְֵֶֶַַַַָ�ַָָ

זה ק�ל�? ה�א ואיזה מ�ד�; קנ� ��א �י על א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹל���,
א� אבל ז�'. �ת�ה נ�ת� ואני לזה, 'ה��אי לא�ה: ֲִָָ�ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�אמר
וכ��צא ז�', �ת�ה ��רע 'אני ז�', �ת�ה ערב 'אני ל�: ְֵַָ�ְֲִֵַָ�ְֲִֵַָָָאמר
� א��� את המגר� אביו. היה �� א� א�א �ט�ר, � ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�זה

הניה ממנו]י�יר�ה תהנה ה��ל�,[שלא מ� ��רע �� ואחר , ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
יחזיר�ה ��א אביו; היה א� הערב מ� גרושתו]א� ,[את ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

קנ�ניה ע��י� זה.[תחבולה]ונמצא� �ל נכסיו על ְְְְְְִִֶֶַָָָ

.Èנכסיו ה�ק�י� הבית]וכ� �[לבדק א��� את וגר� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
ההק��; מ�ד ה��דה מ� ��רע �� ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָי�יר�ה
א��� את המגר� אבל ההק��. על קנ�ניא יע�� ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��א
לה�יר�, א�ת� מח�בי� אי� � ה�ק�ח�ת מ� לטר� ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ�באה
��בר לבעל�, �חזר רצת, וא� וט�רפת; נ��עת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
על הפסיד� וה� א�ה, �ת�ת עליו ��� ה�ק�ח�ת ְְִִִֵַַָ�ְְֵֶַָָָָידע�

�ע��ד�. ��חת נכסי� ��קח� ְְְְִִֶֶַַַָָָָעצמ�

.‡È:ל��קח א��� �תבה �� ואחר נכסיו, ��כר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָה�על
�י על א� למע�יו, והס�ימה ע��', לי אי� �דברי� ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ'�י�
��א א�א ל� כתבה ��א ט�רפת, ז� הרי � מ��ה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ��נ�
ר�ח 'נחת ל�מר: ל� וי� קטטה, �על� �בי� �ינ� ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
ל� �אי� �ח�ה הא�ה מ�ד קנ� א� אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָע�יתי
אינ� � ה�על א�ת� מכר �� ואחר זה, מק�� על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָ�ע��ד
לכ�ב לא��� ואמר ה�על מכר א� וכ� א�ת�. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹט�רפת
הס�ימה ולא �תבה ולא ע��', לי אי� �דברי� '�י� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹל��קח

ה�כר ונפסד לאי�[התבטל]למע�יו, �מכר ה�על וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
ה�על ��כר ואחר אחרת, �דה �י� �דה א�ת� �י� ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
�דה על �ע��ד ל� �אי� מ�ד� וקנ� למע�יו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהס�ימה
ר�ח 'נחת ל�מר יכ�לה �אינ� לטר�, יכ�לה אינ� � ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹז�
הלכה לא רצת ���א �רא��נה �הרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹע�יתי

�על�. ְֲִַָ�רצ��

.·Èמ�ד וקנ� �דה�, את �מכר נ�י�, ��י ל� �הי� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי
סודר]הרא��נה בקני� �דה[התחייבה על �ע��ד ל� �אי� ְִִֵֶֶַָָָָ

ה��עיל קני� והיה ה��קח, מ� א�ת� ט�רפת אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָז�,
ואחר לבעלי', ע�יתי ר�ח �'נחת ל� לטע� יכ�לה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ�אינ�
מ�ד מ�ציאה ה�נ�ה � ��יה� �ר� א� ה�על, מת ��ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
מ�ציאה והרא��נה ל��קח, מ�ד� קנ� לא �הרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹה��קח,
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א�א �ע��ד� הסירה ולא קדמה �היא מ�ני ה�נ�ה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ד
ה��קח ח�זר לרא��נה, ה�דה �כ��חזר ה��קח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד חלילה, וח�זר�ת ל�; מ�ד� קנ� �הרי מ�ד�, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָ�מ�ציא�

�יניה�. ��רה ְֲֵֵֶֶַָָ��ע��

.‚Èנ��עת � האר�סי� מ� �י� ה���אי� מ� �י� ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָאלמנה,
מבעלה] כתובתה קיבלה �על�[שלא מ�רקע ְֲִֶֶַַַָ�מ�כרת

� �י�ונפרעת �בית ��א �י� ממחי�, �י� �בית �י� ת�ת�, ְְְִַַ�ְִֵֵָָ�ְְִִֵֵֶֹ
וי�דעי� נאמני� אנ�י� ה�ל�ה ��הי� וה�א ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹ�ממחי�;

ה�כר ואחרי�ת ה�רקע. היתה]���מת שגזולה נמצא [א� ְְְֲֶֶַַַַַַָ
�בית א�א תמ�ר לא ה�ר��ה אבל ית�מי�. נכסי על �ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
א�א תמ�ר לא �י�, �בית ה��כרת וכל ממחי�. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ�ִ�י�

פומבי]�הכרזה מ��ט[מכרז ית�אר הלואה �בהלכ�ת ; ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
�י� �בית ��א ה��כרת אבל היא. היא� �י� �ית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמכירת
נאמני� �ל�ה �ה� �י על וא� הכרזה, צריכה אינ� �ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ה��מא. ְְִַָוי�דעי�

.„È�עצמ לבי� �ינ� �כת�ת� קרקע ��כרה ְְֵֵַָָָָ�ְְְְִֶַַַָָָָאלמנה
אנשי�] ג' נוכחות ק��;[ללא מכר� ��וה, �וה מכרה א� �ְְְִִֶֶַָָָָָָ

לאחר, ��כרה וה�א ��כרה; אחר אלמנה �ב�עת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָונ��עת
הכריזה. ואפ�� �ל��, ע�ת לא � לעצמ� �מה א� ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָֹאבל

.ÂË,�מאתי� מאה �וה �מכרה מאתי�, �ת�ת� ְְִִֵֶַַָָָָָָָָ�ְְָָהיתה
�ל��, ל� ואי� �ת�ת� נתק�לה � �מאה מאתי� �וה ְְֵָָָ�ְְְְִִֵֶַַָָָָא�
מאה, �ת�ת� היתה אלמנה. �ב�עת ���בע ֵָָָ�ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ�בלבד
ואפ�� �טל. מכר� � �מאה ודינר מאה �וה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�מכרה
�טל. מכר� � ל��ר�י�' ה�ינר את אחזיר 'אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

.ÊËמנה� לזה �מכרה ז�ז, מא�ת אר�ע �ת�ת� ְְְֵֶֶַַָָָָָָ�ְְָָהיתה
מאה �וה ולאחר�� ��וה, �וה �מנה ולזה �מנה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָולזה

ק��. ��� ו�ל �טל אחר�� �ל � �מאה ַָָ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָודינר

.ÊÈמת א� �מ�נה. ל�נ� א� �ת�ת� למ�ר לא�ה ְְִִֵַָָָָָ�ְְְִִֵָֹי�
ה�ז יב�א � �ר�� א� היא[הקונה]ה�על מתה וא� וי�ל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
����עה קד� א� בעל� קיבלה]�ח�י �ל��.[שלא ל� אי� � ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈ�א מקצת�, מ��נה א� �ת�ת�, מקצת ��כרה ְְְִִָָָָָ�ְְְֲִֵֶָָָהרי
ה�אר ותג�ה �על�, מ�רקע מ�כרת � מקצת� לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה
�מ�כרת נאמני�. ��ל�ה �י� ממחי� �י� �בית ְְֱִִִֵֶֶֶָָֹ�ְִֵֵ�י�
��ל�ה �י� �י�, �בית �י� ר��ת, �פעמי� אפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹ�ְִלכת�ת�

ה�רקע. ��מת וי�דעי� ְְְֱִִֶַַַַָנאמני�

.ËÈלא � לבעל� �י� לאחרי� �י� �ת�ת�, ְֲֲִֵֵֵַַָָָֹ�ְֶֶַה��כרת
�נגד י�ר� זכר, �� ל� היה וא� �ת�ה; �נאי �אר ְְִֵֵֶֶָָָָָָ�ְְְְִֵָָָא�דה
�די� חלק� על י�תר אביו מ�כסי ��מ�רה ה�את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ְ�ת�ת�
�נאי �ל א�דה לבעל�, �ת�ת� ה��חלת אבל זה. ְְְֲִֵַָָָָָָ�ְְֲֶֶֶַַָ�נאי
�ת�ת� �מ�חלת עליו. ל� אי� מז�נ�ת ואפ�� ָָ�ְְֲִֵֶֶַָָָָָ�ְ�ת�ת�,
�אינ� ה��חלי�, ��אר � עדי� ולא קני� צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינ�
��הי� וה�א �לבד; �דברי� א�א קני�, ולא עדי� ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹצריכי�
והתל �ח�ק �ברי יהי� ולא עליה�, ס�מכת �ה�עת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹדברי�

נכ�נה. �דעת א�א תמ�, ְְְְִֵֵֶַַַָָודברי

יח ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

עד‡. אלמנ�ת�, זמ� �ל י�ר�י� מ�כסי נ��נת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה
ל� אי� �י� �בית �ת�ת� �מ��ת�ע �ת�ת�; ְִֵֵָָָ�ְְִִֶַָָ�ְִֶֹ���ל

�ת�ת�, מ��נה א� ,��� �ת�ת� מכרה א� וכ� ָָ�ְְְִָָ�ָָ�ְְְְִֵָָמז�נ�ת.
לאחר ה��תיקי �ת�ת� ע�תה חובא� לבעל [שיעבדה ְְָָ�ְִֵֵֵַָָ

�י�שלה] � ח�ב�' �קנה '�ה ל�: ��אמר וה�א �ע�ת, ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
ממחי�, �י� �בית ��א �י� ממחי� �י� �בית א�� ְִ�ְְִִֵֵֶֹ�ְְִִֵֵָ�ברי�
� �על� מיתת לאחר �ע�ת �י� בעל� �ח�י �ע�ת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�י�
י� מקצת�, מכרה א� אבל ה��ר�י�; מ� מז�נ�ת ל� ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָאי�

מז�נ�תיה. א�דה האלמנה, �מ��תארס מז�נ�ת. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָל�

�ס�ת·. ל� נ�תני� �� מ�כסיו, מ�ת� אחר ����נת ���ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
�מד�ר ��מי� ��[דירה]�כלי �היתה ��ד�ר י��בת � ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

�ה� �נ����ה �כסת�ת ��רי� �מ����ת בעל�, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�ח�י
�ח�י �ה� �נ����ה ��פח�ת �בעבדי� בעל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ח�י
וא� לבנ�ת�. ח�בי� ה��ר�י� אי� ה�ד�ר, נפל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָבעל�.
ל�. ��מעי� אי� � מ��י' אבנ�� ואני לי, 'ה�יח� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאמרה:

�דק� תח�ק לא א�ת�[סדקו]וכ� טחה ולא א�א[בטיט], , ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מד�ר ��כר� וי�ר�י� �צא. א� �ה�א �מ� �� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָ��ב

�ל��. ע�� לא ְְַָָָֹאלמנה,

.‚� ��כר א�א �ית לבעל� היה ��א א� ה�ית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל
מז�נ�תיה[שוכרי�]נ�תני� וכ� כב�ד�; לפי מד�ר ל� ְְְְְִִֵֶָָָָ

מ�ב�ד�, �ד�ל ה�על �ב�ד היה וא� כב�ד�. �פי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָ�כס�ת�
י�רדת ואינ� ע��, �ע�לה מ�ני כב�ד�, לפי ל� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָנ�תני�

מיתה. לאחר ְֲִִַַָאפ��

�ל„. מז�נ�ת �היה חמ�ה �יצד? � מר�ה' ה�ית ְֲִֵֶַָָָָָ�ְְִִַַַ'�ר�ת
אחד �בית חמ��� הי� א� לב��, ���אכל קב מה� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

�ער�ב וה�א[יחד]וא�כלי� ק�י�; אר�עת לה� מס�יק , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
זזה 'איני �אמרה: אלמנה לפיכ� ה�ית. צרכי ל�אר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָה�י�
ה��ר�י� יכ�לי� � '�� לי �תנ� מז�נ�ת לי �סק� אבי, ְְְְְִִִִִִִֵַָָמ�ית
אנ� אי� לאו, וא� מז�נ�ת; ל� י� אצלנ�, א� 'א� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָל�מר:
מ�ני ט�ענת היתה וא� ה�ית'. �ר�ת לפי א�א ל� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנ�תני�

יל�ה ילדי�[צעירה]�היא רע]וה� לש� �[וחוששת ְְְִִֵֶַָָ
אביה. �בית והיא לב��, ל� ה�ס�יקי� מז�נ�ת ל� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנ�תני�

ל��ר�י�. � ה�ס�ת �מ�תר האלמנה מז�נ�ת ְְְְִַַַַַָָָ�מ�תר

קצ�ה‰. ל� �אי� לרפ�אה צריכה א� � �חלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] וא�[שחולה ;�� ח�בי� וי�ר�י� �מז�נ�ת, ז� הרי ,ְְְְֲִִִִֵַָָ

מ�ת�ת�. מתר�אה ז� הרי קצ�ה, ל� ��� רפ�אה ָָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהיא
יבמה; היתה אפ�� לפ��ת�, ח�בי� ה��ר�י� אי� � ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָנ��ית
ח�בי� אי� � ��ביה והיא �מת בעל�, �ח�י נ��ית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָואפ��
�ת�ת� ��ל א� עצמ�, מ�ל נפ�ית א�א מ�כסיו, ָָ�ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹלפ��ת�

עצמ�. ְְְִֶַָותפ�ה

.Â�וא �קב�רת�; ח�בי� ה�על י�ר�י האלמנה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמתה
י�ר�י� י�ר�יה � מתה �� ואחר אלמנה �ב�עת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנ��עה
ה�על. י�ר�י לא אבל �קב�רת�, ח�בי� וה� ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹ�ְ�ת�ת�,
'טלי לאלמנה: �אמר וי�ר� ל��ר�י�. האלמנה ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמע�ה

�מז�נ�תי�' ידי� המזונות]מע�ה דמי אי�[במקו� � ְֲִִִֵֵַַַָ
ל�. ��מעי� �זה, �רצת היא אבל ל�; ְְֲִִִֶֶָָָָָ��מעי�

.Êע��ה אלמנה לבעל�, ע��ה �הא�ה מלאכ�ת ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל
והרחצת ה��ה, וה�עת ה��ס, מ�זיגת ח�� � ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָלית�מי�

ורגליו.�ני ידיו ו ְְַָָָָָ

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Á� ל�על �הכניסה נכסי� �פר�ת האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
�ל��. �ה� ל��ר� ואי� ְְְְֵֵֶַַָָלעצמ�,

.Ëלא� א�ת� נ�טלת נד�נית�, �ה� עצמ� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה�כסי�
�� א� א�א �ע�ל�, �י� �ה� ל��ר�י� ואי� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ב�עה;

�רזל[התייקרו]ה�תיר� צא� נכסי והי� ה�על �ח�י ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ
י�ר�יה � �ב�עה �לא האלמנה מתה וא� ל�על. ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�ה��תר
וא� �רזל; צא� נכסי �היא �י על וא� נד�נית�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹי�ר�י�

ה�על. לי�ר�י ה��תר מ�תר, �ה� ְְֵֶַַַַָָָָָהיה

.È�י� � מה� ����� �די מ�לטלי� ��פסה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאלמנה
��ר �פסה אפ�� מ�ת�, אחר ��פסה �י� מח�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��פסה
מה �י� �ית עליה ��תבי� א�א מ�ד�, מ�ציאי� אי� � ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזהב
נ��נת והיא ע��; �מח�בי� מז�נ�ת ל� �פ�סקי� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ��פסה,
מז�נ�ת, ל� יהי� ��א עד א� ��מ�ת, עד ��יד� ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ה

ה�אר. את ה��ר�י� ְְְְִִֶַַָוי�ח�

.‡Èומת בעל� מח�י �כת�ת� מ�לטלי� �פסה א� ֲֵֵֵַַָָָָ�ְְְְְִִִִֵַָָוכ�
אינ� לכת�ת�, מ�ת� אחרי �פסה א� אבל מה�; ��בה �ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָ�ֵָָָ
ה�ת�ה ��ג�ה ה�א�ני� ���נ� �י על א� מה�. ָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��בה
מ� האלמנה ���� �לפיכ� ה��לטלי�. מ� ה�ת�ה ְְְְִִִִִִַַַָָָָָ�ְְֵַָ�תנאי

�פסה. ��א �י על א� ְְְִִִֶַַַַָָֹה��לטלי�

.·È�ה��ר�י � א�ת� �פסה ולא מ�לטלי� �על� ה�יח ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹא�
מעלי� וה� א�ת�, ואינ�[משלמי�]נ�טלי� מז�נ�ת. ל� ְְְְֲִִֵֵַָָָ

�בית מ�חי� ה��לטלי� 'יהי� ול�מר: עליה� לע�ב ְִֵָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָיכ�לה
מז�נ�ת'; לי יהי� ולא יאבד� ��א מה�, �א��� עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹ�י�

עליו התנת הבעל]ואפ�� מ�[על ����� �פר�� ְְֲִִִִֵֶַָָָ
דיני�. ��י �כל �מיד, �ני� �בזה מע�בת. אינ� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה��לטלי�,

.‚Èא�� עליה� לע�ב היא יכ�לה קרקע, ה�יח א� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
�אי� ה�ק�ח�ת, מ�ד מ�ציאה אינ� � מכר� וא� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימ�ר�;

ח�רי�. �ני מ�כסי� א�א נ��נ�ת וה�נ�ת ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהא�ה

.„È,�ז אחר ז� ���א� �י על א� ר��ת, נ�י� ְִִִִֶַַַַַַָָָה�יח
�מז�נ�ת. קדימה �י� �אי� ��וה, ְְְִִִִֵֶֶָָנ��נ�ת

.ÂË�חד�י ��ל�ה � יב� לפני ��פלה ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
א� וכ� הע�ר, ה�ר א� �על; מ�ל נ��נת ְִֵָ�ַָ�ִִִִִֶֶַַָהרא��ני�
�ל �� ילדה ��לד. עד וה�לכת נ��נת � מע�רת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ�ְִִָה�יח�
לא ה��י�. ��אר אלמנ�ת� ימי �ל וה�לכת נ��נת � ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹק�מה
אינ� � �ה�ילה א� חד�י�, ה�ל�ה אחר מע�רת ְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְְִֵנמצאת
יבמ� ��בעת א�א יב�, מ�ל ולא �על מ�ל לא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנ��נת

לחל�. א� ְְִַֹֹלכנס

.ÊË�א �ברח ��י� ועמד לחל�, א� לכנס יבמ� ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ�בעה
מ�ל נ��נת ז� הרי � ה�� �מדינת ה�ב� �היה א� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�חלה,

�לל. �ב�עה �לא ְְְָָָָֹיב�

.ÊÈג�יל�� עד מז�נ�ת ל� אי� � קט� יב� לפני ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלה
היבמי�. ��אר ְְְְִִִֶַָָויהיה

.ÁÈלמז�נ�תיה מיתה ��עת לא��� קרקע ��חד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי
מז�נ�ת.וא ל� ר�ה הרי � ל�ז�נ�ת' �ל�ני מק�� 'יהיה מר: ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

�אר נ�טלת ל�, הרא�יי� מ�ז�נ�ת �ח�ת �כר� היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָוא�
ה�ל. נ�טלת ל�, הרא�י מ� י�תר �כר� היה וא� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנכסי�;
� ו�תקה �מז�נ�ת', �ל�ני מק�� 'יהיה ל�: אמר א� ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָאבל

קצ� �הרי �לבד, מק�� א�ת� �ר�ת א�א ל� [קצב]אי� ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מז�נ�ת. ְָל�

.ËÈמי י� � מז�נ�ת לת�ע �י� לבית ��אה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה
ואי� א�ת�; מ��יעי� ואי� מז�נ�ת ל� ���סקי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ה�רה
�א�ה ה�בר ל� ��תח�� מ�ני ז�, ה�ראה על לסמ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרא�י
מז�נ�ת ל� �אי� ה�ר� ור��תי ה��. למדינת �על� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�הל�
מ�כסי לה�רע �אה ז� �הרי ���בע, עד �י� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ�ית
א�א נפרע אינ� ית�מי� מ�כסי ה�פרע וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָית�מי�,

לד��. רא�י �ב� נ�טה, �ע�י ולזה ְְְִִֶַָָָָָ��ב�עה;

.Î�מ��יעי � מז�נ�ת לת�ע �י� לבית ��אה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה
וכ� מז�נ�ת; ל� ונ�תני� הכרזה, �לא �מ�כרי� �ח�ה, ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹא�ת�
��ל�ה א�א ממחי� �י� �בית ��א למז�נ�ת למ�ר ל� ְְִִֶָָֹ�ְְְִִִֵֵֶָֹֹי�
לבי� �ינ� למז�נ�ת מכרה א� וכ� הכרזה. �לא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנאמני�,
ה��ר�י� �כ��ב�א� ק��; מכר� ��וה, �וה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָעצמ�

נ��עת. א�ת�, ְְְִִַַַַָלה��יע

.‡Î�חד�י ��ה מה� לז�� �די � למז�נ�ת מ�כרי� ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכ�ה
ל� נ�ת� ה��קח ��היה מנת על �מ�כרי� זה. על יתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
ל��ה �נ�ה �ע� �מ�כרת וח�זרת י��, �ל�י� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹמז��
�די ה�כסי� מ� ���אר עד לע�ל�, מ�כרת וכ� ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחד�י�;

ל�. וה�לכת ה�אר מ� �ת�ת� וג�בה ְְִֶֶַָָָָ�ְְָָָ�ְכת�ת�,

.·Î�מח�בי אי� � מז�נ�ת �י� �ית ל� ��סק� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה
ידיה מע�ה על ידיה]ע�� במעשה לה די ��ב�א�[א� עד , ֲִֵֶֶַַַָָָָ

נ�טלי� ידיה, מע�ה ל� מצא� א� וית�ע�ה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה��ר�י�
הי� �א� א�מר ואני לדר��. ה�לכי� לאו, וא� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָא�ת�,

ע�� מח�בי� �י� �ית � קט�י� א�ה��ר�י� [בודקי� ְְְְִִִִִֵַַַָ
ליתומי�] רווחיה ל�נותנת �פ�סקי� מכסת, לה [�קובעי� ְִָ

מ] מז�נ�ת.רווח ל� ���סקי� �דר� ידיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָמע�ה

.‚Î�ל אי� יד�, מ�חת י�צא �ת�ה �טר �אי� ִֵֵַַָָָָ�ְְְֵֶַַָָאלמנה
מ��נה א� א�ת�, מכרה א� �ת�ת�, מחלה ��א � ְְְִָָָָָָ�ְְֲֶָָָמז�נ�ת
וא�מרי� ל� ט�עני� י�ר�, טע� ��א �י על וא� ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹא�ת�;
א� א�א � מז�נ�ת' וטלי וה�בעי, �ת�תי�, 'הביאי ְְְְִִִִִֶָָָֹ�ְִִָָל�:

�ת�ה. לכ�ב �ר�� ָ�ְְְִֵַָֹאי�

.„Îבאה� ה��, למדינת �בעל� היא �הלכה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָהא�ה
רצת, האלמנ�ת, �ל �די� נ��נת רצת, � �עלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
נאמנת; אינ� � �עלי' '�ר�ני אמרה: �ת�ת�. ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ְֶֶנ�טלת
היא עדי� �א� � �ני� מ�ל כת�ת� �די עד מ�כסיו ֲִִִִִֶַָָָָ�ְְְְִִֵֶַָָונ��נת
�ת�ה, ל� י� ��אמרה, �ר�� וא� מז�נ�ת, ל� י� ָ�ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָא���,
כת�ת� �די עד מז�נ�ת נ�טלת לפיכ� �יד�; �ת�ת� ָָ�ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ�ְֲֵֶ�הרי

ל�. ְֶֶָוה�לכת

.‰Î�אינ � �על� �מת �ר��י� ספק ל� �היה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
�ח�י אבל מ�פק; ה��ר� מ�ד מ�ציאי� �אי� מ�כסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנ��נת
�מ�רי�. �ר��י� ��ת�ר� עד מז�נ�ת ל� י� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָבעל�,

.ÂÎ,מז�נ�ת �בעה ולא �ני� ��י ��הת ענ�ה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מז�נ�ת ל� אי� � �בעה ולא �ני� �ל� ��הת ע�ירה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹא�
�ח�ת �הת וא� ��בעה; מ�עה א�א �עבר�, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ��ני�
ונ�טלת ��בעת א�א ו�רה, לא � אחד �י�� אפ�� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�ה,

�עבר�. ה�ני� א�ת� ְְִֶַָָָמז��
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.Á� ל�על �הכניסה נכסי� �פר�ת האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת
�ל��. �ה� ל��ר� ואי� ְְְְֵֵֶַַָָלעצמ�,

.Ëלא� א�ת� נ�טלת נד�נית�, �ה� עצמ� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוה�כסי�
�� א� א�א �ע�ל�, �י� �ה� ל��ר�י� ואי� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ�ב�עה;

�רזל[התייקרו]ה�תיר� צא� נכסי והי� ה�על �ח�י ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ
י�ר�יה � �ב�עה �לא האלמנה מתה וא� ל�על. ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�ה��תר
וא� �רזל; צא� נכסי �היא �י על וא� נד�נית�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹי�ר�י�

ה�על. לי�ר�י ה��תר מ�תר, �ה� ְְֵֶַַַַָָָָָהיה

.È�י� � מה� ����� �די מ�לטלי� ��פסה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאלמנה
��ר �פסה אפ�� מ�ת�, אחר ��פסה �י� מח�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��פסה
מה �י� �ית עליה ��תבי� א�א מ�ד�, מ�ציאי� אי� � ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזהב
נ��נת והיא ע��; �מח�בי� מז�נ�ת ל� �פ�סקי� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ��פסה,
מז�נ�ת, ל� יהי� ��א עד א� ��מ�ת, עד ��יד� ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ה

ה�אר. את ה��ר�י� ְְְְִִֶַַָוי�ח�

.‡Èומת בעל� מח�י �כת�ת� מ�לטלי� �פסה א� ֲֵֵֵַַָָָָ�ְְְְְִִִִֵַָָוכ�
אינ� לכת�ת�, מ�ת� אחרי �פסה א� אבל מה�; ��בה �ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָ�ֵָָָ
ה�ת�ה ��ג�ה ה�א�ני� ���נ� �י על א� מה�. ָ�ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��בה
מ� האלמנה ���� �לפיכ� ה��לטלי�. מ� ה�ת�ה ְְְְִִִִִִַַַָָָָָ�ְְֵַָ�תנאי

�פסה. ��א �י על א� ְְְִִִֶַַַַָָֹה��לטלי�

.·È�ה��ר�י � א�ת� �פסה ולא מ�לטלי� �על� ה�יח ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹא�
מעלי� וה� א�ת�, ואינ�[משלמי�]נ�טלי� מז�נ�ת. ל� ְְְְֲִִֵֵַָָָ

�בית מ�חי� ה��לטלי� 'יהי� ול�מר: עליה� לע�ב ְִֵָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָיכ�לה
מז�נ�ת'; לי יהי� ולא יאבד� ��א מה�, �א��� עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹ�י�

עליו התנת הבעל]ואפ�� מ�[על ����� �פר�� ְְֲִִִִֵֶַָָָ
דיני�. ��י �כל �מיד, �ני� �בזה מע�בת. אינ� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה��לטלי�,

.‚Èא�� עליה� לע�ב היא יכ�לה קרקע, ה�יח א� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
�אי� ה�ק�ח�ת, מ�ד מ�ציאה אינ� � מכר� וא� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימ�ר�;

ח�רי�. �ני מ�כסי� א�א נ��נ�ת וה�נ�ת ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהא�ה

.„È,�ז אחר ז� ���א� �י על א� ר��ת, נ�י� ְִִִִֶַַַַַַָָָה�יח
�מז�נ�ת. קדימה �י� �אי� ��וה, ְְְִִִִֵֶֶָָנ��נ�ת

.ÂË�חד�י ��ל�ה � יב� לפני ��פלה ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
א� וכ� הע�ר, ה�ר א� �על; מ�ל נ��נת ְִֵָ�ַָ�ִִִִִֶֶַַָהרא��ני�
�ל �� ילדה ��לד. עד וה�לכת נ��נת � מע�רת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ�ְִִָה�יח�
לא ה��י�. ��אר אלמנ�ת� ימי �ל וה�לכת נ��נת � ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹק�מה
אינ� � �ה�ילה א� חד�י�, ה�ל�ה אחר מע�רת ְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְְִֵנמצאת
יבמ� ��בעת א�א יב�, מ�ל ולא �על מ�ל לא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנ��נת

לחל�. א� ְְִַֹֹלכנס

.ÊË�א �ברח ��י� ועמד לחל�, א� לכנס יבמ� ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹ�בעה
מ�ל נ��נת ז� הרי � ה�� �מדינת ה�ב� �היה א� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�חלה,

�לל. �ב�עה �לא ְְְָָָָֹיב�

.ÊÈג�יל�� עד מז�נ�ת ל� אי� � קט� יב� לפני ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלה
היבמי�. ��אר ְְְְִִִֶַָָויהיה

.ÁÈלמז�נ�תיה מיתה ��עת לא��� קרקע ��חד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי
מז�נ�ת.וא ל� ר�ה הרי � ל�ז�נ�ת' �ל�ני מק�� 'יהיה מר: ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

�אר נ�טלת ל�, הרא�יי� מ�ז�נ�ת �ח�ת �כר� היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָוא�
ה�ל. נ�טלת ל�, הרא�י מ� י�תר �כר� היה וא� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנכסי�;
� ו�תקה �מז�נ�ת', �ל�ני מק�� 'יהיה ל�: אמר א� ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָאבל

קצ� �הרי �לבד, מק�� א�ת� �ר�ת א�א ל� [קצב]אי� ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מז�נ�ת. ְָל�

.ËÈמי י� � מז�נ�ת לת�ע �י� לבית ��אה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה
ואי� א�ת�; מ��יעי� ואי� מז�נ�ת ל� ���סקי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ה�רה
�א�ה ה�בר ל� ��תח�� מ�ני ז�, ה�ראה על לסמ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹרא�י
מז�נ�ת ל� �אי� ה�ר� ור��תי ה��. למדינת �על� ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�הל�
מ�כסי לה�רע �אה ז� �הרי ���בע, עד �י� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ�ית
א�א נפרע אינ� ית�מי� מ�כסי ה�פרע וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָית�מי�,

לד��. רא�י �ב� נ�טה, �ע�י ולזה ְְְִִֶַָָָָָ��ב�עה;

.Î�מ��יעי � מז�נ�ת לת�ע �י� לבית ��אה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה
וכ� מז�נ�ת; ל� ונ�תני� הכרזה, �לא �מ�כרי� �ח�ה, ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹא�ת�
��ל�ה א�א ממחי� �י� �בית ��א למז�נ�ת למ�ר ל� ְְִִֶָָֹ�ְְְִִִֵֵֶָֹֹי�
לבי� �ינ� למז�נ�ת מכרה א� וכ� הכרזה. �לא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנאמני�,
ה��ר�י� �כ��ב�א� ק��; מכר� ��וה, �וה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָעצמ�

נ��עת. א�ת�, ְְְִִַַַַָלה��יע

.‡Î�חד�י ��ה מה� לז�� �די � למז�נ�ת מ�כרי� ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכ�ה
ל� נ�ת� ה��קח ��היה מנת על �מ�כרי� זה. על יתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
ל��ה �נ�ה �ע� �מ�כרת וח�זרת י��, �ל�י� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹמז��
�די ה�כסי� מ� ���אר עד לע�ל�, מ�כרת וכ� ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחד�י�;

ל�. וה�לכת ה�אר מ� �ת�ת� וג�בה ְְִֶֶַָָָָ�ְְָָָ�ְכת�ת�,

.·Î�מח�בי אי� � מז�נ�ת �י� �ית ל� ��סק� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה
ידיה מע�ה על ידיה]ע�� במעשה לה די ��ב�א�[א� עד , ֲִֵֶֶַַַָָָָ

נ�טלי� ידיה, מע�ה ל� מצא� א� וית�ע�ה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה��ר�י�
הי� �א� א�מר ואני לדר��. ה�לכי� לאו, וא� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָא�ת�,

ע�� מח�בי� �י� �ית � קט�י� א�ה��ר�י� [בודקי� ְְְְִִִִִֵַַַָ
ליתומי�] רווחיה ל�נותנת �פ�סקי� מכסת, לה [�קובעי� ְִָ

מ] מז�נ�ת.רווח ל� ���סקי� �דר� ידיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָמע�ה

.‚Î�ל אי� יד�, מ�חת י�צא �ת�ה �טר �אי� ִֵֵַַָָָָ�ְְְֵֶַַָָאלמנה
מ��נה א� א�ת�, מכרה א� �ת�ת�, מחלה ��א � ְְְִָָָָָָ�ְְֲֶָָָמז�נ�ת
וא�מרי� ל� ט�עני� י�ר�, טע� ��א �י על וא� ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹא�ת�;
א� א�א � מז�נ�ת' וטלי וה�בעי, �ת�תי�, 'הביאי ְְְְִִִִִֶָָָֹ�ְִִָָל�:

�ת�ה. לכ�ב �ר�� ָ�ְְְִֵַָֹאי�

.„Îבאה� ה��, למדינת �בעל� היא �הלכה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָהא�ה
רצת, האלמנ�ת, �ל �די� נ��נת רצת, � �עלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
נאמנת; אינ� � �עלי' '�ר�ני אמרה: �ת�ת�. ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ְֶֶנ�טלת
היא עדי� �א� � �ני� מ�ל כת�ת� �די עד מ�כסיו ֲִִִִִֶַָָָָ�ְְְְִִֵֶַָָונ��נת
�ת�ה, ל� י� ��אמרה, �ר�� וא� מז�נ�ת, ל� י� ָ�ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָא���,
כת�ת� �די עד מז�נ�ת נ�טלת לפיכ� �יד�; �ת�ת� ָָ�ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ�ְֲֵֶ�הרי

ל�. ְֶֶָוה�לכת

.‰Î�אינ � �על� �מת �ר��י� ספק ל� �היה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהא�ה
�ח�י אבל מ�פק; ה��ר� מ�ד מ�ציאי� �אי� מ�כסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנ��נת
�מ�רי�. �ר��י� ��ת�ר� עד מז�נ�ת ל� י� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָבעל�,

.ÂÎ,מז�נ�ת �בעה ולא �ני� ��י ��הת ענ�ה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מז�נ�ת ל� אי� � �בעה ולא �ני� �ל� ��הת ע�ירה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹא�
�ח�ת �הת וא� ��בעה; מ�עה א�א �עבר�, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָ��ני�
ונ�טלת ��בעת א�א ו�רה, לא � אחד �י�� אפ�� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמ�ה,

�עבר�. ה�ני� א�ת� ְְִֶַָָָמז��
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.ÊÎ:�א�מרי ה� � ה��ר�י� מ� מז�נ�ת ��בעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה
נ�את, ��א זמ� �ל � נטל�י' 'לא א�מרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ'נת��',
ה�ת �ב�עת ��בע א� ראיה, להביא הית�מי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעל

י�בע�[מדרבנ�] א� ראיה, להביא עליה �מ���את, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹות�ל;
ל�. ��תנ� ה�ת �ב�עת ְְְִֵֶֶַַָָה��ר�י�

.ÁÎאלמנה לפיכ� הע�ר. �די� �ת�ה ��ספת ְְְִִִַָָָָָָ�ְִֶֶ�י�
�ת�ת� ��ספת מ��נה א� מחלה, א� מכרה, א� ָָ�ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ��בעה,
וה�יחה מקצת, �בעה וא� מז�נ�ת; ל� אי� � הע�ר ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָע�
מקצת�. וה�יחה הע�ר מקצת ��בעה �מי ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָָמקצת
ע� ה��ספת �מחלה מכרה סת�, ה��חלת א� ה��כרת ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוכל

מק��. �כל �מ� '�ת�ה' ��ניה� � ְְָָָָ�ְְִֵֶֶָָהע�ר

יט ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�ת�ת‡. י�ר�י� ה�כרי� �ניו ��הי� ה�ת�ה, ַ�ְְְְִִִֶַָָָָ�ְְִֵַָמ�נאי
�נד�נית� אביה]א��, מבית נכסי[נכסי� �ת�רת �הכניסה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

�רזל ולהפסד]צא� לרווח הבעל, באחריות ואחר[שיהיה , ְְֶַַַֹ
��וה. אחיה� ע� ה�ר�ה �אר ח�לקי� ��ְְְִַָָ�ְֲִֵֶֶָָ

.·�� וילדה אל�, �נד�נית� �ת�ת� א�ה נ�א ְְְְֵֶֶָָָָָָ�ְִֵַָָָ�יצד?
�נד�נית� �ת�ת� אחרת א�ה נ�א �� ואחר �ח�יו, ְְָָָָ�ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מתה
וה�יח ה�א, מת �� ואחר �ח�יו, �מתה �� וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתי�,
�בנ� א��, ��כת�ת אל� י�ר� הרא��נה מ� �נ� � ְִַ�ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָאל�י�

וה�אר א��, ��כת�ת מאתי� י�ר� ה�נ�ה מאותמ� [ח' ְְִִִִֵֶַַָָ�ְְִַַָ
אל�זוז] הרא��נה �� �יד נמצא ��וה. א�ת� ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָי�ר�י�

מא�ת. �� ה�נ�ה �� �ביד מא�ת, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָואר�ע

��י‚. �די על י�תר ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ��ה
��וה; ה�אר ��חלק� �די י�תר, א� אחד �ינר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְַה�ת��ת
�א� ��וה: ה�ל ח�לקי� �ינר, י�תר ה�יח לא א� ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
�ינר י�אר ולא א��, �ת�ת וא�� א�� �ת�ת א�� ְִִִֵַָָָֹ�ְְִֵַָ�ְְִֵייר��
מב�ל זה �נאי נמצא � ה��ר�י� �י� א�ת� לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

ה��רה. מ� �ה�א ��וה, ה�ני� �י� יר�ה ְִִֵֶֶַַָָָָ�ְִח��ק

ז�„. אחר �ז� �י� ר��ת, נ�י� ���א למי ה�י� ְְְִִִֵֶַַַַָָָוה�א
א� זכרי�, �ני� מה� ול� �ח�יו, ��� �מת� אחת, �בת ְְְִִִֵֶַָָָָ�ְֵֵַַַ�י�
ואחד אחד �ל � �ינר ה�ת��ת �ל �די על י�תר �� ְִֶֶָָָָ�ְְֵֵַַָָָָהיה

��וה. ח�לקי� וה�אר א��, �ת�ת ְְְְִִֶַַָָ�ְֵי�ר�

מעלי�‰. אנ� 'הרי הית�מי�: לגובהאמר� [מוסיפי� ְְֲֲִִֵַַָָ
אי�הער�] � א��' �ת�ת ���ל� �די י�תר, אבינ� נכסי ִֵַָ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל

הי� ��ה �י� �בית ה�כסי� את �מי� א�א לה�, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��מעי�
נתמעט� א� ��תר�� �י על וא� אביה�; מיתת ��עת ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָ�וי�
א�ת� �מי� אי� � לחלק ��ב�א� קד� אביה�, מיתת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרי

אביה�. מיתת ��עת ְֲִִִֶֶַַָא�א

.Âי �� ���היה �י על א� ה�ת��ת, �ל �די על �תר ְְֵֵַַָָָָ�ִֵֶַַ
האב]עליו א�א[על ממעט, אינ� � ה��תר �נגד ח�ב �טר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

א��. �ת�ת י�ר� מה� אחד ִַ�ְֵֵֶֶָָ�ל

.Êח�יו� מה� אחת �מתה נ�י�, ��י נ��י �היה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמי
ה�יח ��א �י על א� מ��יה�, �ני� ול� מ�ת�, אחר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹואחת
אלמנה �ב�עת ה�נ�ה נ��עה א� � ה�ת��ת ��י על ְְְְְִִִַַַָָָָ�ְְֵֵַַָיתר
�אינ� מ�ני �ת�ת�, ליר� ק�דמי� �ניה ��מ�ת, ְִֵֵֶָָָ�ְְִִֶֶֶַָָָֹקד�
ואחר ��רה. �ל יר�ה א�א זה, �תנאי א�� �ת�ת ְֶַַָָ�ְְִִֶֶַַָָ�ְְִי�ר�י�

זה �תנאי א�� �ת�ת הרא��נה �ני י�ר�י� ["תקנת�� ְְְִִֵָָָ�ְִִֶַַָ
זכרי�"] ��וה.בני� א�ת� ח�לקי� �ל��, �� נ�אר וא� ;ְְְְְִִִֶַָָ

א�� �ת�ת י�ר�י� הרא��נה �ני ���בע, קד� מתה ִַָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹוא�
��וה. ח�לקי� וה�אר ְְְְְִִֶַַָָ�לבד,

.Á�� ואחר ומת, �ני�, מה� ול� נ�י�, ��י נ��י ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
אחד �ל � מת� �� ואחר ה��י� נ��ע� א� � ה��י� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמת�
זה; �תנאי לא ��רה, �ל �יר�ה א�� �ת�ת י�ר� ְִֶֶַָָֹ�ִִַ�ְְֵֶָואחד
,�� אי� א� �ינר מ�תר �� י� א� מ��יחי� אי� ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ�
נ��ע� לא וא� ה�נ�ה. לי�ר�י ק�דמי� הרא��נה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹוי�ר�י
לפי �ת�ה, יר�ת �� ואי� ��וה, ה�ל ה�ני� ח�לקי� �ְְְְִִֵֶַַָָָֹ�ְַ�ְִָ

���בע. עד �ת�ה לאלמנה ִֶַַָָ�ְְְֵֶַָָ�אי�

.Ëניה� ����עה, ז� � נ��עה לא ואחת נ��עה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת
וכל ��וה. א�ת� ח�לקי� וה�אר, �ח�ה; �ת�ת� ְְְְְְִִֶַָָָָָָ�ְְִי�ר�י�
מ�כסי� ט�ר� אינ� אביו, �ח�י ��תה א�� �ת�ת ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ְֵַה��ר�

שנמכרו]מ�ע�די� ח�רי�[נכסי� מ�ני שלאא�א [נכסי� ְ�ְְִִִֵֶָָ
ה��ר�י�.נמכרו] ְְִַָ�כל

.È�אביה מ�כסי נ��נ�ת ה�נ�ת ��היינה �ת�ה, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ְְִֵָ�מ�נאי
א� ה�ת �גרה ��ב�ר�; עד א� ��תארס� עד מ�ת�, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
�גרה ��א �י על א� נתארסה א� נתארסה, ��א �י ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
� מ�ת� לאחר אביה מ�כסי ה���נת �בת מז�נ�ת. ל� אי� �ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לאחי�. לא לעצמ�, �מציאת� ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמע�ה

.‡Èמד�ר� �כס�ת מז�נ�ת ל�ת מ�כסי[דירה]��סקי� ְְְְִִִֵַַָ
ה�נ�ת למז�� �מ�כרי� לאלמנה; ���סקי� �דר� ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאביה,

הכרזה �לא המרבה]�כס�ת� לכל פומבית �דר�[מכירה , ְְְְֶֶַָָָֹ
��סקי� �הא�ה, א�א �כס�ת�: האלמנה למז�� ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ���כרי�
�בר לה� ��סקי� ול�נ�ת �על�, �כב�ד כב�ד� לפי ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָל�

נ��ע�ת. ה�נ�ת ואי� �לבד; לה� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהמס�ק

.·Èנ��נ�ת ה�נ�ת ולא א��, �ת�ת י�ר�י� ה�ני� ְִִַַָָֹ�ְְִִֵַָאי�
יד�; מ�חת י�צא �ת�ה �טר ��היה עד א��, ִֵַַָָָ�ְְְְִִִֵֶֶַַָ�תנאי�
��א �ל��, לה� אי� � �ת�ה �טר �� אי� א� ְֵֶֶָָָ�ְְֲִֵַָָאבל
לה� י� �ת�ה, לכ�ב �ר�� אי� וא� �ת�ת�. א�� ֵֶָָ�ְְְְִִֵַָָָֹ�ְֲִָָָמחלה

ה�נאי�. ְְִִַָ�פי

.‚È,ת�ה� מ�נאי אחד לעקר מיתת� ��עת ���ה ָ�ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמי
אלמנת�', ���� ואל מ�כסיו �נ�תיו י��נ� 'אל �אמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ�ג��
�ל נת� ל�. ��מעי� אי� � א��' �ת�ת �ניו ייר�� 'אל ְִִֵַַָָָ�ְְִַָָא�

מרע �כיב �מ�נת ה�איל � לאחרי� �מ�נה [אד�נכסיו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
�חולה] מיתה, לאחר א�א ק�נה הריאינ� � ��ת�אר מ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

�לפיכ� �אחד; �אי� א�� �תנאי� ה�כסי� וח��ב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָה��נה
א�� �ת�ת י�ר�י� �בניו מ�כסיו, נ��נ�ת �בנ�תיו ִַָ�ְְְְְְִִִַָָָָָָאלמנת�

בעל�. �ח�י ְֲֵֵֶַַָָ��תה

.„Èומיאנההממאנת[של]�ת שהשיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ
אבלבנישואי�] מז�נ�ת. ל� וי� ה�נ�ת, ��אר היא הרי �ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ

ה�נ�ה �בת היבמה, מדרבנ�]�ת �בת[ערוה האר�סה, �בת , ְְֲִַַַַַַָָָָָ
זה; �תנאי אביה� מיתת אחר מז�נ�ת לה� אי� � ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאנ�סה
ה�ני� �אר �די� �מז�נ�ת�, ח�ב ה�א אביה�, �ח�י ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

אביה�. �ח�י ְְֲִֵֶַַָוה�נ�ת

.ÂËמז�נ�תיה� ח�ב האחי�, מ� ה���נת �ת ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהמארס
מאחיה מז�נ�ת ל� אי� �הרי � האר�סי� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�עת
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קט�ה א�א עצמ� ��ז�� �די ��גרת ואינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמ�נתארסה,
ות�אל ותל� אר�סת� ��ת��ה ר�צה אד� ואי� נערה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא�

ה�תחי�. ְִַַָעל

.ÊË��אפ נתאלמנה, א� נת�ר�ה א� �מאנה ה�ת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנ�את
יב� ��מרת לייבו�]היא לבית[ממתינה וחזרה ה�איל , ְְְִִֵֶֶָָָָ

עד אביה מ�כסי נ��נת ז� הרי � בגרה לא ועדי� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה
��תארס. עד א� ְְִִֵֶֶַַָ��ב�ר

.ÊÈל� ה�ני� ייר�� � �בנ�ת �ני� וה�יח ��ת ְְִִִִִִֵֶַַָָָָמי
עד א� ��ב�ר� עד אחי�תיה� את זני� וה� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�כסי�,
�אפ�ר נכסי� ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ��תארס�.
ה�נ�ת; ��ב�ר� עד �אחד, וה�נ�ת ה�ני� מה� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ����נ�
��כסי� אי� א� אבל מר�י�'. 'נכסי� ה�קראי� ה� ְֲִִִֵַָָ�ְְְְִִִֵֵַָָוא��
עד ל�נ�ת מז�נ�ת מה� מ�ציאי� � מ�ה �ח�ת א�א ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�יח
מז�� �די א�א �� אי� וא� ל�ני�; ה�אר ונ�תני� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ב�ר�,
עד א� ��ב�ר� עד מה� נ��נ�ת ה�נ�ת � �לבד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָה�נ�ת

ה�תחי�. על י�אל� וה�ני� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָ��תארס�,

.ÁÈה�יח א� אבל קרקע. ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ��ה
מ� ה�נ�ת ����נ� ה�א ה�א�ני� �בת�נת ה�איל � ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמ�לטלי�
ה�כסי� מ� �אחת נ��נ�ת וה�נ�ת ה�ני� הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָה��לטלי�,
��הי� א�א �מ�לטלי� לה� ��נ� ��א ה��עטי�; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהא��

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ְְִִֶַַָָ��ני�.

.ËÈ�� אחר ונתמעט� מר�י�, ה�כסי� והי� קרקע, ְְֲִִֵַַַ�ְְְְִִִַַַַָָה�יח
ונתר�� מיתה, ��עת מ�עטי� הי� י�ר�י�; �ה� זכ� �בר �ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
קדמ� א� נתר��, לא ואפ�� א�ת�. י�ר�י� ה�ני� � �� ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאחר

ק��. מכר� מ�עטי�, נכסי� �מכר� ְְְִִִִַַָָָָָָה�ני�

.Îעליו וי� מר�י�, ה�כסי� המת]הי� א�[על ח�ב, ְְִַָָ�ְִֵָָ
מז�נ�ת ולא הח�ב אי� � ��� את ��ז�� א��� ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�התנה
וי�נ� ה�ל, ה�ני� ייר�� א�א ��כסי�; ממעטי� א��� ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ�ת
��סק, זמ� עד אביה� א�ת �ת ויז�נ� ח�ב�, ח�ב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָלבעל
ידיה�. מ�חת ��תארס� עד א� ��ב�ר� עד אחי�תיה� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָויז�נ�

.‡Î�ואי אחרת, מא�ה א� מ��ה �בת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�יח
��אל וה�ת נ��נת, האלמנה � ��יה� ����נ� �די ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��כסי�
ליר�ת ק�דמי� ה�ת ��ז�נ�ת א�מר, אני וכ� ה�תחי�. ַ�ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל

�ת ��ניה�ה�� �י על וא� אביו, �ח�י ��תה א�� �ת ְֵַ�ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
יר�ה נדחית א� �מה ה�ברי�: וחמר קל �ת�ה; ָ�ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ�ְְִֵָמ�נאי
ה�ת�ה יר�ת ת�חה לא ה�ת, מז�נ�ת מ�ני ��רה ָ�ְַַ�ְְְִִֵֶֶַַָָֹ�ל

ה�ת?! מז�נ�ת מ�ני �י� בית �נאי ְְְִִִֵֵֶַַַ�היא

.·Î�� ה�יח ולא �קט��ת, �ד�ל�ת �נ�ת וה�יח ��ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹמי
ויחלק� ��ב�ר� עד ה�ט��ת ה�נ�ת 'י��נ� א�מרי�: אי� �ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

��וה. ח�לק�ת ��� א�א ��וה', ה�כסי� ְְֶָָ�ְְְִֶֶַָָָָ�אר

קודש שבת

כ ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�די‡. לב��, מעט מ�כסיו אד� ���� חכמי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָצ��
��� את ה��יא '�רנסה'. ה�קרא ה�א וזה ;�� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ����א
��י�ראל, עני לא�ת ���סקי� מ�ס�ת יפח�ת לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹסת�,
עני; האב ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ארנ�. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�
ע�ר�. �פי ל� ל�� רא�י זה הרי ע�יר, היה א� ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָאבל

.·� ער�ה ו��כניס�ה �ל��, ל� �אי� ה�על על ָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ר�
אכס�ה', לביתי '���ב�א ה�על: יאמר ולא �ל��; ל� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאי�

אביה. �בית והיא מכ�ה, ְְְִִֵֶֶַָָָא�א

�ל��‚. היה ��ה �ע�� א�מדי� � �ת וה�יח ��ת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
�ע��? אמ�� י�דעי� �מ�י� ל�; ונ�תני� לפרנסת�, ל� ְְַַ�ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָל��
�ת ה�יא א� וכ� �כב�ד�. �מ�נ� �מ��א� �מי�עיו, ְְִִִִֵַַַָָָָ�ְֵֵָמרעיו

�� א�מדי� לה]�ח�יו, שנת� מה לפי לא[משערי� וא� . ְְְִִַָָֹ
�ע�� אמ�� �י� לבית נות�]י�דע היה ל�[כמה נ�תני� , ְִִֵַָ�ְְְִַַָ
ע��ר לפרנסת�.[מעשר]מ�כסיו ְְְִִַָָָָָ

ל�„. נ�תני� לה��א, ��ב�א �ל � ר��ת �נ�ת ְְִִִִֵֶַַָָָָָה�יח
רא��נה; ���רה מה ע��ר ו��אחריה, ה�כסי�; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָע��ר
לה��א ��� �א� וא� �נ�ה. ���רה מה ע��ר ְִֵָָ�ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָו��אחריה,
���רה מה ע��ר וה�נ�ה ע��ר, נ�טלת רא��נה � ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ�אחת
אפ�� וכ� �נ�ה, ���רה מה ע��ר וה�לי�ית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָרא��נה,
��אר ��וה, הע��רי� �ל וח�לק�ת וח�זר�ת ע�ר; ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָה�

לאחי�. ְִִַַָָה�כסי�

לפיכ�‰. �ת�ה; מ�נאי אינ� לפרנסה, �ה�א זה ְִָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַָָָע��ר
ל� וי� ה�רקע. מ� א�א נ�ל אינ� אחר�ני�, לת�נת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפ��

מ�כיר�ת זה ע��ר שכירות]לג��ת רצ�[דמי וא� ה�רקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ
נ�תני�. ה�רקע, ע��ר �נגד מע�ת ל� ל�� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחי�

.Âנ�טלת לפיכ� אחי�; �ל ח�ב �בעל זה �ע��ר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָה�ת
נ�טלת האחי�, מת� וא� �ב�עה. �לא ה�ינ�נית מ� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹא�ת�
נפרעת היא �הרי � �ב�ב�עה ה���רית מ� מ�ניה� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָא�ת�
א�א י�רע לא ית�מי� מ�כסי ל�רע וה�א ית�מי�, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמ�כסי
הלואה. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ב�ב�עה, ה���רית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמ�

.Êה�ת � אביה� קרקע מ��נ� א� ��כר� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָוהאחי�
�ל[גובה]ט�רפת ���רפי� �דר� �רנסת�, ה�ק�ח�ת מ� ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הלואה. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ה�ק�ח�ת, מ� ח�ב�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�עלי

.Áמת� קט��ת, ונ�אר� �ד�ל�ת, �נ�ת �ה�יא �לאמי ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹ
את ח�לק�ת �� ואחר ל�ט��ת �רנסה נ�טלי� אי� � ��ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

��וה. ה�כסי� את ח�לק�ת א�א ְְְְִִֶֶֶַַָָָָה�כסי�,

.Ëונטלה רא��נה וקדמה �ב�, בנ�ת ��י וה�יח ��ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
ה��, ��ת עד לג��ת ה�נ�ה הס�יקה ולא נכסי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹע��ר
ע��ר, נ�טלת ה�נ�ה אי� � ל��יה� ה�כסי� �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונפל�

.��� �ע��ר רא��נה, וזכת ��וה; ח�לק�ת ְְְִִֶֶֶָָָָָָָא�א

.È� מ�כסי' �נ�תי �פרנס� 'אל מיתה: ��עת ���ה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
�ת�ה. מ�נאי זה �אי� ל�, ָ�ְְְִִֵֵֶֶָ��מעי�

.‡Èז�נ�ת�� �ארנ� �בר �בת, אלמנה וה�יח ��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
אינ� � ה�ת נ�את א� וכ� ה�ת. למז�נ�ת ק�דמי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה ואפ�� האלמנה; מז�נ�ת מ�ני נכסי�, ע��ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנ�טלת
לה�ת� הרא�יה �רנסה י�ר� ה�על אי� ���את, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָה�ת
מה�. נ��נת ��הא האלמנה �חזקת ��� ה�כסי� �הרי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְֲִֵֶַָָל�,

.·È�ונתנ לדע��, אחיה א� א�� �ה�יא�� ית�מה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָקט�ה
לה�ציא מ��ג�יל היא יכ�לה � ז�ז חמ�י� א� מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָל�
ע��ר א� האב �עת �אמ�� א� ל�, הרא�יה �רנסה ְִַַַָָ�ְְְֵֶַָָָָָמה�
�י על וא� א�ת�, זני� האחי� הי� לא ואפ�� ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹה�רקע�ת,
מחאה. �ת אינ� �ה�ט�ה מ�ני נ��אי�, ��עת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��א
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קט�ה א�א עצמ� ��ז�� �די ��גרת ואינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמ�נתארסה,
ות�אל ותל� אר�סת� ��ת��ה ר�צה אד� ואי� נערה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא�

ה�תחי�. ְִַַָעל

.ÊË��אפ נתאלמנה, א� נת�ר�ה א� �מאנה ה�ת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנ�את
יב� ��מרת לייבו�]היא לבית[ממתינה וחזרה ה�איל , ְְְִִֵֶֶָָָָ

עד אביה מ�כסי נ��נת ז� הרי � בגרה לא ועדי� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה
��תארס. עד א� ְְִִֵֶֶַַָ��ב�ר

.ÊÈל� ה�ני� ייר�� � �בנ�ת �ני� וה�יח ��ת ְְִִִִִִֵֶַַָָָָמי
עד א� ��ב�ר� עד אחי�תיה� את זני� וה� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה�כסי�,
�אפ�ר נכסי� ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ��תארס�.
ה�נ�ת; ��ב�ר� עד �אחד, וה�נ�ת ה�ני� מה� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ����נ�
��כסי� אי� א� אבל מר�י�'. 'נכסי� ה�קראי� ה� ְֲִִִֵַָָ�ְְְְִִִֵֵַָָוא��
עד ל�נ�ת מז�נ�ת מה� מ�ציאי� � מ�ה �ח�ת א�א ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ה�יח
מז�� �די א�א �� אי� וא� ל�ני�; ה�אר ונ�תני� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ב�ר�,
עד א� ��ב�ר� עד מה� נ��נ�ת ה�נ�ת � �לבד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָה�נ�ת

ה�תחי�. על י�אל� וה�ני� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָ��תארס�,

.ÁÈה�יח א� אבל קרקע. ��ה�יח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָ��ה
מ� ה�נ�ת ����נ� ה�א ה�א�ני� �בת�נת ה�איל � ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמ�לטלי�
ה�כסי� מ� �אחת נ��נ�ת וה�נ�ת ה�ני� הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָה��לטלי�,
��הי� א�א �מ�לטלי� לה� ��נ� ��א ה��עטי�; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהא��

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ְְִִֶַַָָ��ני�.

.ËÈ�� אחר ונתמעט� מר�י�, ה�כסי� והי� קרקע, ְְֲִִֵַַַ�ְְְְִִִַַַַָָה�יח
ונתר�� מיתה, ��עת מ�עטי� הי� י�ר�י�; �ה� זכ� �בר �ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
קדמ� א� נתר��, לא ואפ�� א�ת�. י�ר�י� ה�ני� � �� ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאחר

ק��. מכר� מ�עטי�, נכסי� �מכר� ְְְִִִִַַָָָָָָה�ני�

.Îעליו וי� מר�י�, ה�כסי� המת]הי� א�[על ח�ב, ְְִַָָ�ְִֵָָ
מז�נ�ת ולא הח�ב אי� � ��� את ��ז�� א��� ע� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�התנה
וי�נ� ה�ל, ה�ני� ייר�� א�א ��כסי�; ממעטי� א��� ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹ�ת
��סק, זמ� עד אביה� א�ת �ת ויז�נ� ח�ב�, ח�ב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָלבעל
ידיה�. מ�חת ��תארס� עד א� ��ב�ר� עד אחי�תיה� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָויז�נ�

.‡Î�ואי אחרת, מא�ה א� מ��ה �בת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�יח
��אל וה�ת נ��נת, האלמנה � ��יה� ����נ� �די ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��כסי�
ליר�ת ק�דמי� ה�ת ��ז�נ�ת א�מר, אני וכ� ה�תחי�. ַ�ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל

�ת ��ניה�ה�� �י על וא� אביו, �ח�י ��תה א�� �ת ְֵַ�ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
יר�ה נדחית א� �מה ה�ברי�: וחמר קל �ת�ה; ָ�ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ�ְְִֵָמ�נאי
ה�ת�ה יר�ת ת�חה לא ה�ת, מז�נ�ת מ�ני ��רה ָ�ְַַ�ְְְִִֵֶֶַַָָֹ�ל

ה�ת?! מז�נ�ת מ�ני �י� בית �נאי ְְְִִִֵֵֶַַַ�היא

.·Î�� ה�יח ולא �קט��ת, �ד�ל�ת �נ�ת וה�יח ��ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹמי
ויחלק� ��ב�ר� עד ה�ט��ת ה�נ�ת 'י��נ� א�מרי�: אי� �ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

��וה. ח�לק�ת ��� א�א ��וה', ה�כסי� ְְֶָָ�ְְְִֶֶַָָָָ�אר

קודש שבת

כ ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

�די‡. לב��, מעט מ�כסיו אד� ���� חכמי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָצ��
��� את ה��יא '�רנסה'. ה�קרא ה�א וזה ;�� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ����א
��י�ראל, עני לא�ת ���סקי� מ�ס�ת יפח�ת לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹסת�,
עני; האב ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ארנ�. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�
ע�ר�. �פי ל� ל�� רא�י זה הרי ע�יר, היה א� ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָאבל

.·� ער�ה ו��כניס�ה �ל��, ל� �אי� ה�על על ָ�ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ר�
אכס�ה', לביתי '���ב�א ה�על: יאמר ולא �ל��; ל� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאי�

אביה. �בית והיא מכ�ה, ְְְִִֵֶֶַָָָא�א

�ל��‚. היה ��ה �ע�� א�מדי� � �ת וה�יח ��ת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
�ע��? אמ�� י�דעי� �מ�י� ל�; ונ�תני� לפרנסת�, ל� ְְַַ�ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָל��
�ת ה�יא א� וכ� �כב�ד�. �מ�נ� �מ��א� �מי�עיו, ְְִִִִֵַַַָָָָ�ְֵֵָמרעיו

�� א�מדי� לה]�ח�יו, שנת� מה לפי לא[משערי� וא� . ְְְִִַָָֹ
�ע�� אמ�� �י� לבית נות�]י�דע היה ל�[כמה נ�תני� , ְִִֵַָ�ְְְִַַָ
ע��ר לפרנסת�.[מעשר]מ�כסיו ְְְִִַָָָָָ

ל�„. נ�תני� לה��א, ��ב�א �ל � ר��ת �נ�ת ְְִִִִֵֶַַָָָָָה�יח
רא��נה; ���רה מה ע��ר ו��אחריה, ה�כסי�; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָע��ר
לה��א ��� �א� וא� �נ�ה. ���רה מה ע��ר ְִֵָָ�ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָו��אחריה,
���רה מה ע��ר וה�נ�ה ע��ר, נ�טלת רא��נה � ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ�אחת
אפ�� וכ� �נ�ה, ���רה מה ע��ר וה�לי�ית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָרא��נה,
��אר ��וה, הע��רי� �ל וח�לק�ת וח�זר�ת ע�ר; ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָה�

לאחי�. ְִִַַָָה�כסי�

לפיכ�‰. �ת�ה; מ�נאי אינ� לפרנסה, �ה�א זה ְִָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַָָָע��ר
ל� וי� ה�רקע. מ� א�א נ�ל אינ� אחר�ני�, לת�נת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפ��

מ�כיר�ת זה ע��ר שכירות]לג��ת רצ�[דמי וא� ה�רקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ
נ�תני�. ה�רקע, ע��ר �נגד מע�ת ל� ל�� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחי�

.Âנ�טלת לפיכ� אחי�; �ל ח�ב �בעל זה �ע��ר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָה�ת
נ�טלת האחי�, מת� וא� �ב�עה. �לא ה�ינ�נית מ� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹא�ת�
נפרעת היא �הרי � �ב�ב�עה ה���רית מ� מ�ניה� ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָא�ת�
א�א י�רע לא ית�מי� מ�כסי ל�רע וה�א ית�מי�, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמ�כסי
הלואה. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ב�ב�עה, ה���רית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמ�

.Êה�ת � אביה� קרקע מ��נ� א� ��כר� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָוהאחי�
�ל[גובה]ט�רפת ���רפי� �דר� �רנסת�, ה�ק�ח�ת מ� ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הלואה. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ה�ק�ח�ת, מ� ח�ב�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�עלי

.Áמת� קט��ת, ונ�אר� �ד�ל�ת, �נ�ת �ה�יא �לאמי ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹ
את ח�לק�ת �� ואחר ל�ט��ת �רנסה נ�טלי� אי� � ��ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

��וה. ה�כסי� את ח�לק�ת א�א ְְְְִִֶֶֶַַָָָָה�כסי�,

.Ëונטלה רא��נה וקדמה �ב�, בנ�ת ��י וה�יח ��ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
ה��, ��ת עד לג��ת ה�נ�ה הס�יקה ולא נכסי�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹע��ר
ע��ר, נ�טלת ה�נ�ה אי� � ל��יה� ה�כסי� �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונפל�

.��� �ע��ר רא��נה, וזכת ��וה; ח�לק�ת ְְְִִֶֶֶָָָָָָָא�א

.È� מ�כסי' �נ�תי �פרנס� 'אל מיתה: ��עת ���ה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
�ת�ה. מ�נאי זה �אי� ל�, ָ�ְְְִִֵֵֶֶָ��מעי�

.‡Èז�נ�ת�� �ארנ� �בר �בת, אלמנה וה�יח ��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי
אינ� � ה�ת נ�את א� וכ� ה�ת. למז�נ�ת ק�דמי� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה ואפ�� האלמנה; מז�נ�ת מ�ני נכסי�, ע��ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנ�טלת
לה�ת� הרא�יה �רנסה י�ר� ה�על אי� ���את, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָה�ת
מה�. נ��נת ��הא האלמנה �חזקת ��� ה�כסי� �הרי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְֲִֵֶַָָל�,

.·È�ונתנ לדע��, אחיה א� א�� �ה�יא�� ית�מה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָקט�ה
לה�ציא מ��ג�יל היא יכ�לה � ז�ז חמ�י� א� מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָל�
ע��ר א� האב �עת �אמ�� א� ל�, הרא�יה �רנסה ְִַַַָָ�ְְְֵֶַָָָָָמה�
�י על וא� א�ת�, זני� האחי� הי� לא ואפ�� ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹה�רקע�ת,
מחאה. �ת אינ� �ה�ט�ה מ�ני נ��אי�, ��עת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��א
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.‚Èולא ��גרת, �י� נערה �י� ��דלה, אחר ה�ת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנ�את
נ��איה, �עת מחת וא� �רנסת�; א�דה � �רנסת� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָ�בעה
�גרה ��רצה. זמ� �ל ל� הרא�י את מ�ציאה ז� ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהרי
�ה�יח� �י� מ�ת� אחר ��גרה �י� אביה, �בית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוע�ד�
מז�נ�ת ל� אי� �הרי מז�נ�תיה, האחי� �סק� א� � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ��גרת
א�דה � �רנסת� �בעה ולא ו�תקה ��ארנ�, ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹ�מ�
האחי� �סק� לא �רנסת�. א�דה לא מחת, וא� ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹ�רנסת�;

��גר א�ת� וזנ� ��א[בבגרותה]מז�נ�תיה, �י על א� , ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
��� א�ת�; זני� �ה� זמ� �ל �רנסת� א�דה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹמחת,
ח�בי�, �אינ� �י על א� א�ת�, זני� �ה� מ�ני לטע�, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�

�רנסת�. תבעה לא זה מ�ני נ�את, לא עדי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוהיא

.„Èל�ח לפרנסת� מע�ת וכ� �� לב�� ל�� ���ה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמי
מרע �כיב �היה �י� קרקע, �ריא,[חולה]�ה� �היה �י� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ה�לי� �יד ה�ע�ת והרי עלומת, הנאמ� שלישי [אד� ְֲִֵֵַַַַָָָ

��רצהשניה�] מה �ל לבעלי, א�ת� '�נ� ה�ת: ואמרה ,ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָ
וא� �יד�; הר��ת ונ�את, �ד�לה היתה א� � �ה�' ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָיע�ה
וא� �יד�; �ה�ל� מה ה�לי� יע�ה היא, מארסת ְְְִַָ�ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹעדי�
א�א ל�, ��מעי� אי� � נ�את אפ�� היא, קט�ה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָעדי�

האב. ���ה� �מ� ה�לי� ְֲִִֶֶַַָָָָיע�ה

כא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ע��ה‡. היא �מה לבעל�. ידיה, �מע�ה הא�ה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת
א�רגת, לארג ��ר�� מק�� ה�דינה: �מנהג ה�ל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹל�?

אריג]לרק� על יפות ����[צורות א� צמר לטו�ת ר�קמת, ְְְִִִֶֶֶֶָֹ
ה�לאכ�ת �ל לע��ת העיר נ�י �ר� היה וא� ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָט�וה.

��פ� אינ� אותה]הא��, �לבד;[כופה ��מר לטו�ת א�א ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
וה���י ה�פתי�, ואת ה�ה את מ�יק היא�ה���� ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

לב חכמת א�ה "וכל ��אמר: לנ�י�, המיחדת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְְַַָָה�לאכה
טו�". ְֶָָָ�ידיה

עצמ�·. �[התאמצה]�חקה ל� הרא�י מ� י�תר וע�תה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
��ה לה� היה אפ�� הר�ה, ממ�� ול� ל� היה ל�על. ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָה��תר
�ה��לה �לל, מלאכה �לא להבטלה י��בת אינ� � ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ�פח�ת
�ל מלאכה לע��ת א�ת� ��פי� אי� אבל ז�ה; לידי ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָמביאה

�מלאכה. ממעטת ה�מ�� רב לפי א�א ,��� ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹ�ַה���

י�ציא‚. � �לל מלאכה תע�ה ��א א��� את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוה��יר
א�ה �ל וכ� ז�ה. לידי מביאה �ה��לה �ת�ה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ְְִֵוי��
ה��ס, את ל� �מ�זגת ורגליו, ידיו �ניו לבעל� ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָר�חצת
�ג�� בעל�, �פני �מ���ת וע�מדת ה��ה, את ל� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�מ�עת
�דברי� וכ��צא מ�פניו, ��ל א� �לי א� מי� ל� ����ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
בנ�. �פני א� אביו �פני �מ���ת ע�מדת אינ� אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָא��;

לה�„. הי� ואפ�� �עצמ�; היא א�ת� ע��ה א��, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ�מלאכ�ת
א���. א�א ל�על א�� מלאכ�ת ע��ה אי� �פח�ת, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ��ה

לבעל�‰. א�ת� ע��ה �הא�ה אחר�ת מלאכ�ת ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָי�
ועזרא ����ר; ה�ת את א�פה ה�: וא�� ענ�י�, �ה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�זמ�
מצ�יה ה�ת ��היה �די וא�פה מ��מת א�ה ��היה ���ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
�מניקה �גדי�, �מכ�סת ה�ב�ילי�, את �מב�לת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענ�י�;

בהמ�� לפני �ב� ונ�תנת �נ�, לרכיבה]את אבל[שהיא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָ
בקר� לפני לחרישה]לא מטחנת?[העומדת �יצד �מטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

�מ��רת �רחי� י��בת ואצה[מנפה]� ה�מח, את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת[מזרזרת] א� ה�המה[מנהיגה]���חנת, אחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

לטח�[המסובבת] �ר�� היה וא� הרחי�; יבטל� ��א �די ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ט�חנת. יד, �ל ְִֵֶֶֶַָ�רחי�

.Â�ל הכניסה א� אבל �ענ�י�; אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָ��ה
אחת, �פחה מה� לקנ�ת �רא�יי� נכסי� א� אחת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�פחה
לקנ�ת �די ממ�� ל� �היה א� אחת, �פחה ל� �היתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָא�
ולא מכ�סת, ולא א�פה, ולא מטחנת, אינ� � אחת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�פחה
נכסי� א� �פח�ת, ��י ל� הכניסה בהמ��. לפני �ב� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנ�תנת
�פח�ת, ��י ל� �הי� א� �פח�ת, ��י מה� לקנ�ת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָהרא�יי�
ואינ� מב�לת, אינ� � �פח�ת ��י לקנ�ת רא�י �היה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָא�

להניק. ל�פחה א�ת� נ�תנת א�א �נ�, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה

.Ê,�לבעל א�ת� ע��ה א�ה ��ל ה�לאכ�ת �ל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצא�
�מ�זגת ורגליו, ידיו �ניו ור�חצת ט�וה, מלאכ�ת: ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחמ�
�פניו; ל��� וע�מדת ה��ה, את �מ�עת ה��ס, את ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָל�
אינ� �מקצת� א�ת� ע���ת ה��י� ��קצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוה�לאכ�ת
�מב�לת, וא�פה, מטחנת, מלאכ�ת: �� ְְְְֵֶֶֶֶַַָָע���ת,

בהמ��. לפני �ב� ונ�תנת �מניקה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�מכ�סת,

.Áע��ה נ�ה לבעל�, ע��ה �הא�ה מלאכ�ת ְְֲִִֶַָָָָָָָָ�ל
והרחצת �פניו ה��ה וה�עת ה��ס מ�זיגת ח�� ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעל�,
לבעל. יב�א ��א הרה�ר, מ��� �זרה ורגליו; ידיו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹ�ניו
ה��ס �מ�זגת �פניו, ��א נ�ה ��היא מ�ת� מ�עת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפיכ�

נ א�ת�ואינ� מ�חת א�א �מיד, �דר�� �יד� א�ת� �תנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
נ�טל�. וה�א האר�, על א� ה�לי ְְְִֶַַַָָעל

.Ë{מלאכ�תיה} �ע�תה �עת �לי� ��ברה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהא�ה
א�א ה�י�, מ� זה ואי� �ט�רה; � �ית� �ת�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמלאכ�תיה
ה�ית �ת�� �ל�� אי� ,�� א�מר א�ה אי� �א� ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��נה,
ה�לאכ�ת, מרב ונמנעת נזהרת נמצאת א�א ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלע�ל�,

�יניה�. קטטה ְְְִֵֵֵֶָָונמצאת

.Èהיא� ה�לאכ�ת מ� מלאכה מ�ע��ת ���נע א�ה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָ�ל
טע� ���ט. ואפ�� וע��ה, א�ת� ��פי� � לע��ת� ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָח�בת
מ�ע��ת נמנעת �אינ� א�מרת והיא ע��ה, �אינ� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�א
��ראה �מ� זה, ודבר �כני�; א� �יניה� א�ה מ��יבי� �ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

��בר. �אפ�ר ְֶֶַַַָָָָה���

.‡Èמ�ע�ה ל� ��חתי� � מניקה �היא זמ� �ל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהא�ה,
לחלב. ��פי� �דברי� יי� �מז�נ�תיה ל� �מ�סיפי� ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָידיה,
י�תר, לאכל מתא�ה היא והרי ל�, הרא�י�ת מז�נ�ת ל� ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ�סק�
�בטנ� ל� ��� �אוה חלי מ�ני אחר�ת, מאכל�ת לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�

מ��� א�כלת ז� הרי חשבונה]� ואי�[על ��רצה; מה �ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
�אכל א� מ�י, י�תר �אכל �א� ול�מר, לע�ב יכ�ל ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹה�על

ק�ד�. ��פ� ��ער מ�ני � ה�לד ימ�ת רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל

.·Èא�א �ניה�, להניק א�ת� ��פי� אי� �א�מי�, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה
הא�ה �רצת הרי ל�ני; מניקה ה�על ו��כר אחד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמניקה
א�א מ�יח� ואינ� מע�ב ה�על �נ�, ע� חבר�� �� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

�לבד. �נ� ְְְִִַָלהניק

.‚Èעד �מניק�� ��פ� � �נ� את להניק ��א ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹנדרה
ה�קבה. ואחד ה�כר אחד חד�, ואר�עה ע�רי� �� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��היה
��ניק ר�צה אינ� וה�א �ני', את אניק 'אני א�מרת: ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָהיא
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��ה לה� ��� �י על א� � �תנ�ל ��א �די ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹא���,
מ�נ�. לפר� ל� ה�א ��ער ל�; ��מעי� ְְְְִִִֶַַָָָָֹ�פח�ת,

.„Èרא�י� ע�יר ה�א והיה להניק, ח�בת �היא ענ�ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה
רצת לא א� �פח�ת, ל� �אי� �י על א� � א��� �ניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א
ע�לה �הא�ה מ�ני �פחה; ק�נה א� מניקה ��כר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

�על� עשירותו]ע� ברמת י�רדת.[לחיות ואינ� , ְֲִֵֶֶַָָ

.ÂË,'פחה� לקנ�ת א� ל��ר ה�א 'רא�י א�מרת: ְְְִִִִֶֶָָֹהיא
�א� ואי� ראיה, להביא עליה � רא�י' 'איני א�מר: ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָוה�א

ל�ב�עה. ְִָָמק��

.ÊË�א א�א � להניק א�ת� ��פי� אי� ��ת�ר�ה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהא�ה
את ל� נ�תנת רצת, לא וא� �מניק��, �כר� ל� נ�ת� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,
הניקה ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה .�� מ��ל וה�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�נ�

�ה�יר� עד אליה]א�ת� ה�יר�[התרגל א� אבל [התינוק. ֲִִִִִֶַָָָ
מאחרת] לינוק רוצה ואינו אליה ס�מההתרגל היה ואפ�� ,ֲִַָָָ

��פי� א�א ה�לד, ס�נת מ�ני מא��, א�ת� מפרי�י� אי� �ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
חד�. ואר�עה ע�רי� עד ��כר א�ת� �מניקה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹא�ת�,

.ÊÈמניקה �היא �י על א� מז�נ�ת, ל� אי� � ְְְִִִֵֶַַַָָָה�ר��ה
�ה�ט� �ברי� �כר�, על י�תר ל� נ�ת� אבל �נ�; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת

וכ��צא וסיכה �מ�קה �מאכל מ�ס�ת לה� אבלצרי� .�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
חד�יו �למ� �ל��. ל� אי� הנקה]המע�רת, חדשי [כ"ד ְַ�ְְֳֵֶֶָָָָ

�[מהנקה]�גמל�� אצל� �נ� ��היה המגר�ת רצת א� , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�מ�ר�ת, �ני� �� �� ��היה עד מ��ה א�ת� מפרי�י� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאי�
א��. אצל וה�א מז�נ�ת ל� ונ�ת� אביו את ��פי� ְְְִִִֵֵֶֶֶָָא�א
ל� א�� אצלי ה�א 'א� ל�מר: לאב י� �ני� �� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואחר
אצל וה�ת �ל��'. ל� נ�ת� איני א�� אצל ה�א וא� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַמז�נ�ת,

.�� לאחר ואפ�� לע�ל�, ְְֲִִֵַַַָָא��

.ÁÈהרא�י מ��� מ�ציאי� � לצדקה רא�י האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָ�יצד?
נ�את ואפ�� א��. אצל והיא א�ת� וזני� �רח�, �על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָל�
צדקה מ��� א�ת� ז� ואביה אצל�, ��� � לאחר ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהא�
�ת�ה, �תנאי מ�ת� אחר מ�כסיו ות��� האב; ��מ�ת ָ�ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָעד
אצל� �ניה ��הי� הא� רצת לא וא� א��. אצל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹוהיא
�יד�, הר��ת � נקב�ת ואחד זכרי� אחד ��מלת�, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאחר
לה� אי� א� ל�הל א�ת� מ�לכת א� לאביה�, א�ת� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָונ�תנת

�ה�. מ��לי� וה� ְְִִֵֶַָָאב,

כב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

יז�ה‡. �מאימתי א���. �יר�ת אד� לכל ק�ד� ְְִִֵֵֶַַָ�ְִֵַַַָָָה�על
לא �עדי� �י על וא� האב; מר��ת מ��צא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ִ�יר�ת�?
ייר��ה. �על�, �ר��ת ונע�ית ה�איל לח�ה, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ�ְְְִָנכנסה

א�·. לבעל� אביה �מסר� ��תארסה הא�ה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�יצד?
ל�ל�חי א� לבעל� האב �ל�חי מסר�ה א� בעל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָל�ל�חי
�י על א� � לח�ה ���נס קד� ��ר� �מתה ִַַָ�ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבעל�,

וכ�[נדוניתה]��ת�ת� י�ר��; �על� אביה, �בית עדי� ְֶ�ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָ
�על� ע�� ונכנס ה�על, ע� האב �ל�חי א� האב הל� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָא�
הרי � �מתה נ��אי�, ל�� �� ע�� ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��ר�
לה�ליכ� ה�על ע� האב עדי� א� אבל �על�. ייר��ה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָז�
א� ה�על �ל�חי ע� האב �ל�חי �הלכ� א� �על�, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
�דר� לל�� לחצר ע�� ה�על נכנס ואפ�� ה�על, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָע�

א� והאב ה�איל � אחד �פ�נ�ק �רכי� ע�ברי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ��ני�
מתה א� נ��אי�, ל�� ע�� נתיחד לא ועדי� ע�� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ל�חיו

�על�. �בית ��ת�ת� �י על וא� אביה, ְֲֵַָָָ�ְְִִִֶֶַַָָָָייר��ה

היא‚. והלכה אלמנה, א� ית�מה א� ��גרת היתה א� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכ�
ולא �על לא ע�� ואי� �על�, לבית אביה מ�ית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�עצמ�

א�ת�. י�ר� ה�על אי� � ��ר� �מתה ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ל�חיו,

ל�„. וי� ה�איל � ל� אס�רה �היא א�ה [חלי�]ה���א ְֲִִִֵֵֶַָָ
את ה���א וכ� ייר��ה; �ח�יו, מתה א� � ק���י� ��ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
א� � �מ�רי� ק���י� ק���יה �אי� �י על א� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָה�ט�ה,
מתה א� � חר�ת ���א ה��ח אבל ייר��ה. �ח�יו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתה
�הרי ייר��ה; � �מתה ��חת ���א והחר� ייר��ה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממ�נ�. ל� וז�תה נ�את, �לדע�� �עת, �ת ְְְְִִִֵַַַַָָָָהיא

לדעת‰. ��א ונ�את אביה, לדעת ��תק��ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקט�ה
�מ� למח�ת, האב יכ�ל � �פניו ��א �י� �פניו �י� ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאביה,
י�ר��, ה�על אי� מתה א� � האב �תק ואפ�� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ��ארנ�;

�נ��איה. האב רצה �� א� ְִִֵֶֶָָָָָָא�א

.Â�מ�על �ב��ה �חלתה, �הא�ה ה�א�ני�, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָה�ר�
אי���גר � ייר��ה ��א �די כת�ה �לא ותצא ��ה ְְְְְֵֵֶֶָָֹ�ְִֵֵֶֶָָָֹ

ר�צה ואיני א�ת� ��נאה 'אני אמרה: ואפ�� ל�; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ��מעי�
מ�רדת. �י� ל� �ני� ואי� ל�, ��מעי� אי� � ע��' ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹלעמד

זה. ה�א יפה ְִֶֶָודי�

.Êרזל� צא� נכסי �י� לא�ה, ��� נכסי� [נכסי��ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מל�גשבאחריות נכסי באחריותו]�י� ה�על[שאינ� � ְְִֵֵַַַ

ייר� בעל�, �ח�י מתה וא� �ח�יה; �ר�תיה� �ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�כל
אחר מל�ג נכסי הא�ה מכרה א� לפיכ� ה�ל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹ�על�
��תארס קד� ל� נפל� ה�כסי� �א�ת� �י על א� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���את,
אבל ח�יה, ימי �ל ה�ק�ח�ת מ�ד ה�ר�ת מ�ציא ה�על �ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
עד מל�ג נכסי �ג�� �ל�� ל� �אי� ה�רקע, ��� ְְְְְִֵֵֶַַַַֹלא
�לא ה�ק�ח�ת מ�ד ה��� מ�ציא �ח�יו, מתה ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ��מ�ת.
�עצמ�, ק�מי� ה�ק�ח�ת מ� ��קחה ה�מי� וא� ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ�מי�.
ה�'. מציאה '��א ל�מר יכ�ל ואינ� ל�ק�ח�ת, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָמחזיר�

.Á�א אבל ל�על; היד�עי� �נכסי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָ��ה
�מכרה ה�על, �ה� ידע ולא אחרת, �מדינה נכסי� ל� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפל�
ה���אי�, קד� ��כרה אר�סה וכ� ק��. מכר� � ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹא�ת�
��כנס. עד �ל�� אר�סת� �נכסי ל�על �אי� ק��, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמכר�

.Ëקר�ב �י� רח�ק �י� לאחר, נכסיה �ל ��תבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהא�ה
א�[משפחתית] נת�ר�ה �א� �י על א� � ����א קד� ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אי� מ�נה, �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ה��נה, ��טל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה
נתנה �הרי � י�ר�� אינ� מתה, וא� �ר�תיה�; א�כל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָה�על
מק�ל יקנה בעל�, �ח�י �כ��מ�ת ����א. קד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�ת�
מקצת נתנה אפ�� א�א ע�ד, ולא �מ�ר. קני� מ�נת� ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמ�נה
מה��� 'קנה למק�ל: וכתבה נ��איה, קד� ��� א� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְֶָָנכסיה

ארצה]ולכ�ארצה' עד[א� �מ�ר קני� קנה לא �הרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה וא� מ�נה, א�ת� �ר�ת א�כל ה�על אי� � ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��רצה

י�ר��. ְֵָאינ�

.È�יב לייבו�]��מרת בעלה מות בי� לייבו�; ,[ממתינה ֶֶָָ
��מרת ��היא ל� ��פל� ��כסי� ול�� למ�ר ל� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹי�
�הכניסה �רזל צא� �נכסי ואפ�� �ר�ת, ל�ב� ואי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיב�;
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��ה לה� ��� �י על א� � �תנ�ל ��א �די ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹא���,
מ�נ�. לפר� ל� ה�א ��ער ל�; ��מעי� ְְְְִִִֶַַָָָָֹ�פח�ת,

.„Èרא�י� ע�יר ה�א והיה להניק, ח�בת �היא ענ�ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה
רצת לא א� �פח�ת, ל� �אי� �י על א� � א��� �ניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א
ע�לה �הא�ה מ�ני �פחה; ק�נה א� מניקה ��כר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

�על� עשירותו]ע� ברמת י�רדת.[לחיות ואינ� , ְֲִֵֶֶַָָ

.ÂË,'פחה� לקנ�ת א� ל��ר ה�א 'רא�י א�מרת: ְְְִִִִֶֶָָֹהיא
�א� ואי� ראיה, להביא עליה � רא�י' 'איני א�מר: ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָוה�א

ל�ב�עה. ְִָָמק��

.ÊË�א א�א � להניק א�ת� ��פי� אי� ��ת�ר�ה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהא�ה
את ל� נ�תנת רצת, לא וא� �מניק��, �כר� ל� נ�ת� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,
הניקה ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה .�� מ��ל וה�א ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�נ�

�ה�יר� עד אליה]א�ת� ה�יר�[התרגל א� אבל [התינוק. ֲִִִִִֶַָָָ
מאחרת] לינוק רוצה ואינו אליה ס�מההתרגל היה ואפ�� ,ֲִַָָָ

��פי� א�א ה�לד, ס�נת מ�ני מא��, א�ת� מפרי�י� אי� �ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
חד�. ואר�עה ע�רי� עד ��כר א�ת� �מניקה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹא�ת�,

.ÊÈמניקה �היא �י על א� מז�נ�ת, ל� אי� � ְְְִִִֵֶַַַָָָה�ר��ה
�ה�ט� �ברי� �כר�, על י�תר ל� נ�ת� אבל �נ�; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת

וכ��צא וסיכה �מ�קה �מאכל מ�ס�ת לה� אבלצרי� .�� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
חד�יו �למ� �ל��. ל� אי� הנקה]המע�רת, חדשי [כ"ד ְַ�ְְֳֵֶֶָָָָ

�[מהנקה]�גמל�� אצל� �נ� ��היה המגר�ת רצת א� , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�מ�ר�ת, �ני� �� �� ��היה עד מ��ה א�ת� מפרי�י� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאי�
א��. אצל וה�א מז�נ�ת ל� ונ�ת� אביו את ��פי� ְְְִִִֵֵֶֶֶָָא�א
ל� א�� אצלי ה�א 'א� ל�מר: לאב י� �ני� �� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואחר
אצל וה�ת �ל��'. ל� נ�ת� איני א�� אצל ה�א וא� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַמז�נ�ת,

.�� לאחר ואפ�� לע�ל�, ְְֲִִֵַַַָָא��

.ÁÈהרא�י מ��� מ�ציאי� � לצדקה רא�י האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָ�יצד?
נ�את ואפ�� א��. אצל והיא א�ת� וזני� �רח�, �על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָל�
צדקה מ��� א�ת� ז� ואביה אצל�, ��� � לאחר ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהא�
�ת�ה, �תנאי מ�ת� אחר מ�כסיו ות��� האב; ��מ�ת ָ�ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָעד
אצל� �ניה ��הי� הא� רצת לא וא� א��. אצל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹוהיא
�יד�, הר��ת � נקב�ת ואחד זכרי� אחד ��מלת�, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאחר
לה� אי� א� ל�הל א�ת� מ�לכת א� לאביה�, א�ת� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָונ�תנת

�ה�. מ��לי� וה� ְְִִֵֶַָָאב,

כב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

יז�ה‡. �מאימתי א���. �יר�ת אד� לכל ק�ד� ְְִִֵֵֶַַָ�ְִֵַַַָָָה�על
לא �עדי� �י על וא� האב; מר��ת מ��צא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ִ�יר�ת�?
ייר��ה. �על�, �ר��ת ונע�ית ה�איל לח�ה, ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָ�ְְְִָנכנסה

א�·. לבעל� אביה �מסר� ��תארסה הא�ה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�יצד?
ל�ל�חי א� לבעל� האב �ל�חי מסר�ה א� בעל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָל�ל�חי
�י על א� � לח�ה ���נס קד� ��ר� �מתה ִַַָ�ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבעל�,

וכ�[נדוניתה]��ת�ת� י�ר��; �על� אביה, �בית עדי� ְֶ�ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָ
�על� ע�� ונכנס ה�על, ע� האב �ל�חי א� האב הל� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָא�
הרי � �מתה נ��אי�, ל�� �� ע�� ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��ר�
לה�ליכ� ה�על ע� האב עדי� א� אבל �על�. ייר��ה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָז�
א� ה�על �ל�חי ע� האב �ל�חי �הלכ� א� �על�, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
�דר� לל�� לחצר ע�� ה�על נכנס ואפ�� ה�על, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָע�

א� והאב ה�איל � אחד �פ�נ�ק �רכי� ע�ברי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ��ני�
מתה א� נ��אי�, ל�� ע�� נתיחד לא ועדי� ע�� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ל�חיו

�על�. �בית ��ת�ת� �י על וא� אביה, ְֲֵַָָָ�ְְִִִֶֶַַָָָָייר��ה

היא‚. והלכה אלמנה, א� ית�מה א� ��גרת היתה א� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכ�
ולא �על לא ע�� ואי� �על�, לבית אביה מ�ית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�עצמ�

א�ת�. י�ר� ה�על אי� � ��ר� �מתה ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ל�חיו,

ל�„. וי� ה�איל � ל� אס�רה �היא א�ה [חלי�]ה���א ְֲִִִֵֵֶַָָ
את ה���א וכ� ייר��ה; �ח�יו, מתה א� � ק���י� ��ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
א� � �מ�רי� ק���י� ק���יה �אי� �י על א� ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָה�ט�ה,
מתה א� � חר�ת ���א ה��ח אבל ייר��ה. �ח�יו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתה
�הרי ייר��ה; � �מתה ��חת ���א והחר� ייר��ה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממ�נ�. ל� וז�תה נ�את, �לדע�� �עת, �ת ְְְְִִִֵַַַַָָָָהיא

לדעת‰. ��א ונ�את אביה, לדעת ��תק��ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקט�ה
�מ� למח�ת, האב יכ�ל � �פניו ��א �י� �פניו �י� ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאביה,
י�ר��, ה�על אי� מתה א� � האב �תק ואפ�� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ��ארנ�;

�נ��איה. האב רצה �� א� ְִִֵֶֶָָָָָָא�א

.Â�מ�על �ב��ה �חלתה, �הא�ה ה�א�ני�, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָה�ר�
אי���גר � ייר��ה ��א �די כת�ה �לא ותצא ��ה ְְְְְֵֵֶֶָָֹ�ְִֵֵֶֶָָָֹ

ר�צה ואיני א�ת� ��נאה 'אני אמרה: ואפ�� ל�; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָ��מעי�
מ�רדת. �י� ל� �ני� ואי� ל�, ��מעי� אי� � ע��' ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹלעמד

זה. ה�א יפה ְִֶֶָודי�

.Êרזל� צא� נכסי �י� לא�ה, ��� נכסי� [נכסי��ל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מל�גשבאחריות נכסי באחריותו]�י� ה�על[שאינ� � ְְִֵֵַַַ

ייר� בעל�, �ח�י מתה וא� �ח�יה; �ר�תיה� �ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�כל
אחר מל�ג נכסי הא�ה מכרה א� לפיכ� ה�ל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹ�על�
��תארס קד� ל� נפל� ה�כסי� �א�ת� �י על א� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���את,
אבל ח�יה, ימי �ל ה�ק�ח�ת מ�ד ה�ר�ת מ�ציא ה�על �ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
עד מל�ג נכסי �ג�� �ל�� ל� �אי� ה�רקע, ��� ְְְְְִֵֵֶַַַַֹלא
�לא ה�ק�ח�ת מ�ד ה��� מ�ציא �ח�יו, מתה ְְִִֵֶַַַַָָָָֹ��מ�ת.
�עצמ�, ק�מי� ה�ק�ח�ת מ� ��קחה ה�מי� וא� ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ�מי�.
ה�'. מציאה '��א ל�מר יכ�ל ואינ� ל�ק�ח�ת, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָמחזיר�

.Á�א אבל ל�על; היד�עי� �נכסי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָ��ה
�מכרה ה�על, �ה� ידע ולא אחרת, �מדינה נכסי� ל� ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפל�
ה���אי�, קד� ��כרה אר�סה וכ� ק��. מכר� � ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹא�ת�
��כנס. עד �ל�� אר�סת� �נכסי ל�על �אי� ק��, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמכר�

.Ëקר�ב �י� רח�ק �י� לאחר, נכסיה �ל ��תבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהא�ה
א�[משפחתית] נת�ר�ה �א� �י על א� � ����א קד� ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אי� מ�נה, �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ה��נה, ��טל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה
נתנה �הרי � י�ר�� אינ� מתה, וא� �ר�תיה�; א�כל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָה�על
מק�ל יקנה בעל�, �ח�י �כ��מ�ת ����א. קד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�ת�
מקצת נתנה אפ�� א�א ע�ד, ולא �מ�ר. קני� מ�נת� ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמ�נה
מה��� 'קנה למק�ל: וכתבה נ��איה, קד� ��� א� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְֶָָנכסיה

ארצה]ולכ�ארצה' עד[א� �מ�ר קני� קנה לא �הרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה וא� מ�נה, א�ת� �ר�ת א�כל ה�על אי� � ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��רצה

י�ר��. ְֵָאינ�

.È�יב לייבו�]��מרת בעלה מות בי� לייבו�; ,[ממתינה ֶֶָָ
��מרת ��היא ל� ��פל� ��כסי� ול�� למ�ר ל� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹי�
�הכניסה �רזל צא� �נכסי ואפ�� �ר�ת, ל�ב� ואי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיב�;
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י�ר�יה � יב� ��מרת ��היא מתה ��כנס. עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלאחיו,
�רזל, צא� נכסי וחצי ��� מל�ג נכסי י�ר�י� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמאביה
וי�ר�י �רזל; צא� נכסי וחצי �ת�ת� י�ר�י� ה�על ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ�ְְְְִֵַַַוי�ר�י

�קב�רת�. ח�בי� ְִִַַַַָָָה�על

.‡È�אי לפיכ� בעל�; נכסי �ל על �ת�ת� יב�, ְְֲִִֵֵַַָָָָָ�ְֶֶָָ��מרת
אחר �י� י��� קד� �י� אחיו, �נכסי למ�ר יכ�ל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹה�ב�
�נכסי אחיו ע� חלק א� מ�נה, נת� א� מכר, וא� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָי���.
�ל��, ע�ה לא � י��� אחר �י� י��� קד� �י� ְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹה�ת,
�ת�ת�. מה� לג��ת לאלמנה א�� נכסי� נתח�ב� ָָ�ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��בר

.·È� ל�רקע מח�רי� �ר�ת אחיו וה�יח יבמ��, את ְִַַַָ�ְְְְִִִִֵֶַַָָ�נס
�ר�תיה�. א�כל וה�ב� קרקע, �ה� וי�קח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָי�כר�

.‚Èמע�ת ה�יח א� וכ� ה�רקע, מ� �ל��י� �ר�ת ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָה�יח
��רצה, �מ� �ה� �מ���� יב�; �ל ה�ל � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�מ�לטלי�

אי� � �ה��לטלי� לע�ב; יכ�לה נג�יתואינ� ה�ת�ה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ�ְִֵָ
למנע� ז� �ת�נה �ח ואי� ה�א�ני�, �ת�נת א�א ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמה�
�ה�. וי�� י�א ��א ז� �אחרי�ת עליו �לאסר� אחיו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמ�כסי

.„È� �ת�ת� ��חלה א� �ת�ה, ל� היתה ��א ָָ�ְֲֶָָָ�ְְְֶָָָָָֹיבמה
את �כ��כנס �חפצ�; ונ�ת� �מ�כר אחיו, �נכסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
אחראי� נכסיו �ל ויהי� מאה, �ת�ה ל� יכ�ב ְְְֲִִֵַָָָָָָ�ְְְְִִָֹיבמ��,

�ת�ה. לה� ��� ה��י� �ל ��אר ָ�ְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְִלכת�ת�,

.ÂË�צא �נכסי ���את אחר נתנה א� ��כרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהא�ה
וכ� �ל��; ע�ת לא � לאחרי� �י� לבעל� �י� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�רזל,
�י� �רזל צא� �נכסי �י� א���, �נכסי קרקע ��כר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹה�על

�ל��. ע�ה לא � מל�ג ְְְְִֵָָֹ�נכסי

.ÊËי� על א� � �רזל צא� נכסי �ל מ�לטלי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹמכר
�נכסי �ניה� מכר� ק��. ממ�ר� מכר א� ר�אי, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�אינ�
הא�ה, מ� ולקח וחזר �ח�ה האי� מ� ��קח �י� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמל�ג,
ק��. מכר� � האי� מ� ולקח וחזר הא�ה מ� ��קח ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�י�

.ÊÈ� לבעל� מל�ג נכסי נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכ�
מל�ג �נכסי ל�מר יכ�לה ואינ� ק�מי�, �מ�נת� ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמכר�
ל�מר. ל� י� נכסי� ��אר אבל לבעלי'; ע�יתי ר�ח ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ'נחת

.ÁÈ�צא מ�כסי לבעל� נתנה א� ��כרה הא�ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ�יצד?
שבאחריותו]�רזל שלה מ�לטלי�,[נכסי� �י� קרקע �י� , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

�כת�ת�, ל� ��תב �דה א� �כת�ת�, ל� ��חד �דה ָָ�ְִֶֶַָָָָָ�ְִִֵֶֶָָא�
מ��� ��� ל� �הכניס �דה נדונייתה]א� לא[תמורת � ְִִִֶֶֶָָֹ

ח�זרת �רצ�נ�, הא�ה מ�ד ��נ� �י על וא� ה�על; ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָקנה
�ל�� מ�ני א�א מכרה ולא ל� נתנה ��א ��רצה; עת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ�ל

א��� �נכסי �לל ראיה לבעל אי� �לפיכ� [אפילו�ית�. ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
מועילי�] אינ� שטר או מל�געדי� מ�כסי ח�� שאינ�, [נכסיה ְְִִֵ
��ארנ�.באחריותו] �מ� ,ְְֵֶַ

.ËÈ�א�ת �מחלה נגנב�, א� �אבד� �רזל צא� ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹנכסי
יכ�לה �אינ� לי יראה � �עדי� מ��ה וקנ� לבעל�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהא�ה
למי ד�מה? �ה למה הא לבעלי'. ע�יתי ר�ח 'נחת ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָל�מר
נכסי א�� נכסי� ו�החזירה אחרי�ת, ל� �אי� מ�ד� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ��נ�
ולא �ל�� ל�ל ז� ראיה מביא ה�על אי� �הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמל�ג
ל���. מ�ביעת� לה�טר א�א �כל��, �נכסיה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלהחזיק
לא ה��מי�, �רזל צא� מ�לטלי מ�נה ל� נתנה א� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל
לבעלי'. ע�יתי ר�ח 'נחת ל�מר ל� ��� מ�ני ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקנה,

.Îלפר�ת קרקע ��כר יהיו�על הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ
לאי�לקונה] �ר�ת התקינ� ��א מ�ני �ל��, ע�ה לא �ְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹ

ה�ית �ה�צאת להרויח �די בית]א�א וכלי אוכל ;[להרבות ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
�ה� לע��ת ה�ע�ת א�ת� ולקח לפר�ת, מכר א� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ�

ל�. ��מעי� � ְְִָסח�רה

.‡Îזה הרי ה�, �רזל צא� נכסי א� � �ספי� לא�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהי�
א�ת� �הכניסה �י� � ה� מל�ג נכסי וא� �ה�; ונ�ת� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנ��א
נפל� א� �מ�נה, ל� נ�נ� א� �יר�ה, ל� ��פל� �י� ְְְִַָָָָָ�ְִֵֶָָל�,

מ�לטל ��לל� וי�קח י�כר�, א�� הרי � ל� נ�נ� א� י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
�ר�תיה�. א�כל וה�א ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Îהרא�י�ת ה�ע�ת �ל � אחרי� �� �חבל� הא�ה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכ�
�מ� �ר�תיה�, א�כל וה�על קרקע, �ה� י�קח ל�, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלתת

ח�בל. �הלכ�ת ְְְִִֵֵֶָ��ת�אר

.‚Î��א הרי זקני� �ה� �י על א� � עבדי� ל� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָנפל�
אביה �ית �בח מ�ני י�כר�, עליה�]לא אביה נפל�[שש� . ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ

�האילנ�ת ה�רקע �ג�� ל� היה ולא �גפני�, זיתי� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹל�
ט��ל� �די ע��י� א� � �ל�� הוצאת�]�� דמי [מכניסי� ְְִִִֵָָ

א�� הרי � לאו וא� אביה; �ית �בח מ�ני י�כר�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹלא
�ר�ת. א�כל וה�א קרקע, �ה� וי�קח לעצי�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָי�כר�

.„Î;על� �ל א�� הרי � ל�רקע מח�רי� �ר�ת ל� ְֲִֵֵֶַַַַַָ�ְְֵָָנפל�
קרקע, �ה� וי�קח וי�כר� ,��� � ה�רקע מ� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ�ל��י�
�ר�ת ל� והי� א���, את המגר� אבל �ר�ת. א�כל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוה�א
הי� וא� ;��� א�� הרי � �ר��י� ��עת ל�רקע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְמח�רי�

.��� א�� הרי � ְֲִֵֵֶ�ל��י�

.‰Îח�ב ה�על � מל�ג נכסי �בהמת מל�ג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי
א�כל וה�א ל�, ע��י� וה� צרכיה�; �בכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ�מז�נ�תיה�
מל�ג, �המת �ולד מל�ג �פחת ולד לפיכ� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ�ר�תיה�.
ולד ול�ל �מי� ל�� הא�ה ורצת �ר�, וא� ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹל�על;

ל�. ��מעי� � אביה �ית �בח מ�ני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה�פחה

.ÂÎ�צא נכסי �ת�רת �פח�ת ��י א� כלי� �ני ל� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹהכניסה
�אל�י�, ועמד� וה�קר� ז�ז, �אל� עליו א�ת� ��מ� ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָ�רזל,
���� רצת א� � וה�ני ;��� �אל� אחד נ�טלת � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגר��

ל�. ��מעי� � אביה �ית �בח מ��� ות�ל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹ�מיו

.ÊÎ�ת�� �י� קרקע, ל� ��ת� �י� � לא��� מ�נה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה��ת�
וכ� ז�; �מ�נה �ר�ת ל�על אי� � קרקע �ה� ולקחה מע�ת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָל�
�ר�תיה, א�כל ה�על יהיה ��א מנת על לא�ה מ�נה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה��ת�
א�כל ה�על אי� � ��רצה למה לא�ה �ר�תיה יהי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�א

הניה �ט�בת �ת�ת� ה��כרת וכ� ז�. מ�נה [במחיר�ר�ת ְְֵֵֶֶַַָָ�ְֲַָָָָ
�ר�תיה�.זול] א�כל ה�על ואי� לא�ה, ה�מי� א�ת� �ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

.ÁÎ� �ני� ו��� ה��ב ונמצא ��גנב, מל�ג �המת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
הח�בל חכמי�. ל� ���נ� �רי זה �אי� לא�ה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָה�פל
א�כל ה�על ואי� ,��� וה��ת, וה�ער ה�זק �ל � ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ�א���

ח�בל. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָ�ר�תיה�,

.ËÎ�ה� ��קחה ה�ע�ת הי� א� � לא��� קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָה��כר
א�כל וה�על קנת, � ל�על ויד�עי� �ל�יי� מ�על� ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָה�רקע
�ה�על קנת, לא � טמ�ני� מע�ת הי� וא� קרקע. א�ת� ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�ר�ת
��מנה'; ה�ע�ת להרא�ת �די א�א מכר�י 'לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�מר:
�ר�ת. א�כל וה�על קרקע, �ה� י�קח � ��רא� ה�ע�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוא�ת�
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.Ïהיא � הא�ה �יד מ�לטלי� א� מע�ת ��מצא� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי
ה�, ידי� 'מ�ע�ה א�מר: וה�א לי', נ�נ� '�מ�נה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא�מרת:

להחרי� ל� וי� נאמנת; ז� הרי � ��י' חר��ה� [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
קרקע,עלסתמי] �ה� וי�קח ,�� �אינ� �בר ���ענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מנת על לי, נ�נ� �� מנת 'על אמרה: וא� �ר�ת. א�כל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוה�א
�ארצה' מה �ה� אע�ה א�א �ה� ר��ת לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ��א
� הא�ה �יד ה�מצא ממ�� ��ל ראיה; להביא עליה �ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
ראיה. ��ביא עד �ר�תיו, ��אכל ה�א ה�על ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�חזקת

.‡Ïה�ת �ב�עת נ��עת � מ�נה' לי 'נת�� ל�: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
�ר�תיה�.[מדרבנ�] א�כל ואינ� ה�על, ל� ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ��ת�

.·Ï,�העבדי מ� ולא ה��י�, מ� לא �קד�נ�ת מק�לי� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאי�
לא�ה; יחזיר הא�ה, מ� וק�ל עבר וא� ה�ט�י�. מ� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מ� ק�ל לבעל�. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,
�בר א� ��רה ספר �� ל� יקנה ה�ט�, מ� ק�ל לר��. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיחזיר
�ל זה '��ד�� מיתת�: ��עת �אמר� וכ�� �ר�תיו. ְְִִִֶֶֶַָָָָָ�ְֵֵֶָ�א�כל
�ה��ד�� זה אצל נאמני� �חזקת הי� א� � ה�א' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ל�ני

לי�ר�יה�. י�� לאו, וא� ;���� �מ� יע�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצל�,

.‚Ïלאכל ל�על הרא�י�ת �ספי� ל� �הי� ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹא�ה
א�מרת: והיא �ה�', י�קח וכ� ��' א�מר: ה�א � ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ר�תיה�
��ר�תיו �בר ל�קחי� � וכ�' �� א�א �ה� ל�קחת ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ'איני
�י� �רצ�נ�, ה�בר �היה �י� מע�טה, ויציאת� ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ�ְמר�י�

מחלי� ��זע� �בר א�א ל�קחי� ואי� �רצ�נ�; [גדל�היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
הבאה] לשנה אבד.שוב ה�ר� ונמצא ה�ל, יאכל ��א �ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ï�לחלב עז לבעל� �הכניסה שיי�הא�ה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לג�ת�לה] ורחל לה], שיי� הגז לפר�תיו[רק ודקל [רק, ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכי� א��הפירות פר�ת א�א ל� �אי� �י על א� �ִֵֵֵֶֶַַָָ
א� וכ� ה�ר�. ��כלה עד וה�ל� א�כל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ�לבד,
זה הרי � מל�ג נכסי �ת�רת ת�מי� �לי ל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
ה�ר�; ��כלה עד �מכ�ה �מ�יע ול�ב� �ה�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמ����
מל�ג. נכסי �ל ה�לי�ת ל��� ח�ב אינ� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�כ��גר�,

.‰Ïי� על א� �רזל, צא� ��כסי ה�א�ני�, ְְְִִִֵֶֶַַַַֹה�ר�
על והי�[חשבו�]��חיתת� ק�מי� ה�לי�ת הי� א� ה�על, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

הי� לא וא� �ה�; �מה �ליה נ�טלת מלאכ��, מעי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹע��י�
�ה�א אבד�, א� ��גנב� �מי ה� הרי מלאכ��, מעי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָע��י�
נ��אי�. ��עת עליו א�ת� ��מ� �דמיה� ל��� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָח�ב
עליו ק�ל זה מנהג על � ה���א וכל זה. ה�א ���ט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מנהג
אינ� �� � ה�חת מ��� �אינ� �כ�� ה�ד�ניא; ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחרי�ת
ל�על י� זה. מנהג לפי דמיה�, ה�תיר� א� ה�בח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנ�טל
ל� מ���י� ��הי� ואמה�תיה, א��� עבדי מקצת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלכ�
�הי� �י� מל�ג, עבדי �הי� �י� ���א, אחרת א�ה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בית
אחרת לעיר לה�ליכ� יכ�ל אינ� אבל �רזל; צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבדי

א���. מ�עת ְִִֶַַֹ��א

�

b"k - meil cg` wxt m"anx ixeriyÎg"qyz'd a`Îmgpn h"k

ראשו� יו�
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מ �בע �כלל� מצו�תי� וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � צו�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

��א (ב) לגזל; ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
לה�יב (ה) להתא��ת; ��א (ד) לחמד; ��א (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלע�ק;
לה�יב (ז) האבדה; מ� יתע�� ��א (ו) ה�זלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

א��. �פרקי� א�� � מצו�ת �בא�ר ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
ה�ת�ב �הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
"וה�יב ��אמר: להחזיר, ח�ב � �זל �א� לע�ה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנ�ק�
את �ר� ואפ�� ע�ה. מצות ז� �זל", א�ר ה�זלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
לאו וכל �מיה, ל��� ח�ב ה�א �הרי ל�קה, אינ� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�זלה

עליו. ל�קי� אי� לת�ל�מי�, ����ְְִִִֵֶַַָָ

עב�דה·. ע�בד ��י אפ�� ��רה. �י� �ה�א, �ל לגזל ְְֲֲִִִֵֶָָָָֹואס�ר
יחזיר. ע�ק�, א� �זל� וא� לע�ק�; א� לגזל� אס�ר ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָָזרה,

�חזקה,‚. האד� ממ�� את ה��קח זה ��זל? ה�א ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאיזה

��א לר��ת� ��כנס א� מ�ד�, מ�לטלי� �חט� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ�ג��
�עבדיו ��ק� א� מ��, �לי� ונטל ה�עלי� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�רצ��
ואכל �דה� לת�� ��רד א� �ה�, ונ���� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בבהמ��
��אמר: �עני� ה��זל, ה�א � �זה ���צא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�תיה,

ה�צרי". מ�ד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"ו�גזל

יד�„. לת�� חבר� ממ�� ��א זה ע��ק? ה�א ְֲֵֵֵֶֶֶָָָאיזה
�ב� � ��בע�ה� וכיו� ה�עלי�, ה�מ��[עכב]�רצ�� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

חבר� �יד ל� �היה �ג�� החזיר�; ולא �חזקה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאצל�
יכ�ל ואינ� ��בע� וה�א �כיר�ת, א� ��ד�� א� ְְְְְִִֵַָָָָהלואה
"לא נאמר: זה על וק�ה; א�� �ה�א מ�ני מ��� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלה�ציא

רע�". את ֲֲֵֶַֹתע�ק

��אמר:‰. עצמ�, ה�זלה את להחזיר ח�ב � ה��זל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ל
� נ���ת א� אבדה וא� �זל"; א�ר ה�זלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"וה�יב
עדי� עליו ��א� �י� עצמ�, מ�י �ה�דה �י� �מיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ���
ק�רה �זל אפ�� �לבד. ה�ר� ל��� ח�ב זה הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��זל

�בירה א�ת� ��רה[בני�]�בנה �י� נ���ת, ולא ה�איל � ְְְִִִִַָָָָָָֹ
��נ� אבל לבעליה; ק�רה ויחזיר ה�ני� את ��הרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�א

ה�בי� ��נת מ�ני בתשובה]חכמי� מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
���צא �ל וכ� ה�ני�. יפסיד ולא �מיה את נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��היה
�על �בא החג, �ס�ת א�ת� וע�ה ק�רה, �זל אפ�� ֶַַַָָ�ְְֲִֶַָָָָָָ�זה.
אבל �מיה. את ל� נ�ת� � החג ימי �ת�� לת�ע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה��רה



עי oey`x mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.Ïהיא � הא�ה �יד מ�לטלי� א� מע�ת ��מצא� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי
ה�, ידי� 'מ�ע�ה א�מר: וה�א לי', נ�נ� '�מ�נה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא�מרת:

להחרי� ל� וי� נאמנת; ז� הרי � ��י' חר��ה� [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
קרקע,עלסתמי] �ה� וי�קח ,�� �אינ� �בר ���ענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מנת על לי, נ�נ� �� מנת 'על אמרה: וא� �ר�ת. א�כל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוה�א
�ארצה' מה �ה� אע�ה א�א �ה� ר��ת לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ��א
� הא�ה �יד ה�מצא ממ�� ��ל ראיה; להביא עליה �ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
ראיה. ��ביא עד �ר�תיו, ��אכל ה�א ה�על ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�חזקת

.‡Ïה�ת �ב�עת נ��עת � מ�נה' לי 'נת�� ל�: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
�ר�תיה�.[מדרבנ�] א�כל ואינ� ה�על, ל� ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָ��ת�

.·Ï,�העבדי מ� ולא ה��י�, מ� לא �קד�נ�ת מק�לי� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאי�
לא�ה; יחזיר הא�ה, מ� וק�ל עבר וא� ה�ט�י�. מ� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מ� ק�ל לבעל�. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,
�בר א� ��רה ספר �� ל� יקנה ה�ט�, מ� ק�ל לר��. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיחזיר
�ל זה '��ד�� מיתת�: ��עת �אמר� וכ�� �ר�תיו. ְְִִִֶֶֶַָָָָָ�ְֵֵֶָ�א�כל
�ה��ד�� זה אצל נאמני� �חזקת הי� א� � ה�א' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ל�ני

לי�ר�יה�. י�� לאו, וא� ;���� �מ� יע�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצל�,

.‚Ïלאכל ל�על הרא�י�ת �ספי� ל� �הי� ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹא�ה
א�מרת: והיא �ה�', י�קח וכ� ��' א�מר: ה�א � ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ר�תיה�
��ר�תיו �בר ל�קחי� � וכ�' �� א�א �ה� ל�קחת ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ'איני
�י� �רצ�נ�, ה�בר �היה �י� מע�טה, ויציאת� ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ�ְמר�י�

מחלי� ��זע� �בר א�א ל�קחי� ואי� �רצ�נ�; [גדל�היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
הבאה] לשנה אבד.שוב ה�ר� ונמצא ה�ל, יאכל ��א �ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ï�לחלב עז לבעל� �הכניסה שיי�הא�ה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לג�ת�לה] ורחל לה], שיי� הגז לפר�תיו[רק ודקל [רק, ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכי� א��הפירות פר�ת א�א ל� �אי� �י על א� �ִֵֵֵֶֶַַָָ
א� וכ� ה�ר�. ��כלה עד וה�ל� א�כל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ�לבד,
זה הרי � מל�ג נכסי �ת�רת ת�מי� �לי ל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
ה�ר�; ��כלה עד �מכ�ה �מ�יע ול�ב� �ה�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמ����
מל�ג. נכסי �ל ה�לי�ת ל��� ח�ב אינ� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�כ��גר�,

.‰Ïי� על א� �רזל, צא� ��כסי ה�א�ני�, ְְְִִִֵֶֶַַַַֹה�ר�
על והי�[חשבו�]��חיתת� ק�מי� ה�לי�ת הי� א� ה�על, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

הי� לא וא� �ה�; �מה �ליה נ�טלת מלאכ��, מעי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹע��י�
�ה�א אבד�, א� ��גנב� �מי ה� הרי מלאכ��, מעי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָע��י�
נ��אי�. ��עת עליו א�ת� ��מ� �דמיה� ל��� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָח�ב
עליו ק�ל זה מנהג על � ה���א וכל זה. ה�א ���ט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מנהג
אינ� �� � ה�חת מ��� �אינ� �כ�� ה�ד�ניא; ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחרי�ת
ל�על י� זה. מנהג לפי דמיה�, ה�תיר� א� ה�בח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנ�טל
ל� מ���י� ��הי� ואמה�תיה, א��� עבדי מקצת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלכ�
�הי� �י� מל�ג, עבדי �הי� �י� ���א, אחרת א�ה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בית
אחרת לעיר לה�ליכ� יכ�ל אינ� אבל �רזל; צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבדי

א���. מ�עת ְִִֶַַֹ��א

�
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מ �בע �כלל� מצו�תי� וחמ� ע�ה, מצו�ת ��י � צו�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

��א (ב) לגזל; ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
לה�יב (ה) להתא��ת; ��א (ד) לחמד; ��א (ג) ְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹֹֹלע�ק;
לה�יב (ז) האבדה; מ� יתע�� ��א (ו) ה�זלה; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת

א��. �פרקי� א�� � מצו�ת �בא�ר ְְֲִִִֵֵֵֵָָָהאבדה.

א ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

תע�ה,‡. �לא ע�בר � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
ה�ת�ב �הרי זה, לאו על ל�קי� ואי� תגזל". "לא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
"וה�יב ��אמר: להחזיר, ח�ב � �זל �א� לע�ה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנ�ק�
את �ר� ואפ�� ע�ה. מצות ז� �זל", א�ר ה�זלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
לאו וכל �מיה, ל��� ח�ב ה�א �הרי ל�קה, אינ� � ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָה�זלה

עליו. ל�קי� אי� לת�ל�מי�, ����ְְִִִֵֶַַָָ

עב�דה·. ע�בד ��י אפ�� ��רה. �י� �ה�א, �ל לגזל ְְֲֲִִִֵֶָָָָֹואס�ר
יחזיר. ע�ק�, א� �זל� וא� לע�ק�; א� לגזל� אס�ר ְְְְְְֲֲִִַָָָָָָָזרה,

�חזקה,‚. האד� ממ�� את ה��קח זה ��זל? ה�א ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאיזה

��א לר��ת� ��כנס א� מ�ד�, מ�לטלי� �חט� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹ�ג��
�עבדיו ��ק� א� מ��, �לי� ונטל ה�עלי� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�רצ��
ואכל �דה� לת�� ��רד א� �ה�, ונ���� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בבהמ��
��אמר: �עני� ה��זל, ה�א � �זה ���צא וכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�תיה,

ה�צרי". מ�ד החנית את ְְֲִִִִִֶַַַַֹ"ו�גזל

יד�„. לת�� חבר� ממ�� ��א זה ע��ק? ה�א ְֲֵֵֵֶֶֶָָָאיזה
�ב� � ��בע�ה� וכיו� ה�עלי�, ה�מ��[עכב]�רצ�� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

חבר� �יד ל� �היה �ג�� החזיר�; ולא �חזקה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹאצל�
יכ�ל ואינ� ��בע� וה�א �כיר�ת, א� ��ד�� א� ְְְְְִִֵַָָָָהלואה
"לא נאמר: זה על וק�ה; א�� �ה�א מ�ני מ��� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלה�ציא

רע�". את ֲֲֵֶַֹתע�ק

��אמר:‰. עצמ�, ה�זלה את להחזיר ח�ב � ה��זל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ל
� נ���ת א� אבדה וא� �זל"; א�ר ה�זלה את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"וה�יב
עדי� עליו ��א� �י� עצמ�, מ�י �ה�דה �י� �מיה. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ���
ק�רה �זל אפ�� �לבד. ה�ר� ל��� ח�ב זה הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��זל

�בירה א�ת� ��רה[בני�]�בנה �י� נ���ת, ולא ה�איל � ְְְִִִִַָָָָָָֹ
��נ� אבל לבעליה; ק�רה ויחזיר ה�ני� את ��הרס ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�א

ה�בי� ��נת מ�ני בתשובה]חכמי� מלשוב ימנעו ,[שלא ְֲִִִֵַַַָָָ
���צא �ל וכ� ה�ני�. יפסיד ולא �מיה את נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��היה
�על �בא החג, �ס�ת א�ת� וע�ה ק�רה, �זל אפ�� ֶַַַָָ�ְְֲִֶַָָָָָָ�זה.
אבל �מיה. את ל� נ�ת� � החג ימי �ת�� לת�ע ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה��רה
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את מחזיר �טיט, �נא� ולא נ���ת ולא ה�איל החג, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאחר
עצמ�. ְַַָָה��רה

.Â�אינ �עבר, �י על א� � �ר�טה מ�וה �ח�ת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��זל
�ר�ט�ת, �ל� �ו�ת אג��ת �ל� �זל �זלה. ה�ב ְָָֹ�ְְֲֵֵֵַַָָָֹ�ת�רת
��י� ל� והחזיר פר�ט�ת, ��י �ו�ת �ל��� והרי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָוה�זל�
�וה היתה �ב�ח�ה ה�איל ה�לי�ית, להחזיר ח�ב �ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָ
י� �זלה � אחת והחזיר �ר�טה, �ו�ת ��י� �זל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ר�טה.

�א�. אי� �זלה ה�ב מצות ְְִֵֵֵֵַָָָ�א�,

.Ê� ��ד�ר �זלת� ל� והחזיר ����ב, חבר� את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��זל
ל�: א�מר � לאו וא� נ�טל; רצה, א� ה�גזל: �יד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהר��ת
היא והרי �א�'; מ��י �אנס ��א ����ב, א�א נ�טל ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'איני

��חז עד �באחרי�ת�, ה�זל� וכ��ר��ת ����ב. ל� יר�ה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ה�זלה. ְְִֵֵַָ�דמי

.Á�ל והבליע חבר�, את הגזילה]ה��זל �ח����[דמי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ
ממנו] שקנה דבר ��[של ��� לכיס� החזיר וא� יצא. �ְְְִִִֵֶֶָָ

והרי �עה, �כל �כיס� למ�מ� ע��י �אד� יצא, � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָמע�ת
מ�עת ��א �מני� מע�תיו, �כלל ל� �החזיר ה�ע�ת ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמנה
וח�ב יצא, לא � �ל�� �� �אי� לכיס החזיר וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ��טר.

�ל�ני. לכיס �החזיר ���דיע� עד ה�זלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�אחרי�ת

.Ë,�חבר �ל וכליו �ית� א� אמת� א� עב�� הח�מד ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
�רעי� עליו והכ�יד מ���, ��קנה� ל� �אפ�ר �בר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָא�
�מי� ל� ��ת� �י על א� � מ��� ��קח� עד �� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָוהפציר
תחמד". "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר זה הרי � ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹר�י�
לאו על ע�בר ואינ� מע�ה. �� �אי� זה, לאו על ל�קי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואי�
תחמד "לא ��אמר: �עני� �חמד, החפ� ���ח עד ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹזה,
מע�ה. �� ��� ח��ד ל�", ולקח� עליה�, וזהב ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ס�

.Èל� וכ� חבר�, �ל וכליו א��� א� �ית� ה�תא�ה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�ל
�יו� � מ��� לקנ�ת� ל� �אפ�ר �ברי� מ�אר �ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ���צא
עבר � ��בר ל�� ונפ�ה זה, �בר יקנה היא� �ל�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ח�ב
��ב א�א �אוה ואי� תתא�ה"; "לא ��אמר: תע�ה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�לא

ְִַ�לבד.

.‡È;גזל לידי מביא והח��ד ח��ד, לידי מביאה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָה�אוה
לה� �הר�ה �י על א� למ�ר, ה�עלי� רצ� לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�א�
"וחמד� ��אמר: גזל, לידי יב�א � �רעי� והפציר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�דמי�
א� ממ�נ� לה�יל �פניו ה�עלי� עמד� וא� וגזל�". ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָב�י�
מ�ע�ה �למד צא �מי�. �פיכ�ת לידי יב�א לגזל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמנע�ה�

ונב�ת. ְְַָָאחאב

.·Èוה��נה אחד; �לאו ע�בר � �ה�תא�ה למד�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהא
מה� �ב��ה א� ��עלי� �הפציר �הפצר �התא�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בר
ו"לא תחמד" "לא נאמר לכ� לאוי�; ��ני ע�בר �ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

לאוי�. ��ל�ה עבר �זל, וא� ְְְִִִִֶַַַָָָָֹתתא�ה".

.‚È�נ�מת נ�טל �א�� � �ר�טה �וה חבר� את ה��זל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ל
וג�'. נפ�" את �צע, �צע �ל ארח�ת ��" ��אמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמ���,
ה�זל� ורצה ק�מת, ה�זלה היתה לא א� כ�, �י על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוא�
��נת � ה�זלה �מי והחזיר מאליו �בא ���בה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלע��ת
א�ת� ע�זרי� א�א מ���, מק�לי� �אי� היא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחכמי�
וכל ה�בי�. על ה��רה ה�ר� לקרב �די ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מ�חלי�
מ���. נ�חה חכמי� ר�ח אי� ה�זלה, �מי מ��� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהמק�ל

שני יו�
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.‡� �היתה �מ�ת היא הרי א�א נ���ת, ��א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�זלה
��ת �י על וא� מ��ה, ה�עלי� ��תיא�� �י על ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָא�
לבעליה ח�זרת ז� הרי � �ניו �יד היא והרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�זל�
לא �עדי� �י על א� � ה�זל� �יד נ���ת וא� ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ�עצמ�;
�מיה �מ��� ����י, א�ת� קנה � מ��ה ה�עלי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָנתיא��

ה�זלה. ְְִֵַַָ��עת

ה�זלה·. את "וה�יב ��אמר: ה�א, ��רה �י� זה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודי�
מ��� ���זל�, היא א� � למד� ה�מ�עה מ�י �זל". ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָא�ר

�מיה. מ��� �יד�, נ���ת וא� ה�עלי�א�ת�; נתיא�� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
�ה��יחה ה�בח �ל ה�זל� קנה � נ���ת ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמ��ה,
זה ודבר ה�זלה; ��עת א�א מ��� ואינ� יא��, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר

ה�בי� ��נת מ�ני מלשובמ�בריה�, ימנעו [שלא ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ונ�טלבתשובה] ה�בח, ל� �מי� � ה�זלה את �כ��חזיר .ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ה�גזל. ְִִַָמ�

נ���ת‚. ��א �י על א� � �מ�נה נתנ� א� ה�זל� ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹמכר�
ונתיא�� ה�איל ה��קח. מ�ד �עצמ� ח�זרת אינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�זלה,
�נתינה מכירה לאחר �י� �נתינה מכירה לפני �י� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�עלי�,

ר��ת. ו���י �יא�� ה��קח א�ת� קנה �ְְְִֵֵַַָָָ

מה„. � יא�� לפני ה�רי� א� �מכר וה��יח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָה��זל
י�ר� א� ל�קח וקנה מכר, �ה��יח �מה ה�רי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ה��יח
וח�זר ה�זלה, �מחזיר מ�גזל ה�בח �מי ונ�טל ה�בח, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאת
וכ� נתיא�. לא �הרי ה�זל�, מ� ה�בח �מי ונ�טל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�גזל
ה�גזל. מ� ה�בח נ�טל ה��ר�, א� ה��קח ה��יח ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָא�

ח�זרת‰. ה��י, �ה��יח �י על א� � לג�י ה�זל� ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָמכר
ה�איל � �ה��יח� אחר לי�ראל ה��י מכר� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלבעליה.
וא� ה�בח; קנה י�ראל, �יד� �היא וזה י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה�זל�

מ�ד�. מ�ציאי� אי� ה�גזל, ְִִִִֵַַָָָ�פ�

.Âאחר א� יא�� אחר �ה��יחה �ה�זלה �ארנ�, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�בר
על א� ה�בי�, ��נת מ�ני �זל� �ל ה�בח � ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ�����ת
אצל�, ונתע�רה �רה �זל �יצד? מאליה. �ה��יחה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�י
�זל ילדה, לא �עדי� �י� ��י� ��בע� קד� ��לדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�י�

אצל�[כבשה]רחל קד�[בצמר]ונטענה ��זז� �י� , ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ונתיא�� ה�איל � �זז� לא �עדי� �י� ��י� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��בע�
ה���ת �גזז�, ילדה וא� ה�זלה. ��עת מ��� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�עלי�,
�מי� � �זז� ולא ילדה לא עדי� וא� �זל�; �ל ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֹוה�לד�ת
עצמ�. ה�המה �מחזיר ה�גזל, מ� ה�בח ונ�טל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָל�,

.Ê,ילדה �� ואחר ה�עלי� ונתיא�� מע�רת, �רה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ�ְַָָָ�זל
מ��� � �זז� �� ואחר ה�עלי� ונתיא�� טע�נה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָרחל
וא� ל�זז. הע�מדת רחל �דמי לילד, הע�מדת �רה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�מי
ה���ת הרי � �זז� א� ילדה �����ת קד� א� יא�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפני
�יד נטענה א� ��תע�רה �י על וא� �עלי�; �ל ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָוה�לד�ת
ה�זלה, נ���ת ולא ה�עלי� נתיא�� ולא ה�איל ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֹֹה�זל�,
�אנסיה. ח�ב �ה�זל� �י על א� עדי�, היא �עליה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�ר��ת

.Á� ה�עלי� ��תיא�� אחר וטבח והק�י� �זל, א� ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָ�נב
��א �די �לבד, �הק�י�� מ�עה ה�זל� �ר��ת היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
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עד �נבה מ�עת וג��תיה ולד�תיה וכל נ��ר; ח�טא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא
ל�עלי�. הק��, ְְְִֵֶַַָ�עת

.Ëת��� �ג�� מאליו, ה�א ��בח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
לפני אפ�� � �פ�מ� �ח��ה היתה א� אבל ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ�ולד�ת.
�זה ���צא �ל וכ� ה����. �בח ה�גזל מ� נ�טל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיא��,

ה�צאה. �� ��� ִֵֶֶַָָמ�בח

.È�לבר�ת הח�זר �יצד?[לקדמותו]���י ���י. אינ� , ְִִִִֵֵֵַַָ
ו �מסמרי�, א�ת� וד�ק עצי� אינ�ה��זל � �בה מה� ע�ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

��הי�. ל�ח�ת וח�זרי� א�ת�, לפרק אפ�ר �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ���י;

.‡Èידק �א� קנה; לא � לבנה וע�ה� עפר [יכתוש]�זל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
וע�ה� מ�כת �ל ל��� �זל ��היתה. עפר �חזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה�בנה,
��היה. ל��� יחזר ה�ט�ע, י�י� �א� קנה; לא � ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמט�ע

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.·È�ו�פ עצי� ה��זל �ה�[שייפ�]אבל חפר א� וק�צ�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
א� ול�נ�, נ�צ� א� �צבע�, צמר ��זל א� �לי�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוע�י�

טוי צמר]��זל לבנה[חוטי ��זל א� �גדי�, וע�ה� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
הרי � וה�יכ� מע�ת א� וס�ת�, אבני� א� עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָוע�א�
�ני� אחר�ת, מע�ת א�ת� יע�ה �א� �יד�; ���י ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָזה

�ה�. ���צא �ל וכ� ה�. ְֲֵֵֵֶַָָֹחד��ת

.‚Èהרי� קנה; לא � וח��� ו�פ� י�נ�ת, מע�ת ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹה��זל
קנה; � וי�נ� חד��ת מע�ת �זל ��הי�. וח�זרי� ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתי�ני�,
�קצצ� מח�ר �קל �זל ה�. חד��ת �ני� א�ת�, יח�� ְָָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�א�

חלי�ת חלי�ת �רת� קנה; לא טבעות]� וע�ה�[טבעות ְָָָֹ�ְ�ְְָָ
קנה. � ָָק�ר�ת

.„È�ק�צ קנה; לא � קט��ת וע�י� �ד�ל�ת ק�ר�ת ְְְֲִַַַָָָָָָֹ�זל
ל�לב[קרשי�]ל�ח�ת �זל קנה. � �מ� �����ה ְְִֶַַַָָָָָָעד

ה�פ�ה וע�י� עלי� �זל העלי�. קנה � עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
�[מטאטא] ��ר ונע�ה עגל איל, ונע�ה טלה �זל קנה. �ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

על וא� ה�זלה, ��עת �מ��� וקנה�; �יד�, ���י זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
ה�עלי�. נתיא�� ��א ְְֲִִִֶַָָֹ�י

.ÂË�מי� אי� � ��בר� �לי ה�חת[מעריכי�]�זל ל� ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של ה�ב�ר[ערכו וה�לי �מיו; מ��� א�א ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

� ה�ב�ר ה�לי את ל�ל ה�עלי� רצ� וא� �זל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�ל
לא וא� ל�עלי�; היא ��נה ��� ה�חת; �מ��� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ�טלי�,

�זה. ���צא �ל וכ� �יד�. הר��ת ,�� ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצ�

.ÊË��תיא�� �י על א� � וה�קרה נ���ת, ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�זלה
�� ל�זל� ואי� לבעליה, ח�זרת ז� הרי � ה�עלי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ��ה
�ג�� א�א יא��, אחר ה�בח את ל�זל� ��נ� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�ל��;
ק�מת, ה�זלה היתה א� � ה�קר �בח אבל �ולד�ת; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ת

.�� ז�כה ואינ� �עיניה ְְֵֵֶֶֶֶָח�זרת

שלישי יו�
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�ינר‡. �וה היא והרי מחבר�, יי� �ל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
��ר א� � �אר�עה ועמדה אצל� וה�קרה ה�זלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ��עת
אחר �מ�נה נתנ� א� מכר� א� א�ת� �תה א� החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
הע�ל�; מ� ה�צאה ��עת אר�עה, מ��� � ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ�ה�קרה

א� מאליה נ��רה �עצמ�. ח�זרת היתה ה�יח�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�א��
ה�זלה. ��עת �ינר, מ��� � ְְְְִִֵֵַַַָָָָאבדה

מ�·. ה�צאה �ב�עת אר�עה, ה�זלה ��עת �וה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה
���ר �י� ה�זלה, ��עת אר�עה, מ��� � �ינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהע�ל�

� א� �לא�ת� וכ� מאליה. אבדה א� ����רה �י� �תי�, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
�זה. ֵֶַָ���צא

ח�תל‚. כלי]ה��זל �מרי�,[סוג חמ�י� �� ��� ְֲִִִֵֵֶַָָ
אחת �כ���כר �ת�עה, י�כר �אחת ��� הח�תל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֶַָָ�כ���כר
ה�גזל ואי� ��עה, א�א מ��� אינ� � �ע�רה י�כר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחת
ה�י� וכ� מ�כר'. הייתי אחת אחת 'אני ל�: ל�מר ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָיכ�ל
�הק�� אבל הדי�ט; �נכסי �זה ���צא �ל וכ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מ�יק,

ע�רה. מ��� א�א ,�� ְֲֵֵֵֶַָָָאינ�

יכ�ל„. �אינ� �ח� �ח�ה א� והזקינה, �המה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ�זל
יכ�ל �אינ� �ח� �ח�� א� והזקינ�, עבדי� �זל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלחזר,
��זל א� �עלה, רפ�את לה� �אי� חלאי� �ג�� ְְְֲֳִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלחזר,
והרקיב� �ר�ת ��זל א� ה�ל�, �סל� א� ונס�ק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמט�ע
��בר�, �לי ��זל �מי זה הרי � והחמי� יי� ��זל א� ,����ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וכח�� ועבדי�, �המה �זל א� אבל ה�זלה. ��עת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ�מ���
ז�, �מדינה ונפסל מט�ע ��זל א� לחזר, �אפ�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ח�
והרקיב� �ר�ת ��זל א� אחרת, �מדינה י�צא ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהרי
עליו ועבר חמ� ��זל א� ונטמאת, �ר�מה א� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָמקצת�,
מ��רב, ��פסלה א� עברה, �� ונעברה �המה א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָה�סח,
לפני�', ��� 'הרי ל�: א�מר � לה�קל י�צאה �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָא�

�עצמ�. א�ת� ְְְִַַָָ�מחזיר

א�‰. אבל ה�זלה. את ��החזיר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ��ה
ח�ב � �הניה ��אסרה אחר אבדה א� ה�זלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנ�רפה
אחר �� �פר א� לפיכ�, ה�זלה. ��עת �מיה ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהחזיר
וא��. וחמ� קר� ל��� ח�ב � ונ��ע �הניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��אסרה

.Â�חר א� עליה, רכב א� מ�א, עליה ונ�א �המה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָה��זל
על א� � לבעליה והחזיר� �זה, וכ��צא �� �� א� ��ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לא �הרי �ל��; ל��� ח�ב אינ� תע�ה, �לא �עבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�י
א� לגזל זה אד� החזק וא� הכחי��. ולא ְְִֶַָָֹ�ְְְְִִִִִָָֹהפסיד�,
ואפ�� א�ת�, ק�נסי� � �ע� אחר �ע� א�� מע�י� ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלע��ת
��המה, �ה��יח ה�בח א� ה�כר ו�מי� לאר�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ח�צה

ל�גזל. ְְִֵַַָ�מ���

.Ê�ל�� ולא מלאכה, �� וע�ה חבר�, �ל עב�� ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹה��ק�
עב��; י�טל ��א לאד� ל� ���ח �ט�ר, � אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ�לאכה

�פ�על. ל� מ��� אחרת, מ�לאכה ��ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָוא�

.Á�א � מלאכה �� וע�ה חבר�, �ל ספינת� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָה��ק�
ל�כר ע��יה �חתה,[להשכרה]אינ� ��ה ל� �מי� � ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

�ת�רת ל� ירד א� � ל�כר היא ע��יה וא� ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוי���.
ל�ל ה�על רצה א� � �ר��ת ��א וירד ה�איל ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ�כיר�ת,
�ת�רת ל� ירד וא� נ�טל. �חת�, ל�ל רצה נ�טל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�כר�,

�זה. ���צא �ל וכ� ה�חת. נ�ת� ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹ�זל,

.Ë�אינ חצר א�ת� א� � מ�ע�� ��א חבר� �חצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ר
�י על א� �כר, ל� להעל�ת צרי� אינ� � ל�כר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָע��יה
לא וזה נהנה, ��ה לעצמ�; מק�� ל��ר ה�ר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��ר�
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עד �נבה מ�עת וג��תיה ולד�תיה וכל נ��ר; ח�טא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיהא
ל�עלי�. הק��, ְְְִֵֶַַָ�עת

.Ëת��� �ג�� מאליו, ה�א ��בח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
לפני אפ�� � �פ�מ� �ח��ה היתה א� אבל ְְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָ�ולד�ת.
�זה ���צא �ל וכ� ה����. �בח ה�גזל מ� נ�טל ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹיא��,

ה�צאה. �� ��� ִֵֶֶַָָמ�בח

.È�לבר�ת הח�זר �יצד?[לקדמותו]���י ���י. אינ� , ְִִִִֵֵֵַַָ
ו �מסמרי�, א�ת� וד�ק עצי� אינ�ה��זל � �בה מה� ע�ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

��הי�. ל�ח�ת וח�זרי� א�ת�, לפרק אפ�ר �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ���י;

.‡Èידק �א� קנה; לא � לבנה וע�ה� עפר [יכתוש]�זל ְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
וע�ה� מ�כת �ל ל��� �זל ��היתה. עפר �חזר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה�בנה,
��היה. ל��� יחזר ה�ט�ע, י�י� �א� קנה; לא � ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹמט�ע

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.·È�ו�פ עצי� ה��זל �ה�[שייפ�]אבל חפר א� וק�צ�, ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
א� ול�נ�, נ�צ� א� �צבע�, צמר ��זל א� �לי�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוע�י�

טוי צמר]��זל לבנה[חוטי ��זל א� �גדי�, וע�ה� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ
הרי � וה�יכ� מע�ת א� וס�ת�, אבני� א� עפר, ְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָוע�א�
�ני� אחר�ת, מע�ת א�ת� יע�ה �א� �יד�; ���י ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָזה

�ה�. ���צא �ל וכ� ה�. ְֲֵֵֵֶַָָֹחד��ת

.‚Èהרי� קנה; לא � וח��� ו�פ� י�נ�ת, מע�ת ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹה��זל
קנה; � וי�נ� חד��ת מע�ת �זל ��הי�. וח�זרי� ְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָמתי�ני�,
�קצצ� מח�ר �קל �זל ה�. חד��ת �ני� א�ת�, יח�� ְָָ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�א�

חלי�ת חלי�ת �רת� קנה; לא טבעות]� וע�ה�[טבעות ְָָָֹ�ְ�ְְָָ
קנה. � ָָק�ר�ת

.„È�ק�צ קנה; לא � קט��ת וע�י� �ד�ל�ת ק�ר�ת ְְְֲִַַַָָָָָָֹ�זל
ל�לב[קרשי�]ל�ח�ת �זל קנה. � �מ� �����ה ְְִֶַַַָָָָָָעד

ה�פ�ה וע�י� עלי� �זל העלי�. קנה � עליו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָָוהפריד
�[מטאטא] ��ר ונע�ה עגל איל, ונע�ה טלה �זל קנה. �ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

על וא� ה�זלה, ��עת �מ��� וקנה�; �יד�, ���י זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהרי
ה�עלי�. נתיא�� ��א ְְֲִִִֶַָָֹ�י

.ÂË�מי� אי� � ��בר� �לי ה�חת[מעריכי�]�זל ל� ְְְִִֵַַָָָָ
בלבד] הנזק של ה�ב�ר[ערכו וה�לי �מיו; מ��� א�א ,ְְְִֵֶַַַָָָָ

� ה�ב�ר ה�לי את ל�ל ה�עלי� רצ� וא� �זל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ�ל
לא וא� ל�עלי�; היא ��נה ��� ה�חת; �מ��� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹנ�טלי�,

�זה. ���צא �ל וכ� �יד�. הר��ת ,�� ְְְֵֵֶַָָָָָָֹרצ�

.ÊË��תיא�� �י על א� � וה�קרה נ���ת, ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�זלה
�� ל�זל� ואי� לבעליה, ח�זרת ז� הרי � ה�עלי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמ��ה
�ג�� א�א יא��, אחר ה�בח את ל�זל� ��נ� ��א ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�ל��;
ק�מת, ה�זלה היתה א� � ה�קר �בח אבל �ולד�ת; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ת

.�� ז�כה ואינ� �עיניה ְְֵֵֶֶֶֶָח�זרת
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�ינר‡. �וה היא והרי מחבר�, יי� �ל חבית ֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
��ר א� � �אר�עה ועמדה אצל� וה�קרה ה�זלה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ��עת
אחר �מ�נה נתנ� א� מכר� א� א�ת� �תה א� החבית ְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
הע�ל�; מ� ה�צאה ��עת אר�עה, מ��� � ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ�ה�קרה

א� מאליה נ��רה �עצמ�. ח�זרת היתה ה�יח�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�א��
ה�זלה. ��עת �ינר, מ��� � ְְְְִִֵֵַַַָָָָאבדה

מ�·. ה�צאה �ב�עת אר�עה, ה�זלה ��עת �וה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה
���ר �י� ה�זלה, ��עת אר�עה, מ��� � �ינר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהע�ל�

� א� �לא�ת� וכ� מאליה. אבדה א� ����רה �י� �תי�, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
�זה. ֵֶַָ���צא

ח�תל‚. כלי]ה��זל �מרי�,[סוג חמ�י� �� ��� ְֲִִִֵֵֶַָָ
אחת �כ���כר �ת�עה, י�כר �אחת ��� הח�תל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֶַָָ�כ���כר
ה�גזל ואי� ��עה, א�א מ��� אינ� � �ע�רה י�כר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאחת
ה�י� וכ� מ�כר'. הייתי אחת אחת 'אני ל�: ל�מר ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָיכ�ל
�הק�� אבל הדי�ט; �נכסי �זה ���צא �ל וכ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מ�יק,

ע�רה. מ��� א�א ,�� ְֲֵֵֵֶַָָָאינ�

יכ�ל„. �אינ� �ח� �ח�ה א� והזקינה, �המה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ�זל
יכ�ל �אינ� �ח� �ח�� א� והזקינ�, עבדי� �זל ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלחזר,
��זל א� �עלה, רפ�את לה� �אי� חלאי� �ג�� ְְְֲֳִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלחזר,
והרקיב� �ר�ת ��זל א� ה�ל�, �סל� א� ונס�ק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמט�ע
��בר�, �לי ��זל �מי זה הרי � והחמי� יי� ��זל א� ,����ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וכח�� ועבדי�, �המה �זל א� אבל ה�זלה. ��עת ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ�מ���
ז�, �מדינה ונפסל מט�ע ��זל א� לחזר, �אפ�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ח�
והרקיב� �ר�ת ��זל א� אחרת, �מדינה י�צא ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהרי
עליו ועבר חמ� ��זל א� ונטמאת, �ר�מה א� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָמקצת�,
מ��רב, ��פסלה א� עברה, �� ונעברה �המה א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָה�סח,
לפני�', ��� 'הרי ל�: א�מר � לה�קל י�צאה �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָא�

�עצמ�. א�ת� ְְְִַַָָ�מחזיר

א�‰. אבל ה�זלה. את ��החזיר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ��ה
ח�ב � �הניה ��אסרה אחר אבדה א� ה�זלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנ�רפה
אחר �� �פר א� לפיכ�, ה�זלה. ��עת �מיה ל� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהחזיר
וא��. וחמ� קר� ל��� ח�ב � ונ��ע �הניה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��אסרה

.Â�חר א� עליה, רכב א� מ�א, עליה ונ�א �המה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָה��זל
על א� � לבעליה והחזיר� �זה, וכ��צא �� �� א� ��ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לא �הרי �ל��; ל��� ח�ב אינ� תע�ה, �לא �עבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�י
א� לגזל זה אד� החזק וא� הכחי��. ולא ְְִֶַָָֹ�ְְְְִִִִִָָֹהפסיד�,
ואפ�� א�ת�, ק�נסי� � �ע� אחר �ע� א�� מע�י� ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלע��ת
��המה, �ה��יח ה�בח א� ה�כר ו�מי� לאר�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ח�צה

ל�גזל. ְְִֵַַָ�מ���

.Ê�ל�� ולא מלאכה, �� וע�ה חבר�, �ל עב�� ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹה��ק�
עב��; י�טל ��א לאד� ל� ���ח �ט�ר, � אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמ�לאכה

�פ�על. ל� מ��� אחרת, מ�לאכה ��ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָוא�

.Á�א � מלאכה �� וע�ה חבר�, �ל ספינת� ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָה��ק�
ל�כר ע��יה �חתה,[להשכרה]אינ� ��ה ל� �מי� � ְֲֲִֵַָָָָָָָָ

�ת�רת ל� ירד א� � ל�כר היא ע��יה וא� ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוי���.
ל�ל ה�על רצה א� � �ר��ת ��א וירד ה�איל ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֹ�כיר�ת,
�ת�רת ל� ירד וא� נ�טל. �חת�, ל�ל רצה נ�טל; ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֹ�כר�,

�זה. ���צא �ל וכ� ה�חת. נ�ת� ְְֵֵֵֵֶַַָָָֹ�זל,

.Ë�אינ חצר א�ת� א� � מ�ע�� ��א חבר� �חצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ר
�י על א� �כר, ל� להעל�ת צרי� אינ� � ל�כר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָע��יה
לא וזה נהנה, ��ה לעצמ�; מק�� ל��ר ה�ר זה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ��ר�
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זה �ר� �אי� �י על א� � ל�כר ע��יה החצר וא� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר.
ממ��. ח�ר� �הרי �כר, ל� להעל�ת צרי� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹל��ר,

.È�וס�ני צמר ל� �היה אחד[צבעי�]מי �בא �ר�יי�, ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
ה�מר �מיוצבע ל� מ��� � חבר� מ�עת ��א ���ני� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

��י �על ס�ני� �בח ל� מח�ב ואינ� ��מר, �הפסיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמה
אי� ה��ני�, מ� �ח�ר� מה �מי ה��ק �פ� וא� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�מר.

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

.‡Èיד יד[להשתמש]ה��לח ��לח �י� � �פ�ד�� ְִֵֵֶַַַָָָָ
ונתח�ב �זל�, זה הרי � ��ל�ח� ועב�� �נ� יד על א� ְְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ�עצמ�,
ח�ב ה�זלני�. �ל �די� �ר��ת�, ה�זלה ונע�ת ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַָָָָָָָָ�אנסיו,
יד. ���לח עד �אחרי�ת�, ח�ב אינ� � �פ�ד�� יד ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹל�לח
�ל��, מ��� ח�ר ��א �י על א� ;�� נתח�ב יד, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�מ���לח
יד �� ל�לח �די �ר��ת� למק�� מ�ק�� ה��ד�� נטל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹא�א

ח�ר��. צריכה אינ� יד ��ליח�ת ח�ב; זה הרי �ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

.·Èנתח�ב � רביעית מ��ה ל�ל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהג�י�
ה�יס את הג�י� א� אבל נטל. ��א �י על א� ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�אנסיה,

��� �אינ� מ�ברי� ב�יס וכ��צא �ינר, מ��� [גוש]ל�ל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
נתח�ב לא א� ה�יס, �כל נתח�ב א� ספק זה הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹאחד

�לבד. �דינר ְְִִֶַָָא�א

.‚Èח�ב אינ� � מקצת� ונטל אצל�, מפקדי� �ר�ת ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ֵָהי�
ה��ח ה��ד�� ��אר ��טל; ה�ר�ת �אחרי�ת ָ�ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָא�א
מחמת ה�אר נפסד וא� �עליו. �ר��ת ה�א הרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ�מק�מ�,
�מק�מ�, החבית את ה�ה �יצד? ��ל. ח�ב ��טל, ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
והיא ��טל, אחר נ��רה א� � יתר א� רביעית מ��ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָונטל
הג�י� לא �הרי ��טל, �מה א�א ח�ב אינ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�מק�מ�
��עת ��� �מי את מ��� החמיצה, וא� החבית; ְִַָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָאת

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַַָָֹה�זלה.

.„Èעת�� �ר��ת� היה א� � �י� �בית �פ�ד�� ְְְְִִִִִֵֵַַָָָה��פר
�אנסיו. ונתח�ב �זל�, עליו נע�ה � ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָָ���פר

.ÂËלי� היה �זל�. זה הרי ה�עלי�, מ�עת ��א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��אל
מה� אחד �לקח� עב��, �יד א� ה�ית, �על �ל �נ� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ�יד
�ר��ת�, ונע�ה מ�עת, ��א ��אל זה הרי � �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונ����
החזיר� א� לפיכ�, ל�עלי�; ��חזיר�� עד �אנסיו, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָונתח�ב
ח�ב � נ��ר א� מה� ואבד לעבד, א� �יד�, �היה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָל�ט�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֵֶַַָֹל���.

.ÊË� �י� �ית �ר��ת ��א ה�וה מ�ד מ���� ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהח�ט�
ל�מר צרי� ואי� ל�. ח�ב �ה�א �י על א� �זל�, זה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי
��אמר: �זל�, �ה�א � �מ��נ� חבר� �ית לת�� נכנס ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָא�

�עמד". ֲַַֹ"�ח��
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�ל‡. על נ��ע ה�גזל ��היה ל�זלני�, חכמי� קנס� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָקנס
מחזק זה ��היה וה�א, ה�זל�; מ� ונ�טל ��טע�, ְָ�ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמה

עדי�. ��ני ְְִִֵֵֶָ��זל�

�פני·. למ��נ� חבר� �ית לת�� ��כנס הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַ�יצד?
ל� מ�לי� וכלי� ויצא �ל��, �נפיו �חת היה ולא ִָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹעדי�,

�נפיו בגדו]�חת �על[כנפי ה�, מה העדי� ידע� ולא , ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹ

'מע�ל� ה�זל� �אמר �י� � �זל�ני' וכ� ��' א�מר: ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ית
למ��� 'נכנס�י �אמר �י� �ל��', נטל�י ולא נכנס�י ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלא

העד �אמר� �נפי�מ� �חת היה ולא נטל�י לא אבל י�, ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ה�ית �בעל זה' �לי 'נטל�י �אמר �י� ��י', �לי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָא�א
�נקיטת נ��ע ה�ית �על הרי � אחר �כלי זה ��טל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָט�ע�

��טע�. מה �ל ונ�טל ְְִֵֵֶֶַָֹחפ�,

לה�‚. אמ�ד �ה�א �ברי� ���ע� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
לו] שיש א�ת�[משוער אצל� ��פקידי� אמ�ד �ה�א א� ,ְְִִֶֶֶַָָ

�חת ���טל� �אפ�ר �דברי� וטע� ��ע�, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה�ברי�
העדי�. �העיד� �מ� ְְִִִֵֵֶַַָָה�נפי�

רא�ה�„. ולא חבר�, את למ��� ��כנס עדי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹרא�ה�
�בעל �ל��, �נפיו �חת נראה ואי� ��צא א� ��צא, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�עת
'מע�ל� אמר: אפ�� � נטל' וכ� ��' וא�מר: ט�ע� ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָה�ית
�ט�ר; זה הרי � העדי� את מכחי� �הרי נכנס�י', ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלא
ה�ת �ב�עת נ��ע נטל�י', ולא 'נכנס�י אמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�א�

חפ�] נקיטת ללא �אפ�ר[מדרבנ� � וה�ל� �ל�� נטל ְְְֵֶֶֶַָָֹ��א
�זל. ולא לגזל ְְִִֵֶַָָֹֹ���נס

�נפיו,‰. �חת �לי� ונטל ��כנס מעיד� אחד עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
א� �ל��', �זל�י 'לא א�מר: וה�א ה�, מה י�דע ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹואינ�
היה מה י�דע העד ואי� ה�איל � נטל�י' '�ח�בי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�אמר:
�אינ� �זל; ��א חפ� �נקיטת נ��ע זה הרי �נפיו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חת

עדי�. ��ני א�א �גזלנ�ת, ְְְְִִֵֵֶַָָָ�מחזק

.Âמר�� �� � ה�זל� מ� ונ�טל נ��ע ה�ית ��על ���ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נטל ��ה נ��עת ��מר, �ל א��� אפ�� ה�ית, �על ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ�ל

ה�זל�. �מ��� וכ�, ��ְְֵַַַָָָָ

.Ê�לקיט א� �כיר� �� המלקט]היה �על[פועל �ל ְְִִֶַַָָָ
ל�בע, יכ�ל ה�גזל ואי� ונ�טלי�. נ��עי� אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָה�ית,
י�דעי� העדי� ואי� ��גזל; ��עה �בית� היה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�הרי
ואי� להחזיר. ה�זל� לח�ב �די �נפיו, �חת �טל ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמה
ה�ב�עה. על ח��ד �ה�א מ�ני ה�זל�, את ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמ��יעי�

.Á�מחרי זה? �די� ע��י� חר�]וכיצד ה�ית[מטיל �על ְְְִִִִֵֶַַַַַַ
�בית מ�דה ואינ� �ל��, מ�ית� ��טל מי על סת� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחר�
ה�קצת מחזיר � מקצת ��זל ה�זל� ה�דה ואפ�� ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָ�י�.
ו�אי. טענת ט�ע� ה�ית �על אי� �הרי �לבד, �� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָ�ה�דה

.Ëוכל ה�גזל, ה�א מי י�דע ואינ� מחמ�ה, אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
�י על א� � �זל�' 'לי ל�: וא�מר ��בע� מה� ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד
�זל�, ��ה נ��ע מה� אחד �ל הרי � ��זל עדי� �� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�אי�
ה�א קנס זה, �בר א� ואחד. אחד לכל �זלה ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מ���
�י� אבל וגזל; עברה �עבר מ�ני חכמי� א�ת� ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��נס�

מ�פק. ל��� ח�ב אינ� ְִֵֵֵַַָָָ��רה,

.Èאחד �ל 'אביו א� מ��', אחד את '�זל�י ל�ני�: ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָאמר
�מי�, ידי לצאת �א א� � ה�א' איזה י�דע ואיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ��,
נ�ת� אינ� �די�, אבל ואחד. אחד לכל �זלה ל��� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָח�ב
אחד אי� �הרי �יניה�; א�ת� ח�לקי� וה� אחת, �זלה ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
חכמי� קנס� ולא וה�דיע�; �א זה א�א ��גזל, י�דע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמה�

��בע. ל� �אי� מ�ני זה, ְְִֵֵֵֶֶַָָ�דבר

.‡Èאמר א� � מאה' '�זל�ני ל�: ואמר חבר�, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��ע�
ה�דה וא� נת�ע. �ל �די� ה�ת �ב�עת נ��ע �זל�י', ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'לא

iying mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

ה��רה �ב�עת ונ��ע חמ�י�, מ��� � חמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ��זל�
�זל� החזק לא �הרי �מקצת, מ�דה �ל �די� ה�אר ְְַַָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹעל
�לי�, �גזל� לבית� ��כנס חבר� את ה��ע� וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ�עדי�.
אצל�', לי ��� �ח�ב לקח�י� מ���� '�ר� א�מר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוה�א
�י על א� � �ל��' �ידי ל� 'אי� א�מר: ה�ית ְְְִִִֵֵַַַַַַָ�בעל
עדי� �� ואי� ה�איל �ר��ת, ��א ����נ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ�ה�דה
ה�����, מ� ח�ב� וג�בה נ��ע זה הרי ��זל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ��עידי�

�אסר �]�ה�ה לקחתי �ה�יר[ואמר ה�ה [שכדי�ה�א ִִֶֶֶֶֶַַַָ
�נקיטתנטל] נ��ע זה הרי ונ�טל, נ��ע וה�א וה�איל ;ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

ונטע�.[קדוש]חפ� ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

.·Èפני� ��א חבר� �ל �ית לת�� ��כנס עדי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹרא�ה�
מג�י�, �ה�ציא� �י על א� � �לי� מ�� ונטל ה�ית, ִ�ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�על
א� � �ליו את למ�ר ע��י ה�ה ה�ית ��על �י על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוא�
�אתי, '�ר��ת� א�מר: וה�ה לקח�', �זל '�ר� ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטע�
אצל� לי ��� '�ח�ב א� לי', 'נת�� א� לי', מכר�� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוא�ה
��א חבר� לבית ה�כנס ��ל נאמ�; אינ� � ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�פ��י�'
זה הרי � עדי� �פני וה�ציא� מ�� �לי� ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�פניו,
�א� ואי� ה�ית; לבעל ה�לי� מחזיר לפיכ�, �זל�. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ�חזקת
ח�זר ��חזיר, ואחר �זל. מה רא� העדי� �הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ב�עה,
�יניה�. וה�י� ��טע�, מה �כל ה�ית �על את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹות�בע

.‚È�ט�ע ה�ית �בעל �לבד, אחד עד �� היה א� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
�ידי', ה�א 'לק�ח א�מר: וה�ה �יד�, זה �לי ה�א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ��ז�ל
� אצל�' ה�א �פ�ד�� היה '��י א� �ביתיו', '�ח�בי ְְְְִִִִִֶֶָָָא�
�א�� �ב�עה; �לא לבעליו, ה�לי להחזיר ח�ב זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרי
א�א �� �אי� ועכ�ו ל���, ח�ב היה עדי�, �ני �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהי�
אינ� �הרי ל�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה, ח�ב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד
לה�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה המח�ב וכל העד; את ְְְִֵַָָָָ�ְְְִֵֶַַָָמכחי�
ולא לבית� נכנס�י 'לא ואמר: �פר א� לפיכ�, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹמ���.
וה�א אחד, עד א�א �� ואי� ה�איל � �ל��' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטל�י
מ�ית� לקח ��א ה��רה �ב�עת נ��ע זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחי��

ונפטר. ְְְִָ�ל��,

.„Èפני� חבר� מ�ד �ס� �ל ל��� �חט� �אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמע�ה
חטפ�י'; ו��י 'חטפ�י, ואמר: הח�ט� �בא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
�ב�עה מח�ב �ה�א מ�ני � להחזיר חכמי� א�ת� ְָָ�ְְְְְְֲִִִִֵֶַָוח�ב�
העד. �אמר �מ� ה�דה �הרי לה�בע, יכ�ל ואינ� זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�עד
���� ה�ת �ב�עת נ��ע היה �לל, עד �� היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹוא��
חטפ�י', לא 'מע�ל� ואמר העד את הכחי� וא�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחט�;
�כל �ני� זה �כדי� חט�. ��א ה��רה �ב�עת נ��ע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה

מק��. �כל �זה ְֵֶַָָָ���צא

.ÂËי��' א�מר: וה�א אחד, עד �פני זה�בי� מ��� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחט�
��ה י�דע העד �אי� �י על א� � הי�' וע�רי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפ�י,
��ה�בי� �ו�אי ידע �הרי הע�רי�; מ��� זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחט�,
אחד �עד ונמצא ל���; ח�ב היה �ני�, הי� וא�� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחט�.

��ארנ�. �מ� לה�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ְמח�ב

.ÊËוה�גזל ה�', ��י חטפ�י, 'ע�רי� הח�ט�: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
הרי מנינ�, י�דע העד ואי� ה�איל � חט�' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָא�מר:

� �ה�דה הע�רי� �ב�עתמ��� ונ��ע �חטפ�; ה� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
�זה נ�טה ודע�י �מקצת. נתח�ב �הרי ה�אר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��רה

ה�ת אמר[מדרבנ�]���בע א�א �כל�� ה�דה לא �הרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפ�י'. ְִִֶַָ'��י

.ÊÈ�לי� מ�� ונטל �פניו, ��א חבר� �ל לבית� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
ה�ית �על הרי � נטל ��ה י�דע העד ואי� אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ�פני
'לא א�מר: וה��זל �ביתי', היה �לי� 'ע�רי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹא�מר:
מ�ני הע�רה, להחזיר ח�ב � ��י' וה� ע�רה א�א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטל�י
על נ��ע ואינ� לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ְֶ�ה�א
על לטע� יכ�ל �אינ� מ�ני ה�ת, �ב�עת אפ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�אר

ו�אי. טענת ְֲַַַַַַָה�זל�

חמישי יו�
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לסעד�‡. ואס�ר ה�זל�, מ� ה�ז�ל �בר לקנ�ת ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאס�ר
א��[לעוזרו] �ברי� הע��ה ��ל ��קנה�; �די ���י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל

"ולפני על וע�בר עברה, ע�ברי ידי מח�ק � �ה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
מכ��ל". ת�� לא ְִִִֵֵֹע�ר

וה�א·. יא��; לאחר אפ�� ה�ז�ל, �דבר להנ�ת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָאס�ר
ידע �יצד? עצמ�. ה�זלה ה�א זה ��בר �ו�אי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ��דע
.�� לחר� א� עליה לר�ב אס�ר �ז�לה, ז� �ה�המה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ו�אי

ל�‚. לה�נס א� �ת�כ�, לעבר אס�ר � �דה א� �ית ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�זל
�ר וא� ה��מי�; מ�ני �ב��מי� הח�ה מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�ח�ה
�חצר ה�ר �די� ל�עלי�, �כר להעל�ת ח�ב � ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָ�ת�כ�
אס�ר � ��ר מה� וע�ה �קלי� �זל מ�ע��. ��א ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחבר�

�זה. ���צא �ל וכ� עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר

מ����.„. �ט�ר � יא�� אחר ה�זלה ואכל �עבר, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי
� הא�כל מ� לג��ת ה�עלי� ורצ� יא��, קד� אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוא�
ה�זל�. מ� ��בי� רצ�, וא� היא; �ר��ת� �עדי� ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ��בי�,

אחר‰. ל�ני� ה�זלה את �האכיל �י� ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��זל
ה�יח א� � אבדה א� מכר� א�א האכיל� ��א �י� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיא��,
ח�בי� אינ� � ה��לטלי� מ� אבל ל���; ח�בי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָקרקע,
ה��לטלי� ואי� ה�זל�, על ה� ח�ב ה�זלה ��מי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָל���;

ח�ב. לבעל ְְְְִִַַַמ��ע�די�

.Â,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
�י� אכל� �י� ל��� ח�בי� לפיכ�, �ה; על �מלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפ��
ה�עלי�, נתיא�� לא �י� ה�עלי� נתיא�� �י� אכל�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

�ה�יח. ה��לטלי� מ� �י� ה�רקע מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ�י�

.Ê�א ה��ב: מ� �ל�קח ה�זל�, מ� מ�לטלי� ה��קח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָ�י�
ה��ק ��נת �� ע�� לא ה�א, מפרס� נוטל�זל� [והנגזל ְְַָ�ְַַַָָָֹ

תשלו�] ללא ה��קממנו ��נת �� ע�� מפרס�, אינ� וא� .ְְִֵ�ְַַַָָָ
ממונו] הקונה יפסיד ��ת�,[שלא �מי� ל��קח ה�גזל ונ�ת� ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

�בר וא� ה�זלה. �דמי ה�זל� ות�בע וח�זר �זלת�, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָול�קח
ואינ� �זלה, �ל עצמ� ל�קח קנה � ה�עלי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנתיא��

ְִַָמחזיר�.

.Áא � ��� מ�עט היה וא� ה�זל�; מ� להנ�ת עלאס�ר � ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
���דע עד מ���, להנ�ת מ�ר ה�א, �ז�ל ממ�נ� �רב ִִֵֶֶַַָָָ�ִֶָָֹ�י

�יד�. �ז�ל זה ��בר ְְֶֶַַָָָָ�ו�אי

.Ëה�זל מ� ממ�נ� �ל וחזקת �זלני�, �חזקת� אד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ני
ה��כסי� �ג�� �זלנ�ת, ��לאכת� מס]מ�ני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ
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ה��רה �ב�עת ונ��ע חמ�י�, מ��� � חמ�י� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ��זל�
�זל� החזק לא �הרי �מקצת, מ�דה �ל �די� ה�אר ְְַַָ�ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹעל
�לי�, �גזל� לבית� ��כנס חבר� את ה��ע� וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ�עדי�.
אצל�', לי ��� �ח�ב לקח�י� מ���� '�ר� א�מר: ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוה�א
�י על א� � �ל��' �ידי ל� 'אי� א�מר: ה�ית ְְְִִִֵֵַַַַַַָ�בעל
עדי� �� ואי� ה�איל �ר��ת, ��א ����נ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָֹ�ה�דה
ה�����, מ� ח�ב� וג�בה נ��ע זה הרי ��זל, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ��עידי�

�אסר �]�ה�ה לקחתי �ה�יר[ואמר ה�ה [שכדי�ה�א ִִֶֶֶֶֶַַַָ
�נקיטתנטל] נ��ע זה הרי ונ�טל, נ��ע וה�א וה�איל ;ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָ

ונטע�.[קדוש]חפ� ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

.·Èפני� ��א חבר� �ל �ית לת�� ��כנס עדי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹרא�ה�
מג�י�, �ה�ציא� �י על א� � �לי� מ�� ונטל ה�ית, ִ�ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�על
א� � �ליו את למ�ר ע��י ה�ה ה�ית ��על �י על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹוא�
�אתי, '�ר��ת� א�מר: וה�ה לקח�', �זל '�ר� ואמר: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטע�
אצל� לי ��� '�ח�ב א� לי', 'נת�� א� לי', מכר�� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָוא�ה
��א חבר� לבית ה�כנס ��ל נאמ�; אינ� � ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�פ��י�'
זה הרי � עדי� �פני וה�ציא� מ�� �לי� ונטל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�פניו,
�א� ואי� ה�ית; לבעל ה�לי� מחזיר לפיכ�, �זל�. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ�חזקת
ח�זר ��חזיר, ואחר �זל. מה רא� העדי� �הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ב�עה,
�יניה�. וה�י� ��טע�, מה �כל ה�ית �על את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹות�בע

.‚È�ט�ע ה�ית �בעל �לבד, אחד עד �� היה א� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
�ידי', ה�א 'לק�ח א�מר: וה�ה �יד�, זה �לי ה�א ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ��ז�ל
� אצל�' ה�א �פ�ד�� היה '��י א� �ביתיו', '�ח�בי ְְְְִִִִִֶֶָָָא�
�א�� �ב�עה; �לא לבעליו, ה�לי להחזיר ח�ב זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהרי
א�א �� �אי� ועכ�ו ל���, ח�ב היה עדי�, �ני �� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהי�
אינ� �הרי ל�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה, ח�ב אחד, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד
לה�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה המח�ב וכל העד; את ְְְִֵַָָָָ�ְְְִֵֶַַָָמכחי�
ולא לבית� נכנס�י 'לא ואמר: �פר א� לפיכ�, ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹמ���.
וה�א אחד, עד א�א �� ואי� ה�איל � �ל��' ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָנטל�י
מ�ית� לקח ��א ה��רה �ב�עת נ��ע זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמכחי��

ונפטר. ְְְִָ�ל��,

.„Èפני� חבר� מ�ד �ס� �ל ל��� �חט� �אחד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמע�ה
חטפ�י'; ו��י 'חטפ�י, ואמר: הח�ט� �בא אחד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעד
�ב�עה מח�ב �ה�א מ�ני � להחזיר חכמי� א�ת� ְָָ�ְְְְְְֲִִִִֵֶַָוח�ב�
העד. �אמר �מ� ה�דה �הרי לה�בע, יכ�ל ואינ� זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�עד
���� ה�ת �ב�עת נ��ע היה �לל, עד �� היה לא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹוא��
חטפ�י', לא 'מע�ל� ואמר העד את הכחי� וא�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחט�;
�כל �ני� זה �כדי� חט�. ��א ה��רה �ב�עת נ��ע ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהיה

מק��. �כל �זה ְֵֶַָָָ���צא

.ÂËי��' א�מר: וה�א אחד, עד �פני זה�בי� מ��� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָחט�
��ה י�דע העד �אי� �י על א� � הי�' וע�רי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחטפ�י,
��ה�בי� �ו�אי ידע �הרי הע�רי�; מ��� זה הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחט�,
אחד �עד ונמצא ל���; ח�ב היה �ני�, הי� וא�� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָחט�.

��ארנ�. �מ� לה�בע, יכ�ל ואינ� �ב�עה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ְמח�ב

.ÊËוה�גזל ה�', ��י חטפ�י, 'ע�רי� הח�ט�: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
הרי מנינ�, י�דע העד ואי� ה�איל � חט�' 'מאה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָא�מר:

� �ה�דה הע�רי� �ב�עתמ��� ונ��ע �חטפ�; ה� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
�זה נ�טה ודע�י �מקצת. נתח�ב �הרי ה�אר, על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��רה

ה�ת אמר[מדרבנ�]���בע א�א �כל�� ה�דה לא �הרי , ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
חטפ�י'. ְִִֶַָ'��י

.ÊÈ�לי� מ�� ונטל �פניו, ��א חבר� �ל לבית� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס
ה�ית �על הרי � נטל ��ה י�דע העד ואי� אחד, עד ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ�פני
'לא א�מר: וה��זל �ביתי', היה �לי� 'ע�רי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹא�מר:
מ�ני הע�רה, להחזיר ח�ב � ��י' וה� ע�רה א�א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָנטל�י
על נ��ע ואינ� לה�בע; יכ�ל ואינ� �ב�עה מח�ב ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ְֶ�ה�א
על לטע� יכ�ל �אינ� מ�ני ה�ת, �ב�עת אפ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�אר

ו�אי. טענת ְֲַַַַַַָה�זל�

חמישי יו�

ה ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

לסעד�‡. ואס�ר ה�זל�, מ� ה�ז�ל �בר לקנ�ת ְְְְֲִִַַַַָָָָָָאס�ר
א��[לעוזרו] �ברי� הע��ה ��ל ��קנה�; �די ���י� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל

"ולפני על וע�בר עברה, ע�ברי ידי מח�ק � �ה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
מכ��ל". ת�� לא ְִִִֵֵֹע�ר

וה�א·. יא��; לאחר אפ�� ה�ז�ל, �דבר להנ�ת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָאס�ר
ידע �יצד? עצמ�. ה�זלה ה�א זה ��בר �ו�אי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ��דע
.�� לחר� א� עליה לר�ב אס�ר �ז�לה, ז� �ה�המה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ו�אי

ל�‚. לה�נס א� �ת�כ�, לעבר אס�ר � �דה א� �ית ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�זל
�ר וא� ה��מי�; מ�ני �ב��מי� הח�ה מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�ח�ה
�חצר ה�ר �די� ל�עלי�, �כר להעל�ת ח�ב � ְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָ�ת�כ�
אס�ר � ��ר מה� וע�ה �קלי� �זל מ�ע��. ��א ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחבר�

�זה. ���צא �ל וכ� עליו. ְֲֵֵֶַַָָָֹֹלעבר

מ����.„. �ט�ר � יא�� אחר ה�זלה ואכל �עבר, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי
� הא�כל מ� לג��ת ה�עלי� ורצ� יא��, קד� אכל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוא�
ה�זל�. מ� ��בי� רצ�, וא� היא; �ר��ת� �עדי� ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ��בי�,

אחר‰. ל�ני� ה�זלה את �האכיל �י� ומת, ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה��זל
ה�יח א� � אבדה א� מכר� א�א האכיל� ��א �י� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיא��,
ח�בי� אינ� � ה��לטלי� מ� אבל ל���; ח�בי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָקרקע,
ה��לטלי� ואי� ה�זל�, על ה� ח�ב ה�זלה ��מי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָל���;

ח�ב. לבעל ְְְְִִַַַמ��ע�די�

.Â,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
�י� אכל� �י� ל��� ח�בי� לפיכ�, �ה; על �מלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפ��
ה�עלי�, נתיא�� לא �י� ה�עלי� נתיא�� �י� אכל�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלא

�ה�יח. ה��לטלי� מ� �י� ה�רקע מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ�י�

.Ê�א ה��ב: מ� �ל�קח ה�זל�, מ� מ�לטלי� ה��קח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָ�י�
ה��ק ��נת �� ע�� לא ה�א, מפרס� נוטל�זל� [והנגזל ְְַָ�ְַַַָָָֹ

תשלו�] ללא ה��קממנו ��נת �� ע�� מפרס�, אינ� וא� .ְְִֵ�ְַַַָָָ
ממונו] הקונה יפסיד ��ת�,[שלא �מי� ל��קח ה�גזל ונ�ת� ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָ

�בר וא� ה�זלה. �דמי ה�זל� ות�בע וח�זר �זלת�, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָול�קח
ואינ� �זלה, �ל עצמ� ל�קח קנה � ה�עלי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנתיא��

ְִַָמחזיר�.

.Áא � ��� מ�עט היה וא� ה�זל�; מ� להנ�ת עלאס�ר � ְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
���דע עד מ���, להנ�ת מ�ר ה�א, �ז�ל ממ�נ� �רב ִִֵֶֶַַָָָ�ִֶָָֹ�י

�יד�. �ז�ל זה ��בר ְְֶֶַַָָָָ�ו�אי

.Ëה�זל מ� ממ�נ� �ל וחזקת �זלני�, �חזקת� אד� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ני
ה��כסי� �ג�� �זלנ�ת, ��לאכת� מס]מ�ני [נוטלי ְְְְְְִִֵֶַַַָָ
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�ה�א זה מאכל �חזקת מה�, להנ�ת אס�ר � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוה�סטי�
מצרפי� ואי� מטבעות]�ז�ל; ה�בה[=פריטת מ� �ינרי� ְְְִִִִֵֵַָָָָ

המכס] �זלה.[קופת �חזקת �ה�ל ְְְֵֶֶֶֶַַָָֹ��ה�,

.È�נטל אחרת, �ס�ת ל� והחזיר� �ס�ת� מ�כסי� ְְְְְְְִִֶֶֶַָָנטל�
��� מ�ני ;��� א�� הרי � אחר חמ�ר ל� והחזיר� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַחמ�ר�
י�דע ואינ� מה�, ה�עלי� ��תיא�� וחזקת� היא, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מכירה
עצמ�, על �מחמיר ותיק היה וא� �זלה. ��� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�ו�אי

הרא��ני�. ל�עלי� ְְִִִִַַָָָמחזיר�

.‡È�זמ� �ליסטיס? �ה��כס אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ��ה
הע�מד מ�כס א� מאליו, הע�מד מ�כס א� ��י, ֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�ה��כס
�מ�יח ��רצה מה ל�קח א�א קצ�ה ל� ואי� ה�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמחמת
�לי� ���קח ואמר ה�ל�, ��סק� מכס אבל ��רצה. ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה
חלק לג��ת י�ראל מ�כס והעמיד קצ�ב, �בר א� רביע ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָא�
�ל�� לעצמ� מ�סי� ואינ� נאמ� זה �אד� ונ�דע ל�ל�, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ה�ל� ��י� לפי �זל�, �חזקת אינ� � ה�ל� ��זר מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

ע�בר �ה�א א�א ע�ד, ולא ה�א. גזל]�י� ה�בריח[עבירת ְְִִֵֶֶַַַָֹ
ה�ל� �היה �י� ה�ל�, מנת ��זל �ה�א מ�ני זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמ�כס

י�ראל. מל� �היה �י� ְִֵֵֶֶֶָָָ��י,

.·È�אי �ל על א� העיר, �ני על מס �ה�י� מל� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכ�
�בר ו�דה �דה על א� ל�נה, מ�נה קצ�ב �בר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואי�,
נכסיו �ל י�קח� זה �בר על ��עבר מי ��ל ��זר א� ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקצ�ב,
י�� ה�א ה�ר� ��עת ��דה ���צא מי �ל א� ה�ל�, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלבית
�על �אינ� �י� ה�דה �על ה�א �היה �י� �עליה, ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָה�ס
��בה וי�ראל ��זל, אינ� � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�דה,
��א וה�א, ��ר; ה�א והרי �זל�, �חזקת אינ� ל�ל� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא�ת�

�ל��. לעצמ� י�ח ולא �ל��, י��ה ולא ְְְְְְְִִֶַַַֹֹי�סי�

.‚Èמ�ני ו���יו מעבדיו אחד על ��עס מל� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכ�
להנ�ת �מ�ר �זל, אינ� � חצר� א� �דה� ולקח ֵָָ�ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָה�דינה,
ואי� ,��� היא הרי � ה�ל� מ� א�ת� וה��קח .��ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ל�ח ,��� ה�לכי� �י� ��ה מ�ד�; א�ת� מ�ציאי� ִַָ�ְְִִִִִִֶֶַַָָָָה�עלי�
הפקיע ה�ל� והרי עליה�, ����עסי� ���יה� ממ�� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה��נה וכל �הפקר, ז� �דה א� ז� חצר ונע�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ע��ד�;
�דה א� חצר ��קח מל� אבל .�� זכה ה�ל� מ� ֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָא�ת�
� �חקק ��יני� ��א חמס, �ר� ה�דינה מ�ני אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל
מ�ד�. ה�עלי� מ�ציאי� מ��� וה��קח �זל�, זה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

.„Èולא ל�ל, ה�ל� א�ת� ��חקק �י� �ל �בר: �ל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ�לל�
מאי� ���ח וכל �זל; אינ� � עצמ� �פני אחד לאד� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיהיה

��ת ��א �לבד, את[וחוקה]זה חמס א�א ל�ל, היד�עה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
���כרי� ו��טריו ה�ל� ��אי לפיכ�, �זל. זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

��ס מס]ה�ד�ת ממ�ר.[תמורת ממ�ר� ה�ד�ת, על ה�צ�ב ְְִִַַַַַַָָָָָָ
ואי� אי� �ל �על מס גולגולת]אבל א�א[מס ��בה אינ� , ֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

האי� א�ת� �על ��ס ה�ד�ת מכר� וא� עצמ�; האד� ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָמ�
.�� ה�ל� �י� היה �� א� א�א ממ�ר, אינ� זה הרי �ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

.ÂË,ה�דה �על ה�ס ���� מי ��ל �יניו, �הי� ִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמל�
ה�ס, מ�ני ה�דה �על �ברח ה�ס, לנ�ת� ה�דה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ�היה
זה אי� � �ר�תיה ואכל ל�ל� �עליה מס ונת� זה ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�בא
ה�עלי�; ��חזר� עד ה�ס ונ�ת� �ר�ת א�כל א�א ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�זל,

�אמרנ�. �מ� ה�א, �י� ה�ל� ְְִִֶֶֶֶַַָ��י�

.ÊË,�האי על ה�צ�ב מס ���� מי ��ל ��זר מל� ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�
�על ה�ס ונת� י�ראל �בא נת�, ��א �זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹי��ע�ד

מ�י יתר �� ע�בד זה הרי � העני זה ,[מרגילותו]י�ראל ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
�עבד. �� ע�בד אינ� אבל �י�; ה�ל� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָ��י�

.ÊÈר�� מה� וע�ה ב�י�, �עלי �ל אילנ�ת ��רת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל�
�ר� א�ת� וע�ה ��י�, הרס א� וכ� עליו; לעבר מ�ר ��ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
��י� �זה; ���צא �ל וכ� .�� להנ�ת מ�ר � ח�מה ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ָא�

�י�. ִֶֶַה�ל�

.ÁÈי�צא ��ט�ע� �מל� אמ�רי�? �ברי� [נסחר]��ה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ
האר�, א�ת� �ני עליו הס�ימ� �הרי הארצ�ת, ְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָ�א�ת�
אי� א� אבל עבדי�. ל� וה� אד�ניה� �ה�א �ע�� ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָוסמכה
חב�רת �כמ� זר�ע, �על �גזל� ה�א הרי י�צא, ְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָמט�ע�
עבדיו, וכל זה מל� וכ� �י�; �יניה� �אי� ה�ז�ני�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִַלסטי�

�בר. לכל ְְְִַָָָָ�גזלני�
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א�‡. � ה�הר ��טפ� �ה� וכ��צא ועצי� ואבני� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָק�ר�ת
מ�יל�. �ל וה� מ�רי�, א�� הרי � מה� ה�עלי� ְִִֵֶַָָ�ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָנתיא��
להחזיר; ח�ב � נתיא�� לא א� נתיא��, א� י�דע אינ� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹוא�
אחריה�. מר�פי� ה�עלי� הי� א� ל�מר, צרי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואי�

ה��יל·. �מ��ט�[ממו�]לפיכ�, ה�הר, [התפשטותו]מ�ד ְִִִִַַַַָָָ
נהר �ל �מ�ל�לית� י�, גדותיו]�ל על ה�יס[שעלה �מ� , ְִִִִֶֶַַָָָ

�מ�[צבא] ה�מר, �מ� ה�ב, �מ� הארי, �מ� ה�לקה, �מ� ,ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
א�� הרי ה�עלי�, ��תיא�� �ו�אי ידע א� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�ר�לס

יחזיר. ידע, לא וא� ;���ְֲִִֶַַָֹ

מ�ני‚. ,��� א�� הרי � י�ראל ליסטיס מ�ד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָה��יל
נתיא�� ��א ידע וא� ה�עלי�; ��תיא�� ה�בר ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��ת�
א� ��י ליסטיס מ�ד ה��יל אבל להחזיר. ח�ב ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָה�עלי�,
נתיא�� ��א ה�בר ��ת� להחזיר, ח�ב � ��י ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹמ�כס
�מ�ני .��� א�� הרי ��תיא��, �ו�אי ידע וא� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�עלי�;
לא ��י �סת� ה�עלי�, �תיא�� י�ראל ליסטיס סת� ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמה
מ�ד מ�ציאי� �ה��יי� י�דעי� �ה�עלי� מ�ני ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָנתיא��?
�ראי�ת א�א ��זל, עדי� �� �אי� �י על א� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�זל�

�ע��. �באמ�� ְְַַָ�ְְרע�ע�ת

ירק]�חלי�„. המ[מי� � ה���� �ת�� ל�ט���מחי� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָ
מפסידי� �ה� מ�ני �זל, מ��� �ה� אי� לחי�, ��ה� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָא�ת�
�זל, מ��� אס�רי� � יב�� וא� ה�דה; �על על ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָה����
� ה�ב�ל על הי� וא� �הפסיד�. מה הפסיד� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ��בר

לחי�. ��ה� אפ�� ְֲֲִִִֵֶַאס�רי�,

לר��ת‰. וק�� �בנ� �ה��ציא ממ��, �נזקי �ארנ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�בר
ה�לל את ה��ציא אבל �זל; מ��� �ה� אי� ֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהר�י�,
��עת ��א �י� זבלי� ה�צאת ��עת �י� הר�י�, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹלר��ת

�זל. מ��� עליה� ח�בי� � זבלי� ְֲִִִֵֵֶַַָָָָה�צאת

.Âליו� ל� ��תח�פ� �בית[בגדיו]מי אחרי� �כלי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָ
עד �ה�, י���� לא זה הרי � ה���ה �בית א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהאבל
הא�� �בית ל� נתח�פ� .��� את וי�ל ויחזיר ה�ה ָ�ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ב�א
הא�� ל� ��ת� א� ל�, נתנ� א�� �ל �בניו א��� א� �ְִִֶָָ�ְֶַָָָָ�ָ
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��ב�א עד �ה�, י���� לא זה הרי � �לי�' 'טל ל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹואמר
� זה' �לי 'טל הא��: ל� אמר .��� את וי�ל ויחזיר ְִֶָֹ�ְְְִִֶֶַַַָָָֹה�ה
;��� את וי�ל ויחזיר ה�ה ��ב�א עד ,�� י���� זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
הא�� את צ�ה ה�לי �על א� ה�א, א�� �ל �ליו ָ�ְִִֶַַַָָָ�ֵֶֶָָ��א

�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ְְְֵֵֶַָָֹלמכר�

.Ê�עליה והע�בר �זל, מ��� חכמי� אסר� הר�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�ברי�
והמ�חקי� י�ני� מפריחי �ג�� מ�בריה�; �זל� זה הרי �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
�ת�� י�ני� אד� יפריח לא �יצד? י�ני� מפריחי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ְ�ק��ה.
מ�ני ��י�, ��א אחרי� ממ�� ל�קח �הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹה���ב,
ותביא נקבה א� אחר, מ��ב� נקבה ויביא זכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ����ח
ע�פ�ת ��אר �זה הע��ה �ל א�א �לבד, י�ני� ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹזכר.

מ�בריה�. �זל� זה הרי � �בהמה ח�ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָא�

.Á�ה� מ�ני ה���ב, �ת�� י�ני� לצ�ד חכמי� אסר� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכ�
נ��י� ��ר�י� ואי� אחרי�. א�א[מלכודות]�ל ל��ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

י��ב היה וא� מילי�; אר�עה ה���ב מ� הרחיק �� ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָא�
�עלי �ל �ה��ני� יפר�, לא מיל מאה אפ�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�רמי�,
�ה� �י על א� ה��בכי�, �ת�� יפר� לא וכ� ה�. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹכרמי�
מ� �הרחיק �י על וא� הפקר, �ל א� ��י �ל א� ���ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ה��בכי�. לי��ב �א�ת �ה��ני� מ�ני מיל, מאה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה���ב

.Ëולא א�ה. חמ�י� העיר מ� ה��ב� את ְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמרחיקי�
חמ�י� ל� י� �� א� א�א �דה�, �ת�� ��ב� אד� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיע�ה
��ד�ת ויפסיד� ה��זל�ת, י��כ� ��א �די ר�ח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹא�ה
�ינ� היה אפ�� � מאחר לקח� וא� אחרי�. מ�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכל�
�חזקת�, ה�א הרי �לבד, רבע �ית חבר� �דה �ח�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�בי�

להרחיק. א�ת� מח�בי� ְְְְְִִֵַַואי�

.È�א �עצי� ���חקי� א�� �יצד? �ק��ה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ�ְְֲִַַהמ�חקי�
�יניה� �נאי וע��י� �ה�, וכ��צא �עצמ�ת א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�צר�ר�ת
� וכ� �� מ��� י�ח ה�ח�ק, �א�ת� חבר� את ה��צח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ל
לקח, ה�עלי� ��רצ�� �י על א� מ�בריה�. �זל זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
�זל. זה הרי והתל, �ח�ק �ר� �ח�� חבר� ממ�� ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָה�איל
�נאי וע��י� �ע�פ�ת א� �ח�ה א� �בהמה המ�חקי� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוכ�
�� מחבר� י�ח י�תר, �ר�� א� �המ�� ��נ�ח ��ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�יניה�,
מ�בריה�. וגזל אס�ר, ה�ל � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכ�,

.‡Èאבל �זל, א��ר �� אי� � ה��י ע� �ק��ה ֲִִִֵֵַָָָ�ְְְֵַַוהמ�חק
�דבר ע�סק א��ר �� לאד�י� רא�י �אי� �טלי�; י� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

ע�ל�. �ל �בי��ב� ת�רה �דברי א�א ימיו �ל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��עסק

.·È��לת ח�ה מיני ��פל� ודגי�, וע�פ�ת ח�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצ�ד�ת
מ�ני מ�בריה�, �זל זה הרי � �נטל� אחר �בא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�צ�דה,

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ�עדי�

.‚È����ה �ל[זור�]נהר �ל ה� הרי ה��בעי�, �מעינ�ת ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
המנ�� עני �כחה,[חובט]אד�. �ל זיתי� ה�ית �רא� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מ�בריה�, �זל זה הרי � האר� מעל �נטל� אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�בא
העני היה וא� �ה�; ה��כה ליד ה�יע� לא �עדי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ�ני
�זל זה הרי � לאר� �מ�לי� ה�ית, �רא� �יד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמק��

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� �הרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�מ�ר,

.„È�רנג�לי� �מ� אד� �ל �ר��ת� אינ� ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ב�רי�
וה��זל מ�בריה�; קני� �ה� י� כ� �י על וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזי�,

לר��ת�[קבוצת]נחיל �א א� מ�עליו ��נע� א� �ב�רי�, ְְְְְִִִִִֶָָָָ

�ל נחיל ��צא מי לפיכ�, מ�בריה�. �זל זה הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ה�חיל לבעל י� � חבר� �ר��ת ו�כ� מר��ת�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ�ב�רי�
� ה�יק וא� נחיל�, את ���ל עד חבר� �דה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלה��

ה��כה את יק� לא אבל �ה�יק; מה על[הענ�]מ��� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
�מי�. ל�� ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מ�א� ל�מר: קט� א� א�ה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
אחר מר�פי� ה�עלי� ויהי� ,��� לפי מ�יחי� ��הי� ְְְְְִִִַַַַָָ�ְְְְִִִִֶוה�א,
קט� א� א�ה �אי� �י על א� חנה'; 'היכ� ו��אלי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�חיל,
.�� א�ת� האמינ� מ�בריה�, �ב�רי� וקני� ה�איל עד�ת, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָ�ני

.ÊË�מ�ד י�צא אינ� �בריה�, �ל �זל �יד� ��� מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�ל
�מ� חמ� מ�סי� אינ� ונ��ע, �� �פר א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ד�ני�.

ה�מ�ר. ה�זל על ִֵֶַַַָָ���סי�

קודש שבת

ז ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡�� וכפר ה��ראלי, לחבר� ממ�� ��תח�ב מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ל
,�� ��פר ה�ר� ל� להחזיר ח�ב זה הרי � �קר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונ��ע
�זל�ת'. 'א�� ה�קרא וה�א �קר��, וח�ב חמ�; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוה�ספת

א�·. �הלוה�, א� ה��נב, א� הע��ק, א� ה��זל, ְִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�היתה א� ,�� וכח� אבדה מצא א� אצל�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�הפקיד
ל� �ע�ה א� ממ��, אצל� ל� ונ�אר ��פ�ת ְְְִֶֶַָָָָ�ֵֵֶ�יניה�
ה�דה �א�� �ל �בר: �ל �לל� �כר�. ל� נת� ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמ�, קר� מ��� � ונ��ע וכפר ��י�, ל��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכ�'". �פ�ד�� �עמית� "וכח� ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָ��אמר:

מחמת‚. ל��� ח�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה
מ��� אינ� אביו, מחמת ל��� ח�ב היה א� אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעצמ�;
ח�ב �היה א� �נב א� אביו ��זל �ג�� �יצד? ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחמ�.
� ה�דה �� ואחר ונ��ע, ה�� וכפר י�דע, וה�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרי�,
ה�א �זל� על � �זל" "א�ר ��אמר: �לבד, ה�ר� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���

אביו. �זל על חמ� מ�סי� ואינ� חמ�, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמ�סי�

א„. ק�מת; ה�זלה ��אי� אמ�רי�? �ברי� א���ה בל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ונ��ע, ה��ר� וכפר ק�מת, ה�זלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�זל

וחמ�. קר� מ��� � ה�דה �� ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ה��ר�‰. הרי � מת �� ואחר וה�דה, ונ��ע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ�זל
וחמ�; קר� ְֵֶֶֶַָֹמ���

.Â.לבד� ה�ר� מ��� � ה��ר� וה�דה ומת, ונ��ע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�זל
הא��. מ� �ט�ר ה��ר� ,�� �בי� �� ִֵֵֵַָָָָָָ�בי�

.Ê,�חמ� ח�ב ואינ� ה�ר�, את מ��� � לג�י ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה���ע
�ר�טה, מ�וה �ח�ת ה��זל וכ� �עמית�". "וכח� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:
�ר�טה מ�וה �ח�ת �אי� �חמ�, ח�ב אינ� � ונ��ע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
�זל �א� ��ר�; מאר�עה אחד החמ�? ה�א ��ה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממ��.
ה�זלה היתה וא� חמ�ה; מ��� ונ��ע, אר�עה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�וה

.��� רביע �מי ונ�ת� א�ת�, מחזיר � ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָק�מת

.Áדה��� עד חמ�, מ��� ממ�� �פירת על ה���ע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאי�
� �כפירת� ע�מד וה�א עדי�, �א� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמ�;
החמ�; את מ��� ואינ� עדי�, �י על �לבד ה�ר� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמ���
א�ת� מביא ואינ� �אי�, ה� לכ�רה ה�ר�� ע� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�החמ�

עצמ�. �י על ְִֶַַָא�א
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��ב�א עד �ה�, י���� לא זה הרי � �לי�' 'טל ל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹואמר
� זה' �לי 'טל הא��: ל� אמר .��� את וי�ל ויחזיר ְִֶָֹ�ְְְִִֶֶַַַָָָֹה�ה
;��� את וי�ל ויחזיר ה�ה ��ב�א עד ,�� י���� זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
הא�� את צ�ה ה�לי �על א� ה�א, א�� �ל �ליו ָ�ְִִֶַַַָָָ�ֵֶֶָָ��א

�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ְְְֵֵֶַָָֹלמכר�

.Ê�עליה והע�בר �זל, מ��� חכמי� אסר� הר�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�ברי�
והמ�חקי� י�ני� מפריחי �ג�� מ�בריה�; �זל� זה הרי �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
�ת�� י�ני� אד� יפריח לא �יצד? י�ני� מפריחי ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ְ�ק��ה.
מ�ני ��י�, ��א אחרי� ממ�� ל�קח �הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹה���ב,
ותביא נקבה א� אחר, מ��ב� נקבה ויביא זכר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ����ח
ע�פ�ת ��אר �זה הע��ה �ל א�א �לבד, י�ני� ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹזכר.

מ�בריה�. �זל� זה הרי � �בהמה ח�ה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָא�

.Á�ה� מ�ני ה���ב, �ת�� י�ני� לצ�ד חכמי� אסר� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכ�
נ��י� ��ר�י� ואי� אחרי�. א�א[מלכודות]�ל ל��ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

י��ב היה וא� מילי�; אר�עה ה���ב מ� הרחיק �� ְְְִִִִִִִִִֵַַָָָָא�
�עלי �ל �ה��ני� יפר�, לא מיל מאה אפ�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�רמי�,
�ה� �י על א� ה��בכי�, �ת�� יפר� לא וכ� ה�. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹכרמי�
מ� �הרחיק �י על וא� הפקר, �ל א� ��י �ל א� ���ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ה��בכי�. לי��ב �א�ת �ה��ני� מ�ני מיל, מאה ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָה���ב

.Ëולא א�ה. חמ�י� העיר מ� ה��ב� את ְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹמרחיקי�
חמ�י� ל� י� �� א� א�א �דה�, �ת�� ��ב� אד� ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיע�ה
��ד�ת ויפסיד� ה��זל�ת, י��כ� ��א �די ר�ח, לכל ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹא�ה
�ינ� היה אפ�� � מאחר לקח� וא� אחרי�. מ�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹויאכל�
�חזקת�, ה�א הרי �לבד, רבע �ית חבר� �דה �ח�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�בי�

להרחיק. א�ת� מח�בי� ְְְְְִִֵַַואי�

.È�א �עצי� ���חקי� א�� �יצד? �ק��ה ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ�ְְֲִַַהמ�חקי�
�יניה� �נאי וע��י� �ה�, וכ��צא �עצמ�ת א� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�צר�ר�ת
� וכ� �� מ��� י�ח ה�ח�ק, �א�ת� חבר� את ה��צח ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ל
לקח, ה�עלי� ��רצ�� �י על א� מ�בריה�. �זל זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
�זל. זה הרי והתל, �ח�ק �ר� �ח�� חבר� ממ�� ולקח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָה�איל
�נאי וע��י� �ע�פ�ת א� �ח�ה א� �בהמה המ�חקי� ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוכ�
�� מחבר� י�ח י�תר, �ר�� א� �המ�� ��נ�ח ��ל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�יניה�,
מ�בריה�. וגזל אס�ר, ה�ל � א�� �דברי� ���צא וכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכ�,

.‡Èאבל �זל, א��ר �� אי� � ה��י ע� �ק��ה ֲִִִֵֵַָָָ�ְְְֵַַוהמ�חק
�דבר ע�סק א��ר �� לאד�י� רא�י �אי� �טלי�; י� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ

ע�ל�. �ל �בי��ב� ת�רה �דברי א�א ימיו �ל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��עסק

.·È��לת ח�ה מיני ��פל� ודגי�, וע�פ�ת ח�ה ְְְְְִִֵֶַַָָָָמצ�ד�ת
מ�ני מ�בריה�, �זל זה הרי � �נטל� אחר �בא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�צ�דה,

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹ�עדי�

.‚È����ה �ל[זור�]נהר �ל ה� הרי ה��בעי�, �מעינ�ת ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
המנ�� עני �כחה,[חובט]אד�. �ל זיתי� ה�ית �רא� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

מ�בריה�, �זל זה הרי � האר� מעל �נטל� אחר עני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�בא
העני היה וא� �ה�; ה��כה ליד ה�יע� לא �עדי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמ�ני
�זל זה הרי � לאר� �מ�לי� ה�ית, �רא� �יד� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמק��

�ה�. ה��כה ליד ה�יע� �הרי ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�מ�ר,

.„È�רנג�לי� �מ� אד� �ל �ר��ת� אינ� ְְְְְִִִֵֶַַָָָה�ב�רי�
וה��זל מ�בריה�; קני� �ה� י� כ� �י על וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואוזי�,

לר��ת�[קבוצת]נחיל �א א� מ�עליו ��נע� א� �ב�רי�, ְְְְְִִִִִֶָָָָ

�ל נחיל ��צא מי לפיכ�, מ�בריה�. �זל זה הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
ה�חיל לבעל י� � חבר� �ר��ת ו�כ� מר��ת�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ�ב�רי�
� ה�יק וא� נחיל�, את ���ל עד חבר� �דה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹלה��

ה��כה את יק� לא אבל �ה�יק; מה על[הענ�]מ��� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
�מי�. ל�� ְִִֵָָמנת

.ÂË;'זה נחיל יצא 'מ�א� ל�מר: קט� א� א�ה ְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת
אחר מר�פי� ה�עלי� ויהי� ,��� לפי מ�יחי� ��הי� ְְְְְִִִַַַַָָ�ְְְְִִִִֶוה�א,
קט� א� א�ה �אי� �י על א� חנה'; 'היכ� ו��אלי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�חיל,
.�� א�ת� האמינ� מ�בריה�, �ב�רי� וקני� ה�איל עד�ת, ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָ�ני

.ÊË�מ�ד י�צא אינ� �בריה�, �ל �זל �יד� ��� מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�ל
�מ� חמ� מ�סי� אינ� ונ��ע, �� �פר א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ד�ני�.

ה�מ�ר. ה�זל על ִֵֶַַַָָ���סי�

קודש שבת

ז ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות

.‡�� וכפר ה��ראלי, לחבר� ממ�� ��תח�ב מי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ל
,�� ��פר ה�ר� ל� להחזיר ח�ב זה הרי � �קר על ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָונ��ע
�זל�ת'. 'א�� ה�קרא וה�א �קר��, וח�ב חמ�; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹוה�ספת

א�·. �הלוה�, א� ה��נב, א� הע��ק, א� ה��זל, ְִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
�היתה א� ,�� וכח� אבדה מצא א� אצל�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�הפקיד
ל� �ע�ה א� ממ��, אצל� ל� ונ�אר ��פ�ת ְְְִֶֶַָָָָ�ֵֵֶ�יניה�
ה�דה �א�� �ל �בר: �ל �לל� �כר�. ל� נת� ולא ְְְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמלאכה
וחמ�, קר� מ��� � ונ��ע וכפר ��י�, ל��� ח�ב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהיה

וכ�'". �פ�ד�� �עמית� "וכח� ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָ��אמר:

מחמת‚. ל��� ח�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��ה
מ��� אינ� אביו, מחמת ל��� ח�ב היה א� אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָעצמ�;
ח�ב �היה א� �נב א� אביו ��זל �ג�� �יצד? ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחמ�.
� ה�דה �� ואחר ונ��ע, ה�� וכפר י�דע, וה�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָלאחרי�,
ה�א �זל� על � �זל" "א�ר ��אמר: �לבד, ה�ר� ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ���

אביו. �זל על חמ� מ�סי� ואינ� חמ�, ְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמ�סי�

א„. ק�מת; ה�זלה ��אי� אמ�רי�? �ברי� א���ה בל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ונ��ע, ה��ר� וכפר ק�מת, ה�זלה והרי ומת, אביו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�זל

וחמ�. קר� מ��� � ה�דה �� ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ה��ר�‰. הרי � מת �� ואחר וה�דה, ונ��ע האב ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ�זל
וחמ�; קר� ְֵֶֶֶַָֹמ���

.Â.לבד� ה�ר� מ��� � ה��ר� וה�דה ומת, ונ��ע ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�זל
הא��. מ� �ט�ר ה��ר� ,�� �בי� �� ִֵֵֵַָָָָָָ�בי�

.Ê,�חמ� ח�ב ואינ� ה�ר�, את מ��� � לג�י ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה���ע
�ר�טה, מ�וה �ח�ת ה��זל וכ� �עמית�". "וכח� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:
�ר�טה מ�וה �ח�ת �אי� �חמ�, ח�ב אינ� � ונ��ע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוכפר
�זל �א� ��ר�; מאר�עה אחד החמ�? ה�א ��ה ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹממ��.
ה�זלה היתה וא� חמ�ה; מ��� ונ��ע, אר�עה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�וה

.��� רביע �מי ונ�ת� א�ת�, מחזיר � ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָק�מת

.Áדה��� עד חמ�, מ��� ממ�� �פירת על ה���ע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאי�
� �כפירת� ע�מד וה�א עדי�, �א� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָמעצמ�;
החמ�; את מ��� ואינ� עדי�, �י על �לבד ה�ר� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמ���
א�ת� מביא ואינ� �אי�, ה� לכ�רה ה�ר�� ע� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�החמ�

עצמ�. �י על ְִֶַַָא�א
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.Ëולא ה�איל ,�� ��פר �י על א� � חבר� את ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹה��זל
עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב אינ� וה�דה, חזר א� ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָֹנ��ע,
עד ה�זל�, �יד יהי א�א ��יד�; ממ�� לה� ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��חזיר
�וה על נ��ע א� אבל ��ה�. וי�ל� ה�עלי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ��ב�א�
לה�, ��חזיר עד ה�עלי� אחר לר�� ח�ב � ומעלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�ר�טה
����ע, אחר נתיא�� ��בר מ�ני ה��; �א�י ה� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאפ��

לתבע�. ע�ד �אי� ְְְִֵָָָואינ�

.Èח�ב �ר�טה, מ�וה ח�� ��� ה�זלה החזיר ְִֶַָָָָ�ְְֲִִֵֶַָאפ��
ולא נגזל, �ל לבנ� לא י�� ולא ה�עלי�; אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹלה�ליכ�
וא� �עדי�. ה�ליח ה�גזל ע�ה �� א� א�א ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָל�ל�ח�,
זה הרי � ��עיר� �י� לבית החמ� ואת ה�זלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
���יע עד ,�� מט�לי� �י� �בית ל�; �מת��ר א��, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמביא
ה�זל ה��ת� וכל �י�. �ית ל�ליח ה�א נ�ת� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָלבעל�.

יצא. �י�, לבית �� ְְִֵֵַָָוכ��צא

.‡Èחל�� א� החמ�, את ל� נת� ולא ה�ר� את ל� ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹנת�
על ל� ��חל א� החמ�, על ל� מחל ולא ה�ר� על ְֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹל�
צרי� אינ� � ��ר� �ר�טה מ�וה מ�ח�ת ח�� זה ועל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה

על וא� ה�אר. את וי�ל ה�גזל יב�א א�א אחריו, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹלה�לי�
ונמצא �יקר ��א ח���י� אי� ק�מת, עצמ� �ה�זלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�י
נת� ולא החמ� את ל� נת� א� אבל �ר�טה. �וה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹה��אר
על ל� מחל ולא החמ� על ל� ��חל א� ה�ר�, את ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹל�
�ר�טה מ�וה ח�� זה, ועל זה על ל� ��חל א� ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָה�ר�,
��עיר� �י� לבית י�� א� אחריו, לה�ליכ� ח�ב � ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ��ר�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.·È�חמ� �נ�ה �ע� וכפר ל�עלי�, ה�ר� את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה�חזיר
עליו �מ��� �בר, לכל �קר� החמ� נע�ה � עליו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹונ��ע
�ה�א מל�ד � עליו" י�ס� "וחמ�תיו ��אמר: אחר, ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחמ�
�� ��כ�ר החמ� ��תמעט עד חמ�, על חמ� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמ�סי�

�ר�טה. מ�וה עליו ְְְִִֶַָָָָונ��ע

.‚Èוחזר ונ��ע, �אבד וטע� ��ד��, אצל� �היה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָמי
וה�דה וחזר ונ��ע, �אבד וטע� וחזר אצל�, �ה�א ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוה�דה

ה�ר��ה�א ע� ��ב�עה �ב�עה לכל חמ� מ��� � אצל� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
�ה�א מל�ד עליו", י�ס� "וחמ�תיו ��אמר: ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהאחד,

אחד. קר� על חמ�י� ��ה ְֳִֵֶֶֶַַַָָָמ���

�
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ראשו� ,יו�
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� הרי"ג לבע�לה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
א� ��טר, א� הא�ה, �יד �בר �במ�� ְְְְִִִִַַַַָָָָ�ק���י�
�� על והרמז ק���י�. מצות וז�הי � ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�ביאה

�בעל�" א�� אי� "�יֿי�ח `)אמר�: ,ck mixac), ְְִִִִַָָָָ
והיתה" "ויצאה ואמר �ביאה. ���נה מ�מע �ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָ

(a ,my)טר�� ��ציאת� ��� �(hb)ההויה �� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
(oi`eypd)�כס� נקנית �היא למדנ� וכ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ��טר.

�ס�" "אי� עברי�: �אמה (zenyמ�הֿ��אמר ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָ
(`i ,`k�ס� י� אבל זה לאד�� �ס� אי� אמר�: ,ְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָ

�מ��? אחר, eyciwאב.(edin?)לאד�� xy`k edfe) ְֵַַָָ
(sqka eza�מ� �ביאה, ה� �א�ריתא ק���י� ְְְְֲִִִֵַָָָאבל

�כת��ת מק�מ�ת �כ�ה וק���י�(b.)��ת�אר ְְְְִִֵֶַָָ�ְִִ
(` dpyn ` wxt)ונ�ה(c dpyn d wxt)כבר� . ְְִָָ

���כ�א ��למ�ת ז� מצוה �יני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָנת�אר�
�בפר�� ק���י�. מ�כת �ל�מר: לכ�, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ�ְַהמיחדת
ה�ה �א�ריתא �ה� �ביאה ק���י� על ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאמר�

�א�ריתא. ק���י� ��צות ְְְְִִִִֵֶַַָָנת�אר

שני, שלישי,יו� רביעייו� יו�

.‰�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� השנ"ה מ�בע�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א וק���י�, �ת�ה ְְְְִִִֶַָָֹ�ְְֹ�לא

י�ראל" מ�נ�ת קד�ה gi)תהיה ,bk mixac)כבר� , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ
אמר� וה�א אחר �ל��� זה �עני� האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ�פל

להזנ�ת�" אתֿ��� "אלֿ�ח�ל (xwie`יתע�ה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
(hk ,hiספרא �ל��� .(miyecw zyxt)אלֿ�ח�ל" : ְְְִֵַַָ

ל�� ��א �נ�יה ��� ה��סר זה � ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתֿ���"
אי��ת. ל�� ��א עצמ� ה��סרת וכ� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאי��ת,
ואיזה זה �ל��� זה לאו �פל ל�ה מ��י ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��מע
�מ��טיו קד� ��בר וה�א: ,�� י� נ�ס� ְְְְְִִֵֶַָָָָָָעני�
א� מפ�ה �היה �י� �ת�לה �ה��על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתע�ה,
א�א מ�ֿהענ�י� ענ� ��� ח�ב אינ� � ֳִִֵֵֶֶַָָָָֹא�נס
��גע, א�ה א�ת� ו���א �לבד ממ�� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ��ל��
�יו� �דע�נ�, ע�לה והיה ��ת�ב. ��ת�אר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מ�
נ�הג ה�א הרי ממ�� קנס א�א זה �דבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָ�אי�
למס�ר אד� �ר�אי �כ�� ��ממ��, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ�כלֿ�בר
ל� למח�ל א� �לֿמהֿ��רצה מ�מ�נ� ְְֲִִִֵֶֶַַָָלחבר�

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

��� לקחת ר�אי יהיה �� �� ל�, ח�ב ְְִִֶֶַַַַַַַָָָ�מהֿ�ה�א
וימח�ל עליה לב�א אד� לאיזה �למסר� ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָה�ערה
�ל�מר: מ�כ��תיו, זכ�ת ��ה �יו� �כ� ְַָ�ְְְִֵֶֶָָל�

�ס� dztnd)החמ�י� e` qpe`d qpwpy)�ה� ֲִִֵֶֶֶַ
ל� ���� מנת על ל� ��מסר�ה א� ה�ערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
ל�: ונאמר זה על הזהר לפיכ� �ינרי�. וכ� ��ְְִִִָָָָ�ְְֱֶֶַַַ

להזנ�ת�" אתֿ��� my)"אלֿ�ח�ל `xwie)לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
א�א� אינ� �לבד ממ�� �ת�ל�מי �� ��נ�י �ה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה�בר ��ע�ה אבל אנס; א� ���ה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�
וג�ה לכ�. �ר� אי� � �בה�ר �ניה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ�רצ��
�מלאה האר� "ולאֿתזנה ואמר: לכ� ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿה�ע�

ז�ה" ק�רה(my)האר� וה���י �הא�נס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתר�ה � �בה�ר �רצ�� ה�בר יהיה וא� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
זה, לפס�ק ונאה יפה טע� וזה �אר�. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוית��ט
�למה חכמי� לכלֿמהֿ�הז�יר� מתאי� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוה�א
לאו �ל�מר: זה, ולאו ה��רה. מ��טי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ��ח�ב�
מצוה �יני נת�אר� �כבר עליו. ל�קי� � ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�פנ�יה

וק���י�. �כת��ת ְִִ�ְִז�

חמישי, שישייו� ,יו�

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הרס"ב אמהה�צוה ק�נה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְֶַָָ
�אמרי ��נתי נ�א�. א� ל� מ�הציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעבר�ה
�ס�ת� א� מז�נ�תיה ל� יצמצ� ��א ל�. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
�לצער�, ל� להציק �כדי ע�נת� מ��ה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָא�

לא וענת� �ס�ת� "�אר� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוה�א
i)יגרע" ,`k zeny)ֿל� ��לל �עצמ�, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ

מ�ל�ת �אחד ל� יציק ��א י�ראל �ת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה���א
אמר� וה�א �לע��ת�, לצער� �די הא�ה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה�ברי�
מ��ה מ�מנ�ע �הזהיר עבר�ה �אמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתע�ה
יע�הֿל� ה�נ�ת �מ��ט וענת�, �ס�ת� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�אר�

(h ,my)א�� ה�א: ה�נ�ת ����ט למדנ� מ�א� ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
��כל�א אמר� וה�א וע�נה, �ס�ת �אר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)ה�נ�ת למ��ט מהֿ�מדנ� "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמר�: ו�� למד. ונמצא לל�ד �א זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמע�ה?
�מ�מע�; � �ס�ת� מז�נ�תיה; א�� � ְְְְְֵֵֶַָָָָ"�אר�

אר�" �ר� ז� � .(`zeyi)ע�נת� ֶֶֶֶָָ

קודש שבת

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרי"ב לפר�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
�ריה מצות וז�הי ה�י�, לק��� �להת��� ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָולר��ת
�רב�" �ר� "[וא��] יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְְִִֶֶַַָָורביה,

(f ,h ziy`xa)�אר� �כבר .(.fh zekxa)�החת� ְֲֵֶֶָָָ
טע� ונתנ� �ת�לה, נ�א א� �מע מ�ריאת ְְְְְִִִַַַַָָָָָ�ט�ר
נת�אר� �כבר �מצוה. ע�סק �ה�א מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָלכ�,

מיבמ�ת ו' �פרק וח��ביה ז� מצוה ואי�(q`:)�יני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
�� אמר� �בפר�� ז�; �מצוה ח�ב�ת ְְְְִִֵַַָָָָָה��י�

(:dq)לא אבל ורביה, �ריה על מצ�ה "האי� :ְִָ�ְְְֲִִֶַָָָֹ
ִָָהא�ה".

�
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��� לקחת ר�אי יהיה �� �� ל�, ח�ב ְְִִֶֶַַַַַַַָָָ�מהֿ�ה�א
וימח�ל עליה לב�א אד� לאיזה �למסר� ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָה�ערה
�ל�מר: מ�כ��תיו, זכ�ת ��ה �יו� �כ� ְַָ�ְְְִֵֶֶָָל�

�ס� dztnd)החמ�י� e` qpe`d qpwpy)�ה� ֲִִֵֶֶֶַ
ל� ���� מנת על ל� ��מסר�ה א� ה�ערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
ל�: ונאמר זה על הזהר לפיכ� �ינרי�. וכ� ��ְְִִִָָָָ�ְְֱֶֶַַַ

להזנ�ת�" אתֿ��� my)"אלֿ�ח�ל `xwie)לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
א�א� אינ� �לבד ממ�� �ת�ל�מי �� ��נ�י �ה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה�בר ��ע�ה אבל אנס; א� ���ה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�
וג�ה לכ�. �ר� אי� � �בה�ר �ניה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ�רצ��
�מלאה האר� "ולאֿתזנה ואמר: לכ� ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿה�ע�

ז�ה" ק�רה(my)האר� וה���י �הא�נס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתר�ה � �בה�ר �רצ�� ה�בר יהיה וא� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
זה, לפס�ק ונאה יפה טע� וזה �אר�. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוית��ט
�למה חכמי� לכלֿמהֿ�הז�יר� מתאי� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוה�א
לאו �ל�מר: זה, ולאו ה��רה. מ��טי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָ��ח�ב�
מצוה �יני נת�אר� �כבר עליו. ל�קי� � ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�פנ�יה

וק���י�. �כת��ת ְִִ�ְִז�

חמישי, שישייו� ,יו�
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� הרס"ב אמהה�צוה ק�נה �הזהר האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְֶַָָ
�אמרי ��נתי נ�א�. א� ל� מ�הציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעבר�ה
�ס�ת� א� מז�נ�תיה ל� יצמצ� ��א ל�. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
�לצער�, ל� להציק �כדי ע�נת� מ��ה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָא�

לא וענת� �ס�ת� "�אר� יתע�ה: אמר� ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוה�א
i)יגרע" ,`k zeny)ֿל� ��לל �עצמ�, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ

מ�ל�ת �אחד ל� יציק ��א י�ראל �ת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה���א
אמר� וה�א �לע��ת�, לצער� �די הא�ה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָה�ברי�
מ��ה מ�מנ�ע �הזהיר עבר�ה �אמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתע�ה
יע�הֿל� ה�נ�ת �מ��ט וענת�, �ס�ת� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�אר�

(h ,my)א�� ה�א: ה�נ�ת ����ט למדנ� מ�א� ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
��כל�א אמר� וה�א וע�נה, �ס�ת �אר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)ה�נ�ת למ��ט מהֿ�מדנ� "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמר�: ו�� למד. ונמצא לל�ד �א זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמע�ה?
�מ�מע�; � �ס�ת� מז�נ�תיה; א�� � ְְְְְֵֵֶַָָָָ"�אר�

אר�" �ר� ז� � .(`zeyi)ע�נת� ֶֶֶֶָָ

קודש שבת

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרי"ב לפר�תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
�ריה מצות וז�הי ה�י�, לק��� �להת��� ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָולר��ת
�רב�" �ר� "[וא��] יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְְִִֶֶַַָָורביה,

(f ,h ziy`xa)�אר� �כבר .(.fh zekxa)�החת� ְֲֵֶֶָָָ
טע� ונתנ� �ת�לה, נ�א א� �מע מ�ריאת ְְְְְִִִַַַַָָָָָ�ט�ר
נת�אר� �כבר �מצוה. ע�סק �ה�א מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָלכ�,

מיבמ�ת ו' �פרק וח��ביה ז� מצוה ואי�(q`:)�יני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
�� אמר� �בפר�� ז�; �מצוה ח�ב�ת ְְְְִִֵַַָָָָָה��י�

(:dq)לא אבל ורביה, �ריה על מצ�ה "האי� :ְִָ�ְְְֲִִֶַָָָֹ
ִָָהא�ה".

�

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr cn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

aiigy in gixkdl oi`e ,l`xyi ux`l zelrln

epi` axd ok m`e ,l`xyi ux`n z`vl zeevna
,ux`l uegl enr z`vl card z` gixkdl leki

àlà,`ziixaa qexbl yim`ãáòä àöé ¤¨¨¨¨¤¤
epevxníL Baø Bøëîe ,àéøeñì Baø øçà©©©§§¨§¨©¨

,xg` l`xyilBaø úòc íà`viy drya ¦©©©
dpnnøBæçì,l`xyi ux`lBúBà ïéôBkz` ± ©£¦

,zexigl card z` `ivedl dpewdåmle`íà §¦
øBæçì Baø úòc ïéàux`n `viy drya ¥©©©©£

eax zrc efy rciy s` enr `vi carde ,l`xyi,
BúBà ïéôBk ïéà:card z` `ivedl dpewd z` ± ¥¦

ézøz ìàeîL øîc dépéî úéòîL ,ïðò áø øîà̈©©¨¨¨§¦¦¥§©§¥©§¥
,dkld iwqt ipy l`eny mya izrny ±àãç£¨

Cäxkendy ,epizpynay df oica mdn cg` ± ©
,zexigl `vi ux`l uegl ecarøîzéàc Cãéàå§¦¨§¦§©

l`xyi,dîöò ìáBiä úðLa eäãN øëBnä©¥¨¥¦§©©¥©§¨
,mipey`xd odilral zecyd zexfeg ef dpyay

:dcyd oica l`enye ax ewlgp,øîà áødcy ©¨©
efäøeëîdpewläàöBéåxg`l cin ecin §¨§§¨

.eizern cai` dpewde ,dxiknd,øîà ìàeîLe§¥¨©
ef dcy,øwéò ìk äøeëî dðéà,`ed xnege lwe ¥¨§¨¨¦¨

cin driwtn laeid dxknp xaky dcy m`
oky lk ,mipey`xd dilral zxfege dpewd
dilra zeyxn dcyd `vz `ly akrn laeidy

mipecipd ipya gwnd inc oicy `l` .mipey`xd
,dey epi`àãçawqt mdn cg`a ±yéðéáæ éøãä §¨¨¨§¥§¦¥

xkende ,rxtnl zlhazne zxfeg dxikndy ±

,dpewl zernd z` xifgnàãçáemdn cg`ae ± §¨¨
wqtyéðéáæ éøãä àìdpi` dxikndy ± Ÿ¨§¥§¦¥

`adle o`kn legz `ly `l` ,rxtnl zlhazn

,eizern z` ciqtd dpewdeéä àðòãé àìå§Ÿ¨©§¨¥
eäéépéîdxikndy wqt mdn dfi`a rcei ipi`e ± ¦©§

dlha `idy wqt mdn dfi`ae rxtnl dlha

.`adle o`knïðà éæçéð ,óñBé áø øîàd`xp ± ¨©©¥¤¡¥£¨

,opr ax ly ewtq z` heytpe ep`éðúcîdnn - ¦§¨¥
epipyyì Bcáò øëBnä ,àúééøáaxcd l`xyi §¨©§¨©¥©§§

aàöé ,õøàì õeçcardúeøéçì,éøöåèb C ¨¨¤¨¨§¥§¨¦¥
éðL Baøî øeøçLza `yil exizdl ick ¦§¥©¥¦

hb el zzl jixv ipyd eaxy jkne .l`xyi
,xexgydpéî òîLy ,cnlp ±,éðL Baø dééð÷ §©¦¨©§¥©¥¦

eze` dpw ipyd eaxyéðéáæ éøãä àìå± §Ÿ¨§¥§¦¥
oi` `linne ,rxtnl dlha dpi` dxiknde

eizern z` reazl leki dpewd.opr axy oeike
zerndy mipicdn cg`a wx l`enyn rny

cai` ecar xkenay gked `ziixaae ,mixfeg
dcyay xnel epilr ok m` ,eizern z` dpewd

,dpewl mixfeg zerndíúä ìàeîL øîà éëå± §¦¨©§¥¨¨
laeid zpya dcy xkendy l`eny xn` xy`ke

dcydy eixaca oeekzp ,dxekn dcyd oi`dðéà¥¨
äøeëî,rxtnl dlha dxiknd `l` -úBòîe §¨¨
gwndïéøæBç.xkenl §¦

האשך בימור זאסכת גיטין זיום רמשון עא' ב



hiפי wxt ryedi - mi`iap

hi ryedi`pÎal

áì:íúçtLîì éìzôð éðáì éMMä ìøBbä àöé éìzôð éðáìâìíìeáâ éäéå ¦§¥´©§¨¦½¨−̈©¨´©¦¦®¦§¥¬©§¨¦−§¦§§Ÿ¨«©§¦´§¨Á
:ïcøiä åéúàöú éäéå íewì-ãò ìàðáéå á÷pä éîãàå íépðòöa ïBìàî óìçî¥¥̧¤¥«©¹§©«£©¦À©«£¨¦¬©¤²¤§©§§¥−©©®©§¦¬«Ÿ§Ÿ−̈©©§¥«

ãìøLàáe áâpî ïeìáæa òâôe ä÷÷ç íMî àöéå øBáz úBðæà äné ìeábä áLå§¨̧©§¬Æ̈¨Æ©§´¨½§¨¨¬¦−̈ª®Ÿ¨¨©̧¦§ª¹¦¤À¤§¨¥Æ
:LîMä çøæî ïcøiä äãeäéáe íiî òâtäìúnçå øö íécvä øöáî éøòå ¨©´¦½̈¦´½̈©©§¥−¦§©¬©¨«¤§¨¥−¦§¨®©¦¦´¥½§©©−

:úøpëå úwøåì:øBöçå äîøäå äîãàåæì:øBöç ïéòå éòøãàå Lã÷åçìïBàøéå ©©¬§¦¨«¤©«£¨¨¬§¨«¨−̈§¨«§¤¬¤§¤§¤−¦§¥¬¨«§¦§Æ
:ïäéøöçå äøNò-òLz íéøò LîL úéáe úðò-úéáe íøç ìà-ìcâîeèìúàæ ¦§©¥½¢¥¬¥«£−̈¥´¨®¤¨¦¬§©«¤§¥−§©§¥¤«ÀŸ

:ïäéøöçå íéøòä íúçtLîì éìzôð-éðá ähî úìçðîïã-éðá ähîì ©«£©²©¥¬§¥«©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®¤«¨¦−§©§¥¤«§©¥¬§¥−̈
:éòéáMä ìøBbä àöé íúçtLîìàîøéòå ìBàzLàå äòøö íúìçð ìeáb éäéå §¦§§Ÿ¨®¨−̈©¨¬©§¦¦«©§¦−§´©«£¨¨®¨§¨¬§¤§¨−§¦¬

:LîLáî:äìúéå ïBìiàå ïéaìòLåâî:ïBø÷òå äúðîúå ïBìéàåãîä÷zìàå ¨«¤§©«£©¦¬§©¨−§¦§¨«§¥¬§¦§−̈¨§¤§«§¤§§¥¬
:úìòáe ïBúaâåäî:ïBnø-úâå ÷øá-éðáe ãäéååîìeábä-íò ïBwøäå ïB÷øiä éîe §¦§−©«£¨«¦ª¬§¥§©−§©¦«¥¬©©§−§¨«©®¦©§−

:Bôé ìeîæîì-íò eîçliå ïã-éðá eìòiå íäî ïã-éða-ìeáâ àöiåeãkìiå íL ¬¨«©¥¥²§«§¥−̈¥¤®©©«£´§¥Â̈©¦¨«£¸¦¤¹¤©¦§§¬
dúBà|ìì eàø÷iå dá eáLiå dúBà eLøiå áøç-éôì dúBà ekiåíLk ïc íL ¨´©©¯¨´§¦¤À¤©¦«§³¨Æ©¥´§½̈©¦§§³§¤Æ¤Æ½̈§¥−

:íäéáà ïcçî:ïäéøöçå älàä íéøòä íúçtLîì ïã-éðá ähî úìçð úàæ ¨¬£¦¤«ÀŸ©«£©²©¥¬§¥−̈§¦§§Ÿ¨®¤«¨¦¬¨¥−¤§©§¥¤«
i"yx

(‰Ï).¯ˆ·Ó È¯ÚÂ:צר הצדי� לנפתלי היו
(‡Ó).ÏÂ‡˙˘‡Â ‰Ú¯ˆהיה יהודה (לעילמשל

לג) סטו ד� בני גורל ונפל לה�:, מו�
(ÊÓ).Ì‰Ó Ô„ È�· ÏÂ·‚ ‡ˆÈÂ,קצת נטלו כא�

רחוק אחר במקו� גורל לה� נפל ועוד

בינתי�: מפסיקי� שבטי� ושאר מגבול�,
.Ì˘Ï ÌÚ ÂÓÁÏÈÂ�ב עתניאל בימי זמ� לאחר

בספר שנאמר כמה מיכה, פסל ובימי קנז,
ב)שופטי� בספרÌ˘Ï.:(יח האמורה ליש היא

יד)שופטי� :(יח

cec zcevn
(·Ï).Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÈÏ˙Ù� È�·Ïלכל נפתלי לבני הנחלק

ומשפחה: ‚·ÌÏÂ.(Ï‚)משפחה È‰ÈÂבפאת הל� גבול�
וכו': מחל� המזרח כלפי ממערב, ÓÈ‰.(Ï„)הדרומי ÏÂ·‚‰ ·˘Âובא הצפוני, בפאת המערב כלפי ממזרח הגבול חזר

תבור: נפתלי:Ó�‚·.לאזנות של צפונה והוא זבולו�, של אשר:ÌÈÓ.מנגב של מזרחה והוא נפתלי, של ממערבה
.Ô„¯È‰ ‰„Â‰È·Âולנפתלי הדרומי, הירד� בקצה כלה יהודה צפו� גבול כי במזרח, העומד בהירד� פגע יהודה ובגבול

הירד�, עד גבול� שהיה השבטי� בכל שפגע הדי� והוא הירד�, בסו� יהודה בגבול פגע כ� א� לנחלה, הירד� כל היה
בו: ג� פגע מקו� מכל הדרומי, בסו� יהודה נחלת שהיה שא� לומר בא Ó·ˆ¯.(Ï‰)אבל È¯ÚÂואלה לומר, רצה

וכו': הצדי� נפתלי של המבצר Ú˘¯‰.(ÁÏ)ערי Ú˘˙עשרה שש עשרה, תשע לו היה המבצר ערי ע� לומר, רצה
שאצלו: השבט לבני היו והנשארי� הגבול, על שעמדו מאלו שלש ועוד מבצר ÏÂ‡˙˘‡Â.(Ó‡)ערי ‰Ú¯ˆ�שאי יתכ�

יהודה: של מערבית צפונית במקצוע היה ד� ונחלת יהודה, בגבול שהיו יהודה:ÔÂ¯˜ÚÂ.(Ó‚)אלו בגבול שהיה זהו לא
(ÂÓ).'ÂÎÂ ÏÂ·‚‰ ÌÚ:יפו מול של הגבול ע� ד�, מנחלת היו הה� הערי� לומר, Ì‰Ó.(ÊÓ)רצה Ô„ È�· ÏÂ·‚ ‡ˆÈÂ

והוא בלש�, להלח� זה לאחר עלו ולזה לה�, הספיק ולא לה�, מהראוי פחות בגורל יצא ד� נחלת גבול לומר, רצה
שופטי� בספר האמורה ז)ליש בגבולה(יח ולא ישראל אר� לגבול מחו� נחלתוהיתה מול היתה מזרחית צפונית (ובמקצוע

וזה מזרחית, צפונית במקצוע יתחיל הלא והירד� לש�, והוא מד�, שיורד ש� על נקרא ירד� א): נה (בכורות לברכה זכרונ� רבותינו אמרו כי נפתלי,

שבע ובאר מזרחית, צפונית במקצוע היה ד� כי באלכסו�, קצהו עד ישראל אר� מקצה לומר, ורצה שבע, באר ועד מד� ה): ה א (מלכי� הכתוב שאמר

ההיא) בהמקצוע שלקחו היתה שמעו� נחלת משל כי מערבית, דרומית במקצוע ‰‡Ï‰.(ÁÓ):היה ÌÈ¯Ú‰:למעלה האמורי�

oeiv zcevn
(ÊÓ)Â˘¯ÈÂ:ירושה מלשו� .

fi wxt `Îminid ixac - miaezk

èîiå äéúìeáâì õøàä-úà ìçðì elëéåïeð-ïa òLBäéì äìçð ìàøNé-éðá eðz ©§©²¦§¬Ÿ¤¨−̈¤¦§«Ÿ¤®¨©¦§¸§¥«¦§¨¥¯©«£¨²¦«ª¬©¦−
:íëBúaðøäa çøñ-úðîz-úà ìàL øLà øéòä-úà Bì eðúð äåäé ét-ìò §¨«©¦̧§Ÿ̈¹¨´§À¤¨¦Æ£¤´¨½̈¤¦§©¤−©§©´

:da áLiå øéòä-úà äðáiå íéøôààðïäkä øæòìà eìçð-øLà úìçpä älà| ¤§¨®¦©¦§¤¬¤¨¦−©¥¬¤¨«¥´¤©§¨¿Ÿ£¤¦«£´¤§¨¨´©Ÿ¥´
ìàøNé-éða úBhîì úBáàä éLàøå ïeð-ïa òLBäéå|ìøBâa|äåäé éðôì äìLa ¦ª´©¦ÂÁ§¨¥´¨«¨´§©Á§¥«¦§¨¥̧§¨³§¦ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:õøàä-úà ÷lçî elëéå ãòBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®©§©¾¥«©¥−¤¨¨«¤
i"yx

(‡�).ÂÏÁ� הנחילו:‡˘¯

cec zcevn
(ËÓ).ÏÂÁ�Ï:הגורל ידי על למעלה:È˙ÏÂ·‚Ï‰.להנחיל האמורי� הגבולי� ‰'.(�)לפי ÈÙ ÏÚ�באורי שאלו

סרח: תמנת והיא שאל, אשר העיר את לו נתנו פיה� ועל בגורל:�ÂÏÁ.(�‡)ותומי�, לישראל È˘‡¯Âהנחילו
.˙ÂËÓÏ ˙Â·‡‰:ישראל בני מטות של אבות בתי נחלו·‚Ï¯Â.ראשי אשר הנחלות אלה לומר המקרא, לתחלת חוזר

ÏÁÓ˜.בגורל: ÂÏÎÈÂ:בגורל האר� חלוקת השלימו

fi `Îminid ixac`iÎ`

æéàáLBé éëðà äpä àéápä ïúð-ìà ãéåc øîàiå Búéáa ãéåc áLé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨©¬¨¦−§¥®©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¨´©¨¦À¦¥̧¨«Ÿ¦³¥Æ
:úBòéøé úçz äåäé-úéøa ïBøàå íéæøàä úéáaáìk ãéåc-ìà ïúð øîàiå §¥´¨«£¨¦½©«£¬§¦«§Ÿ̈−©¬©§¦«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¨¦½²Ÿ

:Cnò íéäìàä ék äNò Eááìa øLàâíéäìà-øác éäéå àeää äìéla éäéå £¤¬¦§¨«§−£¥®¦¬¨«¡Ÿ¦−¦¨«©§¦−©©´§¨©®©§¦Æ§©¡Ÿ¦½
:øîàì ïúð-ìàãäzà àì äåäé øîà äk écáò ãéåc-ìà zøîàå Cì ¤¨−̈¥«Ÿ¥³§¨«©§¨Æ¤¨¦´©§¦½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®¬Ÿ©¨²

ì úéaä él-äðáz:úáLäéúéìòä øLà íBiä-ïî úéáa ézáLé àì ék ¦§¤¦¬©©−¦¨¨«¤¦´³Ÿ¨©Æ§¦Æ§©½¦¦©À£¤³¤«¡¥Æ¦Æ
:ïkLnîe ìäà-ìà ìäàî äéäàå äfä íBiä ãò ìàøNé-úàåìëa ¤¦§¨¥½©−©´©¤®¨¤«§¤²¥¬Ÿ¤¤−Ÿ¤¦¦§¨«§´Ÿ

i"yx

(‡).„ÈÂ„ ·˘È ¯˘‡Î È‰ÈÂ('ז וה'(בש"ב כתיב
בתו� יושב האלהי� וארו� וגו' מסביב לו הניח
האהל בתו� הימנה למעלה כדכתיב היריעה
בו קיי� הקב"ה דוד אמר דוד לו נטה אשר
אנכי וג� מסביב אויביכ� מכל לכ� והניח
והיה בסמו� שכתוב מה לעשות עלי מוטל
שמו לשכ� בו אלהיכ� ה' יבחר אשר המקו�

משכ�: לו אעשה כלומר ·ÏÈÏ‰(‚)ש� È‰ÈÂ
.'Â‚Â ‡Â‰‰הקב"ה לו אמר במדרש מפורש

נדר� אליו שולח שאני הזה האד� הנביא לנת�
לא לבנותו ישבע שלא עד לו ואמור צא הוא
שאני האד� ד"א לשבתי, הבית תבנה אתה
קוד� לו אמור ל� הוא זריז אצלו שולח�

פועלי�: ‡‰Ï(‰)שישכור Ï‡ Ï‰‡Ó ‰È‰‡Â
.ÔÎ˘ÓÓÂאל מאהל מתהל� ואהיה כלומר

ומשילה לשילה מגלגל משכ� אל וממשכ� אהל
מטלטל שהייתי גב על וא� לגבעו� ומנוב לנוב

למשכ�: וממשכ� אהל אל ·ÏÎ(Â)מאהל

cec zcevn
(‡).Â˙È··:מעלתו לפי לו הראוי בבית ‰‡¯ÌÈÊ.ר"ל ˙È··:�ארזי בתקרת ÂÚÈ¯È˙.מסוכ� ˙Á˙האמור האוהל הוא

לארו�: הראויה הבית היא זו וכי וכאומר ·Í··Ï.(·)למעלה ¯˘‡ ÏÎ:�חפצ עשה לה' בית לבנות חפצ� א� כאומר
(‰).È˙·˘È ‡Ï ÈÎ:לי תבנה לא אתה וכ� בבית ישבתי לא הנה עד הנה ר"ל וכו', ישבתי לא Ï‰Â‡Ó.אשר ‰È‰‡Â

וכו': נוב אוהל אל שילה מאוהל מתהל� ומעצמוÔÎ˘ÓÓÂ.הייתי קצר מקרא והוא משכ� אל וממשכ� אמר כאילו
החסרו�: ÂÎÂ'.יוב� ¯˘‡ ÏÎ·לרעות צויתיו אשר מהשופטי� אח' אל דברתי וכי וכו' התהלכתי אשר המקומות בכל



פי fi wxt `Îminid ixac - miaezk

èîiå äéúìeáâì õøàä-úà ìçðì elëéåïeð-ïa òLBäéì äìçð ìàøNé-éðá eðz ©§©²¦§¬Ÿ¤¨−̈¤¦§«Ÿ¤®¨©¦§¸§¥«¦§¨¥¯©«£¨²¦«ª¬©¦−
:íëBúaðøäa çøñ-úðîz-úà ìàL øLà øéòä-úà Bì eðúð äåäé ét-ìò §¨«©¦̧§Ÿ̈¹¨´§À¤¨¦Æ£¤´¨½̈¤¦§©¤−©§©´

:da áLiå øéòä-úà äðáiå íéøôààðïäkä øæòìà eìçð-øLà úìçpä älà| ¤§¨®¦©¦§¤¬¤¨¦−©¥¬¤¨«¥´¤©§¨¿Ÿ£¤¦«£´¤§¨¨´©Ÿ¥´
ìàøNé-éða úBhîì úBáàä éLàøå ïeð-ïa òLBäéå|ìøBâa|äåäé éðôì äìLa ¦ª´©¦ÂÁ§¨¥´¨«¨´§©Á§¥«¦§¨¥̧§¨³§¦ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½

:õøàä-úà ÷lçî elëéå ãòBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®©§©¾¥«©¥−¤¨¨«¤
i"yx

(‡�).ÂÏÁ� הנחילו:‡˘¯

cec zcevn
(ËÓ).ÏÂÁ�Ï:הגורל ידי על למעלה:È˙ÏÂ·‚Ï‰.להנחיל האמורי� הגבולי� ‰'.(�)לפי ÈÙ ÏÚ�באורי שאלו

סרח: תמנת והיא שאל, אשר העיר את לו נתנו פיה� ועל בגורל:�ÂÏÁ.(�‡)ותומי�, לישראל È˘‡¯Âהנחילו
.˙ÂËÓÏ ˙Â·‡‰:ישראל בני מטות של אבות בתי נחלו·‚Ï¯Â.ראשי אשר הנחלות אלה לומר המקרא, לתחלת חוזר

ÏÁÓ˜.בגורל: ÂÏÎÈÂ:בגורל האר� חלוקת השלימו

fi `Îminid ixac`iÎ`

æéàáLBé éëðà äpä àéápä ïúð-ìà ãéåc øîàiå Búéáa ãéåc áLé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨©¬¨¦−§¥®©¸Ÿ¤¨¦¹¤¨¨´©¨¦À¦¥̧¨«Ÿ¦³¥Æ
:úBòéøé úçz äåäé-úéøa ïBøàå íéæøàä úéáaáìk ãéåc-ìà ïúð øîàiå §¥´¨«£¨¦½©«£¬§¦«§Ÿ̈−©¬©§¦«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¨¦½²Ÿ

:Cnò íéäìàä ék äNò Eááìa øLàâíéäìà-øác éäéå àeää äìéla éäéå £¤¬¦§¨«§−£¥®¦¬¨«¡Ÿ¦−¦¨«©§¦−©©´§¨©®©§¦Æ§©¡Ÿ¦½
:øîàì ïúð-ìàãäzà àì äåäé øîà äk écáò ãéåc-ìà zøîàå Cì ¤¨−̈¥«Ÿ¥³§¨«©§¨Æ¤¨¦´©§¦½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®¬Ÿ©¨²

ì úéaä él-äðáz:úáLäéúéìòä øLà íBiä-ïî úéáa ézáLé àì ék ¦§¤¦¬©©−¦¨¨«¤¦´³Ÿ¨©Æ§¦Æ§©½¦¦©À£¤³¤«¡¥Æ¦Æ
:ïkLnîe ìäà-ìà ìäàî äéäàå äfä íBiä ãò ìàøNé-úàåìëa ¤¦§¨¥½©−©´©¤®¨¤«§¤²¥¬Ÿ¤¤−Ÿ¤¦¦§¨«§´Ÿ

i"yx

(‡).„ÈÂ„ ·˘È ¯˘‡Î È‰ÈÂ('ז וה'(בש"ב כתיב
בתו� יושב האלהי� וארו� וגו' מסביב לו הניח
האהל בתו� הימנה למעלה כדכתיב היריעה
בו קיי� הקב"ה דוד אמר דוד לו נטה אשר
אנכי וג� מסביב אויביכ� מכל לכ� והניח
והיה בסמו� שכתוב מה לעשות עלי מוטל
שמו לשכ� בו אלהיכ� ה' יבחר אשר המקו�

משכ�: לו אעשה כלומר ·ÏÈÏ‰(‚)ש� È‰ÈÂ
.'Â‚Â ‡Â‰‰הקב"ה לו אמר במדרש מפורש

נדר� אליו שולח שאני הזה האד� הנביא לנת�
לא לבנותו ישבע שלא עד לו ואמור צא הוא
שאני האד� ד"א לשבתי, הבית תבנה אתה
קוד� לו אמור ל� הוא זריז אצלו שולח�

פועלי�: ‡‰Ï(‰)שישכור Ï‡ Ï‰‡Ó ‰È‰‡Â
.ÔÎ˘ÓÓÂאל מאהל מתהל� ואהיה כלומר

ומשילה לשילה מגלגל משכ� אל וממשכ� אהל
מטלטל שהייתי גב על וא� לגבעו� ומנוב לנוב

למשכ�: וממשכ� אהל אל ·ÏÎ(Â)מאהל

cec zcevn
(‡).Â˙È··:מעלתו לפי לו הראוי בבית ‰‡¯ÌÈÊ.ר"ל ˙È··:�ארזי בתקרת ÂÚÈ¯È˙.מסוכ� ˙Á˙האמור האוהל הוא

לארו�: הראויה הבית היא זו וכי וכאומר ·Í··Ï.(·)למעלה ¯˘‡ ÏÎ:�חפצ עשה לה' בית לבנות חפצ� א� כאומר
(‰).È˙·˘È ‡Ï ÈÎ:לי תבנה לא אתה וכ� בבית ישבתי לא הנה עד הנה ר"ל וכו', ישבתי לא Ï‰Â‡Ó.אשר ‰È‰‡Â

וכו': נוב אוהל אל שילה מאוהל מתהל� ומעצמוÔÎ˘ÓÓÂ.הייתי קצר מקרא והוא משכ� אל וממשכ� אמר כאילו
החסרו�: ÂÎÂ'.יוב� ¯˘‡ ÏÎ·לרעות צויתיו אשר מהשופטי� אח' אל דברתי וכי וכו' התהלכתי אשר המקומות בכל
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øLà ìàøNé éèôL ãçà-úà ézøac øáãä ìàøNé-ìëa ézëläúä-øLà£¤¦§©©§¦»§¨¦§¨¥¼£¨¨´¦©À§¦¤©©Æ«Ÿ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:íéæøà úéa éì íúéðá-àì änì øîàì énò-úà úBòøì éúéeöæäk äzòå ¦¦²¦¦§¬¤©¦−¥®Ÿ¨²¨«Ÿ§¦¤¬¦−¥¬£¨¦«§Â©¨¸Ÿ

ézç÷ì éðà úBàáö äåäé øîà äk ãéåãì écáòì øîàúéøçà-ïî äåpä-ïî E Ÿ©¹§©§¦´§¨¦À³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½£¦³§©§¦ÆÆ¦©¨¤½¦©«£¥−
:ìàøNé énò ìò ãéâð úBéäì ïàväçúéøëàå zëìä øLà ìëa Enò äéäàå ©®Ÿ¦«§´¨¦½©−©¦¬¦§¨¥«¨¤«§¤´¦§À§ŸÆ£¤´¨©½§¨¨«©§¦¬

éáéBà-ìk-úàéðtî E:õøàa øLà íéìBãbä íLk íL Eì éúéNòå EèézîNå ¤¨«§¤−¦¨¤®§¨¦³¦§Æ¥½§¥¬©§¦−£¤¬¨¨«¤§©§¦´
eôéñBé-àìå ãBò æbøé àìå åézçz ïëLå eäézòèðe ìàøNé énòì íB÷î̈Â§©¦̧¦§¨¥³§©§¦ÆÆ§¨©´©§½̈§¬Ÿ¦§©−®§«Ÿ¦³

:äðBLàøa øLàk Búláì äìåò-éðáéénò-ìò íéèôL éúéeö øLà íéîiîìe §¥©§¨Æ§©Ÿ½©«£¤−¨¦«¨«§¦¨¦À£¤̧¦¦³¦«Ÿ§¦Æ©©¦´
éáéBà-ìk-úà ézòðëäå ìàøNé:äåäé El-äðáé úéáe Cì ãbàå Eàéäéäå ¦§¨¥½§¦§©−§¦¤¨«§¤®¨«©¦´½̈©−¦¦§¤§¬§Ÿ̈«§¨À̈

éîé eàìî-ékéúáà-íò úëìì Eéøçà Eòøæ-úà éúBîé÷äå Eäéäé øLà E ¦¨«§³¨¤ÆÆ¨¤¤́¦£Ÿ¤½©«£¦¦³¤©§£Æ©«£¤½£¤¬¦«§¤−
éðaî:Búeëìî-úà éúBðéëäå E ¦¨¤®©«£¦«¦−¤©§«

i"yx

˙‡ È˙¯·„ ¯·„‰ Ï‡¯˘È ÏÎ· È˙ÎÏ‰˙‰ ¯˘‡
˙‡ ˙ÂÚ¯Ï È˙ÈÂˆ ¯˘‡ Ï‡¯˘È ÈËÙÂ˘ „Á‡
.ÌÈÊ¯‡ ˙È· ÈÏ Ì˙È�· ‡Ï ‰ÓÏ ¯Ó‡Ï ÈÓÚזה

עלה לא מאליה� ה� וא� עשיתי לא
עלה כאשר בית לי לבנות במחשבת�

ˆ·‡Â˙.(Ê)במחשבת�: '‰ ¯Ó‡ ‰Îמה
ל�: אשל� אני במחשבת� ‰�Â‰.שעלה ÔÓ

צא�: וגדרות הרועי� ˘Ì(Á)נוה ÍÏ È˙È˘ÚÂ
.ÌÈÏÂ„‚‰ Ì˘Îלמעלה כי גדולי� מלכי� כש�

הארצות בכל דוד ש� ויצא א'כתיב (שמואל

Â‚Â'.(Ë):ל"א) ÌÂ˜Ó È˙Ó˘Â.ÂÈ˙Á˙ ÔÎ˘Â
שאול כשנהרג שאול בימי שהיה כמו לא

תחת�: פלשתי� וישבו ישראל ÏÂ‡וינוסו
.Â˙Ï·Ï ‰ÏÂÚ È�· ÂÙÈÒÂÈ:לענותו כמו

(È)ÈÓÚ ÏÚ ÌÈËÙÂ˘ È˙ÈÂˆ ¯˘‡ ÌÈÓÈÓÏÂ

.Ï‡¯˘Èאשר כמו� לה� מנוחה היה לא
לפני�: אויבי� כל את ÍÏ.הכנעתי „‚‡Âמה

בית: לי לבנות שרצית שכר� È·�‰יהיה ˙È·Â
.'‰ ÍÏלשמי בית לי לבנות חשבת אתה

כי הקב"ה ומבשר� שכר� יהיה מדה באותה
יע תחת�בית שימלו� ב� ל� שית� ה' ל� שה

דבר וכל במקומ� ישראל כסא על וישב
הוא וכ� בית קרוי אחריו אד� בב� שתתקיי�

אחרי�: זרע� את והקימותי È‰Â‰(È‡)אומר
.ÍÈ˙Â·‡ ÌÚ ˙ÎÏÏ ÍÈÓÈ Â‡ÏÓ ÈÎאל כלומר

מלאו כי אלא הדבר את ממהר שאני תירא
אחרי� זרע� את והקימותי ואז יהיה אז ימי�

א')וגו' א' וכ�(מלכי� מלכותו, את והכינותי
מאד: מלכותו ותכו� בשלמה אומר הוא

cec zcevn
שמורה הבית שבני� תדע מזה הנה וכאומר וכו' עמי את
צויתי לא ולזה לה ראויי� כול� ואי� שיבנהו למי היא

מאז: אמורÚÂ˙‰.(Ê)עליה הוא גדול ודבר הואיל ר"ל
מ� לקחתי� כי עמ� עשיתי טובה הרבה הלא עבדי לדוד

וכו': ‰‚„ÌÈÏÂ.(Á)הנוה Ì˘Î Ì˘�שאומרי מה שזהו אמרו ורז"ל הש�, אנשי הגדולי� ככל בעול� להתפרס�
דוד: ÌÂ˜Ó.(Ë)מג� È˙Ó˘Âולא במקומו ושכ� אדמתו על ונטעתיו ישראל לעמי וקבוע מנוחה מקו� שמתי בימי�

ממנה: לנוע עוד ·¯‡˘Â�‰.יחרד ¯˘‡Î:�השופטי הקמת טר� לומרÌÈÓÈÓÏÂ.(È)ר"ל מעלה של למקרא מוסב
השופטי�: בזמ� וכאשר בראשונה כאשר לבלותו עוד יוסיפו ÍÏ.לא „‚‡Â�עמ ה' ייטיב שעוד ל� אגיד זאת ומלבד

ה': בית תבנה לא א� א� האלה בהטובות ל� די כ� וא� אחרי� לזרע� מלכות בית ל� כאשרÈ‰Â‰.(È‡)ויבנה אבל
וכו': ימי� È·�‰.(È·)ימלאו ‡Â‰:ביתי בבני� הש� הגדלת שמורה אליו ÌÏÂÚ.כי „Ú:אחריו לזרעו

oeiv zcevn
(Ê).‰Â�‰�רועי כרות נות כמו הרועי� ב')מדור :(צפניה

(Ë).Ê‚¯È:החרדה תנועת והפסדÂ˙ÂÏ·Ï.עני� בליה מל'
בשרי בלה ג)כמו :(איכה

zea` iwxtl mixe`ia

a dpyn e wxt

dðBaìòî úBiøaì íäì éBà ,úøîBàå úæøëîe áøBç øäî úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé ìëa ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦§¨¨©¥¥©¥©§¤¤§¤¤¨¤©§¦¥¤§¨
.íòè úøñå äôé äMà ,øéæç óàa áäæ íæð :øîàpL ,óeæð àø÷ð ,äøBza ÷ñBò BðéàL éî ìkL ,äøBz ìL¤¨¤¨¦¤¥¥©¨¦§¨¨¤¤¡©¤¤¨¨§©£¦¦¨¨¨§¨©¨©
àlà úeøç àø÷z ìà ,úçlä ìò úeøç àeä íéäìà ázëî ázënäå änä íéäìà äNòî úçläå :øîBàå§¥§©ªŸ©£¤¡¦¥¨§©¦§¨¦§©¡¦¨©©ªŸ©¦§¨¨¤¨
,älòúî äæ éøä äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî ìëå .äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî àlà ïéøBç ïa Eì ïéàL ,úeøç¥¤¥§¤¦¤¨¦¤¥§©§¨§¨¦¤¥§©§¨£¥¤¦§©¤

.úBîa ìàéìçpîe ,ìàéìçð äðznîe :øîàpL¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨

ycew zegiyn zecewp

שאיש קול" "בת באותה יש תועלת איזו � השאלה ידועה

הכרזתה? את שומע אינו

החסידות תורת משיבה כ� שומעת1על קול" ה"בת שאת

למטה ירד שלא בנשמה חלק אותו דהיינו שלמעלה, הנשמה

בנשמה זה וחלק הבתֿקול. את שומע � הגשמי בגו� להתלבש

של יותר תחתונות בחינות לאות� ג� מהבתֿקול "הד" מעביר

נאמר כ� ועל בגו�. שנתלבשו לא2הנשמה דאיהו גב על "א�

מתעוררי� לפעמי� כי במוחש רואי� לכ� חזי". מזלייהו חזי

ה� אלה הרהורי� פתאומיי�. תשובה הרהורי האד� אצל

הנשמה. של הגבוה החלק עלֿידי הבתֿקול שמיעת של תולדה

שו� וללא מלמעלה באה זו שהתעוררות מכיו� [ואול�

אלאֿא�ֿ כלאֿהיתה; לחלו� סופה למטה, האד� של פעולה

פנימית להתבוננות התעוררות רגעי אות� את האד� ינצל כ�

מצוות ובקיו� תורה בלימוד בפועל ].3ולהוספה

(25 עמ' ט, כר� (לקוטיֿשיחות,

לעסוק ישראל את לעורר היא הבתֿקול שמטרת מכיו�

בשבח חיובית הכרזה להכריז לכאורה, היה, עדי� בתורה,

שבהעדר החיסרו� את ההכרזה מדגישה ומדוע התורה, לימוד

תורה? לימוד

העובד עקב מתחזקת זו פונהשאלה הבתֿקול שקריאת ה

נקראי� ולכ� ועבודתו ה' מתורת "הרחוקי� � ל"בריות" (ג�)

הזק� רבנו (כביאור בעלמא" בריות לה�4בש� וקוראת � (

ללימוד שכאלה "בריות" לעודד וכדי תורה; בלימוד לעסוק

מאשר הלימוד מעלת את להבליט היה מוטב בוודאי תורה

בתורה! עיסוק� העדר על בתוכחה לייסר�

זאת: לבאר ויש

רצונה שכל אלקית נפש שוכנת ויהודי יהודי כל בתו�

יהודי כל בנשמת יש כ� כמו המצוות. כל את לקיי� הוא

גישה עלֿפי ה'. ואהבת אמונה של יקרי�" "אוצרות ויהודי

בתורה; העסק מעלת את האלקית לנפש להסביר צור� אי� זו

ואזי היהודי של פנימיותו את לגלות הוא שצרי� מה כל

בתורה. הוא יעסוק ממילא

וגסות שחומריות ב"בריות", עוסקת שהמשנה ומכיו�

החומריות את "לשבר" הוא ההכרח מ� � נשמת� אור על מכסות

בה� שנוזפת הבתֿקול עלֿידי נעשה זאת הללו; הגסות ואת

תורה!". של מעלבונה לבריות לה� "אוי � אות� ומייסרת

(123 עמ' טו, כר� (לקוטיֿשיחות,

כשמזכירי� ובדר�ֿכלל שמות ארבעה עוד יש חורב להר

"משה [כמו סיני" "הר בש� משתמשי� לתורה, בקשר זה הר

"חורב" בש� התנא בחר אפוא מדוע מסיני"]; תורה קיבל

דוקא?

עני� לבטא לוי ב� יהושע רבי ביקש בזאת כי לבאר יש

את המייחד על עבודתו. ולאופ� לדרגתו הקשור מיוחד

בגמרא עליו מהמסופר ללמוד אפשר יהושע רבי של 5עבודתו

בימיו". הקשת נראתה "לא וכ� עד�" לג� חי ש"נכנס

אצל ג� מצאנו עד�") לג� חי ("נכנס הראשו� העני� את

בתורת והנה השמימה". בסערה ש"עלה הנביא, אליהו

השמימה,6החסידות בסערה הנביא אליהו עליית עני� מבואר

הוא � גופו בזיכו� היתה אליהו עבודת שעיקר מכ�, נבע שזה

"כלי" להעשות היה יכול הגו� שג� כ� כדי עד גופו את זיכ�

שבג�ֿעד�. השכינה לזיו

בעיקר עסק לוי ב� יהושע רבי בעניננו: ג� נבי� זה לפי

שלו גופו את רק לא עד�. לג� חי נכנס כי עד גופו בזיכו�

לגמרי שנשללה עד סביבו, העול� כל את ג� אלא זיכ�,

צור� היה לא ולכ� העול� על מבול הורדת של האפשרות

עוד ומובא יהוש7בקשת. ע�שרבי תורה לומד היה לוי ב� ע

א�ֿעלֿפי במוחו") לו יש (ש"שר� ראת�" "בעלי חולי�
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ושל שלו החומר בזיכו� היתה העיקרית שעבודתו ולפי

לבחינה כוונתו עיקר היתה התורה בלימוד ג� לכ� העול�,
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חז"ל וכדברי התורה8חורב" ניתנה שבו למה? "'חורב'

התורה כח את מבטא זה שש� כלומר חרב", שנקראת

ושבעול�. שבאד� החומריות את להחריב

(1228 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

ד.1) לו, תצא א.2)ליקוטיֿתורה ג, 139).3)מגילה (עמ' לוי ב� יהושע רבי אמר ד"ה ה'תש"ב המאמרי� ספר לב.4)ראה פרק תניא
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"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr cn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)
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:wtqa cenrz ef dl`y

minkg eqpwy qpwd oica oecl dkiynn `xnbd
dnk zx`ane ,ux`l uegl ecar xkend z`

:dfa mipic ihxt

ïðçBé éaø él äðL ,eäaà éaø øîà`ziixa: ¨©©¦©¨¨¨¦©¦¨¨
Baø øçà àöiL ãáòl`xyi ux`nàéøeñì, ¤¤¤¨¨©©©§§¨

Baø íL Bøëîe,my xcd xg` l`xyilàöé §¨¨©¨¨
card,úeøéçìl`xyi ux`n `viyky s`e §¥

rwzyiy mexbz dxikndy oeik ,`vi ezrcn
.zexigl `vei ,l`xyi ux`l xefgi `le `ixeqa

,`xnbd dywnàéiç éaø éðúäå`viy cary §¨¨¥©¦¦¨
l`xyil eax my exkne `ixeql eax xg` ezrcn

,xg`ãaéàcardBúeëæ úà.zexigl z`vl ¦¥¤§
,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì`ziixad ± Ÿ©§¨¨

ote`a dxn`p opgei iax dpyyBaø úòcLly ¤©©©
cardl`xyi ux`n `viy dryaøBæçì,dil` ©£

dpewl xknp xy`k jkitle ,card ly ezrc oke

ef dxikn oky ,zexigl e`ivedl yi `ixeqa xcd
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,l`xyi ux`l oilrn lkd ,dpynaìkä ïéàå§¥©Ÿ
,ïéàéöBîzeevna aiigy in akrl oi`y ,xnelk ¦¦
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dgked oi`e ,da xc epi`y s` `ikehp`a clepl

.ux`l dvegl e`ivedl ick ezepwl oeekzpy
xkeny dxiknd xhya azk xkend m` mle`

card z`ìipelt,àéëBèðàaL éëBèðà §©§¦¤§©§§¨
,`ikehp`a xc dpewdy rnyn df oeylnyàöé̈¨

xhyd oeyln gkeny meyn ,zexigl card
enr e`iadl zpn lr card z` dpw dpewdy

,`xnbd dywn .enewnlàéðz àäåixde ± §¨©§¨
xkend azk m`y ,da xn`py `ziixa epcnl

dxiknd xhyaàöé ,éëBèðàì eäézøëîcard §©§¦§©§¦¨¨
icar z` izxkn azk m` wxe ,zexigléëBèðàì§©§¦

,ãBìa éeøMä,l`xyi ux`a xir `idyàöé àì ©¨§Ÿ¨¨
,`xnbd zvxzn .zexigl cardàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨

l`ilnb oa oerny oax da xn`y `ziixad ±
`vi `l ,cala 'ikehp`l' xhya azkpyky
reciy ote`a dzpyp ef `ziixa ,zexigl card

epl,ìàøNé õøàa àúéa déì úéàcel yiy §¦¥¥¨§¤¤¦§¨¥
ikehp`lzelzl yi okle l`xyi ux`a zia

meyn wx 'ikehp`' xhya dpkzpe ,da xcy

mle` ,`ikehp`a clepyàäepipyy `ziixad ± ¨
`vi cala 'ikehp`l' xhya azkpyk s`y da
epl reciy xaecn ef `ziixaa ,zexigl card

ìàøNé õøàa àæétLeà déì úéàcyiy ± §¦¥§¦¨§¤¤¦§¨¥
`ipqk` dpewd ikehp`ll`xyi ux`a cala

dpkzpy yegl yi jkle ,elyn zia da el oi`e

oeekzpe ,`ikehp`a xcy meyn 'ikehp`' xhya
.enewnl enr card z` `ivedl

eqpwy qpwd oipra sqep wtq d`ian `xnbd
:ux`l uegl car zxikna

,äéîøé éaø éòal`xyiìáa ïazpicna xcd ± ¨¥©¦¦§§¨¤¨¤
laaBì äñéðëäå ìàøNé õøàa äMà àNpL ,¤¨¨¦¨§¤¤¦§¨¥§¦§¦¨

dia` zian dy`dúBçôLe íéãáòmeazke £¨¦§¨
dzaezka,lfxa o`v iqkp zxezaBzòãåly §©§

lradøBæçì,laaleäî-micard oic dn ©£©
e`viy minkg epwz mdilr mb m`d .zegtyde

l`xyil exknpy zegtye micar x`yk zexigl
zegtye micar zqpkdy e` ,ux`l uega xcd
dxikn zaygp dpi` lfxa o`v iqkp zxeza

e`viy minkg epwz `l df ote`ae ,dxenb
ax ewlgpy s`y ,`xnbd zx`ane .zexigl
miqkpd zxfgd oica (:eq zenai) in` iaxe dcedi

zzl leki dcedi axly ,diyexib xg`l dy`l
z` xifgdl jixv lrad in` iaxle ,miieey z`

pdminiiw mdy onf lk el dqipkdy miqk

epi` dinxi iax ly ewitq ,mzk`lnl miie`xe
e ,ef mzwelgna ielzéòaézwtzqdl yie - ¦¨¥

,ef dl`yaøîàc ïàîìydnò ïécäzrcl ± §©§¨©©¦¦¨
miqkpd z` zraezd dy`dy xaeqy in` iax

oke ,dzprha dkef miieey z` `leïàîì éòaéz¦¨¥§©
øîàcyBnò ïécäxaeqd dcedi ax zrcl mbe ± §¨©©¦¦

`l` miqkpd z` xifgdl jixv epi` lrady

zx`ane .dfa wtzqdl yi ,miieey z` zzl leki
miwlegd on cg` lkl wtqd iccv z` `xnbd:

,dnò ïécä øîàc ïàîì éòaézyi cg` cvny ¦¨¥§©§¨©©¦¦¨
,xneleîc dãéãk dnò ïécäc ïåékmd ixd ± ¥¨§©¦¦¨§¦¨¨

mixeknk mpi`e dzeyxa micnerk miaygp
`l `linne ,ux`l uegl z`vl ezrcy lral

,zexigl e`vidéì éãaòLîc ïåék àîìéc Bà¦§¨¥¨¦§©§§¥¥
àøéôìlral micareyn zegtyde micardy - §¥¨

s`e mdici iyrnn zepdl lekiy ,mdizexitl

,dy`d zeyx `laeîc déãéãkmd ixd ± §¦¥¨
`vnpe ,mdizexitl m`pw eli`ke ely miaygp
m`ivedl yie ux`l ueg oa zeyxl eqpkpy

.zexiglBnò ïécä øîàc ïàîì éòaézåcvny , §¦¨¥§©§¨©©¦¦
,xnel yi cg`eîc déãéãk Bnò ïécäc ïåék± ¥¨§©¦¦§¦¥¨

`vnpe ,ixnbl lrad icar miaygp md ixd

m`ivedl cizry ux`l ueg oa zeyxl eqpkpy
,zexigl m`ivedl yie ,l`xyi ux`n enrBà

eîc dãéãk déôeâì déì éð÷ àìc ïåék àîìc± ¦§¨¥¨§Ÿ¨¥¥§¥§¦¨¨
micard ly mteb z` dpw `l lrady oeik
miaygp md ixd ,ok m` ,ixnbl zegtyde
lrad zeyxl eqpkp `le dzeyxa micnerk

l`xyil exknpy micark mpic `diy ixnbl
,`xnbd zniiqne .ux`l uega xcde÷éz± ¥

:wtqa cenrz ef dl`y

minkg eqpwy qpwd oica oecl dkiynn `xnbd
dnk zx`ane ,ux`l uegl ecar xkend z`

:dfa mipic ihxt

ïðçBé éaø él äðL ,eäaà éaø øîà`ziixa: ¨©©¦©¨¨¨¦©¦¨¨
Baø øçà àöiL ãáòl`xyi ux`nàéøeñì, ¤¤¤¨¨©©©§§¨

Baø íL Bøëîe,my xcd xg` l`xyilàöé §¨¨©¨¨
card,úeøéçìl`xyi ux`n `viyky s`e §¥

rwzyiy mexbz dxikndy oeik ,`vi ezrcn
.zexigl `vei ,l`xyi ux`l xefgi `le `ixeqa

,`xnbd dywnàéiç éaø éðúäå`viy cary §¨¨¥©¦¦¨
l`xyil eax my exkne `ixeql eax xg` ezrcn

,xg`ãaéàcardBúeëæ úà.zexigl z`vl ¦¥¤§
,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì`ziixad ± Ÿ©§¨¨

ote`a dxn`p opgei iax dpyyBaø úòcLly ¤©©©
cardl`xyi ux`n `viy dryaøBæçì,dil` ©£

dpewl xknp xy`k jkitle ,card ly ezrc oke

ef dxikn oky ,zexigl e`ivedl yi `ixeqa xcd
mle` ,`ixeqa rwzydl el znxebïàk± ¨

xaecn `iig iax dpyy `ziixaaBaø úòc ïéàL¤¥©©©
l`xyi ux`n `viy drya card lyøBæçì©£

`viyke ,eax xg` z`vl carl did `le ,dil`
ux`a xecl ezekf lr xzie `ixeql ezrcn

.zexigl z`vl ezekf z` cai`e l`xyi
:df weligl dgked d`ian `xnbd

àéðúäå,`ziixaa epipy oke ±øçà ãáòä àöBé §¨©§¨¥¨¤¤©©
Baøl`xyi ux`nàéøeñì'`vei' oeyldn - ©§§¨

card aiig `ixeql `vei axdyky rnyn
ixac meiq iptl cer jkle ,eixg` z`vl

:mipey`xd dixac zernyn lr eywd `ziixad
cardy `ed oicd ok` m`dàöBéeax xg` ¥

,l`xyi ux`n z`vl dvex epi` m` s` `ixeql

ike÷éôð àìc ébñ àì`ly zexyt` oi` m`d ± Ÿ©¦§Ÿ¨¦
,eax xg` z`vl aiegiïðúäåepipy ixde ± §¨§©

,l`xyi ux`l oilrn lkd ,dpynaìkä ïéàå§¥©Ÿ
,ïéàéöBîzeevna aiigy in akrl oi`y ,xnelk ¦¦

האשך בעאוד אמ



xcde"צ fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr dn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

,`xnbd zx`anáøåïðòmeyn ,dfa wtzqdy §©£©
ydéì òéîL àì àúééøa,éàådvxz m`e ± §©§¨Ÿ§¦©¥§¦

wtqd z` heytlìàeîLcîedcy xkendy ¦¦§¥
z` xifgdl jixve dxekn dpi` laeid zpya

y meyn ,jkn heytl oi` ,zerndéànîokidn ± ¦©
gxkddïéøæBç úBòîe äøeëî dðéàc,àîìéc §¥¨§¨¨§¦¦§¨

äøeëî dðéàab` oilhlhn zepwl oi`y oiprl ¥¨§¨
,ef rwxwúBòîedpewd ozpyeäðéð äðzîoi`e ¨©¨¨¦§

.mxifgdl jixv
Lc÷îà äåäc éãéîycwna epivny itk -úà ¦¦©£¨©§©¥¤

,BúBçà úà Lc÷îä ,øîzéàc ,BúBçà`idy £§¦§©©§©¥¤£
,da miqtez eiyeciw oi`e dexrúBòî ,øîà áø©¨©¨

,oiyeciw myl dl ozpyïéøæBç`id dkixv ± §¦
,mze` xifgdläðzî úBòî ,øîà ìàeîLemd §¥¨©¨©¨¨

.dxear
éiaà déì øîàúéæç éàî ,óñBé áøìzi`x ± ¨©¥©©¥§©¥©¨¥

xnelç÷Bìì ïðéñð÷c,eizern ciqtiydéñð÷ð §¨§¦©§¥©¦§§¥
øëBîì.eizern z` gwell xifgiydéì øîà, §¥¨©¥

ápb àøBç àlà ápb àøaëò åàìxakrd `l - ¨©§§¨©¨¤¨¨©¨
lzekay xegd `l` ,apb lke`d z` apeby
`lel ,o`k s`e ,apbd `ed gxea `ed ekezly

.xeknl leki xkend did `l gwelddéì øîà, ¨©¥
ixdéàdéì àðî àøBç àøaëò åàì`lel ± ¦¨©§§¨¨§¨¥

l` daipbd dribn dzid `l apeb did xakrdy
gwell did `l xken didy ilel o`k s`e ,xegd

sqei ax el aiyd .zepwl dnàëéä ,àøazñî¦§©§¨¥¨
àkéàcïðéñð÷ íúä àøeqéàiny ,xazqn ± §¦¨¦¨¨¨¨§¦©

carde ,miqpew eze` elv` `vnp xeqi`dy

:gweld lv` `vnp
÷øòc àcáò àeäägxay -õøàì döeçî ©©§¨§¨©¦¨¨¨¤

õøàì,l`xyiaà déøî ìæàdéøúeipec` jld - ¨¨¤¨©¨¥©©§¥
,eil` eaiydl eixg`àúàepec`éaøc dén÷ì ¨¨§©¥§©¦

énà.enr aeyiy ereazldéì øîà,in` ax ©¦¨©¥
áBzëðdéîcà àøèL Cìcard jl aezki ± ¦§¨§¨¨©§¥

,eieey z` jl `ed aiigy xhyàhéb déì áBúëe§¥¦¨
àúeøéçc,xexgy xhy el aezkze ±àì éàå §¥¨§¦Ÿ

,xexgy xhy el aezkzpéî déì àð÷ôîC± ©§©¨¥¦¨
jnn jze` `ive`îezyxcéaøa éçà éaøc ¦§©¦©¦§©¦

äiLàé,,àéðúcweqta xn`p,Eöøàa eáLé àì' Ÿ¦¨§©§¨Ÿ¥§§©§§
'éì Eúà eàéèçé ït,'Bâål`xyi ecnliy ¤©£¦Ÿ§¦§

,mdiyrnnìBëéy ,yxtp `ny ±ãáBòa ¨§¥
àlL åéìò ìaéwL íéáëBkãBáòìúãBáò ¨¦¤¦¥¨¨¤Ÿ©££©

ãeîìz ,øaãî áeúkä íéáëBkàì' øîBì ¨¦©¨§©¥©§©Ÿ
ìöpé øLà ,åéðBãà ìà ãáò øébñúéìàíòî E ©§¦¤¤¤£¨£¤¦¨¥¥¤¥¦

,'åéðBãà,dxf dceard z` afry ieba xacny £¨
epzi `l m`e ,l`xyi ux`a xebl jiyndl ick

wx ,dxf dcearl aeyi ux`a xebl eléàî©
Búðwzxn`p ,eipec` mrn lvipy df ieb ly ©¨¨

,eixg`y weqta'Bâå Eaø÷a áLé Enò'mFwOA ¦§¥¥§¦§§§©¨
.'EPpFY `l Fl aFHA LixrW cg`A xgai xW £̀¤¦§©§©©§¨¤©Ÿ¤

äiLàé éaøì déì àéL÷å,`ziixad lréàä± §©§¨¥§©¦Ÿ¦¨©
Lil` lvPi xW`' yxtzn jk ike,'åéðBãà íòî £¤¦¨¥¥¤¥¦£¨

,okle ,epec` epi` dxf dceard ixd'åéáà íòî'¥¦¨¦
déì éòaéî.xnel,äiLàé éaø øîà àlà ¦¨¥¥¤¨¨©©¦Ÿ¦¨

øëBîaBcáò,øaãî áeúkä õøàì äöeçì §¥©§§¨¨¨¤©¨§©¥
uegay epec`l edexibqi `ly weqtd xidfde

.ux`l
éàä ,äiLàé éaøa éçà éaøì déì àéL÷åike ± §©§¨¥§©¦©¦§©¦Ÿ¦¨©

yxtzn jkéìà ìöpé øLà','Exb dz` ixd £¤¦¨¥¥¤

e`ivedle jnn eyixtdl mivexe ,l`xyi ux`a

,okle ,ux`l uegléòaéî 'Enòî ìöpé øLà'£¤¦¨¥¥¦§¦¨¥
déì.àlàãáòa ,äiLàé éaøa éçà éaø øîà ¥¤¨¨©©¦©¦§©¦Ÿ¦¨§¤¤

õeçî çøaLõøàì õøàìl`xyiáeúkä ¤¨©¥¨¨¤¨¨¤©¨
,øaãîeipec`n lvipy ,'Lil` lvPi xW`' edfe §©¥£¤¦¨¥¥¤

.l`xyi ux`l jil` ribne
Cãéà àéðzweqta xn`p ,zxg` `ziixa epipy ± ©§¨¦¨

éaø ,'åéðãà ìà ãáò øébñú àì'ç÷Bìa ,øîBà Ÿ©§¦¤¤¤£Ÿ¨©¦¥§¥©
ãáòexiagnì úðî ìò,øaãî áeúkä BøøçL ¤¤©§¨§©§§©¨§©¥

,`xnbd zl`ey .ea carzydl `ly xidfne

éîc éëéä,déì áúëc ,÷çöé øa ïîçð áø øîà ¥¦¨¦¨©©©§¨©¦§¨§¨©¥
:éëä,åéLëòî Eì éeð÷ Eîöò éøä EçwàLëì ¨¦¦§¤¤¨££¥©§§¨§¥©§¨

.rxtnl xexgyd lg eze` dpewyk cine

:gxay cara dyrn÷øò àcñç áøgxa -déì ©¦§¨¨©¥
éàúek éáì àcáò,mizekd l`±eäì çìLax ©§¨§¥¨¥¨©§

`cqgéìäéð deøãä,il edexifgd ±déì eçìL ©§©¦£¦¨§¥
xn`p ixd ,mizekdãáò øébñú àì'ìà,'åéðãà Ÿ©§¦¤¤¤£Ÿ¨

) ,jl exifgdl xeq`eeäì çìL,`cqg axïëå' ¨©§§¥
äNòz ïëå BøBîçì äNòzäNòz ïëå BúìîNì ©£¤©£§¥©£¤§¦§¨§¥©£¤

éçà úãáà ìëì,'E.dcia` zayd aeig yiy §¨£¥©¨¦
déì eçìL,mizekdãáò øébñú àì' áéúëäå ¨§¥§¨§¦Ÿ©§¦¤¤
,'åéðãà ìàzayda car xifgdl xyt` ji`e ¤£Ÿ¨

dcia`çìL ,(eäì,`cqg axàeääweqtd ± ¨©§©
xacn dfdõøàì õøàì õeçî çøaL ãáòa§¤¤¤¨©¥¨¨¤¨¨¤

,l`xyiéaøãëe.äiLàé éaøa éçàzl`ey §§©¦©¦§©¦Ÿ¦¨
,`xnbdéçà éaøãk eäì çìLc àðL éàîe©§¨§¨©§¦§©¦©¦
éaøaäiLàé.iaxk `leeäì òîLîc íeMî §©¦Ÿ¦¨¦§©§©§
éàø÷mpi`e ,weqtd zehyt mizekl rnyn jk ± §¨¥

.miweqta minkgd zeyxcl mirpkp
:mizekd icil dribdy dcia`a sqep dyrn

éàúek éa àøîç déì ñëøéà éiaàel ca`p ± ©©¥¦§©¥£¨¨¥¨¥
,mizekd lv` xengeäì çìL,deøcLedegly ± ¨©§©©©

déì eçìL ,éì,mizekdàðnéñ çìLxengdy ¦¨§¥§©¦¨¨
,jlyeäì çìL,iia`déñéøk àøåeéçcepha ± ¨©§§¦¨¨§¥¥
.dpaldéì eçìL,mizekdåàì éàzà éðîçðc ¨§¥¦¨§©§¨¦©§

Cìäéð déì àðøcLî äåä àìep`y ilel ± Ÿ£¨§©©§¨¥¦£¨
epiid `l ,xwyz `le dz` ciqgy jze` mixikn
zzpy oniqdy oeik ,dxfga eze` jl migley

ixdy ,oniq epi`åàì éøîç élek eèàeäééñéøk ¨¥£§¥¨§¥©§
eäðéð ïéøåeéç:dpal mpha oi` mixengd lk ike ± ¦¨¦¦§

äðùî
:mlerd oewiz iptn dpwz cerúà ïéãBt ïéà¥¦¤
ïäéîc éãk ìò øúé ïééeáMäcark mxign ± ©§¦¨¥©§¥§¥¤

,weya xknpdïéàå .íìBòä ïewéz éðtî¦§¥¦¨¨§¥
ïééeáMä úà ïéçéøáîiayd zianéðtîïewéz ©§¦¦¤©§¦¦§¥¦

,íìBòämiieaydn cizra repnl ick `ny ¨¨
zenewna meaiyeie ze`lylya mexywi gexal

,miwegcïaø,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLmrhdy ©¨¦§¤©§¦¥¥
`ed,ïééeáMä úðwz éðtîlr etvwi `ny ¦§¥©¨©©§¦

`xnbae ,mixeqiia mxqil ex`ypy miieayd
.ewlgp dna x`azi

àøîâ
xzei miieayd z` micet oi`y ,dpyna epipy
zx`an `xnbd ,mlerd oewiz iptn mdinc ickn

:dpwzd mrh z`àéòaéàeäìipa ewtzqd ± ¦©§¨§
,daiyidéàädpyna xn`py dn ±ïewéz éðtî ©¦§¥¦
,íìBòäm`dîà÷çec íeMàeä àøeaöc± ¨¨¦£¨§¦¨

zeipr icil e`iadle xeaivd z` wegcl `ly

,mzectl ickàîìéc Bà`ed mrhdíeMîàìc ¦§¨¦§Ÿ
éôè eúééìå eáøâìmytp exqni `ly ick ± ¦§§§©§§¥

oenn mdilr minlyny oeik ,micedi cer zeayl

.ax
:didy dyrnn wtqd z` heytl dvex `xnbd

dézøáì à÷øt àbøc øa éåìc ,òîL àzdct ± ¨§©§¥¦©©§¨©§¨¦§©¥
eza z`éôìà øñéìúasl` xyr dylya ± ¦§¥©©§¥

,áäæ éøðécixd ,dgtyk dieeyn xzei dfy ¦§¥¨¨
el didy oeike ,xeaivd wgec meyn `ed mrhdy

,`xnbd dgec .dzectl did i`yx ,oennøîà̈©
àîéì ïàîe ,éiaàïì[epl xne` in ±]ïBöøác ©©¥©¥¨¨§¦§

ãáò íéîëç,[dyr ±]àîìéc[`ny ±]àlL £¨¦¨©¦§¨¤Ÿ
íéîëç ïBöøaãáò.[dyr ±] ¦§£¨¦¨©
,dpyna epipyúà ïéçéøáî ïéàåéðtî ïééeáMä §¥©§¦¦¤©§¦¦§¥

ïBòîL ïaø ,íìBòä ïewézøîBà ìàéìîb ïa ¦¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥
:ïééeáL úðwz éðtî,`xnbd zl`eyéàî ¦§¥©¨©§¦©

eäééðéa.dkldl minrhd oia lcadd dn ± ¥©§
,`xnbd daiyneäééðéa àkéàlcad yi ± ¦¨¥©§

ote`a ,mdipiaãç àlà àkéìciaya oi`y - §¥¨¤¨©
meyn `ed mrhd m` ,cg` ieay `l` zrk
ieay wx yiyk s` ,miicizrd miieayd zpwz

meyn `ed mrhd m` j` ,jkl yegl yi cg`
ieay wx yiyk ,iaya ex`ypy miieayd zpwz

.eze` gixadl xzen ,cg`

gxay yilir axa dyrn d`ian `xnbd
:iaydndéúða[eizepa -]ïLça ,ïîçð áøc §¨¥§©©§¨¨£¨

eäééãéa àøã÷dng dxicwa zeygea eid ± ¦§¨¦©§
zngny d`xp dide ,zeekp eid `le ,odicia

,oda zhley y`d oi` ozewcvdéì àéL÷-] ©§¨¥
[el dywed,Léìéò áøì,od zewicvy okzi ji` §©¦¦

ixdéúàöî óìàî ãçà íãà' ,áéúk`edy §¦¨¨¤¨¥¤¤¨¨¦
,wicvälà ìëa äMàå'éúàöî àì,zipwcv §¦¨§¨¥¤Ÿ¨¨¦

o`k eli`e ,dlw ozrc olekyàkéà àädéúða ¨¦¨§¨¥
ïîçð áøcongp ax ly eizepa opyi ixd ± §©©§¨

.oda zhley xe`d oi`y cr ,od zeipwcvy
àîøbàúléî eäì,xacd mdl mxb ±ïééázLàå ©§¨§¦§¨§¦§©§¨

,iaya eltpe ±eäééãäa énð eäéà éàázLéàå± §¦§§©¦©¦©£©§
.miaey mze` icia iaya ltp yilir ax s`e

ãç àîBé,iaya eceraàeää déab áéúé äåä ¨©£¨¨¦©¥©
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zFlrdl hrEn xacA la` mixtq lFlWl¦§§¨¦£¨§¨¨¨§©£
iNEM `zNin `gkEn `l wirRxh odincA¦§¥¤§©¨¦Ÿ§¨¦§¨¥

:i`d.àøézñéàzipinW dpicn rlq ©¦§¦¨¤©§¦¨§¦¦
Wxtn ikde xpiC ivg EpiidC ixEv rlqAW¤§¤©¦§©§£¦¦¨§¨¥§¨¥

:(.cq sc) t"r` wxR zFAEzkA.àzòéiè ¦§¤¤©©§¨
:zil`rnWi.àzééç:ohw wU.Léø LéøbEf ¦§§¥¦©§¨©¨¨¥¥

:rFxf lWe W`x lW bEf.àøäéæ àélnéà ¤Ÿ§¤§©¦©§¨¦£¨
:qrM aFxn qx` z`Nnzp'éðúîíeMî ¦§©¥¨¤¤¥©©¦

.ø"ù:zEpf frl dilr `vIW.øãð íeMî ¤¨¨¨¤¨©©§¦¤¤
:zipxcp dX`A iWt` i` xn`e dxcPWàì ¤¨§¨§¨©¦¤§¦§¦¨©§¨¦Ÿ

.øéæçéxcPd F` mi`CA mixaC E`vnp 'it`e ©£¦©£¦¦§§§¨¦©¨¦©¤¤
`xFn` DA ibilR `nrhe mkg FxiYd`Mi` i ¦¦¨¨§©§¨§¦¥¨¨¨¥¦¨

`Ed qpw c"nl `Mi`e `lEwlw mEXn c"nl§¦¦§¨§¦¨§§¨
zFixrA zFvExR l`xUi zFpA Edi `NW¤Ÿ§§¦§¨¥§©£¨

:mixcpaE.íéaø Ba eòãiL:miAxA FzxcPW ¦§¨¦¤¥§©¦¤§¨¨§©¦
.øéæçé àì`l dcEdi iAxe dxtd Fl oi`C Ÿ©£¦§¥£¨¨§©¦§¨Ÿ

l`xUi zFpA Edi `NW `N` `lEwlwl WiIg©¥§¦§¨¤¨¤Ÿ§§¦§¨¥
miAxA xcp dxcp i` KMld mixcpA zFvExR§¦§¨¦¦§¨¦¨§¨¤¤§©¦

:dEqpwe mixcpA `Ed zEvixReòãé àlLå §¦¦§¨¦§¨§¨§¤Ÿ¨§
.íéaø Ba:dEqpw `l dxtd Fl WiCìk ©¦§¥£¨¨Ÿ¨§¨¨
éøvL øãð.íëç úøé÷ç Cmkg iptl Klil ¤¤¤¨¦£¦©¨¨¥¥¦§¥¨¨

:xtdl lFki lrAd oi`e dhxge gzR WTalE§©¥¤©©£¨¨§¥©©©¨§¨¥
.øéæçé àìmEXn `nrh xaq n"xC Ÿ©£¦§¨©©§¨¦

la` xtdl lFki Fpi`W xcp KMld `lEwlw¦§¨¦§¨¤¤¤¥¨§¨¥£¨
hBd z` lwlwl `Ed lFki xiYdl lFki mkg̈¨¨§©¦¨§©§¥¤©¥
iziid ENi` xn`ie xg`l `UPYW xg`l§©©¤¦¨¥§©¥§Ÿ©¦¨¦¦
:DWxbn iziid `l xiYdl lFki mkgW rcFi¥©¤¨¨¨§©¦Ÿ¨¦¦§©§¨

éøö BðéàL.íëç úøé÷ç ClFki `Ed `N` ¤¥¨¦£¦©¨¨¤¨¨
xnFle Dlwlwl lFki Fpi`W itl DxifgdNn eilr xFq`l minkg EkxvEd `l xtdl§¨¥Ÿ§§£¨¦¤¡¨¨¦§©§¦¨§¦¤¥¨§©§§¨§©

:xtid `le xtdl Fl dide `Ed gEzR xcp ixdW 'Ek rcFi iziid ENi`eøñà àì ¦¨¦¦¥©¤£¥¤¤¨©§¨¨§¨¥§Ÿ¥¥Ÿ¨§
.äæ:xifgdl mkg zxiwg KixSW.äæ éðtî àlàdid `l KixvaC Kixv Fpi`W ¤¤¨¦£¦©¨¨§©£¦¤¨¦§¥¤¤¥¨¦¦§¨¦Ÿ¨¨

`l FxiYdl lFki mkgW rcFi iziid ENi` xnFl lFki Fpi`W itl lEwlwl WEgl Epl̈¨§¦§§¦¤¥¨©¦¨¦¦¥©¤¨¨¨§©¦Ÿ
xtdl lFki lraE mkg Kixv Fpi`W xcp ipRn `N` Dxcp lr l`Xile FpiC zial Klil mkg iptA oiC ziaA FYW` dGAzYW dvFx mc` oi`C icdq op`C KiWxbn iziid̈¦¦§©§¥©£©©£¥§¥¨¨¤¤¦§©¤¦§§¥¦¦§¥¨¨¥¥§¥¦§¦¨¥©¦§¨¤¨¦§¥¤¤¤¥¨¦¨¨©©¨§¨¥

KiWxbn iziid `l xtdl lFki iziidW rcFi iziid ENi` xn`i `NW oNEM z` Exq`:.'eë ïãéöa äNòî:opirEnW` dnE xn`w i`n Wxtn 'nBA.íìBòä ïewéz éðtî ¨§¤¨¤ŸŸ©¦¨¦¦¥©¤¨¦¦¨§¨¥Ÿ¨¦¦§©§¥©£¥§¦¨©§¨§¨¥©¨¨©¨©§¦¨¦§¥¦¨¨
:Wxtn 'nBA'îâ.dì øîàL àeäå:oiWExiB zrWA ©§¨§¨¥§¤¨©¨¦§©¥¦

íåùî

éøîàFazM l`xUi `OWC `witq wtq Dil dedC qxhpETA 'iR .FA oixFw Dl ©§¥¨¦¦©§§¥©£¨¥§¥§¥¨§¤¨¦§¨¥¨§
mWl `le l`xUil xFMnl FazM `OW miakFM caFr FazM ENit`e©£¦¨§¥¨¦¤¨¨§¦§§¦§¨¥§Ÿ§¥
Epiide fpBi miakFM caFr FazM xn`w ongp axC d`xp oi`e miakFM zcFar£©¨¦§¥¦§¤§©©§¨¨¨©¨§¥¨¦¦¨¥§©§
dxiWwA Fpi`W lM mEXn `nrh Wxtn oOwlC l`xUil xFMnl FazM ENit £̀¦¨§¦§§¦§¨¥¦§©¨§¨¥©§¨¦¨¤¥¦§¦¨

Dl ixn`C `nrh `N` daizkA Fpi ¥̀¦§¦¨¤¨©§¨§©§¥¨
ith ilznl `Mi`C mEXn FA oixFw¦¦§¦¨§¦§¥§¥
miakFM caFr KxC oi`C FazM l`xUIW¤¦§¨¥¨§§¥¤¤¥¨¦

:aFYklàäå.`Ed `PY i`d fpBi `ipzC ¦§§¨§©§¨¦¨¥©©¨
iraC `Ed b"ayxC xninl ivn ded£¨¨¥§¥©§§¨¥
iziin `N` KEnqA xn`cM DnWl daizM§¦¨¦§¨¦§¨©§¨¤¨©§¥

:`icdA DA ixii`C `PYìkFpWIW ©¨§©§¥¨§¤§¨¨¤¤§
z"x xnF` o`Mn .daizkA FpWi dxiWwA¦§¦¨¤§¦§¦¨¦©¥
oeiM ziviv dUFre alEl zcbF` dX` oi`C§¥¦¨¤¤¨§¨¦¦¥¨
opilqRCn `dC d`xp oi`e dcwtin `lC§Ÿ¦§§¨§¥¦§¤§¨¦§©§¦¨

zlkYd WixA(.an sc zegpn)caFrA ziviv §¥©§¥¤¦¦§¥
`le EUre l`xUi ipA WixcC miakFM¨¦§¨¦§¥¦§¨¥§¨§Ÿ
dxWM dX`C llMn miakFM icaFrA§§¥¨¦¦§©§¦¨§¥¨
w"tA dxWM j"apb zMEq iOp opixn`e§©§¦¨©¦©§¥¨§

dMEqC(:g sc)zFfEfnE oiNitzE z"qA `wece §¨§©§¨§§¦¦§
:ikd opiWxC mYazkE mYxWwE aizkCãò ¦§¦§©§¨§©§¨©§¦¨¨¦©

cEAir iraC l"iiw b"ayxM .onWl mcArIW¤§©§¥¦§¨§§¨¥¦
oiwGPdA gkEncM DnWl(:cp sc onwl)`EddC ¦§¨¦§¨§©¦¨¦§©

z"q l"` Eda` iAxC DiOwl `z`C§¨¨§©¥§©¦£¨
onWl miYcAr `l FNW oilieB iYazMW¤¨©§¦§¦¦¤Ÿ¦©§¦¦§¨
oi`e LxkU ciqtdl dY` on`pC wiQnE©¦§¤¡¨©¨§©§¦§¨§§¥
Ebilti`C `de z"q ciqtdl on`p dY ©̀¨¤¡¨§©§¦§¨§¦§¦

oiCd xnbp 'tA `axe iIA`(:gn sc oixcdpq) ©©¥§¨¨§¦§©©¦
mzd iwFnE `id `zNin i` dpnfdA§©§¨¨¦¦§¨¦¥¨¨
`l opAxe b"ayxC `YbEltA EdiiYbElR§§©§¦§§¨§§©¨¨Ÿ
xn`C iIA`C qxhpETA mW 'iRW FnM§¤¦¨©§§¥§©©¥§¨©
onWl cEAir iraC b"ayxM `id `zNin¦§¨¦§§¨¥¦¦§¨
l"iwC `zkld` `zkld `iWw oM m`C§¦¥©§¨¦§§¨©¦§§¨§
`N` m"bw l"rin xA iIA` iAbl `axM§¨¨§©¥©©¥©¦¤¨
cEAir irA `lC opAxM iIA`C z"x Wxtn§¨¥§©©¥§©¨¨§Ÿ¨¥¦

A iBqC onWloipTzOW zFpnfd x`W ¦§¨§©¦¦§¨©§¨¤§©§¦
oeiM onWl mzF` oihhxUnE mitlTd©§¨¦§©§§¦¨¦§¨¥¨
iraC b"ayxM `axe `id `zNin dpnfdC§©§¨¨¦§¨¦§¨¨§§¨¥
b"r`e zhrEn dpnfd `le onWl cEAir¦¦§¨§Ÿ©§¨¨¤¤§

zlkYdA opixn`C(:an sc zegpn)opAxM axC §©§¦¨§©§¥¤§©§©¨¨
ixEQi`A axM `zklde b"ayxM l`EnWE§¥§§¦§§¨§©§¦¥
xn`C b"r s`e l`EnWM `zkld `kd̈¨¦§§¨¦§¥§©§¨©
dcEdi xA l`EnW axl iIA` mzd Dil¥¨¨©©¥§©§¥©§¨
iziin l"` Dl Ezirav ikid `zlkY i`d©§¥§¨¥¦©§¦¨©§¥
dxFiA Dl opinxE mipOqe oFfNg mC ol̈©¦¨§©¨¦§¦¨¨§¨
Dl opinrhe `zriaA `YxER opilwWe§©§¦¨§¨§¥£¨§©£¦¨¨
opilwe `zriA `iddl opicWe `xcE`A§§¨§¨¦¨§©¦¥£¨§¨¦¨
driav opiraC rnWn `xEpA `xcE` i`dl§©§¨§¨©§©¦§¦¨§¦¨
`l Edi`C DlAiw `l iIA`C l"v onWl¦§¨§©©¥Ÿ¦§¨§¦Ÿ
driav `le diIeh `le cEAir `l irÄ¥Ÿ¦§Ÿ§¦¨§Ÿ§¦¨

:onWlïéìòî.wirRxh icM cr odincA ¦§¨©£¦¦§¥¤©§¥§©¨¦
mixtQ` mB i`wC rnWn 'hpETd 'iR KFYn¦¦©§§©§©§¨¥©©§¨¦
mixtq q"Xd deWn Ki`C DniY zvwE§¨¥©§¥©§¤©©§¨¦
FnM wirRxh icM zFlrdl mixwi odinCW¤§¥¤§¨¦§©£§¥§©¨¦§
oiNitY` i`wC d`xp Kkl zFfEfnE oiNitzA¦§¦¦§§©¦§¤§¨¥©§¦¦

:zFfEfnEãeaéòonWl daizM irA onWl §¦¦§¨¨¥§¦¨¦§¨
i`Ce onWl daizM `nlC dWw .irA `lŸ¨¥¨¤¦§¨§¦¨¦§¨©©

`le iniiw oiNitzl e`l zFxFr cEAir mYq la` i`w onWl `nYqnC irA `lŸ¨¥§¦§¨¨¦§¨¨¥£¨§©¦©¦§¦¦©§¥§Ÿ
rnWn irA `l onWl daizM xn`wCnC cEAirl cEAirn KixRC xAYqn¦§©¥§¨¦¥¦§¦§¦§¨¨©§¦¨¦§¨Ÿ¨¥©§©

:KixR daizMnC§¦§¦¨¨¦
i`

:íìBòä ïewéz éðtîàøîâéMà áøì àéãea áø déì øîà ¦§¥¦¨¨¨©¥©§¨§©©¦
ïäéîc éãëa àä ïéç÷Bì ïéàc àeä ïäéîc éãk ìò øúé̈¥©§¥§¥¤§¥§¦¨¦§¥§¥¤
íéáëBk ãáBò ãéa àöîpL äøBz øôñ dpéî òîL ïéç÷Bì§¦§©¦¨¥¤¨¤¦§¨§©¥¨¦
äøBz øôñ ïðéè÷ð ïîçð áø øîà æBðâì àîìéc Ba ïéøB÷¦¦§¨¦§¨©©©§¨©§¦¨¥¤¨
ïéî ãéa àöîð æðbé íéáëBk ãáBò Báúk óøOé ïéî BáúkL¤§¨¦¦¨¥§¨¥¨¦¦¨¥¦§¨§©¦
dì éøîàå æðbé dì éøîà íéáëBk ãáBò ãéa àöîð æðbé¦¨¥¦§¨§©¥¨¦¨§¥¨¦¨¥§¨§¥¨
óøOé àãç éðz íéáëBk ãáBò BáúkL äøBz øôñ Ba ïéøB÷¦¥¤¨¤§¨¥¨¦¨¥£¨¦¨¥
àä àéL÷ àì Ba ïéøB÷ Cãéà àéðúå æðbé Cãéà àéðúå§©§¨¦¨¦¨¥§©§¨¦¨¦Ÿ©§¨¨
ãáBò úáLçî íúñ øîàc àéä øæòéìà éaø óøOé àéðúc§©§¨¦¨¥©¦¡¦¤¤¦§¨©§¨©£¤¤¥
àeä àpz éàä æðbé àéðúc àäå íéáëBk úãBáòì íéáëBk¨¦©£©¨¦§¨§©§¨¦¨¥©©¨
äøBz øôñ àéðBøLtî àáøc déøa àðeðîä áø éðúc§¨¥©©§¨§¥§¨¨¦©§§¨¥¤¨
ãáòå íéáëBk ãáBò øBñîe (ïéî) ïáúkL úBæeæîe ïélôz§¦¦§¤§¨¨¦¨¥¨¦§¤¤
ízøL÷e' øîàpL ïéìeñt øîeî ìàøNéå éúeëå ïè÷å äMà¦¨§¨¨§¦§¦§¨¥¨§¦¤¤¡©§©§¤
BðéàL ìëå äáéúëa BðLé äøéL÷a BðLiL ìk 'ízáúëe§©§¨¨¤¤§¦§¦¨¤§¦§¦¨§¨¤¥
àeä àpz éàä Ba ïéøB÷ àéðúc àäå äáéúëa Bðéà äøéL÷a¦§¦¨¥¦§¦¨§¨§©§¨¦©©¨
íB÷î ìëa íéáëBk éãáBòä ïî íéøôñ ïéç÷Bì àéðúc§©§¨§¦§¨¦¦¨§¥¨¦§¨¨
íéáëBk ãáBòa äNòîe ïúëìäk ïéáeúk eéäiL ãáìáe¦§¨¤¦§§¦§¦§¨¨©£¤§¥¨¦
ïa ïBòîL ïaø øézäå íéøôñ áúBk äéäL ïãéöa ãçà¤¨§¦¨¤¨¨¥§¨¦§¦¦©¨¦§¤

ì ãeaéò ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå epnî çwéì ìàéìîbïîL ©§¦¥¦©¦¤§©¨¦§¤©§¦¥¦¦§¨
ì äáéúk éòaäìhL Bà áäæ ïtéö àéðúc éòa àì ïîL ¨¥§¦¨¦§¨Ÿ¨¥§©§¨¦¨¨¨¤¨¨

äøBäè äîäa øBò úBìeñt äàîè äîäa øBò ïäéìò£¥¤§¥¨§¥¨§§¥¨§¨
ì ïãaéò àlL ét ìò óàå úBøLkïa ïBòîL éaø ïîL §¥§©©¦¤Ÿ¦§¨¦§¨©¦¦§¤

ãò úBìeñt äøBäè äîäa øBò eléôà øîBà ìàéìîb©§¦¥¥£¦§¥¨§¨§©
ì ïãaòiLL øâa ìàeîL øa äaø øîà ïîLBøeñì øæç ¤§©§¨¦§¨¨©©¨©§¥§¥¤¨©§

Bøeñì øæBçL éMà áø øîà ïéî déì éåäc ïkL ìk Bøeñì§¨¤¥§¨¥¥¦¨©©©¦¤¥§
éàî ÷éòtøè éãk ãò ïäéîãa ïéìòî ïðaø eðz äàøé íeMî¦¦§¨¨©¨¨©£¦¦§¥¤©§¥§©¨¦©
éúééàc àzòéiè àéää àøézñéà úLL áø øîà ÷éòtøè§©¨¦¨©©¥¤¦§¦¨©¦©©§¨§©§¥
Léø Léø éì úáäé dì øîà éiaàc dén÷ì éìéôúc àzééç©§¨¦§¦¥§©¥§©©¥¨©¨¨£©¦¥¥
àì øîà àøäða eäðéúãL àì÷L àøäéæ àélnéà éøîúa§©§¥¦©§¨¦£¨¨§¨§¦¦§§©£¨¨©Ÿ

:éàä élek dtàa eäðéìBæìæì éì éòaàäðùîúà àéöBnä ¦¨¥¦§©§¦§§©¨¥©©¦¤
éaø øéæçé àì øãð íeMî øéæçé àì òø íL íeMî BzLà¦§¦¥©Ÿ©£¦¦¤¤Ÿ©£¦©¦
eòãé àlLå øéæçé àì íéaø Ba eòãiL øãð ìk øîBà äãeäé§¨¥¨¤¤¤¨§©¦Ÿ©£¦§¤Ÿ¨§

éøvL øãð ìk øîBà øéàî éaø øéæçé íéaø Baúøé÷ç C ©¦©£¦©¦¥¦¥¨¤¤¤¨¦£¦©
éøö BðéàLå øéæçé àì íëçéaø øîà øéæçé íëç úøé÷ç C ¨¨Ÿ©£¦§¤¥¨¦£¦©¨¨©£¦¨©©¦

éaøa éñBé éaø øîà äæ éðtî àlà äæ eøñà àì øæòìà¤§¨¨Ÿ¨§¤¤¨¦§¥¤¨©©¦¥§©¦
éðéà íà íðB÷ BzLàì øîàL ãçàa ïãéöa äNòî äãeäé§¨©£¤§¦¨§¤¨¤¨©§¦§¨¦¥¦

éLøâîïewéz éðtî äpøéæçiL íéîëç Bì eøézäå dLøâå E §¨§¥§¥§¨§¦¦£¨¦¤©£¦¤¨¦§¥¦
:íìBòäàøîâïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà ¨¨¨©©¥©©§¥¨©©©§¨

CàéöBî éðà òø íL íeMî dì øîàL àeäå§¤¨©¨¦¥©£¦¦¥
íåùî

גיטין. פרק רביעי - השולח דף מה עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr dn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

,íìBòä ïewéz éðtîz` wegcl `ly ick e` ¦§¥¦¨¨
xear ax oenn e`iveiy ici lr zeiprl xeaivd

miiebd evn`zi `ly ick e` ,dfixtq aepbl
.zefefne oilitz dxez

àøîâ
ixtq miakek icaern oigwel oi`y dpyna epipy

,odinc ickn xzeia zefefne oilitz dxezøîà̈©
áø déì,éMà áøì àéãeawxy rnynìò øúé ¥©§¨§©©¦¨¥©

àä ,ïéç÷Bì ïéàc àeä ïäéîc éãk,ïäéîc éãëa §¥§¥¤§¥§¦¨¦§¥§¥¤
ïéç÷Bì,mdnàöîpL äøBz øôñ ,dpéî òîL §¦§©¦¨¥¤¨¤¦§¨

,íéáëBk ãáBò ãéa,eazk in reci oi`e,Ba ïéøB÷ §©¥¨¦¦
,iy` ax el aiyd .eazk iebd `ny miyyeg oi`e

àîìécick `l` ea `exwl ick mdn migwel oi` , ¦§¨
,æBðâì.iebd icia oeifaa lhen `di `lyáø øîà ¦§¨©©

ïðéè÷ð ,ïîçð,dkldl laewn -äøBz øôñ ©§¨©§¦¨¥¤¨
ïéî BáúkL,xnek oebk dxf dceara wec`d - ¤§¨¦

,óøOémazk ,eay 'd my z` azkyk i`cey ¦¨¥
y dxez xtqe .ely dxf dcear mylãáBò Báúk§¨¥

íéáëBk,oin epi`y.æðbéy dxez xtqeãéa àöîð ¨¦¦¨¥¦§¨§©
,ïéî,icedi e` eazk oind m` reci oi`eæðbé ¦¦¨¥

dxez xtqe .ea e`xwi `le sxyi `l ,wtqn
yíéáëBk ãáBò ãéa àöîð,eazk in reci oi`e ¦§¨§©¥¨¦

dì éøîà[mixne` yi -],æðbé`ny wtqy meyn ¨§¥¨¦¨¥
,eazk iebddì éøîàå[mixne` yie -],Ba ïéøB÷ §¨§¥¨¦

eazk `ny ,exizdl `witq wtq o`k yiy meyn

ick eazk `ny ,iebd eazk m` elit`e ,icedi
.dxf dcear myl `le icedil exkenl

eazky dxez xtq zeklda cer d`ian `xnbd
:ieb,íéáëBk ãáBò BáúkL äøBz øôñepipy ¥¤¨¤§¨¥¨¦

.ef z` ef zexzeqd zeziixa yly epicaàãç éðz̈¥£¨
,zg` `ziixa epipy -Cãéà àéðúå .óøOé- ¦¨¥§©§¨¦¨

,zxg` `ziixa epipyeCãéà àéðúå .æðbéepipye - ¦¨¥§©§¨¦¨
,zxg` `ziixa.Ba ïéøB÷,`xnbd zx`anàì ¦Ÿ

àéL÷.ef lr ef zeziixadàéðúc àä`ziixad - ©§¨¨§©§¨
epipyy,óøOézhiyøæòéìà éaøøîàc ,àéä ¦¨¥©¦¡¦¤¤¦§¨©

meyn ,dleqt ieb xear icedi zhigy elit`y
yúãBáòì ,íéáëBk ãáBò úáLçî íúñ§¨©£¤¤¥¨¦©£©

íéáëBkdliren ,iebd ly dndady oeike ,`id ¨¦
dcear zaexwz dndad z` zeyrl ezaygn
xtq zaizk oiprl s`e ,d`pda dxeq`e ,dxf
xeq`e ,dxf dcear myl ieb zaygn mzq ,dxez

.sxyie ,d`pdaàéðúc àäåepipyy `ziixade - §¨§©§¨
àpz éàä ,æðbédfd `pzd zhiy -éðúc ,àeä ¦¨¥©©¨§¨¥

àáøc déøa àðeðîä áøäøBz øôñ ,àéðBøLtî ©©§¨§¥§¨¨¦©§§¨¥¤¨
øBñîe (ïéî) ïáúkL úBæeæîe ïélôzxqeny - §¦¦§¤§¨¨¦¨
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,mkg zxiwgäæ éðtî àlà`ivend iptn - ¤¨¦§¥¤
lrad `l` ,mkg zxiwg jixv epi`y xcp meyn
leki ,mkg zxiwg jixv epi`y dfy ,xtdl leki
xtdl `ed lekiy rcei did eli`y xnel lrad

leki epi`y xcp j` ,dyxbn did `l eze`
dvex mc` oi`y oeik ,dyxbn didy i`ce ,xtdl
,dixcpl xzid ywal oic ziaa ezy` dfazzy

z` oic zia dl exiziy cr oiznn did `le
.dxcpéaøa éñBé éaø øîàäNòî ,äãeäédid ¨©©¦¥§©¦§¨©£¤

íðB÷ ,BzLàì øîàL ãçàa ,ïãéöaexq`ii - §¦¨§¤¨¤¨©§¦§¨
oaxwk d`pda ilr mleray zexitd lkíàéðéà ¦¥¦

éLøâîC,mlerl oi`eyip epipia `di `ly ote`a §¨§¥
,dLøâåel xizde excp lr mkgl l`yp jk xg`e §¥§¨

,xcpd z`äpøéæçiL íéîëç Bì eøézäåxg` §¦¦£¨¦¤©£¦¤¨
,jkïewéz éðtî:íìBòä ¦§¥¦¨¨

àøîâ
xcp meyn ezy` z` `ivendy ,dpyna epipy
zx`an `xnbd ,dxifgdl xeq` rx my e`

:xeqi`d mrh dne ,xq`p df ote` dfi`aøîà̈©
,ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áøepipyy dn ©¥©©§¥¨©©©§¨

,dxifgdl xeq` xcp e` rx my meyn `ivendy
àeäåote`a wx df -dì øîàL,oiyexibd zrya §¤¨©¨

òø íL íeMîjiilr `viyéðà,CàéöBî ¦¥©£¦¦¥



xcde"צד fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr en sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

dl xn`y e`øãð íeMîzxcpy,CàéöBî éðà ¦¤¤£¦¦¥
mcew dxifgdl i`yx ,jk dl xn` `l m` j`

,`xnbd zx`an .xg`l z`yipyøáñ÷ax ¨¨©
,ongpéàî àîòèminkg exn`y mrhd dn - ©§¨©

`l xcp e` rx my meyn ezy` z` yxbndy
,xifgi÷ íeMîàìe÷ìxg` `ny miyyegy - ¦¦§¨

oekp did `l rx mydy xxazi ,xg`l `ypizy

lrad xn`ie ,mkg ici lr xcpl xzid yiy e`
d`n el mipzep eid elit` ,z`f rcei did eli`y
xn` oiyexib zrya s`e ,dyxbn did `l dpn

did ezrcae ,xcp e` rx my meyn dyxbny
yie `ed xwy rx mydy xxazi m` dxifgdl
,lha hbde md zerha eiyexibe ,xcpl xzid

wxe ,md mixfnn ipydn dipaeéëä dì øîà éà¦¨©¨¨¦
,jk dl xn` m` -ì÷ì÷î éöîdì`ed leki - ¨¥§©§¥¨

exn`e ,dxifgdl minkg el exq` okle ,dlwlwl

epi` aeye ,oiyexib mcew z`f el xnel jixvy
,z`f wecal oiznd `ly oeiky ,jk xnel on`p

j` ,eilr daiag dpi`y ezrc z` dlibàì éàå§¦Ÿ
,jk dl xn` `l m`e -dì ì÷ì÷î éöî àì- Ÿ¨¥§©§¥¨

dxifgi m` yyg oi`e ,dze` lwlwl leki epi`
.xg`l z`yipy mcew

.ongp ax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbd
éøîàc àkéà,[mixne` yi -]øa óñBé áø øîà ¦¨§¨§¥¨©©¥©

éîeéðî,ïîçð áø øîàmeyn ezy` z` `ivend ©§¥¨©©©§¨
y minkg epwz ,xcp e` rx myéøö,dì øîàiL C ¨¦¤Ÿ©¨

éåäíeMîe ,CàéöBî éðà òø íL íeMnL úòãBé ¡¦©©¤¦¥©£¦¦¥¦
.CàéöBî éðà øãð,`xnbd zx`anøáñ÷ax ¤¤£¦¦¥¨¨©

,ongpéàî àîòèminkg exn`y mrhd dn - ©§¨©
`l xcp e` rx my meyn ezy` z` `ivendy

,xifgiúBöeøt ìàøNé úBða eäé àlL éãk§¥¤Ÿ§§¦§¨¥§
,íéøãðáe úBéøòalkei `ly oze` eqpw okle ©£¨¦§¨¦

,oxifgdl lradéøö Ckìäéëä dì øîéîì C- ¦§¨¨¦§¥©¨¨¦
egwi miypd lky ick ,jk dl xnel jixv okle

,mixcpe zeixra zevext zeidl `ly jkn xqen
minkg exq` xn` `l oiae xn` oia j`

.dxifgdl
izyl riiql zeziixa izy d`ian `xnbd

:zepeyldàn÷ àðMéìk àéðz`ziixa epipy - ©§¨§¦§¨©¨
meyn `ed epizpyn mrhy ,oey`xd oeylk

,lewlw yygàøúa àðMéìk àéðúåepipye - §©§¨§¦§¨©§¨
`ed epizpyn mrhy ,oexg` oeylk `ziixa
epwze ,mixcpe zeixra zevextl qpw meyn

.ok odl xn`iy minkg,àn÷ àðMéìk àéðz©§¨§¦§¨©¨
eøîà äî éðtî ,øéàî éaø øîàminkg ¨©©¦¥¦¦§¥©¨§

yBzLà úà àéöBnäòø íL íeMî,øéæçé àì ©¦¤¦§¦¥©Ÿ©£¦
Cìz ànL ,øéæçé àì øãð íeMîedy`d ¦¤¤Ÿ©£¦¤¨¥¥

eàöîðå ,øçàì àNpúåd jk xg`ïéàca íéøác §¦¨¥§©¥§¦§§§¨¦©¨¦
,oekp epi` rx mydy -øîàéå,dyxiby lrad §Ÿ©

òãBé éúééä eléààeä ïkLepi` rx mydy - ¦¨¦¦¥©¤¥
,xcpl xzid yiye oekpéì íéðúBð eéä íà eléôà£¦¦¨§¦¦

äðî äàî,dze` yxb`y ickéúééä àì ¥¨¨¤Ÿ¨¦¦
,dLøâî,ilr daiag dzidy iptnèb àöîðå §¨§¨§¦§¨¥

zerha ozipy,ìèaäéðáeipyd dlran,ïéøæîî ¨¥¨¤¨©§¥¦
,`id oey`xd zy`y oeik,Bì íéøîBà Cëéôì§¦¨§¦

éåä,òãBéòø íL íeMî BzLà úà àéöBnäL ¡¥¥©¤©¦¤¦§¦¥©
,øéæçé àì øãð íeMîe ,øéæçé àìmrhdy ixd Ÿ©£¦¦¤¤Ÿ©£¦

.dlwlwiy yyg meyn `ed
àøúa àðMéìk àéðzoeylk `ziixa epipy - ©§¨§¦§¨©§¨

,oexg`,éñBé éaøa øæòìà éaø øîàäî éðtî ¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¦§¥©
eøîày minkgíL íeMî BzLà úà àéöBnä ¨§©¦¤¦§¦¥

íeMîe ,øéæçé àì òø,øéæçé àì øãðickàlL ©Ÿ©£¦¦¤¤Ÿ©£¦¤Ÿ
úBéøòa úBöeøt ìàøNé úBða eäé,íéøãðáe §§¦§¨¥§©£¨¦§¨¦

Cëéôìexdfi miypd lky ep` mivexy oeik - §¦¨
exci `le rx my mdilr `vi `le zeripva bedpl

,mixcpíéøîBàBì,lraldì øBîàdrya §¦¡¨
,dyxbn dz`yéðà òø íL íeMnL ,úòãBé éåä¡¦©©¤¦¥©£¦

,CàéöBî.CàéöBî éðà øãð íeMîe ¦¥¦¤¤£¦¦¥
,dpyna epipyeòãiL øãð ìk ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¨¤¤¤¨§

àlLå ,øéæçé àì ,íéaø Ba,øéæçé íéaø Ba eòãé ©¦Ÿ©£¦§¤Ÿ¨§©¦©£¦
:ezhiy z` zyxtn `xnbdïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤

éàî ,éåìàîòè[enrh dn -]äé éaøcäãe ¥¦©©§¨§©¦§¨
xeq` okle ,dxzd el oi` miaxa dxcpyky

,dxifgdláéúëc,miperabd lv`íekä àìå' ¦§¦§Ÿ¦
,'äãòä éàéNð íäì eòaLð ék ,ìàøNé éða`le §¥¦§¨¥¦¦§§¨¤§¦¥¨¥¨

meyn ,mze` bexdl ick mzreay z` exizd
.ef dreay xizdl xyt` i`e miaxa eraypy

,`xnbd zl`eyïðaøå,dcedi iax lr miwlegd §©¨¨
recn ,dxzd el yi miaxa xcipy s`y mixaeqe
daiyn .mzreay z` dcrd i`iyp exizd `l

,dl`ya `xnbdíúäeraypy dreaya - ¨¨
,miperableäééåléò äòeáL äìç éî[mdilr -] ¦©¨§¨¦¨©§

,ììkixdeäì eøîàc ïåékmiperabdõøàî §¨¥¨§¨§§¥¤¤
eàa àìå ,eðàa ä÷Bçøi`ce ,dwegx ux`n §¨¨§Ÿ¨

yeäééåléò äòeáL äìééç àì[mdilr -],ììk Ÿ©§¨§¨¦¨©§§¨
eid `le ,mze` enixy zngn mdl eraypy oeik

,llk dxzd mikixveäðéìè÷ àìc éàäådne - §©§Ÿ©§¦§
,l`xyi ipa mebxd `lyúMeã÷ íeMî,íMä ¦§©©¥

lr exar l`xyiy miiebd exn`i `ly ick
.mzreay

iaxly ,dpyna epipymiaxa xcedy xcp dcedi
,`xnbd zxxan .xifgi `líéaø änëåipta - §©¨©¦

xcpl aygp `diy ick xecil jixv miyp` dnk

,`xnbd daiyn .miaxa xcedy,øîà ïîçð áø©©§¨¨©
ìLäL,miyp`éaøäøNò ,øîà ÷çöé.miyp` §Ÿ¨©¦¦§¨¨©£¨¨

,mdinrh `xnbd zx`anïîçð áøyøîà ©©§¨¨©
ìLäLiM dX`e' daf lv` aezkdn z`f cnel §Ÿ¨§¦¨¦

daf ziyrpy ,'ebe 'miAx mini DnC aFf aEfï¨¨¨¦©¦

heriny minkg eyxce ,dlecb,íéîéíéðLipy - ¨¦§©¦
xnel aezkd siqede ,mini,íéaøepiidcìL,äL ©¦§Ÿ¨

o`k s`e .dlecb daf ziyrp mini dylyay
ipta epiid ,'miaxa xcedy xcp' minkg exn`y

.dylyøîà ÷çöé éaødf miaxy,äøNòcnel ©¦¦§¨¨©£¨¨
n z`fáéúëcdcrl izn cr' ,milbxnd zyxta ¦§¦©¨©¨¥¨

y minkg eyxce ,'ebe 'z`Gd drxdäãòdf ¨¨¨©Ÿ¥¨
ryedie ,milbxn xyr mipy eidy meyn ,dxyr
ex`ype ,milbxn zvra etzzyd `l alke

:dcr aezkd `xew mdle ,dxyr

,dpyna epipyéøvL øãð ìk øîBà øéàî éaøC ©¦¥¦¥¨¤¤¤¨¦
'eëåzxiwg jixv epi`ye ,xifgi `l ,mkg zxiwg §

`l` df exq` `l ,xfrl` iax xn` ,xifgi ,mkg

:mzwelgn z` zx`an `xnbd .df iptn,àéðz©§¨
éaøøæòìàeøñà àì ,øîBàdy` xifgdl ©¦¤§¨¨¥Ÿ¨§

d xcp dxcpy zngn dyxbzdyéøöCzxiwg ¨¦
,mkgéðtî àlàdxcpy zngn dyxbzdy ef ¤¨¦§¥
xcpéøö BðéàLC.exizdl ick mkg zxiwg ¤¥¨¦

,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîadxaq dfi`a - §©¨¦§§¥
,`xnbd daiyn .xfrl` iaxe xi`n iax ewlgp

äöBø íãà ,øáñ øéàî éaølr citwn epi` - ©¦¥¦¨©¨¨¤
jkïéc úéáa BzLà äfaúzLdl exiziy ick ¤¦§©¤¦§§¥¦

ick mkg zxiwg jixvy xcpa okle ,dxcp z`
rcei did eli`y xnele ,dlwlwl leki exizdl
did `l dxcp z` dl xizdl mkgd lekiy

,dyxbnøæòìà éaøåäöBø íãà ïéà ,øáñ §©¦¤§¨¨¨©¥¨¨¤
,ïéc úéáa BzLà äfaúzLjixv xcpd m` okle ¤¦§©¤¦§§¥¦

rcei did eli`y xnel leki epi` ,oic zia zxiwg

dvex epi`y oeik ,dyxbn did `l exizi mkgdy
.xcpd z` dl exiziy oic zial ezy` jlzy

,dpyna epipyäãeäé éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦§¨
ïãéöa äNòî'eëåmpew ezy`l xn`y cg`a ©£¤§¦¨§

minkg el exizde ,dyxbe ,jiyxbn ipi` m`
,`xnbd zl`ey :dpxifgiyàðz éàîdpy dn - ©¨¨

,lrad xcpy mixcpa mcew `pzdéðz÷c- §¨¨¥
zrk dpeyyäNòîixd ,lrad xcpy xcp oipra ©£¤

zayiin .dy`d dxcpy mixcpa zrk cr epwqr
,`xnbdàøqçéî éøeqç,dkld dpyna xqg - ©¥¦©§¨

éðz÷ éëäå,zepyl jixv jkeänaíéøác §¨¦¨¨¥©¤§¨¦
íéøeîàxeq` xcp meyn ezy` z` `ivendy £¦

wx ,dxifgdl,àéä äøãpLkzngn d`ivene §¤¨§¨¦
,dlwlwi jk xg`y yegl yi dfay ,dxcpìáà£¨

m`eäéà øãð,dyxbiy ,lrad -øéæçéleki - ¨©¦©£¦
oeik ,dvex m` dyxiby xg` dze` xifgdl

,dlwlwiy dfa yegl oi`yéaøa éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥§©¦
äNòî ,äãeäéénðdidyøîàL ãçàa ,ïãéöa §¨©£¤©¦§¦¨§¤¨¤¨©

éLøâî éðéà íà íðB÷ BzLàì,dLøéâå ,C §¦§¨¦¥¦§¨§¥§¥§¨
,äpøéæçiL íéîëç Bì eøézäåïewéz éðtî §¦¦£¨¦¤©£¦¤¨¦§¥¦

.íìBòä̈¨
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,eig`l ribdy wlgd zxenz eciayïéøéæçîe©£¦¦
zerwxwd z`,ìáBéa äæì äæzevn miiwl ick ¤¨¤§¥

.laeiéàåCzòc à÷ìñmilrn epiid m`e - §¦¨§¨©§¨
zexit oipw opgei iaxly xnel epizrcaåàì̈

óebä ïéð÷k,éîc`exwl leki epi` rwxw dpewde §¦§©©¨¥
zyexia ewlgy mig` mb ok m` ,mixekia zyxt

e ,`exwl mileki mpi` mdia`úçkLî àìŸ©§©©

íéøekéa éúééîc`iadl lekiy mc` oi`e - §©§¦¦¦
,`exwle mixekiaàlà`ed m`ãçãç øaoa - ¤¨©©©

cigi oa ly epa cigiãòlaiwy oey`xd a`d ©
onfa ux`d zwelga ef dcyïa òLBäé,ïeðixde §ª©¦

xaeq opgei iaxy oeik j` .ok xnel okzi `l
oicy s`y `vnp ,sebd oipwk zexit oipwy
mileki md mewn lkn ,zegewlk eyxiy mig`d

.`exwle mixekia `iadl

df oecipa dkldd z` `xnbd zxxanoipw ly
:zexit

déì éòéiñî àúéðúîe àø÷ ,àáø øîàweqt - ¨©¨¨§¨©§¦¨§©§¥¥
miriiqn `ziixaeLé÷ì Léøìepi` zexit oipwy §¥¨¦

.sebd oipwkàø÷iabl `ed el riiqnd weqtd - §¨
(eh dk `xwie) xn`py ,laeid onfa rwxw zxikn

האשך בימור זאסכת גיטין זיום חאישי עא' מ

hb `iand` cenr en sc ± oey`x wxtoihib

.CàéöBî éðà øãð íeMî:xifgdl xYEn xn` `l i`e xifgdl opAx Exq` `EddA ¦¤¤£¦¦¥§©¨§©¨¨§©£¦§¦Ÿ¨©¨§©§¦
.øáñ÷:ongp ax.àîòèxg`l DlrA lr dPlwlwi `NW `lEwlw mEXn 'ipznC ¨¨©©©§¨©§¨§©§¦¦¦§¨¤Ÿ§©§§¤¨©©§¨§©©

dxtd Fl Wi xcPdW F` oi`CA mixaCdW rcFi iziid ENi` xn`ie xg`l `UPYW¤¦¨¥§©¥§Ÿ©¦¨¦¦¥©¤©§¨¦©¨¦¤©¤¤¥£¨¨
oiWExiB zrWA iYxn` oke KiWxbn iziid `l dpn d`n il oipzFp Eid ENit £̀¦¨§¦¦¥¨¨¤Ÿ¨¦¦§©§¥§¥¨©§¦¦§©¥¦

did LiYWxBWkE K`ivFn ip` KM ipROW¤¦§¥©£¦¦¥§¤¦©§¦¨¨
mi`CA mixaC E`vOi m` Kxifgdl iYrcA§©§¦§©§¦¥¦¦¨§§¨¦©¨¦
oixfnn ipXd on dipaE lhA hB `vnpe§¦§¨¥¨¥¨¤¨¦©¥¦©§¥¦
rcFi ied oiWExiB mcFw Fl mixnF` Kkitl§¦¨§¦¤¥¦£¥¥©
on`p Fpi` aEWe zinlFr dPxifgY `NW¤Ÿ©§¦¤¨¨¦§¥¤¡¨
Dxifgdl Fl xEq`W rcIW oeiMW oM xnFl©¥¤¥¨¤¨©¤¨§©£¦¨
oiYndl Wg `le xg`l `UPY `l ENit £̀¦Ÿ¦¨¥§©¥§Ÿ¨§©§¦
`NW FYrcA dNiB mixaCd xg` wFCale§¦§©©©§¨¦¦¨§©§¤Ÿ

:eilr daiag dzidéöî àì àì éàå ¨§¨£¦¨¨¨§¦ŸŸ¨¥
.dì ì÷ì÷îD`ivFOW xn` `l ixdW §©§¥¨¤£¥Ÿ¨©¤¦¨

Dlwlwl ivn `lC oeike rx mW mEXn¦¥©§¥¨§Ÿ¨¥§©§§¨
`NW cr Dxifgdl Fl Exq` `l zQiPXn¦¤¦¥Ÿ¨§§©£¦¨©¤Ÿ

:zQipéøöå.'eë øîàiL Cminkg EpTY ¦¥§¨¦¤Ÿ©¦§£¨¦
oiA xn` oiA EdinE oM Dl xn`IW D`ivFOl©¦¨¤Ÿ©¨¥¦¥¨©¥

:xifgi `l xn` `l.àîòè øáñ÷`lC Ÿ¨©Ÿ©£¦¨¨©©§¨§Ÿ
zFpA Edi `NW `Ed qpw mEXn xifgi©£¦¦§¨¤Ÿ§§

:'Ek l`xUi.ïéàca íéøác eàöîðålW ¦§¨¥§¦§§§¨¦©¨¦¤
:xYEdC xcp oiprl d"de rx mWíéøîBà ¥©§§¦§©¤¤§©§¦

.BìEz DWxbe Wg `lC oeike oiWExiB mcFw¤¥¦§¥¨§Ÿ¨§¦§¨
daiag `lC DiYrC iNbC Dlwlwl ivn `lŸ¨¥§©§§¨§©¥©§¥§Ÿ£¦¨

:i`d iNEM eilr.äãeäé éaøc è"îxn`C ¨¨¥©§©¦§¨§¨©
:dxtd Fl oi` miAxA xCEdW xcpàìå ¤¤¤©§©¦¥£¨¨§Ÿ

.íekä:aizM mipFraBA.íäì eòaLðdede ¦©¦§¦§¦¦§§¨¤©£¨
mEXn e`l i` EdiizrEaX` ilEWz`l Edl§§¦§¥©§¨©§¦©¦

AxA xCEdC:mi.ïðaøåFl WiC ixn`C §©§©¦§©¨¨§©§¥§¥
:dxtd.íúädxtd Fl oi`C mEXn e`l £¨¨¨¨©¦§¥£¨¨

dliig inC Kixv `l dxtd ENit`C `Ed©£¦£¨¨Ÿ¨¦§¦©§¨
:dzid zErhA `ld llM Ediilr drEaW§¨£©§§¨£Ÿ§¨¨§¨

.íMä úMeã÷ íeMîicaFrd Exn`i `NW ¦§©©¥¤ŸŸ§¨§¥
:ozrEaW lr Exar miakFMíéðL íéîé ¨¦¨§©§¨¨¨¦§©¦

.'â íéaø:dCp idliWA ikd opiWxC daf iAB ©¦©¥¨¨©§¦¨¨¥§¦§¥¦¨
.äãòxacna) milBxn iAB aizkC dxUr ¥¨£¨¨¦§¦©¥§©§¦

:alke rWFdi E`vi drxd dcrl (ciíãà ¨¥¨¨¨¨¨§§ª©§¨¥¨¨
.äfaúzL äöBøKkA ciRwn Fpi` xnFlM ¤¤¦§©¤§©¥©§¦§©

:Dlwlwl ivn mkg zxiwg Kixv KMldéàî ¦§¨¨¦£¦©¨¨¨¥§©§§¨©
.àpz:`Ed xcPW mixcpA DiPin lirl ©¨§¥¦¥¦§¨¦¤¨©

.äNòî éðz÷c`N` oiwEqr Ep` oi` `ld §¨¨¥©£¤£Ÿ¥¨£¦¤¨
:`id dxcPW mixcpA.àeä øãð ìáà ¦§¨¦¤¨§¨¦£¨¨©

:dPWxbIW.øéæçéWginl `MilC dvxi m` ¤§¨§¤¨©£¦¦¦§¤§¥¨§¥©
:`lEwlwl§¦§¨

éàî

éà`nlrA frl m` iM Dpi` Ef `WWgC d`xp .Dl lwlwn ivn ikd Dl xn` ¦¨©¨¨¦¨¥§©§¥¨¦§¤©£¨¨¥¨¦¦©©§©§¨
b"r`C n"r xn` `l `dC mixfnn dipaE lhA hB WOn didIW `le§Ÿ¤¦§¤©¨¥¨¥¨¤¨©§¥¦§¨Ÿ¨©§

W dX`dC zgxan xhW FnM zrC iENiB iPdn iYkEC dOkaCEltP(.hr sc zeaezk) ¦§©¨§¥§©¥¦©©§§¨©§©©§¨¦¨¤¨§
zpFGip dpnl` wxRC ifEf Dil Ekixhvi` `le oiAfe(.fv sc my)xninl `Mil `kd §©¦§Ÿ¦§§¦¥¥§¤¤©§¨¨¦¤¨¨¥¨§¥©

d`xp Kkl lEtM i`pY n"xl irACn ikd̈¦¦§¨¥§§©¨§©¦§¤
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,zenad xeqi` zryaBîéi÷näål`yp `ly - §©§©§
aygp ,excp z` xiziy mkgl eilreléàk§¦

áéø÷ääéìòdnad lr -,ïaø÷xnbpy ,xnelk ¦§¦¨¤¨¨§¨
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íìBòìyxtzn dfàôéqàdidy dyrnd lr §¨©¥¨
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z` xifgdl lra lr xeq`l yiy sqep ote`
mb m` mi`pzd ewlgp j` ,dyxiby xg` ezy`

:exq` df ote`a
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àìe÷ì÷ìokle ,lewlwl miyyeg mpi` - §¦§¨
,xg`l z`yipy mcew dxifgdl mixiznàäå§¨
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àìøéæçémydy xxazi m` s` ,dy`l dze` Ÿ©£¦
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dcedi,øéàî éaøkmixcpa dreh epi` lrady §©¦¥¦
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,dxifgdl zipeli` meynéLééç àì ïðaøå§©¨¨Ÿ©§¥

àìe÷ì÷ìokle ,lewlwl miyyeg mpi` - §¦§¨
,xg`l z`yipy mcew dxifgdl mixiznàäå§¨
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yegl oi` okle ,dyxbn did `l xtdl xyt`y
.llk lewlwl my

:iia` ly evexiz lr `xnbd dywn,àáø øîà̈©¨¨
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ded Lz`EaY aizM ded i`C Lz`EaY aizM§¦§¨§§¦£¨§¦§¨§£¨
z`EaY `le Lz`EaY iOp xiRW opiWxC©§¦¨©¦©¦§¨§§Ÿ§©
LpEBiC aizM `lCn miakFM caFr obC `le LpbC iOp WixC n"nE miakFM caFr¥¨¦¨¦©¦§¨§§Ÿ§©¥¨¦¦§Ÿ§¦¦§
oi` miakFM caFrd gExin aiIgnC o`nl LpEBiC iAB 'iWxcC ikid iM z"`e `icdA§¤§¨§¦¥¦§©§¦©¥¦§§©¦§©¥¦©¨¥¨¦¥
xAYqin `lC l"ie LpbC iAB WFxcp iOp ikd zFAxl `N` hErin xg` hErin¦©©¦¤¨§©¨¦©¦¦§©¥§¨§§§Ÿ¦§©¥

: iNin lkl hErin xg` hErin inwF`làzòcà`de .ixwtn in miakFM caFrC §§¥¦©©¦§¨¦¥©©§¨§¥¨¦¦¦§§¥§¨
liwW iM la` l`xUi Dil liwW iM iNin iPd xwtd xn` opgFi iAxC miakFM icaFrl `le l`xUil xiwtdA d`R zkQnC e"tC inlWExiA Wiwl Wixe opgFi 'x ibiltC¦§¦¥¨¨§¥¨¦¦©§¦§§©¤¤¥¨§¦§¦§¦§¨¥§Ÿ§§¥¨¦§©¦¨¨¨©¤§¥©¥¦¥¦¨¦¥¦§¨¥£¨¦¨¦

:xwtd Fpi`e `Ed zErhA xwtd miakFM caFr Dil¥¥¨¦¤§¥§¨§¥¤§¥
lah

éãáBòì åéða úàå Bîöò øëBnä ïðz déì øîà ï÷øét¦§¨¨©¥§©©¥©§§¤¨¨§§¥
íeMî íéðaä úà ïéãBt ìáà BúBà ïéãBt ïéà íéáëBk¨¦¥¦£¨¦¤©¨¦¦
éaøì ïðaø déì eøîà àìè÷ àkéàc àëä ïkL ìëå àìe÷ì÷¦§¨§¨¤¥¨¨§¦¨§¨¨¨§¥©¨¨§©¦
úBìéáð ìéëà÷c déì eæç à÷c àeä øîeî ìàøNé éàä énà©¦©¦§¨¥¨§¨¨¥§¨¨¦§¥
déì eøîà ìéëà÷c àeä ïBáàéúì àîéà eäì øîà úBôéøèe§¥¨©§¥¨§¥¨§¨¨¦¨§¥
àøézéä ÷éáLå dén÷ àøeqéàå àøézéä àkéàc ïéðîæ àäå§¨¦§¦§¦¨¤¥¨§¦¨©¥§¨¦¤¥¨
ðé÷øôàc éì é÷áL à÷ àì ìéæ déì øîà àøeqéà ìéëàå:C §¨¦¦¨¨©¥¦Ÿ¨¨§¥¦§¤§§¦¨

àzééç déãäa ì÷L éàãeìì déLôð ïéaæ Lé÷ì Léø¥¨¦©¦©§¥§¨¥¨©©£¥©§¨
éãáò eäéépéî éòác ìk àøúa àîBéc éøéîb øîà àzìbìâå§ª§¨§¨¨©§¦¥§¨©§¨¨§¨¥¦©§¨§¥
éàî déì eøîà àøúa àîBé déîcà ìeçéìc éëéä ék déì¥¦¥¦§¥©§¥¨©§¨¨§¥©
ãç ìëå eëðéáúBàå eëðéèî÷à àðéòa eäì øîà Cì àçéð¦¨¨¨©§§¦¨¤§§¦§§§¦§§¨©
ãç ìk eäðéáúBàå eäðéèî÷ àbìôe àzééç déçîà eëéépéî¦©§¤§£¥©§¨©§¨©§¦§§§¦§¨©
déðé÷øç déúîLð ÷ôð àzééç ãç dééçî ãk eäééðéî¦©§©©§¥©©§¨¨©¦§¨¥©§¦¥

ìéab Cì Lt ézkà éa úëéiçî à÷ éëeçà déì øîà dépéL §¦¥¨©¥©¥¨§©§©¦©©¦¨¨©¦
ìéëà÷ áéúé àúàå ÷ôð eälek eäðéìè÷ àzééçc àbìt©§¨§©§¨©§¦§§¨©§¨¨¨¦¨¨¦
øîà déìò àbæîì éãéî úéòa àì dézøa déì äøîà éúLå§¨¥¨§¨¥§©¥Ÿ¨¥¦¦§¦§¨£¥¨©
àø÷ à÷éøBîc àa÷ ÷áL déLôð çð ék éøk éñéøk éza dì̈¦¦§¥¦¨¦¦¨©§¥¨©©¨§¦¨¨¨

:íìéç íéøçàì eáæòå déLôpàäðùîeäãN úà øëBnä ©©§¥§¨§©£¥¦¥¨©¥¤¨¥
ïewéz éðtî íéøeka epnî àéáîe ç÷Bì íéáëBk ãáBòì§¥¨¦¥©¥¦¦¤¦¦¦§¥¦

:íìBòäàøîâ÷ ïéàL ét ìò óà äaø øîàãáBòì ïéð ¨¨¨©©¨©©¦¤¥¦§¨§¥
éì ék' øîàpL øNòî éãéî òé÷ôäì ìàøNé õøàa íéáëBk¨¦§¤¤¦§¨¥§©§¦©¦¥©£¥¤¤¡©¦¦
íéáëBk ãáBòì ïéð÷ Lé ìáà õøàä úMeã÷ éì 'õøàä̈¨¤¦§©¨¨¤£¨¥¦§¨§¥¨¦
øîàpL úBøòîe ïéçéL úBøBa da øBtçì ìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥©§¨¦¦§¨¤¤¡©
øæòìà éaøå 'íãà éðáì ïúð õøàäå 'äì íéîL íéîMä'©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©¦§¥¨¨§©¦¤§¨¨
ìàøNé õøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ LiL ét ìò óà øîBà¥©©¦¤¥¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥

ðâc øîàpL øNòî éãéî òé÷ôäìíéáëBk ãáBò ïâc àìå E §©§¦©¦¥©£¥¤¤¡©§¨§§Ÿ§©¥¨¦
da øBtçì ìàøNé õøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ ïéà ìáà£¨¥¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨
éâìôéî÷ éàîa õøàä 'äì øîàpL úBøòîe ïéçéL úBøBa¦¦§¨¤¤¡©©¨¨¤§©¨¦§§¥

ðâc øáñ øîðebéc øáñ øîe íéáëBk ãáBò ïâc àìå Eàìå E ©¨©§¨§§Ÿ§©¥¨¦©¨©¦§§Ÿ
è÷lä ïðúc dì àðéîà àðî äaø øîà íéáëBk ãáBò ïebéc¦¥¨¦¨©©¨§¨£¦¨¨¦§©©¤¤
àlà øNòîa ïéáéiç íéáëBk ãáBò ìL äàtäå äçëMäå§©¦§¨§©¥¨¤¥¨¦©¨¦§©£¥¤¨
ãáBò eäðéèwéìå ìàøNéc àîéìéà éîc éëéä øé÷ôä ïk íà¦¥¦§¦¥¦¨¥¦¥¨§¦§¨¥§¦§¦§¥
åàì àlà éîéé÷å éø÷ôî àä øé÷ôä ïk íà àlà íéáëBk¨¦¤¨¦¥¦§¦¨¦§§¥§©§¥¤¨¨
àì àä øé÷ôäc àîòè ìàøNé eäðéèwéìå íéáëBk ãáBòc§¥¨¦§¦§¦§¦§¨¥©§¨§¦§¦¨Ÿ
íéáëBk ãáBò eäðéèwéìå ìàøNéc íìBòì àì áéiç øé÷ôä¦§¦©¨Ÿ§¨§¦§¨¥§¦§¦§¥¨¦
àzòcà éø÷ôîc éäð éîéé÷å éø÷ôî àä zøîà à÷ãe§¨¨§©§¨¦§§¥§©§¥§¦§¦§§¥©©§¨
òîL àz éø÷ôî éî íéáëBk ãáBòc àzòcà ìàøNéc§¦§¨¥©©§¨§¥¨¦¦¦§§¥¨§©
äàéáä àlL ãò íéáëBk ãáBòî äãN ç÷lL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¨¤¥¥¨¦©¤Ÿ¥¦¨
øNòîa úáéiç LéìL äàéáäMî Bì døëîe øæçå LéìL§¦§¨©§¨¨¦¤¥¦¨§¦©¤¤§©£¥
éàîa àëä àì äáéiçúð àì ïéà äáéiçúð äáéiçúð øákL¤§¨¦§©§¨¦§©§¨¦Ÿ¦§©§¨Ÿ¨¨§©
àz Leaék déîL àì ãéçé Leaék øáñ÷å àéøeña ïðé÷ñò©§¦¨§§¨§¨¨©¦¨¦Ÿ§¥¦¨
úeôzeLa äãN eç÷lL íéáëBk ãáBòå ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¥¨¦¤¨§¨¤§¨
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.ï÷øét:ipcR.àìe÷ì÷ íeMîmdiUrOn Ecnlie miakFM icaFrA ErnhEi `NW ¦§©§¥¦¦¦§¨¤Ÿ§§§§¥¨¦§¦§§¦©£¥¤
:oFdEa` oFdl xhpnC ikdl Wginl `Mil odia` iIgaEàeä ïBáàéúì àîéà §©¥£¦¤¥¨§¥©§¨¥§©§©§£¥¨§¥¨

.ìéëà÷coilrn `l la` micixFn opixn`C `Ed mipinaE xnEn `N` oin ied `le §¨¨¦§Ÿ£¥¦¤¨¨§¦¦§©§¦¨¦¦£¨Ÿ©£¦
:xnEn o`Mn iOq mzd 'ixn` xnEn la`.àøeqéà ìéëàåiede oM eilr Ecird micr £¨¨©§¦¨¨©¥¦©¨§¨¦¦¨¥¦¥¦¨¨¥©£¥

:qirkdl zFliap lkF`.àzìbìâå àzééç ¥§¥§©§¦©§¨§ª§¨§¨
lW F` oa` lW lEBire riwtE xEWw wU©¨¨¦©§¦¤¤¤¤

:FkFzA zxtFr.àøúa àîBécoibxFdWM ¤¤§§¨©§¨§¤§¦
:FzF`.déîcà ìeçéìc:FnC lr lFgnIW §¥©§¥¤¦§©¨

.eëðéáúBàå eëðéèî÷éàmkz` xFWwl ¦§§¦§§§¦§¦§¤§¤
:mkaiWFdlE.àbìôe àzééçdMn xnFlM §¦§¤©§¨©§¨§©©¨
:dMn ivge.éúLå ìéëà÷ áéúélM eini lM ©£¦©¨¨¦¨¨¦§¨¥¨¨¨¨

ripvdl mvnvn did `l xMYUn didX dn©¤¨¨¦§©¥Ÿ¨¨§©§¥§©§¦©
:xgn mFil.déìò àbæîìoWil zqM F` xM §¨¨§¦§¨£¥©¤¤¦Ÿ

:eilr.éøk éñéøkil`Ed irnAW oOEWe iphA ¨¨§¥¦¨¦¦§¦§¨¤§¥©¦
:zqke xM.à÷éøBî:mFMxM'éðúîéëä ©§¤¤¦¨©§¨¥

.íéøeka àéáîe ç÷Bì ïðéñøbdpW lkA ©§¦¨¥©¥¦¦¦§¨¨¨
ixEMiA miakFM caFrd on gTil Kixv̈¦¦©¦¨¥¨¦¦¥
:milWExil m`ianE mixwi mincA dizFxiR¥¤¨§¨¦§¨¦§¦¨¦¨©¦

.íìBòä ïewéz éðtîxFMnl libx `di `NW ¦§¥¦¨¨¤Ÿ§¥¨¦¦§
xkn m` mbe miakFM caFrl i"`A rwxw©§©§§¥¨¦§©¦¨©

:zFCtledixg`xFfglgixhi'îâïéð÷ ïéàL ©§¦©©£©£¤¨§¦§¤¥¦§¨
.'eëoi` ux`A rwxw miakFM caFr dpw m ¦̀¨¨¥¨¦©§©¨¨¤¥

`NW DzXEcTn Driwtdl iEpw Fpiipw¦§¨¨§©§¦¨¦§¨¨¤Ÿ
on EPOn dpFTd l`xUie xUrnA aiIgzY¦§©¥§©£¥§¦§¨¥©¤¦¤¦

:xVrl Kixv zFxiRd.íãà éðáìlkl ©¥¨¦§©¥¦§¥¨¨§¨
:odikxvðebécãáBò ìL ïebéc àìå E ¨§¥¤¦§§Ÿ¦¤¥
.íéáëBkFNW ode miakFM caFr ogxin m`W ¨¦¤¦¦§¨¥¨¦§¥¤

xUrnl oYk`ln xnB `EdW gExin zrWA¦§©¦©¤¨©§©§¨§©£¥
ogwl 'it`e oxhFR miakFM caFrd gExin¦©¨¥¨¦§¨©£¦¨§¨
rwxwA EliCbd m` la` oilFAWA l`xUIn¦¦§¨¥§¦¦£¨¦¦§¦§©§©
oilFAWA l`xUi ogwle miakFM caFrd̈¥¨¦§¨§¨¦§¨¥§¦¦
icaFr ciA i"` rwxwC xUrnA oiaiIg ogxinE¦§¨©¨¦§©£¥§©§©§©§¥

:DzXcw drwtEd `l miakFMäçëL è÷ì ¨¦Ÿ§§¨§ª¨¨¤¤¦§¨
.äàôexUrOd on oixEhtE xwtd onYq ¥¨§¨¨¤§¥§¦¦©©£¥

KOr dlgpe wlg Fl oi` iM ieNd `aE xn`PW¤¤¡©¨©¥¦¦¥¥¤§©£¨¦¨
KOr dlgpe wlg Fl oi`W inA (ci mixac)§¦¤¥¥¤§©£¨¦¨
ixdWKOrdlgpe wlg odA FlWIW EN` E`vï§¥¤¥¨¤¥¤§©£¨¦¨¤£¥
d`Rde dgkXde hwNde oixwtEn od Fl s ©̀¥§¨¦§©¤¤§©¦§¨§©¥¨
`YWde 'Ek xUrnA oiaiIg miakFM caFr lW¤¥¨¦©¨¦§©£¥§©§¨

:lif`e Dl Wxtn.ìàøNéc àîéìéà ã"ä §¨¥¨§¨¦¦¥¨§¦§¨¥
caFr EdpihTle EdcUA l`xUi ogipdW¤¡¦¨¦§¨¥§¨¥§¦§¦§¥
oxknEmiakFMcaFrxfgm`Cxn`wemiakFM¨¦§¨¨©§¦¨©¥¨¦¨§¨
oxiwtd k"` `N` oxVrl aiIg l`xUil§¦§¨¥©¨§©§¨¤¨¦§¦¨

:EdcUA oFW`x l`xUi.éîéé÷å éø÷ôéî àä ¦§¨¥¦§¨¥¨¦§§¥§©§¥
:od xwtd d`tE dgkWe hwl lkCàlà §¨¤¤§¦§¨¥¨¤§¥¥¤¨

.íéáëBk ãáBòccaFrd dcVn EidW §¥¨¦¤¨¦§¥¨¥
:l`xUiM ogipde miakFM.eäðéèwéìåiIpr ¨¦¤¡¦¨§¦§¨¥§¦§¦§£¦¥

cwtin `l miakFM caFrC oeike l`xUi¦§¨¥§¥¨§¥¨¦Ÿ¦§©
Ig `l hwle d`R gipdl`nW Ediilr li §¨¦©¥¨§¤¤Ÿ©¥£©§§¨

mWl WOn miakFM caFr oxiwtd k"``¦§¦¨¥¨¦©¨§¥
:mYq gipdl d`R mWl `le xwtdàì àä ¤§¥§Ÿ§¥¥¨§¨¦©§©¨Ÿ

.áéiç øé÷ôäcaFrd dcU `nl` xUrnA ¦§¦©¨§©£¥©§¨§¥¨¥
:xUrnA zaiIg miakFMç÷lL ìàøNé ¨¦©¤¤§©£¥¦§¨¥¤¨©

.äãNDdWde miakFM caFrd on drExf ¨¤§¨¦¨¥¨¦§¦§¨
DxknE xfge WilW d`iadW cr Flv ¤̀§©¤¥¦¨§¦§¨©¨§¨

:miakFM caFrl.øNòîa úáéiç`A m` §¥¨¦©¤¤§©£¥¦¨
ozF`n miakFM caFrd on gwle l`xUi¦§¨¥§¨©¦¨¥¨¦¥¨

:ogxinE zFxiRd.áéiçúð øákLd`iadWM ©¥¦§¨¤§¨¦§©¥§¤¥¦¨
xUrn oiprl l"iwC l`xUi ciA WilW§¦§©¦§¨¥§§¦§©©£¥

:WilW xg`mizife d`EaY (:ai sc)d"xzkQnA.àì äáéiçúð àìWilWd`iadm` §©¤¤§¨§¥¦©©§¦Ÿ¦§©§¨Ÿ¦¥¦¨§¦
:dxEhR miakFM caFr ciA.àéøeñacaFr ciA oipw Wi mWe opAxCn DciC xUrnC §©¥¨¦§¨§§¨§©£¥¦¨¦§©¨¨§¨¥¦§¨§©¥

:riwtdlmiakFM.ãéçé Leaék:daFv mx``ide mWl`xUi lM Eid`le DWAiMceC ¨¦§©§¦©¦¨¦¨¦¦§¨§Ÿ¨¨¦§¨¥¨§¦£©¨
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(.d:dWwnE idFrO` inx Wiwl Wix¥¨¦¨¥©§¦©§¤
ç÷Bìla` EPOn gTile xFfgl Dil opiqpwC 'hpETd zqxiB Ef .mixEMA `ianE ¥©¥¦¦¦¦§©©§§§©§¦¨¥©£§¦©¦¤£¨

Wixtdl EPOn gTil opiqpw `l i`d iNEM¥©Ÿ©§¦¨¦©¦¤§©§¦
'nBaC z"xl dWw EdinE zFxUrnE zFnExY§©©§¦¨¤§§©§¨
miakFM caFrl oipw WiC `dn di`x iziin©§¥§¨¨¥¨§¥¦§¨§¥¨¦
`pn `l `ziixF`C oi` mlFrd oETiY ipRnC§¦§¥¦¨¨¦§©§¨Ÿ§¨
`d` i`w mlFrd oETiY `nliC Dil¥¦§¨¦¨¨¨¥©¨
mixtq aFxaC z"x xnF`e gTil EdEaiIgC§¦§¦©§¥¦§§¨¦
mc` lM xn`w ikde e"ieA `ianE opiqxB `lŸ©§¦¨¥¦§§¨¦¨¨©¨¨¨
xkFn `pW `l mixEMA `ian EPOn gwFNd©¥©¦¤¥¦¦¦Ÿ§¨¥
gwFNd qxB l`ppg EpiAxe xg` `pW `lŸ§¨©¥§©¥£©§¥¨©©¥©

:inlWExiA oke 'Ek `ianøîàt"r` dAx ¥¦§¥¦©§¦¨©©¨
lirl `ipzC `de .'Ek oipw oi`W(:bn sc) ¤¥¦§¨§¨§©§¨§¥

on dxEhR FqEOip l`xUi dUrW t"r`¤¨¨¦§¨¥¦§¨¦
`nwF`l `Mi` oipw Wi `nl` xUrOd©©£¥©§¨¥¦§¨¦¨§§¨
l`FXdC `idde DiOwl iPWncM `ixEqA§§¨§¦§©¥§©¥§©¦§©¥

(.`w sc n"a)caFrd on eizFa` dcU lAwOdC§©§©¥§¥£¨¦¨¥
mzd Dl igce Fl ozFpe xVrnC miakFM¨¦¦§©¥§¥§¨¥¨¨¨
zn` iEgiCdW t"r` oipw Wi mlFrlC¦§¨¥¦§¨¤©¦¡¤
dxEnB di`x n"n wivn hwpCn wiIccM¦§©¥¦§¨©¥¦§¨¨§¨
oi` xaqC dAx xninl ivn mlFrlE `Mil¥¨§¨¨¥§¥©©¨§¨©¥
oipw Wi xaqC n"x ogMW` EdinE oipw¦§¨¦©§§¨§¨©¥¦§¨

f"rC w"tqA(.`k sc)odl oixiMUn oi` xn`C §©§¨©¥©§¦¦¨¤
lkC zFxUrOn Edl rwtnC mEXn zFcÜ¦§©§©§¦©©§§¨
aiIg DrxFGW in lM l`xUi lW `idW onf§©¤¦¤¦§¨¥¨¦¤§¨©¨
DrxFGd miakFM caFrl DpAf ike xUrnA§©£¥§¦©§¨§¥¨¦©§¨
drwtd Ef oi` oipw oi` i`C oipw WiC xEhR̈§¥¦§¨§¦¥¦§¨¥©§¨¨
rwxw xVrn miakFM caFr oi`X dn©¤¥¥¨¦§©¥©§©
riwtn iOp ziA KixR mzdC zaiIgd©©¤¤§¨¨¨¦©¦©¦©§¦©
oi`e `id xCd zaFg dfEfn iPWnE dfEfOn¦§¨§©¥§¨©©¨¦§¥
iAx wxRA xi`n 'x xn`C `de drwtd df¤©§¨¨§¨§¨©¥¦§¤¤©¦

l`rnWi(:eq sc zegpn)caFr lXn oinxFY ¦§¨¥§¦¦¤¥
ElcBWM ixii` mzd l`xUi lW lr miakFM¨¦©¤¦§¨¥¨¨©§¥§¤¨§
gExinA EdiiYbElR iwFn ikdlE l`xUi ciA§©¦§¨¥§¨¦¥§§©§§¦©
`kd KixR ike oipw WiA `le miakFM caFrd̈¥¨¦§Ÿ§¥¦§¨§¦¨¦¨¨
ixn`C `p` xninl ivn ded xfrl` iAxl§©¦¤§¨¨£¨¨¥§¥©£¨§©§¦

:xiRW iPWnC `N` n"xM§¤¨¦§©¥©¦
øî.miakFM caFr oEBiC `le LpEBiC xaq ©¨©¦§§Ÿ¦¥¨¦

`dA `dC rnWn qxhpETd 'iR KFYn¦¦©§§¥©§©§¨§¨
LpEBiC Wixce oipw oi` xn`C dAxlC `ilY©§¨¦§©¨§¨©¥¦§¨§¨¦¦§
gExin Dil zi` miakFM caFr oEBiC `le§Ÿ¦¥¨¦¦¥¦©
oipw Wi xn`C `"xlE xhFR miakFM caFrd̈¥¨¦¥§§¨©¥¦§¨
Dil zi` miakFM caFr obC `le LpbC Wixce§¨¦§¨§§Ÿ§©¥¨¦¦¥
dWwe xhFR Fpi` miakFM caFrd gExinC§¦©¨¥¨¦¥¥§¨¤
miakFM caFrd gExinA Ewlgp mi`PY dOkC§©¨©¨¦¤§§§¦©¨¥¨¦
oipw WiA Ewlgp iOp mi`PY mzF` lM oM m`e§¦¥¨¨©¨¦©¦¤§§§¥¦§¨
Ewlgp xfrl` 'xe dAxC wgFC Edfe oipw oi`e§¥¦§¨§¤©§©¨§¤§¨¨¤§§
rnWnC cFre i`PY Edpd lkC `YbEltA¦§§¨§¨©§©¨¥§§©§©

i iAx wxRA zFgpnAl`rnW(.fq sc)EdNEkC ¦§¨§¤¤©¦¦§¨¥§§
miakFM caFr oEBiC `le LpEBiC iWxC i`PY©¨¥©§¥¦§§Ÿ¦¥¨¦
miakFM caFrd gExin aiIgnC o`n ENit`e©£¦©¦§©¥¦©¨¥¨¦
LpbC ixzC hErin xg` hErin WixcC `N ¤̀¨§¨¦¦©©¦¦§¥§¨§
Ez` xfrl` iAxe dAxC d`xp Kkl iaizM§¦¥§©¦§¤§©¨§©¦¤§¨¨¨
LpEBiC xfrl` 'x iOp Wixce `nlr iNEkM§¥©§¨§¨¦©¦¤§¨¨¦§
`le LpbC aizkCn miakFM caFr oEBiC `le§Ÿ¦¥¨¦¦¦§¦§¨§§Ÿ
ded Lz`EaY aizM ded i`C Lz`EaY aizM§¦§¨§§¦£¨§¦§¨§£¨
z`EaY `le Lz`EaY iOp xiRW opiWxC©§¦¨©¦©¦§¨§§Ÿ§©
LpEBiC aizM `lCn miakFM caFr obC `le LpbC iOp WixC n"nE miakFM caFr¥¨¦¨¦©¦§¨§§Ÿ§©¥¨¦¦§Ÿ§¦¦§
oi` miakFM caFrd gExin aiIgnC o`nl LpEBiC iAB 'iWxcC ikid iM z"`e `icdA§¤§¨§¦¥¦§©§¦©¥¦§§©¦§©¥¦©¨¥¨¦¥
xAYqin `lC l"ie LpbC iAB WFxcp iOp ikd zFAxl `N` hErin xg` hErin¦©©¦¤¨§©¨¦©¦¦§©¥§¨§§§Ÿ¦§©¥

: iNin lkl hErin xg` hErin inwF`làzòcà`de .ixwtn in miakFM caFrC §§¥¦©©¦§¨¦¥©©§¨§¥¨¦¦¦§§¥§¨
liwW iM la` l`xUi Dil liwW iM iNin iPd xwtd xn` opgFi iAxC miakFM icaFrl `le l`xUil xiwtdA d`R zkQnC e"tC inlWExiA Wiwl Wixe opgFi 'x ibiltC¦§¦¥¨¨§¥¨¦¦©§¦§§©¤¤¥¨§¦§¦§¦§¨¥§Ÿ§§¥¨¦§©¦¨¨¨©¤§¥©¥¦¥¦¨¦¥¦§¨¥£¨¦¨¦

:xwtd Fpi`e `Ed zErhA xwtd miakFM caFr Dil¥¥¨¦¤§¥§¨§¥¤§¥
lah

éãáBòì åéða úàå Bîöò øëBnä ïðz déì øîà ï÷øét¦§¨¨©¥§©©¥©§§¤¨¨§§¥
íeMî íéðaä úà ïéãBt ìáà BúBà ïéãBt ïéà íéáëBk¨¦¥¦£¨¦¤©¨¦¦
éaøì ïðaø déì eøîà àìè÷ àkéàc àëä ïkL ìëå àìe÷ì÷¦§¨§¨¤¥¨¨§¦¨§¨¨¨§¥©¨¨§©¦
úBìéáð ìéëà÷c déì eæç à÷c àeä øîeî ìàøNé éàä énà©¦©¦§¨¥¨§¨¨¥§¨¨¦§¥
déì eøîà ìéëà÷c àeä ïBáàéúì àîéà eäì øîà úBôéøèe§¥¨©§¥¨§¥¨§¨¨¦¨§¥
àøézéä ÷éáLå dén÷ àøeqéàå àøézéä àkéàc ïéðîæ àäå§¨¦§¦§¦¨¤¥¨§¦¨©¥§¨¦¤¥¨
ðé÷øôàc éì é÷áL à÷ àì ìéæ déì øîà àøeqéà ìéëàå:C §¨¦¦¨¨©¥¦Ÿ¨¨§¥¦§¤§§¦¨

àzééç déãäa ì÷L éàãeìì déLôð ïéaæ Lé÷ì Léø¥¨¦©¦©§¥§¨¥¨©©£¥©§¨
éãáò eäéépéî éòác ìk àøúa àîBéc éøéîb øîà àzìbìâå§ª§¨§¨¨©§¦¥§¨©§¨¨§¨¥¦©§¨§¥
éàî déì eøîà àøúa àîBé déîcà ìeçéìc éëéä ék déì¥¦¥¦§¥©§¥¨©§¨¨§¥©
ãç ìëå eëðéáúBàå eëðéèî÷à àðéòa eäì øîà Cì àçéð¦¨¨¨©§§¦¨¤§§¦§§§¦§§¨©
ãç ìk eäðéáúBàå eäðéèî÷ àbìôe àzééç déçîà eëéépéî¦©§¤§£¥©§¨©§¨©§¦§§§¦§¨©
déðé÷øç déúîLð ÷ôð àzééç ãç dééçî ãk eäééðéî¦©§©©§¥©©§¨¨©¦§¨¥©§¦¥

ìéab Cì Lt ézkà éa úëéiçî à÷ éëeçà déì øîà dépéL §¦¥¨©¥©¥¨§©§©¦©©¦¨¨©¦
ìéëà÷ áéúé àúàå ÷ôð eälek eäðéìè÷ àzééçc àbìt©§¨§©§¨©§¦§§¨©§¨¨¨¦¨¨¦
øîà déìò àbæîì éãéî úéòa àì dézøa déì äøîà éúLå§¨¥¨§¨¥§©¥Ÿ¨¥¦¦§¦§¨£¥¨©
àø÷ à÷éøBîc àa÷ ÷áL déLôð çð ék éøk éñéøk éza dì̈¦¦§¥¦¨¦¦¨©§¥¨©©¨§¦¨¨¨

:íìéç íéøçàì eáæòå déLôpàäðùîeäãN úà øëBnä ©©§¥§¨§©£¥¦¥¨©¥¤¨¥
ïewéz éðtî íéøeka epnî àéáîe ç÷Bì íéáëBk ãáBòì§¥¨¦¥©¥¦¦¤¦¦¦§¥¦

:íìBòäàøîâ÷ ïéàL ét ìò óà äaø øîàãáBòì ïéð ¨¨¨©©¨©©¦¤¥¦§¨§¥
éì ék' øîàpL øNòî éãéî òé÷ôäì ìàøNé õøàa íéáëBk¨¦§¤¤¦§¨¥§©§¦©¦¥©£¥¤¤¡©¦¦
íéáëBk ãáBòì ïéð÷ Lé ìáà õøàä úMeã÷ éì 'õøàä̈¨¤¦§©¨¨¤£¨¥¦§¨§¥¨¦
øîàpL úBøòîe ïéçéL úBøBa da øBtçì ìàøNé õøàa§¤¤¦§¨¥©§¨¦¦§¨¤¤¡©
øæòìà éaøå 'íãà éðáì ïúð õøàäå 'äì íéîL íéîMä'©¨©¦¨©¦©§¨¨¤¨©¦§¥¨¨§©¦¤§¨¨
ìàøNé õøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ LiL ét ìò óà øîBà¥©©¦¤¥¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥

ðâc øîàpL øNòî éãéî òé÷ôäìíéáëBk ãáBò ïâc àìå E §©§¦©¦¥©£¥¤¤¡©§¨§§Ÿ§©¥¨¦
da øBtçì ìàøNé õøàa íéáëBk ãáBòì ïéð÷ ïéà ìáà£¨¥¦§¨§¥¨¦§¤¤¦§¨¥©§¨
éâìôéî÷ éàîa õøàä 'äì øîàpL úBøòîe ïéçéL úBøBa¦¦§¨¤¤¡©©¨¨¤§©¨¦§§¥

ðâc øáñ øîðebéc øáñ øîe íéáëBk ãáBò ïâc àìå Eàìå E ©¨©§¨§§Ÿ§©¥¨¦©¨©¦§§Ÿ
è÷lä ïðúc dì àðéîà àðî äaø øîà íéáëBk ãáBò ïebéc¦¥¨¦¨©©¨§¨£¦¨¨¦§©©¤¤
àlà øNòîa ïéáéiç íéáëBk ãáBò ìL äàtäå äçëMäå§©¦§¨§©¥¨¤¥¨¦©¨¦§©£¥¤¨
ãáBò eäðéèwéìå ìàøNéc àîéìéà éîc éëéä øé÷ôä ïk íà¦¥¦§¦¥¦¨¥¦¥¨§¦§¨¥§¦§¦§¥
åàì àlà éîéé÷å éø÷ôî àä øé÷ôä ïk íà àlà íéáëBk¨¦¤¨¦¥¦§¦¨¦§§¥§©§¥¤¨¨
àì àä øé÷ôäc àîòè ìàøNé eäðéèwéìå íéáëBk ãáBòc§¥¨¦§¦§¦§¦§¨¥©§¨§¦§¦¨Ÿ
íéáëBk ãáBò eäðéèwéìå ìàøNéc íìBòì àì áéiç øé÷ôä¦§¦©¨Ÿ§¨§¦§¨¥§¦§¦§¥¨¦
àzòcà éø÷ôîc éäð éîéé÷å éø÷ôî àä zøîà à÷ãe§¨¨§©§¨¦§§¥§©§¥§¦§¦§§¥©©§¨
òîL àz éø÷ôî éî íéáëBk ãáBòc àzòcà ìàøNéc§¦§¨¥©©§¨§¥¨¦¦¦§§¥¨§©
äàéáä àlL ãò íéáëBk ãáBòî äãN ç÷lL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¨¤¥¥¨¦©¤Ÿ¥¦¨
øNòîa úáéiç LéìL äàéáäMî Bì døëîe øæçå LéìL§¦§¨©§¨¨¦¤¥¦¨§¦©¤¤§©£¥
éàîa àëä àì äáéiçúð àì ïéà äáéiçúð äáéiçúð øákL¤§¨¦§©§¨¦§©§¨¦Ÿ¦§©§¨Ÿ¨¨§©
àz Leaék déîL àì ãéçé Leaék øáñ÷å àéøeña ïðé÷ñò©§¦¨§§¨§¨¨©¦¨¦Ÿ§¥¦¨
úeôzeLa äãN eç÷lL íéáëBk ãáBòå ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¥¨¦¤¨§¨¤§¨
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`vnp mlW xUrn DiaE DiPin xVrn iM¦§©¥¦¥¥©£¥¨¥¦§¨
onE FAW aEIgd lr FAW aEIgd on xVrn§©¥¦©¦¤©©¦¤¦

:FAW xEhRd lr FAW xEhRdìàøNé ìL ©¨¤©©¨¤¤¦§¨¥
.áéiçlah l`xUi lW ied EwlgW xg`l ©¨§©©¤¨§£¥¤¦§¨¥¤¤

eilr xg`nE xg` lr EPOn xVrnE xEnB̈§©¥¦¤©©¥¥©¥¨¨
l xEhR miakFM caFr lWe dxixA WiCixnb §¥§¥¨§¤¥¨¦¨§©§¥

od `witqA Ewlg ENit`e dxixA oi` w"zlE§¥§¥¨©£¦¨§¦§¥¨¥
:oicnFr.àì àúééøBàcîoipw oi` i`e §¦¦§©§¨Ÿ§¦¥¦§¨

`ied DzXEcTn Driwtdl miakFM caFrl§¥¨¦§©§¦¨¦§¨¨©§¨
ENi`M l`xUi zEWxA DzXEcw oiprl Dl̈§¦§©§¨¨¦§¦§¨¥§¦
Dilr `inxC devn mixEMiaC oeike DpMWn¦§§¨§¥¨§¦¦¦§¨§©§¨£¥
dlik`A zFxiR xFq`l ilah `le `id¦§Ÿ©§¥¤¡¥©£¦¨
xUrnl inC `le `iadlE gTil aiIgin¦©¥¦©§¨¦§Ÿ¨¥§©£¥
aiIgin `l oipw oi` xn`C o`nl ENit`C©£¦§©§¨©¥¦§¨Ÿ¦©¥
xUrnC miakFM caFr lW Fwlg lr xVrl§©¥©¤§¤¥¨¦§©£¥
`inxC devn e`le dlik`A Dil xq`e liaḧ¦§¨©¥©£¦¨§©¦§¨§©§¨
oxkFn F` olkF` oM m` `N` `id Dilr£¥¦¤¨¦¥§¨§¨
devn mixEMiA la` Dil iWxYWn `wC§¨¦§¨§¥¥£¨¦¦¦§¨

:`id Dilr `inxC.eåä úBðwz ézL §©§¨£¥¦§¥©¨£
`de aiIgin `ziixF`Cn mlFrl xnFlM§©§¨¦§©§¨¦©¥§¨
`xTirnC mEXn mlFrd oETiY ipRn ipYwC§¨¨¥¦§¥¦¨¨¦§¥¦¨¨
`iadlE gTil `NW EpTY biiq mEXn¦§¨¦§¤Ÿ¦©§¨¦
xFfgl EkxvEd Kkitl lif`e WxtncM§¦§¨¥§¨¦§¦¨§§©£

:dxFY oicM DcinrdlE oTzlEéøáñå §©¥§©£¦¨§¦¨§©§¥
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:DzF` dcFtE xfFg did.eúééìc eðéwzicM ¨¨¥¤¨©¦§¥§¥

:EPCtie gxhIW.úBøéôì eäãN øëBnä ¤¦§©§¦§¤©¥¨¥§¥
mipW xUr cr zFxiR gwFNd lk`IW¤Ÿ©©¥©¥©¤¤¨¦
laFId oi`W onfaE dilral rwxTd xFfgze§©£©©§©¦§¨¤¨¦§©¤¥©¥
oaE`x haW ElBXn EpiidC xn`w bdFp¥¨¨©§©§¦¤¨¥¤§¥
i"r oCxId xarn dNigY ElBW cb haWe§¥¤¨¤¨§¦¨¥¥¤©©§¥
onfA i`C milWExi zFaxg cr aixgpq©§¥¦©¨§§¨©¦§¦¦§©
ixdW `id zFxitl dxikn mYq bdFp laFIW¤¥¥§©§¦¨§¥¦¤£¥

:laFiA xFfgl DtFq.éîc óebä ïéð÷klFkie ¨©£§¥§¦§©©¨¥§¨
:iN dYzp xW` dnc`d ixR ziW`xn xnFl©¥¥¦§¦¨£¨¨£¤¨©¨¦

.Eúéáìelka YgnUe aizM mixEMiA iAB §¥¤©¥¦¦§¦§¨©§¨§¨
:'Fbe aFHd.BzLà éøekéarwxwA ElcBW ©§¦¥¦§¤¨§§©§©

:zFxitl FYW` Fl dqipkdW bFlnéðàL §¤¦§¦¨¦§§¥©¦
.Eúéáìe áéúëc íúä:sEBd oipwM e`l zFxiR oipw n"y iiEAxl Kixhvi`CnE ¨¨¦§¦§¥¤¦§¦§§¦¦§¥¦§©¥©§¦§©©

.àëäîiCd `Ed inC sEBd oipwM `kdC opirEnW`C ikid ikC:`nlrA oòîLå ¥¨¨§¦¥¦§©§¦¨§¨¨§¦§©©¨¥©¦§©§¨§¨©
.BzLà äúnL:rwxTd sEB dpwe `Ed DWxieøa éñBé éaøc íeMî øBæâéì ¤¥¨¦§§¨§¨§¨¨©©§©¦§¦§©¦¥©

.àðéðç:l"nw cg`A d`ade dgiwl irAl p"de cg`A d`ade dgiwl opirA xn`C £¦¨§¨©§¦¨§¦¨©£¨¨§¤¨§¦¨¥§¦¨©£¨¨§¤¨
.Cøca çéìL úîe:FnvrA `Ed o`iade xfge.àøB÷ Bðéàå àéáîxnFl `"`e ¥¨¦©©¤¤§¨©¤¡¦¨§©§¥¦§¥¥§©

mEhnEhe dX`d opzC `xFw Fpi` oFW`x gilW zn `l 'it`C xg` gilW F`iadW¤¡¦¨¦©©¥©£¦Ÿ¥¨¦©¦¥¥¦§©¨¦¨§§
:iN dYzp xW` xnFl oilFki oi`W oi`xFw `le oi`ian gilXde qFpibFxCp`e§©§§¦§©¨¦©§¦¦§Ÿ§¦¤¥§¦©£¤¨©¨¦
ïîæá

ìáèDivg oi`W dHge dHg lM Ll oi` qxhpETA 'iR .dfA df oiaxFrn oiNEge ¤¤§¦§¨¦¤§¤¦©§§¥¥§¨¦¨§¦¨¤¥¤§¨
xEnB lah lr EPOn `le DiaE DiPin xVrl Kixve oiNEg Divge lah¤¤§¤§¨¦§¨¦§©¥¦¥¥§Ÿ¦¤©¤¤¨
aEIgd lr xEhRd onE xEhRd lr aEIgd on WixtOW ipRn eilr xEnB laHn `le§Ÿ¦¤¤¨¨¨¦§¥¤©§¦¦©¦©©§¦©§©©¦
xEhRd onE FAW aEIgd lr FAW aEIgd on xVrn DiaE DiPin Wixtn iM la £̀¨¦©§¦¦¥¥§©¥¦©¦¤©©¦¤¦©¨

owtqA Ewlg ENit`e FAW xEhRd lr FAW¤©©¨¤©£¦¨§¦§¥¨
oOwl xn`C dWwe dxixA oi`C micnFr od¥§¦§¥§¥¨§¨¤§¨©§©¨
inC sEBd oipwM e`l zFxiR oipw i`C§¦¦§©¥©§¦§©©¨¥
zgMWn `l od zFgEwl EwlgW mig`de§¨©¦¤¨§§¥Ÿ©§©©
ENit` `d cg xA cg `N` mixEMA iziinC§©§¥¦¦¤¨©©©¨£¦
FA wlg i`CeA Fl Wi dxixA oi` c"nl§¥§¥¨¥§©©¥¤
oiNEg `EdW xzFOde mixEMaA aiIgnC¦§©¥§¦¦§©¨¤¦
dpitQd wxRA opixn`cM Dil WiCwn ivn̈¥©§¦¥¦§©§¦¨§¤¤©§¦¨

(:`t sc a"a)zgMWn `lC xnFl wgFce§©©§Ÿ©§©©
Kxhvi `NW ozkldM mixEMA iziinC§©§¥¦¦§¦§¨¨¤Ÿ¦§¨¥
`lC rnWn `pWilC xn`w WiCwdl§©§¦¨¨©§¦§¨©§©§Ÿ

xFkA Wi 'tA cFre xn`w llM iziinzexeka) ©§¥§¨¨¨©§§¥§
(:gn scWng ivg `le mirlq Wng iAB©¥¨¥§¨¦§Ÿ£¦¨¥

xn`C iQ` axC Edl zi` r"ekC xn`ẅ¨©§¦§§©©¥§¨©
dvgnE oiWxFi dvgn EwlgW oig`d̈©¦¤¨§¤§¨§¦¤§¨
oixEhR od zFgEwl i` la` rnWn zFgEwl§©§©£¨¦§¥§¦
'it`C Wng ivg ENit`e Wng c"nl 'it £̀¦§¨¥©£¦£¦¨¥©£¦
dpTY oi`C d`xp Kkl `Mil Wng ivg£¦¨¥¥¨§©¦§¤§¥©¨¨
Fl riBd `OW dxixA oi`C oeikC df lahl§¤¤¤§¥¨§¥§¥¨¤¨¦¦©
`le Fivg F` miakFM caFr lW Fwlg lM̈¤§¤¥¨¦¤§§Ÿ
`OW DiaE DiPin xVrn i`e dOM 'irci©§¦©¨§¦§©¥¦¥¥¤¨
caFr lW Fwlg x`Xde Fwlgn xVrn§©¥¥¤§§©§¨¤§¤¥
lFki EdinE Fzvwn F` `kRi` F` miakFM¨¦¦§¨¦§¨¦¨
Wixtie xg` mFwOn eilr WixtIW opTzl§©§¨¤©§¦¨¨¦¨©¥§©§¦
oFxg` oFxg`e xg` mFwOn eilr mB©¨¨¦¨©¥§©£©£
lke hrn m` iM x`Xi `NW cr lwlEwn§§¨©¤Ÿ¦¨¥¦¦§©§¨
:iellE odkl mpYi zFnExYde zFxUrOd©©©§§©§¦§¥§Ÿ¥§¥¦

EúéáìeixEMA `ian mc`W cOln §¥¤§©¥¤¨¨¥¦¦¥
lrAl oi` dxFYd on `de z"`e .FYW ¦̀§§§¨¦©¨¥©©©
opAxC `YpTY `N` FYW` iqkpA zFxiR¥§¦§¥¦§¤¨©©§¨§©¨¨
`Ed aEzMd zxifB k"r k"` `id `nlrA§©§¨¦§¥©©¨
zFxiR zFpzFPW miWp KxC xnFl Wie§¥©¤¤¨¦¤§¥
oiprkE `xw ixii` `peeB i`d ike odilral§©£¥¤§¦©©§¨©§¥§¨§¦§¨
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aiIg Fpi` `ziixF`CnC b"r`e DiPin¦¥§§¦§©§¨¥©¨
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zFxwl lFki oi` i`Ce gilW milWExiA gilXd o`iade gilW oxvA m`C gilẄ¦©§¦¨§¨¨¦©¤¡¦¨©¨¦©¦¨©¦¨¦©©©¥¨¦§
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dxn`a dgiwl oeyl dtiqede ,'dnc`d ixt

zyxt mi`xew oi`y jkn miyxec ,'Ygwle'§¨©§¨
mixekiaàäzL ãòdäçé÷ìzexitd ly ©¤§¥§¦¨
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.xg` oecipa ezhiyløîzéàcaa xn`p -zi §¦§©
mc` ,yxcndøëBnäz`eäãN ©¥¨¥



xcde"קי fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr gn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

âäBð ìáBiäL ïîæa,zexitl wx `id dxiknde ¦§©¤©¥¥
,laeia zxfeg rwxwd ixdyøîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

gweldyàéáîmixekiaàøB÷å,mixekia zyxt ¥¦§¥
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àäáe éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ øáñ øéàî éaøc éâìôéî÷̈¦§§¥§©¦¥¦¨©¦§©¥§¦§©©¨¥§¨
åéáà úî Ckìäå éãéî àìå úéøé àìc àeä åéáà úúéîa§¦©¨¦§Ÿ¨¦§Ÿ¦¦§¦§¨¥¨¦

éøö dLéc÷ä Ck øçàåéøáñ ïBòîL éaøå äãeäé éaø àø÷ C §©©¨¦§¦¨¨¦§¨©¦§¨§©¦¦§¨§¥
àzLä åéáà úúéîa àäáe éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷¦§©¥¨§¦§©©¨¥§¨§¦©¨¦©§¨
àì dLéc÷ä Ck øçàå åéáà úî Ckìäå úéøé à÷c àeä§¨¨¦§¦§¨¥¨¦§©©¨¦§¦¨Ÿ

éøèöéà éëå àø÷ àëéøöúî Ck øçàå dLéc÷äì àø÷ C §¦¨§¨§¦¦§§¦§¨§¦§¦¨§©©¨¥
éøèöéàc àeä åéáààîéà íìBòì ÷çöé øa ïîçð áø øîà C ¨¦§¦§§¦¨©©©§¨©¦§¨§¨¥¨

úBøét ïéð÷ ïBòîL éaøå äãeäé éaø éøáñ÷ àîìòa Cì̈§©§¨¨¨§¥©¦§¨§©¦¦§¦§©¥
ëäå éîc óebä ïéð÷keçkLà àø÷ ïBòîL éaøå äãeäé éaø à §¦§©©¨¥§¨¨©¦§¨§©¦¦§§¨©§§

àì øLà Búð÷î äãN úà íà' àðîçø áBzëì Leøãå§¨¦§©£¨¨¦¤§¥¦§¨£¤Ÿ
úBéäì äéeàø dðéàL äãN Búfeçà äãOî éàî 'Búfçà£ª¨©¦§¥£¨¨¤¤¥¨§¨¦§
øîà äfeçà äãN úBéäì äéeàøL Bæ äúöé äfeçà äãN̈¤£¨¨§¨¤§¨¦§§¥£¨¨©
óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ ïðçBé éaø øîàc åàì éà óñBé áø©¥¦¨§¨©©¦¨¨¦§©¥§¦§©©
éqà éaø øîàc Løãnä úéáa åéìâøå åéãé àöî àì éîc̈¥Ÿ¨¨¨¨§©§¨§¥©¦§¨§¨©©¦©¦
äæì äæ ïéøéæçîe ïä úBçe÷ì e÷ìçL ïéçàä ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨©¦¤¨§§¥©£¦¦¤¨¤
úçkLî àì éîc óebä ïéð÷k åàì Czòc à÷ìñ éàå ìáBéa§¥§¦¨§¨©§¨¨§¦§©©¨¥Ÿ©§©©
øîà ïeð ïa òLBäé ãò ãç øa ãç àlà íéøekéa éúééîc§©§¦¦¦¤¨©©©©§ª©¦¨©
àø÷ Lé÷ì Léøì déì éòéiñî àúéðúîe àø÷ àáø̈¨§¨©§¦¨§©§¥¥§¥¨¦§¨

øôñîá'



קי hb `iand` cenr gn sc ± oey`x wxtoihib

.âäBð ìáBiäL ïîæa:laFIA sEBd xfFg ixdW zFxitl rwxw zxikn lMàzòcà ¦§©¤©¥¥¨§¦©©§©§¥¤£¥¥©©¥©©§¨
.úéçð àøéôc:zg` drW ENit` `rx`l Diipwnl `YrC` e`leéðL äðBwä §¥¨¨¦§©©©§¨§¦§§¨§©§¨£¦¨¨©©©¤§¥

.Bøéáç ìL eäãN CBúa úBðìéàrwxw dpw `lC (.`t sc) `xzA `aAA l"iwC ¦¨§¨¥¤£¥§§¨¨©§¨§Ÿ¨¨©§©
:iN Yzp xW` dnc`d ixR xninl ivn `lC `xFw Fpi` KMldìL àä.äL`niiwC ¦§¨¥¥§Ÿ¨¥§¥©§¦¨£¨¨£¤¨©¨¦¨§Ÿ¨§©§¨

`lnM odipiaE odiYgY rwxw dpwC ol̈§¨¨©§©©§¥¤¥¥¤¦§Ÿ
:FNqe dxF`.àøB÷å àéáî`xcdC b"r`e ¤§©¥¦§¥§§¨§¨

:laFiA.ú÷Bìçî:opgFi iAxe Wiwl WixC §¥©§¤§¥¨¦§©¦¨¨
.éðL ìáBéaElBxEd xaMW l`xUi EpOW §¥¥¦¤¨¦§¨¥¤§¨§§

Wiwl Wix xn`w `iddA zFrwxw xifgdl§©§¦©§¨§©¦¨¨©¥¨¦
xkFnC DiYrC `knqC `xFw Fpi`e `ian¥¦§¥¥§©§¨©§¥§¥
:dPxifgIW gEhA dfe Dil `xcd i`CeC§©©©§¨¥§¤¨©¤©§¦¤¨

.[ïBLàø ìáBéa]laFiA `ziipzn iPd lM §¥¦¨©¥©§§¨¨§¥
:oFW`x.éàpúksEBd oipwM i` zFxiR oipw ¦§©¨¥¦§©¥¦§¦§©©

:`l i` inC.äfeçà äãNle DWiCwd m`` ¨¥¦Ÿ§¥£¨¦¦§¦¨§Ÿ
xg`l xAfiB DxknE laFId mcFw Dl`B̈£¨¤©¥¨§¨¦§¨§©¥
cIn laFIA d`vFi `idWkE cFr zl`bp Dpi ¥̀¨¦§¤¤§¤¦§¨©¥¦¨
'`PW mipdMl zwNgzn xAfBd on DgwFNd©§¨¦©¦§¨¦§©¤¤©Ÿ£¦¤¤¡
'Fbe dcVd z` l`bi `l m`e (fk `xwie)§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§
dpwn dcUE 'Fbe Fz`vA dcVd dide§¨¨©¨¤§¥§§¥¦§¨
xAfBd DxknE Dl`B `le DWiCwdWM§¤¦§¦¨§Ÿ¨£¨¨§¨©¦§¨
milrAl zxfFg laFIA d`vFi `idWM§¤¦§¨©¥¤¤©§¨¦
xn`PW WiCwOl dExkOW mipFW`xd̈¦¦¤¨§¨©©§¦¤¤¡©
Edpw xW`l dcVd aEWi laFId zpWA¦§©©¥¨©¨¤©£¤¨¨

:'Fbe FY`nåéáàî äãN ç÷Bìì ïéépî ¥¦§¦©¦§¥©¨¤¥¨¦
.dLéc÷äådcU FciA DcFrA eia` iIgA §¦§¦¨§©¥¨¦§¨§¨§¥

:dpwn.åéáà úî Ck øçàåFl ziUrpe ¦§¨§©©©¥¨¦§©£¥
:dGEg`äãNk åéðôì àäzL ïéépî £¨¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥
.äfeçàxAfBd DxknE Dl`B `l m` £¨¦Ÿ¨£¨¨§¨©¦§¨

:laFiA mipdMl d`vFIWäãOî àì øLà ¤§¨©Ÿ£¦§¥£¤Ÿ¦§¥
.Búfeçà:`Ed `xizi `xwdðéàL äãN £¨§¨§¥¨¨¤¤¥¨
.äéeàødcU Fl zFidl DWiCwdW drWA §¨§¨¨¤¦§¦¨¦§§¥

:mlFrl dGEg`.'eë eæ äúöézn oMW lke £¨§¨¨§¨§¨¤¥¥
WCwd zrWaC DWiCwd KM xg`e eia`̈¦§©©©¦§¦¨§¦§©¤§¥

:dGEg` dzid xaM.øîBà øéàî øDpi` Ef §¨¨§¨£¨¥¦¥¥¨
eia` zngn Fl zxfFge dGEg` dcU§¥£¨§¤¤¥£©¨¦
xg`e eia` znl `z` iM `xwE Fl DxkOW¤¨§¨§¨¦¨¨§¥¨¦§©©
'xl ENi`e opiqxB ikd :`z` DWiCwd KM©¦§¦¨¨¨¨¥©§¦¨§¦§
DWiCwd k"g`e eia` zn oFrnW 'xe dcEdi§¨§¦§¥¨¦§¦§¦¨
'Ek ibltinw `dA e`l i`n `xw Kixv `lŸ¨¦§¨©©§¨¨¦§§¥
xzA ilf`C e`l `N` `kd opiqxB `le§Ÿ©§¦¨¨¨¤¨©§©§¥¨©

:Dl opiqxB (:ci sc) oikxr 'QnaE oFicRàì ¦§§©¤¤§¦©§¦¨¨Ÿ
.àø÷ àëéøöDWiCwd `xw `kixv i`C §¦¨§¨§¦§¦¨§¨¦§¦¨

:Edl `pn eia` zn k"g`e.úBøét ïéð÷ §¥¨¦§¨§¦§©¥
eia` zOW drWA eia`n Fl diEpw dzidW¤¨§¨§¨¥¨¦§¨¨¤¥¨¦

:bdFp laFId ixdW `Ed zFxiR oipweïéð÷k §¦§©¥¤£¥©¥¥§¦§©
.éîc óebäicin zixi `l eia` ziIn ike ©¨¥§¦©¥¨¦Ÿ¨¦¦¥

DiiAxC e`l i` KMld dGEg` Dil `ied `le§Ÿ©§¨¥£¨¦§¨¦©§©§¨
dGEg` dcUM iedizC `pin` ded `l `xw§¨Ÿ£¨£¦¨§¤¡¥¦§¥£¨
KM xg`e eia` znl `xw Kixhv`e§¦§§¦§¨§¥¨¦§©©©

:DWiCwd.éîc óebä ïéð÷k åàìzin ike ¦§¦¨©§¦§©©¨¥§¦¦
e eia` zn KMld `tEB zixi eia`KM xg` ¨¦¨¦¨¦§¨¥¨¦§©©©

:'Ek.éîc óebä ïéð÷keia` znC EcFnE §¦§©©¨¥§¥¨¦
:`xw `kixv DWiCwd KM xg`eàø÷ àëäå §©©©¦§¦¨§¦¨§¨§¨¨§¨

.Leøãå eçkLàDWiCwd s` DPin iiEAxl ©§§§¨¦§¥¦¨©¦§¦¨
`N` iAxn `lC oM m`C eia` zn KM xg`e§©©©¥¨¦§¦¥§Ÿ§©¥¤¨

:DWiCwd KM xg`e eia` znàø÷ áBzëì ¥¨¦§©©©¦§¦¨¦§§¨
.Búfeçà àì øLà:dcVn aFYkl `le £¤Ÿ£¨§Ÿ¦§¦§¥

.ïä úBçe÷ìFnM iede dxixA oi`C §¥§¥§¥¨©£¥§
:odiwlg EtilgdW.ìáBia ïéøéæçîemEXn ¤¤§¦¤§¥¤©£¦¦©¥¦

zwNgzOd dXExi xn`C oeike laFi zevn¦§©¥§¥¨§¨©§¨©¦§©¤¤
EpiidC zFxiR oipw Dil zi` m` dgiwl `ied©§¨§¦¨¦¦¥¦§©¥§©§

:`xFwe `ian oi`e inC sEBd oipwM e`l laFi zrWAW dgiwl lM.úçkLî àì`NW cg xA cg EpiidC rWFdi iniA dltPXn dwlgp `NW dXExiA `N` `xFwe `ian ¨§¦¨¤¦§©¥©§¦§©©¨¥§¥¥¦§¥Ÿ©§©©¥¦§¥¤¨¦¨¤Ÿ¤§§¨¦¤¨§¨¦¥§ª©§©§©©©¤Ÿ
:dXExi EwNgIW cg` Wi`l mipA ipW rWFdi cr rxtnl zFxFCd lklE eia`lE Fl Eid̈§¨¦§¨©§©§¥©©§ª©§¥¨¦§¦¤¨¤§©§§¨

øôñîá

àìzi` dcEdi iAxC `Ed `nlrA `iEgiC .inC sEBd oipwM zFxiR oipw r"kC Ÿ§¦§©¥§¦§©©¨¥¦¨§©§¨§©¦§¨¦
laFgdA Dil(.v sc w"a):inC sEBd oipwM e`lC minFi F` mFi oiC iABéà ¥§©¥©¥¦©¦§©§¦§©©¨¥¦

Epici Ep`vn Ki` Ep`e mY EpiAx dWwd .'Ek zFxiR oipw opgFi 'x xn`C e`l©§¨©¨¨¦§©¥¦§¨©¥©§¨¥¨¨¨¥
ulFgd WixA opixn`cM inC sEBd oipwM e`lC Wiwl WixM ol `niiwC Epilbxe§©§¥§©§¨¨§¥¨¦§©§¦§©©¨¥¦§©§¦¨§¥©¥

(:el sc zenai)oi` `ziixF`caC iOp ol `niiwe§©§¨¨©¦§¦§©§¨¥
dviA zkQn sFqaC dxixA(.gl sc)opiwqR §¥¨¦§©¤¤¥¨©§¦¨

ol `niiwC ongp axe `irWF` iAxMzeaezk) §©¦©§¨§©©§¨§©§¨¨
(.bi'a wxR WixA opixn`e ipicA DizeEM©¨¥§¦¥§©§¦¨§¥¤¤

oiWECwC(:an sc)od ixd EwlgW mig`d §¦¦¨©¦¤¨§£¥¥
opiwqtE gTn dpwp zEzXn zFgR zFgEwlM¦§¨¦§¦§¨¤©©§¦¨

ziAd z` xkFOdA iOp(.dq sc a"a)odl oi`C ©¦§©¥¤©©¦§¥¨¤
xkFn drx oirA xkFnC df lr df KxC¤¤¤©¤§¥§©¦¨¨¥
ziA 'tA opiwqtC `de od zFgEwl `nl ©̀§¨§¥§¨§©§¦¨§¥

xEM(.fw sc my)zwFlgn dlhA xn`C axM§©§¨©¨§¨©§¤
EedC mEXn `N` Eed oiWxFiC mEXn e`l©¦§§¦£¤¨¦©£
ax xn`wC oiWxFie zEIxg`A zFgEwlM¦§§©§©§§¦§¨¨©©
oiWxFiM xnFlM `N` WOn oiWxFi e`l©§¦©¨¤¨§©§§¦
`Ow wxRA ikd opiqxB mixtq aFxaE§§¨¦©§¦¨¨¦§¤¤©¨

`Ow `aAC(.h sc)xn`C iQ` ax EdinE §¨¨©¨¦©©¥§¨©
Epiid Eed oiWxFi i` Dil `wRqnE EwFlgi©§§©§¨¥¦§¦£©§

xFkA Wi wxRA gkEncM WOn oiWxFizexeka) §¦©¨¦§¨§¤¤¥§
(.gn sciQ` iAxe Wng ivg `le Wng iAB©¥¨¥§Ÿ£¦¨¥§©¦©¥

od zFgEwl EwlgW oig`d opgFi iAx xn`̈©©¦¨¨¨©¦¤¨§§¥
`d DiciC `d iOp i` iQ` ax Epiid e`l©©§©©¥¦©¦¨¦¥¨
wxRA mixcpA opiwqtC `de DiAxC§©¥§¨§©§¦¨¦§¨¦§¤¤

oitYEXd(:en sc)oitYEWA awri oA `"xM ©§¦§¤©£Ÿ§§¦
xvgl qpMil xYEnC dGn df d`pd ExcPW¤¨§£¨¨¤¦¤§¨¦¨¥¤¨¥
dxixA mEXn DinrhC DinrHn e`l©¦©§¥§©§¥¦§¥¨

dxRd wxRA gkEncM(:`p sc w"a)mEXn `N` ¦§¨§¤¤©¨¨¤¨¦
miYAd zwfgA `piaxM `Ed xEYieCsc a"a) §¦§¨¦¨§¤§©©¨¦

(:fp`wecC l"ie d`pd xCEnA xYEnE¨§©£¨¨§§©§¨
mFIdn Fpal azFMdA DcEgl `iddA§©¦§¨§©¥¦§¥©
e`lC Wiwl WixM ol `niiw dzin xg`lE§©©¦¨©§¨¨§¥¨¦§©
`xA iAbl `A`C mEXn inC sEBd oipwM§¦§©©¨¥¦§©¨§©¥§¨
Wi wxRA Edl Kixvn ikdC lign ilEg £̀¥¨¦§¨¦©§¦§§¤¤¥

oilgFp(:elw sc my)Wiwl WixC iNin ixzl £¦¦§¥¦¥§¥¨¦
ol `niiw `nlrA la` mzdcE `kdC§¨¨§¨¨£¨§©§¨©§¨¨
`kd xn`wC aB lr s`e inC sEBd oipwkC¦§¦§©©¨¥§©©©§¨¨©¨¨

`zipznE `xw `axWixl Dil iriIqn ¨¨§¨©§¦¨§©§¥¥§¥
`l m`C ikd Dil `xiaq `l `axl Wiwl̈¦§¨¨Ÿ§¦¨¥¨¦§¦Ÿ
xaq `axC eilbxe eici `vn `l ok¥Ÿ¨¨¨¨§©§¨§¨¨¨©

oiWECwC 'a wxRA od zFgEwl(:an sc)wxRaE §¥§¤¤§¦¦§¤¤
adGd(.gn sc n"a)iAB iOp `ax xn`w ©¨¨¨¨©¨¨©¦©¥

`zipznE `xw dxFYd on zWxFtn dkiWn§¦¨§¤¤¦©¨§¨©§¦¨
`axC aB lr s` Wiwl Wixl Dil iriIqn§©§¥¥§¥¨¦©©©§¨¨

zlYn xA opgFi 'xM i`w(.el sc zenai)l"ire ¨¥§¨¨©¦§©§
df oixifgnC Dil zi` opgFi iAx `wecC§©§¨©¦¨¨¦¥§©§¦¦¤
ixaq mi`xFn` x`W la` laFiA dfl§¤§¥£¨§¨¨¨¦©§¥
`Ed xknC oixifgn oi` od zFgEwlC b"r`¦§¥¥©§¦¦§¤¤
`l dpYnE dXExi xcdilC `pngx xn`C§¨©©§¨¨§¦£©§¨©¨¨Ÿ
opgFi iAxl z"`e xiRW iz` `YWde§©§¨¨¥©¦§§©¦¨¨
zgMWn `l Ez laFiA dfl df oixifgnC§©§¦¦¤§¤§¥Ÿ©§©©
`le dpwn dcU Eed EdNEkC dGEg` dcU§¥£¨§§£§¥¦§¨§Ÿ
`le DieeWA dECti mbe mipdMl wNgzY¦§©¥©Ÿ£¦§©¦§¨§¨§¨§Ÿ
sqM lwW miXngA mixFrU xnFg rxf ziA¥¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤
`l zxg` Fl xFfgY Ef zgzC oeiM l"ie§¥¨§©©©§©¤¤Ÿ
:dGEg` dcU `N` dpwn dcU DA opixẅ¦¨¨§¥¦§¨¤¨§¥£¨

çìBMä Cìò ïøãä©§¨£¨©¥©

oiwfipd

Lé÷ì Léø àøB÷å àéáî øîà ïðçBé éaø âäBð ìáBiäL ïîæa¦§©¤©¥¥©¦¨¨¨©¥¦§¥¥¨¦
ïéð÷ àøB÷å àéáî øîà ïðçBé éaø àøB÷ Bðéàå àéáî øîà̈©¥¦§¥¥©¦¨¨¨©¥¦§¥¦§©
àøB÷ Bðéàå àéáî øîà Lé÷ì Léø éîc óebä ïéð÷k úBøét¥§¦§©©¨¥¥¨¦¨©¥¦§¥¥
øîzéà éàc àëéøöe éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷¦§©¥¨§¦§©©¨¥§¦¨§¦¦§©
àzòcà úéçð à÷ éëc Lé÷ì Léø øîà÷ àéääa àéääa§©¦§©¦¨¨©¥¨¦§¦¨¨¦©©§¨
úéçð à÷ déôeâc àzòcàc Cäa ìáà úéçð à÷ àøéôc§¥¨¨¨¦£¨§©§©©§¨§¥¨¨¦
øîà÷ àäa àäa øîzéà éàå ïðçBé éaøì déì éãBî àîéà¥¨¥¥§©¦¨¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©
àëéøö Lé÷ì Léøì déì éãBî àîéà Cäa ìáà ïðçBé éaø©¦¨¨£¨§©¥¨¥¥§¥¨¦§¦¨
éàîa àëä àøB÷å àéáî Bò÷ø÷å ïìéà äðBwä òîL àz̈§©©¤¦¨§©§¨¥¦§¥¨¨§©
éðL äðBwä òîL àz âäBð ìáBiä ïéàL ïîæa ïðé÷ñò©§¦¨¦§©¤¥©¥¥¨§©©¤§¥
àä àøB÷ Bðéàå àéáî Bøéáç ìL eäãN CBúa úBðìéà¦¨§¨¥¤£¥¥¦§¥¥¨

ìLâäBð ìáBiä ïéàL ïîæa énð éëä àøB÷å àéáî äL §Ÿ¨¥¦§¥¨¦©¦¦§©¤¥©¥¥
ìáBéa ìáà éðL ìáBéa ú÷Bìçî àcñç áø øîàc àzLäå§©§¨§¨©©¦§¨©£¤§¥¥¦£¨§¥
eäéézòc Cîñ àì ézkàc àøB÷å àéáî ìkä éøác ïBLàø¦¦§¥©Ÿ¥¦§¥§©©¦Ÿ¨©©§©§
éàpúk àîéì éðL ìáBéa àä ïBLàø ìáBéa àä àéL÷ àìŸ©§¨¨§¥¦¨§¥¥¦¥¨§©¨¥
åéáà úî Ck øçàå dLéc÷äå åéáàî äãN ç÷Bìì ïépî¦©¦§¥©¨¤¥¨¦§¦§¦¨§©©¨¥¨¦
úà íà' øîBì ãeîìz äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïéépî¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨©§©¦¤
äéeàø dðéàL äãN 'Búfçà äãOî àì øLà Búð÷î äãN§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£ª¨¨¤¤¥¨§¨
äfeçà äãN úBéäì äéeàøL Bæ äúöé äfeçà äãN úBéäì¦§§¥£¨¨§¨¤§¨¦§§¥£¨
ç÷Bìì ïéépî øîBà øéàî éaø ïBòîL éaøå äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦¥¦¥¦©¦§¥©
àäzL ïéépî dLéc÷ä Ck øçàå åéáà úîe åéáàî äãN̈¤¥¨¦¥¨¦§©©¨¦§¦¨¦©¦¤§¥
Búð÷î äãN úà íà' øîBì ãeîìz äfeçà äãNk åéðôì§¨¨¦§¥£¨©§©¦¤§¥¦§¨
äúöé äfeçà äãN dðéàL äãN 'Búfçà äãOî àì øLà£¤Ÿ¦§¥£ª¨¨¤¤¥¨§¥£¨¨§¨
úî ïBòîL éaøå äãeäé éaøì eléàå äfeçà äãN àéäL Bæ¤¦§¥£¨§¦§©¦§¨§©¦¦§¥
àäa åàì éàî àø÷ àëéøö àì dLéc÷ä Ck øçàå åéáà̈¦§©©¨¦§¦¨Ÿ§¦¨§¨©¨§¨
àäáe éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ øáñ øéàî éaøc éâìôéî÷̈¦§§¥§©¦¥¦¨©¦§©¥§¦§©©¨¥§¨
åéáà úî Ckìäå éãéî àìå úéøé àìc àeä åéáà úúéîa§¦©¨¦§Ÿ¨¦§Ÿ¦¦§¦§¨¥¨¦

éøö dLéc÷ä Ck øçàåéøáñ ïBòîL éaøå äãeäé éaø àø÷ C §©©¨¦§¦¨¨¦§¨©¦§¨§©¦¦§¨§¥
àzLä åéáà úúéîa àäáe éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷¦§©¥¨§¦§©©¨¥§¨§¦©¨¦©§¨
àì dLéc÷ä Ck øçàå åéáà úî Ckìäå úéøé à÷c àeä§¨¨¦§¦§¨¥¨¦§©©¨¦§¦¨Ÿ

éøèöéà éëå àø÷ àëéøöúî Ck øçàå dLéc÷äì àø÷ C §¦¨§¨§¦¦§§¦§¨§¦§¦¨§©©¨¥
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÷féðc äìòîì äøeîàä äãO äîmyk ± ©¨¤¨£¨§©§¨§¦¨
zwqer ,wfpd oipra dazkpy dcy dlindy
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wifnd ly÷féðc úécéòk àéåL àìzegt deey ± Ÿ©§¨§¦¦§¦¨
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.'Lc÷äì øîBçådxaqzpeeky x`al `xnbd ¨¤§¤§¥
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,`xnbd zl`eyáBç ìòa àlà àäé àìixd - Ÿ§¥¤¨©©
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ìL øBL ,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø àéðúc§©§¨©¦¦§¤§©§¨¥¤
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iaxe ycwdd oic z` eixaca xikfd `l l`rnyi
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úécéòác éànî éëä éà íìL ÷æð ílLî ãòeî ïéáe íz ïéa¥¨¥¨§©¥¤¤¨¥¦¨¦¦©¦§¦¦
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l"iw `d Dil zi` i`C Dil zilcA `kdC§¨¨¦§¥¥§¦¦¥¨

hEWR hbA(.brw sc my)ici lr Fxiag delOd §¥¨©©§¤£¥©§¥
dWwe dNigY axrd on mirxtp oi` axr̈¥¥¦§¨¦¦¤¨¥§¦¨§¨¤

:olAwA ixii` `kdC§¨¨©§¥§©§¨
devn

eäãN áèéî 'ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî' àéãäa àéðz©§¨§¤§¨¥©¨¥¥©©§§©¥¥©¨¥
éaø ìàòîLé éaø éøác ÷féð ìL Bîøk áèéîe ÷féð ìL¤¦¨¥©©§¤¦¨¦§¥©¦¦§¨¥©¦
÷éfî ìL Bîøk áèéîe ÷éfî ìL eäãN áèéî øîBà àáé÷ò£¦¨¥¥©¨¥¤©¦¥©©§¤©¦
øîàc àéä àáé÷ò éaø ïéúéðúî íìBòì øîà àðéáø̈¦¨¨©§¨©§¦¦©¦£¦¨¦§¨©
Léøãc àéä ïBòîL éaøå ïðéîééL ÷éfîãa àúééøBàcî¦§©§¨¦§©¦¨§¦©§©¦¦§¦§¨¦
ïäì ïéîL ïé÷æépä íòh äî øîà÷ íòh äîe àø÷c àîòè©§¨¦§¨©©©¨¨©©©©©¦¨¦¨¦¨¤
éðtî ïBòîL éaø øîà àéðúc íìBòä ïewéz éðtî úécéòa§¦¦¦§¥¦¨¨§©§¨¨©©¦¦§¦§¥
éðtîe íéðìæbä éðtî úécéòa ïäì ïéîL ïé÷æépä eøîà äî̈¨§©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¦§¥©©§¨¦¦§¥
ñîBç éðà änìå ìæBb éðà änì íãà øîàiL éãk ïéðñîçä©©§¨¦§¥¤Ÿ©¨¨¨¨£¦¥§¨¨£¦¥
élL äàð äãN ïéìèBðå éñëðì ïéãøBé ïéc úéa øçîì§¨¨¥¦§¦¦§¨©§§¦¨¤¨¨¤¦
Bîøk áèéîe eäãN áèéî' äøBza áeúkM äî ìò íéëîBñå§§¦©©¤¨©¨¥©¨¥¥©©§
äî éðtî úécéòa ïäì ïéîL ïé÷fépä eøîà Cëéôì 'ílLé§©¥§¦¨¨§©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦¦§¥¨
äãN Bøéáçì íãà äàøé àlL éãk úéðBðéáa áBç ìòa eøîà̈§©©§¥¦§¥¤Ÿ¦§¤¨¨©£¥¨¤
éáBça epaâàL éãk epåìàå õBt÷à øîàéå äàð äøéãå äàð̈¨§¦¨¨¨§Ÿ©¤§§©§¤§¥¤¤§¤§¦
úéøeaéæa àäé äzòî àlà úéðBðéáa áBç ìòa eøîà Cëéôì§¦¨¨§©©§¥¦¤¨¥©¨§¥§¦¦
úéøeaéæa äMà úaeúk ïéåBì éðôa úìc ìòBð äzà ïk íà¦¥©¨¥¤¤¦§¥¦§©¦¨§¦¦
ïBòîL éaø øîà úéðBðéáa øîBà øéàî éaø äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥§¥¦¨©©¦¦§
änî øúBiL úéøeaéæa äMà úaeúk eøîà äî éðtî¦§¥¨¨§§©¦¨§¦¦¤¥¦©
äMà øçà øác àNpéì äöBø äMàä àOéì äöBø LéàäM¤¨¦¤¦¨¨¦¨¨¦¨¥¨¨©¥¦¨
àlà dàéöBî Bðéà Léàäå dðBöøì àlLå dðBöøì äàöBé§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨§¨¦¥¦¨¤¨
eäéà dì ÷étî éëc éëéä ék àîéz éëå øçà øác éàî BðBöøì¦§©¨¨©¥§¦¥¨¦¥¦§¦©¦¨¦
déì éðwúéì énð éäéà à÷ôð ék dépéî äaeúk ïðaø dì eðéwz©¦¨©¨¨§¨¦¥¦©§¨¦¦©¦¦©§¥¥
àlLå dðBöøì äàöBé äMà òîL àz dpéî äaeúk ïðaø©¨¨§¨¦¨¨§©¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ
dì éäLîc øLôà BðBöøì àlà àéöBî Bðéà Léàäå dðBöøì¦§¨§¨¦¥¦¤¨¦§¤§¨§©§¥¨
áøc déøa àøèeæ øî øîà :úéøeaéæa äMà úaeúk :àhéâa§¦¨§©¦¨§¦¦¨©©§¨§¥§©
úéðBðéáa déãéc dépéî ìáà éîúiî àlà ïøîà àì ïîçð©§¨Ÿ£¨¨¤¨¦©§¥£¨¦¥¦¥§¥¦
àäc énð éléî ìk eléôà äMà úaeúk àéøéà éàî éîúiî¦©§¥©¦§¨§©¦¨£¦¨¦¥©¦§¨
åàì àlà úéøeaéfä ïî àlà íéîBúé éñëpî íéòøôð ïéà ïðz§©¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦©¦¦¤¨¨
à÷ìñ déì àëéøèöéà äMà úaeúëe éîúiî íìBòì dépéî¦¥§¨¦©§¥§©¦¨¦§§¦¨¥¨§¨
ïì òîLî à÷ dab ïðaø eìé÷à àpéç íeMî àðéîà Czòc©§¨£¦¨¦¦¨£¦©¨¨©¨¨©§©¨
úéðBðéáa äMà úaeúk øîBà øéàî éaø òîL àz àáø øîà̈©¨¨¨§©©¦¥¦¥§©¦¨§¥¦
ïéà ïðúc àä øéàî éaøì déì úéì éîúiî àîéìéà ïànî¦©¦¥¨¦©§¥¥¥§©¦¥¦¨¦§©¥
dépéî åàì àlà úéøeaéfä ïî àlà íéîBúé éñëpî íéòøôð¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦©¦¦¤¨¨¦¥
éðàLå éîúiî íìBòì àì úéøeaéæa éøáñ ïðaøc ììëî¦§©§©¨¨¨§¥§¦¦Ÿ§¨¦©§¥§©¦
ïéîL ïé÷æépä òîL àz éiaà øîà àpéç íeMî äMà úaeúk§©¦¨¦¦¨¨©©©¥¨§©©¦¨¦¨¦
úéøeaéæa äMà úaeúëe úéðBðéáa áBç ìòáe úécéòa ïäì̈¤§¦¦©©§¥¦§©¦¨§¦¦
ìk eléôà äMà úaeúk àéøéà éàî éîúiî àîéìéà ïànî¦©¦¥¨¦©§¥©¦§¨§©¦¨£¦¨

ék éàäå Búlk úaeúëìå Bða áBç ìòáì Bða é÷æðì áøò äNòpL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä á÷òé øa àçà áø øîà dépéî åàì àlà énð éðä̈¥©¦¤¨¨¦¥¨©©©¨©©£Ÿ¨¨§©©§¦¨§¤©£¨¨¥§¦§¥§§©©§§¦§©©¨§©¦
ïànî äúéî øçàìe àéáb äúéî øçàìc äMà úaeúk éaâî íéiçîk éaâî ék énð eäéà eáb íéiçîc áBç ìòáe ïé÷féð déðéc ék éàäå déðéc¦¥§©¦¦¥¦¨¦©©§¥©¦¨¦©¦¦©§¥§¥©¦©§¥§©¦¨¦§©©¦¨©§¨§©©¦¨¦©
áb ìò óà ïìa÷ øîàc ïàîì àçéðä ïìa÷a ãaòzLî àì äaeúëc áøòc déì ÷etéúå éaâî äúéî øçàìk éaâî ék énð eäéà éîúiî àéáb©§¨¦©§¥¦©¦¦©§¥¦§©©¦¨©§¥§¥¥§¨¥¦§¨Ÿ¦§©§¥§©§¨¨¦¨§©§¨©©§¨©©©

zLî déì úéà éà øîàc ïàîì àlà øétL ãaòzLî äålì éñëð déì úéìcàîéà úéòaéà øîéîì àkéà éàî ãaòzLî àì déì úéì éà ãaò §¥¥¦§¥©Ÿ¤¦§©§¥©¦¤¨§©§¨©¦¦¥¦§©§¥¦¥¥Ÿ¦§©§¥©¦¨§¥©¦¨¥¥¨
ãaòzLî àì ìkä éøác äaeúëc áøò øîzéà déLôð ãaòLî éãeaòL déøa éaâì ìk àîéà úéòaéàå óeczLéàå déì eåäãa¦§¨¥§¦§©§¦¨¥¥¨¨§©¥§¥¦§¥§©§¥©§¥¦§©¨¥¦§¨¦§¥©ŸŸ¦§©§¥

ïìá÷
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"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr hn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

àéãäa àéðz' `ziixaa epipy -eäãN áèéî ©§¨§¤§¨¥©¨¥
,'ílLé Bîøk áèéîemlyi wifnddeyd rwxw ¥©©§§©¥

ke ÷féð ìL eäãN áèéîk,÷féð ìL Bîøk áèéî ¥©¨¥¤¦¨¥©©§¤¦¨
,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøácnáèéî ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥©

ìL eäãNde ÷éfînìL Bîøk áèéîd.÷éfî ¨¥¤©¦¥©©§¤©¦
øîà àðéáødpyna xn`p recn sqep uexiz ¨¦¨¨©

oic df `ld ,mlerd oewz iptn zicira oiwifpy

.dxezíìBòìzn`a,àéä àáé÷ò éaø ïéúéðúî §¨©§¦¦©¦£¦¨¦
,ïðéîééL ÷éfîãa àúééøBàcî øîàcwifnd lre §¨©¦§©§¨¦§©¦¨§¦©

,eizerwxway zicirdn mlylïBòîL éaøå§©¦¦§
`aiwr iax ly ecinlzàéädpyn dpy `ed ± ¦

,efàø÷c àîòè Léøãcminrh ozep didy ± §¨¦©§¨¦§¨
.dxezd ipicløîà÷ íòh äîedx`iae ± ©©©¨¨©

dpyndíòh äîy dxez dxn`ïéîL ïé÷æépä ©©©©¦¨¦¨¦
,íìBòä ïewéz éðtî ,úécéòa ïäìx`eany itke ¨¤§¦¦¦§¥¦¨¨

.`ziixaa

eøîà äî éðtî ,ïBòîL éaø øîà àéðúc± §©§¨¨©©¦¦§¦§¥¨¨§
dxeza xn`p recnyïäì ïéîL ïé÷æépä©¦¨¦¨¦¨¤

éãk .ïéðñîçä éðtîe íéðìæbä éðtî ,úécéòa§¦¦¦§¥©©§¨¦¦§¥©©§¨¦§¥
íãà øîàiL,ealaéðà änìå ìæBb éðà änì ¤Ÿ©¨¨¨¨£¦¥§¨¨£¦

ïéìèBðå éñëðì ïéãøBé ïéc úéa øçîì ,ñîBç¥§¨¨¥¦§¦¦§¨©§§¦
íéëîBñå ,élL äàð äãNoic ziaäî ìò ¨¤¨¨¤¦§§¦©©

Bîøk áèéîe eäãN áèéî' äøBza áeúkM¤¨©¨¥©¨¥¥©©§
ïäì ïéîL ïé÷fépä eøîà Cëéôì ,'ílLé§©¥§¦¨¨§©¦¨¦¨¦¨¤

.úécéòa§¦¦
eeøîà äî éðtîy minkgáBç ìòaepic ¦§¥¨¨§©©

úéðBðéáa,zicira `leàlL éãkíãà äàøé §¥¦§¥¤Ÿ¦§¤¨¨
yiyøîàéå ,äàð äøéãå äàð äãN Bøéáçì©£¥¨¤¨¨§¦¨¨¨§Ÿ©

,eailaepåìàå õBt÷àipnn zeell edzt` ± ¤§§©§¤
sqkéáBça epaâàL éãkdell didi `lyk §¥¤¤§¤§¦

.d`eldd z` mlyleøîà Cëéôìminkg §¦¨¨§
y,úéðBðéáa áBç ìòaepi` mc` zipepia rwxwe ©©§¥¦

.cneg
,`xnbd zl`eyäzòî àlà`l dnlàäéepic ¤¨¥©¨§¥

úéøeaéæa,`xnbd daiyn .dxez oickïk íà §¦¦¦¥
úìc ìòBð äzàmieelndïéåBì éðôa`l mc` - ©¨¥¤¤¦§¥¦

.zixeaifn zeabl eteq m` sqk zeeldl dvxi
,`ziixad dkiynnäMà úaeúkdpic §©¦¨

øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,úéøeaéæa§¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
dpicäî éðtî ïBòîL éaø øîà .úéðBðéáa§¥¦¨©©¦¦§¦§¥¨
eøîày minkgäMà úaeúkdpic,úéøeaéæa ¨§§©¦¨§¦¦
iptnäMàä àOéì äöBø LéàäM änî øúBiL¤¥¦©¤¨¦¤¦¨¨¦¨

,àNpéì äöBøm` mb `ypdln rpnz `l `ide ¨¦¨¥
.zixeaifn ziabp dzaezkøçà øác,xg` mrh ± ¨¨©¥

y iptnäMàe zyxbznäàöBédlra zeyxn ¦¨§¨
hb ici lrdðBöøì àlLå dðBöøìoia - ¦§¨§¤Ÿ¦§¨

,dgxk lra oiae dznkqdaBðéà Léàäådyxbn §¨¦¥
edàéöBîezeyxn.BðBöøì àlàzl`ey ¦¨¤¨¦§

,`xnbdøçà øác éàîdedn df xac ji` ± ©¨¨©¥
.zixeaifn daezk ziiabl mrh

,`xnbd daiynoiprl o`k dpeekzd `ziixady
.xg`àîéz éëå,xn`z m`e ±éëc éëéä ék §¦¥¨¦¥¦§¦

eäéà dì ÷étîz` yxbn lrad m`y myky ± ©¦¨¦
,ezy`dépéî äaeúk ïðaø dì eðéwzepwz ± ©¦¨©¨¨§¨¦¥

,daezk dl oziy minkgmb jkéäéà à÷ôð ék¦©§¨¦¦
`idy ici lr dyxbl el znxeb `idyk ±

,eze` dhipwnäaeúk ïðaø déì éðwúéì énð©¦¦©§¥¥©¨¨§¨
dpéî.daezk el ozz `idy epwzi mb ± ¦¨

,`ziixad dper df lr,òîL àzzencl oi` ¨§©

oky ,dy`l yi`àlLå dðBöøì äàöBé äMà¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ
,dðBöøì`dz `ly ick daezk dl epwiz okle ¦§¨

,d`ivedl eipira dlwåeli`àéöBî Bðéà Léàä §¨¦¥¦
,BðBöøì àlàdzhpwd `id daiqdy s`.eze` ¤¨¦§

ixdy epevxl dfy di`xdedì éäLîc øLôà¤§¨§©§¥¨
àhéâam`e ,hbd zpizp z` zedydl did leki ± §¦¨

`l `id okle ,epevxl df ixd oiznd `l `ed

:daezk zpzep
,dpyna epipyyäMà úaeúkdpic:úéøeaéæa §©¦¨§¦¦

ïøîà àì ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà± ¨©©§¨§¥§©©§¨Ÿ£¨¨
xen` df oicàlàdaebykéîúiî,minezin ± ¤¨¦©§¥

ìáàdzaezk daeby dyexbdéãéc dépéî± £¨¦¥¦¥
dpic ,dlran,úéðBðéáaoickd`eld ly aeg §¥¦

.zipepiaa epicy
daezk zeabl dpwzdy jk m` `xnbd dywn

diiaba zwqer ,zixeaifnàéøéà éàî ,éîúiî± ¦©§¥©¦§¨
`wec dnlénð éléî ìk eléôà ,äMà úaeúk§©¦¨£¦¨¦¥©¦

,zixeaifn wx minezin miabp mixg` zeaeg mb ±
ïî àlà íéîBúé éñëpî íéòøôð ïéà ïðz àäc§¨§©¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦

åàì àlà .úéøeaéfädpwzdy jgxk lr - ©¦¦¤¨¨
daezkd z` daeby dyexba dxn`pdépéî± ¦¥

.`xhef xn ixac exzqpe ,lradn

,`xnbd zvxzníìBòìzixeaifn ziabp daezk §¨
wxéîúiî,jk zeaeg x`y s`eäMà úaeúëe ¦©§¥§©¦¨

déì àëéøèöéà,daezka yi cgein yecig ± ¦§§¦¨¥
ðaø eìé÷à àpéç íeMî àðéîà Czòc à÷ìñï ¨§¨©§¨£¦¨¦¦¨£¦©¨¨

dabog miyp`d e`vniy icky ayeg iziid ± ©¨
dilr eliwi ,odl `ypdl dpnkqze miypd ipira

,minezin mb zipepian ziabp dzaezky minkg
ïì òîLî à÷wx minezin ziabp daezk mby ¨©§©¨

.zixeaifn

òîL àz àáø øîà,`ziixaa epcnløéàî éaø ¨©¨¨¨§©©¦¥¦
.úéðBðéáa äMà úaeúk øîBà,dl`yd zl`yp ¥§©¦¨§¥¦

ïànî,zipepian daezk miaeb inn ±àîéìéà ¦©¦¥¨
éîúiîy okzi m`d ,minezin xn`p m` ±úéì ¦©§¥¥

éñëpî íéòøôð ïéà ïðúc àä øéàî éaøì déì¥§©¦¥¦¨¦§©¥¦§¨¦¦¦§¥
åàì àlà .úéøeaéfä ïî àlà íéîBúé`l` ± §¦¤¨¦©¦¦¤¨¨

diiabl xi`n iax zpeek i`cedépéî,lradn ± ¦¥
¯ éøáñ ïðaøc ììëîlradny mixaeq opaxy ¦§©§©¨¨¨§¥

miaebúéøeaéæa.`xhef xn ixac exzqpe , §¦¦
,`xnbd zvxznàì,xi`n iax zpeek ef oi` ± Ÿ

`l`Y éîúiî íìBòìdxaic `ziixad zn`a §¨¦©§¥
dcen xi`n iaxe ,minezidn daezk ziiaba

,zixeaif wx miaeb minezi iqkpnyéðàLå± §©¦
oic dpeyeäMà úaeúk`id minezin mby §©¦¨

zipepian ziabipàpéç íeMîdpnkqzy ick ± ¦¦¨
`nlr ilekl ,lradn la` .miyp`l `ypdl

.`xhef xnke ,zipepian daezkd ziabip
òîL àz éiaà øîàdpyna epcnly dnn ¨©©©¥¨§©

áBç ìòáe ,úécéòa ïäì ïéîL ïé÷æépä©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦©©
,úéøeaéæa äMà úaeúëe ,úéðBðéáazl`yp §¥¦§©¦¨§¦¦

,dl`ydïànî,el` lk miaeb inn ±àîéìéà ¦©¦¥¨
,éîúiîzeabl mi`a el` lke zn aiigdy ¦©§¥

,minezidny meyn ,okzi `l dfàéøéà éàî± ©¦§¨
`wec dnläMà úaeúk,zixeaifn daebeléôà §©¦¨£¦

éðä ìk,aeg lrade wfipd ,x`yd lk ixde ±énð ¨¨¥©¦
.zixeaifn minezin miaeb mb ±dépéî åàì àlà¤¨¨¦¥

aegd ziiaba zwqer dpyndy jgxk lre ±
,lradn daezkd ziiab oke eiyxein `le aiigdn

exzqpe ,zixeaifa daezk oicy dpyna xn`pe

.`xhef xn ixac
,ïðé÷ñò éàîa àëä á÷òé øa àçà áø øîà̈©©©¨©©£Ÿ¨¨§©©§¦¨

zxacn dpynd.axrdn el` zeaeg ziiaba

ïBâka`,Bða é÷æðì áøò äNòpLzne wifd oad §¤©£¨¨¥§¦§¥§
a` oke .axrd a`dn ewfp z` zeabl `a wfipde

axr dyrpyáBç ìòáìly,Bðasqk del oad §©©§
.axrd a`dn eaeg z` zeabl `a delnde ,zne

Búlk úaeúëìåepal axr dyrpy a` oke ± §¦§©©¨
,oi`eyipd zryadzaezk z` epa zy`l mlyl

dy`d z` `yp oade ,onl`zz e` yxbzz m`
.axrd a`dn dzaezk zeabl d`a dy`de ,zne
axrdn ziabp daezk wxy dpyna exn` df lr

.zixeaifndéðéc ék éàäå déðéc ék éàäåmrhe ± §©¦¦¥§©¦¦¥
`ed ,aeg lrae oiwifp oial daezk oia lcadd
ly epic itl mlyn axrd dxwn lkay meyn

,xnelk .aiigdeáb íéiçîc ,áBç ìòáe ïé÷féð± ¦¨¦©©§¥©¦¨
wifnd iiga `ed aeg lrade wfipd ly diabd onf
delde ,zicir wfipl mlyn did wifnd ,delde

okl .zipepia delnlénð eäéàaxrd mb ± ¦©¦
,delde wifnd mewna cneryéaâî ék- ¦©§¥

,epnn miaebykéaâî íéiçîkmiaeby myk ± §¥©¦©§¥
zicirn wfip axrdn miaeb jk ,ig ecera aiigdn

.zipepian aeg lraela`øçàìc äMà úaeúk§©¦¨¦§©©
àéáb äúéî`ed daezkd ly diabd onf ixd ± ¦¨©§¨

,lrad zen xg`läúéî øçàìelradyke - §©©¦¨
znàéáb ïànîdpnl`d d`a dzid inn ± ¦©©§¨

xi`yn did dlra m` ,dzaezk z` zeabl

xne` ied ,miqkpéîúiî,zixeaifnoi`yke ¦©§¥
mewna mlyl axrd jixv miqkp minezil

,minezidéaâî ék énð eäéàz` epnn eabiyk - ¦©¦¦©§¥
,daezkdéaâî äúéî øçàìkmlyi `ed ± ¦§©©¦¨©§¥

.minlyn eid minezidy enk zixeaifn
,`xnbd dywndéì ÷etéúåokzi `l ± §¥¥

,axra dxaic dpyndyäaeúëc áøòcixdy ± §¨¥¦§¨
,daezk melyzl axr dyrpy inãaòzLî àìŸ¦§©§¥

zeabl llk xyt` i`e zqtez `l zeaiigzdd ±
.`ibeqd jynda x`eaiy itk ,epnnzvxzn

zwqer epizpyn ,`xnbdaaxrïìa÷xne`y ± §©§¨
efe ,jl oz` ip`e dell oz delnlzaygp

`ed eli`k mlyl eilr laiwy dwfg zeaiigzdl

,aiigd.daezka mb zqtezydyrp a`dyk
gqepa dxin` jixv ,epa zaezk lr olaw axr

ote`a okzi dfe ,'jl oz` ip`e el ipz'ozp oady

ezy`e ,daezkd oerxit xear oilhlhn ezy`l
a`d .mxneyl ick eia`l oilhlhnd z` dxqn
mze` ipze el` oilhlhn igw ezlkl xn`

`aa mieey z` jl oz` ip`e jlral [d`elda]
.onfd

,`xnbd dywn,øîàc ïàîì àçéðäaxry ¨¦¨§©§¨©
,ïìa÷,dwfg dk ezeaiigzdyúéìc áb ìò óà ©§¨©©©§¥

äålì éñëð déìzrya miqkp dell oi`yk mb ± ¥¦§¥©Ÿ¤
,d`elddãaòzLî,axrdøétLayein ± ¦§©§¥©¦

,eply dxwna ik ,awri xa `g` ax ly evexiz
delnd ,miqkp el eid m` ik ,miqkp ,deld oal oi`
miaeb `l ik ,axrd a`d z` raez did `l

.dell miqkp yiyk axrdn,øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
déì úéà éà,d`eldd zrya miqkp dell ¦¦¥

ãaòzLîm`y ,jk lr jneq `edy oeik ,axrd ¦§©§¥



קט "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr hn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

àéãäa àéðz' `ziixaa epipy -eäãN áèéî ©§¨§¤§¨¥©¨¥
,'ílLé Bîøk áèéîemlyi wifnddeyd rwxw ¥©©§§©¥

ke ÷féð ìL eäãN áèéîk,÷féð ìL Bîøk áèéî ¥©¨¥¤¦¨¥©©§¤¦¨
,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøácnáèéî ¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥©

ìL eäãNde ÷éfînìL Bîøk áèéîd.÷éfî ¨¥¤©¦¥©©§¤©¦
øîà àðéáødpyna xn`p recn sqep uexiz ¨¦¨¨©

oic df `ld ,mlerd oewz iptn zicira oiwifpy

.dxezíìBòìzn`a,àéä àáé÷ò éaø ïéúéðúî §¨©§¦¦©¦£¦¨¦
,ïðéîééL ÷éfîãa àúééøBàcî øîàcwifnd lre §¨©¦§©§¨¦§©¦¨§¦©

,eizerwxway zicirdn mlylïBòîL éaøå§©¦¦§
`aiwr iax ly ecinlzàéädpyn dpy `ed ± ¦

,efàø÷c àîòè Léøãcminrh ozep didy ± §¨¦©§¨¦§¨
.dxezd ipicløîà÷ íòh äîedx`iae ± ©©©¨¨©

dpyndíòh äîy dxez dxn`ïéîL ïé÷æépä ©©©©¦¨¦¨¦
,íìBòä ïewéz éðtî ,úécéòa ïäìx`eany itke ¨¤§¦¦¦§¥¦¨¨

.`ziixaa

eøîà äî éðtî ,ïBòîL éaø øîà àéðúc± §©§¨¨©©¦¦§¦§¥¨¨§
dxeza xn`p recnyïäì ïéîL ïé÷æépä©¦¨¦¨¦¨¤

éãk .ïéðñîçä éðtîe íéðìæbä éðtî ,úécéòa§¦¦¦§¥©©§¨¦¦§¥©©§¨¦§¥
íãà øîàiL,ealaéðà änìå ìæBb éðà änì ¤Ÿ©¨¨¨¨£¦¥§¨¨£¦

ïéìèBðå éñëðì ïéãøBé ïéc úéa øçîì ,ñîBç¥§¨¨¥¦§¦¦§¨©§§¦
íéëîBñå ,élL äàð äãNoic ziaäî ìò ¨¤¨¨¤¦§§¦©©

Bîøk áèéîe eäãN áèéî' äøBza áeúkM¤¨©¨¥©¨¥¥©©§
ïäì ïéîL ïé÷fépä eøîà Cëéôì ,'ílLé§©¥§¦¨¨§©¦¨¦¨¦¨¤

.úécéòa§¦¦
eeøîà äî éðtîy minkgáBç ìòaepic ¦§¥¨¨§©©

úéðBðéáa,zicira `leàlL éãkíãà äàøé §¥¦§¥¤Ÿ¦§¤¨¨
yiyøîàéå ,äàð äøéãå äàð äãN Bøéáçì©£¥¨¤¨¨§¦¨¨¨§Ÿ©

,eailaepåìàå õBt÷àipnn zeell edzt` ± ¤§§©§¤
sqkéáBça epaâàL éãkdell didi `lyk §¥¤¤§¤§¦

.d`eldd z` mlyleøîà Cëéôìminkg §¦¨¨§
y,úéðBðéáa áBç ìòaepi` mc` zipepia rwxwe ©©§¥¦

.cneg
,`xnbd zl`eyäzòî àlà`l dnlàäéepic ¤¨¥©¨§¥

úéøeaéæa,`xnbd daiyn .dxez oickïk íà §¦¦¦¥
úìc ìòBð äzàmieelndïéåBì éðôa`l mc` - ©¨¥¤¤¦§¥¦

.zixeaifn zeabl eteq m` sqk zeeldl dvxi
,`ziixad dkiynnäMà úaeúkdpic §©¦¨

øîBà øéàî éaø .äãeäé éaø éøác ,úéøeaéæa§¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥
dpicäî éðtî ïBòîL éaø øîà .úéðBðéáa§¥¦¨©©¦¦§¦§¥¨
eøîày minkgäMà úaeúkdpic,úéøeaéæa ¨§§©¦¨§¦¦
iptnäMàä àOéì äöBø LéàäM änî øúBiL¤¥¦©¤¨¦¤¦¨¨¦¨

,àNpéì äöBøm` mb `ypdln rpnz `l `ide ¨¦¨¥
.zixeaifn ziabp dzaezkøçà øác,xg` mrh ± ¨¨©¥

y iptnäMàe zyxbznäàöBédlra zeyxn ¦¨§¨
hb ici lrdðBöøì àlLå dðBöøìoia - ¦§¨§¤Ÿ¦§¨

,dgxk lra oiae dznkqdaBðéà Léàäådyxbn §¨¦¥
edàéöBîezeyxn.BðBöøì àlàzl`ey ¦¨¤¨¦§

,`xnbdøçà øác éàîdedn df xac ji` ± ©¨¨©¥
.zixeaifn daezk ziiabl mrh

,`xnbd daiynoiprl o`k dpeekzd `ziixady
.xg`àîéz éëå,xn`z m`e ±éëc éëéä ék §¦¥¨¦¥¦§¦

eäéà dì ÷étîz` yxbn lrad m`y myky ± ©¦¨¦
,ezy`dépéî äaeúk ïðaø dì eðéwzepwz ± ©¦¨©¨¨§¨¦¥

,daezk dl oziy minkgmb jkéäéà à÷ôð ék¦©§¨¦¦
`idy ici lr dyxbl el znxeb `idyk ±

,eze` dhipwnäaeúk ïðaø déì éðwúéì énð©¦¦©§¥¥©¨¨§¨
dpéî.daezk el ozz `idy epwzi mb ± ¦¨

,`ziixad dper df lr,òîL àzzencl oi` ¨§©

oky ,dy`l yi`àlLå dðBöøì äàöBé äMà¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ
,dðBöøì`dz `ly ick daezk dl epwiz okle ¦§¨

,d`ivedl eipira dlwåeli`àéöBî Bðéà Léàä §¨¦¥¦
,BðBöøì àlàdzhpwd `id daiqdy s`.eze` ¤¨¦§

ixdy epevxl dfy di`xdedì éäLîc øLôà¤§¨§©§¥¨
àhéâam`e ,hbd zpizp z` zedydl did leki ± §¦¨

`l `id okle ,epevxl df ixd oiznd `l `ed

:daezk zpzep
,dpyna epipyyäMà úaeúkdpic:úéøeaéæa §©¦¨§¦¦

ïøîà àì ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà± ¨©©§¨§¥§©©§¨Ÿ£¨¨
xen` df oicàlàdaebykéîúiî,minezin ± ¤¨¦©§¥

ìáàdzaezk daeby dyexbdéãéc dépéî± £¨¦¥¦¥
dpic ,dlran,úéðBðéáaoickd`eld ly aeg §¥¦

.zipepiaa epicy
daezk zeabl dpwzdy jk m` `xnbd dywn

diiaba zwqer ,zixeaifnàéøéà éàî ,éîúiî± ¦©§¥©¦§¨
`wec dnlénð éléî ìk eléôà ,äMà úaeúk§©¦¨£¦¨¦¥©¦

,zixeaifn wx minezin miabp mixg` zeaeg mb ±
ïî àlà íéîBúé éñëpî íéòøôð ïéà ïðz àäc§¨§©¥¦§¨¦¦¦§¥§¦¤¨¦

åàì àlà .úéøeaéfädpwzdy jgxk lr - ©¦¦¤¨¨
daezkd z` daeby dyexba dxn`pdépéî± ¦¥

.`xhef xn ixac exzqpe ,lradn

,`xnbd zvxzníìBòìzixeaifn ziabp daezk §¨
wxéîúiî,jk zeaeg x`y s`eäMà úaeúëe ¦©§¥§©¦¨

déì àëéøèöéà,daezka yi cgein yecig ± ¦§§¦¨¥
ðaø eìé÷à àpéç íeMî àðéîà Czòc à÷ìñï ¨§¨©§¨£¦¨¦¦¨£¦©¨¨

dabog miyp`d e`vniy icky ayeg iziid ± ©¨
dilr eliwi ,odl `ypdl dpnkqze miypd ipira

,minezin mb zipepian ziabp dzaezky minkg
ïì òîLî à÷wx minezin ziabp daezk mby ¨©§©¨

.zixeaifn

òîL àz àáø øîà,`ziixaa epcnløéàî éaø ¨©¨¨¨§©©¦¥¦
.úéðBðéáa äMà úaeúk øîBà,dl`yd zl`yp ¥§©¦¨§¥¦

ïànî,zipepian daezk miaeb inn ±àîéìéà ¦©¦¥¨
éîúiîy okzi m`d ,minezin xn`p m` ±úéì ¦©§¥¥

éñëpî íéòøôð ïéà ïðúc àä øéàî éaøì déì¥§©¦¥¦¨¦§©¥¦§¨¦¦¦§¥
åàì àlà .úéøeaéfä ïî àlà íéîBúé`l` ± §¦¤¨¦©¦¦¤¨¨

diiabl xi`n iax zpeek i`cedépéî,lradn ± ¦¥
¯ éøáñ ïðaøc ììëîlradny mixaeq opaxy ¦§©§©¨¨¨§¥

miaebúéøeaéæa.`xhef xn ixac exzqpe , §¦¦
,`xnbd zvxznàì,xi`n iax zpeek ef oi` ± Ÿ

`l`Y éîúiî íìBòìdxaic `ziixad zn`a §¨¦©§¥
dcen xi`n iaxe ,minezidn daezk ziiaba

,zixeaif wx miaeb minezi iqkpnyéðàLå± §©¦
oic dpeyeäMà úaeúk`id minezin mby §©¦¨

zipepian ziabipàpéç íeMîdpnkqzy ick ± ¦¦¨
`nlr ilekl ,lradn la` .miyp`l `ypdl

.`xhef xnke ,zipepian daezkd ziabip
òîL àz éiaà øîàdpyna epcnly dnn ¨©©©¥¨§©

áBç ìòáe ,úécéòa ïäì ïéîL ïé÷æépä©¦¨¦¨¦¨¤§¦¦©©
,úéøeaéæa äMà úaeúëe ,úéðBðéáazl`yp §¥¦§©¦¨§¦¦

,dl`ydïànî,el` lk miaeb inn ±àîéìéà ¦©¦¥¨
,éîúiîzeabl mi`a el` lke zn aiigdy ¦©§¥

,minezidny meyn ,okzi `l dfàéøéà éàî± ©¦§¨
`wec dnläMà úaeúk,zixeaifn daebeléôà §©¦¨£¦

éðä ìk,aeg lrade wfipd ,x`yd lk ixde ±énð ¨¨¥©¦
.zixeaifn minezin miaeb mb ±dépéî åàì àlà¤¨¨¦¥

aegd ziiaba zwqer dpyndy jgxk lre ±
,lradn daezkd ziiab oke eiyxein `le aiigdn

exzqpe ,zixeaifa daezk oicy dpyna xn`pe

.`xhef xn ixac
,ïðé÷ñò éàîa àëä á÷òé øa àçà áø øîà̈©©©¨©©£Ÿ¨¨§©©§¦¨

zxacn dpynd.axrdn el` zeaeg ziiaba

ïBâka`,Bða é÷æðì áøò äNòpLzne wifd oad §¤©£¨¨¥§¦§¥§
a` oke .axrd a`dn ewfp z` zeabl `a wfipde

axr dyrpyáBç ìòáìly,Bðasqk del oad §©©§
.axrd a`dn eaeg z` zeabl `a delnde ,zne

Búlk úaeúëìåepal axr dyrpy a` oke ± §¦§©©¨
,oi`eyipd zryadzaezk z` epa zy`l mlyl

dy`d z` `yp oade ,onl`zz e` yxbzz m`
.axrd a`dn dzaezk zeabl d`a dy`de ,zne
axrdn ziabp daezk wxy dpyna exn` df lr

.zixeaifndéðéc ék éàäå déðéc ék éàäåmrhe ± §©¦¦¥§©¦¦¥
`ed ,aeg lrae oiwifp oial daezk oia lcadd
ly epic itl mlyn axrd dxwn lkay meyn

,xnelk .aiigdeáb íéiçîc ,áBç ìòáe ïé÷féð± ¦¨¦©©§¥©¦¨
wifnd iiga `ed aeg lrade wfipd ly diabd onf
delde ,zicir wfipl mlyn did wifnd ,delde

okl .zipepia delnlénð eäéàaxrd mb ± ¦©¦
,delde wifnd mewna cneryéaâî ék- ¦©§¥

,epnn miaebykéaâî íéiçîkmiaeby myk ± §¥©¦©§¥
zicirn wfip axrdn miaeb jk ,ig ecera aiigdn

.zipepian aeg lraela`øçàìc äMà úaeúk§©¦¨¦§©©
àéáb äúéî`ed daezkd ly diabd onf ixd ± ¦¨©§¨

,lrad zen xg`läúéî øçàìelradyke - §©©¦¨
znàéáb ïànîdpnl`d d`a dzid inn ± ¦©©§¨

xi`yn did dlra m` ,dzaezk z` zeabl

xne` ied ,miqkpéîúiî,zixeaifnoi`yke ¦©§¥
mewna mlyl axrd jixv miqkp minezil

,minezidéaâî ék énð eäéàz` epnn eabiyk - ¦©¦¦©§¥
,daezkdéaâî äúéî øçàìkmlyi `ed ± ¦§©©¦¨©§¥

.minlyn eid minezidy enk zixeaifn
,`xnbd dywndéì ÷etéúåokzi `l ± §¥¥

,axra dxaic dpyndyäaeúëc áøòcixdy ± §¨¥¦§¨
,daezk melyzl axr dyrpy inãaòzLî àìŸ¦§©§¥

zeabl llk xyt` i`e zqtez `l zeaiigzdd ±
.`ibeqd jynda x`eaiy itk ,epnnzvxzn

zwqer epizpyn ,`xnbdaaxrïìa÷xne`y ± §©§¨
efe ,jl oz` ip`e dell oz delnlzaygp

`ed eli`k mlyl eilr laiwy dwfg zeaiigzdl

,aiigd.daezka mb zqtezydyrp a`dyk
gqepa dxin` jixv ,epa zaezk lr olaw axr

ote`a okzi dfe ,'jl oz` ip`e el ipz'ozp oady

ezy`e ,daezkd oerxit xear oilhlhn ezy`l
a`d .mxneyl ick eia`l oilhlhnd z` dxqn
mze` ipze el` oilhlhn igw ezlkl xn`

`aa mieey z` jl oz` ip`e jlral [d`elda]
.onfd

,`xnbd dywn,øîàc ïàîì àçéðäaxry ¨¦¨§©§¨©
,ïìa÷,dwfg dk ezeaiigzdyúéìc áb ìò óà ©§¨©©©§¥

äålì éñëð déìzrya miqkp dell oi`yk mb ± ¥¦§¥©Ÿ¤
,d`elddãaòzLî,axrdøétLayein ± ¦§©§¥©¦

,eply dxwna ik ,awri xa `g` ax ly evexiz
delnd ,miqkp el eid m` ik ,miqkp ,deld oal oi`
miaeb `l ik ,axrd a`d z` raez did `l

.dell miqkp yiyk axrdn,øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
déì úéà éà,d`eldd zrya miqkp dell ¦¦¥

ãaòzLîm`y ,jk lr jneq `edy oeik ,axrd ¦§©§¥
האשך בעאוד דיד



xcde"קי fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr p sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

axr ,ipyd oica mb,áBç ìòác ïìa÷aiigzny ©§¨§©©
z` dligz reazl ilan aegd z` delnl mlyl

le mi`xen`d ewlgp `l ,deldìkä éøác¦§¥©Ÿ
ãaòzLî`eaa aegd z` mlyl eilre ,axrd ¦§©§¥

rextl ezrca xneb `edy iptn mrhde .onfd
.rxti deldy jk lr jnzqn `l `ede ,aegd z`
yie ezeaxr jnq lr oenn `ived delndy ,cere

.jkn d`pd el
a la`áøòmzqáBç ìòácrextl aiigzny , ¨¥§©©

,rxti `l deld m` wxåaxräaeúëc ïìa÷ §©§¨¦§¨
z` reazl ila daezkd z` rextl aiigzny

,lraddfaéâéìt,ewlgp ±øîàc ïàîì àkéà §¦¥¦¨§©§¨©
y xn`y yi ±äåìì éñëð déì úéìc áb ìò óà©©©§¥¥¦§¥§Ÿ¤

dell miqkp oi` m` s`y ±,lral okeãaòzLî¦§©§¥
.mlyl axrdøîàc ïàîì àkéàåxn`y yie ± §¦¨§©§¨©

wxydéì úéà éà,miqkp lrale dell yi m` ± ¦¦¥
e ezrca xneb axrd,ãaòzLîjneq `edy itl ¦§©§¥

okidn el didi ,mlyl jxhvi `ed m`y jk lr
la` .zeabldéì úéì éàoi` lrale dell miqkp ¦¥¥

ezrca xneb axrd`ede rextlãaòzLî àì. Ÿ¦§©§¥
eäleëa àúëìéäå,epxkfdy miaxrd lka ±óà §¦§§¨§§©

Y déì úéìc áb ìòel oi`ydell miqkp ©©§¥¥
,lraleãaòzLî,axrdøaueg ±áøòîmzq ¦§©§¥©¥¨¥

déì úéàc áb ìò óàc ,äaeúëcel yiy ± ¦§¨§©©©§¦¥
,lral miqkpãaòzLî àì.axrd Ÿ¦§©§¥

`xnbd zl`eyàîòè éàîzeaxr recn ± ©©§¨
`xnbd dper .zaiign dpi` z`fkàeä äåöî¦§¨

ãáòcriiql devn ziiyrl wx ezpeek ± §¨©
,daezkd z` rextl ezrca xnb `le ,oi`eyipa

åy ceräøñç éãéî àìdxqg `l dy`d ± §Ÿ¦¦¨§¨
,daezkd lr envrn aiigzd lrad `l` ,melk

lr sqk `ived exiagy lr axrl d`pd oi`e
.carzyn epi` okle ,ezpen`

òîL àz ,àðéáø øîàxn cbp di`x `iadl yi ¨©¨¦¨¨§©
`xhefïézðwúc àøwéòîminkgy daiqdn ± ¥¦¨¨§©©§¦

xn`p .zixeaifn dabiz daezky dllba epwz
y iptn did mnrhy ,(:hn) lirl `ziixaaøúBé¥

,àOéì äöBø LéàäM änîdäöBø äMà ¦©¤¨¦¤¦¨¦¨¨
Czòc à÷ìñ éàå ,àNpéìjzrca dlrz m`e ± ¦¨¥§¦¨§¨©§¨

`l` dpi` zixeaifn diiabdy `xhef xn ixack
,éîúiî,ok m`àeä éîúéc íeMî éàädpwzd ± ¦©§¥©¦§©§¥

llba `le ,mzaehle minezid llba `id
.`ypdl dvex dy`dy
àøèeæ øîc àzáeéz`xhef xn cbp daeyzd ± §§¨§©§¨

àzáeéz`kxit dilr oi`y daeyz `id ±, §§¨
.lradn ziabipyk mb zixeaifa dpic daezke

áøc déîMî ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¥§©©§¨¦§¥§©
Búiä ìò àöBiä áBç øèL ,ïîçðïéî-del mc` ©§¨§©©¥©©§¦

rextl eipa z` raez delnde ,zne xhya sqk
y ,`ed oicd .eaeg z` elBa áeúkL ét ìò óà©©¦¤¨

,xhya ±aegd z` rextl aiigzn deeldy
dnçáL,zicir rwxwn ±äáBb Bðéàminezidn ¤©¥¤

.úéøeaéfä ïî àlà¤¨¦©¦¦
òãz éiaà øîà,eixacl di`xe ±áBç ìòác ¨©©©¥¥©§©©

deeldn daebyéîúiîe ,úéðBðéáa déðécs`e ± ¦¥§¥¦¦©§¥
epic minezin daeb `edyk ok it lr,úéøeaéæa§¦¦

,zicirn rextl aiigzd deeld m` mb ,jk m`e
`l` daeb epi` ,minezidn daeb delndyk

.zixeaifdn

àáø déì øîà,iia`làzLä éëäoeinc oi` ± ¨©¥¨¨¨¦©§¨
mzq ixd ,mixwnd ipy oiadéðéc áBç ìòa©©¦¥

àleòãk ,úéøeaéæa àúééøBàcî`lery enke - ¦§©§¨§¦¦¦§¨
,weqtn df oic dlrdäøBz øác ,àleò øîàc§¨©¨§©¨

øîàpL ,úéøeaéæa áBç ìòaoekyn oipra ©©§¦¦¤¤¡©
l delndy,deeldn gweLéàäå ãîòz õeça'©©£Ÿ§¨¦

'BâåhFard z` Lil` `ivFi Fa dWp dY` xW` §£¤©¨¤¦¥¤¤¨£

delnd dz` ,eyexity ,(`i ck mixac) 'dvEgd©¨
dz`y deelde ,deeld ly ezial uegn cenrz

ixde .oekynd z` jil` `ivei ,ea dyepäî©
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úìéëàì ïéàéöBî ïéà :éããäì eälek eåLc àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¨§©£¨¥¥¦¦©£¦©
ïéàL éôì Lé÷ì Léø øîà àleò øîà àîòè éàî :úBøét¥©©§¨¨©¨¨©¥¨¦§¦¤¥
äMàä ïBæî àäå àleòì àaà éaø déì øîà ïéáeúk§¦¨©¥©¦©¨§¨§¨§¨¦¨
déì øîà ïéàéöBî ïéà éðz÷å eîc éáéúëc ïàîëc úBðaäå§©¨¦§©¦§¦¥¨§¨¨¥¥¦¦¨©¥
ïéàå ïéøBç éða ìöà ïä ïéáeúk ïe÷zà éëä àøwéòî íúä̈¨¥¦¨¨¨¦¦§§¦¥¥¤§¥¦§¥
áø øîà éqà éaø øîà ïëå ïéãaòeLî ìöà ïä ïéáeúk§¦¥¥¤§§¨¦§¥¨©©¦©¦¨©©
àäå éqà éaøì àøéæ éaø déì øîà ïéáeúk ïéàL éôì ïðçBé¨¨§¦¤¥§¦¨©¥©¦¥¨§©¦©¦§¨
ïéà éðz÷å eîc éáéúëc ïàîëc úBðaäå äMàä ïBæî§¨¦¨§©¨¦§©¦§¦¥¨§¨¨¥¥
éða ìöà ïä ïéáeúk ïe÷zà éëä àøwéòî déì øîà ïéàéöBî¦¦¨©¥¥¦¨¨¨¦¦§§¦¥¥¤§¥
éôì øîà àðéðç éaø ïéãaòeLî ìöà ïä ïéáeúk ïéàå ïéøBç¦§¥§¦¥¥¤§§¨¦©¦£¦¨¨©§¦
éòa ïéáeúëe ïéáeö÷ àðéðç éaøì eäì àéòaéà ïéáeö÷ ïéàL¤¥§¦¦©§¨§§©¦£¦¨§¦§¦¨¥

åà

גיטין. פרק חמישי - הניזקין דף נ עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr p sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

eøîàL ïéîBúé,minezia epipyy mipicd ± §¦¤¨§
minezia elit` exn`péøö ïéàå íéìBãbøîBì C §¦§¥¨¦©

heyte ±minezia mb exn`pyíépè÷,ïéa §©¦¥
ìäòeáL`ly rayidl jixv mdn rxtpd lky ¦§¨

e ,mdia` erxtì ïéazeabl `ay delndy oipr ¥§
a epic mdia` aeg z` mdn.úéøeaéæ¦¦

y ,dpyna epipyíéñëpî ïéòøôð ïéà¥¦§¨¦¦§¨¦
:ïéøBç éða LiL íB÷îa íéãaòeLî§§¨¦§¨¤¥§¥¦

Càéä äðzîa ,énà øa éBaãçà áø éòam`d ± ¨¥©£©§©©¦§©¨¨¥¨
miqkpn mirxtp oi`y llkd miiw dpzna

mc` ,`nbecl .oixeg ipa yiy mewna micareyn
jk xg`e sqk deelrwxw dpzna exiagl ozp

,zipepialeki m`d ,zixeaif rwxw elv` dx`ype

e` zipepiad z` dpznd lawnn sexhl delnd
.deeld lv`y zixeaifa wtzqdl eilr `ny

,md wtqd iccvïðaø ãeáòc àeä àzðwz± ©©§¨§¨©¨¨
d`a ,minkg eyry dpwzd m`dàãéñt íeMî¦§¥¨

úBçe÷ìcxear sqk enliyy zegewldy ick ± §§
.mtqk z` eciqti `l rwxwdìáàlawna £¨
úBçe÷ìc àãéñt àkéìc ,äðzîcqtd oi`y ± ©¨¨§¥¨§¥¨§§

lkei ok m`e ,dpznd xear mliy `l `ed ixdy
dx`ypy s` zipepiad z` epnn zeabl delnd

.zixeaif dcy deld lv`énð äðzî àîìc Bà¦§¨©¨¨©¦
dpzna mb `ny e` ±äàðä déì úéàc åàì éà¦¨§¦¥£¨¨

dépéîlawnn d`pd dpznd ozepl did `l m` ± ¦¥
,dpzndäðzî déì áéäé àìel ozep did `l ± Ÿ¨¦¥©¨¨

,dpznd xear mliyy aygp dfe ,dpznd z`
éîc úBçe÷ìc àãéñt ék Ckìäådf okle ± §¦§¨¦§¥¨§§¨¥

.zegewl ly cqtdl dnec

zwqery `ziixan wtqd z` zhyet `xnbd

d`eev xhya eiqkp z` wligy rxn aikya
`a ,rxn aikyd ly aeg lrae ,mc` ipa dnkl

:zepznd ilawnn eaeg z` zeabl

áøì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà̈©¥©§¦¨§¥§©¦§¨§©
òîL àz éMà,`ziixan wtqd z` heytp ± ©¦¨§©

òøî áéëLzenl cnry mc` ±øîàLwligy ± §¦§©¤¨©
,mc` ipa dylyl rwxw d`eevd xhyaazke

úBàî 'âå ,éðBìôì æeæ íéúàî eðzfef'ãå éðBìôì §¨©¦¦§¦§¥¦§¦§
úBàîfefíãBwä ìk íéøîBà ïéà .éðBìôì ¥¦§¦¥§¦¨©¤
øèLad`eevd,äëæm`y mixne` `l ,xnelk ¦§¨¨¨

dfe ewlg lka dkfi oey`xdy mlekl witqn oi`
mlek `l` ,d`ld jke x`ypy dnn eixg`y
rxn aikyd zpeeky iptn ,mwlg itl milawn

dzid `ly `l` ,zg` zaa mlekl wlgl dzid
.mlek z` zg` zaa xnel zexyt` elCëéôì§¦¨

m`åéìò àöérxn aikyd lr ±áBç øèL ¨¨¨¨§©
z` zepznd ilawn elaiw xake ezen xg`l
ilawnn eaeg z` zeabl `a delnde ,mwlg

,zepzndïlekî äáBbmlekn daeb delnd - ¤¦¨
itl d`eldd melyzl ozi cg` lke ,deeya
dryzl aegd z` miwlgn ,jk dyrp dfe .ewlg
mdy [mifefd ze`n] ,mipnd xtqn dfy miwlg

lra ,miwlg ipy mlyi miiz`nd lra ,elaiw
ze`n rax`d lrae miwlg dyly ze`n ylyd

.aegdn miwlg rax`

øîà íà ìáàazk rxn aikyd m` la` ± £¨¦¨©
,d`eevd xhyaeðzieeya rwxwæeæ íéúàî §¨©¦
åéøçàå ,éðBìôìze`n yly ieeya rwxw epz ¦§¦§©£¨

åéøçàå ,éðBìôìze`n rax` ieeya rwxw epz ¦§¦§©£¨
,éðBìôìeixg`e' xn` rxn aikydy oeik ¦§¦

itl miqkpd z` wlgl ezpeeky mi`ex ,'ipeltl
okle .'eke ipyl eixg`e oey`xl dligz ,xcq

íéøîBàyäëæ øèLa íãBwä ìk,xnelk ± §¦¨©¤¦§¨¨¨
ewlg lk z` lawi ,dpznd z` laiwy oey`xd
m`e ipyd mb lawi miqkp cer ex`yp m`e

.iyilyd lawi miqkp cer ex`ypàöé ,Cëéôì§¦¨¨¨
åéìòznd lr ±,áBç øèLzeabl delnd `ae ¨¨§©

,dpznd ilawnn eaeg z`äáBblkeiy dn lk ¤
,ïBøçàä ïîm`eBì ïéà,aegd lk xear witqn ± ¦¨©£¥

äáBbx`yd z`îdf,åéðôlMm`eBì ïéà ¤¦¤§¨¨¥
,aegd melyz xear miqkp witqnäáBbz` ¤

x`yd.åéðô éðôlMî¦¤¦§¥¨¨
,mipte`d lka dxaic `ziixad ,dpdeìò óàå§©©

àn÷c ábrwxw laiw oey`xd m` mb ±,úéðBðéa ©§©¨¥¦
àøúáerwxw laiw oexg`de ±,úéøeaéæaezke ©§¨¦¦

y `ziixaaúéøeaéfîoexg`d lyéábla` , ¦¦¦¨¥
úéðBðéaî,eiptly df lv` z`vnpyéáb àì,s` ¦¥¦Ÿ¨¥

,zipepian zeabl delnd ly epicydpéî òîL§©¦¨
Y àzðwz ïðaø ãeáò énð äðzîao`kn gken §©¨¨©¦¨©¨¨©©§¨

zeabl `l dpwz minkg eyr dpzn lawna mby

yiy mewna micareynn.oixeg ipa
,di`xd z` `xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëä± ¨¨§©©§¦¨

zwqer z`fd `ziixadáBç ìòáalk ,xnelk ± §©©
ipyle miz`n cg`l ,mdl zzl xn`y dl`
xhye .eid ely zeaeg ilra ,'eke ze`n yly
ilra lkl mcw ,jk xg` eilr `viy aegd

.elld zeaegd
ilra el` lky xnel xyt` ji` ,`xnbd dywn

,zeaeg¯ øîà÷ eðz àäårxn aikyd `ld §¨§¨¨©
xnel el dide ,dpzn oeyl `ede 'epz' xn`
zpeek ,`xnbd zvxzn .'erxtz' e` 'enly'

did rxn aikydéáBça eðz.iaeg oerxtl epz ± §§¦
eid mlek milawnd m` ,`xnbd zl`ey cer
xcqd itl oexg`d lawnd recn ,zeaeg ilra

,dligz epnn miaeb ,d`eevd xhy lyéæçéìå§¦§¥
íéã÷ ïàîc àøèLd`eldd ixhya d`xp - §¨¨§©¨¦

didi d`eldd xhya mcewde ,mcw in ly exhy
ly `yixd lr dyw oke .epnn zeabl oexg`d
daeb ,'ipeltl jixg`e' xn` `l m`y ,`ziixad

ly mpnf itl diiabd didz `l dnle ,olekn
.d`eeldd ixhy
,`xnbd zvxznàøèL àkéìceeld el` lky ± §¥¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .xhy mdl did `le dt lra
øîà÷ 'øèLa íãBwä ìk' àäåm`e ,`ziixaa §¨¨©¤¦§¨¨¨©

z` mdl xifgn rxn aikydy mieelna xaecn

xhya mcewd lky dpeekdy xazqn ,mdizeaeg
,epnn zeabl xge`nd `edy oeik dkf ,d`eldd
zvxzn .xhy mieelnl oi`y zxn` ji`e

,`xnbdàzã÷t øèLazpeekzn `ziixad ± ¦§¨§©§¨
d`eevd xhya mcewd lky d`eevd xhyl

.dt lra eid ze`eeldd la` ,exagl mcew

z` x`al `zniwe` cer d`ian `xnbd
`ziixadn gikedl lkep `ly ote`a `ziixad

.ieacg` ax ly wtqa oicd dn

énð äðzî eléôà ,àîéà úéòa éàåxyt` - §¦¨¥¥¨£¦©¨¨©¦
mewna micareyn miqkpn oirxtp oky xnel

,oixeg ipa yiyàéL÷ àìårecn epl dywi `le ± §Ÿ©§¨

,'oexg`d on daeb' `ziixaa aezkïî äáBb' éàî©¤¦
,'ïBøçàäoexg`d on daeb dpeekd dn -ïéà ¨©£¥

.ïBøçà àlà ãñôðsxh delnd m`y ,xnelk ¦§¨¤¨©£
oexg`l oey`xd xfeg ,zipepiad z` oey`xdn

.laiw `edy zixeaif dcyd z` epnn gwele
oi` 'ipeltl jixg`e' xn` rxn aikydy oeikny
okle ,lawi `l mcwende lawi xge`ndy oekp df

.ciqtiy df didi oexg`d
,ztqep digceälek eåLc ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¨§

éããäìozp rxn aikydy zerwxwd lk ± ©£¨¥
dabi delnd df ote`a .ozeki`a zeey ,dpzna
.oexg`d lv` z`vnpy zipepiad rwxwdn
delnl zzl leki dpznd ozepy myky ,mrhde

dpznd lawn ,dvex `edy zipepia rwxw efi`
zegcl leki `ed mb okle ,ef zekf mb epnn laiw
zipepial e` deld lv`y zipepial delnd z`

.xge`nd gewld lv`y
dpyna epipy¯ úBøét úìéëàì ïéàéöBî ïéà¥¦¦§£¦©¥

lfbpde ,zeixg`a dlefb dcy gwell xkn mc`

t mr dcyd z` epnn gwlgweld xfeg ,dizexi
miqkpn rwxwd xign z` olfbdn daebe
daeb epnn egwlpy zexitd z` la` micareyn

:xkend iqkpn wx
,`xnbd dywnàîòè éàîoia lcadd dn ± ©©§¨

,`xnbd zvxzn .dizexit oial rwxwdøîà̈©
ïéàL éôì ,Lé÷ì Léø øîà àleòzexitd ¨¨©¥¨¦§¦¤¥

ïéáeúkxwir ,xnel epevx .dxiknd xhya §¦
micrde ,rwxwd lr `id xkend ly zeixg`d

dfne ,xhyd xwira xn`pd lr wx lew mi`iven
gayde zexitd .xdfdl zegewld mircei
zaizk zrya mlera mpi` giayi gweldy

okle ,lew mi`iven micrd oi` df lre ,xhyd
lr delnl zaygp gayde zexitd lr zeixg`d

.dt

,àleòì àaà éaø déì øîàjixaclïBæî àäå ¨©¥©¦©¨§¨§¨§
úBðaäå äMàä,ezy`l aiigzn lrady ¨¦¨§©¨

,eiqkpn epefi eizepae `id onl`zz `id xy`ky
eîc éáéúëc ïàîëc,xhya miaezkk mpicy - ¦§©¦§¦¥¨

dy`dy zrne ,oic zia i`pz `ed maeigy oeik
.zepefna aiigzn lrady lew `vei z`yip

ïéàéöBî ïéà éðz÷ådpyna aezk ok it lr s`e ± §¨¨¥¥¦¦
xnel xyt` i` ok m`e ,micareynn miaeb `ly
`id zexit zlik`l mi`iven `ly daiqdy
mi`ex ik ,lew mdilr oi`e oiaezk mpi`y llba

miaeb `l mb aezk oky oic zia i`pz elit`y
.micareynn

déì øîà`lerloefnn zeywdl oi` ,`a` iax ¨©¥
y iptn ,zepade dy`déëä àøwéòî íúä̈¨¥¦¨¨¨¦

,ïe÷zà,dpwzd dzid jk dligzkl - ¦§
zepefndyïä ïéáeúkick wx ,daezkd xhya §¦¥

zeablïä ïéáeúk ïéàå ,ïéøBç éða ìöàxhya ¥¤§¥¦§¥§¦¥
zeabl ick ,daezkd.ïéãaòeLî ìöà,mrhde ¥¤§§¨¦

zepwl mlerl dvxi `l mc`y yyg yiy oeik

e`eai ,xkend ly eizepae ezpnl` m` rwxw
el oi`y xac dfy zepefn epnn zeabl mlerl

.davw

ïðçBé áø øîà éqà éaø øîà ïëå,`ler enk §¥¨©©¦©¦¨©©¨¨
,micareynn zexit zlik`l miaeb oi`yéôì§¦

ïéáeúk ïéàL.lew dfl oi`e ,dxiknd xhya ¤¥§¦



קיי "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr p sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

eøîàL ïéîBúé,minezia epipyy mipicd ± §¦¤¨§
minezia elit` exn`péøö ïéàå íéìBãbøîBì C §¦§¥¨¦©

heyte ±minezia mb exn`pyíépè÷,ïéa §©¦¥
ìäòeáL`ly rayidl jixv mdn rxtpd lky ¦§¨

e ,mdia` erxtì ïéazeabl `ay delndy oipr ¥§
a epic mdia` aeg z` mdn.úéøeaéæ¦¦

y ,dpyna epipyíéñëpî ïéòøôð ïéà¥¦§¨¦¦§¨¦
:ïéøBç éða LiL íB÷îa íéãaòeLî§§¨¦§¨¤¥§¥¦

Càéä äðzîa ,énà øa éBaãçà áø éòam`d ± ¨¥©£©§©©¦§©¨¨¥¨
miqkpn mirxtp oi`y llkd miiw dpzna

mc` ,`nbecl .oixeg ipa yiy mewna micareyn
jk xg`e sqk deelrwxw dpzna exiagl ozp

,zipepialeki m`d ,zixeaif rwxw elv` dx`ype

e` zipepiad z` dpznd lawnn sexhl delnd
.deeld lv`y zixeaifa wtzqdl eilr `ny

,md wtqd iccvïðaø ãeáòc àeä àzðwz± ©©§¨§¨©¨¨
d`a ,minkg eyry dpwzd m`dàãéñt íeMî¦§¥¨

úBçe÷ìcxear sqk enliyy zegewldy ick ± §§
.mtqk z` eciqti `l rwxwdìáàlawna £¨
úBçe÷ìc àãéñt àkéìc ,äðzîcqtd oi`y ± ©¨¨§¥¨§¥¨§§

lkei ok m`e ,dpznd xear mliy `l `ed ixdy
dx`ypy s` zipepiad z` epnn zeabl delnd

.zixeaif dcy deld lv`énð äðzî àîìc Bà¦§¨©¨¨©¦
dpzna mb `ny e` ±äàðä déì úéàc åàì éà¦¨§¦¥£¨¨

dépéîlawnn d`pd dpznd ozepl did `l m` ± ¦¥
,dpzndäðzî déì áéäé àìel ozep did `l ± Ÿ¨¦¥©¨¨

,dpznd xear mliyy aygp dfe ,dpznd z`
éîc úBçe÷ìc àãéñt ék Ckìäådf okle ± §¦§¨¦§¥¨§§¨¥

.zegewl ly cqtdl dnec

zwqery `ziixan wtqd z` zhyet `xnbd

d`eev xhya eiqkp z` wligy rxn aikya
`a ,rxn aikyd ly aeg lrae ,mc` ipa dnkl

:zepznd ilawnn eaeg z` zeabl

áøì àcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà̈©¥©§¦¨§¥§©¦§¨§©
òîL àz éMà,`ziixan wtqd z` heytp ± ©¦¨§©

òøî áéëLzenl cnry mc` ±øîàLwligy ± §¦§©¤¨©
,mc` ipa dylyl rwxw d`eevd xhyaazke

úBàî 'âå ,éðBìôì æeæ íéúàî eðzfef'ãå éðBìôì §¨©¦¦§¦§¥¦§¦§
úBàîfefíãBwä ìk íéøîBà ïéà .éðBìôì ¥¦§¦¥§¦¨©¤
øèLad`eevd,äëæm`y mixne` `l ,xnelk ¦§¨¨¨

dfe ewlg lka dkfi oey`xdy mlekl witqn oi`
mlek `l` ,d`ld jke x`ypy dnn eixg`y
rxn aikyd zpeeky iptn ,mwlg itl milawn

dzid `ly `l` ,zg` zaa mlekl wlgl dzid
.mlek z` zg` zaa xnel zexyt` elCëéôì§¦¨

m`åéìò àöérxn aikyd lr ±áBç øèL ¨¨¨¨§©
z` zepznd ilawn elaiw xake ezen xg`l
ilawnn eaeg z` zeabl `a delnde ,mwlg

,zepzndïlekî äáBbmlekn daeb delnd - ¤¦¨
itl d`eldd melyzl ozi cg` lke ,deeya
dryzl aegd z` miwlgn ,jk dyrp dfe .ewlg
mdy [mifefd ze`n] ,mipnd xtqn dfy miwlg

lra ,miwlg ipy mlyi miiz`nd lra ,elaiw
ze`n rax`d lrae miwlg dyly ze`n ylyd

.aegdn miwlg rax`

øîà íà ìáàazk rxn aikyd m` la` ± £¨¦¨©
,d`eevd xhyaeðzieeya rwxwæeæ íéúàî §¨©¦
åéøçàå ,éðBìôìze`n yly ieeya rwxw epz ¦§¦§©£¨

åéøçàå ,éðBìôìze`n rax` ieeya rwxw epz ¦§¦§©£¨
,éðBìôìeixg`e' xn` rxn aikydy oeik ¦§¦

itl miqkpd z` wlgl ezpeeky mi`ex ,'ipeltl
okle .'eke ipyl eixg`e oey`xl dligz ,xcq

íéøîBàyäëæ øèLa íãBwä ìk,xnelk ± §¦¨©¤¦§¨¨¨
ewlg lk z` lawi ,dpznd z` laiwy oey`xd
m`e ipyd mb lawi miqkp cer ex`yp m`e

.iyilyd lawi miqkp cer ex`ypàöé ,Cëéôì§¦¨¨¨
åéìòznd lr ±,áBç øèLzeabl delnd `ae ¨¨§©

,dpznd ilawnn eaeg z`äáBblkeiy dn lk ¤
,ïBøçàä ïîm`eBì ïéà,aegd lk xear witqn ± ¦¨©£¥

äáBbx`yd z`îdf,åéðôlMm`eBì ïéà ¤¦¤§¨¨¥
,aegd melyz xear miqkp witqnäáBbz` ¤

x`yd.åéðô éðôlMî¦¤¦§¥¨¨
,mipte`d lka dxaic `ziixad ,dpdeìò óàå§©©

àn÷c ábrwxw laiw oey`xd m` mb ±,úéðBðéa ©§©¨¥¦
àøúáerwxw laiw oexg`de ±,úéøeaéæaezke ©§¨¦¦

y `ziixaaúéøeaéfîoexg`d lyéábla` , ¦¦¦¨¥
úéðBðéaî,eiptly df lv` z`vnpyéáb àì,s` ¦¥¦Ÿ¨¥

,zipepian zeabl delnd ly epicydpéî òîL§©¦¨
Y àzðwz ïðaø ãeáò énð äðzîao`kn gken §©¨¨©¦¨©¨¨©©§¨

zeabl `l dpwz minkg eyr dpzn lawna mby

yiy mewna micareynn.oixeg ipa
,di`xd z` `xnbd dgecïðé÷ñò éàîa àëä± ¨¨§©©§¦¨

zwqer z`fd `ziixadáBç ìòáalk ,xnelk ± §©©
ipyle miz`n cg`l ,mdl zzl xn`y dl`
xhye .eid ely zeaeg ilra ,'eke ze`n yly
ilra lkl mcw ,jk xg` eilr `viy aegd

.elld zeaegd
ilra el` lky xnel xyt` ji` ,`xnbd dywn

,zeaeg¯ øîà÷ eðz àäårxn aikyd `ld §¨§¨¨©
xnel el dide ,dpzn oeyl `ede 'epz' xn`
zpeek ,`xnbd zvxzn .'erxtz' e` 'enly'

did rxn aikydéáBça eðz.iaeg oerxtl epz ± §§¦
eid mlek milawnd m` ,`xnbd zl`ey cer
xcqd itl oexg`d lawnd recn ,zeaeg ilra

,dligz epnn miaeb ,d`eevd xhy lyéæçéìå§¦§¥
íéã÷ ïàîc àøèLd`eldd ixhya d`xp - §¨¨§©¨¦

didi d`eldd xhya mcewde ,mcw in ly exhy
ly `yixd lr dyw oke .epnn zeabl oexg`d
daeb ,'ipeltl jixg`e' xn` `l m`y ,`ziixad

ly mpnf itl diiabd didz `l dnle ,olekn
.d`eeldd ixhy
,`xnbd zvxznàøèL àkéìceeld el` lky ± §¥¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .xhy mdl did `le dt lra
øîà÷ 'øèLa íãBwä ìk' àäåm`e ,`ziixaa §¨¨©¤¦§¨¨¨©

z` mdl xifgn rxn aikydy mieelna xaecn

xhya mcewd lky dpeekdy xazqn ,mdizeaeg
,epnn zeabl xge`nd `edy oeik dkf ,d`eldd
zvxzn .xhy mieelnl oi`y zxn` ji`e

,`xnbdàzã÷t øèLazpeekzn `ziixad ± ¦§¨§©§¨
d`eevd xhya mcewd lky d`eevd xhyl

.dt lra eid ze`eeldd la` ,exagl mcew

z` x`al `zniwe` cer d`ian `xnbd
`ziixadn gikedl lkep `ly ote`a `ziixad

.ieacg` ax ly wtqa oicd dn

énð äðzî eléôà ,àîéà úéòa éàåxyt` - §¦¨¥¥¨£¦©¨¨©¦
mewna micareyn miqkpn oirxtp oky xnel

,oixeg ipa yiyàéL÷ àìårecn epl dywi `le ± §Ÿ©§¨

,'oexg`d on daeb' `ziixaa aezkïî äáBb' éàî©¤¦
,'ïBøçàäoexg`d on daeb dpeekd dn -ïéà ¨©£¥

.ïBøçà àlà ãñôðsxh delnd m`y ,xnelk ¦§¨¤¨©£
oexg`l oey`xd xfeg ,zipepiad z` oey`xdn

.laiw `edy zixeaif dcyd z` epnn gwele
oi` 'ipeltl jixg`e' xn` rxn aikydy oeikny
okle ,lawi `l mcwende lawi xge`ndy oekp df

.ciqtiy df didi oexg`d
,ztqep digceälek eåLc ,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¨§

éããäìozp rxn aikydy zerwxwd lk ± ©£¨¥
dabi delnd df ote`a .ozeki`a zeey ,dpzna
.oexg`d lv` z`vnpy zipepiad rwxwdn
delnl zzl leki dpznd ozepy myky ,mrhde

dpznd lawn ,dvex `edy zipepia rwxw efi`
zegcl leki `ed mb okle ,ef zekf mb epnn laiw
zipepial e` deld lv`y zipepial delnd z`

.xge`nd gewld lv`y
dpyna epipy¯ úBøét úìéëàì ïéàéöBî ïéà¥¦¦§£¦©¥

lfbpde ,zeixg`a dlefb dcy gwell xkn mc`

t mr dcyd z` epnn gwlgweld xfeg ,dizexi
miqkpn rwxwd xign z` olfbdn daebe
daeb epnn egwlpy zexitd z` la` micareyn

:xkend iqkpn wx
,`xnbd dywnàîòè éàîoia lcadd dn ± ©©§¨

,`xnbd zvxzn .dizexit oial rwxwdøîà̈©
ïéàL éôì ,Lé÷ì Léø øîà àleòzexitd ¨¨©¥¨¦§¦¤¥

ïéáeúkxwir ,xnel epevx .dxiknd xhya §¦
micrde ,rwxwd lr `id xkend ly zeixg`d

dfne ,xhyd xwira xn`pd lr wx lew mi`iven
gayde zexitd .xdfdl zegewld mircei
zaizk zrya mlera mpi` giayi gweldy

okle ,lew mi`iven micrd oi` df lre ,xhyd
lr delnl zaygp gayde zexitd lr zeixg`d

.dt

,àleòì àaà éaø déì øîàjixaclïBæî àäå ¨©¥©¦©¨§¨§¨§
úBðaäå äMàä,ezy`l aiigzn lrady ¨¦¨§©¨

,eiqkpn epefi eizepae `id onl`zz `id xy`ky
eîc éáéúëc ïàîëc,xhya miaezkk mpicy - ¦§©¦§¦¥¨

dy`dy zrne ,oic zia i`pz `ed maeigy oeik
.zepefna aiigzn lrady lew `vei z`yip

ïéàéöBî ïéà éðz÷ådpyna aezk ok it lr s`e ± §¨¨¥¥¦¦
xnel xyt` i` ok m`e ,micareynn miaeb `ly
`id zexit zlik`l mi`iven `ly daiqdy
mi`ex ik ,lew mdilr oi`e oiaezk mpi`y llba

miaeb `l mb aezk oky oic zia i`pz elit`y
.micareynn

déì øîà`lerloefnn zeywdl oi` ,`a` iax ¨©¥
y iptn ,zepade dy`déëä àøwéòî íúä̈¨¥¦¨¨¨¦

,ïe÷zà,dpwzd dzid jk dligzkl - ¦§
zepefndyïä ïéáeúkick wx ,daezkd xhya §¦¥

zeablïä ïéáeúk ïéàå ,ïéøBç éða ìöàxhya ¥¤§¥¦§¥§¦¥
zeabl ick ,daezkd.ïéãaòeLî ìöà,mrhde ¥¤§§¨¦

zepwl mlerl dvxi `l mc`y yyg yiy oeik

e`eai ,xkend ly eizepae ezpnl` m` rwxw
el oi`y xac dfy zepefn epnn zeabl mlerl

.davw

ïðçBé áø øîà éqà éaø øîà ïëå,`ler enk §¥¨©©¦©¦¨©©¨¨
,micareynn zexit zlik`l miaeb oi`yéôì§¦

ïéáeúk ïéàL.lew dfl oi`e ,dxiknd xhya ¤¥§¦
האשך בעאוד דיד



קיד

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr p sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

äMàä ïBæî àäå ,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¦§¨§¨¦¨
úBðaäå,ezen ixg` zzl aiigzn lrady §©¨

eîc éáéúëc ïàîëcxhya miaezk mdy ± ¦§©¦§¦¥¨
,mdl carzyn lrady lew dfl yie daezkd

éðz÷åy dpynaïéàéöBî ïéàmze` §¨¨¥¥¦¦
.micareynn

déì øîà,zepade dy`d oefn ,`xif axl iq` ax ¨©¥
ïe÷zà éëä àøwéòîdzid jk dligzkl ± ¥¦¨¨¨¦¦§

y ,dpwzdïä ïéáeúkdiiabl,ïéøBç éða ìöà §¦¥¥¤§¥¦
ïä ïéáeúk ïéàådiiabl.ïéãaòeLî ìöà §¥§¦¥¥¤§§¨¦

,øîà àðéðç éaøzexit zlik`l mi`iven oi` ©¦£¦¨¨©
,micareyn miqkpnïéàL éôìzexitd zeienk §¦¤¥

,ïéáeö÷minrte dlecb zexitd zenky minrt §¦
.xdfdl mircei zegewld oi`e ,dphwàéòaéà¦©§¨

eäì,zwtzqn `xnbd ±ïéáeö÷ àðéðç éaøì §§©¦£¦¨§¦
éòa ïéáeúëeicky xaeq `pipg iax m`d ± §¦¨¥

mbe oiaevw mb eidiy jixv micareynn zeabl
,miaezk

האשך בימור זאסכת גיטין זיום שבת דודש עא' ב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr hn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

ok lre ,zeabl okidn el didi ,mlyl jxhvi `ed

la` .mlyn axrd ,milwlwzn miqkpdykéà¦
déì úéì,d`eldd zrya miqkp dellàì ¥¥Ÿ
ãaòzLî`l mlerly yyeg `ed ik ,axrd ¦§©§¥

miqkp epal oi`y o`ke ,dxfga etqk z` lawi
,øîéîì àkéà éàî.a`d carzyn ji` ©¦¨§¥©

,`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,dvxz m` ± ¦¨¥¥¨
xaecn o`ky xnel lkezdéì eåäãaeid oaly - ¦§¨¥

`a`d carzyd okle ,d`eldd zrya miqkp

,d`eldl axr zeidlóeczLéàåxg`le ± §¦§©
zeabl zexyt` oi`y ote`a elwlwzd d`eldd

.axrdn miaeb okle ,mdnàîéà úéòaéàåm`e ± §¦¨¥¥¨
y ,xnel lkez dvxzéãeaòL déøa éaâì ìk̈§©¥§¥¦§¥

déLôð ãaòLî,epa liaya axr dyrp a`yk ± §©§¥©§¥
oi`yk mb ,ote` lka envr z` caryl oken `ed

.miqkp oal

øîzéà.axr oipra mi`xen` zwelgn epcnl ¦§©
,dpdezeidl envr lr laiwy mc`áøò̈¥

,äaeúëce ewlgp `l dfaàì ìkä éøác ¦§¨¦§¥©ŸŸ
,ãaòzLîz` epnn reazl llk xyt` i`e ¦§©§¥

oiekzn `l `edy oeik ,mrhde .daezkd melyz
zeyrl wx ezpeeke ,daezkd z` rextl zn`a

`ly cere .dy`de yi`d i`eyipl riiqle devn
l zraezd dy`dn zern zpizp dziddlra

zlaw `ll envrn aiigzd lrad `l` ,aiigd

aeg lr zeaxr okle ,daezk dl zzl ,dxenz
.zqtez `l dfk

האשך בימור זאסכת גיטין זיום שישי עא' ב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr en sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

,iqkin ia enyyéæeæ éôæéczern mieel eidy - §¨§¥¥
,íéáëBk éãáBòîeäðéòøôîì eäì äåä àìå- ¥§¥¨¦§Ÿ£¨§§¦§§¦§

,miakekd icaerl rextl mdl did `leeúà̈
eäì éáøb à÷åeaye ,miakek icaerd eribd - §¨¨§¥§

.maeg oerxta micarl mze`dén÷ì eúà- ¨§©¥
iptl el`d miieayd eribdàðeä áøcick §©¨

,mctiyeäì øîà,`ped axeëì ãéáòéà éàî- ¨©§©¤¡¦§
,mkzectl il xeq` ,mkl dyr` dnïðúc- ¦§©

,epizpyna epipyyøëBnäåéða úàå Bîöò úà ©¥¤©§§¤¨¨

.BúBà ïéãBt ïéà ,íéáëBk éãáBòì§§¥¨¦¥¦
àaà éaø déì øîà,`ped axleðéaø éðzãnéì ¨©¥©¦©¨¦©§©¦©¥

,eze` micet oi`y oicdyàeäåote`a wx df - §
øënL,edecte ,zg` mrt envräðLåxkne - ¤¨©§¨¨

,aey edecte ,zipy envrléLåLenvr xkne - §¦¥
.iqkin ia ipa z` dcet jpi` recne ,ziyilya

déì øîà,`ped axéãáòc éìéâø ìbøî éðäéëä ¨©¥¨¥¦§¨§¦¥§¨§¥¨¦
oi`e zeell ,jk zeyrl md milibx el` miyp` -
,micarl mze` miaey miiebde ,mlyl dn mdl

dxn` mdilre ,mze` ectiy jk lr md mikneqe

.mze` micet oi`y dpynd
xeknl libxd z` micet oi`y epipyy s` lr
ote` yiy d`ian `xnbd ,miakek icaerl envr

:ezectl jixvyàeäädéLôð ïéaæc àøáb ©©§¨§©¦©§¥
éàãeììmde ,i`cell envr xkny mc` did - §¨¥

,mc` ipa milke`y dne`àúàdén÷ìribd - ¨¨§©¥
iptl mc` eze`déì øîà ,énà éaøc,in` iaxl §©¦©¦¨©¥

האשך בימור זאסכת גיטין זיום שזישי עא' ב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr dn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

s` ,qp il dxwiy myke ,inr mxifg` ,ozpen`a

,qpd dxwi mdløîàm` wecal lke` ,yilir ax ¨©
y meyn ,od zewicv,eäì úéàc éléî ìk ,éLð̈¥¨¦¥§¦§

àqkä úéáa éããäì ïøãñyiy xac lk ,miyp ± ¨§¨©£¨¥§¥©¦¥
dn rny` ,`qkd ziaa efl ef zextqn ,mdl
.ozpen`a zecner m` rc`e ,my zexacn

ïøîà÷c eäðéòîLzexne`y ,yilir ax rny ± ©§¦§§¨¨§¨
,`qkd ziaa efl eféãòïéøáeb,el` miyp` ± ¨¥§¦

,md epilra ,eply miaeydïéøáeb éòcøäðes`e ± §©§¨¥§¦
myk ,xnelk ,epilra eid `rcdpay mil`xyid

s` ,epilra eid `rcxdpa mi`vnpd el`y
zekixv eppi` aeye ,md epilra mi`ayd

,`rcxdpay epilralì eäì àîéìeäééBáL ¥¨§§¨©§
àëäî eäðé÷çøéìcepewigxiy epiaeyl xn`p ± §¦©£¦§¥¨¨

,o`kneúéì àìcïðé÷øtéìå ,éòîLéìå ïéLðéà± §Ÿ¥¦§¦§¦§§¥§¦¨§¦©
,iaya o`k ep`y ernyie miyp` e`eai `ly ick

,zewicv opi`y yilir ax oiad dfae ,epze` ectie
.my ogipde
÷øò í÷,gxae yilir ax mw ±eäéà àúà ¨¨©¨¨¦

àøáb àeääåiebd eze` mr cgia `ed `ae ± §©©§¨
j` ,zeterd zty oiadydéì Léçøúéà déãéãì§¦¥¦§§¦¥

àøaîa øáò àqéð,qp dxw yilir axl ± ¦¨¨©§©¨¨
eiaey elki `l aeye ,xdpd z` xearl gilvde

j` ,eqtezlàøáb àeääågxay iebd eze` ± §©©§¨

,enrdeìè÷å deçkLà,miaeyd eze` e`vn ± ©§§©§©§©
.edebxdeïúàå ïøãä ékeizepa eribde exfgyk ± ¦¨§¨§¨¨

,iaydn ongp ax lyøîà,yilir axà÷ eåä ¨©£¨
íéôLëa àøãé÷ ïLçaz` zeygeay dny ± ¨£¨¦§¨¦§¨¦

`l` ,ozewcv zngn epi` ,odicia dxicwd
.od zetykny

äðùî
minkg epwzy ztqep dpwz zx`an dpynd

:mlerd oewiz iptnïéç÷Bì ïéàå[mipew -]íéøôñ §¥§¦§¨¦
dxez ixtq ±éãáBòä ïî úBæeæîe ïéléôz§¦¦§¦¨§¥

,ïäéîc éãk ìò øúBé íéáëBk¨¦¥©§¥§¥¤

האשך בימור זאסכת גיטין זיום שני עא' מ

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr cn sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

åéøçà Bða úàwtzqd oke .card z` zectl ¤§©£¨
zexeka) epipyy .xekaa men lihna dinxi iax
,enena elke`l ick xeka ofe` mbty odky (.cl
men ea letiy cr ehgeyl el xeq`y edeqpw

,odkd znyk (:cl my) dinxi iax wtzqpe ,xg`

s`e .epa z` mb eqpw m`døîBì éöîéz íà- ¦¦§¥©
y odky ,xeka iabl wtqd z` heytzíøö- ¨©

a hrn jzgyúîe ,øBëa ïæBà,odkdeñð÷z` ¤§¥¨§

,åéøçà Bðay xnel yiàøeqéàc íeMî §©£¨¦§¦¨
,àéä àúééøBàc,oad z` mb eqpw okleìáà §©§¨¦£¨

àëäwx df ,ixkpl ecar xkena -àøeqéà ¨¨¦¨
ïðaøc.oad z` eqpw `le , §©¨¨

האשך בימור זאסכת גיטין זיום רמשון עא' מ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jexr ogley

‚‰ÏÈl‰ C¯BˆÏ ÌL d˙B‰L‰Ï *ÌBÈ „BÚaÓ dÏ ‰ˆeÁ CeÓÒa ‰¯„˜ dÏ CBÓÒÏ ¯zeÓ ÌÈˆÚÂ ˙Ùba ‰˜Òe‰ elÈÙ‡Â©£¦§¨§¤¤§¥¦¨¦§¨§¥¨§¨¨¨¦§§©§¨¨§¤©©§¨

ÌÈÏÁ‚a ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁ ÔÈ‡Â È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡Ók ÔÈÈ„Ú ‰ÏLa˙� ‡Ï ‰ÏÈl‰ ÚÈ‚ÓLkL Ù''Ú‡ ¯ÁnÏ „Ú B‡©§¨¨§¤§©¦©©©§¨Ÿ¦§©§¨£©¦§©£¨¥§©¦§¥§¦¤¨§©¤§¤¨¦

BÊ ˙BÓÈ‡˙n‰ ˙B¯k ÈzLe Ck Ïk dÏ ÏÈÚBÓ ‰Ê ÈezÈÁ ÔÈ‡L dÏ ‰ˆeÁL ‰¯„w‰ ÏeMÈa ¯‰ÓÏ È„k ‰¯Èk‰ CB˙aL¤§©¦¨§¥§©¥¦©§¥¨¤¨¨¤¥¦¤¦¨¨¨§¥¦©©§¦

˙B‰L‰Ï ¯zeÓ ‰ÓeË˜ ‡ÏÂ ‰Ùe¯‚ d�È‡ ‰Èi�M‰Â ‰ÓeË˜ B‡ ‰Ùe¯‚ „Á‡‰ Ì‰È�Èa ˜ÈÒÙÓ Ò¯Á ÏL ÔÙB„Â *BÊ Ïˆ‡¥¤§¤¤¤¤©§¦¥¥¤¨¤¨§¨§¨§©§¦¨¥¨§¨§Ÿ§¨¨§©§

ÈÒBnL Ù''Ú‡ ‰ÓeË˜e ‰Ùe¯‚‰ Èab ÏÚ‰Ùe¯‚ d�È‡MÏ dÏ ‰ˆeÁ CÓBÒk e‰fL ÈÙÏ ‰ÓeË˜e ‰Ùe¯‚ d�È‡MÓ Ï·‰ Û ©©¥©§¨§¨¤¦¤¤¦¤¥¨§¨§¨§¦¤¤§¥¨¨¦¤¥¨§¨

.*‰ÓeË˜e§¨

„‰¯Èk·Ó ¯˙BÈ BÎB˙Ï BÓeÁ ËÏ˜� Ck CBzÓe ‰ÏÚnÏ ¯ˆÂ ‰ËÓÏ ·Á¯ ‰ÏB„b ‰¯È„˜ ÔÈÚk *ÈeNÚ ‡e‰L ¯ep˙Â§©¤¨§¥§¥¨§¨¨¨§©¨§©§©§¨¦¨¦§©§¥¦§¦¨

È¯ˆ ÔÈ‡Â ‡··ba B‡ L˜a ˜Òe‰ elÈÙ‡Â Ìeh˜Â Ûe¯b ‡e‰ elÈÙ‡ *ÌL ˙„ÏBÒ „i‰ Ì‡ BÏ ÍBÓÒÏ elÈÙ‡ ¯eÒ‡C ¨£¦¦§¦©¨¤¤¨£¦¨§¨©£¦©§©¦§¨¨§¥¨¦

L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ BzÚc ÁÈÒÓ B�È‡ ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰L CBzÓc BÎB˙a B‡ ÂÈa‚ ÏÚ ˙B‰L‰Ï ¯ÓBÏ©§©§©©¨§§¦¤¤§©§¥¥¥¦©©§§§¦¤¨§©¤§¨¥

:¯Ù‡a ‰ÒeÎÓe ‡··‚e L˜ L‡ ‡È‰L Ù''Ú‡ ‰ËeÚn‰©§¨¤¦¥©§¨¨§¨§¥¤

‰„Ú L‡‰ Ïk ÛB¯‚Ï ¯LÙ‡ È‡Â *dÓˆÚ(Â) L‡‰ ·B¯ ‡l‡ Û¯Bb B�È‡ Û¯Bb‰L È�tÓ *Ûe¯‚‰ ¯epza e¯Ò‡ ‰nÏÂ§¨¨¨§©©©¨¦§¥¤©¥¥¥¤¨¨¥©§¨§¦¤§¨¦§¨¨¥©

¯epza ˙B¯‡Lp‰ *˙BˆBˆ�‰ ¯ÈÚ·‰Ï ‰zÁÈ ‡nL LeÁÏ LÈ ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰L È�tÓe „Á‡ ıBˆÈ� ¯‡Mz ‡lL¤Ÿ¦¨¥¦¤¨¦§¥¤¤§©§¥¥¨¤¨§©¤§©§¦©¦©¦§¨©©

mixe`ia

ðéã øàù:úáù ìù äèìô éשבת שעו� על פלטה השארת א)
בזה, הפוסקי� נחלקו – השבת באמצע לפעול שתחל כ�
חו�: מצבי מספר בה שיש פלטה ב) מזה. להמנע וכדאי
סעי� לעיל כמבואר וקטומי�, גרופי� שאינ� ככיריי� דינה
החזרה הפלטה, גבי על הוזזה לעני� חשמלית פלטה דיני א.

בעז"ה. הסימ� בהמש� יתבאר עצמה בשבת וחימו�
éìîùç íçéî Y äúçé àîù íäá ùåçì ïéàå�נית שלא

חשמלית, לפלטה שווה דינו החו�, מידת את בו לשנות
גרופה כאינה דינו החו� מידת בו לשנות שנית� ובמקרה
להחזיר אי� וכ� רתחו, שלא מי� בו להשהות ואי� וקטומה,

רותחי� מי� אפילו בשבת .17לתוכו

Y äúçé àîù íäá ùåçì ïéàåמיוחדת חשמלית קדירה
לשנות אפשרות אי� בא� פאט"), ("קראק איטי לחימו�

חשמלית לפלטה שווה דינה – החו� מצב ובא�18את .
לכיריי� שווה דינה – החו� מצב לשנות אפשרות ישנה

הקוד�. בסעי� המבוארי� זמננו של
íåé ãåòáîאפילו להשהות אסור עצמה בשבת אבל –

לכירה .19סמו�

åæ ìöà åæ úåîéàúîäאחת מחוברות כירות שתי היינו –

לשניה�. משמשת אחת ודופ� לשניה,

äîåè÷å äôåøâ äðéàùìגבי על בזמננו שמניחי� ובטס –
כנגד שלא הטס, צדי א� – להסתפק יש ('בלע�'), האש
או האש) כנגד שאינ� (כיו� לאש כסמו� נחשבי� האש,
האש מקו� בי� המפסיק דופ� שאי� (מאחר האש גבי כעל

זה) .20למקו�

éåùò àåäù øåðúåהגמרא שבתקופת התנורי� היינו –

למעלה ופיה� כקדירה עשויי� .21שהיו

íù úãìåñ ãéä íàאבל התבשיל, מניח בו מקו� באותו –
בו סולדת שהיד לחו� יגיע שהתבשיל צור� .22אי�

íù úãìåñ ãéä íàשל החו� במידת דיעות כמה ישנ� –
בפחות הדיעות ולכל בו', סולדת כ'היד שנחשבת ימינו
שבת) (לעני� בו סולדת היד אי� (צלסיוס) מעלות מ�43

לחומרא .23אפילו

óåøâä øåðúá åøñà äîìåפינה שלא הקטו� בתנור אבל –

שאסור. ודאי – עפר במעט כיסה אלא כלל, הגחלי� ממנו
äîöòå ùàä áåøוהיינו וחוזק, עוצ� מלשו� עצמה –

האש עיקר את .24שגר�

úåöåöéðä øéòáäì äúçé àîùלגזירת שווה זו שגזירה –

שחיובה א סעי� לעיל שנתבארה בגחלי� יחתה שמא
(ומכבה). מבעיר משו�

zexewn

משה17) אגרות שו"ת הכפתורי�. בו שיכסה מה יועיל ולא
צא). סי' (ח"א הלוי שבט שו"ת (סצ"ג),

הערה18) פ"ח כהלכה בשבת הובאו ועוד, הלוי שבט שו"ת
המוסי� בדבר הטמנה משו� בזה אוסרי� שיש ש� וראה כג,

הבל.
(19– לקדירה סמו� בשבת להחזיר כ.אבל סעי� כדלהל� מותר,
שיש20) מקומות מכמה ש� וראה ,51 הערה הלכות קיצור

למרכז בשבת הקדירה להזיז ורוצה הטס, בצידי הניח א� נפק"מ
לסמו� מותר ודאי – בו סולדת היד שאי� במקו� ומ"מ, הטס,

בשבת.
ס"ט.21) תקז סי'
ד.22) ס"ק קו"א
(23.51 הערה הלכות קיצור
לב24) ע' השלח� ובקצות מה, הערה החדשה מהדורה שו"ע

הל' שבת הל' הערו� רמב"� ובס' בעצמה. האש רוב הגיה:
עצ� פירושו "עצמה" הרמב"�): לשו� (על פירש ה"ו פ"ג שבת
ונמצא הניצוצות, כל לגרו� א"א אול� הגחלי�. כל והיינו האש

האש". "רוב אלא גור� דאינו

)המשך( הביאור הקצר למסכת גיטין מתוך ש"ס "מתיבתא - עוז והדר" 
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ðéã øàù:úáù ìù äèìô éשבת שעו� על פלטה השארת א)
בזה, הפוסקי� נחלקו – השבת באמצע לפעול שתחל כ�
חו�: מצבי מספר בה שיש פלטה ב) מזה. להמנע וכדאי
סעי� לעיל כמבואר וקטומי�, גרופי� שאינ� ככיריי� דינה
החזרה הפלטה, גבי על הוזזה לעני� חשמלית פלטה דיני א.

בעז"ה. הסימ� בהמש� יתבאר עצמה בשבת וחימו�
éìîùç íçéî Y äúçé àîù íäá ùåçì ïéàå�נית שלא

חשמלית, לפלטה שווה דינו החו�, מידת את בו לשנות
גרופה כאינה דינו החו� מידת בו לשנות שנית� ובמקרה
להחזיר אי� וכ� רתחו, שלא מי� בו להשהות ואי� וקטומה,

רותחי� מי� אפילו בשבת .17לתוכו

Y äúçé àîù íäá ùåçì ïéàåמיוחדת חשמלית קדירה
לשנות אפשרות אי� בא� פאט"), ("קראק איטי לחימו�

חשמלית לפלטה שווה דינה – החו� מצב ובא�18את .
לכיריי� שווה דינה – החו� מצב לשנות אפשרות ישנה

הקוד�. בסעי� המבוארי� זמננו של
íåé ãåòáîאפילו להשהות אסור עצמה בשבת אבל –

לכירה .19סמו�

åæ ìöà åæ úåîéàúîäאחת מחוברות כירות שתי היינו –

לשניה�. משמשת אחת ודופ� לשניה,

äîåè÷å äôåøâ äðéàùìגבי על בזמננו שמניחי� ובטס –
כנגד שלא הטס, צדי א� – להסתפק יש ('בלע�'), האש
או האש) כנגד שאינ� (כיו� לאש כסמו� נחשבי� האש,
האש מקו� בי� המפסיק דופ� שאי� (מאחר האש גבי כעל

זה) .20למקו�

éåùò àåäù øåðúåהגמרא שבתקופת התנורי� היינו –

למעלה ופיה� כקדירה עשויי� .21שהיו

íù úãìåñ ãéä íàאבל התבשיל, מניח בו מקו� באותו –
בו סולדת שהיד לחו� יגיע שהתבשיל צור� .22אי�

íù úãìåñ ãéä íàשל החו� במידת דיעות כמה ישנ� –
בפחות הדיעות ולכל בו', סולדת כ'היד שנחשבת ימינו
שבת) (לעני� בו סולדת היד אי� (צלסיוס) מעלות מ�43

לחומרא .23אפילו

óåøâä øåðúá åøñà äîìåפינה שלא הקטו� בתנור אבל –

שאסור. ודאי – עפר במעט כיסה אלא כלל, הגחלי� ממנו
äîöòå ùàä áåøוהיינו וחוזק, עוצ� מלשו� עצמה –

האש עיקר את .24שגר�

úåöåöéðä øéòáäì äúçé àîùלגזירת שווה זו שגזירה –

שחיובה א סעי� לעיל שנתבארה בגחלי� יחתה שמא
(ומכבה). מבעיר משו�

zexewn

משה17) אגרות שו"ת הכפתורי�. בו שיכסה מה יועיל ולא
צא). סי' (ח"א הלוי שבט שו"ת (סצ"ג),

הערה18) פ"ח כהלכה בשבת הובאו ועוד, הלוי שבט שו"ת
המוסי� בדבר הטמנה משו� בזה אוסרי� שיש ש� וראה כג,

הבל.
(19– לקדירה סמו� בשבת להחזיר כ.אבל סעי� כדלהל� מותר,
שיש20) מקומות מכמה ש� וראה ,51 הערה הלכות קיצור

למרכז בשבת הקדירה להזיז ורוצה הטס, בצידי הניח א� נפק"מ
לסמו� מותר ודאי – בו סולדת היד שאי� במקו� ומ"מ, הטס,

בשבת.
ס"ט.21) תקז סי'
ד.22) ס"ק קו"א
(23.51 הערה הלכות קיצור
לב24) ע' השלח� ובקצות מה, הערה החדשה מהדורה שו"ע

הל' שבת הל' הערו� רמב"� ובס' בעצמה. האש רוב הגיה:
עצ� פירושו "עצמה" הרמב"�): לשו� (על פירש ה"ו פ"ג שבת
ונמצא הניצוצות, כל לגרו� א"א אול� הגחלי�. כל והיינו האש

האש". "רוב אלא גור� דאינו
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mixe`ia

úáùá íù ïúéì øåñàנוגע שאינו כל מותר שבת ובערב .25בגחלי�–

zexewn

א.25) סעי� על לעיל שנתבאר כפי

עליה לית� ותנור כירה די� ב, חלק רנג סימ�

גֿה סעיפי� שבת בערב הקדרות

•
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‡Î�א צב�עי� ��גדי מ�ני ה�בה לפני ע�בר איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהא�מר
לא �לל, ה�פ�ה �א�ת� ירד לא � ��רגלי ה�נ�ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹמ�ני
��ר� מ�ני יח�, ולא �סנ�ל ולא �לבני�, ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ�צב�עי�
.�� נזרקה א�יק�רס�ת ��א וח���י� �כ� להק�יד ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָהא�יק�רסי�
ה�ק�� ��כב�ד �ני� �מראה לדבריו טע� ���ת� �י על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוא�
�יו� מק�� מ�ל לבני�, לל�� א�חז ה�א ענוה ודר� כ� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹע��ה
להי�ת ל� רא�י אי� � �� לה� להת��ל מ��� מבק�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ה���ר

:�� נזרקה �א�יק�רס�ת לא א� א��, �ברי� מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹסרב�

·Îל�מר יכ�ל �אינ� מ�ני ���ר, �ליח מ�הי�ת �ר מ�נעי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָי�
ל�מר יכ�לי� ה�רי� �א� �בריה� ונדח� אב�תינ�". ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ"אלהי
�ל�מר נת�י�", ג�י� המ�� אב "�י ��אמר: אב�תינ�", ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹ"אלהי

��ת��ר�: ה��יי� לכל אב א�ה ואיל� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמ�א�

‚Îליח� יהיה ��ל�ני ר�צה איני ול�מר לע�ב יכ�ל יחיד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפ��
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dxez ihewl

המצות, קיו� על התורה לימוד מעלת הפרק: תוכ�

כולה התורה כל ידיעת וחיוב

ïåöø êåúî íùä úãåáò] åæ äðéçá äéäú êéà êà
êéøö ,íãàä ùôðá òåá÷ [ä÷åùúå äáäàá éîéðô
àéáîù ãåîìú ìåãâ ì"æø øîàî äìéçú íéã÷äì
ãåîìúäå ,ø÷éòä àåä äùòîäù ììëî ,äùòî éãéì
åøîàå ,äùòî éãéì àéáîù äîá àìà ìåãâ åðéà
åúééìù åì êôäðù áèåî úåùòì àìù ãîåìä ì"æø

.'åëå

ìëå ÷åñô ìò åøîà éîìùåøéá [éøäù äù÷]å
,íéîù éöôç åìéôà [äøåúá] äá ååùé àì íéöôç
åìéôà éàãë ïðéà [íéîù éöôç íäù] úåöîä ìëù
äøåúä ÷ñò úìòîù ,äøåú éøáã ìù ãçà øáãì

.úåöîä íåé÷ úìòî ìò äøéúé

êéöôç ìëå áéúë ,éããäà éàø÷ åîø åðìù 'îâá íâå
íéîù éöôç àìå êéöôç [÷øã òîùîå] ,äá ååùé àì
,[äøåúä úìòîì úååöîä úìòî äååù äæ éôìå]
,íéîù éöôç åìéôà äá ååùé àì íéöôç ìëå áéúëå
íéøçà é"ò äúåùòì øùôà éàù äåöîá ïàë éðùîå
øùôàù äåöîá ïàëå [ú"ú éðôî úéçãð äðéàù]
[ïðéæç éìááä úòãì íâù éøä] ,íéøçà é"ò äîéé÷ì
÷åñòéå äðçéðé íéøçà é"ò äîéé÷ì øùôàù äåöîù

.äøåúá

÷ø åðéà äøåúä ìë éøäù ïáåî åðéà äøåàëìå
êéàå ,úéùòð äåöîä àäú ãöéë øåàéáå ùåøéô
äîöò äåöîäå äåöîä øåàéáå ùåøéô àåä ãåîìé

.íéøçà é"ò äùòéú

äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë ì"æø øîàî ïéáäì íâå
åìàë äçðî úøåúá ÷ñåòäå äìåò áéø÷ä åìéàë

÷"îäáá íéåìú úåðáø÷ä àìäå ,äçðî áéø÷ä
êàéäå ,à÷åã íéðäëá äéåìú äáø÷ääå çáæîáå
øùà øæ ùéà àåäå áéø÷ä åìàë áåúëä åéìò äìòî
.çáæîå ÷"îäá àì ïàë ïéà íâå ,íéðäëä éðáî àì
שבלימוד משמע, כו'" העוסק "כל רז"ל ממאמר
תורה תלמוד של המעלה רק לא ישנה קרבנות הלכות
שו� דרושי� שאי� מוב�, הלימוד מעלת [שלעני� �
ובכל זמ� בכל אד� כל אצל להיות ויכול תנאי�,

הקרב�. הקרבת של המעלה ג� אלא � מקו�]

דהקרבת העני� לפעול התורה בכח יש אי� וצ"ב
זר. איש וע"י ובהמ"ק מזבח בלי קרב�

,äììëá äøåúä úìòî ïéðò øåàéá ô"ò äæ ìë ïáåéå
äøåúä úåëìä ìë ãåîìì 'àå 'à ìëì äåöî àéäù
éðéã ïåâë ,íãà ìëì úåëéøö ïðéàù úåëìä åìéôà
éøåîì àìà äøåñî äðéàù øúéäå øåñéà úàøåä
ïðéàù åäòøì ùéà ïéáù íéèôùî ïåâëå ,úåàøåä
ìë ìò àéä äåöîä ë"ôòàå ,íéðééãì àìà íéøåñî
äøåîå ïééã úåéäì äöåø åðéàù éî åìéôà íãà

:ìàøùéá äàøåä
את לידע כדי רק אינה התורה ידיעת מצות
עצמה, התורה ידיעת לש� אלא יעשו� אשר המעשה
כל של ההלכות ללמוד צרי� א' שכל מזה כדמוכח

כולה. התורה

מטרתו אי� התורה ידיעת שעני� יבואר, להל� �

של במוחו התורה מחכמת ידיעות הרבה רכישת רק
האד� בנפש עמוקה רוחנית פעולה בשביל אלא אד�,
התוכ� היא היא אשר תורה, תלמוד ע"י הנפעלת

בפני�. פני� החזרת � תשובה של הפנימי

a wxt xtki dfd meia ik d"c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÔÈ·‰ÏÂכ"ע מלכו' מלכות� בעני� הידוע להקדי� יש זה
מבחי' הוא העולמי' כל חיות ומקור עיקר דכל כו'
נק' שהוא עצמו דא"ס מל' בחי' והוא דוקא מלכות"�
עולמי' דכל דמלכות מקור והוא ממש, מלכות"�
ואו"א דע"י ומל' דא"ק כמלכו' דאבי"ע שבהשתלשלות

שהוא דעשי' מל' עד דבריא' ומל' דאצי' מל' עד וז"א
וזהו כו', שלנו השפל עול� להוות תחתונה היותר מדרג'
נמש� דהכל באבי"ע שלמעלה המלכ"י' מלכ"י מל"� פי'
העצמי' במחשבה שעלה והיינו כ"ע מלכו' שהוא ממלכות�
זה וביאור כידוע. דא"ס מל' הנק' שזהו כו' אמלו� אנא
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נמש� דהכל באבי"ע שלמעלה המלכ"י' מלכ"י מל"� פי'
העצמי' במחשבה שעלה והיינו כ"ע מלכו' שהוא ממלכות�
זה וביאור כידוע. דא"ס מל' הנק' שזהו כו' אמלו� אנא
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עולמו' ג' להתהוות מקור שהוא דאצי' מל' בבחי' ידוע הנה
זולת המדות כינויי לשאר ולא דוקא מלכו' בש� שנק' בי"ע
כי כמ"ש העולמו' ברא בחסד ג� והלא המלוכה מדת
בראשית שא' כמו הדי� במדת וכ� יבנה חסד עול� אמרתי
העני� כידוע. מדה"ר עמו ושת� מדה"ד שהוא אלקי"� ברא
חו"ג למדות המל' מדת בי� גדול הפרש שיש לפי הוא
כוחות שה� למטה האד� במדות רואי' שאנו בהיות וכה"ג,
נמש� הדי� או שהחסד אע"פ ממש הנפש מעצמיות עצמיי'
עצ� אבל לבד ההתפעלו' אופ� שנולד היינו השכל מ�
עיקר מש� כי ממש הנפש בעצ� נוגעי' ודאי מציאות�
הנפש עצ� שתתפעל רואי' אנו מאשר לזה וראי' הויית�,
נולד שהחסד אע"פ לזולתו שעושה החסד ממעשה ממש
הנפש בעצ� יתפעל ועונש די� ממעשה וכ� השכל, מ� בלב
ופחד ירא' או אהב' בהתפעלו' וכ� כול� המדו' כל וכ�
להיו' שיכול מבואר (ובמ"א כו' הנפש עצ� כל יתפעל
נפשו דאהבת ויונת� דוד כאהבת באהבה הנפש כל כליו�
כו' וירא' בפחד וכ� כו', תאוה מאיזה אהבה וכחולת אהבו
בלתי עצ� וכל הנפש בעצ� נטועי' המדו' שכוחו' לפי
החסד שפע שהמקבל מוב� ממילא וע"כ וד"ל), כו' מתחלק
אבל כו', ממש המשפיע מעצ� שהוא מה ויש דבר קיבל
אבל המדו' כשאר מדה שהיא אע"פ המלוכה מדת הנה

שהרי כלל עצמיות בבחי' שפעה אור שאי� נבדלת בזאת
בלבד חיצוניו' התפשטות בחי' רק אינה ההתנשאות
שנכנס ולא בלבד עליו מקי� בבחי' זולתו על שמתפשט
כשפע במציאות מה ודבר יש בבחי' זולתו בתו� ומתקבל
מ� עצמיו' בבחי' הנפש שתתפעל ודאי (ואמנ� כו' החסד
משתתפעל יותר וגדולה הכבוד מ� או ההתנשאו' רוב
וכבוד שבהתנשאו' התענוג גדול כי ודי�, החסד ממעשה
זולתו רצו� וכל ושכל שבמדות התענוגי' מכל יותר וגדולה
מדת נפשו בעצ� שנטוע מפני לבד בעצמותו זהו א� כידוע,
דוקא אד"� טבע שזה כו' בדגת רד"ו כמ"ש ההתנשאו'
זו מדה ואדרבה והחסד, הטוב מדת בו שנטוע כמו כידוע
יותר בעצ� הנפש שהתפעלות מאחר יותר בעצמיו' מגיע
הכבוד השג' עבור לו אשר כל שיפקיר עד ההתנשאו' מ�
שההתנשאו' לפי כו', זה עבור שנלחמי' אדמ' כמלכי כו'
מל' כת"ר כמו הנפש ועצמו' פנימי' כל ותגביה תנשא
ג� אבל עצמו ער� מכפי הרבה אותו ומנשאי' שמכתירי�
ומכ"ש בתוכו ומתקבל שנכנס ולא מקי� בבחי' עליו זה
בבחי' רק זולתו על ההתנשאו' מ� זו שפע אור יהי' שלא
וד"ל), כנ"ל בלבד עליו מקי� בבחי' חיצוניו' התפשטו'
על שמקפת כעטרה כידוע עטרה בש� המל' נק' וע"כ

וד"ל. לבד מקי� בבחי' הראש

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
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שעורי�Â‰�‰ב) קציר עת האביב בחדש נקבע הפסח חג
לפניו להקריב ויתעלה ית' ממנו נצטוינו ואז
דט"ז בר"ה כדאי' והיינו השעורי� מ� העומר מנחת ב"ה
עומר הביאו תורה אמרה מה מפני ר"ע משו� ר"י אמר
הביאו הקב"ה אמר הוא תבואה זמ� שהפסח מפני בפסח
פי' שבשדות, תבואה לכ� שתתבר� כדי בפסח עומר לפני
הנ"ל שעורה שמבחי' המלאכי� השפעת מעלי� שאנו
באש ונכללת המזבח ע"ג מקטירה חסד בחי' שהכה�
ולהיות לחזור אח"כ יוכל זו העלאה וע"י שלמעלה
דילי' שיעורא לפו� לכאו"א למלאכי� השפע המשכת
ג"כ אח"כ יומש� ומש� וכמשנת"ל ה' שעור שעורה שז"ס
וג� הישראל של הבהמיות בנפשות ברוחניות למטה השפע
הנה העני� וביאור כו'. לכ� שתתבר� כדי וז"ס בגשמיות
ה' ש� ותקרא בהגר כמ"ש ה' בש� נק' שהמלא� מצינו
לומר המלא� יכול וכ� י"ג) ט"ז (בראשית אליה הדובר
אשוב שוב כמש"ש בכחו הדבר העושה הוא כאילו ע"ע
(בראשית כו' פני� נשאתי הנה י') י"ח (בראשית כו' אלי�

שלוחי שה� לפי שליח ל' הוא מלא� כי והטע� כ"א) י"ט
וכל לעולמות הארתו משפיע ב"ה אא"ס יד� שעל השפע
שו� מדבר איננו שהוא השליח ועד"מ להחיות� בה� אשר
כלי רק שהוא ונמצא בפיו שהוש� מה כ"א מדעתו דבר
ולכ� המקבל אל המשפיע מ� והגעתה השפע להולכת
מצד המעלה פחות שהוא אע"פ המל� שליח מ� מתייראי�
הוא וכ"ז בפיו, ש� אשר ופקודתו המל� דבר מאימת עצמו
אלקותו גילוי מצד ביטול בבחי' ה� שהמלאכי� לפי
אומר שכשהמלא� ונמצא דאתגלייא מעלמא אות� המחי'
וכמו המדבר הוא שבתוכו ה' שאור היינו כו' נשאתי הנה
כ� למטה השפע להולי� מלמעלה שלוחי� מלאכי� שיש
של ואתעדל"ת מ"� ההעלאת שמקבלי� מלאכי� יש
בעני� בזהר שמצינו וכמו ה' לפני אות� ומביאי� הישראל
לקול שא"א משו� והיינו התפלה את המקבלי� המלאכי�
במקורו ולהתכלל למעלה לעלות אד� של גשמי ודבור
להיות שא"א כמו המלאכי� ע"י תחלה שיזדכ� ע"י כ"א
הד� ע"י דהיינו ממוצעי� ע"י כ"א בגו� הנפש התלבשות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרוחני' באידי� אלא גשמי הוא עצמו הד� וג� הנפש שהוא
כחות מתאחדי� ועי"ז עצמו חמימות ע"י מעלה שהד�
ב"ה מאא"ס החיות המשכת עד"מ כ� הנפש והתפשטות
ב"ה בא"ס הנברא של ודיבורו אותיות העלא' וכ� בעולמות
כ"א בפ"ע דבר ואינ� המלאכי� ה� השלוחי� ע"י הוא
אשוב שוב המלא� וז"ש שבתוכ� ה' לאור ביטול בבחי'
וזה בו אז שנמש� ב"ה מא"ס החיות המשכת בחי' על ר"ל
לקבל שליח מלא� שהי' קרבני� דאכיל ארי' עני� ג"כ
את המקבלי� המלאכי� עד"מ הקרב� של מ"� העלאת
שיהי' רצה לא משה [א� הקרבנות במקו� שה� התפלות
ט"ו) ל"ג (שמות הולכי� פני� אי� א� ואמר שליח מלא�
ולא כ"ד) ט' (ויקרא ה' מלפני אש ותצא במשכ� כתיב לכ�
יהי' שמשיח לע"ל ולכ� דשלמה במקדש יורד שהי' ארי'
ולא תב� יאכל כבקר שארי' עד מעלתו יהי' ממשה גבוה
ושאר דשעורי� העומר מנחת לקבל השליח הוא יהי'

ויסתפ יהנה כ"א פסולתהקרבנות שהוא התב� מ� ק
יהיו ההשפעות שכל לפי מאכל� הוא שכעת השעורי�
והשעורי� דעכשיו כשעורי� דלע"ל ותב� ביותר אז מעולות
הי' העומר במנחת עד"ז והנה עצמ�], בישראל נכללי� יהיו
נינהו דרחמנא שלוחי וכהני העומר את להקריב שליח הכה�
א' ל"ו ב' ל"ה נדרי� הר"� וכמ"ש ב') (כ"ג בקדושי� כדאי'
מנחת את שכשהקריב ונמצא ה"ה נדרי� מה' פ"ו והרמב"�
בחי' הוא כידו וידו ב"ה מקו� של בשליחותו ה"ז השעורי�
להעלות מקרבת שימינו דקוב"ה ימינא ודרועא חסדו
ששרשה הגשמי' הלזו מהאר� שגדילה הגשמיות השעורה
ע"י למטה ונמשכה דאצי' מל' העליונה שבאר� מה"ג נמש�
ונתערב באר� שנתרקבה ולפי כנ"ל השפע שלוחי המלאכי�
כידוע קדמאי� מלכי� מז' בשבה"כ שנפל ממה רע בה
ע"ג ואח"כ נפה בי"ג אותה שהניפו ע"י וכשמתבררת
עי"ז למעלה אותה מעלה דרחמנא שלוחא והכה� המזבח
להמלאכי� השפע נמש� שיהי' מחדש עוד לעורר יפה כחה
המשכת וז"ס ה' שעור שעורה נק' זו ושפע הבאה השנה על

זו שפע מקור כי ש� מצות ובטעמי בפע"ח שנת' במל' ה"ג
העומר מנחת באה ולכ� הטע�, כמשנת"ל מה"ג הוא
השפעה להיות בו חלק ישראל לכל שהי' הלשכה מתרומת
(ירמי' תבואתו ראשית לה' ישראל קדש כי ישראל כל ע"י זו
שעל ההמשכה ראשית היא שבישראל אלקית שהנפש ג') ב'
ע"י ג"כ למלאכי� הנ"ל ושעורי� תבואה בחי' נמש� ידה
בפסח ארז"ל והנה הגשמית: משעורה שלה� מ"� העלאת
בשנה הקבוע זמ� הוא שאז מ"ב) פ"א (ר"ה התבואה על
למלאכי� ית' מלכותו ממדת השפע המשכת לראשית
ג"כ ומשפיעי� ומוליכי� השפע שלוחי ה� והמלאכי�
כי לנהורא מחשוכא שתתהפ� שבישראל הבהמית לנפש
משעורי� ג"כ ומזונה כידוע מאופני� הוא שרשה מקור
הממכ"ע ית' בגדולתו שבהתבוננות והיינו הנ"ל ה' שעור
השפע מוליכי� וכ� מדותיה, ותהפו� מזה תתפעל וסוכ"ע
ולהיות כנ"ל בגשמיות התבואה לגדל הגשמי' הלזו להאר�
הה"ג וה� זו להשפעה כח לקבל המל' צריכה שנה בכל כי
במנחת גשמיי� השעורי� הקרבת ע"י נעשה וזה כנ"ל
וחוזרי� הנ"ל מהשפעת בגשמיות שגדל מה שהוא העומר
ולזאת כנ"ל הכה� ע"י ב"ה בא"ס להתכלל אותה ומעלי�
ומה� להמלאכי� וממנה במל' ההמשכה שפע חוזרת יהי'
האר� ולתבואת שבישראל הבהמיות לנפשות אח"כ יגיע
וכמארז"ל שבשדות תבואה לכ� שתתבר� וז"ס הגשמי'
מנחת כעני� שהוא אמור פ' ור"מ ש� בזהר (וז"ש הנ"ל,
ה"ג התעוררות בחי' שצ"ל לפי מהשעורי� ג"כ שבא קנאות
ויתרו� עלי' לה יהי' בטוב נתאחדה א� כי דא"ח בדיקו וז"ס
שלא מהשפעתה שגדלו בשעורי� האר� שנבחנה וכמו
דמותא סמא והוא לה' ניחוח לריח ועולי� ברע נתאחדו
מתה) ואז ממנה נפרד הטוב כי ברע שנתאחדה זנוני� לאשת
ש� בזהר כדאי' פה תנו תנופה טעונה העומר מנחת ולכ�
להחיות ה' שעור בבחי' בבי"ע שירדה המל' להעלות
הלזו בשנה מחדש ההמשכה תהי' ועי"ז כנ"ל מלאכי�

וד"ל: הבאה
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בחי'‡Ì�Ó[עא)] בה� שיש התיקו� בבחי' הוא כ"ז
לא בתהו אבל רצו"ש, בבחי' ההתכללות
והאור זה, תחת זה נקודות כ"א ההתכללות בחי' בה� הי'

במ"א כמ"ש בריבוי בה� בחוקתי29הי' א� בד"ה ע' ,

(�"ו הכלי�30והביאור שנשברו שבירה בה� הי' לכ� ,(

עד"מ נסתלקו, והאורות בשבה"כ, ניצוצי� רפ"ח ונפלו
מפרידי� וכאשר גילובט, בל"א השכלה בו שיש ברו� תיבת
לא הלא בפ"ע כ"� בפ"ע וא"ו בפ"ע ורי"ש בפ"ע הבי"ת

(29y"nk ieaixa ..xe`de f"zf zecewp `"k zellkzd ..'id `l edza

`"na.קסג ע' תרכ"ח סה"מ ואיל�. סע"ד נא, שמות תו"א ראה :

וש"נ. קיד. ע' ח"א תרל"ג

(30(e"j) xe`iade izwega m` d"ca 'r.צו ע' תרכ"ו סה"מ :

קנ. ע' תר"ל בסה"מ אמו� אצלו ואהי' ד"ה בתו� נדפס ע"ז והביאור
ע']. ש� תרכ"ו סה"מ [ראה
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הרוחני' באידי� אלא גשמי הוא עצמו הד� וג� הנפש שהוא
כחות מתאחדי� ועי"ז עצמו חמימות ע"י מעלה שהד�
ב"ה מאא"ס החיות המשכת עד"מ כ� הנפש והתפשטות
ב"ה בא"ס הנברא של ודיבורו אותיות העלא' וכ� בעולמות
כ"א בפ"ע דבר ואינ� המלאכי� ה� השלוחי� ע"י הוא
אשוב שוב המלא� וז"ש שבתוכ� ה' לאור ביטול בבחי'
וזה בו אז שנמש� ב"ה מא"ס החיות המשכת בחי' על ר"ל
לקבל שליח מלא� שהי' קרבני� דאכיל ארי' עני� ג"כ
את המקבלי� המלאכי� עד"מ הקרב� של מ"� העלאת
שיהי' רצה לא משה [א� הקרבנות במקו� שה� התפלות
ט"ו) ל"ג (שמות הולכי� פני� אי� א� ואמר שליח מלא�
ולא כ"ד) ט' (ויקרא ה' מלפני אש ותצא במשכ� כתיב לכ�
יהי' שמשיח לע"ל ולכ� דשלמה במקדש יורד שהי' ארי'
ולא תב� יאכל כבקר שארי' עד מעלתו יהי' ממשה גבוה
ושאר דשעורי� העומר מנחת לקבל השליח הוא יהי'

ויסתפ יהנה כ"א פסולתהקרבנות שהוא התב� מ� ק
יהיו ההשפעות שכל לפי מאכל� הוא שכעת השעורי�
והשעורי� דעכשיו כשעורי� דלע"ל ותב� ביותר אז מעולות
הי' העומר במנחת עד"ז והנה עצמ�], בישראל נכללי� יהיו
נינהו דרחמנא שלוחי וכהני העומר את להקריב שליח הכה�
א' ל"ו ב' ל"ה נדרי� הר"� וכמ"ש ב') (כ"ג בקדושי� כדאי'
מנחת את שכשהקריב ונמצא ה"ה נדרי� מה' פ"ו והרמב"�
בחי' הוא כידו וידו ב"ה מקו� של בשליחותו ה"ז השעורי�
להעלות מקרבת שימינו דקוב"ה ימינא ודרועא חסדו
ששרשה הגשמי' הלזו מהאר� שגדילה הגשמיות השעורה
ע"י למטה ונמשכה דאצי' מל' העליונה שבאר� מה"ג נמש�
ונתערב באר� שנתרקבה ולפי כנ"ל השפע שלוחי המלאכי�
כידוע קדמאי� מלכי� מז' בשבה"כ שנפל ממה רע בה
ע"ג ואח"כ נפה בי"ג אותה שהניפו ע"י וכשמתבררת
עי"ז למעלה אותה מעלה דרחמנא שלוחא והכה� המזבח
להמלאכי� השפע נמש� שיהי' מחדש עוד לעורר יפה כחה
המשכת וז"ס ה' שעור שעורה נק' זו ושפע הבאה השנה על

זו שפע מקור כי ש� מצות ובטעמי בפע"ח שנת' במל' ה"ג
העומר מנחת באה ולכ� הטע�, כמשנת"ל מה"ג הוא
השפעה להיות בו חלק ישראל לכל שהי' הלשכה מתרומת
(ירמי' תבואתו ראשית לה' ישראל קדש כי ישראל כל ע"י זו
שעל ההמשכה ראשית היא שבישראל אלקית שהנפש ג') ב'
ע"י ג"כ למלאכי� הנ"ל ושעורי� תבואה בחי' נמש� ידה
בפסח ארז"ל והנה הגשמית: משעורה שלה� מ"� העלאת
בשנה הקבוע זמ� הוא שאז מ"ב) פ"א (ר"ה התבואה על
למלאכי� ית' מלכותו ממדת השפע המשכת לראשית
ג"כ ומשפיעי� ומוליכי� השפע שלוחי ה� והמלאכי�
כי לנהורא מחשוכא שתתהפ� שבישראל הבהמית לנפש
משעורי� ג"כ ומזונה כידוע מאופני� הוא שרשה מקור
הממכ"ע ית' בגדולתו שבהתבוננות והיינו הנ"ל ה' שעור
השפע מוליכי� וכ� מדותיה, ותהפו� מזה תתפעל וסוכ"ע
ולהיות כנ"ל בגשמיות התבואה לגדל הגשמי' הלזו להאר�
הה"ג וה� זו להשפעה כח לקבל המל' צריכה שנה בכל כי
במנחת גשמיי� השעורי� הקרבת ע"י נעשה וזה כנ"ל
וחוזרי� הנ"ל מהשפעת בגשמיות שגדל מה שהוא העומר
ולזאת כנ"ל הכה� ע"י ב"ה בא"ס להתכלל אותה ומעלי�
ומה� להמלאכי� וממנה במל' ההמשכה שפע חוזרת יהי'
האר� ולתבואת שבישראל הבהמיות לנפשות אח"כ יגיע
וכמארז"ל שבשדות תבואה לכ� שתתבר� וז"ס הגשמי'
מנחת כעני� שהוא אמור פ' ור"מ ש� בזהר (וז"ש הנ"ל,
ה"ג התעוררות בחי' שצ"ל לפי מהשעורי� ג"כ שבא קנאות
ויתרו� עלי' לה יהי' בטוב נתאחדה א� כי דא"ח בדיקו וז"ס
שלא מהשפעתה שגדלו בשעורי� האר� שנבחנה וכמו
דמותא סמא והוא לה' ניחוח לריח ועולי� ברע נתאחדו
מתה) ואז ממנה נפרד הטוב כי ברע שנתאחדה זנוני� לאשת
ש� בזהר כדאי' פה תנו תנופה טעונה העומר מנחת ולכ�
להחיות ה' שעור בבחי' בבי"ע שירדה המל' להעלות
הלזו בשנה מחדש ההמשכה תהי' ועי"ז כנ"ל מלאכי�

וד"ל: הבאה

ung zaexrz xeqi` zevn - zeevnd xtq
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l`eny zxez

בחי'‡Ì�Ó[עא)] בה� שיש התיקו� בבחי' הוא כ"ז
לא בתהו אבל רצו"ש, בבחי' ההתכללות
והאור זה, תחת זה נקודות כ"א ההתכללות בחי' בה� הי'

במ"א כמ"ש בריבוי בה� בחוקתי29הי' א� בד"ה ע' ,

(�"ו הכלי�30והביאור שנשברו שבירה בה� הי' לכ� ,(

עד"מ נסתלקו, והאורות בשבה"כ, ניצוצי� רפ"ח ונפלו
מפרידי� וכאשר גילובט, בל"א השכלה בו שיש ברו� תיבת
לא הלא בפ"ע כ"� בפ"ע וא"ו בפ"ע ורי"ש בפ"ע הבי"ת

(29y"nk ieaixa ..xe`de f"zf zecewp `"k zellkzd ..'id `l edza

`"na.קסג ע' תרכ"ח סה"מ ואיל�. סע"ד נא, שמות תו"א ראה :

וש"נ. קיד. ע' ח"א תרל"ג

(30(e"j) xe`iade izwega m` d"ca 'r.צו ע' תרכ"ו סה"מ :

קנ. ע' תר"ל בסה"מ אמו� אצלו ואהי' ד"ה בתו� נדפס ע"ז והביאור
ע']. ש� תרכ"ו סה"מ [ראה
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דתהו. שבה"כ בעני� יוב� ועד"ז כלל, השכלה בה� יש
בעצמה המל' מדת כי להיות נשברה לא המל' בחי' אמנ�
בחי' היא עצמה היא שהיא יחד, הפכי� ב' סובלת ה"ה
ירושלי� בחי' יראה בחי' ה"ה ומ"מ והתנשאות, רוממות
בה שיש ועכצ"ל הפכי�, שני זהו והרי היראה, שלימות
יחד, ההפכי' שני לסבול שיכולה עד ביותר הביטול בחי'
המדות לשארי דומה שאינה ג� ומה הביטול מצד ולכ�
שהיא הגבורה במדת וכ� גבורה, ולא חסד שהוא חסד כמו
סובלת ה"ה המל' מדת בחי' משא"כ חסד, ולא גבורה רק
שזהו ביטול, כ"א שבירה בה הי' לא לכ� כנ"ל, הפכי� ב'
אי� א� כי מחמת זהו הזהר"ק לפי' אתבטלת וארעא שא'
וכ� וי�, נחלי� בעני� באריכות וכמשנת"ל י�, אי� נחלי�
להמתיק בכדי החסדי� שפע לקבל צריכה שהנוק' מ"ש
רבינו לפי' אמנ� דזו"נ. היחוד ז"ע כי ונמצא שלה, הגבו'
קבלת או דתפלה מס"נ בחי' היינו אתבטלת ארעא ז"ל
מ"ש כי והיינו כלל, פליגי דלא י"ל ובאמת עומ"ש.
המי� יקוו כתי' הלא צ"ל י�, אי� נחלי� אי� א� בזהר"ק
ג"כ, הנחלי� שפע בלתי ג� הי� בריאת יש כי ונמצא
ומה המל', נקודת עצ� בחי' זהו בריאתה שעצ� ועכצ"ל
דט"ס שממל' בתיקו� כמו ע"ד זהו מהנחלי� שמקבלת
בה� הי' כשלא ג� בתהו עד"ז הי' כ� במל', ע"ס נעשו
ה' ויב� כמו ז"ע כנ"ל היחוד בעני� וכ� התכללות, בחי'
בתהו, זה מעי� צ"ל עד"ז התיקו� בבחי' הצלע את אלקי'
הזהר"ק לפי' ג� כלל נתבטל לא די� הנקודה עצ� אבל
ומה שנשארה. ממה פעולה יש שלא עני� רק ביאר שהרי
עצ� זהו קבעומ"ש או דתפלה מס"נ בחי' ז"ל רבינו שפי'
ג"כ ז"ל רבינו לדברי ג� י"ל ומ"מ כו', המל' פנימי' נקודת
פי' כי א� המל', שנשארה ממה כ"כ תועלת יש לא

והיינו שני�, שש בחי' אח"כ כשיש דוקא זהו אתבטלת
ב זהו האר� ושבתה ארעאשפי' דתפלה מס"נ חי'

שש ואח"כ אתבטלת בחי' ושבתה תחלה וצ"ל אתבטלת,
נפלו שז"ת בתהו אמנ� משנה, סדרי שיתא זהו שני�
תועלת אי� וממילא שני� השש בחי' יש לא א"כ בשבירה,
הניצוצות לברר התיקו� בחי' וז"ע המל', ביטול מבחי'
ביסוד ששורשו ז"א יסוד ויוס� וזהו בשבירה, שנפלו דתהו
שיבררו דש� להבירור הכנה לעשות מצרימה הורד דא"ק,

במ"א כמ"ש לכס� מצר� ע"ד השעבוד ע"י עד31ישראל ,

העי"� גמר שעי"ז הקב"ה של משמו עילאה ה' לו שהוסיפו
על הוראה שזהו והיינו ב', די"ג בסוטה כמשרז"ל לשו�
פוטיפר באשת בנסיו� שעמד ע"י לו בא וכ"ז הבירור,
ואשתו, בפוטיפר נתלבשו ונוק' שס"� הרמ"ז כמ"ש והיינו
לגמרי, העול� מאבד הי' ח"ו יוס� את מנצחי� היו וא�
העול�) הושתת (שממנה שתי' אב� הקב"ה נטל וכמארז"ל
את ומחריב משליכה הריני בה נוגע אתה א� וא"ל בידו
שהעול� דברי� בג' הוא העול� קיו� שעיקר וי"ל העול�,
ע"ד העול� שיאבד מוטב ח"ו ולהיפ� עליה�, עומד
כידוע בחמורה ידונו שלא בכדי הלוחות משה ששבר
סותר בכוונה שהי' דתהו שבה"כ ע"ד י"ל או בזה, מארז"ל
שעמד ע"י אמנ� מזה. לעיל כמשנ"ת התיקו� לבנות ע"מ
עי"ז ורמ"ז, בזהר כמ"ש בשכינתי' נתדבק עי"ז הנה בנסיו�
לשו� ע' ולידע למלו� זכה עי"ז ולכ� יאמ�, מלאו� ולאו�
וכ� כו', שרי� ע' בחי' הוא לשו� ע' בחי' את לברר היינו
ע"י זו לבחי' לבוא יוכל בקרבו ה' רוח אשר איש כל
דלא לאו הוא בזה והעיקר ח"ו, יפגו� שלא הברית שמירת
ומאי עדות, להאי וזוכה בשכינתי' אתדביק ועי"ז תנא�,

בזהר. כמ"ש כו' ביהוס� עדות ה"א איהו

`"lxz mixgde jynd

opra 'idi xy` zywd d`xnk d"c xn`n
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evlgd qxhpew

¯·„ÈÂמאת ישראל בני נקמת נקו� לאמר משה אל ה'
כו' משה וידבר עמ� אל �אס� אחר ֵֵָהמדיני�
במדי� הוי' נקמת לתת מדי� על ויהיו כו' מאתכ� ְֵָהחלצ�
מה להבי� וצרי� כו'. ישראל מטות לכל כו' למטה ֶַַאל�
זה אות� שתלה מה משה להסתלקות מדי� מלחמת שייכת
כו'. עמו אל יאס� אז מהמדיני� שינקו� שאחר בזה
צריכה היתה מדי� דמלחמת הא' דברי�. ב' מזה ומשמע
מיתה עליו שנקנסה ג� ולכ� דוקא. משה ידי על להיות
העברי� הר אל עלה פנחס בפרשת לזה קוד� שנאמר ֵַוכמו

המתי� מקו� ומכל אחי� אהר� נאס� כאשר כו' ונאספת כו'
להיות זו מלחמה הניחו ולא במדי�. תחלה שילחו� עד לו
על להיות עתידי� שהיו המלחמות כשארי פטירתו אחר
ידי על במדי� המלחמה להיות צרי� היה כי יהושע. ידי
פשוט פי (ועל כו' לצבא אנשי� יפקוד שהוא דוקא משה
וכמו משה ידי על הכל נעשה לאר� הכניסה דעד לומר יש
ולכ� כו'. וגד לראוב� ארצ� וחלוקת ועוג סיחו� מלחמת
ממה אמנ� כו'. משה ידי על היתה במדי� המלחמה ג�
בזה קפידא שיש משמע תאס� אחר כו' נקו� שנאמר

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ידי שעל משמע ועוד כו'). דוקא בחייו המלחמה שתהיה
שאחר שכתוב וזהו נשמתו. שרש שלימות נשל� זו מלחמה
תכלית היא דהסתלקות וידוע עמו. אל יאס� ממדי� שינקו�
שגמר לאחר בעול� עבודתו בשלימות דוקא ובא העליה
הוא אז העליונה הדיעה פי על לו שנקצב כפי עבודתו
אומר זה ועל כו'. הסתלקותו בעת העליה בתכלית עולה

כו'. תאס� ואחר המדיני� מאת ישראל בני נקמת נקו�
שיעלה בחייו בעבודתו נשמתו שורש שלימות נשל� שבזה
היתה למה להבי� צרי� זה וכל כו'. עילוי אחר בעילוי
שנשל� ומהו דוקא משה ידי על המלחמה להיות ְְִַצריכה

כו'. זה ידי על נשמתו
.¯ÂˆÈ˜.והסתלקותו למשה שייכת מדי� מלחמת

h''px gp zyxte dxez zgny
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רחבים. וכלים מועטים אורות – התיקון עולם מועטים, וכלים מרובים אורות – התהו עולם

הפועל. את מהכח לבוא צריכה טובה, מדה כל דתיקון. בכלים יהיו דתהו שאורות האדם עבודת

�תיב‡Cו) �ה�ה ה�א, יח)העני� מה ל�ה�(י�עיה 23"לא «ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹ
ה�ד�� ��רא הע�ל� �בריאת יצר�", ל�בת ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ�רא�
�ה�ה יצר�, ל�בת א�א �רא� ל�ה� לא ה�ה ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�ר��
�מעלת המבארי� מג�לי� �ארי� �ני ה� ות��� ְְְֲֲִִַַַָָ�ְְְִִֵֵָֹ�ה�
�ח��י �כמ� לזה, זה �ער� ��הי� וה�לי� הא�ר�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמזיגת
נפלא ח�� �על �ה�א מי �י� ר�אי� אנ� הרי אד� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ני
ה�יר �כלי חסר�� �על ה�א אבל וה����, ה�יר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ�חכמת
הח��י� מ�ד אבל �לל, ק�ל ל� ואי� �ר�נ� �נחר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָוה����,
ונ��� �יר איזה ���מע �עת א�ר עד �י�תר, נפלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה�א
מתיק�ת ערב�ת עצ� �דל מ�ד ה�פ� לכל�ת �א ה�א ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹה�ה
�י� ר�אי� אנ� ולפעמי� ה�יר, �חכמת והר��ת� ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָהבנת�
�יריו א�ר ו�יר, �נגינה ונפלא �ד�ל ��ר�� �על �ה�א ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָמי
�ל �י עד מיחדת �בנעימה א�יר �ק�ל מפליאי� ִֶֶַָ�ְְְְְִִִִִִַַַָָ�מנ�ינ�תיו
עצ� �דל על רב �ענג ויתענג� ופלא הפלא ית��א� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ��מעיו
ה�יר �חכמת חסר�� �על ה�א ה�ה זה וע� ק�ל�, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָנעימת
�המציא זה אי� הרי �מנ�� �ר �ה�א מה זה �כל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוה����,
ה�יר את �מנ�� ��ר מה ה�א א� �י �עצמ�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָוה��יל
ו וה����, ה�יר �חכמת ח�� ה�על �המציא רקוה���� ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָ

ה�א ה�ה וה���� ה�יר �כלי נפלא ��ר�� �על ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָלהי�ת�
הח�� �על �ל וה�גינ�ת ה�ירי� את �לנ�� ל�יר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָמפליא
הה��לה �מעלת זאת וי�ב� וה�גינה. ה�יר ְְְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹ�חכמת
להמציא נפלא ח�� �על �ד�ל חכ� �ה�א מי �י� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוההבנה,
�ח ה�א חסר אבל נפלא�ת, �ה��ל�ת חד��ת ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָֹהמצא�ת
�ל א�ר �רחבה �ד�לה הבנה �על �ה�א מי וי� ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָההס�רה,
א�ר עד רב �הס�ר להס�יר� יכ�ל ה��לה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ�בר
קט� �עת לבר �� ונעלה נפלא �כל להס�יר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�אפ�ר�ת�

מי �י� �מ�ח� ר�אי� אנ� ה�ה ה���ת, �עני� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָ�י�תר.
החסד, �במ�ת האהבה �מ�ת נפלא ח�� �על ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�א
�מר�ה והחסד האהבה �אפ� המצא�ת ��ה �זה ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מ��יל
א� וההטבה, החסד �במעלת רעי� אהבת �מעלת ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָלד�ר
אל מ�ח חס�� �מ�ת אהבת� מ�ת את להביא �ח חסר ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹה�א
אד� �ני �טבעי �מ�ח� ר�אי� �אנ� �כמ� מ��, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�על
נעלה, �בכ�ר�� ההפלגה צד על ט�ב�ת מ��ת �עלי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ה�
חפצי� �אינ� זה ואי� �פעל, ולא �כח רק זה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹאבל
�התר���ת וחסד אהבה �ברי מד�רי� ה� א�ר�ה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�ה�על,
לזה �נת�ני� מס�רי� ה� הרי מד�רי� �ה� �ב�עה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ד�לה,
ע�ל� וה�ה �פעל. ה�בר להביא �ח חסרי� וה� ל��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ�כל

מ�עטי� וכלי� מר�י� א�ר�ת ה� א�ר�ת24ה�ה� ה� ות��� , ְֵַֹ�ְְִִִִֵֵָ
ה�על �ר� על ה� מר�י� �א�ר�ת רחבי�, וכלי� ִֵֶֶַַַַ�ְְְְִִִֵָָמ�עטי�
מ��ת �בעל �ה��לה המצאה �בעל וזמרה ��יר ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָח��
�עניניה�, הפלגה �עלי ��� הי�ת� �ע� �כח, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ�ְְֱִַָֹט�ב�ת
ידי על רק �ג��י, �אי� וה�מרה ה�יר עניני �ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ�הלא
�הבנה הה��לה ועניני וה�גינה ה�יר �חכמת ח�� ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָה�עלי
ה�א וכ� המצאה, �על �ס�ת רק �ג��י �א�ת ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָוהס�רה
�אהבה ח�� ה�עלי �התע�רר�ת ��א ט�ב�ת ה���ת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ�ג��י
�בר להביא �ח חסרי� עצמ� ה� ה�ה זה וע� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחסד,
ער� ��פי מה ה�לי� א�ת� חסרי� �ה� לפי וה�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�פעל,

ות��� ��הי�הא�ר�ת, היא והעב�דה רחבי�, �לי� ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָ
ה�א הע�ר ה�ה ט�בה מ�ה �כל �ת���, �כלי� �תה� ְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹא�ר�ת
א�א �רא� ל�ה� "לא וזה� ה�על. אל מה�ח ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ��ב�א
ה�א �ה�א עני� �כל א�ר�ת �ר��י הי�ת �ע� יצר�", ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָל�בת
�פעל. ט�ב �בר להביא ה�א הע�ר אבל נעלה, ְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹ�בר
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מקומות23) בכמה כבפני� ה�א כ� אבל תוהו. ש�: בישעיה
החסידות]. בתורת = חיי� אלקי� [בדברי בדא"ח

פרק24) התיקו� שער אֿב. סעיפי� הכללי� שער חיי� ע� ראה

עמ' עניני� הזק� אדמו"ר מאמרי ואיל�. א ט, בראשית חיי� תורת ה.
מקומות. ובכמה ואיל�. תיז
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ידי שעל משמע ועוד כו'). דוקא בחייו המלחמה שתהיה
שאחר שכתוב וזהו נשמתו. שרש שלימות נשל� זו מלחמה
תכלית היא דהסתלקות וידוע עמו. אל יאס� ממדי� שינקו�
שגמר לאחר בעול� עבודתו בשלימות דוקא ובא העליה
הוא אז העליונה הדיעה פי על לו שנקצב כפי עבודתו
אומר זה ועל כו'. הסתלקותו בעת העליה בתכלית עולה

כו'. תאס� ואחר המדיני� מאת ישראל בני נקמת נקו�
שיעלה בחייו בעבודתו נשמתו שורש שלימות נשל� שבזה
היתה למה להבי� צרי� זה וכל כו'. עילוי אחר בעילוי
שנשל� ומהו דוקא משה ידי על המלחמה להיות ְְִַצריכה

כו'. זה ידי על נשמתו
.¯ÂˆÈ˜.והסתלקותו למשה שייכת מדי� מלחמת

h''px gp zyxte dxez zgny

•
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רחבים. וכלים מועטים אורות – התיקון עולם מועטים, וכלים מרובים אורות – התהו עולם

הפועל. את מהכח לבוא צריכה טובה, מדה כל דתיקון. בכלים יהיו דתהו שאורות האדם עבודת

�תיב‡Cו) �ה�ה ה�א, יח)העני� מה ל�ה�(י�עיה 23"לא «ְְְְְִִִֵַַָָָֹֹ
ה�ד�� ��רא הע�ל� �בריאת יצר�", ל�בת ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ�רא�
�ה�ה יצר�, ל�בת א�א �רא� ל�ה� לא ה�ה ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�ר��
�מעלת המבארי� מג�לי� �ארי� �ני ה� ות��� ְְְֲֲִִַַַָָ�ְְְִִֵֵָֹ�ה�
�ח��י �כמ� לזה, זה �ער� ��הי� וה�לי� הא�ר�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמזיגת
נפלא ח�� �על �ה�א מי �י� ר�אי� אנ� הרי אד� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ני
ה�יר �כלי חסר�� �על ה�א אבל וה����, ה�יר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ�חכמת
הח��י� מ�ד אבל �לל, ק�ל ל� ואי� �ר�נ� �נחר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָוה����,
ונ��� �יר איזה ���מע �עת א�ר עד �י�תר, נפלא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה�א
מתיק�ת ערב�ת עצ� �דל מ�ד ה�פ� לכל�ת �א ה�א ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹה�ה
�י� ר�אי� אנ� ולפעמי� ה�יר, �חכמת והר��ת� ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָהבנת�
�יריו א�ר ו�יר, �נגינה ונפלא �ד�ל ��ר�� �על �ה�א ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָָמי
�ל �י עד מיחדת �בנעימה א�יר �ק�ל מפליאי� ִֶֶַָ�ְְְְְִִִִִִַַַָָ�מנ�ינ�תיו
עצ� �דל על רב �ענג ויתענג� ופלא הפלא ית��א� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ��מעיו
ה�יר �חכמת חסר�� �על ה�א ה�ה זה וע� ק�ל�, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָנעימת
�המציא זה אי� הרי �מנ�� �ר �ה�א מה זה �כל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוה����,
ה�יר את �מנ�� ��ר מה ה�א א� �י �עצמ�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָוה��יל
ו וה����, ה�יר �חכמת ח�� ה�על �המציא רקוה���� ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַָ

ה�א ה�ה וה���� ה�יר �כלי נפלא ��ר�� �על ְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָלהי�ת�
הח�� �על �ל וה�גינ�ת ה�ירי� את �לנ�� ל�יר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָמפליא
הה��לה �מעלת זאת וי�ב� וה�גינה. ה�יר ְְְְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹ�חכמת
להמציא נפלא ח�� �על �ד�ל חכ� �ה�א מי �י� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָוההבנה,
�ח ה�א חסר אבל נפלא�ת, �ה��ל�ת חד��ת ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָֹהמצא�ת
�ל א�ר �רחבה �ד�לה הבנה �על �ה�א מי וי� ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָההס�רה,
א�ר עד רב �הס�ר להס�יר� יכ�ל ה��לה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ�בר
קט� �עת לבר �� ונעלה נפלא �כל להס�יר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�אפ�ר�ת�

מי �י� �מ�ח� ר�אי� אנ� ה�ה ה���ת, �עני� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָ�י�תר.
החסד, �במ�ת האהבה �מ�ת נפלא ח�� �על ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ�ה�א
�מר�ה והחסד האהבה �אפ� המצא�ת ��ה �זה ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מ��יל
א� וההטבה, החסד �במעלת רעי� אהבת �מעלת ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָלד�ר
אל מ�ח חס�� �מ�ת אהבת� מ�ת את להביא �ח חסר ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹה�א
אד� �ני �טבעי �מ�ח� ר�אי� �אנ� �כמ� מ��, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�על
נעלה, �בכ�ר�� ההפלגה צד על ט�ב�ת מ��ת �עלי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ה�
חפצי� �אינ� זה ואי� �פעל, ולא �כח רק זה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹאבל
�התר���ת וחסד אהבה �ברי מד�רי� ה� א�ר�ה ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�ה�על,
לזה �נת�ני� מס�רי� ה� הרי מד�רי� �ה� �ב�עה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ד�לה,
ע�ל� וה�ה �פעל. ה�בר להביא �ח חסרי� וה� ל��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ�כל

מ�עטי� וכלי� מר�י� א�ר�ת ה� א�ר�ת24ה�ה� ה� ות��� , ְֵַֹ�ְְִִִִֵֵָ
ה�על �ר� על ה� מר�י� �א�ר�ת רחבי�, וכלי� ִֵֶֶַַַַ�ְְְְִִִֵָָמ�עטי�
מ��ת �בעל �ה��לה המצאה �בעל וזמרה ��יר ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָח��
�עניניה�, הפלגה �עלי ��� הי�ת� �ע� �כח, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ�ְְֱִַָֹט�ב�ת
ידי על רק �ג��י, �אי� וה�מרה ה�יר עניני �ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹ�הלא
�הבנה הה��לה ועניני וה�גינה ה�יר �חכמת ח�� ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָה�עלי
ה�א וכ� המצאה, �על �ס�ת רק �ג��י �א�ת ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָוהס�רה
�אהבה ח�� ה�עלי �התע�רר�ת ��א ט�ב�ת ה���ת ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ�ג��י
�בר להביא �ח חסרי� עצמ� ה� ה�ה זה וע� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחסד,
ער� ��פי מה ה�לי� א�ת� חסרי� �ה� לפי וה�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�פעל,

ות��� ��הי�הא�ר�ת, היא והעב�דה רחבי�, �לי� ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָ
ה�א הע�ר ה�ה ט�בה מ�ה �כל �ת���, �כלי� �תה� ְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹא�ר�ת
א�א �רא� ל�ה� "לא וזה� ה�על. אל מה�ח ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ��ב�א
ה�א �ה�א עני� �כל א�ר�ת �ר��י הי�ת �ע� יצר�", ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָָָל�בת
�פעל. ט�ב �בר להביא ה�א הע�ר אבל נעלה, ְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֹ�בר
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e"vxz lel` `"k

מקומות23) בכמה כבפני� ה�א כ� אבל תוהו. ש�: בישעיה
החסידות]. בתורת = חיי� אלקי� [בדברי בדא"ח

פרק24) התיקו� שער אֿב. סעיפי� הכללי� שער חיי� ע� ראה

עמ' עניני� הזק� אדמו"ר מאמרי ואיל�. א ט, בראשית חיי� תורת ה.
מקומות. ובכמה ואיל�. תיז



c"agקכי i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

רעש�‡. קם ובשקלוב, במינסק בסלוצק, בוילנה,

הדעת ישובי ואחרי אסיפות נקראו זו, ידיעה עקב גדול

שמכל הוחלט ההם, המקומות כל בין מכתבים וחליפות

אחדים בוילנה. כללית לאסיפה יבואו המקומות

בתור באחד לבחור שצריכים סברו זו באסיפה מהנוכחים

סברו הקשישים אך רפאל'ס, שלמה לר' מקום ממלא

ר' הצדיק הגאון אצל לברר צריכים ובראשונה שבראש

ונימוקו. טעמו רפאל'ס שלמה

הראשונה, כדעה האסיפה בעלי רוב סברו בתחילה

שיכול � הקשישים הגאונים של טעמם בשמעם ורק

ה"כת"להיות שבני רפאל'ס שלמה ר' וצדיק לגאון שנודע

להשתתף רוצה איננו ולכן ומצוות תורה שומרי הם

שלוחים לשלוח כולם הסכימו � המתנגדים במעשי

רפאל'ס. שלמה ר' אל לשווינציאן

רפאל'ס, שלמה ר' אצל השלוחים שהו ימים שלשה

רצונו אי על ונימוקו טעמו את לברר יכלו לא אך

ה"כת". את לבטל בפעולותיהם יותר להשתתף

מינסק בריסק, סלוצק, וילנה, גאוני בשם השאלה, על

כשרים יהודים הם ה"כת" שבני לו נודע שאולי ושקלוב,

להשתתף רוצה הוא אין ולכן ומצוה תורה שומרי

עתה אין שבזה רפאל'ס שלמה ר' ענה � להם בהתנגדות

ספק. שום

ברבים לדבר תקל"ז, בשנת לשווינציאן שבא הראשון

יוסף ר' הגאון היה החסידים, ובשבח החסידות במעלת

הגאונים, בין מפורסם שהיה � בו כל יוסף ר' � משקלוב

וחכמתו. צדקתו גדלות ידעו וכולם

בו כל יוסף ר' הגאון ביקר מאז עברו שנים עשר

ללימוד רבים אברכים נמשכו זה זמן ובמשך בשווינציאן,

של נכדיו גם ביניהם החסידים, ומנהגי ולדרכי החסידות

רפאל'ס. שלמה ר'

גדליה משה ר' רפאל'ס, שלמה ר' של מנכדיו שנים

מתלמידיו היו מאילוקסט, אליהו פנחס ור' משווינציאן

שעשאם הוא בו כל יוסף ר' והגאון א' בחדר הרבי של

לחסידים.

מליאזנא�·. לביתו חזר גדליה משה ר' כשהחסיד

שבע שעבור לסבו, שיאמר הרבי לו אמר לשווינציאן,

ימים אריכות לו תהיה � הבטחתו שקיים השנים עשרה

מאד שמח רפאל'ס שלמה ור' התורה. בלימוד והצלחה

לו. מסר שנכדו אלו מלים על

רפאל'ס שלמה ר' ביקר לשווינציאן, בא כשהרבי

בהתפעלות והיה בלימוד, שונות שאלות אותו ושאל אצלו

הרבי. של מתשובותיו גדולה

� התורה אמירת סיים כשהרבי וירא, פרשת בשבת

הזקן ציווה � מנחה לפני הקר, המדרש בבית זה היה

כמה לומר רוצה שהוא להכריז רפאל'ס שלמה ר' הישיש

מבקש הוא � חלוש וקולו זקן איש והוא והיות מלים,

המדרש. בבית שקט שישרור

בעמדו דבריו את רפאל'ס שלמה ר' התחיל � רבותי,

היום: מזכיר אני חטאי את � הבימה על

הגאונים באסיפת השתתפתי בערך, שנה שלשים לפני

טוב, שם בעל ישראל רבי הצדיק נגד בהכרזה שיצאו

הוא ברוך ה' בהיכל היתהובעמדי שכוונתנו אני אומר ,

שמים. לשם

המצוה. מלחמת המלחמה, בקשרי עמדתי שנים שבע

שבעים בן ונהייתי הקב"ה שזיכני יום אותו רבותי,

נרדמתי הלימוד ובאמצע מנחות, מסכת למדתי שנה,

לי: שאמר אחד איש אלי ונתגלה

הכרזתם גאונים ועוד שאתה הבעש"ט הוא "אני �

עלי חרם של הכרזה � תקי"ז בשנת � שנים שבע לפני

ודרישה, חקירה בלי תורה, פי על שלא תלמידיי, ועל

בך!". חזור

כי בעינים, חושך לי נהיה מתרדמתי כשהתעוררתי

ודרשת ה"וחקרת אצלנו היה היכן צודקת, טענה זו הרי

למסקנה והגעתי ולדרוש, לחקור והתחלתי היטב"?

במצוה, ומהדרים תורה שומרי יהודים הם שהחסידים

הענין. מכל ידי את ומשכתי

הזמן וכל שנה, מעשרים יותר עברו היום ועד מאז

החסידות דרכי ואחרי הלימוד אחרי ודרשתי חקרתי

� משקלוב יאסעלע ר' הצדיק שהגאון זמן מאותו וביחוד

כאן. היה � בו כל יוסף ר'

ובעמדי רבותי, היום, אנכי שנים ושלש תשעים בן

מלך אלקינו ה' אתה "ברוך מלא בפה אני אומר ה' בהיכל

פנים לראות הזה", לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו העולם

בני אלפי שקירב הצדיק הגאון ישראל גדול את בפנים

ויאדיר תורה ויגדיל אמיתית שמים ליראת ישראל

גואל. לציון ובא זה ובזכות

נשמעו � רפאל'ס שלמה ר' שאמר אלו ספורות מלים

העיר. בכל הדבר נתפרסם ומיד הכנסת, בית בכל

את ב"יחידות" הרבי קיבל קודש, שבת מוצאי ליל כל

נסע התפלה, אחרי ראשון וביום אליו. שבאו האנשים כל

לויטבסק, הרבי הגיע המנחה בזמן שלישי וביום הרבי.

לליאזנא. חזר מרחשון כ"ד הרביעי וביום

של�‚. גדול קהל מצאנו לליאזנא, הרבי עם כשהגענו

זו, שבשנה � כסלו מברכים לשבת שהגיעו חסידים

הרבי התיר הרבי, הרבי, בן של מצוה הבר שמחת לכבוד

שבהתאם דבר כסלו, מברכים לשבת לבוא לחסידים

מברכים לשבת לליאזנא לבוא אין ליאזנא" ל"תקנות

כסלו.

חזרו נסיעה, באותה הרבי עם יחד שנסעו האברכים

וכן הרבי, שאמר התורות על האורחים, החסידים בפני

בדרך. שאירעו הענינים פרטי כל סיפרו

תולדות ופרשת שרה חיי פרשת � השבתות בשלש

אמר � מצוה הבר שאחרי ויצא ופרשת מצוה הבר שלפני

שבת. בכל תורה פעמיים הרבי

בבית רבים נרות הודלקו בבוקר החמישי ביום

להתפלל. התחילו הבוקר השכמת ועם הגדול, הכנסת

הקי המדרש בית שליד החצר קירותברחבת שלשה מו

החסידים. האורחים הארחת לשם וגג

בעצמו וקרא הבימה על הרבי עלה התורה לקריאת

את לעצמו לקח ולוי, כהן של העליות אחרי בתורה.

ומלכות. בשם שפטרני ברכת ובירך השלישית, העליה

הרבי: אמר התפלה סיום אחרי

תעוזבו" אל תורתי לכם נתתי טוב לקח .3"כי

לתורה. חז"ל, לפי מכוונים, ו"טוב" "לקח" המושגים

תעזובו"? אל "תורתי הלשון כפל הוא מה לכאורה,

חכמתו התורה, דיני כלומר שבתורה, גליא � "לקח"

מלשון � לימוד לימוד". � "לקח מפרש רש"י יתברך.

הבקר" בקבלת4"מלמד לקיימם ההכרח מן התורה דיני .

"לקח מפרש שהתרגום מה זה יתברך. חכמתו וזהו עול

מדעא". �

הלכה. שבכל הכמוס הסוד התורה, פנימיות � "טוב"

מתן במתנה, ניתנה תורה � לכם" נתתי טוב לקח "כי

תורה.

סוף אין מעצמות היא התורה � תעזובו" אל "תורתי

לוקחים" אתם "אותי וזהו הוא, שבתורה.5ברוך

נתתי טוב לקח "כי הכתוב על תורתו הרבי כשסיים

התורה לומר הרבי, מצוה, הבר חתן לבנו הורה לכם",

להכין. עליו ציווה שהוא

אמר:�„. מצוה הבר חתן

לישראל" ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו .6"מגיד

רוח, נפש, לנשמה: יש שמות חמשה מצינו: במדרש

וחי' נר"ן � לשתים נחלקות והן ויחידה, חי' נשמה,

אורות � יחידה חי' בכלים, אורות פנימיות � נר"ן יחידה.

מקיפים.

יעקב ה'. בעבודת אופנים שני הם ו"ישראל" "יעקב"

האיתן שבנפש. הוי' שבשם ליו"ד רומז היו"ד עקב, יו"ד �

האין ועצמות הנשמה של העצמי התוקף הנשמות, של

היא והכוונה הפשוטים. באנשים בעקב, מאירים סוף

שבנפש הוי' שם של היו"ד מאיר הפשוטים באנשים שגם

פשוטה, באמונה והתפלה התורה אותיות אמירת ידי על

לשם הכוונה ידי על המלות. פירוש יודעים הם שאין אף

הוי' שם של היו"ד בהם מאיר שלהם, הכללית שמים

שעבו מוחין בעלי ישר�אל, � ישראל במוחשבנפש. דתם

יתברך שמשפטיו בהשגה ההתבוננות בעבודת ובלב

מלכות עול בקבלת לקיימם יש אנושי בשכל המושגים

מדה באותה המצוה, מצוה יתברך שהוא מפני שמים,

החוקים. מצוות שמקיימים

ונפיק" דנגיד "נהרא והילוך, המשכה מלשון .7"מגיד"

חוקיו � לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד

ידי על נמשכים סוף, אין מעצמות העצמיים, ומשפטיו

מתוך להיות צריך המשפטים קיום והלב, המוח עבודת

ודבריו החוקים, כקיום שמים, מלכות עול קבלת

בעבודה נמשכים הוא ברוך סוף אין עצמות של העצמיים

באמונה התפלה ואותיות התורה אותיות אמירת של

פשוטה.

e"vxz ,hay d"k

ב.3) ד, משלי

לא.4) ג, שופטי�

ו.5) לג, שמו"ר ראה

יט.6) קמז, תהלי�

י.7) ז, דניאל ראה

•

yhiee`aeiln r''p v''iixden x''enc` w''kn zepexkfd xtq

aehÎmyÎlrade mixzqpd miwicvd - 'f wxt

עצומה. היתה למגידֿהעיירה, שנתמנה לאחר ליובאוויטש, יהודי על יוס� רבי דרשות השפעת
ממה לגמרי ושוני� חדשי� היו דרשותיו תוכ� וה� סגנו� ה� חדש. לעול� שומעיו את הכניס הוא

תקופה. באותה משמיעי� היו שהמגידי�

אל ומדבר צלול דיבור בכושר וניח� למדנות, ועושר ידיעות של מטע� בדרשותיו נשא יוס� ר'
טובות במידות הצטיי� כ"מגיד" מקיי�. נאה ג� א� כי דורש נאה רק היה לא יוס� ר' � לכ� נוס� הלב.



קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixeaic ihewl

רעש�‡. קם ובשקלוב, במינסק בסלוצק, בוילנה,

הדעת ישובי ואחרי אסיפות נקראו זו, ידיעה עקב גדול

שמכל הוחלט ההם, המקומות כל בין מכתבים וחליפות

אחדים בוילנה. כללית לאסיפה יבואו המקומות

בתור באחד לבחור שצריכים סברו זו באסיפה מהנוכחים

סברו הקשישים אך רפאל'ס, שלמה לר' מקום ממלא

ר' הצדיק הגאון אצל לברר צריכים ובראשונה שבראש

ונימוקו. טעמו רפאל'ס שלמה

הראשונה, כדעה האסיפה בעלי רוב סברו בתחילה

שיכול � הקשישים הגאונים של טעמם בשמעם ורק

ה"כת"להיות שבני רפאל'ס שלמה ר' וצדיק לגאון שנודע

להשתתף רוצה איננו ולכן ומצוות תורה שומרי הם

שלוחים לשלוח כולם הסכימו � המתנגדים במעשי

רפאל'ס. שלמה ר' אל לשווינציאן

רפאל'ס, שלמה ר' אצל השלוחים שהו ימים שלשה

רצונו אי על ונימוקו טעמו את לברר יכלו לא אך

ה"כת". את לבטל בפעולותיהם יותר להשתתף

מינסק בריסק, סלוצק, וילנה, גאוני בשם השאלה, על

כשרים יהודים הם ה"כת" שבני לו נודע שאולי ושקלוב,

להשתתף רוצה הוא אין ולכן ומצוה תורה שומרי

עתה אין שבזה רפאל'ס שלמה ר' ענה � להם בהתנגדות

ספק. שום

ברבים לדבר תקל"ז, בשנת לשווינציאן שבא הראשון

יוסף ר' הגאון היה החסידים, ובשבח החסידות במעלת

הגאונים, בין מפורסם שהיה � בו כל יוסף ר' � משקלוב

וחכמתו. צדקתו גדלות ידעו וכולם

בו כל יוסף ר' הגאון ביקר מאז עברו שנים עשר

ללימוד רבים אברכים נמשכו זה זמן ובמשך בשווינציאן,

של נכדיו גם ביניהם החסידים, ומנהגי ולדרכי החסידות

רפאל'ס. שלמה ר'

גדליה משה ר' רפאל'ס, שלמה ר' של מנכדיו שנים

מתלמידיו היו מאילוקסט, אליהו פנחס ור' משווינציאן

שעשאם הוא בו כל יוסף ר' והגאון א' בחדר הרבי של

לחסידים.

מליאזנא�·. לביתו חזר גדליה משה ר' כשהחסיד

שבע שעבור לסבו, שיאמר הרבי לו אמר לשווינציאן,

ימים אריכות לו תהיה � הבטחתו שקיים השנים עשרה

מאד שמח רפאל'ס שלמה ור' התורה. בלימוד והצלחה

לו. מסר שנכדו אלו מלים על

רפאל'ס שלמה ר' ביקר לשווינציאן, בא כשהרבי

בהתפעלות והיה בלימוד, שונות שאלות אותו ושאל אצלו

הרבי. של מתשובותיו גדולה

� התורה אמירת סיים כשהרבי וירא, פרשת בשבת

הזקן ציווה � מנחה לפני הקר, המדרש בבית זה היה

כמה לומר רוצה שהוא להכריז רפאל'ס שלמה ר' הישיש

מבקש הוא � חלוש וקולו זקן איש והוא והיות מלים,

המדרש. בבית שקט שישרור

בעמדו דבריו את רפאל'ס שלמה ר' התחיל � רבותי,

היום: מזכיר אני חטאי את � הבימה על

הגאונים באסיפת השתתפתי בערך, שנה שלשים לפני

טוב, שם בעל ישראל רבי הצדיק נגד בהכרזה שיצאו

הוא ברוך ה' בהיכל היתהובעמדי שכוונתנו אני אומר ,

שמים. לשם

המצוה. מלחמת המלחמה, בקשרי עמדתי שנים שבע

שבעים בן ונהייתי הקב"ה שזיכני יום אותו רבותי,

נרדמתי הלימוד ובאמצע מנחות, מסכת למדתי שנה,

לי: שאמר אחד איש אלי ונתגלה

הכרזתם גאונים ועוד שאתה הבעש"ט הוא "אני �

עלי חרם של הכרזה � תקי"ז בשנת � שנים שבע לפני

ודרישה, חקירה בלי תורה, פי על שלא תלמידיי, ועל

בך!". חזור

כי בעינים, חושך לי נהיה מתרדמתי כשהתעוררתי

ודרשת ה"וחקרת אצלנו היה היכן צודקת, טענה זו הרי

למסקנה והגעתי ולדרוש, לחקור והתחלתי היטב"?

במצוה, ומהדרים תורה שומרי יהודים הם שהחסידים

הענין. מכל ידי את ומשכתי

הזמן וכל שנה, מעשרים יותר עברו היום ועד מאז

החסידות דרכי ואחרי הלימוד אחרי ודרשתי חקרתי

� משקלוב יאסעלע ר' הצדיק שהגאון זמן מאותו וביחוד

כאן. היה � בו כל יוסף ר'

ובעמדי רבותי, היום, אנכי שנים ושלש תשעים בן

מלך אלקינו ה' אתה "ברוך מלא בפה אני אומר ה' בהיכל

פנים לראות הזה", לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו העולם

בני אלפי שקירב הצדיק הגאון ישראל גדול את בפנים

ויאדיר תורה ויגדיל אמיתית שמים ליראת ישראל

גואל. לציון ובא זה ובזכות

נשמעו � רפאל'ס שלמה ר' שאמר אלו ספורות מלים

העיר. בכל הדבר נתפרסם ומיד הכנסת, בית בכל

את ב"יחידות" הרבי קיבל קודש, שבת מוצאי ליל כל

נסע התפלה, אחרי ראשון וביום אליו. שבאו האנשים כל

לויטבסק, הרבי הגיע המנחה בזמן שלישי וביום הרבי.

לליאזנא. חזר מרחשון כ"ד הרביעי וביום

של�‚. גדול קהל מצאנו לליאזנא, הרבי עם כשהגענו

זו, שבשנה � כסלו מברכים לשבת שהגיעו חסידים

הרבי התיר הרבי, הרבי, בן של מצוה הבר שמחת לכבוד

שבהתאם דבר כסלו, מברכים לשבת לבוא לחסידים

מברכים לשבת לליאזנא לבוא אין ליאזנא" ל"תקנות

כסלו.

חזרו נסיעה, באותה הרבי עם יחד שנסעו האברכים

וכן הרבי, שאמר התורות על האורחים, החסידים בפני

בדרך. שאירעו הענינים פרטי כל סיפרו

תולדות ופרשת שרה חיי פרשת � השבתות בשלש

אמר � מצוה הבר שאחרי ויצא ופרשת מצוה הבר שלפני

שבת. בכל תורה פעמיים הרבי

בבית רבים נרות הודלקו בבוקר החמישי ביום

להתפלל. התחילו הבוקר השכמת ועם הגדול, הכנסת

הקי המדרש בית שליד החצר קירותברחבת שלשה מו

החסידים. האורחים הארחת לשם וגג

בעצמו וקרא הבימה על הרבי עלה התורה לקריאת

את לעצמו לקח ולוי, כהן של העליות אחרי בתורה.

ומלכות. בשם שפטרני ברכת ובירך השלישית, העליה

הרבי: אמר התפלה סיום אחרי

תעוזבו" אל תורתי לכם נתתי טוב לקח .3"כי

לתורה. חז"ל, לפי מכוונים, ו"טוב" "לקח" המושגים

תעזובו"? אל "תורתי הלשון כפל הוא מה לכאורה,

חכמתו התורה, דיני כלומר שבתורה, גליא � "לקח"

מלשון � לימוד לימוד". � "לקח מפרש רש"י יתברך.

הבקר" בקבלת4"מלמד לקיימם ההכרח מן התורה דיני .

"לקח מפרש שהתרגום מה זה יתברך. חכמתו וזהו עול

מדעא". �

הלכה. שבכל הכמוס הסוד התורה, פנימיות � "טוב"

מתן במתנה, ניתנה תורה � לכם" נתתי טוב לקח "כי

תורה.

סוף אין מעצמות היא התורה � תעזובו" אל "תורתי

לוקחים" אתם "אותי וזהו הוא, שבתורה.5ברוך

נתתי טוב לקח "כי הכתוב על תורתו הרבי כשסיים

התורה לומר הרבי, מצוה, הבר חתן לבנו הורה לכם",

להכין. עליו ציווה שהוא

אמר:�„. מצוה הבר חתן

לישראל" ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו .6"מגיד

רוח, נפש, לנשמה: יש שמות חמשה מצינו: במדרש

וחי' נר"ן � לשתים נחלקות והן ויחידה, חי' נשמה,

אורות � יחידה חי' בכלים, אורות פנימיות � נר"ן יחידה.

מקיפים.

יעקב ה'. בעבודת אופנים שני הם ו"ישראל" "יעקב"

האיתן שבנפש. הוי' שבשם ליו"ד רומז היו"ד עקב, יו"ד �

האין ועצמות הנשמה של העצמי התוקף הנשמות, של

היא והכוונה הפשוטים. באנשים בעקב, מאירים סוף

שבנפש הוי' שם של היו"ד מאיר הפשוטים באנשים שגם

פשוטה, באמונה והתפלה התורה אותיות אמירת ידי על

לשם הכוונה ידי על המלות. פירוש יודעים הם שאין אף

הוי' שם של היו"ד בהם מאיר שלהם, הכללית שמים

שעבו מוחין בעלי ישר�אל, � ישראל במוחשבנפש. דתם

יתברך שמשפטיו בהשגה ההתבוננות בעבודת ובלב

מלכות עול בקבלת לקיימם יש אנושי בשכל המושגים

מדה באותה המצוה, מצוה יתברך שהוא מפני שמים,

החוקים. מצוות שמקיימים

ונפיק" דנגיד "נהרא והילוך, המשכה מלשון .7"מגיד"

חוקיו � לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד

ידי על נמשכים סוף, אין מעצמות העצמיים, ומשפטיו

מתוך להיות צריך המשפטים קיום והלב, המוח עבודת

ודבריו החוקים, כקיום שמים, מלכות עול קבלת

בעבודה נמשכים הוא ברוך סוף אין עצמות של העצמיים

באמונה התפלה ואותיות התורה אותיות אמירת של

פשוטה.

e"vxz ,hay d"k

ב.3) ד, משלי

לא.4) ג, שופטי�

ו.5) לג, שמו"ר ראה

יט.6) קמז, תהלי�

י.7) ז, דניאל ראה

•
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עצומה. היתה למגידֿהעיירה, שנתמנה לאחר ליובאוויטש, יהודי על יוס� רבי דרשות השפעת
ממה לגמרי ושוני� חדשי� היו דרשותיו תוכ� וה� סגנו� ה� חדש. לעול� שומעיו את הכניס הוא

תקופה. באותה משמיעי� היו שהמגידי�

אל ומדבר צלול דיבור בכושר וניח� למדנות, ועושר ידיעות של מטע� בדרשותיו נשא יוס� ר'
טובות במידות הצטיי� כ"מגיד" מקיי�. נאה ג� א� כי דורש נאה רק היה לא יוס� ר' � לכ� נוס� הלב.
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לכל הגדולה אהבתו במיוחד התבטאה הטובות במידותיו העיירה. כרב כיה� בה בתקופה מאשר יותר
ליובאוויטש. יהודי כל על יוס� ר' התחבב בכ� יהא. כאשר מעמדו יהא ישראל, איש

ומעלותיו סגולותיו את בה� מדגיש היה ותמיד ישראל, אהבת ברוח תמיד חדורות היו דרשותיו
ישראל. איש כל של

אות� ולכל היהודי, לרוכל היהודי, המלאכה לבעל היהודי, ההמו� לאיש יוס� ר' הגה יתירה ָָחיבה
עומקה ואת ישראל ע� של �אר� את אלה ביהודי� ראה יוס� ר' כפיה�. מיגיע שנהנו פשוטי� ְֵאנשי�
הקהילות בחיי מיוחס ממעמד הלמדני� נהנו תקופה שבאותה העובדה למרות היהודית. הנשמה של

חשוב. מקו� הפשוט היהודי תופס שלדידו יוס� ר' הוכיח � היהודיות

בר�, ובהתנהגותו. בדרשותיו החדשה דרכו את יוס� רבי לקח מהיכ� ידע לא בליובאוויטש איש
של והנידחות היבשות בעצמות חיי� רוח הפיח הוא רבה. תועלת הביאה זו שדרכו במוחש ראו הכול

ההמו�. אנשי

אלה, ממקומות הסביבה. בעיירות ג� א� כי בליובאוויטש, רק לא הורגשה יוס� ר' של השפעתו
למבקר יוס� רבי היה כ� דבריו. את אצל� לשאת להזמינו שליחי� באו יוס�, רבי של שמעו הגיע לש�
ואחרות, דוברובנה, דאססנא, בבינובי�, דוברומיסל, ליאזנא, ינובי�, קאליסק, רודניה, בעיירות: קבוע

בה�. רב היה ורישומו

איש מסוימת. לתקופה המקו� מ� להיעל� מאז, מנהגו את נוהג יוס� ר' היה � "מגיד" בהיותו ג�
מימ קבע דר� זאת שעשה כיוו� "גלות". עור� שהוא שיערו והכול נעל�, לא� ידע עודלא ימימה, י�

לעמוד ניסה לא ואיש לב, תשומת לדבר הוקדשה לא העיירה, רב בהיותו מכ� ולאחר הרב אביו בחיי
שיטת החדשה, השיטה ע� קשורה יוס� רבי של היעלמותו היתה דבר, של לאמתו הדברי�. סוד על
חדש, אז היה בעלֿש�ֿטוב ישראל רבי של שמו היהדות. בחיי שורש להכות אז שהחלה החסידות,
ושיטתו, תורתו את בישראל ולהחדיר להפי� החלו וחסידיו תלמידיו א� בלבד, סגולה ליחידי ומוכר

חשאי. בדרכי � ובתחילה

היו � גבוהה בנשמה שניח� יהודי מוצאי� היו וכאשר לעיר, מעיר נודדי� היו נסתרי� צדיקי�
ולשיטתו. לבעלֿש�ֿטוב אותו לרכוש משתדלי�

זה היה לליובאוויטש. נדודיו בדרכי פע� הגיע הבעלֿש�ֿטוב, מתלמידי האלה, הנסתרי� מ� אחד
רבי על עי�" "ש� נסתר אותו העבודה. ועל התורה על וישב צעיר אבר� יוס� רבי היה בה בתקופה
את בצמא שתה � ה' בעבודת חדשה דר� בחיפוש מעצמו עסק יוס� שרבי כיוו� אליו. והתוודע יוס�

החסידות. דר� ועל הבעלֿש�ֿטוב על הנסתר הצדיק גילויי כל

תורת בגילוי והמוני, הדיוט איש היה חו� שכלפי הנסתר, הצדיק עסק ימי� חודש במש�
� ביניה� קשר שיש ידע שאיש מבלי � שניה� עזבו זו תקופה בתו� יוס�. רבי לפני הבעלֿש�ֿטוב

הבעלֿש�ֿטוב. של נלהב לחסיד הפ� יוס� רבי הבעלֿש�ֿטוב. אל בדרכ� ליובאוויטש, את

ועל מסעו על לאיש סיפר לא וכשחזר הבעלֿש�ֿטוב, אצל יוס� רבי שהה שלימה שנה
לראשונה יוס� רבי בא תצ"ה בשנת זה. סוד לגילוי השעה הוכשרה לא שעדיי� כיוו� הבעלֿש�ֿטוב,
של ה"מגיד" יוס� רבי היה כבר כאשר תק"י, בשנת שנה, 15 כעבור ורק הבעלֿש�ֿטוב, אל

מסויימת. שליחות הבעלֿש�ֿטוב עליו הטיל ליובאוויטש,
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תרפ"ד כסלו י"א ב' ב"ה,

אי"א וו"ח ונעלה הנכבד התלמיד כבוד

שי' יעקב מוהר"ר

וברכה! שלו�

הוא חי חי כי לשמוע ונהניתי הגיעני נכו� זה מר"ח מכתבו

וימלא בריוח טובה פרנסה לו וית� בעזרו יהי' והשי"ת ת"ל,

חייא בזרעא לבב� וישמח לטובה, לבבו משאלות השי"ת

וקיימא.

חברי� שאי� ובמקו� גור�, המקו� הרבה כי הדבר אמת

אבל מאד, במאד נוגע זהו ביחד וללמוד לדבר מי ע� טובי�

כי ית' יחפ� דרכו ואשר כוננו, גבר מצעדי מה' כי לדעת עלינו

בירידת שהיתה האמיתית הכוונה ישלי� וש� בש�, יהי'

לומר האפשר מגורו כמקו� בישראל וא� ועיר בגו�, הנשמה

כנסיות בתי וכמה כמה ישנ� בטח ח"ו, גלמוד יושב כי ח"ו

כנופיות כנופיות אגודות אגודות שיושבי� מדרשות ובתי

חי כל ונפש לב המשמחות דא"ח ואגדה, גמרא תורה לומדי

באחת מקו� לקבוע לו לבחור יוכל לא הא� בישראל.

אותה � מליובאוויטש, הרחק הבעלֿש�ֿטוב, אצל החג את בילה יוס� רבי השבועות, בחג זה היה
שבדרכו לו והורה לחדרו, יוס� רבי את קרא הבעלֿש�ֿטוב פניו. מועדות לא� לגלות מבלי כדרכו, עזב,
לתהילה. מפורסמת אז שהיתה המקומית, בישיבה ויבקר סמרגו�, את יעבור לליובאוויטש חזרה
פי על נועד אשר והוא מינסק, ליד קאבילניק, העיירה מ� דוב יששכר בש� תלמיד נמצא זו בישיבה

יוס�. רבי של היחידה לבתו חת� להיות הבעלֿש�ֿטוב הוראת

באמצעות דוב, יששכר את הכיר בסמרגו� הבעלֿש�ֿטוב. שליחות את כמוב�, מילא, יוס� רבי
ללמוד ישאר דוב יששכר שר' סוכ� לכ�. נתרצה דוב יששכר ר' השידו�, את לו והציע הישיבה, ראש

נוספת. שנה בישיבה

זו שנה ושימשבמש� ממינסק שבא גאוני אבר� מענדל, מנח� רבי ע� דוב יששכר רבי התחבר
כאחד יותר מאוחר התפרס� מנדל מנח� רבי קריטינגר. אליהו זרח רבי הישיבה, ראש מקו� כממלא אז

החסידות. של התוו� מעמודי

יוס�. רבי המגיד של לחתנו והיה לליובאוויטש דוב יששכר רבי הגיע תקי"א אלול חודש בראשית
בתורה. לעסוק והמשי� חותנו, שולח� על סמו� בליובאוויטש, דירתו קבע דוב יששכר רבי

יוצא היה בתורה נפשו שחשקה מי בליובאוויטש. מועט אז היה הלמדני� האברכי� של מספר�
הישיבה או בסמרגו� הישיבה כגו� הזמ�, אותו של הגדולות הישיבות לאחת וגולה מליובאוויטש
דרדקי, כיתות שלש "מלמדי�": שמונה אצל יותר, הקטני� לומדי� היו עצמה בליובאוויטש בוויטבסק.

גמרא. כיתות וחמש

העיירה, רב בנימי�, רבי בי� דעות חילוקי היו לליובאוויטש דוב יששכר ר' הגיע בו הזמ� באותו
בנימי� שרבי שבשעה העובדה היתה לכ� הרקע הקדוש. הסנדלר וול�, ר' של בנו וול�, ר' גיסו לבי�
מחו� לעצמו שרכש קמח בטחנת כפיו, מיגיע להתפרנס וול� ר' גיסו החליט � הרבנות כסא על ישב
הוא גלות, לערו� ויוצא הבית את עוזב א� היה לפע� מפע� הקדוש. אביו בדרכי הל� וול� ר' לעיר.

נפרדו. דרכיה� גיסו, ממעשי מרוצה היה לא בנימי� רבי ילדות. לשתי אב כבר אז היה

יששכר ר' ביניה�. נקשרה אמיצה וידידות דרכו, ואת וול� ר' את הצדיק הצדיק דוב יששכר רבי
משות�. פרטי לשיעור מועד לה� קבעו א� וול� ורבי דוב

•
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תרפ"ד כסלו י"א ב' ב"ה,

אי"א וו"ח ונעלה הנכבד התלמיד כבוד

שי' יעקב מוהר"ר

וברכה! שלו�

הוא חי חי כי לשמוע ונהניתי הגיעני נכו� זה מר"ח מכתבו

וימלא בריוח טובה פרנסה לו וית� בעזרו יהי' והשי"ת ת"ל,

חייא בזרעא לבב� וישמח לטובה, לבבו משאלות השי"ת

וקיימא.

חברי� שאי� ובמקו� גור�, המקו� הרבה כי הדבר אמת

אבל מאד, במאד נוגע זהו ביחד וללמוד לדבר מי ע� טובי�

כי ית' יחפ� דרכו ואשר כוננו, גבר מצעדי מה' כי לדעת עלינו

בירידת שהיתה האמיתית הכוונה ישלי� וש� בש�, יהי'

לומר האפשר מגורו כמקו� בישראל וא� ועיר בגו�, הנשמה

כנסיות בתי וכמה כמה ישנ� בטח ח"ו, גלמוד יושב כי ח"ו

כנופיות כנופיות אגודות אגודות שיושבי� מדרשות ובתי

חי כל ונפש לב המשמחות דא"ח ואגדה, גמרא תורה לומדי

באחת מקו� לקבוע לו לבחור יוכל לא הא� בישראל.

אותה � מליובאוויטש, הרחק הבעלֿש�ֿטוב, אצל החג את בילה יוס� רבי השבועות, בחג זה היה
שבדרכו לו והורה לחדרו, יוס� רבי את קרא הבעלֿש�ֿטוב פניו. מועדות לא� לגלות מבלי כדרכו, עזב,
לתהילה. מפורסמת אז שהיתה המקומית, בישיבה ויבקר סמרגו�, את יעבור לליובאוויטש חזרה
פי על נועד אשר והוא מינסק, ליד קאבילניק, העיירה מ� דוב יששכר בש� תלמיד נמצא זו בישיבה

יוס�. רבי של היחידה לבתו חת� להיות הבעלֿש�ֿטוב הוראת

באמצעות דוב, יששכר את הכיר בסמרגו� הבעלֿש�ֿטוב. שליחות את כמוב�, מילא, יוס� רבי
ללמוד ישאר דוב יששכר שר' סוכ� לכ�. נתרצה דוב יששכר ר' השידו�, את לו והציע הישיבה, ראש

נוספת. שנה בישיבה

זו שנה ושימשבמש� ממינסק שבא גאוני אבר� מענדל, מנח� רבי ע� דוב יששכר רבי התחבר
כאחד יותר מאוחר התפרס� מנדל מנח� רבי קריטינגר. אליהו זרח רבי הישיבה, ראש מקו� כממלא אז

החסידות. של התוו� מעמודי

יוס�. רבי המגיד של לחתנו והיה לליובאוויטש דוב יששכר רבי הגיע תקי"א אלול חודש בראשית
בתורה. לעסוק והמשי� חותנו, שולח� על סמו� בליובאוויטש, דירתו קבע דוב יששכר רבי

יוצא היה בתורה נפשו שחשקה מי בליובאוויטש. מועט אז היה הלמדני� האברכי� של מספר�
הישיבה או בסמרגו� הישיבה כגו� הזמ�, אותו של הגדולות הישיבות לאחת וגולה מליובאוויטש
דרדקי, כיתות שלש "מלמדי�": שמונה אצל יותר, הקטני� לומדי� היו עצמה בליובאוויטש בוויטבסק.

גמרא. כיתות וחמש

העיירה, רב בנימי�, רבי בי� דעות חילוקי היו לליובאוויטש דוב יששכר ר' הגיע בו הזמ� באותו
בנימי� שרבי שבשעה העובדה היתה לכ� הרקע הקדוש. הסנדלר וול�, ר' של בנו וול�, ר' גיסו לבי�
מחו� לעצמו שרכש קמח בטחנת כפיו, מיגיע להתפרנס וול� ר' גיסו החליט � הרבנות כסא על ישב
הוא גלות, לערו� ויוצא הבית את עוזב א� היה לפע� מפע� הקדוש. אביו בדרכי הל� וול� ר' לעיר.

נפרדו. דרכיה� גיסו, ממעשי מרוצה היה לא בנימי� רבי ילדות. לשתי אב כבר אז היה

יששכר ר' ביניה�. נקשרה אמיצה וידידות דרכו, ואת וול� ר' את הצדיק הצדיק דוב יששכר רבי
משות�. פרטי לשיעור מועד לה� קבעו א� וול� ורבי דוב

•
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ויו�. יו� בכל קבוע בשיעור בלימוד� להקשיב האגודות

אשר גור חסידי של בשטיבל מתפלל אשר הוא כותב כי ובפרט

ובודאי שליט"א, ורב� למור� הקשורי� חסידי� ישנ� בטח

כמו יחד שמתאספי� עתי� קביעות לה� יש אשר הדבר

ספר ללמוד שיעור לקבוע אות� יעורר והדומה, סעודות בשלש

נבג"מ זצוקללה"ה מגור הרה"ק האדמו"ר מכ"ק אמת שפת

כאשר וכו' ותניא לקו"ת מספר בו יש הרבה הרבה אשר זי"ע,

זצוקללה"ה אצלו בהיותי הנ"ל הרה"ק אדמו"ר כ''ק לי הגיד

לקו"א הייליקע� פו� ווארט איי� בזה"ל בגור, תרס"א בשנת

האר� דיא אוי� פלאקערט עס בליצט, או� שיינט לקו"ת או�

מצוה גוררת ומצוה הצמאה, נפשו את יחי' כזה ובאופ� וכו'

מתונה בתפלה ולהתפלל ללמוד הפועל אל באי� מהלימוד

ובהידור מצוה בזהירות בפו"מ ולקיי� הדעת) בטירו� (שלא

זו וצדקה שני�. או א' זולתו ע� ולקו"ת תניא וילמד מצוה,

ידרוש אשר פנימי והרגש חוב ימצא כי הנפש את תרומ�

ובית הכנסת בית בכל אשר ע"ז ונפשו לבו ית� נת� כי מאתו

ומתפללי הגבאי� יעשו ומדרש המדרש בית ובכל הכנסת

שיעור ילמדו ויו� יו� בכל אשר ההוא והמדרש הביהכנ"ס

א בגמרא לעוררקבוע עבודתו יהא וזאת מוסר, ספרי או גדה

בלימוד, שיעור יקבעו אשר הביהכנ"ס ומתפללי הגבאי� לב

מקשיבי� חברי� בגני� היושבת ע"פ ז"ל שפירש"י וכמו

את לכנס"י אומר הקב"ה בגני� היושבת השמיעיני, לקול�

בביכנ"ס ויושבת אחרי� של בגני� ורועה בגולה הנפוצה

בני חברי� השרת, מלאכי לקול� מקשיבי� חברי� ובבמ"ד

בביכנ"ס קול� לשמוע ובאי� מקשיבי� דוגמת� אלקי�

אלו בקר, כוכבי יחד בר� שנא' ה� יקדישו ואח"כ השמעיני,

אלקי�. בני כל ויריעו ואח"כ ישראל

וכפירש"י לכוכבי� נמשלו ישראל ישראל, אלו בקר כוכבי

ככוכבי וכי לרוב, השמי� ככוכבי היו� והנכ� ע"פ ז"ל

והנכ� מהו ס"ר אלא היו לא והלא היו�, באותו היו השמי�

כלבנה כחמה לעול� קיימי� כיו� משולי� הנכ� היו�,

וככוכבי�.

מנצצי� האלו הכוכבי� מה לכוכבי� נמשלו ישראל

ומאיר מזהיר בלבד כוכב רק ירח ולא שמש לא אינ� ומנהרי�

ישראל כ� ומזהירי�, מבהיקי� הרקיע פני על ונפוצי� נטושי�

עשה וצדקה והמדינות, תבל מרחבי בכל ונטושי� נפוצי�

ע"ש ב) פז, (פסחי� האומות לבי� שפזר� ישראל ע� הקב"ה

זה במקו� א� הוא כ� אשר לעינינו גלוי ונראה ז"ל בפירש"י

ועוסקי� יושבי� ת"ל אחר במקו� ועיכובי�, מניעות ישנ�

לה� וית� ולב� מוח� ויחזק בעזר� יהי' והשי"ת בתורה

האמור לקיי� יוכלו אשר בריוח טובה פרנסה האלקי�

הרחבה. מתו� הקדושה בתורתנו

אינ� כי א� האלו הכוכבי� מה לכוכבי� נמשלו ישראל

חשכת ומאירי� רב אור� אבל והירח השמש כמו מאירי�

תורה בעלי ולא רבני� לא פשוטי� שה� א� ישראל כ� הלילה,

ומאירה, טהורה לבבו ישראל איש כל רב אור� אבל מרובה

אני רבש"ע הקב"ה לפני כנס"י אמרה ער ולבי ישנה אני וכתיב

ולבי הביהמ"ק מ� ישנה אני לגמ"ח, ער ולבי המצות מ� ישנה

ער וואכעדיק, איז ער ער, לבו הישראל ובימ"ד. לביכנ"ס ער

רק וצריכי� ריי� או� קלאר איז איד דער פארשלאפע�, ניט איז

הנ� חפ� כי ותאמר לביהמ"ד תבוא א� מימי� הראית לעוררו.

חיזוק התורה לימוד בחיזוק התעוררות דבר איזה לדבר

עשיריות כבר והנה מדבר ועוד� וחסד צדקה לעשות היהדות

הראית הגה, לשמוע כלות ועיניה� נטויות טהורות לבבות

ישיבה או ת"ת לייסד א' שיתעורר ישראל מחנה בעיר מימי�

ואשה איש כל הקודש, וחיבת באהבה פניו יקדימו ולא

צריכי� ורק לומדי' ומיקרי� התורה את מחבבי� בישראל

א"ע ית� אשר איש בו, רוח אשר איש צ"ל והמעורר לעורר�

תורה להרבי� יעשה, עשה כי בחיי�, חלקו זה אשר לידע ע"ז

בי דוקא הזקני�ולאו בי� ג� כ"א ישיבה, לומדי הנעורי� בני �

באלה כי ומלאכה, עבודה בעלי ועסק מסחר הבעלי והבינוני�

איש ג� אשר אברה� אלקי ע� והור� הובדל לזה והדומה

זה כערכו, איש איש בלימודי� לשמוע פתוחה לבבו הפשוט

וזה אגדה זה משניות, זה גמרא ילמד זה ישמע, וזה ילמד

וית', ית' כל ליוצר ונחמדי� אהובי� כאחד וכול� דא"ח

די. בלי עד וברכה חיי� שפעת לה� להשפיע

ודעתו לבו ית� הט', כמחנו בעי"ת הדר האד� תורת וזאת

שישנו ובמקו� ומדרש, ביכנ"ס בכל לימוד שיעור שיוקבע ע"ז

ארו� בדיבור יבוא קבוע שיעור שאי� ובמקו� הוא, טוב הלא

לעורר� בו מהמתפללי� אחדי� ע� או ביהכנ"ס מנהלי ע�

לב מעורר מטי� להשיג אפשר בודאי במחנו אשר ובפרט ע"ז

אמריו יטי� אשר המגידי� א' את בדברי� ויבוא השומעי�,

לזמ� ומזמ� מצער ראשית� והי' ברבי�, התורה בחיזוק

דאר� עס אז דכולא ושרשא ועיקרא האגודות, דבר יתגדלו

כמו תהלי� קפיטל אידישער א טאייער או� גישמאק זיי�

ניתנו, א' ומרועה אמר�, אחד א�ל כי בש"ס עמוקה סוגיא

שונות במקומות (או תהלי� חברת ליסד שזוכה והאיש

בהשכמה בביהמ"ד שמתקבצי� מה קו�, משכימי נקראת

זכה כאילו אמיתית בשמחה ושמח שש יהי' תהלי�) ואומרי�

לי ועשה דכתיב עול�, גאוני חכמי� תלמידי ישיבת לקבוע

לפניו ה� רוח נחת מיני שני כי רבי� ל' מטעמי� מטעמי�,

מהמוכרחי� כאחד ושניה� הלב ועבודת המוח עבודת ית'

וכהא האד�, בגו� והלב הראש כהכרח ישראל, כלל בחיי

כלומר בלב, או במוח שרוי' היכ� הנשמה ור"י ר"א דאיפליגו

ועבודה בתו' המוח בעבודת א� שרוי' היא היכ� ישראל נשמת

פליג ליבא כלומר הלב על לפעול הכוונה ג"כ המוח עבודת (כי

וזהו ומעשה, במ"ד יהי' הלב וע"י בלב, אור שיאיר שייפי� לכל

מה דכל פי' עושה, ואינו שלומד מי כי הלב, על שליט מוח

יותר עוד גרוע הוא ולעשות לפעול עליו פועל אינו לומד שהוא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא עושה ואינו ספר דהיודע וכידוע כלל, לומד שאינו ממי

הפשוט דאיש מאומה, יודע שאינו הפשוט מאיש יותר גרוע

תהלי� ואומר בפשיטות מתפלל מקיי� יודע שהוא מה הנה

הלימוד עני� כל זהו כי אחר באופ� צ"ל ספר היודע אבל עכ"פ

בהתעוררות הלב בעבודת או בפועל) אמירתשיהי' בתפלה

אגודות אגודות לעשות זה יחזיק אשר האיש ואשרי תהלי�,

שפלות זהו אני, ומי אני מה האד� יאמר ואל תורה, לומדי

באיזה להיות האד� על גזרה העליונה ההשגחה א� שקר, של

ועלינו ולשמרה לעבדה לש� נשלח כי לדעת עליו ועיר, מקו�

אמיתית, בעזרה העוזר הוא והשי"ת ולפעול, לעשות רק

איש ג� א', איש התעסקות ע"י אשר בנסיו� ראינו וכאשר

לומדי� ואגודת חכמי� בישיבות עול� מוסדי נוסדו פשוט

לאלפי� חיי�, מי� לנהרי נהי' הזמ� במש� כ� אחרי אשר

מוסר חי, איש שנמצא ועיר עיר בכל היו� הוא וכ� ורבבות,

ופועל בעזרו ה' גדולה, ובעבודה עצומה בשקידה עצמו ונות�

האר�. בקרב ישועות

כא� יש בליובאוויטש שלמדו מהתמימי� כותב, במכתבו

גאנצע�. אי� אפגעריס� זיינע� ה� אבל שני�,

אאמו"ר כ"ק הוד הגיד אשר את שמעת בטח ל� אומר מה

א הפארבריינגע�, בעת זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

וכתיב ווערי�, פארפאלע� ניט וועט ברויט שטיקעל חסידישער

לנו זה תמצאנו, הימי� ברוב כי המי� פני על לחמ� שלח

ימי' השי"ת יארי� תו"ת, נוסדה שת"ל שנה, ושמונה כעשרי�

המיסד כ"ק הוד וחפ� כרצו� עול� ומאירי טובי� בתלמידי�

להיות תלמידיו על מרוחו האציל ואשר בקדש, יסדו אשר

המחי' צבאות הוי' אלקי� א�ל כי שלימה באמונה מאמיני�

ובעינינו הבודדי�, הענפי� ג� יעודד והוא ורוח בשר כל נפש

מי� מקור עזבו אשר יחיו מהתלמידי� וכמה כמה אשר ראינו

בי� סחבו� הזדוני� מי� וגלי אבירי� מי� ושט� חיי�

היות� אחרי ג� ועכ"ז בשר, חיי תבל חיי העמי�, חיי החיי�,

בכל ושקועי� מחמדיה� בכל מתענגי� תלאובות, באר� ג�

בלבב� ונקר יקר חינוכ� וארחות גזע� שורש ר"ל, רע מיני

כי ג� ומה והטוב החיי� אל העתי� מ� לעת להתעורר פנימה

וליקר להטיב כו' ותאוה עונג בחיי גיל� מבני המה טובי�

באוירא חוטרא זרוק וכאמור בעזר� ולהיות תורה בעלי

ההדרכה הוא המעמיד, אחרי הול� והכל קאי, אעיקרא

ניט ווערט ברויט שטיקעל חסידישער א או� נער, בהיותו

חיי אל שבו וכמה כמה אשר מילתא ויציבא פארפאלע�,

יכולי� ואינ� במרד� העומדי� אלו וג� נפלא באורח ישראל

לבב� בעומק אבל לב�, ותאוות בתענוגות ממאסר� לצאת

הי' ערב תמול בפועל עובדה ל� והא יתלונ�, התורה אל אהבה

ל� נודע בטח הנה האלה כדברי� לי וסיפר ממכירי א' אצלי

קטני� נערי� ע� ג� ללמוד מותר המדינה החוק ע"פ אשר

(אלו יותר לא א' מלמד אצל תלמידי� שבעה רק אמנ� בחדר

ע� כאחד מאה ג� ללמוד יכולי� שנה מי"ח למעלה שה�

ישיב רקראש מותרי� שנה מי"ח למטה שה� אלו אבל ה

לא המקומיי� המנהיגי� אמנ� כנ"ל) כתות כתות ללמוד

איש אבל לגמרי, ללמוד המלמדי� על ויאסרו בזה, חפצו

ההורי� וידרשו מתורתו לפרוש ת"ל הוא יכול לא הלא ישראל

בחשאי, בניה� ע� ילמדו המלמדי� כי התלמידי�) (אבות

זמ� איזה וכעבור החוק, כפי גמור רשיו� לה� שהי' ובפרט

לה� לעשות אפשר הי' לא החוק ע"פ וכאשר הדבר נודע

וילשינו התחכמו הנה למונע� דבר והמלמדי�) (להאבות

שקר או אמת א� יתברר אשר ועד נוראות עלילות עליה�

אשר עד למדרי', ממדריגה עלה ומשפט� במאסר, הושיבו�

הגיע כי עד שקר) ועדות (בעלילות העניני� הסתבכו כה

אחרי חקר ומי הדבר בירר מי ר"ל, נפשות ודיני לסכנות

רק ואשר והמלמדי� ההורי� ע� הצדק כי הראה ומי האמת

אשר אחד הראה אלה כל את עליה�, באו עלילה בתואנות

ונשאר בישיבה למד כי ורק ר"ל, לגמרי היהדות מ� רחוק הוא

איש אי� דבר וסו� מאד רבי� וכאלה דחיותא קיסטא אצלו

ורחבה י� מני העמוקה העברי לב את למדוד יוכל אשר באר�

לב על ולדפוק לעורר שצריכי� אומרת, זאת ורק שמי�, מני

ישראל, בית במושבי יהי' אור ואז התורה אל לעורר� ישראל

פע� שלמדו, אלו ע� בדברי� לבוא והחובה המצוה ועלי�

דבר� כי ותראה הפוגות מבלי פעמי� עשרי� וג� ושלש שתי�

ברכה. והי' בעזר� יהי' והשי"ת טוב פרי יעשה
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הוא עושה ואינו ספר דהיודע וכידוע כלל, לומד שאינו ממי

הפשוט דאיש מאומה, יודע שאינו הפשוט מאיש יותר גרוע

תהלי� ואומר בפשיטות מתפלל מקיי� יודע שהוא מה הנה

הלימוד עני� כל זהו כי אחר באופ� צ"ל ספר היודע אבל עכ"פ

בהתעוררות הלב בעבודת או בפועל) אמירתשיהי' בתפלה

אגודות אגודות לעשות זה יחזיק אשר האיש ואשרי תהלי�,

שפלות זהו אני, ומי אני מה האד� יאמר ואל תורה, לומדי

באיזה להיות האד� על גזרה העליונה ההשגחה א� שקר, של

ועלינו ולשמרה לעבדה לש� נשלח כי לדעת עליו ועיר, מקו�

אמיתית, בעזרה העוזר הוא והשי"ת ולפעול, לעשות רק

איש ג� א', איש התעסקות ע"י אשר בנסיו� ראינו וכאשר

לומדי� ואגודת חכמי� בישיבות עול� מוסדי נוסדו פשוט

לאלפי� חיי�, מי� לנהרי נהי' הזמ� במש� כ� אחרי אשר

מוסר חי, איש שנמצא ועיר עיר בכל היו� הוא וכ� ורבבות,

ופועל בעזרו ה' גדולה, ובעבודה עצומה בשקידה עצמו ונות�

האר�. בקרב ישועות

כא� יש בליובאוויטש שלמדו מהתמימי� כותב, במכתבו

גאנצע�. אי� אפגעריס� זיינע� ה� אבל שני�,

אאמו"ר כ"ק הוד הגיד אשר את שמעת בטח ל� אומר מה

א הפארבריינגע�, בעת זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

וכתיב ווערי�, פארפאלע� ניט וועט ברויט שטיקעל חסידישער

לנו זה תמצאנו, הימי� ברוב כי המי� פני על לחמ� שלח

ימי' השי"ת יארי� תו"ת, נוסדה שת"ל שנה, ושמונה כעשרי�

המיסד כ"ק הוד וחפ� כרצו� עול� ומאירי טובי� בתלמידי�

להיות תלמידיו על מרוחו האציל ואשר בקדש, יסדו אשר

המחי' צבאות הוי' אלקי� א�ל כי שלימה באמונה מאמיני�

ובעינינו הבודדי�, הענפי� ג� יעודד והוא ורוח בשר כל נפש

מי� מקור עזבו אשר יחיו מהתלמידי� וכמה כמה אשר ראינו

בי� סחבו� הזדוני� מי� וגלי אבירי� מי� ושט� חיי�

היות� אחרי ג� ועכ"ז בשר, חיי תבל חיי העמי�, חיי החיי�,

בכל ושקועי� מחמדיה� בכל מתענגי� תלאובות, באר� ג�

בלבב� ונקר יקר חינוכ� וארחות גזע� שורש ר"ל, רע מיני

כי ג� ומה והטוב החיי� אל העתי� מ� לעת להתעורר פנימה

וליקר להטיב כו' ותאוה עונג בחיי גיל� מבני המה טובי�

באוירא חוטרא זרוק וכאמור בעזר� ולהיות תורה בעלי

ההדרכה הוא המעמיד, אחרי הול� והכל קאי, אעיקרא

ניט ווערט ברויט שטיקעל חסידישער א או� נער, בהיותו

חיי אל שבו וכמה כמה אשר מילתא ויציבא פארפאלע�,

יכולי� ואינ� במרד� העומדי� אלו וג� נפלא באורח ישראל

לבב� בעומק אבל לב�, ותאוות בתענוגות ממאסר� לצאת

הי' ערב תמול בפועל עובדה ל� והא יתלונ�, התורה אל אהבה

ל� נודע בטח הנה האלה כדברי� לי וסיפר ממכירי א' אצלי

קטני� נערי� ע� ג� ללמוד מותר המדינה החוק ע"פ אשר

(אלו יותר לא א' מלמד אצל תלמידי� שבעה רק אמנ� בחדר

ע� כאחד מאה ג� ללמוד יכולי� שנה מי"ח למעלה שה�

ישיב רקראש מותרי� שנה מי"ח למטה שה� אלו אבל ה

לא המקומיי� המנהיגי� אמנ� כנ"ל) כתות כתות ללמוד

איש אבל לגמרי, ללמוד המלמדי� על ויאסרו בזה, חפצו

ההורי� וידרשו מתורתו לפרוש ת"ל הוא יכול לא הלא ישראל

בחשאי, בניה� ע� ילמדו המלמדי� כי התלמידי�) (אבות

זמ� איזה וכעבור החוק, כפי גמור רשיו� לה� שהי' ובפרט

לה� לעשות אפשר הי' לא החוק ע"פ וכאשר הדבר נודע

וילשינו התחכמו הנה למונע� דבר והמלמדי�) (להאבות

שקר או אמת א� יתברר אשר ועד נוראות עלילות עליה�

אשר עד למדרי', ממדריגה עלה ומשפט� במאסר, הושיבו�

הגיע כי עד שקר) ועדות (בעלילות העניני� הסתבכו כה

אחרי חקר ומי הדבר בירר מי ר"ל, נפשות ודיני לסכנות

רק ואשר והמלמדי� ההורי� ע� הצדק כי הראה ומי האמת

אשר אחד הראה אלה כל את עליה�, באו עלילה בתואנות

ונשאר בישיבה למד כי ורק ר"ל, לגמרי היהדות מ� רחוק הוא

איש אי� דבר וסו� מאד רבי� וכאלה דחיותא קיסטא אצלו

ורחבה י� מני העמוקה העברי לב את למדוד יוכל אשר באר�

לב על ולדפוק לעורר שצריכי� אומרת, זאת ורק שמי�, מני

ישראל, בית במושבי יהי' אור ואז התורה אל לעורר� ישראל

פע� שלמדו, אלו ע� בדברי� לבוא והחובה המצוה ועלי�

דבר� כי ותראה הפוגות מבלי פעמי� עשרי� וג� ושלש שתי�

ברכה. והי' בעזר� יהי' והשי"ת טוב פרי יעשה
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é"ùø

(·)Ôe„a‡z „a‡.,"��א�ד�" �� ואחר "א�ד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ

מה) י�ראל(ע"ז �אר� זרה עב�דה לע�קר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמ�א�

אחריה: ל�ר� ‡L¯��רי� ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆
'B‚Â ÌLŒe„·Ú.את" מה�? �א�ד�� אלהיה��מה »¿»¿ְְֱֵֵֶֶֶַַֹ

ההרי� על הר�ה:.ÁaÊÓ(‚)":א�ר אבני� �ל ֲִֶֶַָƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ

‰·vÓ.,ימ�ס� והיא אחת, אב� (אלטאר)�ל «≈»ְִִֶֶֶַַ

���נה מז)��נ�יה מ�ח�ת�(ע"ז �חצב� 'אב� : ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָ

ה�עבד:.‡L¯‰לבימ�ס': ‡˙Œאיל� Ìz„a‡Â ְִ¬≈»ֱִֶַָָ¿ƒ«¿∆∆
ÌÓL.(מו �ליא'(ש� '�ית לגנאי: �� לה� לכ��ת ¿»ְְְִֵֵֶַַַָָ

ק��': 'עי� �ל', 'עי� �ריא', '�ית ל� ְִֵֵֵַָָֹק�רי�

(„)Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï.,��מק �כל ל�מי� להקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונ�צ�� אחר: �בר יבחר. א�ר ��ק�� א� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ�י

,"�� תע��� לא �מ�, את וא�ד�� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמז�חת�

מ�(ספרי) אב� �לנ�ת� ה�� את למ�חק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָאזהרה

'וכי י�מעאל: ר�י אמר העזרה. מ� א� ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָה�ז�ח,

ה�ז�ח�ת? את נ�תצי� ���ראל �ע�� על ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�עלה

עונ�תיכ� ויגרמ� �מע�יה� �ע�� ��א ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹא�א

��חרב': אב�תיכ� ˙„¯eL(‰)למק�� B�ÎLÏ. ְְֲִֵֵֵֶֶַָ¿ƒ¿ƒ¿¿
�ילה:(ספרי) מ��� �ל.ÌÎÈÁ·ÊÂ(Â)זה �למי� ְִִֶַֹ¿ƒ¿≈∆ְִֶָ

�ני.ÌÎÈ˙¯NÚÓח�בה: �מע�ר �המה מע�ר ָ«¿¿…≈∆ְֲֲִֵֵֵַַַָ
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íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå íëãé¤§¤®§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−
íëðàöåi''yx:æýåýé éðôì íL-ízìëàå §«Ÿ§¤«©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´

ízà íëãé çìLî ìëa ízçîNe íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤À§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−
éäìà ýåýé Eëøa øLà íëézáeEi''yx:çàì ¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ

íBiä ät íéùò eðçðà øLà ìëk ïeùrú©«£½ŸÂ§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²Ÿ−Ÿ©®
åéðéra øLiä-ìk Léài''yx:èíúàá-àì ék ¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬«Ÿ¨¤−

-øLà äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr©®̈¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈£¤
éäìà ýåýéCì ïúð Ei''yx:é-úà ízøárå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤

ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

çèa-ízáLéå áéáqîi''yx:ìåçá ë"òéðùàéäéäå ¦¨¦−¦«©§¤¤«©§¨¨´
ì Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷näïkL ©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ§©¥³

éëðà øLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„�Â¿ƒ¿»≈¿≈¿

:ÔBÎ�ÚÂזÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â ¿«¿¿≈¿«»√»¿»

˙eËLB‡ ÏÎa Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿∆¡¿…»

Èc ÔBÎÈza L�‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È∆¿«∆¡«»≈ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ CÎ¯·חÔe„aÚ˙ ‡Ï »¿»¿»¡»»»«¿¿

‡ÓBÈ ‡Î‰ ÔÈ„·Ú ‡�Á�‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»»

:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„≈¿«»»¿»»√»ƒ

È·Ï˙ט ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡�ÒÁ‡Ïe ‡ÁÈ�¿»»¿«¬»»«¿»¡»»»≈

:CÏי‡�c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â »¿«¿¿»«¿¿»

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â¿≈¿¿«¿»«¿»¡»¬

ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈ�ÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»

¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa«¬≈¿»≈ƒ¿¿

:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Âיא‡¯˙‡ È‰ÈÂ ¿≈¿¿»¿»ƒ≈«¿»

da ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈

Ôn˙Ï Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»

ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc Ïk ˙È Ôe˙Èz«¿»»ƒ¬»¿«≈»¿

ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ�Â ÔBÎÈ˙ÂÏÚ¬»»≈¿ƒ¿«¿≈

ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

é"ùø

הח�מה: מ� לפני� ÌÎ„Èלאכל ˙Óe¯z.��א ְֱִִִֶַָֹ¿«∆¿∆ֵ

�ה� ��אמר כו)ה���רי�, ה�ה�(דברי� "ולקח : ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

מ�ד�": ÌÎ¯˜aה�נא ˙¯Î·e.,�ל�ה לת�� ִֶֶֶַָ¿……¿«¿∆ְִֵַָֹ

:�� ‰'(Ê)ויקריב� EÎ¯a ¯L‡.(ספרי)לפי ְְִֵַָ¬∆≈«¿ְִ

‡�e�Á(Á)הבא:ה�רכה, ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï ְֵַָָָ…«¬¿…¬∆¬«¿
'B‚Â ÌÈNÚ.�ע�ברי א�� "�י על למעלה, מ�סב …ƒ¿ְְְִִֶַַַָָ

מ�ד ה�ר��, את ���עבר� וג�'", ה�ר�� מ�רי�את ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ�ִָ

וח��ק, ���� �ל �נה י"ד �ל �במה להקריב ְְְְִִִֶֶַַָָָָָא��

�ה מקריבי� �א�� מה �ל �קריב� לא ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹ��במה

��ר וה�א ונמ�ח ע�כ� �ה�א ,����� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה���

אבל �נדב�ת, נדרי� וא�מ�ת, ח�א�ת �� ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב

�ל "אי� וזה�: וה��ב, ה��ר א�א קרב אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�במה,

על מתנ�בי� �א�� �נדב�ת נדרי� �עיניו", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָה��ר

ח�בה, ידי על ולא להביא�, �עיניכ� ���ר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹידי

�במה �קריב� קיז)א�ת� Œ‡Ï(Ë):(זבחי� Èk ְְִַָָָƒ…
Ì˙‡·.(ספרי)�א�ת �נה�ל �מ�.zÚŒ„Ú‰:י"ד »∆ָָָָ«»»ְ

קיט).‡Áe�n‰ŒÏ‰עדי�: �ילה(זבחי� .‰ÏÁp‰:ז� ֲִַ∆«¿»ִֹ««¬»
יר��לי�: Ìz·LÈÂ(È)ז� Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ ְִַָ«¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆

ı¯‡a.�חלק את מ�יר אחד �ל ויהא ��ח�ק�ה, »»∆ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�בט�: ÌÎÏואת ÁÈ�‰Â.וח��ק ���� לאחר ְְִֶ¿≈ƒ«»∆ְְִִַַ

ג)�מנ�חה לנ��ת(שופטי� ה', הניח א�ר הג�י� מ� ְְֲִִִֵֶַַַָ

אז: �וד. �ימי א�א ז� ואי� י�ראל, את ��ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

(‡È)'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â.ה�חירה �ית לכ� �נ� ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

�דוד א�מר ה�א וכ� ז)�יר��לי�, "ויהי(ש"ב : ְְְִִִִֵֵַַָָ

מ�לֿאיביו הניחֿל� וה' �בית� ה�ל� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�יֿי�ב

אנכי נא ראה ה�ביא: אלֿנת� ה�ל� ו�אמר ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�ביב,

�ת�� י�ב האלהי� ואר�� ארזי� �בית ְְֱֲֲִִֵֵֵַָָֹֹי��ב

B‚Â':היריעה" e‡È·˙ ‰nL.�לעני אמ�ר למעלה ְִַָ»»»ƒ¿ְְְְִַַָָ

ח�ק� �לכ� יר��לי�, לעני� אמ�ר וכא� ְְְְְְִִִִַַָָָָָֹ�ילה,

�ילה מ�חרבה לז�: ז� �י� ה�ר לי�� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹה�ת�ב,

ה�מ�ת הי� לגבע��, �בא� נ�ב וחרבה לנ�ב, ְְְְְִַָָָָָָ�בא�

ליר��לי�: ��א� עד �„¯ÌÎÈמ�ר�ת ¯Á·Ó. �ִִֶַַָָָƒ¿«ƒ¿≈∆

d`xaiipy mei qelwpe`

íëéúøNrî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

ýåýéìi''yx:áéíëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼
íëéúäîàå íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®
äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈

:íëzàâééúìr äìrz-ït Eì øîMä-ìëa E ¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨
äàøz øLà íB÷îi''yx:ãéíB÷na-íà ék ¨−£¤¬¦§¤«¦´¦©¨º

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLàäìrz íL E £¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈©«£¤´
éúìrjeöî éëðà øLà ìk äùrz íLå Ei''yx: «ŸŸ¤®§¨´©«£¤½Ÿ²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

åèøNá zìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøák-ìëa Eì-ïúð øLà E §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨

éørLéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
ìiàëåi''yx:æèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

íénk epëtLzi''yx:æééørLa ìëàì ìëeú-àìðâc øùrî EELøéúå E ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³Ÿ§¨«§Æ§¦«§´

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

‡Ôezיב ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«

ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙�·e ÔBÎÈ�·e¿≈¿»≈¿«¿≈

ÔBÎÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â¿«¿»≈¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈

‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚיג‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»

:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C˙ÂÏÚ ˜q«̇≈¬»»»¿»«¿»ƒ∆¡≈

ÈÈיד ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·L ÔÓ „Áa¿«ƒƒ¿»«»«≈¬»»»

:C„wÙÓ ‡�‡ Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â¿«»«¿≈…ƒ¬»¿«¿»

ÒBkzטו CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Na ÏeÎÈ˙Â¿≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

‡·‡ÒÓ CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ·‰È Ècƒ¿«»¿»ƒ¿»¿»»»

‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Âטז‡Ï ‡Óc „BÁÏ ¿«¿»¿¿»»

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ≈̇¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈÂ¯˜aיז ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»

CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ«¿«ƒ»«¿»ƒ¿»

Èc C¯„� ÏÎÂ C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e¿≈»¿»»¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

ה�בחר: מ� ��ביא� EÏ(È‚)מל�ד ¯ÓM‰. ְִִֵֶַַָ�ְָƒ»∆¿
ת(ספרי) "לא ה�בר:ל�� על ÌB˜ÓŒÏÎaע�ה" ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»

‰‡¯z ¯L‡.מקריב א�ה אבל �ל��, יעלה א�ר ¬∆ƒ¿∆ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ

ה�רמל: �הר אל�ה� �ג�� נביא, �י ְְְִִִֵֶַַַַָָעל

(„È)EÈË·L „Á‡a..�נימי� �ל למעלה��חלק� ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

���נה �יצד? הא �בטיכ�", "מ�ל א�מר: ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָה�א

מ�ל ה�הב �בה היב�סי, מארונה ה�ר� את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�וד

�נימי� �ל �חלק� ה�ר� מק�� �מ�ל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹה�בטי�,

�ELÙ(ÂË)היה: ˙e‡ŒÏÎa ה�ת�ב.¯˜ ��ה ָָ«¿»«««¿¿ֶַַָ

�לא לה� לה�יר� �אוה, �ב�ר א� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמד�ר?

"�י אחר: �מק�� אמ�ר ה�א הרי אמ�רי�, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהקרבת

ב�ר אכלה ואמר� וג�' �בל� את אלהי� ה' ְְְְְַָָָָָֹ�ְְֱִֶֶַֹירחיב

מ��, �ה� ��פל �קד�י� מד�ר? �ה ��ה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוג�'",

ע�בר? מ�� על י�ד� יכל מק��, �כל ויאכל� ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ���ד�

"רק": ל�מר: zÏÎ‡Â�למ�ד ÁaÊz..טו (בכורות ְַַַƒ¿«¿»«¿»
עג) אכילהיבמות א�א וחלב �יזה ה�ר �ה� ל� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאי�

זביחה: ידי B‰h‰Â¯על ‡Óh‰.מ�ח ��א� לפי ְְִֵַָ«»≈¿«»ְִִֶַָֹ

�ה� ��אמר ז)קד�י� א�רֿי�ע(ויקרא "וה��ר : ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

��מא �� לה�יר הצר� יאכל", לא ְְִֵֶַַָ�ְֵֵֵָָָֹ�כלֿטמא

א אחת:�כלי�וטה�ר Ïi‡ÎÂ�קערה È·vk.�אי� ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ֵֶ

מה�: �א Ïi‡ÎÂקר�� È·vk.ה�ר�ע מ� לפטר� ְֵֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ

וה�בה: ˙‡eÏÎ(ÊË)וה�חיי� ‡Ï Ìc‰ א�.¯˜ ְְְִֵַַַָָ««»……≈ַ

�� ל� �אי� �אמר�י �י לאעל ��ז�ח, �� זריקת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ÌÈnk�אכל��: epÎtLz.�אי� ל� צרי�ל�מר ְֶֹƒ¿¿∆«»ƒְִֵֶַָ

את להכ�יר ��י�, ה�א הרי אחר: �בר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ���י.

עד)הזרעי� חולי� �א.ÏÎe˙Œ‡Ï(ÊÈ):(ספרי. ְִַָ…«ָ

ה�בר: על תע�ה" "לא ל�� .ÏÎe˙Œ‡Ïה�ת�ב ֲִֵֶַַַַָָָֹ…«
א�ה, 'יכל א�מר: ��ֿקרחה יה��ע ְֵֶַַָָָָֹ�ְִַר�י



קלי d`xaiipy mei qelwpe`

íëéúøNrî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

ýåýéìi''yx:áéíëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼
íëéúäîàå íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®
äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈

:íëzàâééúìr äìrz-ït Eì øîMä-ìëa E ¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨
äàøz øLà íB÷îi''yx:ãéíB÷na-íà ék ¨−£¤¬¦§¤«¦´¦©¨º

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLàäìrz íL E £¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈©«£¤´
éúìrjeöî éëðà øLà ìk äùrz íLå Ei''yx: «ŸŸ¤®§¨´©«£¤½Ÿ²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤«¨

åèøNá zìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøák-ìëa Eì-ïúð øLà E §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨

éørLéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
ìiàëåi''yx:æèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

íénk epëtLzi''yx:æééørLa ìëàì ìëeú-àìðâc øùrî EELøéúå E ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À©§©³Ÿ§¨«§Æ§¦«§´

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„� ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

‡Ôezיב ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«

ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙�·e ÔBÎÈ�·e¿≈¿»≈¿«¿≈

ÔBÎÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â¿«¿»≈¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈

‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚיג‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿»

:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C˙ÂÏÚ ˜q«̇≈¬»»»¿»«¿»ƒ∆¡≈

ÈÈיד ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·L ÔÓ „Áa¿«ƒƒ¿»«»«≈¬»»»

:C„wÙÓ ‡�‡ Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â¿«»«¿≈…ƒ¬»¿«¿»

ÒBkzטו CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Na ÏeÎÈ˙Â¿≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

‡·‡ÒÓ CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ·‰È Ècƒ¿«»¿»ƒ¿»¿»»»

‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Âטז‡Ï ‡Óc „BÁÏ ¿«¿»¿¿»»

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔeÏÎÈ≈̇¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

CÈÂ¯˜aיז ÏÎÈÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿≈«¿ƒ¿»

CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ«¿«ƒ»«¿»ƒ¿»

Èc C¯„� ÏÎÂ C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e¿≈»¿»»¿»ƒ¿»ƒ

é"ùø

ה�בחר: מ� ��ביא� EÏ(È‚)מל�ד ¯ÓM‰. ְִִֵֶַַָ�ְָƒ»∆¿
ת(ספרי) "לא ה�בר:ל�� על ÌB˜ÓŒÏÎaע�ה" ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»

‰‡¯z ¯L‡.מקריב א�ה אבל �ל��, יעלה א�ר ¬∆ƒ¿∆ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָ

ה�רמל: �הר אל�ה� �ג�� נביא, �י ְְְִִִֵֶַַַַָָעל

(„È)EÈË·L „Á‡a..�נימי� �ל למעלה��חלק� ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

���נה �יצד? הא �בטיכ�", "מ�ל א�מר: ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָה�א

מ�ל ה�הב �בה היב�סי, מארונה ה�ר� את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�וד

�נימי� �ל �חלק� ה�ר� מק�� �מ�ל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹה�בטי�,

�ELÙ(ÂË)היה: ˙e‡ŒÏÎa ה�ת�ב.¯˜ ��ה ָָ«¿»«««¿¿ֶַַָ

�לא לה� לה�יר� �אוה, �ב�ר א� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹמד�ר?

"�י אחר: �מק�� אמ�ר ה�א הרי אמ�רי�, ְְֲִִֵֵֵַַַָָָהקרבת

ב�ר אכלה ואמר� וג�' �בל� את אלהי� ה' ְְְְְַָָָָָֹ�ְְֱִֶֶַֹירחיב

מ��, �ה� ��פל �קד�י� מד�ר? �ה ��ה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָוג�'",

ע�בר? מ�� על י�ד� יכל מק��, �כל ויאכל� ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ���ד�

"רק": ל�מר: zÏÎ‡Â�למ�ד ÁaÊz..טו (בכורות ְַַַƒ¿«¿»«¿»
עג) אכילהיבמות א�א וחלב �יזה ה�ר �ה� ל� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאי�

זביחה: ידי B‰h‰Â¯על ‡Óh‰.מ�ח ��א� לפי ְְִֵַָ«»≈¿«»ְִִֶַָֹ

�ה� ��אמר ז)קד�י� א�רֿי�ע(ויקרא "וה��ר : ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

��מא �� לה�יר הצר� יאכל", לא ְְִֵֶַַָ�ְֵֵֵָָָֹ�כלֿטמא

א אחת:�כלי�וטה�ר Ïi‡ÎÂ�קערה È·vk.�אי� ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ֵֶ

מה�: �א Ïi‡ÎÂקר�� È·vk.ה�ר�ע מ� לפטר� ְֵֶָָָ«¿ƒ¿»«»ְְְִַַָָ

וה�בה: ˙‡eÏÎ(ÊË)וה�חיי� ‡Ï Ìc‰ א�.¯˜ ְְְִֵַַַָָ««»……≈ַ

�� ל� �אי� �אמר�י �י לאעל ��ז�ח, �� זריקת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ÌÈnk�אכל��: epÎtLz.�אי� ל� צרי�ל�מר ְֶֹƒ¿¿∆«»ƒְִֵֶַָ

את להכ�יר ��י�, ה�א הרי אחר: �בר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ���י.

עד)הזרעי� חולי� �א.ÏÎe˙Œ‡Ï(ÊÈ):(ספרי. ְִַָ…«ָ

ה�בר: על תע�ה" "לא ל�� .ÏÎe˙Œ‡Ïה�ת�ב ֲִֵֶַַַַָָָֹ…«
א�ה, 'יכל א�מר: ��ֿקרחה יה��ע ְֵֶַַָָָָֹ�ְִַר�י



d`xaiipyקלי meiqelwpe`

àöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåðéøãð-ìëå EE §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§¨§¨¤¸Æ
éúáãðå øcz øLàEãé úîeøúe Ei''yx:çéék £¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬¨¤«¦¿
éäìà ýåýé éðôì-íàøLà íB÷na epìëàz E ¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ£¤̧
éäìà ýåýé øçáéðáe äzà Ba EEzáe E ¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråzçîùå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«Ÿ©§À̈
éäìà ýåýé éðôìEãé çìLî ìëa Ei''yx: ¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
Eúîãà-ìri''yx:ñëéäìà ýåýé áéçøé-ékE ©©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬

äìëà zøîàå Cì-øac øLàk Eìáb-úà¤§ª«§»©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´
úeà-ìëa øùa ìëàì ELôð äeàú-ék øùá̈½̈Ÿ¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈Ÿ§¨©©¬

øùa ìëàz ELôði''yx:àëEnî ÷çøé-ék ©§§−Ÿ©¬¨¨«Ÿ¦«¦§©̧¦§¹
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷näBîL íeùì E ©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´Ÿ§´

ðàvîe Eø÷aî zçáæå íLýåýé ïúð øLà E ¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
éørLa zìëàå Eúéeö øLàk EìELôð úeà ìëa Ei''yx:áëøLàk Cà §½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À©«£¤̧

åcçé øBähäå àîhä epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈

:C„È ˙eL¯Ù‡Â CÈ˙·„�Â ¯cƒ̇«¿ƒ¿»»¿«¿»¿»

dpÏÎÈzיח C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈

da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡«¿¿»¿«»¿«¿»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

È˙יט ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»

:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ Ïk È‡ÂÏכÈ¯‡ ≈»≈»»««¿»¬≈

È„ ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ

È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈

ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ� ÈÚ¯zƒ̇ƒ¿≈«¿»¿≈«ƒ¿»¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz CLÙ� ˙eÚ¿̄«¿»≈ƒ¿»

Ècכא ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒ

dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈

·‰È Èc C�ÚÓe C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz«»¿ƒƒ»≈»»ƒ¿«

ÏeÎÈ˙Â Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ¿»»¿»ƒ«≈ƒ»¿≈

:CLÙ� ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»¿…¿«¿»

Na¯כב ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿«

‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk ‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë«¿»¿«¿»≈≈¿ƒ≈¿»»»

é"ùø

:�� ���צא ר�אי'. אינ� טו)אבל "ואת(יהושע ְְֲֵֵֶַַַָ

יה�דה �ני יכל� לא יר��לי� י��בי ְְְְְְִִֵֵַַָָָֹהיב�סי

לפי ר�אי�, �אינ� א�א הי�, יכ�לי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלה�רי��",

מערת מה� ���קח �רית אברה� לה� ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��רת

א�א הי�, ח��י� א�א הי� יב�סי� ולא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹה�כ�לה,

דר�י �פרקי מפר� �� יב�ס, ��מ� העיר �� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹעל

לו)אליעזר ��אמר(פ' וה�א ה), ב "�י(שמואל : ְֱֱִִֶֶֶֶַ

��תב� צ�ר�ת וה�סחי�", העורי� ְְְְְִִִִִִֶֶַָָא�ֿהסיר�

ה�ב�עה את E¯˜a:עליה� ˙¯Î·e.אזהרה ְֲֵֶֶַָ¿……¿»¿ְַָָ

E„Èלכהני�: ˙Óe¯˙e.��ה���רי�:א(ÁÈ)È�ÙÏ ְֲִֹ¿«»∆ִִֵַƒ¿≈
הח�מה.‰' מ� EÈ¯ÚLa:לפני� ¯L‡ ÈÂl‰Â.�א ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆ƒ¿»∆ִ

ל� �� רא���, מע�ר �ג�� מחלק�, ל� לתת ל� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָאי�

על הזמינה� עני, מע�ר ל� אי� עני! ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָמע�ר

EÏ(ËÈ)�למי�: ¯ÓM‰.על תע�ה' 'לא ל�� ְֶָƒ»∆¿ֲִֵֶַַֹ

עליו.E˙Ó„‡ŒÏÚה�בר: מזהר אינ� ���לה, אבל ַָָ««¿»∆ְֲֵַָָ�ְָָָ

י�ראל: מענ�י B‚Â'(Î)י�תר ·ÈÁ¯ÈŒÈk.�חולי) ְֲִִֵֵֵֵָƒ«¿ƒ¿
לאכלפד) אד� יתא�ה ��א אר� �ר� ��רה ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹל�דה

וע�ר: ידי� רחבת מ��� א�א e‡ŒÏÎa˙��ר ְֲִִֶֶַַַָָָָֹ¿»««
'B‚Â ELÙ�.(ט"ז ��ר(ש� לה� נאסר ��ד�ר אבל «¿¿¿ְְֱֲִֶֶַַַָָָ

�למי�: �מקריב� מק�י�� �� א� א�א ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ�ח�י�

(‡Î)ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk.לבא ��כל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ

�ה���� עכ�ו �מ� י��, �כל �למי� ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולע��ת

ע�כ� ˆE˙Èe:ה�ל� ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ.�חולי) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ
וה�כח) י�ח�ט, היא� �זביחה צ��י ��� ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנ�

מ�יני: למ�ה ��אמר� �חיטה ‡C(Î·)הלכ�ת ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹ«
'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k.�לאכל מזהר אינ� «¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְֵ�ְְְָָָ

d`xaiiyily mei qelwpe`

epìëàéi''yx:âëék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø «Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬
-ír Lôpä ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä©−̈´©¨®¤§«ŸŸ©¬©¤−¤¦

øùaäi''yx:ãëepëtLz õøàä-ìr epìëàz àì ©¨¨«Ÿ−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−
íénki''yx:äëEì áèéé ïrîì epìëàz àì ©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ
éðáìeéøçà Eéðéra øLiä äùrú-ék E §¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬Ÿ©¨−̈§¥¥¬
ýåýéi''yx:åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-E §Ÿ̈«©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®

ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà úàáe àOzi''yx: ¦¨´½̈¨¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«
æëéúìr úéùråçaæî-ìr ícäå øùaä E §¨¦³Ÿ¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨Ÿ́§©½̈©¦§©−

éäìà ýåýééçáæ-íãå Eçaæî-ìr CôMé E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ
éäìà ýåýéìëàz øùaäå Ei''yx:çëøîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈ŸŸ¥«§´Ÿ

éëðà øLà älàä íéøácä-ìk úà zrîLå§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöîéøçà E-ãr E §©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéra øLiäå áBhä äNrú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:ñéùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¡Ÿ¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬

:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Âכג„BÁÏ ¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈¿

È¯‡ ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈

ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ� ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈

:‡¯Na ÌÚ ‡LÙ�כד‡Ï «¿»ƒƒ¿»»

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

dpÏÎÈzכה ‡ÏCÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a »≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»

¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a CÈ�·ÏÂ¿ƒ¿»«¿»¬≈«¿≈¿»»

:ÈÈ Ì„˜כוCÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ √»¿»¿«¿«¿»

È˙È˙Â ÏBhz C¯„�Â CÏ ÔB‰Ècƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ïכז„aÚ˙Â ¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«¿≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»

CÈL„e˜ ˙ÒÎ� Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»

C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó ÏÚ CÙzLÈƒ¿¿≈««¿¿»«¿»¡»»

:ÏeÎÈz ‡¯N·eכח˙È Ïa˜˙e ¯Ë ƒ¿»≈«¿««»

C„wÙÓ ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»

„Ú C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«

¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜כטÈÈ ÈˆLÈ È¯‡ √»¿»¡»»¬≈¿≈≈¿»

ÏÏÚ z‡ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡¡»»»«¿«»ƒ«¿»≈

é"ùø

מ�ר, חל�� וא�ל �בי מה אי ח�י��טהרה; א� ְְְְֳִִֶַַָָָָ�ַָ�ִ

"א� ל�מר: �למ�ד מ�ר? ÊÁ˜(Î‚)":חל�� ˜¯ ְֶָ�ְַַַָ«¬«
Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï.(ספרי),"חזק" ��אמר מ�ה ¿ƒ¿ƒ¬…«»ֱֲִֶֶַַַ

הצר� לפיכ� לאכל�. �ד� �ט�פי� �הי� למד ְַ�ְְְְְִִֵֶַָָָָָָא�ה

ע�אי �� �מע�� ר�י יה�דה. ר�י �ברי "חזק", ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָל�מר

עד �לל�ד� להזהיר� א�א ה�ת�ב �א לא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹא�מר:

�מצות, להתח�ק צרי� א�ה �ה�א��ה ה��, א� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

הצר� ל�, מתא�ה אד� �אי� מ���, לה�מר ְַ�ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקל

מצות ל�אר וחמר קל �אזהרת�, Œ‡ÏÂ:לח�ק� ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ¿…
¯Na‰ŒÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙.(ספרי קב. אזהרה(חולי� …««∆∆ƒ«»»ְַָָ

החי:לאבר epÏÎ‡z(Î„)מ� ‡Ï.(ד (כריתות ְִֵֶַַ……¿∆
לד� epÏÎ‡z(Î‰)ה�מצית:אזהרה ‡Ï.�חולי) ְְְִַַַַָָ……¿∆

לד�קלב) B‚Â'האברי�:אזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ. ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿
כג) ה��,(מכות א� מצות: �ל �כר� מ�� �למד ְְְִִֵֶַַַַָָָֹצא

ל� ז�כה מ��� ה��ר� מ���, קצה אד� �ל ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��פ��

�ל ��פ�� וערי�ת, לגזל וחמר קל אחריו, ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�לבניו

לה�: מתא�ה ˜„EÈL(ÂÎ)אד� �י.¯˜ על א� ְִֶַָָָָ«»»∆ִַַ

את ל�חט ל� ה�ר�י לא ח�י�, ל�חט מ�ר ְְְִִִִֶַֹֹ�ְִָֹ�ֶַָ�א�ה

א�א הקרבה, �לא ��ערי� �לאכל� ְְְְְֳִִֶֶַַָָָָָָָֹה�ד�י�

ה�חירה: לבית EÈ˙ÏÚ(ÊÎ)להביא� ˙ÈNÚÂ.�א ְְֲִִֵַַָָ¿»ƒ»……∆ִ

ה�ז�ח, ��י על וה�� ה��ר �� ה�, וא�על�ת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ה�ז�ח על י�פ� זבחי� �� ה�, �למי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזבחי

�ר�� וע�ד �אכל"; "וה��ר :�� ואחר ְְְְְִֵַַַָָָָָֹ�ח�ה,

על(ספרי)ר��תינ� לל�ד ��א קד�י�", "רק : ְֵֵֶֶַַַַָָָ

לאר�, ��ח�� ועלה�ד�י� ה�מ�ר�ת על �לל�ד ְְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָ

��קריב�: קד�י� ז�(ספרי).ÓL¯(ÁÎ)ולד�ת ְְִִֶַַָָ¿…
���ח, ��א �בטנ�, ל�מר� צרי� �א�ה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמ�נה,

��אמר כב)�עני� ��מר�(משלי �י נעי� "�י : ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

הא �תק��. ���מע אפ�ר �נית, וא� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�בטנ�",

מ�נה, �כלל �אינ� מע�ה:�ל �כלל ‡˙אינ� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ≈



קלי d`xaiiyily mei qelwpe`

epìëàéi''yx:âëék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø «Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬
-ír Lôpä ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä©−̈´©¨®¤§«ŸŸ©¬©¤−¤¦

øùaäi''yx:ãëepëtLz õøàä-ìr epìëàz àì ©¨¨«Ÿ−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−
íénki''yx:äëEì áèéé ïrîì epìëàz àì ©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ
éðáìeéøçà Eéðéra øLiä äùrú-ék E §¨¤´©«£¤½¦©«£¤¬Ÿ©¨−̈§¥¥¬
ýåýéi''yx:åëéLã÷ ÷øøLà Eéøãðe Eì eéäé-E §Ÿ̈«©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®

ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà úàáe àOzi''yx: ¦¨´½̈¨¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«
æëéúìr úéùråçaæî-ìr ícäå øùaä E §¨¦³Ÿ¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨Ÿ́§©½̈©¦§©−

éäìà ýåýééçáæ-íãå Eçaæî-ìr CôMé E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ
éäìà ýåýéìëàz øùaäå Ei''yx:çëøîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈ŸŸ¥«§´Ÿ

éëðà øLà älàä íéøácä-ìk úà zrîLå§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−
éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöîéøçà E-ãr E §©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤¸Æ©

ýåýé éðéra øLiäå áBhä äNrú ék íìBò½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:ñéùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¡Ÿ¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬

:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Âכג„BÁÏ ¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈¿

È¯‡ ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈

ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ� ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈

:‡¯Na ÌÚ ‡LÙ�כד‡Ï «¿»ƒƒ¿»»

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

dpÏÎÈzכה ‡ÏCÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a »≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»

¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a CÈ�·ÏÂ¿ƒ¿»«¿»¬≈«¿≈¿»»

:ÈÈ Ì„˜כוCÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ √»¿»¿«¿«¿»

È˙È˙Â ÏBhz C¯„�Â CÏ ÔB‰Ècƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ïכז„aÚ˙Â ¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«¿≈

‡Áa„Ó ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»

CÈL„e˜ ˙ÒÎ� Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»

C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó ÏÚ CÙzLÈƒ¿¿≈««¿¿»«¿»¡»»

:ÏeÎÈz ‡¯N·eכח˙È Ïa˜˙e ¯Ë ƒ¿»≈«¿««»

C„wÙÓ ‡�‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»¿«¿»

„Ú C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«

¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜כטÈÈ ÈˆLÈ È¯‡ √»¿»¡»»¬≈¿≈≈¿»

ÏÏÚ z‡ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡¡»»»«¿«»ƒ«¿»≈

é"ùø

מ�ר, חל�� וא�ל �בי מה אי ח�י��טהרה; א� ְְְְֳִִֶַַָָָָ�ַָ�ִ

"א� ל�מר: �למ�ד מ�ר? ÊÁ˜(Î‚)":חל�� ˜¯ ְֶָ�ְַַַָ«¬«
Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï.(ספרי),"חזק" ��אמר מ�ה ¿ƒ¿ƒ¬…«»ֱֲִֶֶַַַ

הצר� לפיכ� לאכל�. �ד� �ט�פי� �הי� למד ְַ�ְְְְְִִֵֶַָָָָָָא�ה

ע�אי �� �מע�� ר�י יה�דה. ר�י �ברי "חזק", ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָל�מר

עד �לל�ד� להזהיר� א�א ה�ת�ב �א לא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹא�מר:

�מצות, להתח�ק צרי� א�ה �ה�א��ה ה��, א� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

הצר� ל�, מתא�ה אד� �אי� מ���, לה�מר ְַ�ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָקל

מצות ל�אר וחמר קל �אזהרת�, Œ‡ÏÂ:לח�ק� ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ¿…
¯Na‰ŒÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙.(ספרי קב. אזהרה(חולי� …««∆∆ƒ«»»ְַָָ

החי:לאבר epÏÎ‡z(Î„)מ� ‡Ï.(ד (כריתות ְִֵֶַַ……¿∆
לד� epÏÎ‡z(Î‰)ה�מצית:אזהרה ‡Ï.�חולי) ְְְִַַַַָָ……¿∆

לד�קלב) B‚Â'האברי�:אזהרה EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ. ְְִֵַַָָָָ¿««ƒ«¿¿
כג) ה��,(מכות א� מצות: �ל �כר� מ�� �למד ְְְִִֵֶַַַַָָָֹצא

ל� ז�כה מ��� ה��ר� מ���, קצה אד� �ל ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��פ��

�ל ��פ�� וערי�ת, לגזל וחמר קל אחריו, ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�לבניו

לה�: מתא�ה ˜„EÈL(ÂÎ)אד� �י.¯˜ על א� ְִֶַָָָָ«»»∆ִַַ

את ל�חט ל� ה�ר�י לא ח�י�, ל�חט מ�ר ְְְִִִִֶַֹֹ�ְִָֹ�ֶַָ�א�ה

א�א הקרבה, �לא ��ערי� �לאכל� ְְְְְֳִִֶֶַַָָָָָָָֹה�ד�י�

ה�חירה: לבית EÈ˙ÏÚ(ÊÎ)להביא� ˙ÈNÚÂ.�א ְְֲִִֵַַָָ¿»ƒ»……∆ִ

ה�ז�ח, ��י על וה�� ה��ר �� ה�, וא�על�ת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

ה�ז�ח על י�פ� זבחי� �� ה�, �למי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזבחי

�ר�� וע�ד �אכל"; "וה��ר :�� ואחר ְְְְְִֵַַַָָָָָֹ�ח�ה,

על(ספרי)ר��תינ� לל�ד ��א קד�י�", "רק : ְֵֵֶֶַַַַָָָ

לאר�, ��ח�� ועלה�ד�י� ה�מ�ר�ת על �לל�ד ְְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָ

��קריב�: קד�י� ז�(ספרי).ÓL¯(ÁÎ)ולד�ת ְְִִֶַַָָ¿…
���ח, ��א �בטנ�, ל�מר� צרי� �א�ה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמ�נה,

��אמר כב)�עני� ��מר�(משלי �י נעי� "�י : ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָ

הא �תק��. ���מע אפ�ר �נית, וא� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�בטנ�",

מ�נה, �כלל �אינ� מע�ה:�ל �כלל ‡˙אינ� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ≈



d`xbiiyilyקלד meiqelwpe`

éðtî íúBà úLøì änL-àáíúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈
:íöøàa záLéåìL÷pz-ït Eì øîMä §¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ

éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸
älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ

éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úài''yx:àì-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ
éäìà ýåýéì ïë äùrúýåýé úárBz-ìë ék E ©«£¤Ÿ́¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹

íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN øLà£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ
íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàåi''yx: §¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«

âéàíëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½
àìå åéìr óñú-àì úBùrì eøîLú BúàŸ¬¦§§−©«£®Ÿ«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ

epnî òøâúi''yx:ôáBà àéáð Eaø÷a íe÷é-ék ¦§©−¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−
çéìà ïúðå íBìç íìúôBî Bà úBà Ei''yx: Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²−¬¥«

CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï¿«»¿»»»»¿ƒ√»»

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È ˙¯È˙Â¿≈«»¿¿≈«¿«¿¬

˙Ï˜zל ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»«

CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc ¯˙a ÔB‰È¯˙a«¿≈»«¿ƒ¿≈ƒ√»»

¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿¿≈«

˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡�‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

‡C‰Ïלא ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»

È�Ò Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Óc Ïk È¯‡¬≈»ƒ¿»»√»¿»ƒ»≈

˙È Û‡ È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú¬»¿«¬»¿¬≈«»

‡¯e�a ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙�a ˙ÈÂ ÔB‰È�a¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏאÈc ‡Ób˙t Ïk ˙È ¿«¬»¿»»ƒ¿»»ƒ

Ôe¯hz d˙È ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡¬»¿«≈»¿»≈ƒ¿

‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚ�Ó˙בC�Èa Ìe˜È È¯‡ ƒ¿¿ƒ≈¬≈¿≈»

˙‡ CÏ ÔzÈÂ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i·�¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆»»

é"ùø

ÌÈ¯·c‰ŒÏk.(�ש)ק�ה מצוה עלי� חביבה ��הא »«¿»ƒְְֲִִֵֶֶַָָָָ

חמ�רה ה�מי�:.‰Bh·:�מצוה .Li‰Â¯�עיני ְְֲִָָ«ְִֵֵַַָ¿«»»
ל���.L˜pzŒÔt(Ï)אד�:�עיני �ר�� א�נקל�ס ְֵֵָָ∆ƒ»≈ְְְְִֵ

��א ,����� לדק�ק ח� ��א א�מר ואני ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹמ�ק�;

מ���, ה��פל ליס�ד ואפ�� י�ק�, �ל��� נ�"� ְֲִִִִִֵֶַַַָמצינ�

נ�"�: מצינ� וק�ק�� טר�� �ל��� ה)אבל (דניאל ְְְֲִִִֵָָ

א�מר: אני זה וא� נק��", לדא �א ְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�ְְַ"ואר��ת�

להי�ת אחריה�, ��ר� �� אחריה�", ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"��ֿ��ק�

וכ� מע�יה�, אחר קט)�ר�� נ��ה(תהלי� "ינ�� : ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

עליו להי�ת הר�ע את מק�ל ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָלכלֿא�רֿל�",

ממ�נ�: אחר �מתנ��י� מחזירי� ויהי� ר�י�, ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָנ��י�

EÈ�tÓ Ì„ÓM‰ È¯Á‡.�א�מיד� ��ראה אחר «¬≈ƒ»¿»ƒ»∆ְְִִֵֶֶֶַַַ

א��? ��מד� מה מ�ני לב, לתת ל� י� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמ�ני�,

לא א�ה א� ��ידיה�. מקלקלי� מע�י� ְִִֵֶֶַַָָֹ�ְְֲִִֵַמ�ני

וי�מיד��: אחרי� יבא� ��א ,�� ‡ÎÈ‰�ע�ה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ≈»
e„·ÚÈ.על א�א זרה, עב�דה על ענ� ��א לפי ««¿ְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

��ת�ב �מ� וה��חואה, ונ��� וק��ר (שמותז��ח ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ

�אכב) לגב�, ה�ע�י� �ברי� לב��", לה' "�ל�י :ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ

לעבד� זרה עב�דה �ל �ר�� �א� �א� ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָול�ד�

לפע�ר, ��ער �ג�� אחר, אב��דבר וז�רק ְְְְִֵֵֵֶֶַָָ

וק��ר ז��ח אבל וח�ב. עב�דת�, היא ז� ְְְְֲֲִִִִַַַָָָלמרק�ליס,

ח�ב: �דר�� ��א אפ�� וה��חואה, ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹונ���

(‡Ï)Ì‰È�aŒ˙‡ Ì‚ Èk.(ספרי)את לר��ת ,'��' ƒ«∆¿≈∆ְֶַַ

ראיתי 'אני עקיבא: ר�י אמר וא��תיה�. ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאב�תיה�

ואכל�': �ל�� לפני לאביו ��פת� ��כבי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָע�בד

(‡)¯·c‰ŒÏk �בחמ�רה.‡˙ ˙e¯ÓL:ק�ה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
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וא�מרו) א�ת", �י "וע�ית חרב(ש�): "יהיֿנא : ְְְִִִֵֶָָָֹ

וג�'": ÙBÓ˙אלֿה��ה B‡.:�אחרי [ספרי� �אר� ְִֶַָ≈ְֲִִֵֶָָָ
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�למ�עדי�": לאתת ÙBÓ˙"והי� B‡.,�אר� ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

d`xbiiyily mei qelwpe`
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ýåýé äqðî ék àeää íBìçä íìBç-ìà Bà²¤¥¬©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³
-úà íéáäà íëLéä úrãì íëúà íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤
:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨§©§¤−§¨©§§¤«

äeàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®
Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬

ïe÷aãú Báe eãárúi''yx:åBà àeää àéápäå ©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´©¿´
äøñ-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìçŸ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤Â¨Â̈
õøàî | íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´¥¤´¤
-ïî Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ¦

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcäda úëìì E ©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤¤́¨®
Eaøwî òøä zøráei''yx:ñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáE÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À
äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø Bà̄¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈

:‡˙ÙBÓ B‡ג‡˙‡ È˙ÈÈÂ ¿»¿≈≈»»

¯ÓÈÓÏ CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»

‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰�¿«»««¬««¿«»ƒ»

:ÔepÁÏÙ�Â Ôe�zÚ„ÈדÏa˜˙ ‡Ï ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈

ÌÏÁÏ B‡ ‡e‰‰ ‡i·� ÈÓb˙ÙÏ¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈

ÈÈ Èq�Ó È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»

ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»¿¿ƒ««ƒ≈

ÔBÎaÏ ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ»̄¬ƒ»¿»¡»¬¿»ƒ¿
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BÎ‰Ï‡ ÈÈ„ÔeÏÁ„z d˙ÈÂ ÔeÎ‰z Ô «¿»¡»¬¿»¿»≈ƒ¿¬

d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈

ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿

:Ôe·¯˜˙z dzÏÁ„·eו‡i·�e ¿««¿≈ƒ¿»¿¿ƒ»

‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰«»≈∆¿»«

ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¬≈«ƒ«¿»«¿»

‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈»¿≈«¿»

‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈«¿»

ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»

„·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈

:C�ÈaÓ LÈ·cזCpÎlÓÈ È¯‡ ¿ƒƒ≈»¬≈¿«¿ƒ»

Cz¯· B‡ C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡¬«ƒ»¿»¿«»

Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ƒ«¿»»«¿»ƒ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa CLÙ�Î¿«¿»¿ƒ¿»¿≈»¿«

‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙ�Â¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

é"ùø

�לֿ ועל לב�� עלֿה��ה יהיה טל "א� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ�כתיב:

וא� ל�", ת�מע "לא כ� �י על א� חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהאר�

ה�א �ר�� ה�ד�� ל� נ�ת� מ�ניֿמה ְִֵֵַַָָָֹ�אמר:

אלהיכ� ה' מנ�ה "�י א�ת? לע��ת ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממ�לה

e¯ÓLz(‰)":אתכ� ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â.:מ�ה ��רת ְֶֶ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ

eÚÓL˙ BÏ˜·e.:�ה�ביאי ˙e„·Ú�ק�ל B˙B‡Â. ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…
˙„Ôe˜a�מק���: B·e.(יד �דרכיו:(סוטה ה�בק ְְִָƒ¿»ְִִֵָָָ

�ע�ה �מ� ח�לי�! ��ר מתי�, קבר חסדי�, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ�מל

ה�א: �ר�� מ�.Ò¯‰(Â)ה�ד�� ה��סר �בר ַָָ»»ִַָָָ

,�� לד�ר צ�יתיו ולא נברא ולא היה ��א ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹהע�ל�,

(אבווענדונג): �לע"ז ÈaÓ˙דישטורנור"א E„t‰Â ְַַ¿«…¿ƒ≈

ÌÈ„·Ú.(ספרי)א�א עלי� ל� אי� ��דא�,אפ�� ¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶָָָ

:���(Ê)E˙ÈÒÈ Èk.אמר�� �ר�י, א�א הסתה אי� ַƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

כו) �י",(ש"א הסית� ה' "א� �לע"ז: אמיטר"א ְְִִִֵַַ

:�� לע��ת ���יא� רייצע�], מאב:.‡EÈÁ[א� ֲִֵֶַַ»ƒֵָ

En‡ŒÔ·.�פו)מא ה��כבת.E˜ÈÁ:(קידושי� ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ֶֶַ

�לע"ז אפקיט"א ,�� �מח��ה ְְְְֵֶַַָ�חיק�

וכ� מג)(אנהאנגענד), האר�",(יחזקאל "�מחיק : ְֵֵֵֶָָ

�אר�: ה�ק�ע ELÙ�kמיס�ד ¯L‡.,�אבי זה ִֶַַָָָ¬∆¿«¿¿ִֶָ

וחמר קל ל�, החביבי� את ה�ת�ב ל� ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ�ר�

�ברי.qa˙¯לאחרי�: �אי� �הוה, ה�ת�ב ��ר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֵֶֶַַָֹ

א�מר ה�א �למה וכ� ��תר, א�א ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
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וא� ל�", ת�מע "לא כ� �י על א� חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהאר�

ה�א �ר�� ה�ד�� ל� נ�ת� מ�ניֿמה ְִֵֵַַָָָֹ�אמר:

אלהיכ� ה' מנ�ה "�י א�ת? לע��ת ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממ�לה

e¯ÓLz(‰)":אתכ� ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â.:מ�ה ��רת ְֶֶ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ

eÚÓL˙ BÏ˜·e.:�ה�ביאי ˙e„·Ú�ק�ל B˙B‡Â. ¿…ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…
˙„Ôe˜a�מק���: B·e.(יד �דרכיו:(סוטה ה�בק ְְִָƒ¿»ְִִֵָָָ

�ע�ה �מ� ח�לי�! ��ר מתי�, קבר חסדי�, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ�מל

ה�א: �ר�� מ�.Ò¯‰(Â)ה�ד�� ה��סר �בר ַָָ»»ִַָָָ

,�� לד�ר צ�יתיו ולא נברא ולא היה ��א ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹהע�ל�,

(אבווענדונג): �לע"ז ÈaÓ˙דישטורנור"א E„t‰Â ְַַ¿«…¿ƒ≈

ÌÈ„·Ú.(ספרי)א�א עלי� ל� אי� ��דא�,אפ�� ¬»ƒְֲֲִֵֶֶֶָָָ

:���(Ê)E˙ÈÒÈ Èk.אמר�� �ר�י, א�א הסתה אי� ַƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

כו) �י",(ש"א הסית� ה' "א� �לע"ז: אמיטר"א ְְִִִֵַַ

:�� לע��ת ���יא� רייצע�], מאב:.‡EÈÁ[א� ֲִֵֶַַ»ƒֵָ

En‡ŒÔ·.�פו)מא ה��כבת.E˜ÈÁ:(קידושי� ∆ƒ∆ֵֵ≈∆ֶֶַ

�לע"ז אפקיט"א ,�� �מח��ה ְְְְֵֶַַָ�חיק�

וכ� מג)(אנהאנגענד), האר�",(יחזקאל "�מחיק : ְֵֵֵֶָָ

�אר�: ה�ק�ע ELÙ�kמיס�ד ¯L‡.,�אבי זה ִֶַַָָָ¬∆¿«¿¿ִֶָ

וחמר קל ל�, החביבי� את ה�ת�ב ל� ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ�ר�

�ברי.qa˙¯לאחרי�: �אי� �הוה, ה�ת�ב ��ר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֵֶֶַַָֹ

א�מר ה�א �למה וכ� ��תר, א�א ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ



d`xbiiyilyקלו meiqelwpe`

äzà zrãé àì øLà íéøçà íéýìû äãárðå§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈
éúáàåEi''yx:çøLà íénrä éýìûî ©«£Ÿ¤«¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ

éìà íéáøwä íëéúáéáñjnî íé÷çøä Bà E §¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷îi''yx:è-àì ¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤«Ÿ

ðér ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàúE Ÿ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³¥«§Æ
åéìr äqëú-àìå ìîçú-àìå åéìri''yx:éék ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«¦³

ääðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈
äðøçàa írä-ìk ãéå Búéîäìi''yx:àéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬

ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´
éäìàúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáráé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå £¨¦«§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ
:Eaø÷a äfä òøä øáck úBùrì eôñBéñ ¦´©«£ÀŸ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

âééør úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà EE ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
ì Eì ïúðøîàì íL úáLi''yx:ãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„Èח˙ÂÚhÓ ¿««¿«¿«¬»»»ƒ«¬«

ÔÈ·È¯˜c ÔBÎÈ�¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ

‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»

:‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂטdÏ È·È˙ ‡Ï ¿«¿»≈«¿»»≈≈≈

C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ≈¿»¿≈»

ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈

:È‰BÏÚיdpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡ ¬ƒ¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈

dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z C„È¿»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈

:‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»

‡¯Èיא ˙eÓÈÂ ‡i�·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈

ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡Ú·»»¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Èc C‰Ï‡¡»»ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓיבÏ‡¯NÈ ÏÎÂ ƒ≈«¿»¿»ƒ¿»≈

ÔeÙÒBÈ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈

:C�Èaיג„Áa ÚÓL˙ È¯‡ ≈»¬≈ƒ¿«¿«

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏידe˜Ù� ¿ƒ««»¿≈»¿»

eÈÚË‡Â C�ÈaÓ ‡ÚL¯ È�a ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»

é"ùø

ואפלה": לילה �אי��� י��, ‡L¯"�נ��ֿ�ערב ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆
EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï.ה�א �ד�ל �נאי זה, �בר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ

לה� ��סר� מה מ�יחי� אי� הא�מ�ת �א� ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל�,

ל� ��סר� מה 'עזב ל�: א�מר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאב�תיה�,

‰¯ÌÈ˜Á(Á)אב�תי�': B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰. ֲֶ«¿…ƒ≈∆»¿…ƒ
סא) ��(סנהדרי� א�א �רח�קי�? קר�בי� �רט ְְִִֵֶַָָָָל�ה

טיב� למד א�ה קר�בי�, �ל מ�יב� ה�ת�ב: ְִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

אי� �� ��ר�בי�, מ�� �אי� ��� רח�קי�, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�ל

�רח�קי�: ‰‡¯ıמ�� ‰ˆ˜Ó.(ספרי)�ח�הז ְִַָָƒ¿≈»»∆ַָ

הע�ל��לבנה מ��� מה�כי� �ה� ה�מי�, �צבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ס�פ�: BÏ(Ë)ועד ‰·‡˙Œ‡Ï.(�ש)אב� �הא לא ְַ……∆ְֵֵָֹ

��אמר לפי �אהב��, לא יט)ל�, "ואהב�(ויקרא : ְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָֹ

�אהב: לא זה את �מ��", ‡ÂÈÏלרע� ÚÓL˙ ‡ÏÂ. ְֲֵֶֶַָֹֹ¿…ƒ¿«≈»
��אמר לפי ל�, למחל נפ�� על (שמות�התח�נ� ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַֹ

�עזב:כג) לא לזה ע��", �עזב "עזב :ÒBÁ˙ ‡ÏÂ ֲֲִֶַַָָֹֹֹֹ¿…»
ÂÈÏÚ E�ÈÚ.,"�רע עלֿ�� תעמד "לא ��אמר: לפי ≈¿»»ְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ

�ח�ס: לא זה �זכ�ת�:.ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂעל �ה�� לא ֶַָֹ¿…«¿…ְְִֵַֹ

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ.(ספרי),ח�בה ל� י�דע א�ה א� ¿…¿«∆»»ִֵַַָָ

ל��ק: ר�אי ep‚¯‰z(È)אינ� ‚¯‰ Èk.יצא [א� ְְִֵַַֹƒ»…««¿∆ִָָ

�י� מ�ית יצא לח�בה], החזירה� ז�אי, �י� ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָמ�ית

לזכ�ת �חזירה� אל BaŒ‰È‰z:(ספרי)ח�ב, E„È ְֲִִֵַַַָ»¿ƒ¿∆
‰�BL‡¯·.לא להמית�, ה�יסת �יד מתמצוה »ƒ»ְְֲִִִֵַַַָָֹ

הע� �ל "ויד ��אמר: אחרי�, �יד ימ�ת ְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ�יד�,

ÌL(È‚)":וג�' ˙·LÏ.(ספרי),�ליר��לי �רט ְ»∆∆»ְִִַָָ

לדירה נ�נה Ó‡Ï¯:��א 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk.�א�מרי ְְִִֶָָֹƒƒ¿«¿≈…ְִ

וג�' "יצא� :��:"(„È)ÌÈL�‡.(פה ולא(סנהדרי� ְְֵָ¬»ƒְֹ

�ל(ש�).ÏÚiÏ·ŒÈ�aנ�י�: ע�� ��רק� על, �לי ִָ¿≈¿ƒ««ְְִֶָֹ�ֶ

Ì¯ÈÚ:מק�� È·LÈ.�מ�א אחרת. עיר י��בי ולא ָ…¿≈ƒ»ְְִִֵֶֶַָֹ

d`xciiriax mei qelwpe`

äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²
ízrãé-àì øLà íéøçà íéýìûi''yx: ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

åèúîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ
úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ

Eaø÷ai''yx:æèøérä éáLé-úà äkú äkä §¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬
-øLà-ìk-úàå dúà íøçä áøç-éôì àåää©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯§¤¨£¤

áøç-éôì dzîäa-úàå dai''yx:æé-ìk-úàå ¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨
Làá zôøùå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«Ÿ©§¨´¨¥À
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìàãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå Ei''yx: ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ
àk Eaøäå Eîçøåéúáàì òaLð øLEi''yx: §¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«

èééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì EøîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ
íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éäìà ýåýé éðéra øLiä úBNrì:Eñéòéáø ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ

úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéùú-àìå eããbúúi''yx:áLBã÷ ír ék ¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦Ÿ̄¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«¦´©³¨Æ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È ˙È»»¿≈«¿¿¿≈»¿«

ÚËÏ ÁÏÙ�Â‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙Â ¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

:ÔezÚ„Èטו˜Bc·˙Â Úa˙˙Â ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈»

‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»

:C�ÈaטזÈ·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓ ≈»ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈

¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ¿ƒ¿«¿»∆««

d¯ÈÚa ˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È»«¿»»ƒ«¿»¿ƒ«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיזd‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ¿ƒ¿«¿»∆¿»»¬»«

‡¯e�a „˜B˙Â di˙Ù B‚Ï LB�Îzƒ¿¿¿»«¿≈¿»

¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È»«¿»¿»»¬»«¿ƒ

·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿≈≈»ƒ

:„BÚ È�a˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏיח‡ÏÂ ¿»»»ƒ¿¿≈¿»

‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„Èƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»

·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«

CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ÔÈÓÁ¯ CÏ»«¬ƒƒ«≈¬»¿«¿ƒ»

:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓkיטÈ¯‡ ¿»ƒ«ƒ«¬»»»¬≈

¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜¿̇«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È»»ƒƒƒ¬»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿∆¿«¿»»√»¿»

:C‰Ï‡אÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈ�a ¡»»¿ƒ«√»¿»

ÔeeL˙ ‡ÏÂ ÔeÓÓÁ˙˙ ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»ƒ¿«¿¿»¿«

:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa Ë¯ÓבÈ¯‡ ¿»≈≈≈«ƒ¬≈

C·e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ««ƒ«¿√»¿»¡»»»

é"ùø

���יח�ה עד ה��חת עיר נע�ית 'אי� ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָאמר�:

מ��כ�': מ�יחיה ��הי� ועד ְְֲִִִִֶֶַַָָָאנ�י�,

(ÂË)·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â.(מ (סנהדרי� ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
י� �א� ה�קרא מר��י חקיר�ת, �בע למד� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ�א�

מ� אינ� ו�אל�, והיטב; וחקירה �רי�ה, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָג':

ה�א אחר �במק�� �דיק�ת. למד� �מ��� ְְְְִִִֵֶַַָָָה�ני�,

יט)א�מר וע�ד(דברי� היטב", ה��פטי� "ודר�� : ְְְְִֵֵֵַָ

א�מר ה�א אחר יז)�מק�� היטב",(ש� "ודר�� : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

לי�� �וה, לגזרה היטב' 'היטב �לולמד�: האמ�ר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָ

�זה: ˙k‰(ÊË)זה ‰k‰.(לא יכל(ב"מ אינ� א� ְֶֶ«≈«∆ְִֵָֹ

�אחרת: המית� �ה�, ה�ת�בה �מיתה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהמית�

(ÊÈ)EÈ‰Ï‡ '‰Ï.:�ב�ביל� ÔÚÓÏ(ÁÈ)ל�מ� «¡…∆ְְִִִ¿««
Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ.(ספרי)עב�דת� זמ� ��ל »≈¬«ְֲֶֶַַָ

�ע�ל�: א� חר�� �ע�ל�, Ï‡(‡)��כבי� ֲִַָָָָָ…
e„„b˙˙.�נ�� ו�רטלא מת,�דידה על �ב�רכ� ƒ¿…¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

�ל �ניו �א�� לפי ע��י�, �האמ�ר�י� ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ�דר�

�ד�די� ולא נאי� להי�ת רא�יי� וא�� ְְְְְִִִִֶַָָֹמק��,

ÌÎÈ�ÈÚ�מקרחי�: ÔÈa.��במק� ה��חת, אצל ְִָֹ≈≈≈∆ְֵֶַַַַָ

א�מר ה�א כא)אחר קרחה(ויקרא יקרח� "לא : ְְְִֵֵַָָֹ

העיני�: �בי� הרא� �ל לע��ת Èk(·)�רא��", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹƒ



קלז d`xciiriax mei qelwpe`

äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²
ízrãé-àì øLà íéøçà íéýìûi''yx: ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«

åèúîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ
úàfä äárBzä äúNrð øácä ïBëð̈´©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ

Eaø÷ai''yx:æèøérä éáLé-úà äkú äkä §¦§¤«©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬
-øLà-ìk-úàå dúà íøçä áøç-éôì àåää©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯§¤¨£¤

áøç-éôì dzîäa-úàå dai''yx:æé-ìk-úàå ¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤§¤¨
Làá zôøùå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«Ÿ©§¨´¨¥À
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìàãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå Ei''yx: ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ
àk Eaøäå Eîçøåéúáàì òaLð øLEi''yx: §¦«©§´§¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«

èééäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì EøîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ
íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®

éäìà ýåýé éðéra øLiä úBNrì:Eñéòéáø ©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ

úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéùú-àìå eããbúúi''yx:áLBã÷ ír ék ¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦Ÿ̄¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«¦´©³¨Æ

C‰� ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È ˙È»»¿≈«¿¿¿≈»¿«

ÚËÏ ÁÏÙ�Â‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙Â ¿ƒ¿«¿«¬««¿«»ƒ»

:ÔezÚ„Èטו˜Bc·˙Â Úa˙˙Â ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈»

‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»

:C�ÈaטזÈ·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓ ≈»ƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈

¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ¿ƒ¿«¿»∆««

d¯ÈÚa ˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È»«¿»»ƒ«¿»¿ƒ«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיזd‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ¿ƒ¿«¿»∆¿»»¬»«

‡¯e�a „˜B˙Â di˙Ù B‚Ï LB�Îzƒ¿¿¿»«¿≈¿»

¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È»«¿»¿»»¬»«¿ƒ

·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿≈≈»ƒ

:„BÚ È�a˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏיח‡ÏÂ ¿»»»ƒ¿¿≈¿»

‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„Èƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»

·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«

CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ÔÈÓÁ¯ CÏ»«¬ƒƒ«≈¬»¿«¿ƒ»

:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓkיטÈ¯‡ ¿»ƒ«ƒ«¬»»»¬≈

¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜¿̇«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È»»ƒƒƒ¬»¿«¿»

ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿∆¿«¿»»√»¿»

:C‰Ï‡אÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈ�a ¡»»¿ƒ«√»¿»

ÔeeL˙ ‡ÏÂ ÔeÓÓÁ˙˙ ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»ƒ¿«¿¿»¿«

:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈ�ÈÚ ÔÈa Ë¯ÓבÈ¯‡ ¿»≈≈≈«ƒ¬≈

C·e C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ««ƒ«¿√»¿»¡»»»

é"ùø

���יח�ה עד ה��חת עיר נע�ית 'אי� ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָאמר�:

מ��כ�': מ�יחיה ��הי� ועד ְְֲִִִִֶֶַַָָָאנ�י�,

(ÂË)·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â.(מ (סנהדרי� ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
י� �א� ה�קרא מר��י חקיר�ת, �בע למד� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמ�א�

מ� אינ� ו�אל�, והיטב; וחקירה �רי�ה, ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָג':

ה�א אחר �במק�� �דיק�ת. למד� �מ��� ְְְְִִִֵֶַַָָָה�ני�,

יט)א�מר וע�ד(דברי� היטב", ה��פטי� "ודר�� : ְְְְִֵֵֵַָ

א�מר ה�א אחר יז)�מק�� היטב",(ש� "ודר�� : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

לי�� �וה, לגזרה היטב' 'היטב �לולמד�: האמ�ר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָ

�זה: ˙k‰(ÊË)זה ‰k‰.(לא יכל(ב"מ אינ� א� ְֶֶ«≈«∆ְִֵָֹ

�אחרת: המית� �ה�, ה�ת�בה �מיתה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהמית�

(ÊÈ)EÈ‰Ï‡ '‰Ï.:�ב�ביל� ÔÚÓÏ(ÁÈ)ל�מ� «¡…∆ְְִִִ¿««
Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ.(ספרי)עב�דת� זמ� ��ל »≈¬«ְֲֶֶַַָ

�ע�ל�: א� חר�� �ע�ל�, Ï‡(‡)��כבי� ֲִַָָָָָ…
e„„b˙˙.�נ�� ו�רטלא מת,�דידה על �ב�רכ� ƒ¿…¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

�ל �ניו �א�� לפי ע��י�, �האמ�ר�י� ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ�דר�

�ד�די� ולא נאי� להי�ת רא�יי� וא�� ְְְְְִִִִֶַָָֹמק��,

ÌÎÈ�ÈÚ�מקרחי�: ÔÈa.��במק� ה��חת, אצל ְִָֹ≈≈≈∆ְֵֶַַַַָ

א�מר ה�א כא)אחר קרחה(ויקרא יקרח� "לא : ְְְִֵֵַָָֹ

העיני�: �בי� הרא� �ל לע��ת Èk(·)�רא��", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹƒ



d`xciiriaxקלח meiqelwpe`

éäìà ýåýéì äzàúBéäì ýåýé øça Eáe E ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À¦«§¬
éðt-ìr øLà íénrä ìkî älâñ írì BìÆ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

äîãàäi''yx:ñâäárBz-ìk ìëàú àìi''yx: ¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äù øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬Ÿ§¨¦−

íéfr äùåi''yx:äïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬Ÿ¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
øîæå Bàúei''yx:åäñøt úñøôî äîäa-ìëå §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈
eìëàz dúà äîäaai''yx:æàì äæ-úà Cà ©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ

äñøtä éñéøônîe äøbä éìrnî eìëàú«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äreñMä©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
àì äñøôe änä äøâ äìrî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ

íëì íä íéàîè eñéøôäi''yx:çøéæçä-úàå ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤Â©«£¦Â
àeä àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬−
bú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëìeòi''yx:ñèeìëàz äæ-úà ¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½

·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒ

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓƒ…«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג Ïk ÏeÎÈ˙ ‡ÏדÔÈc »≈»ƒ¿»»≈

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒ

:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â ÔÈÏÁ¯cה‡Ïi‡ ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ«»»

‡ÓÈ¯Â ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»

:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Âו‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¿¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ»

ÔÈÙÏË ‡ÙÏhÓe ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òcƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ

‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aז˙È Ì¯a ƒ¿ƒ»»«≈¿¿«»

‡¯LÙ È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»

‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»

‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·�¯‡ ˙ÈÂ ‡ÏÓb ˙È»«¿»¿»«¿¿»¿»«¿»

ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ ‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡¬≈«¿≈ƒ¿»ƒ«¿»¿

‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï:ÔBÎÏ Ôep »¿ƒ»¿»¬ƒƒ¿

Ò¯t˙‡ח ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»

ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ ‡ÏÂ ‡e‰¿»»«¿»»¿

ÔB‰zÏ·�·e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿

:Ôe·¯˜˙ ‡ÏטÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È »ƒ¿¿»≈≈¿

é"ùø

‰z‡ LB„˜ ÌÚ.,�מאב�תי עצמ� וע�ד:קד�ת «»«»ְ�ְְְֲֵֶַַ

ה' �חר לד).ÚBzŒÏk·‰(‚)":"�ב� �ל(בכורות ְַָ»≈»ָ

ל�חט� �די �כ�ר אז� צר� �ג��: ל�, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ��עב�י

יהיה לא מ�� "�ל ל�: ��עב�י �בר הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��דינה,

א�ת� על ויאכל י�ח�ט ��א �א�, ול�ד �בא ,"��ְְְִִֵֶַַָָֹֹ

ל�, ��עב�י �בר הרי �חלב, ��ר ��ל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָה���.

אכילת�: על �א� B‚Â':(„)והזהיר ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê ְְֲִִִַָָ…«¿≈»¿
(‰)¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡.�עא)למדנ חולי� (ספרי. «»¿ƒ¿«¿ְַָ

ולמדנ� �המה, �כלל סג)�הח�ה �ה�המה(חולי� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

��רט מק�� ��כל ה�ה�רה, מ� מר�ה טמאה ְְִֵֶַָָָָ�ְְְֵַָָוח�ה

ה�עט: 'יעלא',.Bw‡Âאת לט)מתר��: יעלי(איוב ֶַ�ָ¿«ְ�ְְֲֵַַָָ

אשטנבו"ק ה�א, פ)סלע וחולי� .B‡˙e:(ת"א ֶַ¿
וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י [וכ� תורבל"א,

�ל��� יער באל"א, ה�ער. ��ר ב] נט חולי� ְִַַַַַברש"י

�תר��מ�:.Ò¯ÙÓ˙(Â)אר�י: .Ò¯t‰סד�קה, ֲִַ«¿∆∆ְְְַָ«¿»
(פוסזאהלע) ���י.ÚÒLÂ˙:פלאנט"ה חל�קה ¿…««ְֲִֵָ

והיא ���רני�, חל�קה ואינ� סד�קה ��� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָצ�רני�,

סט).Ó‰aa‰טמאה: ��מצא(חולי� מה מ�מע ְֵָ«¿≈»ְְִֶַַָָ

אמר� מ�א� אכל! ע"ד)��המה, נ�ר(ש� �ה�ליל ְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹ

א��: כד).‰ÚeÒM‰(Ê)��חיטת היא(נדה �ר�ה ְִִִַ«¿»ְִִָ

ר��תינ�: אמר� �דרא�ת; ��ני ��י� �ני ל� ���ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ס"ג) ה�ס�עה,(חולי� מ�ני ��המ�ת, נ�נ�? ְְְְִִֵֵַַָָָ'ל�ה

�הני�': �ת�רת נאמר� ��א הראה, מ�ני ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ�בע�פ�ת,

(Á)eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï·�·e.(ת"כ):��ר� ר��תינ� ¿ƒ¿»»…ƒ»ְֵֵַ

יהי� יכל �רגל. עצמ� את לטהר ח�ב �אד� ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�רגל,

ל�מר �למ�ד ה�נה? �כל כא)מזהרי� :(ויקרא �ְְְִַַַָָָָ

חמ�רה, ה�ת, �מאת �מה וג�'", ה�הני� אל ְֲֵַַָ�ְֱֲִֶַַֹֹ"אמר

נבלה, טמאת מזהרי�, י�ראל ואי� מזהרי� ְְֵַָ�ְִָ�ְְְִִֵֵָָ�ֲִֹ�הני�

d`xciiriax mei qelwpe`

øétðñ Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²§©¦¬
:eìëàz úN÷N÷åéøétðñ Bì-ïéà øLà ìëå §©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ£¤¯¥²§©¦¬

:íëì àeä àîè eìëàú àì úN÷N÷åñ §©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬−¨¤«
àéeìëàz äøäè øBtö-ìki''yx:áéøLà äæå ¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾£¤¬

äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àìi''yx: Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âédðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåi''yx:ãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬
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æéCìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäåi''yx: §©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
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eìëàé àì íëìi''yx:ëeìëàz øBäè óBò-ìki''yx:àëeìëàú-àì ¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´
éørLa-øLà øbì äìáð-ìëír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

ÔÈˆÈˆ dÏ Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«»…ƒ≈ƒƒ

:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Âי˙ÈÏ Èc ÏÎÂ ¿«¿ƒ≈¿¿…ƒ≈

ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓיא¯tˆ Ïk ¿»»¿»ƒ«

:ÔeÏÎÈz ‡ÈÎcיב‡Ï Èc ÔÈ„Â «¿»≈¿¿≈ƒ»

:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L� ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ≈̇¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¿»

i„Â˙‡יג ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ù�k ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»

:d�ÊÏיד:d�ÊÏ ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ ƒ¿«¿»»…¿»ƒ¿≈

tˆÂ¯טו ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ� ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ«

:È‰B�ÊÏ ‡ˆ�Â ‡tÁLטז‡È„˜Â «¿»¿»»ƒ¿ƒ¿«¿»

:‡˙Â·e ‡ÙBt˜Âיז‡˙˜Â ¿ƒ»«¿»¿»»

:‡�e� ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂƒ«¿≈»¿»≈»

b�Â¯יח d�ÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««

:‡ÙlËÚÂ ‡¯eËיט‡LÁ¯ ÏÎÂ »«¬«≈»¿…ƒ¬»

‡Ï ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„¿»¿»»¿»

:ÔeÏÎ‡˙ÈכÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk ƒ¿»¿»»¿≈

:ÔeÏÎÈzכאÏk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ≈¿»≈¿»

é"ùø

:!?��� �ל לא Ë‰¯‰(È‡)ק�ה, ¯BtˆŒÏk ֵֶַָָֹ»ƒ¿…»
eÏÎ‡z.(נז מ��חת(קידושי� ��מצרע:לה�יר …≈ְְִַ�ְִֶַַָֹ

(·È)Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ.את לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ֱֶֶֹ

B‚Â'(È‚)ה�ח�טה: ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â.היא ְַָ¿»»»¿∆»«»¿ִ

��ה, היא א�ה, היא 'ראה'?ראה, �מ� נקרא ול�ה ְְְִִִַַָָָָָָָָָָ

��א �מ�תיה? �כל הזהיר� ול�ה �י�תר, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹ�ר�אה

יהא ��א לחלק, �י� לבעל �ה �תח�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹֹלי��

א�מר: לה�יר, וה�א ראה, א�ת� ק�רא ְְְִֵֵַַָָָָָָהא�סר�

ה�ת�ב'. אסר לא וז� �מ�, א�ה א� �מ�, ��ה ְְְַַַַָָָָָָֹ'ז�,

ה�מא ל� �רט �הע�פ�תי�,�בע�פ�ת לל�ד ְְְִֵֵֵֶַַַָָ

את �רט לפיכ� ה�מאי�, על מר�י� ְְִִִֵֵֶַַַָ�ְְִַהטה�רי�

�ורי"�.‰ÓL�z˙(ÊË)ה�עט: קלב"א ַ�ָ«ƒ¿»∆
סג).CÏM(ÊÈ)(פלעדערמויז): ה��לה(חולי� »»ֶַ

ה��: מ� ה�ר,.ÙÈÎec˙(ÁÈ)�גי� �רנג�ל ה�א ִִַָָƒ«ְְַַָ

�פ�לה: וכר�ל�� (וידעהאפ�), הרופ"א ְְְְַָָובלע"ז

(ËÈ)ÛBÚ‰ ı¯L.על הר�ח�י� ה�מ�כי� ה� ∆∆»ְֲִִֵַַָ

ה� טמאי�, וחגבי� �צרעי� זב�בי�, �ג��: ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָהאר�,

'�ר�': eÏÎ‡z(Î)קר�יי� ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk.ולא ְִֶֶ»»…≈ְֹ

וכ� �ע�ה', 'לא על 'ע�ה' לי�� �א ה�מא, ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאת

ולאו טמאה, �המה ולא �אכל� א�ת� ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָֹֹ�בהמה:

�'ע�ה' עליה� לעבר 'ע�ה', 'ע�ה', מ�לל ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָֹה�א

�ע�ה': ‡EÈ¯ÚLaŒ¯L(Î‡)ו'לא ¯bÏ.ר� ְֲֶַֹ«≈¬∆ƒ¿»∆ֵ

וא�כל זרה עב�דה לעבד ��א עליו ���ל ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ���ב,

Ï‰'נבל�ת: ‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk.(ספרי)את ק�� ְֵƒ«»«»«ֵֶַ

ל�, ���ר נ�הגי�עצמ� ואחרי� ה��רי� �ברי� ְְַַ�ְְִַָָ�ֲֲִִִֵַָ

�פניה�: ��יר� אל א��ר, È„b�ה� ÏM·˙Œ‡Ï. ְִִִֵֵֶֶַַָ…¿«≈¿ƒ
קיג) ולע�פ�ת(חולי� לח�ה, �רט �עמי�, ְְְְִַָָָָָֹ�ל�

טמאה: ‚„Èולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï:'B‚Â ְְְִֵֵָָ…¿«≈¿ƒ¿



קלט d`xciiriax mei qelwpe`
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æèúîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úài''yx: ¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
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את �רט לפיכ� ה�מאי�, על מר�י� ְְִִִֵֵֶַַַָ�ְְִַהטה�רי�
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וא�כל זרה עב�דה לעבד ��א עליו ���ל ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ���ב,

Ï‰'נבל�ת: ‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk.(ספרי)את ק�� ְֵƒ«»«»«ֵֶַ
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טמאה: ‚„Èולבהמה ÏM·˙Œ‡Ï:'B‚Â ְְְִֵֵָָ…¿«≈¿ƒ¿



d`xciiyingקמ meiqelwpe`

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
Bnà áìçai''yx:ôéùéîçáëúà øOrz øOr ©«£¥¬¦«©¥´§©¥½¥−

äðL äðL äãOä àöiä Erøæ úàeáz-ìki''yx: ¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«
âëéäìà ýåýé | éðôì zìëàå-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤

ì øçáéðâc øùrî íL BîL ïkLELøéz E ¦§©»§©¥´§´¨¼©§©³Ÿ§¨«§Æ¦«§´
ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéåãîìz ïrîì E §¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À
éäìà ýåýé-úà äàøéìíéîiä-ìk Ei''yx: §¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨©¨¦«

ãëBúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´

éäìàýåýé Eëøáé ék íL BîL íeùì E ¡Ÿ¤½¨¬Ÿ§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:äëóñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ

ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäå Eãéa§¨´§½§¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Ba Eåëäeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå ¡Ÿ¤−«§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧

øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa ELôð©§§¹©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬
éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôð EìàLzE ¦§¨«§−©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

Eúéáe äzà zçîùåi''yx:æë-øLà éåläå §¨«Ÿ©§−̈©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤
éørLaäìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærú àì E ¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈

CÈÂ¯˜· Èc Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ·�¿ƒ»¿«»≈ƒ¿ƒ¿»

¯·Ï dp�aÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dp�zzƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«

ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡∆»»»≈¿««¬»

ÏÏÚ˙כב Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»«

:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á ˜BtÈc CÚ¯Ê«¿»¿ƒ«¿»«»¿«»

a‡˙¯‡כג C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»

Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ«¿«ƒ»«¿»ƒ¿»

ÛÏÈ˙c ÏÈ„a C�ÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

Ï‡כד È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»

CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ Ïekƒ̇¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»
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é"ùø

(·Î)¯OÚz ¯OÚ.(תנחומא)?זה אצל זה עני� מה «≈¿«≈ְִֵֶֶֶָָ

�גרמ� 'לא לי�ראל: ה�א, �ר�� ה�ד�� לה� ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאמר

�דיי� לב�ל �מעילי �ה� עד �ב�אה, �ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�רא�י, מע�ר�ת מע�רי� א�� אי� �א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא��תיה�,

והיא קדי� ר�ח מ�ציא אני להת��ל, סמ�� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָ��ה�א

��אמר כו)מ��פ��', ב לפני(מלכי� "��דפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ

וכ� ���רי�:קמה", L�‰לעני� ‰�L.(ספרי)�מ�א ְְְִִִֵַָָ»»»»ִָ

על החד� מ� מע�רי� zÏÎ‡Â(Î‚)ה���:�אי� ְְִִֵֶֶַַַָָָָ¿»«¿»
'B‚Â.מע�ר לי�� למדנ� ��בר �ני, מע�ר זה ¿ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

��אמר ל�ו�י�, יח)רא��� מאת(במדבר �קח� "�י : ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַ

�כל לאכל� ר��ת לה� ונת� וג�'", י�ראל ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָ�ני

��אמר מק��";(ש�)מק�� �כל א�ת� "ואכל�� : ְְֱֲֶֶֶַַַָָָ

ה�א: אחר מע�ר זה �רח� EÎ¯·È(Î„)על Èk. ְֲֲֵֵֶַַַָƒ¿»∆¿
ה�ב�אה ל�את:��הא ‡Œ¯L(ÂÎ)מר�ה ÏÎa ְְְֵֶַָ�ֵָָ¿…¬∆

ELÙ� ‰e‡z.:לל�¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa. ¿«∆«¿¿ְָ«»»«…««ƒ«≈»
�ELÙ�רט: EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e.(סג ב"ק (ספרי. ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿«¿∆

האר�, ולד�ת ולד מפר�: ה�רט מה וכלל: ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָֹחזר

וכ�': אד� למאכל Ï‡(ÊÎ)ורא�י 'B‚Â ÈÂl‰Â ְְְֲַַָָָ¿«≈ƒ¿…
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é"ùø

�מ��, �ה� ע�� חלק ל� י� ה�א �א� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָוהפקר,

�מע�ר: ח�בי� ÌÈ�L(ÁÎ)ואינ� LÏL ‰ˆ˜Ó. ְְֲִֵֵַַָָƒ¿≈»…»ƒ
�נה �ל מע�ר�תיו ה�הה �א� ול�ד, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�א

ה�ית מ� ��בער� ל�מ�ה, ��נ�ה ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָרא��נה

‰ÈÂl(ËÎ)��לי�ית: ‡·e.:���רא מע�ר וי�ל ְִִַ»«≈ƒְֲִִֵַֹ

ÌB˙i‰Â ¯b‰Â.עני �ל �ה�א �ני, מע�ר וי�ל� ¿«≈¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶַָ

�דר� �יר��לי� א�ה �אכל�� ולא ז�, �נה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�ל

�ני� ��י �ל �ני מע�ר לאכל eÏÎ‡Â:��זקק� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ¿»¿
eÚ·NÂ.�אי' אמר�: מ�א� �ביעה, �די לה� �� ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

ליר��לי� ה�ל� וא�ה וכ�''. ��ר� לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ��חתי�

�ה�הית, ��נ�ה רא��נה �נה �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�מע�ר

כז)�מתו�ה: �מ�(דברי� ה�ית", מ� ה�ד� "�ער�י ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ

לע�ר(ש�)��פר� �כ�ה ıwÓ(‡)":�"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹƒ≈

ÌÈ�LŒÚ·L.?מלוה� מלוה לכל �ני� �בע יכל ∆«»ƒְְְִִִֶַָָָָָֹ

א�ה וא� ה�בע", �נת "קרבה ל�מר: ְְְְִֶַַַַַַָָָ�למ�ד

�ל להלואת �מלוה מלוה לכל �ני� �בע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָא�מר

�בע למד� הא קרבה? היא היא� ואחד, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ה�מ��ת: למני� MÓ‰(·)�ני� ÏÚaŒÏk ËBÓL ְְְִִִַַָ»»«««≈
B„È.ל� יד� את מ�ה:�מט �על ‡ÒÙ(„)�ל »ְֶֶֶַַַָָֹ∆∆

ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk.לא "�י א�מר: ה�א �לה�� ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְִֵַָֹ

�ל רצ�נ� ע��י� �א�� �זמ� א�א אבי��"? ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָיח�ל

א�� �כ�אי� �כ�, ולא �אחרי� אבי�ני� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמק��,

�ל אבי��, �כ�. אבי�ני� מק�� �ל רצ�נ� ְְְִִֶֶֶֶַָָע��י�

�בר: לכל �אב �ה�א 'אבי��' �ל��� ְְְִֵֵֶֶָָָָָמעני,

(‰)ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה.¯˜ לא ��אז «ƒ»«ƒ¿«ְְִֶָֹ

ÚÓLzאבי��: ÚBÓL.�א�ת מ�מיעי� קמעא, �מע ְֶ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ
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eÚ·NÂ.�אי' אמר�: מ�א� �ביעה, �די לה� �� ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

ליר��לי� ה�ל� וא�ה וכ�''. ��ר� לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ��חתי�

�ה�הית, ��נ�ה רא��נה �נה �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�מע�ר

כז)�מתו�ה: �מ�(דברי� ה�ית", מ� ה�ד� "�ער�י ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ

לע�ר(ש�)��פר� �כ�ה ıwÓ(‡)":�"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹƒ≈

ÌÈ�LŒÚ·L.?מלוה� מלוה לכל �ני� �בע יכל ∆«»ƒְְְִִִֶַָָָָָֹ

א�ה וא� ה�בע", �נת "קרבה ל�מר: ְְְְִֶַַַַַַָָָ�למ�ד

�ל להלואת �מלוה מלוה לכל �ני� �בע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָא�מר

�בע למד� הא קרבה? היא היא� ואחד, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ה�מ��ת: למני� MÓ‰(·)�ני� ÏÚaŒÏk ËBÓL ְְְִִִַַָ»»«««≈
B„È.ל� יד� את מ�ה:�מט �על ‡ÒÙ(„)�ל »ְֶֶֶַַַָָֹ∆∆

ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk.לא "�י א�מר: ה�א �לה�� ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְִֵַָֹ

�ל רצ�נ� ע��י� �א�� �זמ� א�א אבי��"? ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָיח�ל

א�� �כ�אי� �כ�, ולא �אחרי� אבי�ני� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמק��,

�ל אבי��, �כ�. אבי�ני� מק�� �ל רצ�נ� ְְְִִֶֶֶֶַָָע��י�

�בר: לכל �אב �ה�א 'אבי��' �ל��� ְְְִֵֵֶֶָָָָָמעני,

(‰)ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה.¯˜ לא ��אז «ƒ»«ƒ¿«ְְִֶָֹ

ÚÓLzאבי��: ÚBÓL.�א�ת מ�מיעי� קמעא, �מע ְֶ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ



d`xehiyyקמי meiqelwpe`

éëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬
íBiä Eeöîi''yx:åéäìà ýåýé-ékEëøa E §©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½

äzàå íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈¦´©¦À§©¨Æ
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì́Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

eìLîéi''yx:ñæãçàî ïBéáà Eá äéäé-ék ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³
éçàéørL ãçàa Eýåýé-øLà Eöøàa E ©¤̧Æ§©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬
éäìààìå Eááì-úà õnàú àì Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´®̈¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ

éçàî Eãé-úà õt÷úïBéáàä Ei''yx:ççúô-ék ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©
éc epèéárz èáräå Bì Eãé-úà çzôz¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ

Bì øñçé øLà Bøñçîi''yx:èEì øîMä ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«¦¨´¤§¿
äáø÷ øîàì ìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©¥ÀŸ¨«§¨´
ðér ärøå ähîMä úðL òáMä-úðLE §©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´¥«§À

éçàaéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE §¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
àèç Eá äéäå ýåýé-ìài''yx:éEzúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´

éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bììëáe ENrî-ìëa E ®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ

Ècו ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ

ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â¿«¿»¿¿ƒ¿¿«¿ƒ

:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒזÈ¯‡ «ƒƒ»»ƒ¿¿¬≈

‡„Áa CÈÁ‡Ó „Á ‡�kÒÓ C· È‰È¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈

ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙˙ ‡Ï CÏ»»«¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…

:‡�kÒÓ CeÁ‡Ó C„È ˙Èח‡l‡ »¿»≈¬ƒ¿≈»∆»

‡ÙÊB‡Â dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»

¯ÈÒÁÈc d�B¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ

:dÏטÈ‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ ≈ƒ¿««»ƒ¿»¿≈

¯ÓÈÓÏ ÚL¯a CaÏ ÌÚ Ìb˙Ùƒ¿»ƒƒ»ƒ¿«¿≈«

‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯¿̃ƒ»«»¿ƒ≈»«»

CeÁ‡a C�ÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»

CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôz˙ ‡ÏÂ ‡�kÒÓƒ¿≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ¿≈¬»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜יÔzÓ √»¿»ƒ≈»»ƒ«

C�zÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzzƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»

ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡ dÏ≈¬≈¿ƒƒ¿»»»≈

C„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»»»

é"ùø

CÏŒ¯ac(Â)הר�ה: ¯L‡k.?ר�� (דברי�והיכ� ְֵַ«¬∆ƒ∆»ְִֵֵָ

�עיר":כח) א�ה ל���.zË·Ú‰Â"�ר�� �ל ִַָָָ¿«¬«¿»ְָ

מפעיל, �ל��� נ�פל ה�לוה על ����פל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָהלואה,

א�מר היה וא� "והעבט�", "והלוית", ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָ�ג��:

"ולוית": �מ� הלוה, על נ�פל היה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ"ועבט�",

ÌÈBb zË·Ú‰Â.?לזה �מלוה מ�ה לוה ��הא יכל ¿«¬«¿»ƒְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

תעבט": לא "וא�ה ל�מר: ÌÈB‚a�למ�ד zÏLÓe ְְֲַַַַָֹֹ»«¿»¿ƒ
ÌÈa¯.?�עלי מ��לי� אחרי� ��כבי� ע�בדי יכל «ƒְְֲִִִֵֵֶָָָֹ

ימ�ל� לא "�ב� ל�מר: ·E(Ê)":�למ�ד ‰È‰ÈŒÈk ְְְִַַֹֹƒƒ¿∆¿
ÔBÈ·‡.,אב� ‡EÈÁק�ד�:ה�אב „Á‡Ó.�אחי ∆¿ֵֵֵַָָ≈«««∆ִָ

לאחי� ק�ד� עיר�.EÈ¯ÚLמא��:מאבי� ענ�י ְְִִִֵֵֵָָ¿»∆ְֲִִֵ

אחרת: עיר לענ�י ˙‡ınק�דמי� ‡Ï.�אד ל� י� ְֲִִִֵֶֶַַ…¿«≈ְֵָָ

"לא נאמר: לכ� י��, לא א� י�� א� ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ��צטער

לכ� וק�פצ�, יד� את ����ט אד� ל� י� ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָתא��";

תק��": "ולא ‰‡·ÔBÈנאמר: EÈÁ‡Ó.��� לא א� ְְֱִֶַֹֹ≈»ƒ»∆¿ִִֵֹ

אבי��: �ל אחיו להי�ת ס�פ� Á˙t(Á)ל�, ְְְִִֶֶָ»…«
ÁzÙz.:�עמי� ��ה ÁzÙzאפ�� Á˙ÙŒÈk.הרי ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«ƒ¿«ֲֵ

'א�א': �ל��� מ��� epËÈ·Úz'�י' Ë·Ú‰Â.�א ְְִִֵֶַָ¿«¬≈«¬ƒ∆ִ

�הלואה: ל� �� �מ�נה, רצה B¯ÒÁÓלא Èc.ואי ְְְֵַַָָָָָָֹ≈«¿…ְִ

להע�יר�: מצ�ה BÏא�ה ¯ÒÁÈ ¯L‡.ס�ס אפ�� ְַָ�ְֲִֶַ¬∆∆¿«ֲִ

וע עליו לפניו:לר�ב לר�� סו).BÏבד ז�(כתובות ְְְִֶֶָָָָָֹ

א�מרא�ה, ה�א ב)וכ� עזר(בראשית ל� "אע�ה : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ

EÈÏÚ(Ë)":�נג�� ‡¯˜Â.(ספרי)?מצוה יכל ְְֶ¿»»»∆ְִָָֹ

ל�מר כד)�למ�ד יקרא":(דברי� "ולא :E· ‰È‰Â ְְְִַַָֹ¿»»¿
‡ËÁ.ל�ה �� א� יקרא. לא אפ�� מק��, מ�ל ≈¿ְֲִִִִֵָָָָָֹ

ידי על לי�רע אני ממהר עלי�"? "וקרא ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָנאמר:

ק�רא: �אינ� מ�י י�תר BÏ(È)ה��רא Ôzz ÔB˙�. ִִֵֵֵֵֶַ»ƒ≈
�עמי�: מאה �בינ�:.BÏאפ�� ÏÏ‚a�ינ� Èk ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿«

d`xehiyy mei qelwpe`

Eãé çìLîi''yx:àéáøwî ïBéáà ìcçé-àì ék ¦§©¬¨¤«¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤
çzôz çút øîàì Eeöî éëðà ïk-ìr õøàä̈¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧

éçàì Eãé-úàiðrl Eðéáàìe EE ¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
Eöøàai''yx:ñáééçà Eì øëné-ékéøárä E §©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦À

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bàµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
Cnrî éLôç epçlLz úréáMäi''yx:âé-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôç epçlLú§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«
ãéðàvî Bì ÷éðrz ÷éðräðøbîe EEá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®

éäìà ýåýé Eëøa øLàBì-ïzz Ei''yx: £¤¯¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«
åèEcôiå íéøöî õøàa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−

éäìà ýåýéøácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìr E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬
íBiä äfäi''yx:æèéìà øîàé-ék äéäåàì E ©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ

è-ék Eúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöàBì áB ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−
:CnræéBðæàá äzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·eיא‡Ï È¯‡ ¿…»¿»¬≈»

Ôk ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡�kÒÓ ˜BÒÙÈƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈

ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«

C�kÒÓÏe CÈ�ÚÏ CeÁ‡Ï C„È ˙È»¿»«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»

:EÚ¯‡aיבCeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡ ¿«¿»¬≈ƒ¿««»¬

Ï‡¯NÈ ˙a B‡ Ï‡¯NÈ ¯a«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈

‡zL·e ÔÈ�L ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ

:CnÚÓיג¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â ≈ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«

dp¯ËÙ˙ ‡Ï CnÚÓ ÔÈ¯BÁƒ≈ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈

:Ôe�˜È¯ידdÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡ ≈»«¿»»«¿≈≈

Èc Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Óe C�ÚÓ≈»»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»ƒ

:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

‡¯Èטו ¯k„˙Â‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú ¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»

C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»

‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»»ƒ¿»»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰טזÈ¯‡ È‰ÈÂ »≈»≈ƒ≈¬≈

È¯‡ CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ≈«»»∆≈ƒ»¬≈

dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈

:CnÚיזÔz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â ƒ»¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈

ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂ ‡L„·e d�„‡a¿À¿≈¿»»ƒ≈»ƒ≈»«

é"ùø

¯·c‰.�אמר האמירהאפ�� �כר נ�טל א�ה לי��, «»»ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ

ה�ע�ה: �כר כ�:(ש�).ÔkŒÏÚ(È‡)ע� מ�ני ְֲִֶַַַ«≈ְִֵֵ

¯Ó‡Ï.(ספרי):�מ�יא אני לט�בת� EÈÁ‡Ïעצה ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ
Ei�ÚÏ.:לעני אח? אחד,Ei�ÚÏ.לאיזה �י�"ד «¬ƒ∆ְְִֵֶָָ«¬ƒ∆ְֶָ

�ני י�די"�, ��ני ענ�י� אבל ה�א, אחד עני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָל���

EÏ(È·)ענ�י�: ¯ÎnÈŒÈk.(יד ידי(קידושי� על ֲִִƒƒ»≈¿ְֵַ

מד�ר, ה�ת�ב �גנבת� �י� �ית �מכר�ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחרי�,

נאמר �בר כא)והרי עברי",(שמות עבד תקנה "�י : ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

�ני מ�ני א�א מד�ר? ה�ת�ב �י� �ית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�במכר�ה�

"א� ��ת�ב אחד, �א�: ��תח��� ְְְִִֶֶֶַָָָָ�ברי�

�ית ��כר�ה ולא ,��� �צא היא א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהעבר�ה",

��אמר: �גנבת�, נמ�רת הא�ה �אי� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�י�,

��כר� �קט�ה א�א '�גנבת�', ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ"�גנבת�",

קד� �ני� �� יצא� �א� �א� ול�ד ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאביה;

"העניק �א�: ח�� וע�ד �צא, סימני�, ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ��ביא

È�Úz˜(È„)":�עניק ˜È�Ú‰.�גב� עדי, ל��� ֲִַ«¬≈«¬ƒְְֲִַֹ

וי� ל�. �הטיבת נ�ר ��הא �בר העי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�במראית

צ�אר�: על הטענה ל��� E�¯bÓeמפר�י� E�‡vÓ ְְְְִַַַָָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe.למ�ד� �לבד? אל� א�א לי אי� יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

��רא�. ��רכ� מה מ�ל �רכ�", "א�ר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָל�מר:

�ה� מיחדי� א�� מה א��? נאמר� �כללול�ה ְְְֱֵֵֶָָָ�ְִִֵֶַָ

�רד�ת. יצא� �רכה. �כלל �ה�א �ל א� ְְְְְִֶַַָָָָָָָ�רכה,

��ה �וה �גזרה ק���י� �מ�כת ר��תינ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולמד�

�מי�: מי� מ�ל ל� Ú·„(ÂË)נ�ת� Èk z¯ÎÊÂ ִִִֵָ¿»«¿»ƒ∆∆
˙ÈÈ‰.,��ה �ב�ת מצרי� מ��ת ל� ו�ניתי והענק�י »ƒ»ְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַַַָָ

ל�: ��נה הענק א�ה ÌÏBÚ(ÊÈ)א� „·Ú.יכל ְֲֵֵַַַָ∆∆»ָֹ

ל�מר �למ�ד כה)�מ�מע�? אי�(ויקרא "ו�ב�� : ְְְְְִֶַַַַָ

���ב�", מ��ח�� אל ואי� אח�ת�, למד�,אל הא ֲֶ�ְְְְִִֶַַָָָָָ

י�בל �ל ע�למ� א�א זה Û‡Â:(מכילתא)�אי� ֵֵֶֶֶֶָָ¿«
ÔkŒ‰NÚz E˙Ó‡Ï.לרציעה א� יכל ל�, הענק «¬»¿«¬∆≈ְֲִִֵַַָָָֹ



קמי d`xehiyy mei qelwpe`

Eãé çìLîi''yx:àéáøwî ïBéáà ìcçé-àì ék ¦§©¬¨¤«¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤
çzôz çút øîàì Eeöî éëðà ïk-ìr õøàä̈¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧

éçàì Eãé-úàiðrl Eðéáàìe EE ¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−
Eöøàai''yx:ñáééçà Eì øëné-ékéøárä E §©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦À

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bàµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
Cnrî éLôç epçlLz úréáMäi''yx:âé-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôç epçlLú§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«
ãéðàvî Bì ÷éðrz ÷éðräðøbîe EEá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®

éäìà ýåýé Eëøa øLàBì-ïzz Ei''yx: £¤¯¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«
åèEcôiå íéøöî õøàa úééä ãár ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−

éäìà ýåýéøácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìr E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬
íBiä äfäi''yx:æèéìà øîàé-ék äéäåàì E ©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ

è-ék Eúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöàBì áB ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−
:CnræéBðæàá äzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·eיא‡Ï È¯‡ ¿…»¿»¬≈»

Ôk ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡�kÒÓ ˜BÒÙÈƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈

ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«

C�kÒÓÏe CÈ�ÚÏ CeÁ‡Ï C„È ˙È»¿»«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»

:EÚ¯‡aיבCeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡ ¿«¿»¬≈ƒ¿««»¬

Ï‡¯NÈ ˙a B‡ Ï‡¯NÈ ¯a«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈

‡zL·e ÔÈ�L ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ

:CnÚÓיג¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â ≈ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«

dp¯ËÙ˙ ‡Ï CnÚÓ ÔÈ¯BÁƒ≈ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈

:Ôe�˜È¯ידdÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡ ≈»«¿»»«¿≈≈

Èc Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Óe C�ÚÓ≈»»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»ƒ

:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

‡¯Èטו ¯k„˙Â‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú ¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»

C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»

‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»»ƒ¿»»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰טזÈ¯‡ È‰ÈÂ »≈»≈ƒ≈¬≈

È¯‡ CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ≈«»»∆≈ƒ»¬≈

dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L�‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈

:CnÚיזÔz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â ƒ»¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈

ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂ ‡L„·e d�„‡a¿À¿≈¿»»ƒ≈»ƒ≈»«

é"ùø

¯·c‰.�אמר האמירהאפ�� �כר נ�טל א�ה לי��, «»»ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ

ה�ע�ה: �כר כ�:(ש�).ÔkŒÏÚ(È‡)ע� מ�ני ְֲִֶַַַ«≈ְִֵֵ

¯Ó‡Ï.(ספרי):�מ�יא אני לט�בת� EÈÁ‡Ïעצה ≈…ְְֲֲִִֵַָָ¿»ƒ
Ei�ÚÏ.:לעני אח? אחד,Ei�ÚÏ.לאיזה �י�"ד «¬ƒ∆ְְִֵֶָָ«¬ƒ∆ְֶָ

�ני י�די"�, ��ני ענ�י� אבל ה�א, אחד עני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָל���

EÏ(È·)ענ�י�: ¯ÎnÈŒÈk.(יד ידי(קידושי� על ֲִִƒƒ»≈¿ְֵַ

מד�ר, ה�ת�ב �גנבת� �י� �ית �מכר�ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחרי�,

נאמר �בר כא)והרי עברי",(שמות עבד תקנה "�י : ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

�ני מ�ני א�א מד�ר? ה�ת�ב �י� �ית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�במכר�ה�

"א� ��ת�ב אחד, �א�: ��תח��� ְְְִִֶֶֶַָָָָ�ברי�

�ית ��כר�ה ולא ,��� �צא היא א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהעבר�ה",

��אמר: �גנבת�, נמ�רת הא�ה �אי� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�י�,

��כר� �קט�ה א�א '�גנבת�', ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ"�גנבת�",

קד� �ני� �� יצא� �א� �א� ול�ד ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאביה;

"העניק �א�: ח�� וע�ד �צא, סימני�, ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ��ביא

È�Úz˜(È„)":�עניק ˜È�Ú‰.�גב� עדי, ל��� ֲִַ«¬≈«¬ƒְְֲִַֹ

וי� ל�. �הטיבת נ�ר ��הא �בר העי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�במראית

צ�אר�: על הטענה ל��� E�¯bÓeמפר�י� E�‡vÓ ְְְְִַַַָָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe.למ�ד� �לבד? אל� א�א לי אי� יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

��רא�. ��רכ� מה מ�ל �רכ�", "א�ר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָל�מר:

�ה� מיחדי� א�� מה א��? נאמר� �כללול�ה ְְְֱֵֵֶָָָ�ְִִֵֶַָ

�רד�ת. יצא� �רכה. �כלל �ה�א �ל א� ְְְְְִֶַַָָָָָָָ�רכה,

��ה �וה �גזרה ק���י� �מ�כת ר��תינ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָולמד�

�מי�: מי� מ�ל ל� Ú·„(ÂË)נ�ת� Èk z¯ÎÊÂ ִִִֵָ¿»«¿»ƒ∆∆
˙ÈÈ‰.,��ה �ב�ת מצרי� מ��ת ל� ו�ניתי והענק�י »ƒ»ְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַַַָָ

ל�: ��נה הענק א�ה ÌÏBÚ(ÊÈ)א� „·Ú.יכל ְֲֵֵַַַָ∆∆»ָֹ

ל�מר �למ�ד כה)�מ�מע�? אי�(ויקרא "ו�ב�� : ְְְְְִֶַַַַָ

���ב�", מ��ח�� אל ואי� אח�ת�, למד�,אל הא ֲֶ�ְְְְִִֶַַָָָָָ

י�בל �ל ע�למ� א�א זה Û‡Â:(מכילתא)�אי� ֵֵֶֶֶֶָָ¿«
ÔkŒ‰NÚz E˙Ó‡Ï.לרציעה א� יכל ל�, הענק «¬»¿«¬∆≈ְֲִִֵַַָָָֹ



d`xehiriayקמד meiqelwpe`

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−
ïk-äNrzi''yx:çéðérá äL÷é-àìEçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£Æ

øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç BúàŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL LL Eãárìëa E £¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ

äùrz øLài''yx:ôéòéáùèéøLà øBëaä-ìk £¤¬©«£¤«Ÿ¨©§¿£¤Á
ðàöáe Eø÷áa ãìeéýåýéì Léc÷z øëfä E ¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´

éäìàøBëa æâú àìå EøBL øëáa ãárú àì E ¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬
ðàöEi''yx:ëéäìà ýåýé éðôìäðL epìëàú E Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´

äzà ýåýé øçáé-øLà íB÷na äðLá§¨½̈©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈
Eúéáei''yx:àëøer Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå ¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½

éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìkEi''yx: −Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
áëéørLaåcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈

:ìiàëå éávkâëepëtLz õøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø ©§¦−§¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−

:Ôk „aÚz C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ¿»»¿«¿«¿»«¿∆≈

d˙Èיח C¯ËÙÓa C�ÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈

ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a«ƒ≈ƒ»¬≈««¿≈

ÔÈ�L ˙ÈL CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a«¬«¬ƒ»»¿»ƒ¿ƒ

:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

C¯B˙aיט „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»

ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec C�Ú·e¿»»¿ƒ«¿≈√»¿»

C¯B˙„ ‡¯Îe·a ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»ƒ¿«¿¿»¿»

C�Ú„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂכÈÈ Ì„˜ ¿»≈¿»¿»»√»¿»

‡zL· ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»

L�‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«

:C˙Èaכא‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â ≈»«¬≈¿≈≈»

‡Ï LÈa ÌeÓ Ïk ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á¬ƒ¬ƒ…ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒkƒ̇¿ƒ≈√»¿»¡»»

ÒÓ‡·‡כב dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»

:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·k ‡„Ák ‡ÈÎ„Â¿«¿»«¬»ƒ¿««¿»¿«¿»

ÏÚכג ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈«

é"ùø

ל�מר: �למ�ד א�ת�? ה�ת�ב כא)ה�וה (שמות ְְִַַַָָָ

אמה ואי� נרצע עבד העבד", יאמר אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"וא�

ÈÎN¯(ÁÈ)נרצעת: ¯ÎN ‰�LÓ Èk.:�אמר מ�א� ְִַַƒƒ¿∆¿«»ƒְִָָ

�פלי� וזה� ��ילה, �בי� ���� �י� ע�בד עברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָעבד

ר�� ��ילה? עב�דת� �מה� י��, �כירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ��עב�דת

�פחה ל� לאד��:מ�סר וה�לד�ת �נענית, ְְְְֲִִֵַַָָָָ

(ËÈ)LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk.ה�א אחר �במק�� »«¿¿«¿ƒְֵַָ

א�ת�" אי� יק�י� "לא כז)א�מר �יצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ

��צוה ל�ד וכא� אחר, לקר�� מק�י�� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאינ�

א�ה 'הרי לבכ�רה'ל�מר: כט)קד�� �בר(ערכי� . ְֲִֵַַָָָָָ

"לא נאמר: ��בר '�ק�י�', ל�מר אפ�ר אי ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחר:

�הרי יק�י�", "לא ל�מר: אפ�ר ואי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹיק�י�",

א�ה מק�י�� �יצד? הא "�ק�י�", נאמר: ְְְֱִִֵֶַַַַַָָָ�בר

���:הק�� הנאה ט�בת �פי להק�� ונ�ת� ע��י, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a „·Ú˙ ‡Ï.���הח א� …«¬…ƒ¿…∆¿…»…¿ִַַ

ר��תינ� כה)למד� ���ר(בכורות א�א �אס�ר, ְִֵֵֶֶֶַָָָ

�הוה: ˙‡epÏÎ(Î)ה�ת�ב EÈ‰Ï‡ '‰ È�ÙÏ. ֶַַָֹƒ¿≈¡…∆…¿∆

ממ�נ�ת �ה�א מצינ� ��בר א�מר, ה�א ְְִִֵֵֶֶַַָָֹל�ה�

��אמר מ��, �על ואחד �� אחד (במדבר�ה�ה, ְ�ְֱֶֶֶֶַַַָָָָ

וג�'":יח) �� יהיה "�ב�ר� :‰�L· ‰�L.,�מ�א ְְְִֶָָָ»»¿»»ִָ

�ס�ל יהא יכל �נת�, על י�תר א�ת� מ�הי� ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ�אי�

��אמר למע�ר, ה�� �בר �נת�? (לעילמ�עברה ְְְִֶָָָָ�ְֱֲֵֶֶַַַ

�יר��יד) �גנ� מע�ר אלהי� ה' לפני "ואכל� :ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹֹ

�ני �ע�ר מה וצאנ�", �קר� �בכ�ר�ת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹויצהר�,

לחבר��, מ�נה נפסל נפסל,אינ� אינ� �כ�ר א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

�נת�: ��� ��צוה ·L�‰א�א ‰�L.�חט� א� ְְִֶֶָָָ»»¿»»ְִָ

מ�נה אחד וי�� ה���, א�ת� א�כל� �נת�, ְְְְִֶַָָָָ�ס��

אחד ולילה ימי� ל�ני ��אכל ל�ד :(ספרי)אחרת; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(‡Î)ÌeÓ.:לל�¯eÚ B‡ Áqt.:רט�ÌeÓ Ïk ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…
Ú¯.�ואינ ה�ל�י מ�� מפר�: ה�רט מה וכלל, חזר »ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ

ח�זר: ואינ� ��גל�י מ�� �ל א� ¯˜(Î‚)ח�זר, ְְֵֵֵֶַָָ«
ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡.ה�ר וכ�� ה�איל �אמר: ��א ∆»……≈ְִֶַֹֹ�ֵֶ

�ח�� ונ�חט קד�� �הרי ה�א, א��ר מ�לל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָה�א

�למ�ד מ�ר? ה�� א� יהא יכל ונאכל, �די�� ְַָ�ְְְְֱִֵֶַַָָָֹֹ�לא

d`xfhiriay mei qelwpe`

íénki''yx:ôæèàáéáàä Lãç-úà øBîL ©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½
éäìà ýåýéì çñt úéùråáéáàä Lãça ék E §¨¦´Ÿ¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À
éäìà ýåýé EàéöBääìéì íéøönî Ei''yx: ¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨

áéäìà ýåýéì çñt zçáæåø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈
ì ýåýé øçáé øLà íB÷naíL BîL ïkLi''yx: ©¨Æ£¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

â-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©
õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî åéìr̈¨¬©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤
õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïrîì íéøöî¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤

éiç éîé ìk íéøöîEi''yx:ãEì äàøé-àìå ¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«§Ÿ¥«̈¤̧§¬
-ïî ïéìé-àìå íéîé úráL Eìáb-ìëa øàN§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´¦
ïBLàøä íBia áøra çaæz øLà øùaä©¨À̈Ÿ£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬¨«¦−

ø÷aìi''yx:äçñtä-úà çaæì ìëeú àì ©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡א˙È ¯Ë «¿»ƒ¿ƒ≈¿«»«»

‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»

‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¬≈¿«¿»

ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»«¿»¿»¡»»ƒƒ¿«ƒ

:‡ÈÏÈÏa ÔÈq� CÏ „·ÚÂבÒBk˙Â «¬«»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ

‡�Ú È�a ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒtƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»

‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Â¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»

dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈

:ÔnzגÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï «»»≈¬ƒ¬ƒ«

¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈¬ƒ«ƒ

‡z˜Ù� eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»

˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»

Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:CÈiÁ ÈÓBÈדCÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ≈«»¿»ƒ¿¬≈»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ¬ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ

ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ‡LÓ¯a¿«¿»¿»«¿»»¿«¿»

ÁÒt‡ה ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»

é"ùø

תאכל לא אתֿ�מ� "רק BÓL¯(‡)":ל�מר: ֵֶַַָֹֹ»
·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡.רא�י ��הא �מ�ר ��א�, מ�ד� ∆…∆»»ƒְִֵֶֶָָֹ

לאו, וא� העמר, מנחת את �� להקריב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹלאביב,

ה�נה: את ÏÈÏ‰ע�ר ÌÈ¯ˆnÓ.,�יצא ���� והלא ֵֶַַָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְֲַַָֹ

לג)��אמר בני(במדבר יצא� ה�סח "מ�חרת : ְְֱֳִֵֶֶֶַַַָָָ

�רעה לה� נת� ���ילה לפי א�א וג�'"? ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי�ראל

��אמר לצאת, יב)ר��ת למ�ה(שמות "ו�קרא : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ

וג�' לילה ‡EÈ‰Ï(·)":�לאהר� '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ ְְְֲַַָֹ¿»«¿»∆««¡…∆
Ô‡ˆ.:"�ח�� הע�י� �מ� ה�ב�י� "מ� ��אמר: …ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ

¯˜·e.(ספרי),לחגיגה ה�סח�ז�ח על נמנ� �א� »»ְְֲִִִִֶֶַַַַַָ

מ מר�ה, נאכלחב�רה ��הא �די חגיגה ע�� ביאי� ְֲָ�ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הר�ה �ברי� ר��תינ� למד� וע�ד ה�בע, ְְְְִֵֵַַַַַָָעל

זה: È�Ú(‚)מ�ס�ק ÌÁÏ.העני את ��ז�יר לח� ִֶָ∆∆…ƒְֳִִֶֶֶֶַָ

�מצרי�: Èˆ‡˙��תע�� ÔBÊtÁ· Èk.הס�יק ולא ְְְִִִֶַַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֹ

להחמי� לא�צק וח�ז�� לז�ר��, ל� יהיה וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ

א�מר ה�א ��� מצרי�, �ל א�א היה (שמות��� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וג�'":יב) הע� על מצרי� "ו�חזק :¯kÊz ÔÚÓÏ. ְְֱִִֶַַַַָָ¿««ƒ¿…
צאת� "אתֿי�� וה��ה, ה�סח אכילת ידי ":על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(„)ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«
¯˜aÏ ÔBL‡¯‰.לפי ��ר�ת, �פסח ל��תיר אזהרה »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרי�, �פסח א�א נאמר האמ�ר��א רא��� וי�� ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

אמר: �א� �מה �ניס�, י"ד ה�א יב)�א� (שמות ְְְְִֵַָָָָ

�לפי מ��יכ�", �א�ר ���ית� הרא��� ���� ְְְִִִִֵֶַַַָָ"א�

לד�ר והתחיל �סח �ל מענינ� ה�ת�ב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ס��ק

�אכל ימי� "�בעת �ג��: ימי�, �בעת ְְְִִִִַַַָָֹ�ְ�ח��ת

�ב�ל�", �כל �א�ר ל� יראה ולא מ��ת, ְְְְְְֵֶַָָָָֹעליו

�תב: �א� מזהיר, ה�א זביחה �איז� לפר� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�הצר�

ל�קר", �ערב �ז�ח א�ר ה��ר מ� ילי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ולא

��� �בעה, �ל ה��חטי� �למי� א�מר: ָ�ְְְִִִִִִֵַָָָָָהייתי

לכ� ולילה, לי�� א�א נאכלי� ואינ� ��תיר�, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ�בל

�חגיגת אחר: �בר הרא���". ���� "�ערב ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�תב:

ל�ני ��אכלת עליה ול�ד מד�ר, ה�ת�ב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָי"ד

הרא��� ט�ב �י�� �א� האמ�ר והרא��� ְְִִִָָָָָָימי�,

חגיגה ��ר המקרא: מ�מע�ת וכ� מד�ר, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָה�ת�ב

עד הרא��� ט�ב �י�� ילי� לא �ערב, �ז�ח ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹא�ר

וכ� �בט"ו, �י"ד היא נאכלת אבל �ני, �ל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָ�קר�



קמה d`xfhiriay mei qelwpe`

íénki''yx:ôæèàáéáàä Lãç-úà øBîL ©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½
éäìà ýåýéì çñt úéùråáéáàä Lãça ék E §¨¦´Ÿ¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À
éäìà ýåýé EàéöBääìéì íéøönî Ei''yx: ¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨

áéäìà ýåýéì çñt zçáæåø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈
ì ýåýé øçáé øLà íB÷naíL BîL ïkLi''yx: ©¨Æ£¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

â-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©
õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî åéìr̈¨¬©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤
õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïrîì íéøöî¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤

éiç éîé ìk íéøöîEi''yx:ãEì äàøé-àìå ¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«§Ÿ¥«̈¤̧§¬
-ïî ïéìé-àìå íéîé úráL Eìáb-ìëa øàN§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®§«Ÿ¨¦´¦
ïBLàøä íBia áøra çaæz øLà øùaä©¨À̈Ÿ£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬¨«¦−

ø÷aìi''yx:äçñtä-úà çaæì ìëeú àì ©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

:‡iÓk dpcL˙ ‡Ú¯‡א˙È ¯Ë «¿»ƒ¿ƒ≈¿«»«»

‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»

‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¬≈¿«¿»

ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»«¿»¿»¡»»ƒƒ¿«ƒ

:‡ÈÏÈÏa ÔÈq� CÏ „·ÚÂבÒBk˙Â «¬«»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ

‡�Ú È�a ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒtƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»

‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Â¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»

dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈

:ÔnzגÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï «»»≈¬ƒ¬ƒ«

¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈¬ƒ«ƒ

‡z˜Ù� eÏÈ‰·a È¯‡ È�Ú ÌÁÏ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»

˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»

Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»

:CÈiÁ ÈÓBÈדCÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ≈«»¿»ƒ¿¬≈»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ¬ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ

ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ‡LÓ¯a¿«¿»¿»«¿»»¿«¿»

ÁÒt‡ה ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»

é"ùø

תאכל לא אתֿ�מ� "רק BÓL¯(‡)":ל�מר: ֵֶַַָֹֹ»
·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡.רא�י ��הא �מ�ר ��א�, מ�ד� ∆…∆»»ƒְִֵֶֶָָֹ

לאו, וא� העמר, מנחת את �� להקריב ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹלאביב,

ה�נה: את ÏÈÏ‰ע�ר ÌÈ¯ˆnÓ.,�יצא ���� והלא ֵֶַַָָƒƒ¿«ƒ»¿»ְֲַַָֹ

לג)��אמר בני(במדבר יצא� ה�סח "מ�חרת : ְְֱֳִֵֶֶֶַַַָָָ

�רעה לה� נת� ���ילה לפי א�א וג�'"? ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי�ראל

��אמר לצאת, יב)ר��ת למ�ה(שמות "ו�קרא : ְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ

וג�' לילה ‡EÈ‰Ï(·)":�לאהר� '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ ְְְֲַַָֹ¿»«¿»∆««¡…∆
Ô‡ˆ.:"�ח�� הע�י� �מ� ה�ב�י� "מ� ��אמר: …ְֱִִִִִִֶֶַַָָָ

¯˜·e.(ספרי),לחגיגה ה�סח�ז�ח על נמנ� �א� »»ְְֲִִִִֶֶַַַַַָ

מ מר�ה, נאכלחב�רה ��הא �די חגיגה ע�� ביאי� ְֲָ�ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הר�ה �ברי� ר��תינ� למד� וע�ד ה�בע, ְְְְִֵֵַַַַַָָעל

זה: È�Ú(‚)מ�ס�ק ÌÁÏ.העני את ��ז�יר לח� ִֶָ∆∆…ƒְֳִִֶֶֶֶַָ

�מצרי�: Èˆ‡˙��תע�� ÔBÊtÁ· Èk.הס�יק ולא ְְְִִִֶַַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֹ

להחמי� לא�צק וח�ז�� לז�ר��, ל� יהיה וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹ

א�מר ה�א ��� מצרי�, �ל א�א היה (שמות��� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וג�'":יב) הע� על מצרי� "ו�חזק :¯kÊz ÔÚÓÏ. ְְֱִִֶַַַַָָ¿««ƒ¿…
צאת� "אתֿי�� וה��ה, ה�סח אכילת ידי ":על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ

(„)ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«
¯˜aÏ ÔBL‡¯‰.לפי ��ר�ת, �פסח ל��תיר אזהרה »ƒ«…∆ְְְִִֶַַַָָ

מצרי�, �פסח א�א נאמר האמ�ר��א רא��� וי�� ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

אמר: �א� �מה �ניס�, י"ד ה�א יב)�א� (שמות ְְְְִֵַָָָָ

�לפי מ��יכ�", �א�ר ���ית� הרא��� ���� ְְְִִִִֵֶַַַָָ"א�

לד�ר והתחיל �סח �ל מענינ� ה�ת�ב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��ס��ק

�אכל ימי� "�בעת �ג��: ימי�, �בעת ְְְִִִִַַַָָֹ�ְ�ח��ת

�ב�ל�", �כל �א�ר ל� יראה ולא מ��ת, ְְְְְְֵֶַָָָָֹעליו

�תב: �א� מזהיר, ה�א זביחה �איז� לפר� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�הצר�

ל�קר", �ערב �ז�ח א�ר ה��ר מ� ילי� ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ"ולא

��� �בעה, �ל ה��חטי� �למי� א�מר: ָ�ְְְִִִִִִֵַָָָָָהייתי

לכ� ולילה, לי�� א�א נאכלי� ואינ� ��תיר�, ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ�בל

�חגיגת אחר: �בר הרא���". ���� "�ערב ֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�תב:

ל�ני ��אכלת עליה ול�ד מד�ר, ה�ת�ב ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָי"ד

הרא��� ט�ב �י�� �א� האמ�ר והרא��� ְְִִִָָָָָָימי�,

חגיגה ��ר המקרא: מ�מע�ת וכ� מד�ר, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָה�ת�ב

עד הרא��� ט�ב �י�� ילי� לא �ערב, �ז�ח ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹא�ר

וכ� �בט"ו, �י"ד היא נאכלת אבל �ני, �ל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶָָָ�קר�



d`xfhiriayקמו meiqelwpe`

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð E §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
åéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáøra çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤

íéøönî Eúàö ãrBî LîMä àBáki''yx: §´©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦
æýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáe¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬

éäìàéìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba EEi''yx: ¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«
çéréáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À

éäìà ýåýéì úøöräùrú àì E £¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−Ÿ
äëàìîi''yx:ñèCì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®

äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç ìçäî¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈
úBráLi''yx:éýåýéì úBòáL âç úéùrå ¨«ª«§¨¦¹Ÿ¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´
éäìàøLàk ïzz øLà Eãé úáãð úqî E ¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬

éäìà ýåýé EëøáéEi''yx:àé| éðôì zçîùå §¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«Ÿ©§º̈¦§¥´
éäìà ýåýéðáe äzà EEcárå Ezáe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»§©§§´

éørLa øLà éåläå EúîàåíBúiäå øbäå E ©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓ ‡„Áa«¬»ƒƒ¿»«¿»¡»»»≈

:CÏוÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡ »∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkzƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

Ècז ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒ

È�t˙˙Â da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈¿ƒ¿¿≈

:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ·ח‡zL ¿«¿»¿«¿ƒ¿»ƒ»

‡ÓBÈ·e ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈƒ≈«ƒ»¿»

‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ L�k ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»

:‡„È·Ú „aÚ˙טÔÈÚe·L ‡Ú·L «¿≈ƒƒ»ƒ¿»»ƒ

„ˆÁa ‡ÏbÓ ˙eÈ¯LcÓ CÏ È�Ózƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»«¬«

È�ÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lי‡bÁ „aÚ˙Â ƒ¿»»ƒ¿«¿≈«»

˙qÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„¿»«»√»¿»¡»»ƒ«

CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„�ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈיאÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â ¿»¡»»¿∆¡≈√»¿»

Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ C‰Ï‡¡»»«¿¿»¿«»¿«¿»

‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

‡¯˙‡a C�È· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»

‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

é"ùø

�סחי� �מ�כת היא .Úa¯·(Â):(ע"א)�נ�יה ְְְִִֶֶַָָ»»∆
·kLÓM‰ ‡B.ÌÈ¯ˆnÓ E˙‡ˆ „ÚBÓ.(ספרי)הרי ¿«∆∆≈≈¿ƒƒ¿»ƒֲֵ

�למעלה �ע�ת מ�� �ערב חל�קי�: זמ�י� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ל�ה

א�ה צאת� �מ�עד �אכלה�, ה�מ� �כב�א ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָֹזבחה�,

ה�רפה: לבית ויצא נ�תר נע�ה �ל�מר, ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָ��רפה�;

(Ê)zÏM·e.:ל��� קר�י ה�א �א� א�, צלי זה� ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ

¯˜a· ˙È�Ùe.(ספרי)ל� ��ע��לבקר� מל�ד �ני; »ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ

ט�ב י�� מ�צאי �ל לילה טז)לינה :(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(Á)˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL.ה�א אחר �במק�� ≈∆»ƒ…««ְֵַָ

יב)א�מר ה���(שמות מ� �בעה ימי�", "�בעת : ְְִִִִֵַַָָָָ

מ�ה אכילת על ל�ד אחר: �בר החד�. מ� ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָו��ה

ח�בה. �אינ� ל��ת��ביעי, למד א�ה �מ�א� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ה�לל מ� ויצא היה, ��לל �ביעי �הרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימי�,

ולא ר��ת, א�א ח�בה �� מ�ה אכילת �אי� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹלל�ד

��� ה�לל על לל�ד א�א יצא, עצמ� על �ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָלל�ד

מ�ילה ח�� ר��ת, ��� א� ר��ת, �ביעי מה ְְִַָָ�ְְִִַַָָיצא:

��אמר ח�בה, קבע� �ה�ת�ב יב)הרא��� :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ

מ��ת": �אכל� ‡EÈ‰Ï"�ערב '‰Ï ˙¯ˆÚ.עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל �ל �נ�פיא אחר: �בר ה�לאכה. מ� ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ�

יג)ל����מ��ה, א�ת�(שופטי� "נעצרהֿ�א ::" ְְְְִֶַָָָ

(Ë)‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó.(עא מנחות (ספרי. ≈»≈∆¿≈«»»
ה�ציר: רא�ית �ה�א העמר, qÓ˙(È)מ��קצר ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹƒ«

E„È יד�,.�„·˙ נדבת הבא�י ה�רכה, לפי ה�ל ƒ¿«»¿ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ

לאכל: קר�אי� וק�� �מחה ÈÂl‰Â(È‡)�למי ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹ¿«≈ƒ
‰�ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â.נגד� ��י אר�עה ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְְִֶֶֶַָָ

א� ואמת�", ועב�� �ב�� "�נ� :��� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָאר�עה

d`xfhiriay mei qelwpe`
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älàä íéwçäi''yx:ôøéèôîâéúkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ

ðøbî Etñàa íéîé úráL Eì äNrzE ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−
Eá÷iîei''yx:ãéðáe äzà Ebça zçîùåE ¦¦§¤«§¨«Ÿ©§−̈§©¤®©¨̧¦§³

íBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬
éørLa øLà äðîìàäå:Eåèíéîé úráL §¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À

éäìà ýåýéì âçzýåýé øçáé-øLà íB÷na E ¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®
éäìà ýåýé Eëøáé ékìëáe Eúàeáz ìëa E ¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ

éãé äNrîçîN Cà úééäå Ei''yx:æèLBìL ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´

éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²
í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáei''yx: §©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

æééäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàCì-ïúð øLà Ei''yxñññ : ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«
ïîéñ äàéìô íé÷åñô å"ë÷

:Ônz dz�ÎLיבÈ¯‡ ¯k„˙Â ¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿«¬≈

¯h˙Â ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Âיג‡bÁ ¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈«»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ

:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cz¯·eיד C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»

‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»¿ƒ»

:CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÈÈטו Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»

È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¬≈

CzÏÏÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»¬«¿»

:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

ÏÎטז ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»

Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ C¯eÎc¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ

‡bÁ·e ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»¿«»

‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èיז¯·b ƒ¿¬≈√»¿»≈»¿«

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙�zÓk¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

Ò Ò Ò :CÏ ·‰È Ècƒ¿«»

é"ùø

:��� את מ��ח אני ��י, את מ��ח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָא�ה

(·È)'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ.�� עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְֵַָ

הא�ה: הח�י� את ותע�ה ���מר ִֵֶָ�ְְְֲִִִֶֶֶַַֹ�דיתי�,

(‚È)EtÒ‡a.ל�ית מכניס �א�ה האסי�, �זמ� ¿»¿¿ְְִִִִֶַַַַַָָָ

אחר: �בר ה�י�. �מ�קב�,�ר�ת מ�רנ� �אס�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ויקב �ר� �פסלת ה��ה את ��ס�כי� (סוכהל�ד ְְִִֵֶֶַַ�ְִֶֶֶֶָָֹֹ

ÁÓN(ÂË):יב) C‡ ˙ÈÈ‰Â.זה אי� ���ט� לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְִֵֶ

למד� �למ�ד�: �לפי הבטחה, ל��� א�א צ��י ְְְְְְִִֶַַָָָָל���

ל�מחה אחר�� י��ֿט�ב ליל לר��ת :(ש�)מ�א� ְְְֲִִֵַַָָ

(ÊË)Ì˜È¯ '‰ È�tŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ.הבא א�א ¿…≈»∆∆¿≈≈»ֵֶָָ

רא�ה חגיגה:על�ת B„È(ÊÈ)ו�למי ˙�zÓk LÈ‡. ְְְֲִִֵַָָֹƒ¿«¿«»
יביא מר�י�, �נכסי� הר�ה א�כלי� ל� ��� ִִָ�ְְְְִִִֵֵֶַָמי

מר�י�: ��למי� מר��ת ִ�ְְִָ�ְֹעל�ת

ראה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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éãé äNrîçîN Cà úééäå Ei''yx:æèLBìL ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
| éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«̈¤Á¨§¸§¹¤§¥´

éäìà ýåýéúBvnä âça øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²
í÷éø ýåýé éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáei''yx: §©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«̈¤²¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

æééäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàCì-ïúð øLà Ei''yxñññ : ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«
ïîéñ äàéìô íé÷åñô å"ë÷

:Ônz dz�ÎLיבÈ¯‡ ¯k„˙Â ¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿«¬≈

¯h˙Â ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Âיג‡bÁ ¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈«»

ÔÈÓBÈ ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ

:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

Cz¯·eיד C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»

‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»¿ƒ»

:CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÈÈטו Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»

È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¬≈

CzÏÏÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»¬«¿»

:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

ÏÎטז ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»

Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ C¯eÎc¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ

‡bÁ·e ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»¿«»

‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èיז¯·b ƒ¿¬≈√»¿»≈»¿«

C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙�zÓk¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»

Ò Ò Ò :CÏ ·‰È Ècƒ¿«»

é"ùø

:��� את מ��ח אני ��י, את מ��ח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָא�ה

(·È)'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ.�� עלֿמנת ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְֵַָ

הא�ה: הח�י� את ותע�ה ���מר ִֵֶָ�ְְְֲִִִֶֶֶַַֹ�דיתי�,

(‚È)EtÒ‡a.ל�ית מכניס �א�ה האסי�, �זמ� ¿»¿¿ְְִִִִֶַַַַַָָָ

אחר: �בר ה�י�. �מ�קב�,�ר�ת מ�רנ� �אס�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ויקב �ר� �פסלת ה��ה את ��ס�כי� (סוכהל�ד ְְִִֵֶֶַַ�ְִֶֶֶֶָָֹֹ

ÁÓN(ÂË):יב) C‡ ˙ÈÈ‰Â.זה אי� ���ט� לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְִֵֶ

למד� �למ�ד�: �לפי הבטחה, ל��� א�א צ��י ְְְְְְִִֶַַָָָָל���

ל�מחה אחר�� י��ֿט�ב ליל לר��ת :(ש�)מ�א� ְְְֲִִֵַַָָ

(ÊË)Ì˜È¯ '‰ È�tŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ.הבא א�א ¿…≈»∆∆¿≈≈»ֵֶָָ

רא�ה חגיגה:על�ת B„È(ÊÈ)ו�למי ˙�zÓk LÈ‡. ְְְֲִִֵַָָֹƒ¿«¿«»
יביא מר�י�, �נכסי� הר�ה א�כלי� ל� ��� ִִָ�ְְְְִִִֵֵֶַָמי

מר�י�: ��למי� מר��ת ִ�ְְִָ�ְֹעל�ת

ראה פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥



קמח

dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäë ÷øô à ìàåîù

çé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiåèélLåíB÷nä-ìà úàáe ãàî ãøz zL ©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−«¨¤«§¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ¤©¨½

:ìæàä ïáàä ìöà záLéå äNrnä íBia íM zøzñð-øLàëìL éðàåì äøBà äcö íévçä úLéì-çlL £¤¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤©«£¦¾§¬Ÿ¤©«¦¦−¦¨´¤®§©©¦−

:äøhîìàëEnî | íévçä äpä ørpì øîà øîà-íà íévçä-úà àöî Cì ørpä-úà çìLà äpäå §©¨¨«§¦¥Æ¤§©´¤©©½©¥−§¨´¤©«¦¦®¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬©«¦¦´¦§´

:ýåýé-éç øác ïéàå Eì íBìL-ék äàáå | epç÷ äpäåáëäàìäå Enî íévçä äpä íìrì øîà äk-íàå ¨¥À¨¨¤¯¨²Ÿ¨¦«¨¬§²§¥¬¨−̈©§Ÿ̈«§¦³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬©«¦¦−¦§´¨¨®§¨

:ýåýé EçlL ék Cìâëðéáe éðéa ýåýé äpä äzàå éðà eðøac øLà øácäå:íìBò-ãr Eãëãåc øúqiå ¥¾¦¬¦©«£−§Ÿ̈«§©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´¨¨®¨¦¥¯§Ÿ̈²¥¦¬¥«§−©¨«©¦¨¥¬¨¦−

:ìBëàì íçlä-ìà Cìnä áLiå Lãçä éäéå äãOaäëáLBî-ìà írôa | írôk BáLBî-ìr Cìnä áLiå ©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¯¤©¤²¤¤©¤−¤¤¡«©¥´¤Â©¤¤©«̧¨¹§©´©§©À©¤©Æ

:ãåc íB÷î ã÷tiå ìeàL ãvî øðáà áLiå ïúðBäé í÷iå øéwäåëàeää íBia äîeàî ìeàL øaã-àìå ©¦½©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤©§¥−¦©´¨®©¦¨¥−§¬¨¦«§«Ÿ¦¤¬¨²§−¨©´©®

:øBäè àì-ék àeä øBäè ézìa àeä äø÷î øîà ékæëãåc íB÷î ã÷tiå éðMä Lãçä úøçnî éäéå ¦³¨©Æ¦§¤´½¦§¦¬¨²−¦¬Ÿ¨«©§¦À¦¨«¢©³©Ÿ Æ¤Æ©¥¦½©¦¨¥−§´¨¦®

:íçlä-ìà íBiä-íb ìBîz-íb éLé-ïá àá-àì recî Bða ïúðBäé-ìà ìeàL øîàiåçëïúðBäé ïriå ©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´§½©¹©Ÿ¨¯¤¦©²©§¬©©−¤©¨«¤©©¬©§«¨−̈

:íçì úéa-ãr éãnrî ãåc ìàLð ìàLð ìeàL-úàèëøéra eðì äçtLî çáæ ék àð éðçlL øîàiå ¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²¥«¦¨¦−©¥¬¨«¤©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈¦´¤©Á¦§¨¨̧¹̈¨¦À
éðéra ïç éúàöî-íà äzrå éçà éì-äeö àeäåïçìL-ìà àá-àì ïk-ìr éçà-úà äàøàå àp äèìnà E §³¦¨¦Æ¨¦½§©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈§¤§¤´¤¤¨®©¥´Ÿ½̈¤ª§©−

:CìnäìéLé-ïáì äzà øçá-ék ézrãé àBìä úecønä úårð-ïa Bì øîàiå ïúðBäéa ìeàL óà-øçiå ©¤«¤©¦«©©³¨Æ¦´¨½̈©Ÿ́¤½¤©«£©−©©§®£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ§¤¦©½

:Enà úåør úLáìe EzLáìàìEúeëìîe äzà ïBkú àì äîãàä-ìr éç éLé-ïa øLà íéîiä-ìë ék §¨̧§§½§−Ÿ¤¤§©¬¦¤«¦´¨©¨¦À£¤³¤¦©Æ©´©¨«£¨½̈¬Ÿ¦−©¨´©§¤®

:àeä úåî-ïá ék éìà Búà ç÷å çìL äzråáìäî úîeé änì åéìà øîàiå åéáà ìeàL-úà ïúðBäé ïriå §©À̈§©̧§©³ŸÆ¥©½¦¬¤−̈¤«©©Æ©Æ§´¨½̈¤¨−¨¦®©Ÿ̄¤¥¨²¨¬¨©−¤¬

:äùrâì:ãåc-úà úéîäì åéáà írî àéä äìë-ék ïúðBäé òãiå Búkäì åéìr úéðçä-úà ìeàL ìèiå ¨¨«Ÿ©¨̧¤¨¯¤«©«£¦²¨−̈§©Ÿ®©¥Æ©Æ§´¨½̈¦¨¬¨¦²¥¦¬¨¦−§¨¦¬¤¨¦«

ãìBîìëä ék ãåc-ìà áörð ék íçì éðMä Lãçä-íBéa ìëà-àìå óà-éøça ïçìMä írî ïúðBäé í÷iå©¨¯¨§«¨¨²¥¦¬©ª§−̈¨«¢¦®̈§«Ÿ¨©º§«©³Ÿ¤©¥¦Æ¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½¦¬¦§¦−

:åéáàäì:Bnr ïè÷ ørðå ãåc ãrBîì äãOä ïúðBäé àöiå ø÷aá éäéååìàð àöî õø Børðì øîàiå ¨¦«©§¦´©½Ÿ¤©¥¥¯§«¨¨²©¨¤−§¥´¨¦®§©¬©¨−Ÿ¦«©´Ÿ¤§©«£½ªÀ§¨¬¨Æ

:Bøáräì éöçä äøé-àeäå õø ørpä äøBî éëðà øLà íévçä-úàæìøLà éöçä íB÷î-ãr ørpä àáiå ¤©´¦¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈§«¨¨¬©«¥−¦§©«£¦«©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦£¤¬

:äàìäå Enî éöçä àBìä øîàiå ørpä éøçà ïúðBäé àø÷iå ïúðBäé äøéçìørpä éøçà ïúðBäé àø÷iå ¨−̈§«¨¨®©¦§¨̧§«¨¹̈©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬©«¥−¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ©«£¥´©©½©

:åéðãà-ìà àáiå íévçä-úà ïúðBäé ørð èwìéå ãîrz-ìà äLeç äøäîèìCà äîeàî òãé-àì ørpäå §¥¨¬−¨©©«£®Ÿ©§©¥º©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½©¨−Ÿ¤£Ÿ¨«§©©−©«Ÿ¨©´§®¨©³

:øácä-úà eòãé ãåãå ïúðBäéî:øérä àéáä Cì Bì øîàiå Bì-øLà ørpä-ìà åéìk-úà ïúðBäé ïziå §«¨¨Æ§¨¦½¨«§−¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈¤©©−©£¤®©Ÿ́¤½¥−¨¥¬¨¦«

àîìL eçzLiå äöøà åétàì ìtiå áâpä ìöàî í÷ ãåãå àa ørpäeärø-úà Léà | e÷Miå íéîrt L ©©©»¨¼§¨¦Àµ̈¥¥´¤©¤½¤©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨©¦§©−¨´Ÿ§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À

:ìécâä ãåc-ãr eärø-úà Léà ekáiåáîì Cì ãåãì ïúðBäé øîàiåeðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìL ©¦§Æ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´§¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§
ðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa:íìBò-ãr Erøæ ïéáe érøæ ïéáe E §¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

ãðàééðáà Ceta õéaøî éëðà äpä äîçð àì äørñ äiðrézãñéå C:íéøétqa CáéézîNå £¦¨¬«Ÿ£−̈´Ÿª¨®¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©¸£¨©½¦¦«©§¦−©©¦¦«§©§¦³
éúLîL ãëãkéørLe C:õôç-éðáàì Cìeáb-ìëå çc÷à éðáàì Câééða-ìëåýåýé éãenì C ©«§Ÿ¸¦§Ÿ©½¦§¨©−¦§©§¥´¤§¨®§¨§¥−§©§¥¥«¤§¨¨©−¦¦¥´§Ÿ̈®
éða íBìL áøå:Cãééìà áø÷ú-àì ék äzçnîe éàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø éððBkz ä÷ãöa:C §©−§¬¨¨«¦¦§¨¨−¦¨®¦©«£¦³¥¸Ÿ¤Æ¦´Ÿ¦½̈¦¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−¥¨«¦

åèéìr Czà øâ-éî éúBàî ñôà øeâé øBb ïä:ìBté CæèLàa çôð Løç éúàøa éëðà äpä ¥´¬¨²¤−¤¥«¦®¦¨¬¦−̈¨©¬¦¦«¦¥³¨«Ÿ¦¸¨¨´¦¨½̈Ÿ¥̧©̧§¥´
:ìaçì úéçLî éúàøa éëðàå eäùrîì éìë àéöBîe íçtæééìr øöeé éìk-ìkçìöé àì C ¤½̈¦¬§¦−§©«£¥®Ÿ§¨«Ÿ¦²¨¨¬¦©§¦−§©¥«¨§¦º©³¨©̧¦¸´Ÿ¦§½̈

ì-ìëå:ýåýé-íàð ézàî íú÷ãöå ýåýé éãár úìçð úàæ éréLøz ètLnì Czà-íe÷z ïBL §¨¨²¨«¦¨¬©¦§−̈©§¦®¦¿Ÿ©«£©Á©§¥¸§Ÿ̈¯§¦§¨¨²¥«¦¦−§ª«§Ÿ̈«
äðàóñë-àBìa eøáL eëìe eìëàå eøáL eëì óñk Bì-ïéà øLàå íénì eëì àîö-ìk éBä³¨¨¥¸§´©©½¦©«£¤¬¥«−¨®¤§³¦§¸¤«¡½Ÿ§´¦§À§¤²¤

:áìçå ïéé øéçî àBìáeáeòîL äráNì àBìa íëréâéå íçì-àBìa óñë-eì÷Lú änì §¬§¦−©¬¦§¨¨«¨³¨¦§§¤̧¤¸§¤½¤¦¦«£¤−§´§¨§¨®¦§¸
:íëLôð ïLca âprúúå áBè-eìëàå éìà rBîLâíëLôð éçúe eòîL éìà eëìe íëðæà ehä ¨³©¥©¸§¦§½§¦§©©¬©¤−¤©§§¤«©³¨§§¤¸§´¥©½¦§−§¦´©§§¤®

:íéðîàpä ãåã éãñç íìBò úéøa íëì äúøëàåãäeöîe ãéâð åézúð íéneàì ãr ïä §¤§§¨³¨¤¸§¦´½̈©§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«¥²¥¬§¦−§©¦®¨¦¬§©¥−
:íénàìäéìà Eeòãé-àì éBâå àø÷z òãú-àì éBb ïäéäìà ýåýé ïrîì eöeøé ELBã÷ìå E §ª¦«¥´³«Ÿ¥©¸¦§½̈§¬«Ÿ§¨−¥¤´¨®§©̧©¸§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦§¬

:Cøàô ék ìàøNé¦§¨¥−¦¬¥«£¨«
øåáéöá ÷ø

çé:EáLBî ã÷té ék zã÷ôðå Lãç øçî ïúðBäé Bì-øîàiåáîCì ãåãì ïúðBäé øîàiå ©«Ÿ¤¬§«¨¨−¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬¦¨¥−«¨¤«©Ÿ̄¤§«¨¨²§¨¦−¥´
ìðéáe éðéa | äéäé ýåýé øîàì ýåýé íLa eðçðà eðéðL eðraLð øLà íBìLérøæ ïéáe E §¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²

:íìBò-ãr Erøæ ïéáe¥¬©§£−©¨«
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
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האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
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הערות חשובות ללוח זמני ההלכה לשיטת אדמו“ר הזקן
א. הזמנים חושבו על פי המבואר ב“סדר הכנסת שבת“ שבסידור אדה“ז.

ב. בכל עיר נלקח בחשבון: גובה המקום מעל פני הים, וכן גובה ראשי הגגות הגבוהים שבעיר. 
ג. לא התחשבו בהרים המסתירים את האופק.

ד. השקיעה הנראית - אינה השקיעה ההלכתית האמיתית, אלא יש להוסיף עוד 4 דקות על השקיעה הנראית.  וכן יש להפחית 4 דקות לזריחה ההלכתית 
ה. צאת השבת - על פי שיטת אדה“ז, ”מעט“ - 4 דקות לאחר צאת הכוכבים. האמיתית. 

לוח זמנים לשבוע פרשת ראה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה
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 זמן תפילה
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 צאת 
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יציאת
שבת
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הערות חשובות ללוח זמני ההלכה לשיטת אדמו“ר הזקן
א. הזמנים חושבו על פי המבואר ב“סדר הכנסת שבת“ שבסידור אדה“ז.

ב. בכל עיר נלקח בחשבון: גובה המקום מעל פני הים, וכן גובה ראשי הגגות הגבוהים שבעיר. 
ג. לא התחשבו בהרים המסתירים את האופק.

ד. השקיעה הנראית - אינה השקיעה ההלכתית האמיתית, אלא יש להוסיף עוד 4 דקות על השקיעה הנראית.  וכן יש להפחית 4 דקות לזריחה ההלכתית 
ה. צאת השבת - על פי שיטת אדה“ז, ”מעט“ - 4 דקות לאחר צאת הכוכבים. האמיתית. 
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זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
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להשתתפותכם גם על ידי תרומה כספית בהפצת "דבר מלכות" 

בהפקדה לחשבון בנק:
:ISRAEL ישראל

"אור אבנר" בנק הדואר, סניף - 565 חשבון - 8248042 
"אור אבנר"  בנק הפועלים, סניף - 537 חשבון - 557709 

לתרומות מחו"ל:
bank hapoalim, branch: 537, account: or avner 557709, swift: poalilit

:U.S.A. ארה"ב
dvarmalchus, north fork bank, 3464007636

למשלוחים דרך הדואר:
:ISRAEL ישראל

נא לכתוב צ'יק על שם "אור אבנר" 
לכתובת: דבר מלכות  ת. ד. 373 כפר חב"ד

:U.S.A. ארה"ב
Dvarmalchus 770 Eastern Parkway brooklyn N.Y. 11213

לתרומות דרך אתר "דבר מלכות" באינטרנט:
http://www.dvarmalchus.org/Donate.aspx


